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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi 

manusia, karena segala aktifitas sehari-hari tidak terlepas dari energi listrik. Salah 

satunya para nelayan yang bekerja menangkap ikan dilautan, energi listrik 

dibutuhkan untuk menghidupkan perahu, sehingga mempermudah kerja para 

nelayan, selain itu energi listrik juga  dibutuhkan untuk menerangi perahu pada saat 

malam hari serta kebutuhan nelayan yang tidak terlepas dari energi listrik. 

Indonesia adalah negara yang cukup kaya dengan potensi energi terbarukan 

seperti energi mini/mikrohidro, energi biomassa, energi surya, energi angin, energi 

panas bumi, energi laut, dan energi nuklir. Terkhusus untuk tenaga angin dan 

matahari, memanfaatkan energi yang ada selanjutnya dikonvensi menjadi energi 

listrik melalui turbin dan generator untuk pembangkit listrik tenaga angin, serta solar 

call untuk pembangkit listrik tenaga surya. 

Tenaga angin dan matahari merupakan jenis energi terbarukan dengan 

tingkat polusi nol (zero) serta keberadaanya yang cukup melimpah untuk daerah 

khatulistiwa. Tenaga matahari dapat dikonversi langsung menjadi energi listrik 

dengan menggunakan solar cell atau fotovoltaic. Energi listrik yang dihasilkan oleh 

solar cell disimpan kedalam baterai dan selanjutnya dipakai untuk berbagai 

keperluan, Perangkat untuk memanfaatkan energi alternatif tersebut (angin dan 

matahari) diharapkan dapat mendukung operasi penangkapan ikan tetapi seberapa 

besar efektifitas dan efisiensinya merupakan pertanyaan besar yang perlu dijawab 

dengan pengujian terhadap produk yang ada. Dengan demikian diperlukan penelitian 
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yang mengkaji, baik secara teknis maupun secara ekonomis, penggunaan sistem 

solar cell dan wind power (tenaga angin) sebagai sumber energi alternatif pada kapal 

perikanan untuk kalangan nelayan Daerah Kabupaten bengkalis. Yang mana pada 

akhirnya dapat meningkatkan produktifitas dan tingkat kesejahteraan nelayan. 

Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Pembangkit Listrik Hybrid 

Angin-Matahari Pada Perahu Nelayan” dengan tujuan mempermudah nelayan yang 

ada di kabupaten bengkalis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dari pembangkit listrik Hybrid angin-matahari Pada perahu nelayan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana merancang dan  membuat turbin Angin Pembangkit listrik untuk 

perahu nelayan? 

2. Bagaimana merancang kebutuhan panel surya? 

3. Bagaimana menghitung kebutuhan penyimpanan energi? 

4. Bagaimana merancang sistem transmisi Pembangkit listrik Hybrid Angin-

Matahari ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Output sistem Hybrid yang dipakai yaitu  12 Volt  100 Watt 

2. Panel surya 100 WP 

3. Alat yang dibuat bersekala kecil 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat pembuatan alat ini ialah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membuat turbin Pembangkit listrik tenaga Angin 
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2. Merancang kebutuhan panel surya 

3. Menghitung kebutuhan penyimpanan energi. 

4. Merancang dan membuat sistem transmisi Pembangkit listrik Hybrid Angin-

Matahari 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh masalah yang akan dibahas 

dalam Proposal Skrips ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat dan metode penyelesaian masalah. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan tentang teori dasar yang menjelaskan tentang 

komponen-komponen yang digunakan serta teori dasar dalam 

pembuatan alat ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang langkah proses mengenai perancangan, 

pengujian dan analisa sistem serta realisasi pembuatan transformator 

step up untuk memanfaatkan losses arus netral pada gardu distribusi. 

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini berisikan tentang pengujian metode yang dilakukan  secara 

teratur dan penganalisaan data/evaluasi. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.  
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