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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 
 
 

1.1    Latar Belakang 
 

Di zaman modern ini listrik sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. 

Listrik sudah masuk ke berbagai bidang dikehidupan sehari-hari. Mulai ruang 

lingkup kecil dalam hal ini dirumah seperti menggosok, memasak, mencuci, 

menggosok hingga ruang dengan cakupan yang besar seperti untuk industri, 

perkotaan dan lain-lain. Tidak terbayang besarnya kebutuhan energi listrik untuk 

mencukupi kebutuhan tersebut. 

Penyebab krisis energi atau belum meratanya penyediaan energi listrik 

untuk masyarakat salah satunya yaitu luasnya wilayah Indonesia,pemerataan 

penduduk yang tidak sama-sama dan lain-lain. Pendistribusian energi listrik akan 

mudah dilakukan pada suatu tempat yang berada dekat dengan pembangkit, atau 

berada ditempat umum yang mudah dijangkau. Namun pendistribusian akan sulit 

jika lokasi tersebut jauh dan tidak mudah dijangkau seperti daerah pesisir, 

perbukitan, pegunungan hingga daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan 

listrik nasional. 

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan 

ibukota Bengkalis yang berada di Pulau Bengkalis, terpisah dari Pulau Sumatera. 

Dengan luas wilayah 7.773,93 Km², Kabupaten Bengkalis  terdiri dari pulau-pulau 

dan lautan. Pulau besar dan pulau kecil yang berada di wilayah Kabupaten 

Bengkalis berjumlah 17 buah dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 mencapai 

545.737 jiwa. Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir timur 
 

Pulau Sumatera antara 2º7’37,2” - 0º55’33,6” Lintang Utara dan 100º57’57,6”– 
 

102º30’25,2” Bujur Timur. 
 

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, 

perkebunan dan perikanan. Pertanian tanaman pangan yang diusahakan oleh 

masyarakat Kabupaten Bengkalis terdiri dari padi sawah, padi ladang, jagung,
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sagu, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai soya, kacang hijau, dan 

buah- buahan (alpokat, mangga, rambutan, duku, jeruk, durian, sawo, pepaya, 

pisang). Komoditi unggulan sektor perkebunan di Kabupaten Bengkalis, yaitu : 

karet, kelapa sawit, kelapa, cengkeh, kopi dan coklat. Kabupaten Bengkalis 

memiliki perairan yang cukup serta garis pantai yang panjang dan luas. 

Pemanfaatan sumber daya perikanan disamping dilakukan melalui penangkapan 

ikan di laut juga dilakukan melalui budi daya, antara lain dengan sistem tambak, 

kolam, jaring apung dan keramba. 

Selanjutnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka 

diperlukan kegiatan yang dapat meningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat 

melalui pengembangan usaha ekonomi desa, serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat 

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam upaya menaikkan hasil produksinya 

yang berbasis potensi unggulan di Kabupaten Bengkalis. 

Dengan  demikian  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  dan 

peningkatan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan perikanan di Kabupaten 

Bengkalis maka diperlukan kegiatan penelitian dan pengembangan produk 

unggulan berbasis potensi daerah. Maka dari itu penulis ingin  membuat suatu 

rancangan Prototype Pembangkit Listrik Tenaga Limbah Sagu memanfaatkan dari 

limbah pabrik pengolahan sagu. Hal ini terutama ditujukan untuk memberdayakan 

industri kecil menengah yang merupakan pendukung penggerak perekonomian 

nasional. 

 
1.2    Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  rumusan  masalah  dari  prototype 
 

pembangkit listrik tenaga limbah sagu yaitu: 
 

1. Bagaimana  merancang  dan  membangun  prototype  pembangkit  listrik 

dengan memanfaatkan tekanan gas dari limbah sagu. 

2. Bagaimana merancang dan membuat formula bahan gas yang bersumber dari 

limbah sagu sehingga output gas yang dihasilkan dapat memutarkan turbin 

generator. 

3. Bagaimana melakukan pengujian tegangan output dari boost converter.
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4. Bagaimana analisa tegangan output yang dihasilkan dari boost converter. 
 

 
 

1.3    Batasan Masalah 
 

Untuk membatasi pembahasan materi, diperlukan batasan masalah agar 

pembahasan menjadi terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Batasan masalah 

dari analisa prototype pembangkit listrik tenaga limbah sagu yaitu: 

1. Pengujian dilakukan dengan limbah sagu 10 liter, EM4 500 ml, natrium 

hidroksida 375 g, dan air 1 liter pada masing – masing wadah. 

2. Generator yang digunakan adalah generator 12 volt DC. 
 

3. Pengujian dilakukan dengan mengukur tegangan output pada generator, arus, 

dan tegangan output pada boost converter. 

4. Peralatan yang dibuat hanya prototype. 
 

 
 

1.4    Tujuan dan Manfaat 
 

a. Tujuan 
 

1. Sesuai rumusan  masalah di atas,  maka tujuan  dari penelitian  ini  yaitu 

Bagaimana merancang dan membangun prototype pembangkit listrik 

dengan memanfaatkan tekanan gas dari limbah sagu. 

2. Bagaimana merancang dan membuat formula bahan gas yang bersumber dari 

limbah sagu sehingga output gas yang dihasilkan dapat memutarkan turbin 

generator. 

3. Bagaimana melakukan pengujian tegangan output dari boost converter. 
 

4. Bagaimana analisa tegangan output yang dihasilkan dari boost converter. 
 

b. Manfaat 
 

Hasil  yang  diperoleh  dari penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, memberikan informasi secara umum dan dapat 

dijadikan acuan untuk mengembangkan sumber dari energi terbarukan. 

2. Bagi peneliti, dapat  mengembangkan materi dan mengaplikasikan ilmu 

pada mata kuliah pembangkit tenaga listrik pada Jurusan Teknik Elektro
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Politeknik Negeri Bengkalis dengan objek penelitian di desa-desa yang 

berada di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. 

3. Bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan energi alternatif di desa-desa terpencil Kabupaten 

Bengkalis. 

 
 

1.5    Metode Penyelesaian Masalah 
 

1. Pengumpulan data-data referensi yang berhubungan dengan judul skripsi 
 

2. Pembuatan alat berdasarkan desain perancangan 
 

3. Pengujian alat 
 

4. Pengambilan data 
 

5. Analisa dari data yang didapat 
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