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ABSTRAK 

 
Krisis energi dunia yang semakin sering terdengar sudah terasa dampaknya di tengah-tengah masyarakat dunia, 

termasuk di Indonesia. Krisis bahan bakar berbasis fosil ini telah berdampak pada melonjaknya harga bahan bakar. Isu 

krisis energi ini telah mengundang banyak negara untuk ikut berperan aktif mencari solusi. Salah satu solusi yang 

ditawarkan dunia adalah mencari sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar berbasis fosil yang 
ketersediaannya makin lama makin menipis dan mempunyai potensi penyumbang emisi karbon yang menyebabkan 

global warming. Krisis energi tentu akan berpengaruh pada derasnya pertumbuhan teknologi yang semakin canggih dan 

serba praktis seperti ini, dibutuhkan inovasi baru dalam mengoperasikan peralatan canggih seperti handphone. 

Mengingat tingginya volume limbah hasil produksi tersebut, maka akan sangat menguntungkan jika limbah tersebut 

dapat dimanfaatkan menjadi produk yang lebih berdaya guna. Dalam hal ini ampas singkong dan kulit pisang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan powerbank karena kandungan elektrolit yang ada pada limbah tepung 

tapioka dan kulit pisang tersebut. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah tepung tapioka dan limbah 

kulit pisang yang sudah dihaluskan terlebih dahulu. Penelitian ini menguji penyimpan daya pada kedua limbah tersebut 

untuk proses charged dan discharged, serta melihat ketahanan alat terhadap lingkungan kemudian menganalisa data-data 

tersebut. Dari kandungan tersebut dapat dihasilkan penyimpanan daya dan penghantar daya listrik. Dari tiga reaksi volta 

yang berperan penting dalam penghantaran arus listrik pada pembuatan powerbank ini yaitu Ca(OH)2, CN-, Mg dan 

Fe2O3.Daya yang dihasilkan dari limbah tepung tapioka sebesar 5.7 w, sedangkan pada limbah kulit pisang daya yang 
dihasilkan sebesar 5.78 w. Penyimpan daya ini berbentuk balok dengan panjang 14.7 cm, lebar 6.7 cm dan tinggi 3 cm. 

 
Kata kunci : Ampas Singkong, Powerbank, Kulit Pisang 

 

ABSTRACT 

 

The world's energy crisis is becoming more and more heard already felt its impact in the midst of the world community, 

including in Indonesia. This fossil fuel-based crisis has had an impact on skyrocketing fuel prices. This issue of energy 
crisis has invited many countries to take an active role in finding solutions. One solution offered by the world is looking 

for alternative energy sources as a substitute for fossil-based fuels whose availability is increasingly depleted and has the 

potential to contribute to carbon emissions that cause global warming. Energy crisis will certainly affect the rapid 

growth of increasingly sophisticated and practical technology like this, it takes a new innovation in operating advanced 

equipment such as handphones. Given the high volume of waste production, it will be very beneficial if the waste can be 

utilized into a more efficient product. In this case the dregs of cassava and banana peel can be used as raw material for 

making powerbank because of the existing electrolyte content in the waste of tapioca flour and banana peel. The 

materials used in this research is the waste of tapioca flour and banana skin waste that has been smoothed first. This 

study tested the storage of power in both wastes for charged and discharged processes, and looked at the resistance of 

the device to the environment and then analyzed the data. From the content can be generated power storage and 

conductor of electrical power. Of the three voltaic reactions that play an important role in the delivery of electric current 
in the manufacture of powerbank is Ca (OH) 2, CN-, Mg and Fe2O3.Daya produced from tapioca flour waste of 5.7 w, 

while the banana peel waste generated by 5.78 w. This power store is a beam with a length of 14.7 cm, width of 6.7 cm 

and height of 3 cm. 

 

Keywords: Energy Crisis, Alternative Energy, Tapioca Flour Waste, Powerbank, Handphone, Banana Leather 
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1. PENDAHULUAN 

Singkong atau ubi kayu (manihot utilissima pohl) 

merupakan salah satu sumber karbohidrat yang 

menduduki urutan ketiga terbesar setelah padi dan 

jagung. Produktivitas singkong di Indonesia sebesar 
24.558.778 ton. Sedangkan untuk di wilayah 

Ponorogo, produksi singkong sebesar 102.316 ton. 

Salah satu jenis industri yang cukup banyak 

menghasilkan limbah adalah pabrik pengolahan 

tepung tapioka[1]. 

Dari proses pengolahan singkong menjadi tepung 

tapioka, dihasilkan limbah sekitar 2/3 bagian atau 

sekitar 75% dari bahan mentahnya. Limbah tersebut 

berupa limbah padat atau yang sering disebut onggok 
(ampas tapioka)[2]. 

Kebanyakan ampas singkong yang dihasilkan dari 

pabrik tepung tapioka skala industri yang dijumpai di 

Kabupaten Ponorogo hanya dimanfaatkan untuk 

bahan pakan ternak. Padahal ampas singkong tersebut 

dapat dimanfaatkan dan bernilai jual lebih tinggi 

misalnya diolah menjadi power bank. Power  bank 

yang selama ini dibuat oleh pabrik, dapat pula diolah 

dari ampas singkong dengan kapasitas daya yang 

tidak kalah dari power bank buatan pabrik. 

Disamping menggunakan bahan dari limbah padat 

tepung tapioka, dalam power bank ini juga akan 
menggunakan bahan lain yaitu kulit pisang. 

Limbah ini banyak dijumpai di masyrakat sebagai 

salah satu limbah rumah tangga yang belum banyak 

diolah kembali menjadi bahan yang bermanfaat. 

Disisi lain limbah kulit pisang mengandung 18.5 % 

glukosa yang memiliki potensi untuk digunakan 

sebagai sumber energi pada accu dan baterai [3]. 

Selain menggunakan penyimapan daya menggunakan 

limbah tepung tapioka dan kulit pisang. Upaya ini 

merupaka salah bentuk inovasi pengembangan energi 

terbaharukan yang sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat.  

Teknologi yang semakin canggih dan serba 

praktis seperti ini, dibutuhkan inovasi baru dalam 

mengoperasikan peralatan canggih seperti 

handphone. Mengingat tingginya volume limbah 

hasil produksi tersebut, maka akan sangat 

menguntungkan jika limbah tersebut dapat 

dimanfaatkan menjadi produk yang lebih berdaya 

guna. Dalam hal ini ampas singkong dan kulit pisang 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan 

power bank karena kandungan elektrolit yang ada 

pada limbah tepung tapioka dan kulit pisang tersebut. 
Melihat dari luasnya cangkupan dalam pembuatan 

powerbank ini, maka diperlukan batasan masalah 

yang ada didalamnya. Dalam penyusunan laporan 

tugas akhir ini permasalahan akan dibatasi pada cara 

pembuatan powerbank. Proses charging pada 

handphone dan recharging ulang daya pada power 

bank. 

2. LANDASAN TEORI 

2.1  Singkong 

Singkong berasal dari benua Amerika, tepatnya 

Brasil dan Paraguay. Penyebarannya hampir ke 

seluruh negara termasuk Indonesia. Singkong 

ditanam di wilayah Indonesia sekitar tahun 1810 yang 
diperkenalkan oleh orang Portugis dari Brazil. 

Singkong merupakan tanaman yang penting bagi 

negara beriklim tropis seperti Nigeria, Brazil, 

Thailand, dan juga Indonesia. Keempat Negara 

tersebut merupakan negara penghasil singkong 

terbesar di dunia[4]. 

2.2  Pisang 

Kulit pisang merupakan bahan buangan (limbah 

buah pisang) yang cukup banyak jumlahnya, yaitu 

±1/3 dari buah pisang yang belum dikupas. Volume 

produksi pisang di Indonesia tahun 2013 hingga tahun 
2014 berturut-turut sebesar 5.454.226 ton, 6.373.533 

ton[5]. Sedangkan sampai saat ini kulit pisang belum 

bisa dimanfaatkan secara optimal dan hanya 

digunakan sebagai pakai ternak ataupun terbuang 

secara percuma. Jimlah kulit pisang yang cukup 

banyak akan memiliki nilai jual yang menguntungkan 

apabila bisa dimanfaatkan sebagai produk yang lebih 

berdaya jual. Kulis pisang yang terbuang percuma 

menjadikan kulit pisang tersebut memiliki nila 

ekonomi yang sangat rendah. Hal tersebut sangat 

disayangkan karena kulit pisang masih memiliki 

kandungan mineral, glukosa dan kadar keasaman 
yang cukup tingga[6]. 

Menurut hasil penelitian dari Balai Penelitian dan 

Pengembangan Industri, tanaman pisang mengandung 

berbagai macam senyawa seperti air, gula pereduksi, 

sukrosa, pati, protein kasar, pektin, protopektin, 

lemak kasar, serat kasar, dan abu. Sedangkan didalam 

kulit pisang terkandung senyawa pektin yang cukup 

besar. Ekstraksi dengan menggunakan asam asetat 

dapat menarik senyawa-senyawa seperti pektin asetat. 

Kulit pisang dengan menggunakan pelarut asam 

asetat mampu menarik senyawa-senyawa pektin[7]. 

2.3  Elektrokimia 

Dalam sel elektrokimia, dapat menghasilkan 

energi listrik dengan jalan pelepasan elektron pada 

suatu elektroda (oksidasi) dan penerimaan elektron 

pada elektron lainnya (reduksi). Elektroda yang 

melepaskan elektron dinamakan anoda sedangkan 

elektroda yang menerima elektron dinamakan katoda. 

Jadi sebuah sel elektrokimia selalu terdiri dari dua 

bagian atau dua elektroda, setengah reaksi oksidasi 

akan berlangsung pada anoda dan setengah reaksi 

akan berlangsung pada katoda. Salah satu sebuah 
faktor yang menunjukkan sebuah faktor yang 

menunjuukan sebuah sel adalah gaya gerak listrik 

(GGL) atau perbedaan potensial listrik antara anoda 

dan katoda[8]. 
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2.4  Fermentasi 

Fermentasi merupakan proses mikrobiologi 

yang dikendalikan oleh manusia untuk memperoleh 

produk yang berguna, dimana terjadi pemecahan 

karbohidrat dan asam amino secara anaerob. 

Peruraian dari kompleks menjadi sederhana dengan 

bantuan mikroorganisme sehingga menghasilkan 

energi[8]. 

Berdasarkan Silcox dan Lee, proses fermentasi 
yang baik adalah: 

1. Mikroorganisme dapat membentuk produk yang 

diinginkan 

2. Organisme ini harus berpropagasi secara cepat 

dan dapat mempertahankan  

       keseragaman biologis, sehingga memberikan 

yield yang dapat diprediksi. 

3. Raw material sebagai substrat ekonomis 

4. Yieldnya dapat diterima 

5. Fermentasi cepat 

6. Produk mudah diambil dan dimurnikan 

2.5  Baterai 

Baterai adalah suatu alat electrochemical yang 

dapat merubah energi kimia menjadi energi listrik 

melalui reaksi kimia kelistrikan. Baterai menyimpan 

tenaga kimia (bukan elektrik), dan dapat mengadakan 

reaksi antar bahan-bahan kimia di dalamnya dengan 

cara sedemikian hingga menimbulkan aliran elektron. 

Baterai berbeda dengan aki, dalam baterai hanya 

dapat dipakai sekali saja, artinya sesudah baterai itu 

lemah, harus dibuang dan diganti yang baru. 

Sedangkan aki yang sudah lemah dapat diisi lagi atau 

disegarkan kembali. Oleh karena itu baterai disebut 

sel primer dan aki disebut sel sekunder[9]. 

2.6  Kesehatan Lingkungan  

Kesehatan lingkungan adalah kesehatan 

masyarakat yang berkaitan dengan semua aspek dari 

alam dan lingkungan yang dapat mempengaruhi 

kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan merupakan 

faktro penting dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur 

penentu atau determinan dalam kesejahteraan 

penduduk. Di mana lingkungan yang sehat sangan 

dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan 

hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan 

belajar[3]. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi pengujian kapasitas 

daya ketahanan perangkat dengan kondisi 

lingkungan, pengujian powerbank, pengambilan data 

dan analisa data. 

Pada penilitian ini akan diambil data pada 

kapasitas daya yang dihasilkan dari limbah tepung 

tapioka dan kulit pisang. Keluaran tersebut akan 

dihitung dalam bentuk energi selama pengukuran 

yang kemudian dibangdingkan keduanya.  

3.1  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel 

yang telah ditentukan sebelumnya. Pengumpulan data 

sangat penting dilakukan agar tingkat penelitian 

berkualitas baik dan akurat sesuai dengan sumber 

yang dipilih  berupa buku, artikel, dan data sheet 

3.2  Analisa Data 
Analisa data merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk menambah data hasil dari penelitian 

menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan 

dalam mengambil kesimpulan. Tahap ini bertujuan 

untuk membentuk model yang optimal dari sistem 

yang akan dibuat dengan mempertimbangkan 

permasalahan dan kebutuhan yang telah ditentukan. 

3.3  Perancangan Pembuatan 

Rancangan riset yang dilakukan dalam kegiatan 

ini adalah studi literatur dan reverse engineering dan 

penerapan langsung dilapangan. 

1. Persiapan 

Disini perlu dipersiapkan lokasi tempat 

penelitian, pengumpulan literatur. 

a) Perancangan/desain peralatan 

Desain peralatan yang dilakukan meliputi : 

desain wadah powerbank, baterai isi ulang, 

charger, regulator dan kabel konektor. 

b) Mengumpulkan peralatan 

Pengumpulan peralatan sesuai dengan 
kebutuhan yang digunakan, dengan cara 

membeli melalui toko online dan offline. 

c) Pembuatan alat 

Pembuatan peralatan yang dilakukan 

meliputi : rangkaian alat, Rangkaian wadah 

powerbank dan penstabil tegangan. 

d) Uji coba peralatan 

Uji coba pada peralatan ini dilakukan untuk 

mengetahui kehandalan, efisiensi, 

efektifitas sistem yang dibuat. 

e) Analisa dan evaluasi 

Analisa dan evaluasi yang dilakukan pada 

peralatan yang dibuat meliputi, analisa hasil 

uji menguji lamanya pengisian, besarnya 

nilai tegangan dan besarnya nilai arus 

3.4  Penyusunan Laporan 

Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian 

yang sudah diperoleh, kemudian dituliskan pada 

laporan proyek tugas akhir setelah semua 

pengumpulan data dan proses analisis selesai. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Pembuatan Alat 

Berdasarkan identifikasi penelitian tentang 

powerbank yang memanfaatkan limbah tepung 

tapioka dan kulit pisang sebagai pengganti LiFePO4 

dalam baterai pada proses penyimpanan daya. Pada 

bagian ini akan membahas mengenai alur 
perancangan alat sesuai dengan yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Berikut flowchart  

perancangan alat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 1 Flowchart Rancangan Alat 

Proses fermentasi dimulai dengan 

menghancurkan limbah tepung tapioka (Gambar 2) 

dan limbah kulit pisang (Gambar 3) menjadi bentuk 

yang lebih kecil (Gambar 4) agar lebih mudah saat 

dimasukkan kedalam baterai yang berasal dari pipa 

paralon didalamnya yang sudah dijelaskan pada sub-

sub-bab sebelumnya. Fermentasi dilakukan selama 

tujuh hari agar mendapatkan hasil yang maksimal. 
Selain menggunakan fermentasi secara normal 

dengan bantuan bakteri, fermentasi bisa lebih cepat 

terjadi dengan ditambahkan SACHAROMYCES 

CEREVISAE atau biasa kita sebut ragi roti sebagai 

pemercepat tumbuhnya bakteri dan meningkatkan 

kada keasaman yang ada pada limbah. Bakteri yang 

digunakan disini adalah bakteri dari accetobacter 

aceti. Fermentasi menggunakan ragi roti atau biasa 

disebut fermipan dilakukan selama tiga hari. Kedua 

fermentasi tersebut dilakukan dengan cara anaerob 

atau kedap udara.  

 
Gambar 2 Limbah Padat Tepung Tapioka 

 
Gambar 3 Limbah Kulit Pisang 

 
Gambar 4 Limbah Kulit Pisang Setelah Dihaluskan 

Penyimpanan limbah harus ditempatkan pada 

ruang yang hampa udara agar pembusukan 

berlangsung dengan baik serta menjaga kadar air dan 

keasaman yang ada didalamnya. Fermentasi tersebut 

bertujuan untuk mengubah glukosa menjadi 

magnesium dan senyawa besi. Pada reaksi tersebut 

menghasil 3 reaksi volta yang dapat menghasil listrik.  

Dari 6 reaksi volta tersebut yang berperan 

penting dalam penghantaran arus listrik pada 

pembuatan powerbank ini yaitu Ca(OH)2, selain itu 

yang berperan lainnya yairu CN-, Mg, K+, P4, dan Na. 
Yang berperan sebagai penghantar arus listrik yairu 

Fe2O3. Dengan rumus sebagai kimia Sebagai berikut: 

Mulai 

Fermentasi Limbah 

Pengujian pH, Oksigen dan mikroba yang 

ada pada fermentasi limbah 

Perakitan Baterai dan Komponen 

Uji Coba Powerbank ke beberapa Handphone dengan 

kapasitas baterai kurang dari 1300 mAH 

Proses Recharger Baterai Powerbank 

Uji Arus dan Daya Pada Baterai 

Selesai 
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Ca        Fe 

Ca                  Ca2+ + 2e 

Fe2+ + 2e         Fe 

Ca  + Fe2+        Ca2+  + Fe . . . . . . . .  1 

HCN                          H+  + CN-   . . . . . . .   2 

Mg         Mg2+ + 2e 

Fe2++ 2e        Fe 

Mg + Fe2+        Mg2+ + Fe . . . . . . . .  3. 

K       K+ +  2e . . . . . . . .   4 
P4 + O+3e       PO4

3- . . . . . . . . . . . .  5 

Na + Cl                      NaCl . . . . . . . . . . . 6  

Pada baterai ini terjadi proses elektrokimia, 

yaitu proses sel galvani dan sel elektrolisis. Ketika 

baterai digunakan (discharger), terjadi proses sel 

galvani, sedangkan saat baterai diisi (charged), terjadi 

proses elektrolisis. Ketika baterai diisi, atom-atom 

lithium pada elektroda positif berubah menjadi ion 

dan bermigrasi melalui elektrolit menuju elektroda 

grafir. Prosess terjadi sebaliknya ketika baterai 

dipakai. 
Pada proses charged dimulai dari masuknya 

sumber tegangan 220V ke travel adapter dan kabel 

konektor output. Ketika tegangan sudah masuk pada 

powerbank maka indikator LED pada powerbank 

akan menyala yang menyatakan bahwa baterai sudah 

mulai terisi daya. Pada baterai terjadi perubahan 

energi listrik menjadi energi kimia. Perubahan 

tersebut berpengaruh terhadap kadar oksigen dan 

suhu yang berpengaruh pada pertumbuhan mikroba 

yang ada didalamnya. Sehingga menyebabkan 

pertambahan daya didalam baterai. 
Pada proses discharged dimulai dari 

menyiapkan biopowerbank ini, kemudian 

memasukkan kabel konektor pada female usb port 

yang ada pada powerbank. Selanjutnya 

menyambungkan sisi yang lain pada kabel konektor 

pada usb port input pada handphone. Ketika kabel 

sudah masuk pada powerbank dan handphone maka 

lampu indikator pada powerbank akan menyala yang 

menandakan sudah dimulai proses pengisian. Pada 

proses pengisian tersebut terjadi proses perubahan 

dari energi kimia menjadi energi listrik. Terjadi 

perubahan suhu dan kadar oksigen yang ada didalam 
baterai tersebut. Langkah selanjutnya adalah 

menunggu proses pengecasan sampai daya pada 

handphone penuh. Kemudian jika daya dalam baterai 

handphone sudah penuh, kabel konektor pada 

handphone dan powerbank dilepaskan. 

Sedangkan untuk proses perubahan kimia 

pada saat charged dan discharged pada masing-

masing limbah dapat dituliskan sebagai berikut:  

1. Charged pada limbah tepung tapioka 

 Elektroda Negatif :  ZnCN       Zn2+ + CN-   

   + xe-         E = 0.1 V  

 Elektroda Positif  : Cu + Mg2+ + O2 + Fe 

  + H+ + xe-         CuMg

  +Fe2H2O  E = 1.3 V 

2. Discharged pada limbah tepung tapioka 

 Elektroda Negatif  : Zn2+ + H+ + CN- +  

  xe-       Zn+HCN      

   E =-0.1 V 

 Elektroda Positif : FeCuNO2       FeCu2 

    NO2 + xe-    
  E = -1.0 - -1.2V 

3. Charged pada kulit pisang 

 Elektroda Negatif : ZnPO4
3-    Zn2++ 

P4 + 3xe-     E = 0.1 V  

 Elektroda Positif   : 2Cu + O2 + H+ + xe-   

  Cu2H2O  E = 1.4 V 

4. Discharged pada kulit pisang 

 Elektroda Negatif : ZnCl        Zn + CN- + 

xe-    E = 0.1 V  

 Elektroda Positif  : Mg2+ + O2 + Fe + H+ 

+ xe-       MgFe2 + 

H2O E= -1.0 - -1.25 V 

 
Gambar 5 Kerangka Powerbank dari Limbah Tepung 

Tapioka dan Limbah Kulit Pisang 

Pemasangan usb input, usb output, tombol 

power dan lain-lainnya dirangkai dengan modul 

powerbank yang sudah ada dipasaran. Dari modul 

tersebut terdapat panduan untuk pembuatan rangkaian 

pada pcb tersebut. Untuk dapat mengetahui rangkaian 

tersebut bekerja atau tidak, bisa di coba dengan 

memasukkan daya penyimpan ke baterai yang sudah 

dirakit yang disambungkan dengan input daya yang 

ada pada rangkaian. Ketika penyimpan daya tersebut 
sudah terpasang, kemudian mencoba melakukan input 

daya dari arus listrik dan output daya yang ada dalam 

baterai tersebut ke handphone. 
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Gambar 6 Case Baterai 

Pipa paralon seperti gambar 6 yang sudah tidak 

terpakai tersebut kemudian dilapisi lakban agar tidak 

mudah kotor terkenal kotoran dari limbah. Kemudian 

masukkan limbah padat tepung tapioka kedalam 

baterai pertama, dan limbah kulit pisang pada baterai 

kedua. Sesudah kedua limbah tersebut sudah masuk 

kedalam baterai, sesegera mungkin baterai tersebut 

ditutup kembali dengan lapisan seng agar menjaga 
fermentasi tetap anerob dan menjaga arus dan daya 

yang ada didalam baterai tersebut. 

Baterai yang sudah tertutup dengan lapisan seng 

tersebut kemudian dilapisi dengan lem tembak agar 

ruang-ruang udara yang ada didalam baterai tidak 

masuk oleh udara dan menjaga untuk debu dan zat 

cair disekitarnya masuk didalamnya. Menjaga 

kelembapan didalam baterai merupakan sebuah hal 

penting dalam pembuatan penyimpan daya dari 

limbah padat tepung tapioka dan limbah kulit pisang 

ini. Jika baterai dibiarkan termasuki udara, arus dan 
daya didalam baterai akan menurun dan bisa menjadi 

tidak memiliki daya sama sekali. Karena kandungan 

air asam yang ada didalam limbah tersebut mulai 

menipis dan akan menjadi kering sehingga daya yang 

dihasilkan menjadi  tidak ada sama sekali. 

Baterai yang sudah direkatkan dengan lem 

tersebut kemudian disambungkan dengan mekanik 

yang sudah disiapkan dengan ditambahkan seng dan 

tembaga sebagai penghantar arus dari setiap baterai. 

Nanti diujung baterai diberikan kabel sebagai 

penyambung daya dengan pcb usb port tersebut. 
Baterai tersebut kemudian disusun secara seri 

dan pararel untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Susunan tersebut terdiri empat buah rangkaian seri 

dan empat buah rangkaian pararel. Sedangkan untuk 

susunan baterai-baterai tersebut terdiri juga dari 

empat buah limbah tepung tapioka dan empat buah 

limbah kulit pisang. Baterai-baterai yang disusun 

secara seri dan pararel tersebut dapat menghasilkan 

tegangan dan arus yang cukup maksimal untuk dapat 

digunakan dalam proses charging handphone. 

Pada penelitian powerbank dari limbah tepung 

tapioka dan kulit pisang ini digunakan penghantar 

yang berasal dari seng dan tembaga. Seng dan 

tembaga ini menrupakan penghantar listrik dari 

sumber listrik yaitu limbah yang ada dalam baterai 

menuju beban daya. Dimana seng sebagai anoda dan 

tembaga berlaku sebagai katoda. Sebelum digunakan 

kedua bahan tersebut terlebih dahulu di bersihkan dan 

untuk tembaga dipipihkan. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

4.2  Daya Pada Powerbank 

Sesudah dilakukan fermentasi kurang lebih 

selama tujuh hari, langkah selanjutnya adalah dengan 

melakukan pengukuran pada masing-masing baterai 
untuk mengetahui tegangan, arus dan daya dari 

masing-masing baterai tersebut. Tabel 1 akan 

menjelaskan hasil pengukuran tegangan, arus, dan 

daya pada limbah tepung tapioka. Sedangkan Tabel 2 

menjelaskan hasil pengukuran tegangan, arus, dan 

daya pada kulit pisang. 

Tabel 1 Hasil Pengukuran Tegangan, Arus, dan Daya 

pada Limbah Tepung Tapioka Pada Masing-

Masing Baterai 
Baterai Tegangan Arus Daya 

1 DC  1.6    V 42 mAh  0.067 w 

2 DC  1.43  V 30 mAh  0.043 w 

3 DC  1.56  V   38 mAh 0.059 w  

4 DC  1.48  V 34 mAh 0.050 w  

Tabel 2  Hasil Pengukuran Teganan, Arus, dan Daya 

pada Limbah Kulit Pisang Dihitung 

Berdasarkan Kapasitas 
Baterai Tegangan Arus Daya 

1 DC 1.60 V 48 mAh  0.076 w 

2 DC 1.77V 58 mAh  0.102 w 

3 DC 1,62 V 52 mAh 0.084 w  

4 DC 1,72 V 52 mAh 0.090 w  

Kedua tabel tersebut dilakukan ketika baterai 

masih keadaan belum pernah dipakai. Baterai-baterai 
tersebut sebelum diukur disusun terlebih dahulu 

secara seri dan pararel agar mendapatkan hasil 

tegangan dan arus secara maksimal. Berikut adalah 

hasil uji tegangan dan arus dapat dilihat pada Tabel 3 

dan Tabel 4. 

Tabel 3  Hasil Pengukuran Tegangan, Arus, dan Daya 

pada Limbah Tepung Tapioka Dihitung 

Berdasarkan Kapasitas 
Hari ke Tegangan Arus Daya 

1 DC 2.1 V 315 mAh  0.66 w 

2 DC 2,7 V 323 mAh  0.87 w 

3   DC 3,25 V 431 mAh 1.4   w  

4   DC 3,87 V 547 mAh 2.1   w  

5   DC 4,39 V 686 mAh 3.0   w  

6   DC 4,97 V 837 mAh 4.2   w 

7   DC 5,4  V 1047 mAh 5.7   w 
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Tabel 4 Hasil Pengukuran Teganan, Arus, dan Daya 

pada Limbah Kulit Pisang Dihitung 

Berdasarkan Kapasitas 
Hari ke Tegangan Arus Daya 

1 DC 2.30 V 325 mAh  0.75 w 

2 DC 2,81V 359 mAh  1.01 w 

3  DC 3,30 V 464 mAh 1.53 w  

4  DC 3,89 V 591 mAh 2.30 w  

5  DC 4,47 V 692 mAh 3.09 w  

6  DC 5.01 V 892 mAh 4.47 w 

7  DC 5,49  V 1053 mAh 5.7 8 w 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diatas 

terkait kapasitas daya yang dihasilkan dari masing-

masing limbah didapatkan hasil maksimal yaitu pada 
baterai yang berisi limbah tepung tapioka 

menghasilkan tengangan 5.4 V DC, arus 1047 mAh, 

dan daya 5.7 w. Sedangkan untuk kapasitas daya 

maksimal yang dihasilkan pada limbah kulit pisang 

menghasilkan tengangan 5.49 V DC, arus 1053 mAh, 

dan daya sebesar 5.78 w. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kapasitas 

yang dihasilkan dari limbah padat tepung tapioka 

maupun limbah kulit pisang tidak terlalu jauh. Hal ini 

dapat dilihat dari selisih hasil daya yang dihasilkan 

dari masing-masing baterai. Tentu hal ini akan 

membuat baterai lebih stabil ketika mengalirkan daya 
pada handphone. 

Pengukuran tersebut dilakukan pada saat baterai 

tersebut belum digunakan untuk proses charging pada 

handphone. Ketika baterai tersebut sudah sangat 

sering digunakan untuk proses charging maka 

kemampuan daya maupun arus yang terdapat pada 

baterai akan cenderung menurun. Hal ini disebebkan 

kadar air yang ada didalam baterai mengalami 

penguapan akibat suhu panas yang ditimbulkan saat 

proses charged maupun discharged. 

Baterai yang dipakai dalam penelitian 
pembuatan penyimpan daya dari limbah padat tepung 

tapioka dan limbah kulit pisang ini berjumlah lima 

buah. Rinciannya adalah tiga baterai berisikan limbah 

padat tepung tapioka dan dua baterai berisikan limbah 

kulit pisang. 

Namun, ada nilai minus dari powerbank dari 

bahan limbah ini. Kapasitas daya yang dihasilkan 

masih cenderung stabil. Hal ini dikarenakan 

pengemasan maupun penelitian yang dilakukan masih 

dilakukan secara  manual sehingga menyebabkan 

f\ermentasi secara anerob ini kurang berlangsung 

secara maksimal. 
Disamping hal tersebut, bahan limbah yang 

terdapat dalam powerbank ini tidak bertahan lama 

dalam pemakaiannya. Hal ini dikarenakan limbah 

padat tepung tapioka maupun limbah kulit pisang ini 

dapat menghasilkan dan menyimpan daya listrik 

bergantung pada kadar air yang ada didalamnya. Jika 

baterai ini mendapat suhu yang panas maka secara 

tidak langsung kadar air yang berada dalam baterai 

tersebut akan menguap sehingga membuat limbah 

didalamnya menyusut begitu saja. 

Dalam pengujian, powerbank dari limbah 

tepung tapioka dan limbah kulit pisang ini di uji coba 

untuk charging tiga jenis handphone yang berbeda 

merk dan kapasitas baterainya. Berikut adalah tabel 

waktu pengisian baterai handphone. 

Tabel 5 Pengujian Waktu Pengisiian Baterai 
Handphone 

Jenis Handphone Tegangan Baterai (V) Laju 

Arus 

Merk Kapasit

as Arus 

Baterai 

Sebelum 

Pengecas

an 

Setelah 

Pengecas

an 

Waktu 

Pengisi

an 

(Menit) 

Nokia 

101 

800 

mAH 

3.26 4.06 98 

Blackber
ry 9360 

1000 
mAH 

3.45 4.10 145 

Advan 850 
mAH 

3.20 3.68 85 

Powerbank ini dapat melakukan proses 

charged sampai dengan 2x pada baterai yang 

berkapasitas 800mAH – 900 mAH. Sedangkan untuk 

baterai yang berkapasitas 1000 mAH – 1500 mAH, 

powerbank ini hanya mampu melakukan proses 

charging sampai 1.5x pemakian saja. Hal ini 

dikarenakan kapasitas arus powerbak yang ada 

didalamnya belum cukup besar untuk melakukan 

proses charging sampai berkali-kali. Selain itu, 
powerbank ini hanya mampu melakukan proses 

charged pada handphone-handphone dengan 

kapasitas arus baterai yang kurang dari 1500 mAH. 

Jika diukur dengan grafik saat proses charged 

dan discharged baterai dari limbah tepung tapioka 

dan kulit pisang dengan rentang waktu pengukuran 

selama 20 menit. Pengukuran ini dilakukan dengan 

menggunakan beban yaitu handphone. Pada saat 

powerbank ini mendapatkan beban sebuah handhone 

mulailah dilakukan pengukuran selama 3 jam saat 

proses pengisian berlangsung. Pengukuran ini 

menggunakan Avo Meter untuk mengetahui tegangan 
pada setiap 20 menitnya. Dari hasil pengukuran 

tersebut didapatkan hasil pengukuran  sebagai berikut 

ini. 
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Gambar 7  Grafik Tegangan saat Discharged 

Ketika baterai discharged, dapat dilihat pada 

grafik tegangan turun dengan konstan. Jika mengacu 

pada datasheet baterai, terlihat tegangan memiliki 

kisaran yang cenderung turun. Perbedaan grafik dapat 

dikarenakan proses discharged yang kurang 

sempurna dan kondisi baterai yang mulai berkurang 

kapasitasnya. Penurunan yang cukup signifikan 

terjadi ketika baterai sudah mulai panas karena proses 

discharging pada baterai handphone. 

Sedangkan pada proses charging, powerbank ini 

dihubungkan pada sember tegangan yang telah 
dikonversikan menjadi arus DC, maka didapatkan 

hasil pengukuran sebagai berikut ini. 

 
Gambar 8  Grafik Tegangan saat Charged 

Pada kurva tegangan saat charged dapat dilihat 

tegangan pada grafik teganan naik dengan konstan. 

Jika mengacu pada datasheet baterai, terlihat 

tegangan memiliki kisaran yang cenderung linier. 

Perbedaan grafik dapat dikarenakan proses charged 

yang kurang sempurna dan kondisi baterai yang mulai 
berkurang kapasistasnya. Terlihat tegangan baterai 

saat mendekati batas maksimum voltase baterai 

menjadi kurang konstan. Hal itu menandakan baterai 

sudah mencapai kapasitas charged maksimalnya.f 

5. PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 

Pada rumusan masalah yang sudah dituliskan 

pada bab sebelumnya serta jawaban dari rumusan 

masalah yang sudah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diberikan simpulan sebagai 

berikut: 

1. Pembuatan penyimpan daya dari limbah tepung 

tapioka dan kulit pisang ini dimulai dengan 

melakukan fermentasi pada masing-masing 

limbah selama tujuh hari agar mendapatkan 

hasil yang maksimal. Casing dari powerbank ini 

berbentuk sebuah balok, untuk baterai yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah baterai 

yang berasal dari pipa paralon. 
2. Daya maksimum yang dihasilkan dari limbah 

tepung tapioka adalah 5.7 w, sedangkan daya 

maksimum yang dihasilkan dari limbah kulit 

pisang adalah 5.78 w. Daya tersebut dihasilkan 

ketika baterai masih keadaan baru dirakit  

setelah proses fermentasi selesai. Proses 

charging penyimpan daya ini pada handphone 

yang berkapasitas 850 mAh berlangsung selama 

1 jam 20 menit. Dari keaaddan baterai 

handphone kosong hingga menjadi full. 

5.2. Saran 

Berdasarkan pengalaman saat melakukan 

penelitian, didapatkan beberapa masalah yang 

mungkin akan bisa diatas oleh peneliti yang 

selanjutnya. Beberapa hal masukkan yang nantinya 

bisa dikaji ulang oleh peneliti selanjutnya adalah: 

1. Dalam pembuatan penyimpanan daya ini 

didapatkan masalah ketika melakukan 

fermentasi secara anaerob dengan benar dan 
sesuai ketentuan. Keterbatasan dalam 

peralatan membuat penelitian ini dilakukan 

apa adanya. Diharapkan penelitian selanjutnya 

dapat membuat model penelitian anaerob yang 

cocok untuk kedua limbah ini. 

2. Tegangan dan arus yang dihasilkan dalam 

penelitian ini cenderung fluktuatif sehingga 

sulit didapatkan daya yang sebenarnya. Ketika 

fermentasi dilakukan lebih dari tujuh hari, 

tegangan dan arus cenderung menurun 

daripada hari-hari sebelumnya. Hal ini 
mengakibatkan penelitian harus dilakukan 

kembali untuk mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan harapan. Diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat menemukan solusi agar daya 

yang dihasilkan bisa mnejadi stabil sehingga 

dapat mempermudah dalam penyimmpanan 

daya baterai. 
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