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ABSTRAK  
  

         Di tengah maraknya isu keterbatasan sumber daya alam, perkembangan teknologi dan perindustrian serta 

pertumbuhan penduduk yang pesat membuat kebutuhan akan listrik terus meningkat. Pada setiap negara pasti 

mempunyai pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik negaranya, tetapi pembangkit listrik itu tidak akan 

selalu berjalan terus menerus karena pada saat terjadi masalah pembangkit itu akan berhenti dan tidak akan memberi 

suplai listrik lagi. Pada saat pembangkit listrik mati biasanya mencari sumber alternatif untuk mensuplai kebutuhan 

listrik menggunakan genset, tetapi pada saat diberikan beban genset mengalami penurunan rpm sehingga tidak akan 

mampu memberikan energi kinetik untuk Alternator. Peranan flywheel di sini sangat penting agar putaran lebih 

bertorsi dan stabil. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat di simpulkan bahwa energi yang tersimpan pada 

roda gila dapat dimanfaatkan untuk menstabilkan putaran pada generator listrik, agar putaran pada generator listrik 

lebih stabil dan torsi lebih besar. Sehingga pada saat generator listrik mengalami beban yang berlebih, roda gila 

mampu melipat gandakan torsi dan putaran yang cukup untuk alternator. Sehingga pembangkit listrik tidak 

mengalami penurunan putaran saat terjadi beban pada generator listrik. Tetapi agar rpm pada generator listrik 

mencukupi peneliti menambahkan motor DC untuk membantu roda gila agar rpm tidak mengalami penurunan saat 

generator mengalami beban puncak.  

Kata kunci : Pembangkit Listrik, Genset, Stabil, Torsi, Flywheel(Roda Gila), Alternator, Motor DC  

 

1. PENDAHULUAN  

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia  

yang sangat penting dan vital yang tidak dapat 

dilepaskan dari keperluan sehari-hari manusia. Listrik 

sangat bermanfaat dalam kehidupan di era modern 

seperti ini karena tanpa listrik, manusia hampir tidak 

dapat melakukan pekerjaan yang ada dengan baik atau 

pun memenuhi kebutuhannya. Kekurangan energi 

listrik dapat mengganggu aktivitas manusia. Oleh 

sebab itu kesinambungan dan ketersediaan energi 

listrik harus dipertahankan. Saat ini kebutuhan energi 

listrik semakin meningkat seiring dengan pertambahan 

jumlah penduduk dan kemajuan teknologi serta 

informasi.  Peningkatan penggunaan energi listrik 

dapat dijadikan sebagai indikator meningkatnya 

kemakmuran suatu masyarakat. Perkembangan 

teknologi dan perindustrian serta pertumbuhan 

penduduk yang pesat membuat kebutuhan akan listrik 

terus meningkat setiap tahunnya. Namun listrik  

 

semakin lama semakin krisis karena sumber bahan 

bakar nya semakin menipis dan di samping itu tidak 

ramah lingkungan, karena mencemari udara dan 

perairan sekitar. Seiring makin dirasakannya krisis 

sumber daya energi maka peran dari sebuah alat 

penyimpan energi menjadi sangat penting agar 

generator tetap stabil berputar dan menghasilkan 

listrik. Dari sekian banyak media penyimpan energi 

yang ada salah satu media yang dapat menyimpan 

energi yang berlebih kemudian menggunakannya 

kembali saat diperlukan adalah menggunakan flywheel 

(roda gila). Penyimpan energi flywheel memperoleh 

energi kinetik dalam bentuk inersia putar, dan 

menyimpanya dalam benrtuk energi kinetik, kemudian 

melepaskanya ketika dibutuhkan. dari hasil yang 

diperoleh dari penyimpanan energi kinetik tersebut 

dengan sangat menarik dan signifikan. Faktor yang 

mempengaruhi kinerja penyimpan energi flywheel 



antaralain material, geometri, panjang dari flywheel. 

Flywheel atau sering juga disebut roda gila seperti 

yang kita ketahui adalah sebuah komponen yang 

merupakan sebuah piringan yang karena beratnya 

dapat menahan perubahan kecepatan yang drastis 

sehingga gerak putaran poros mesin menjadi lebih 

halus. Yang jarang diketahui adalah Flywheel 

memiliki kepadatan energi hingga ratusan kali lebih 

banyak dibandingkan dengan baterai yang ada saat ini 

serta dapat menyimpan dan melepaskan energi dengan 

lebih cepat. Oleh sebab itu, dibuatlah sebuah inovasi 

yaitu memanfaatkan energi yang tersimpan dalam 

flywheel untuk menstabilkan putaran pada generator 

listrik, fungsinya ketika generator mengalami beban 

berlebih putaran pada generator akan tetap stabil dan 

tidak akan menurunkan voltase pada generator itu 

sendiri. Agar putaran generator tetap stabil maka perlu 

di tambahkan energi kinetik dari motor DC agar rpm 

tidak mengalami penurunan .    

  

2. TINJAUAN PUSTAKA  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa 

tinjauan pustaka untuk menjadi referensi penelitian 

dalam pelaksanaan penelitian ini, adapun tinjauan 

tersebut adalah sebagai berikut:                                                                      

Pertama, penelitian yag dilakukan oleh 

RA.Fakhrunnisa., (2015) dengan judul “Rancang 

Bangun Pembangkit Listrik Alternatif Dengan 

Menggunakan Roda Gila (FLYWHEEL)”. Pada 

penelitian ini dia melakukan perancangan alat 

pembangkit listrik alternatif menggunakan flywheel, 

sumber tenaga utama nya di gerakkan oleh motor 

induksi kemudian menggerakkan flywheel dan 

generator, Sumber energy pertama menggunakan 

listrik PLN. Kedua, Penelitian yang di lakukan oleh 

Aidil Syawani., (2016) dengan judul “Rancang 

Bangun Sistem Pembangkit Energi Listrik 

Menggunakan Energi Roda Gaya 

(FLYWHEEL)(APLIKASI PADA BOAT 

LISTRIK)”. Pada penelitian ini dia melakukan 

perancangan pembangkit listrik yang tenaga utama 

nya digerakan oleh baterai kemudian baterai 

menggerakan motor dc kemudian memutar flywheel 

selanjutnya flywheel menggerakan generator sinkron, 

sedangkan untuk menurunkan teganggan dia 

menggunakan regulator arduino supaya output pada 

regulator lebih stabil dan men charger baterai lebih 

cepat. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Bastian 

JufaniAlfredo Lumban Gaol., (2016) dengan judul 

“Rancang Bangun Sistem Generator Tanpa Bahan 

Bakar Dengan Memanfaatkan Energi Pada Flywheel 

(RODA GILA)”. Pada penelitian ini dia melakukan 

perancangan generator yang memanfaatkan energi 

yang tersimpan pada flywheel. Energy penggerak 

awal menggunakan listrik PLN untuk menggerakkan 

motor induksi yang kemudian memutar flywheel dan 

generator, selanjutnya generator akan mensuplay arus 

listrik untuk motor listrik. Keempat, Penelitian yang 

di lakukan oleh Stephan., (2017) dengan judul ” 

Rancang Bangun Mesin Pembangkit Listrik Tanpa 

BBM Berkapasitas 3000 Watt Dengan Memanfaatkan 

Putaran Flywheel”.   
 

3. LANDASAN TEORI  

Modul auto kit charger adalah sistem rangkaian 

pengisian baterai otomatis untuk tipe baterai apa saja 

seperti baterai li-ion, li-po, accu kering, accu basah 

Dll. Modul ini berfungsi seperti saklar, jika baterai 

sudah pada ambang batas yang di tentukan rangkaian 

akan mengirim perintah pada relai agar memutus 

tegangan listrik yang mengalir pada baterai secara 

kontiyu. Sehingga baterai tidak cepat rusak dan tidak 

over voltage yang dapat merusak sel-sel pada baterai. 

Motor DC adalah mesin yang mengubah energi listrik 

arus searah menjadi energi mekanik, motor listrik 

berfungsi untuk mengubah daya listrik menjadi daya 

mekanik, prinsip pengoperasian motor arus searah 

sangat identik dengan generator arus searah, oleh 

sebab itu mesin arus searah dapat digunakan sebagai 

mtor arus saerah maupun generator arus searah 

(Alamsyah, 2015).  

 Alternator adalah mesin listrik yang digunakan untuk 

mengubah energi mekanik menjadi energi listrik 

dengan perantara induksi medan magnet.  Dikatakan 

generator sinkron karena jumlah putaran rotornya 

sama dengan jumlah putaran medan magnet pada 

stator. 

Modul Converter DC to AC(12v to 220v/1000w) 

adalah sebuah rangkaian elektronik yang berisi ic 

pembangkit signal, driver transistor dan mosfet 

sebagai alat yang dapat membuat frekuensi dan 

gelombang yang di butuhkan oleh inverter. Trafo Step 

Down adalah suatu komponen elektronika yang 

berfungsi sebagai penurun tegangan listrik atau 

penaik tegangan listrik, tergantung sisi mana yang di 

aliri arus listrik ac, jika yang di aliri listrik sisi yang 

lebih banyak kumparan nya sedangkan sebelahnya 

sedikit kumparan, dia akan bertindak sebagai trafo 

step down, dan jika yang di aliri arus listrik sisi yang 

lebih sedikit kumparan di bandingkan sisi sebelah nya 

, maka dia akan bertindak sebagai trafo step up. Dioda 

adalah komponen aktif dua kutub yang pada 

umumnya bersifat semikonduktor, yang 

memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah 

(kondisi panjar maju) dan menghambat arus dari arah 

sebaliknya (kondisi panjar mundur). Diode dapat 

disamakan sebagai fungsi katup di dalam bidang 

elektronika. Elko adalah kapasitor yang mempunyai 

daya simpan muatan listrik paling besar serta 



mempunyai bentuk fisik yang paling besar dibanding 

dengan kapasitor jenis lainnya. Kapasitor elko yang 

sering kita temui pada rangkaian amplifier atau catu 

daya. Flywheel (Roda Gila) adalah suatu massa yang 

berputar yang digunakan Sebagai penyimpan energi 

di dalam mesin. Energi yang disimpan dalam roda 

gaya (flywheel) berupa energi kinetik Baterai atau 

aki, atau bisa juga accu adalah sebuah sel listrik 

dimana didalamnya berlangsung  proses  elektrokimia  

yang  reversibel (dapat berbalikan) dengan 

efisienyang tinggi. Pulley adalah suatu alat mekanis 

yang di gunakan sebagai sabuk untuk menjalankan 

sesuatu kekuatan alur yang berfungsi menghantarkan 

suatu daya. V-belt adalah salah satu transmisi 

penghubung yang terbuat dari karet dan mempunyai 

penampang trapesium.  

 

3. Metodologi Penelitian  

Mengumpulkan beberapa reverensi yang terkait 

dngan objek penelitian yang digunakan dan 

mempelajari dasar-dasar toeri pada penelitian tugas 

akhir ini Pemilihan komponen-komponen merupakan 

tahapan awal dari proses perancangan generator 

listrik, pada tahap ini peneliti mulai memilih 

komponen-komponen apa saja yang dapat di gunakan 

mulai menggunakan barang bekas dan menggunakan 

barang baru. Setelah mendapatkan semua komponen-

komponen peneliti mulai memodifikasi alternator 

agar putaran low, alternator dapat menghasilkan 

teganggan yang di inginkan untuk mensuplai 

tegangan pada baterai dan memodifikasi motor dc 

agar rpm lebih cepat walau pun arus yang di gunakan 

sedikit, serta tidak menguras energi pada baterai, 

sehingga lebih efisien di gunakan dalam generator 

listrik flywheel ini. Perancangan mekanik dimulai dari 

perancangan desain rangka yang peneliti buat dari 

bahan kayu dengan menggunakan AutoCAD dan 

membuatnya dengan batuan gergaji, bor listrik dan 

beberapa alat pendukung lainnya. Pada tahap ini, 

semua komponen yang digunakan pada penelitian ini 

mulai dirakit sesui dengan desain dan rancangan yang 

telah dibuat sebelumnya. Tahap ini merupakan tahap 

terakhir dari perancangan generator listrik flywheel. 

Pada tahap ini dilakukan beberapa pengujian antara 

lain pengujian kestabilan putaran, pengujian 

kecepatan putaran (RPM), pengujian beban listrik dari 

beban tidak ada, beban sedang, hingga beban berat. 

Apakah generator ini masih dapat bekerja dengan 

semestinya. Penyusuan laporan dilakukan selama 

prosesn penelitian ini dilaksanakan, mulai dari tahap 

pengumupulan reverensi sampai proses pengujian 

alat. Pada tahap ini digunakan agar pada saat proses 

penelitian dapat terdokumentasi dalam bentuk karya 

ilmiah dan akademis. Dan juga sebagai syarat dari 

penyusunan proyek tugas akhir pada Universitas 

Teknologi Yogyakarta. 

4. PERANCANGAN SISTEM 

4.1 Rancangan Elektronik 

 

 

Flowchart 

 



4.2 Rancangan Mekanik 

Tampak Samping 

 

Tampak Depan 

 

 

Tampak Atas 

 

 

5. Hasil dan Pembahasan  

5.1 Purwarupa 

Pada sistem ini menggunakan konsep generator listrik 

untuk memutar alternator. Dengan memanfaatkan 

energi yang tersimpan pada flywheel, generator listrik 

ini akan terus berputar selagi tegangan pada alternator 

mencukupi untuk mensuplai energi listrik ke motor 

DC. Di dalam sistem ini penulis menambahkan trafo 

step up untuk mencukupi tegangan output dari 

altenator, karena motor DC yang kecil dan bobot 

flywheel yang berat di tambah lagi jika rotor pada 

alternator di beri tegangan, mengakibatkan rpm pada 

sistem ini sangat rendah. Output pada alternator hanya 

mampu mengeluarkan tegangan 8-10 volt, oleh karena 

itu penulis mengatasi masalah dengan menambah 

trafo pada output alternator sehingga tegangan output 

mengeluarkan tegangan 110 volt. Untuk mengatasi 

over charging pada baterai, penulis menambahkan 

auto charger pada outputan trafo, sehingga tegangan 

ke baterai akan auto cut off  dan tidak merusak baterai. 

Karena tegangan dari sistem ini arus dc, peneliti 

menambahkan inverter untuk merubah tegangan dc 

menjadi ac, sekaligus menaikan tegangan dari 12 volt 

menjadi 220 volt. Berikut Gambar 5.1 rangkaian 

generator listrik flywheel. 

 
  

5.2 Pengujian Dan Pembahasan 

Pengujian sistem secara keseluruhan dilakukan untuk 

menguji sistem apakah berjalan dengan baik tanpa ada 

kendala apapun. Pengujian sistem dilakukan dalam 

beberapa tahap. Tahapan pertama adalah pengujian 

output alternator, untuk mengetahui berapa volt output 

dari alternator, apakah mampu mencharger accu atau 

tidak, jika tegangan tidak mencukupi output dari 

alternator di tambahkan trafo step up serta di 

tambahkan penyearah dan auto charger. Kemudian 

tahap kedua adalah pengujian inverter dc to ac apakah 

mampu mengeluarkan tegangan ac 220 volt serta 

pengujian beban. Berikut Gambar 5.2 Pengujian output 

dari alternator, menggunakan skala 10 volt AC .  



 
Berikut Gambar 5.3 Pengujian output dari trafo step 

up, menggunakan multimeter skala 250 volt AC, 

terbaca 110 volt. 

 

 
 

Berikut Gambar 5.4 Pengujian output dari Dioda 

bridge, menggunakan multimeter skala 50 volt DC. 

Tegangan mengalami penurunan setengahnya karena 

dioda bridge menyerap tegangan agar dioda itu dapat 

bekerja. 

 
 Berikut Gambar 5.5 Pengujian Motor DC, Motor DC 

terlalu banyak menyerap arus listrik, sehingga 

alternator tidak mampu mengechas aki seperti yang di 

tunjukkan tabel 5.3 motor DC menyerap arus 12 A 

sedangkan output dari alternator hanya mampu 

mengeluarkan arus 2 A sehingga alternator tidak 

mampu mensuplay arus tegangan untuk battery. 

Sedangkan untuk mencharger battery membutuhkan 

waktu 1 -2 jam.  

 

 
 

            Berikut Gambar 5.6 Pengujian inverter DC to 

AC 12 volt to 220 volt. inverter ini menggunakan ic 

SG3524PS dan trafo 3A, sehingga inverter ini mampu 

menghasilkan gelombang pwm dan output maksimal 

100 watt, , tergantung seberapa besar amper trafo yang 



di gunakan, semakin besar trafo maka inverter akan 

mampu menghasilkan daya yang lebih besar. 

 
Setelah menguji output dari inverter mengeluarkan 

berapa volt, sekarang kita menguji inverter 

menggunakan beban lampu 15 watt dan kipas angin 

25 watt. Maka inverter bekerja dengan baik, tetapi di 

karenakan inverter ini menggunakan gelombang 

pwm, maka inverter ini kurang bekerja maksimal, 

terutama yang menggunakan induksi seperti motor 

listrik, kipas angin dan lain – lain. Berikut Gambar 5.7 

Pengujian inverter menggunakan beban,. 

 
Setelah melakukan pengujian menggunakan beban 

dapat kita lihat, tegangan mengalami penurunan 

voltase karena trafo tidak sesuai yang di anjurkan oleh 

pabrikan, yaitu minimal 5A murni. Berikut Gambar 

5.8 Tampilan voltase ketika menggunakan beban. 

 
Dapat kita lihat gambar 5.8 mengalami penurunan 

voltase sekitar 30 volt karena beban. Untuk hasil 

pengujian  inverter menggunakan beban, dapat di lihat 

seperti Tabel 5.6. 

 
Dari hasil pengujian alat di atas, Alat yang peneliti 

buat tidak mampu berputar secara terus menerus di 

karenakan untuk memutar sebuah flywheel, motor DC 

membutuhkan arus yang sangat besar agar motor DC 

mampu memutar flywheel. Dikarenakan flywheel 

sangat berat, motor DC membutuhkan tenaga exstra 

untuk memutar, di tambah lagi jika alternator sedang 

bekerja, putaran motor bertambah berat, sehingga arus 

yang di sedot oleh motor sangat besar. Sedangkan 

alternator hanya mampu mengeluarkan teganggan 10 

V, arus yang di keluarkan oleh alternator hanya 

mengeluarkan 2 A. Jika alternator mampu 

mengeluarkan arus 12 A maka sistem dapat bekerja 

dengan baik. Sistem alat ini hanya mampu bertahan 5 

– 10 menit sehingga tidak akan mampu mencharger 

battery yang membutuhkan waktu 1 - 2 jam. 

 

6. Kesimpulan dan Saran  

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat di 

simpulkan bahwa energi yang tersimpan pada roda gila 

dapat dimanfaatkan untuk menstabilkan putaran pada 

generator listrik, agar putaran pada generator listrik 

lebih stabil dan torsi lebih besar. Sehingga pada saat 

generator listrik mengalami beban yang berlebih, roda 

gila mampu melipat gandakan torsi dan putaran yang 

cukup untuk alternator. Sehingga pembangkit listrik 

tidak mengalami penurunan putaran saat terjadi beban 

pada generator listrik. Tetapi agar rpm pada generator 

listrik mencukupi peneliti menambahkan motor DC 

untuk membantu roda gila agar rpm tidak mengalami 

penurunan saat generator mengalami beban puncak. 

6.2 Saran  

Berdasarkan hasil implementasi yang diperoleh, untuk 

pengembangan lebih lanjut ada beberapa saran agar 

alat dapat bekerja lebih baik, yaitu pada flywheel harus 

di perbesar lagi diameternya, agar torsi untuk memutar 

alternator lebih kuat dan stabil. Untuk motor DC di 

sesuaikan dengan Flywheel dan alternator harus di 

sesuaikan lagi dengan arus yang di butuhkan motor 

DC. lebih baik menggunakan sistem gear, karena jika 

menggunakan pulley tarikan v belt antar komponen 

mempengaruhi daya putar dari sistem ini. 
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