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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.       Latar Belakang Penelitian 

 Energi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari, adapun 

hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan namun dapat 

berubah dari satu bentuk ke bentuk lain menjadi energi lain (Joule).  

Energi listrik adalah salah satu energi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia 

memiliki kebutuhan akan energi listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Energi listrik di Indonesia 

biasanya dipasok dari berbagai jenis pembangkit listrik dalam bentuk energi fosil, diantaranya pembangkit 

listrik tenaga minyak bumi (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel(PLTD)), tenaga uap berbahan-bakar batubara 

(PLTU) dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).  

 Spencer Dale (BP Group Chief Economist) dalam diskusi Statistical Review of World Energy 2017, 

memaparkan bahwa konsumsi energi di Indonesia yang meliputi energi fosil (minyak bumi, gas, dan batu bara) 

ini pada tahun 2016 lalu mengalami peningkatan hingga 5,9% sementara dalam 20 tahun terakhir tingkat 

konsumsi ini meningkat dua kali lipat dan yang tercepat dalam 5 tahun terakhir.  (detikcom, detikFinance, 14 

september 2017, Jakarta, Ardan Adhi Chandra detikFinance).   

 Energi fosil tidak dapat diperbaharui hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan 

jumlah pasokan yang semakin menurun, pergantian penggunaan energi fosil menjadi energi alternatif atau 

Energi Baru Terbarukan (EBT) harus segera dilakukan hal ini bertujuan untuk menanggulangi penggunaan 

energi listrik dimasa yang akan datang.  

 Elemen peltier adalah salah satu komponen yang dapat digunakan sebagai penghasil energi alternatif, 

karena penggunaannya bisa dilakukan secara berulang serta tidak mencemari lingkungan. Elemen peltier dapat 

menghasilkan listrik dengan cara mengubah energi termal menjadi energi listrik contohnya pada konversi energi 

panas dari pembuangan limbah pabrik menjadi energi listrik, selain itu elemen peltier dapat juga bekerja 

sebaliknya seperti pada penggunaan AC atau kulkas mini tanpa freon. Asas yang bekerja pada elemen peltier ini 

adalah efek seebeck dan efek peltier atau biasanya dikenal dengan konsep termoelektrik. Efek seebeck yaitu 

konversi perbedaan suhu menjadi tegangan listrik, sedangkan pada efek peltier berkerja berkebalikan dari efek 

seebeck yaitu mengubah tegangan listrik menjadi perbedaan suhu di kedua buah sisi elemen peltier.  

 NISSAN adalah sebuah perusahaan mobil terkenal dari jepang yang membuat sebuah terobosan 

dengan menggunakan termoelektrik generator buatan mereka sendiri pada mesinnya untuk mengefisiensikan 

penggunaan dari bahan bakar kendaraan, sebab tidak 100% bahan bakar kendaraan berubah menjadi energi 

untuk menggerakkan kendaraan, melainkan hanya 30% yang digunakan oleh mesin untuk menggerakkan 

kendaraan tersebut. Dengan pengaplikasian dari termoelektrik generator NISSAN berhasil menghemat bahan 

penggunaan bahan bakar sebesar 10%, dan panas yang terbuang oleh mesin tersebut termanfaatkan kembali 

menjadi energi listrik dengan menggunakan modul termoelektrik tersebut.  

 SEIKO.CO.Ltd mengaplikasikan termoelektrik generator dengan produk jam tangan termoelektriknya 

yang memanfaatkan suhu tubuh sebagai sumber panasnya dan menggunakan suhu sekitar sebagai suhu 

referensi sebagai pembeda suhunya. Agar modul termoelektrik dapat bekerja sebagai TEG (Termoelektrik 

Generator). Membuat modul termoelektrik mereka sendiri menggunakan teknologi mikro, menggunakan 

kurang lebih 1000 cell Bismuthtellurium agar dapat digunakan pada jam buatan mereka sebagai auto charging 

untuk baterai lithium yang mereka gunakan.   

 Proyek akhir ini dilakukan untuk mencari tahu besar energi yang mampu dihasilkan oleh sebuah 

Elemen Peltier TEC1 – 12706 tersebut untuk mengkonversi energi termal menjadi energi listrik, untuk proses 

karakterisasi elemen Peltier TEC1 -12706 . Sebelum penelitian “KARAKTERISASI EFEK SEEBECK PADA 

ELEMEN TERMOELEKTRIK TEC1-12706 UNTUK KONVERSI ENERGI TERMAL MENJADI ENERGI 

ALTERNATIF PENGHASIL LISTRIK” sudah pernah dilakukan penelitian yang menyerupai namun belum 

ada yang mencoba untuk mengkarakterisasi elemen Peltier pendingin yang beredar dipasaran apakah layak 

digunakan sebagai pembangkit termoelektrik seperti contohnya elemen Peltier TEC1-12706 ini. Elemen Peltier 

sekarang ini cukup laris dipergunakan sebagai TEC(Termoelectric Cooler) dan ada juga yang membuatnya 

menjadi TEG sederhana dalam kalangan hanya untuk menyalakan LED sebagai lampu senter tanpa baterai 

seperti pada “GOOGLE SCIENCE FAIR 2013” yaitu Hollow LAMP.  

 Proyek akhir ini dilakukan untuk mencari tahu besar energi yang mampu dihasilkan oleh sebuah 

elemen peltier berjenis TEC1-12706 sebagai komponen TEG (Termoelektrik Generator) dengan melakukan 

pemanasan sampai suhu maksimum yang diijinkan untuk mengkonversi energi termal menjadi energi listrik. 

Proses itu dilakukan untuk mendapatkan karakteristik elemen peltier TEC1-12706 pada efek seebeck.  

1.2. Rumusan Masalah 
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Setelah melihat latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk membuat alat 

prototype untuk dapat mengetahui karakteristik dari elemen thermoelektrik TEC1-12706 dengan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prinsip kerja elemen thermoelektrik TEC1-12706? 

2. Bagaimana cara untuk mengkonversi energi termal menjadi energi alternatif   penghasil listrik 

menggunakan elemen thermoelektrik TEC1-12706 sebagai komponen TEG (Termoelektrik 

Generator)? 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penulisan proyek akhir ini penulis membatasi permasalahan pada hal-hal yang berhubungan 

dengan pembuatan prototype tugas akhir yang meliputi: 

1. Hasil prototype yang dibuat digunakan hanya untuk menguji coba elemen peltier berjenis TEC-

12706, untuk kepentinggan mengetahui karakteristik elemen peltier TEC-12706 saja. 

2. Bagian sisi panas peltier TEC-12706 didapatkan dari 3 bahan berbeda yaitu lilin, kayu, dan kompor 

paraffin dengan pengujian diwaktu yang berbeda. Bagian sisi dingin peltier TEC-12706 didapatkan 

dari heatsink dengan penambahan fan DC 5v bersumber dari power supply. 

3. Penelitian ini tidak membahas tentang reaksi kimia yang terjadi pada peltier TEC1-12706. 

1.4  Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan laporan proyek akhir ini ialah untuk : 

1. Mengetahui serta memahami prinsip kerja elemen thermoelektrik TEC1-12706. 

2. Dapat memahami cara mengkonversi energi termal menjadi energi alternatif penghasil listrik 

dengan menggunakan elemen thermoelektrik TEC1-12706 sebagai komponen TEG (Termoelektrik 

Generator), yang nantinya dapat menentukan penggunaannya lebih lanjut dimasa yang akan datang.  

 

 

1.5   Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan proyek akhir ini diantaranya: 

1. Bagi penyusun : dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang elemen termoelektrik TEC-

12706, serta dapat mengasah keterampilan  dalam pembuatan prototype untuk dapat menghasilkan 

karakteristik dari elemen termoelektrik TEC1-12706. 

2. Bagi mahasiswa : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi lebih 

lanjut mengenai elemen peltier TEC1-12706 dalam kegunaannya untuk mengubah energi termal 

menjadi energi listrik, serta  dapat digunakan lebih lanjut dimasa yang akan datang. 

3. Bagi dunia pendidikan : diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pada bidang 

ketenagalistrikkan khususnya pada bidang penggunaan konversi energi sebagai energi alternatif.  

1.6  Metode Penelitian 

 Metode yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan laporan proyek akhir ini adalah : 

1. Studi Literatur, yang meninjau dari berbagai referensi dan sumber literatur yang menunjang untuk 

mendapatkan data tertulis sebagai teori dasar dan konsep dari permasalahan yang dibahas. 

2. Penelitian eksperimental, penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati pengaruh dan efek yang 

dihasilkan dari prototype alat konversi energi termal menggunakan elemen peltier.  

3. Penelitian korelasi, penelitian ini melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan 

hubungan dari variabel waktu, variabel suhu, dan variabel tegangan yang dihasilkan dari prototype 

alat konversi energi termal menggunakan elemen peltier TEC1-12706 sebagai komponen TEG 

(Termoelektrik Generator). 

4. Menggunakan bantuan teknologi internet. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Sebelum memahami lebih jelas isi bahasan mengenai prototype alat konversi energi termal 

menggunakan elemen peltier TEC1-12706, dibawah ini akan diuraikan sistematika penulisannya, yaitu : 

 

 

BAB I PENDAHULAN 

Pada bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan dari laporan proyek akhir ini. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjabarkan dasar-dasar teori tentang ilmu yang berkaitan dengan prinsip kerja elemen 

peltier TEC1-12706, serta pemahaman mengenai konversi energi termal menjadi energi alternatif yang 

terjadi pada elemen peltier TEC1-12706. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian dan bahasan mengenai prototype alat konversi energi 

termal menggunakan elemen peltier TEC1-12706. 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan dari hasil penelitian yang didapat dari prototype alat konversi energi termal menggunakan 

elemen peltier TEC1-12706 dalam variabel waktu, suhu, dan tegangan. 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan prototype alat 

konversi energi termal menggunakan elemen peltier TEC1-12706  dan implikasi serta rekomendasi yang 

diajukan penulis untuk pihak-pihak yang terkait. 

 

 

 

 


