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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Desain Penelitian  

 Penelitian merupakan cara ilmiah yang berguna untuk mendapatkan hasil dari pengolahan data dengan 

tujuan tertentu. Penelitian yang akan dilaksanakan harus berdasarkan keilmuan yang berkaitan, antara lain: 

rasional, empiris, dan sistematis.  

 Tugas Akhir ini menggunakan metode eksperimental sebagai metode dalam penelitian. Metode 

esperimental merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2006). 

3.2 Lokasi dan Batasan uji  

3.2.1 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti berada di Lab Elektonika Industri, Departemen 

Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Pendidikan Indonesia. 

3.2.2 Batasan Uji 

Batasan uji yang digunakan pada penelitian ini berhubungan dengan pembuatan Tugas Akhir 

yang meliputi: 

1. Pengujian dilakukan hanya untuk menguji coba elemen peltier berjenis TEC-12706, untuk 

kepentingan mengetahui karakteristik elemen peltier TEC-12706 saja, dan tidak membahas 

tentang reaksi kimia yang terjadi pada peltier TEC1-12706. 

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. 

3.3 Variabel dan Parameter   

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006). 

Benda uji yang digunakan adalah elemen peltier berjenis TEC-12706, Penelitian dilakukan selama 3 

minggu. 

3.4 Instrumen Penelitian  

3.4.1  Spesifikasi Alat 

Alat ini dibuat untuk dapat mengkarakterisasi Elemen Peltier TEC-12706 dalam melakukan 

proses kerja yang terbalik dari pada fungsi awal komponen. Fungsi kerja yang dimaksudkan ialah 

dalam menghasilkan energi listrik dari perbedaan suhu yang terjadi pada kedua sisi dari Elemen 

Peltier, dan berdasarkan Efek Seebeck.  Spesifikasi alat yang digunakan sebagai berikut: 

1. Peltier yang digunakan berjenis TEC-12706 dengan ketahanan panas mencapai 138𝑜C dan 

umur (lifetime) dari peltier mencapai 100.000 sampai 200.000 jam. 

2. Pada sisi panas menggunakan 3 variasi sumber panas yaitu kayu, lilin dan kompor paraffin, 

serta dibantu dengan penggunaan heatsink sebagai penyebar suhu panas agar tidak melebihi 

suhu maksimal, sedangkan pada sisi dingin menggunakan 1 sumber dingin yaitu kipas 5VDC 

dengan dibantu penggunaan coldsink sebagai penyebar suhu dingin pada sisi dingin. 

3.4.2 Peralatan Yang Digunakan 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini berupa alat dan bahan seperti yang dijabarkan 

dibawah ini. 

3.4.2.1 Bahan Yang Digunakan  

Bahan – bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

1. Peltier jenis TEC1-12706  

2. Kayu  

3. Lilin 

4. Kompor Paraffin  

5. Thermal Grease 

6. LED (Light Emitting Diode) 

3.4.2.2 Alat Yang Digunakan  

Alat – alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

1. Heatsink  

2. Coldsink  

3. Bull thermo gun  

4. 2 Avometer  

5. Timer  

6. Kipas 5VDC 

7. Powersupply  
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3.5 Prosedur Penelitian  

3.5.1 Diagram Blok  

Alat ini dibuat untuk dapat mengkarakterisasi Elemen Peltier TEC-12706 dalam melakukan 

proses kerja yang terbalik dari pada fungsi awal komponen. Fungsi kerja yang dimaksudkan ialah 

dalam menghasilkan energi listrik dari perbedaan suhu yang terjadi pada kedua sisi dari Elemen 

Peltier, dan berdasarkan Efek Seebeck. Proses kerja dari alat tersebut dapat dilihat pada Diagram 3.1 

Diagram Blok berikut: 

Diagram 3.1 Diagram Blok 

 

 

  

 

 

 

 

Seperti yang dapat lihat pada Diagram 3.1 Diagram Blok adapun fungsi dari pada setiap komponen 

seperti berikut :  

• Sumber panas didapat dari 3 variasi yaitu kayu, lilin dan kompor paraffin. Sumber dingin 

didapat dari kipas 5VDC 

• Heatsink digunakan untuk meningkatkan luas kontak permukaan sisi panas dengan fluida 

disekitarnya, seperti udara 

• Coldsink digunakan untuk meningkatkan luas kontak permukaan sisi dingin dengan fluida 

disekitarnya, seperti udara. 

• Bull thermo gun adalah sebuah alat ukur suhu yang  dapat mengukur temperatur\ atau suhu 

tanpa bersentuhan dengan obyek yang akan diukur suhunya. 

• Avometer adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur arus (ampere), tegangan (volt) 

dan resistansi (Ohm) dalam satu alat 

• Timer sebagai alat ukur waktu 

3.5.2 Flowchart Penelitian Secara Umum 

Flowchart penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1 Flowchart Penelitian Secara Umum 

seperti dibawah ini.   
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian Secara Umum 

Keterangan : Hasil tegangan telah dapat dikatakan maksimal saat pengujian yang dilakukan sudah 

mencapai titik suhu maksimal, dimana menyebabkan komponen peltier TEC1 – 12706  rusak dan 

tidak dapat lagi digunakan. 

3.5.3 Flowchart Pengambilan Data/ Pengujian Tanpa Beban 

 Flowchart pengambilan data/pengujian tanpa beban ditunjukkan pada Gambar 3.2 

Flowchart seperti dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart Pengambilan Data/Pengujian Tanpa Beban 

Keterangan : Hasil tegangan telah dapat dikatakan maksimal saat pengujian yang dilakukan sudah 

mencapai titik suhu maksimal, dimana menyebabkan komponen peltier TEC1 – 12706  rusak dan 

tidak dapat lagi digunakan. 

3.5.4 Flowchart Pengambilan Data/ Pengujian Berbeban 

Flowchart pengambilan data/pengujian berbeban ditunjukkan pada Gambar 3.3 

Flowchart seperti dibawah ini. 
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Gambar 3.3 Flowchart Pengambilan Data/Pengujian Berbeban 

Keterangan : Beban yang digunakan berupa LED( Light Emitting Diode), 

Hasil tegangan telah dapat dikatakan maksimal saat pengujian yang dilakukan sudah mencapai titik 

suhu maksimal, dimana menyebabkan komponen peltier TEC1 – 12706  rusak dan tidak dapat lagi 

digunakan. 

3.6 Ilustrasi Proses Penelitian dalam Menghasilkan Listrik 

Fenomena saat peltier menghasilkan listrik adalah sebuah fenomena yang biasanya dikenal dengan efek 

seebeck. Efek seebeck mengahasilkan listrik dengan cara mengubah perbedaan temperatur menjadi energi listrik 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.4.  

 
Gambar 3.4 Fenomena Efek Seebeck 

(Sumber gambar: http://www.idtechex.com/) 

Jika ada dua bahan yang berbeda yang kemudian kedua ujungnya disambungkan satu sama lain maka 

akan terjadi dua sambungan dalam satu loop. Jika terjadi perbedaan temperatur diantara kedua sambunga ini, 

maka akan terjadi arus listrik akan terjadi. Prinsip ini lah yang digunakan termoelektrik sebagai generator 

(pembangkit listrik). Setiap bahan memiliki koefisien seebeck yang berbeda-beda. Semakin besar koefisien 

seebeck ini, maka beda potensial yang dihasilkan juga semakin besar. Karena perbedaan temperatur disini dapat 

diubah menjadi tegangan listrik, maka prinsip ini juga digunakan sebagai sensor temperatur yang dinamakan 

thermocouple, namun pada prinsip termoelektrik jika peltier di panaskan salah satu sisinya dan sisi lain 

panasnya dibuang, maka akan menghasilkan Tegangan. Teknologi termoelektrik yang bekerja dengan 

mengonversi energi panas menjadi listrik secara langsung yaitu (generator termoelektrik) atau efek seebeck, 

cara kerja generator ini adalah apabila ada perbedaan suhu diantara kedua sisi peltier maka peltier akan 

menghasilkan listrik. Semakin jauh selisih suhunya maka listrik yang dihasilkan akan naik, namun harus 

diperhatikan jika peltier terlalu panas (Overheat) hal itu dapat menyebabkan rusaknya solderan batangan 

Bismuth didalam peltier dan pada akhirnya akan menimbulkan drop tegangan dan kerusakan pada peltier secara 

permanen. 

3.7 Gambar Rangkaian  

3.7.1 Gambar Rangkaian Pengujian Tanpa Beban 

tidak 

Ya 
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Pengujian dilakukan tanpa beban, dengan penggabungan kedua elemen peltier dengan jenis 

TEC1 – 12706, penggabungan kedua elemen ini dirangkai dengan cara diseri agar mendapatkan 

tegangan yang lebih besar. Gambar 3.5 menunjukkan penggabungan kedua elemen peltier TEC1 – 

12706 dengan cara diseri.  
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Gambar 3.5 Penggabungan Dua Elemen Peltier TEC1 – 12706 Dengan Cara Diseri 

 Pengujian memiliki variasi pemanas berupa yaitu kayu, lilin dan kompor paraffin yang akan 

diarahkan ke sisi panas alat, dan kipas 5VDC diletakkan pada sisi dingin sebagai faktor suhu konstan. 

Ilustrasi pengujian dapat dilihat pada Gambar 3.6 dan ilustrasi pengukuran dapat dilihat pada Gambar 

3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Ilustrasi Pengujian 
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Gambar 3.7 Ilustrasi Pengukuran 

Gambar 3.8 menunjukkan gambar dari hasil foto alat yang digunakan untuk pengujian.  
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Gambar 3.8 Foto Peralatan yang Digunakan Saat Pengujian   

3.7.2 Gambar Rangkaian Pengujian Menggunakan Beban 

  Pengujian dilakukan dengan menggabungkan dua elemen peltier dengan jenis TEC1 – 12706, 

penggabungan kedua elemen ini dirangkai dengan cara diseri agar mendapatkan tegangan yang lebih 

besar. Pengujian ini dirangkai dengan tambahan beban berupa LED(Light Emitting Diode),  Gambar 

3.9 menunjukkan penggabungan kedua elemen peltier TEC1 – 12706 dengan cara diseri. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Penggabungan Dua Elemen Peltier TEC1 – 12706 Dengan Cara Diseri Dengan 

Ditambah Beban 

Pengujian memiliki variasi pemanas yaitu kayu, lilin dan kompor paraffin yang akan 

diarahkan ke sisi panas alat. Kipas 5VDC diletakkan pada sisi dingin sebagai faktor suhu konstan. 

Pada pengujian ini dirangkai dengan tambahan beban berupa LED(Light Emitting Diode) Ilustrasi 

pengujian dapat dilihat pada Gambar 3.10 dan ilustrasi pengukuran dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Ilustrasi Pengukuran 

3.8 Langkah – Langkah Pengukuran 

3.8.1 Langkah – Langkah Pengukuran Tanpa Beban 

Langkah – langkah pengukuran yang dilakukan tanpa beban dalam pengujian: 
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1. Persiapkan seluruh peralatan (bahan dan alat) yang dibutuhkan dalam pengujian  

2. Sambungkan 2 buah peltier dengan cara dirangkai secara seri seperti pada Gambar 3.5 

3. Susun peralatan seperti ilustrasi pengujian yang ditunjukkan seperti pada Gambar 3.6, jangan 

lupa berikan thermal Grease pada sisi dingin peltier (atau pada bagian yang ada tulusannya). 

Pengggunaan thermal Grease bertujuan agar penyebaran temperatur lebih merata. 

4. Lalu nyalakan api dengan pengujian 1 bersumber Kayu, pengujian 2 bersumber Lilin dan 

pengujian 3 bersumber dari kompor paraffin. 

5. Lakukanlah pengukuran seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.7 Ilustrasi Pengukuran. 

Pengukuran dilakukan menggunakan Avometer, Bull thermo gun , dan Timer. 

3.8.2 Langkah – Langkah Pengukuran Dengan Menggunakan Beban 

 Langkah – langkah pengukuran yang dilakukan tanpa beban dalam pengujian: 

1. Persiapkan seluruh peralatan (bahan dan alat) yang dibutuhkan dalam pengujian 

2. Sambungkan 2 buah peltier dengan cara dirangkai secara seri dengan tambahan beban berupa 

LED(Light Emitting Diode) seperti pada Gambar 3.9 

3. Susun peralatan seperti ilustrasi pengujian yang ditunjukkan seperti pada Gambar 3.10, jangan 

lupa berikan thermal Grease pada sisi dingin peltier (atau pada bagian yang ada tulusannya). 

Pengggunaan thermal Grease bertujuan agar penyebaran temperatur lebih merata. 

4. Lalu nyalakan api dengan pengujian 1 bersumber Kayu, pengujian 2 bersumber Lilin dan 

pengujian 3 bersumber dari kompor paraffin. 

5. Lakukanlah pengukuran seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.11 Ilustrasi Pengukuran. 

Pengukuran dilakukan menggunakan 2 Avometer, Bull thermo gun , dan Timer. 

 


