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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi nirkabel (wireless) pada awalnya digunakan untuk mengirimkan 

informasi dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media pengirim 

informasi. Melalui sebuah antena, gelombang elektromagnetik dipancarkan dan 

diterima untuk diolah menjadi informasi yang berguna. Kemajuan teknologi nirkabel 

(wireless) saat ini tidak hanya sebatas untuk sarana informasi tetapi juga dapat 

digunakan untuk mengirimkan energi listrik melalui gelombang elektromagnetik. 

Transfer daya listrik tanpa kabel pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Nikola 

Tesla (1856-1943) pada abad ke 19
th

. Nikola Tesla mengeksplorasi dan terus 

mempelajari suatu sistem pengiriman daya listrik tanpa kabel melalui penemuan-

penemuan tentang gelombang radio, gelombang mikro (microwaves), dan kumparan 

Tesla. Selanjutnya pada tahun 2007, sekelompok peneliti di MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) melakukan penelitian tentang transfer daya nirkabel (wireless) 

dengan menggunakan konsep near field (medan dekat) atau jarak dekat antara pengirim 

dan penerimanya. Pada akhirnya, para peneliti tersebut berhasil mentransfer daya listrik 

dengan jarak lebih dari 2 meter dan efisiensi pengiriman 40%. Hasil penelitian inilah 

yang kemudian menjadi titik balik berkembangnya sistem transfer daya listrik nirkabel. 

Penelitan yang dilakukan oleh Adnyana (2016) tentang transfer daya listrik tanpa 

kabel menggunakan prinsip resonansi magnetik telah berhasil mengirimkan daya listrik 

dengan efisiensi 18,05% dan jarak transfer maksimum 20 cm pada frekuensi resonansi 3 

kHz. Penelitian lain yang dilakukan Vianto (2010) tentang sistem transfer daya listrik 

tanpa kabel dengan rangkaian penguat. Rangkaian yang digunakan terdiri dari 

kumparan pengirim, kumparan penerima, dan sebuah kumparan tambahan sebagai 

penguat diantara kumparan pengirim dan penerima. Dengan menambahkan rangkaian 

penguat terjadi peningkatan jarak transfer dari 32,5 cm menjadi 56 cm pada frekuensi 

resonansi 1,365 MHz. 

Pada penelitian ini akan dirancang kumparan pengirim dan kumparan penerima 

yang sesuai dengan rangkaian osilator yang dirancang oleh Adnyana (2016) dengan 

menambahkan rangkaian penguat sebagai repeater mengacu pada penelitian yang 

dilakukanVianto (2010) namun demikian akan digunakan dua buah rangkaian penguat 
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yang ditempatkan dekat dengan rangkaian pengirim dan rangkaian penerima agar dapat 

mentransfer daya listrik pada frekuensi rendah sehingga aman bagi tubuh manusia serta 

untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik dan jarak transfer yang lebih jauh. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan berikut ini: 

1. Bagaimana merancang bentuk kumparan pengirim, kumparan penerima, dan 

kumparan penguat (repeater) yang dapat beresonansi pada level frekuensi 

rendah yang telah ditentukan? 

2. Berapa peningkatan efisiensi daya yang dihasilkan pada rangkaian penerima 

dengan adanya kumparan penguat (repeater)? 

3. Berapa jauh peningkatan jarak maksimum energi dapat ditransfer dari rangkaian 

pengirim kepenerima dengan adanya kumparan penguat (repeater)? 

4. Bagaimana intensitas medan magnet yang dihasilkan kumparan pengirim dan 

bagaimana perubahan nilainya terhadap jarak ? 

5. Bagaimana perbandingan efisiensi daya (η) hasil penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk melakukan penelitian ini, maka diberikan batasan-batasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Fluks magnetik dibangkitkan dengan rangkaian osilator Hartley dengan sumber 

DC 12 Volt. 

2. Prinsip yang digunakan untuk rangkaian penerima fluks magnetik adalah prinsip 

resonansi magnetik. 

3. Tingkat frekuensi yang diuji adalah 3 level yaitu1 kHz, 3 kHz, dan 5 kHz. 

4. Daya keluaran yang berhasil dikirimkan diukur dengan amperemeter dan 

voltmeter serta gelombang keluaran diukur dengan osiloskop. 

5. Perhitungan daya dalam penelitian ini hanya menghitung nilai tegangan dan arus 

serta tidak memperhatikan harmonisa gelombang yang dihasilkan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan rangkaian transfer listrik tanpa kabel dengan penambahan dua 

rangkaian penguat (repeater) sebagai pengembangan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

2. Mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi 

3. Mendapatkan jarak transfer yang lebih jauh 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan tentang sistem transfer daya 

listrik tanpa kabel. 

2. Ikut serta mengembangkan transfer daya listrik tanpa kabel yang telah dilakukan 

oleh Universitas/Institut baik di dalam maupun luar negeri. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sistematika penulisan yang disusun 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab I ini dijelaskan secara ringkas dibahas latar belakang penulisan, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab II memuat secara umum mengenai teori dasar yang digunakan dalam 

Tugas Akhir ini, yaitu definisi, sejarah, pengaplikasian transfer daya listrik tanpa kabel, 

prinsip induksi elektromagnetik, faktor besarnya GGL, induktansi sendiri, induktansi 

bersama, prinsip resonansi elektromagnetik dan rangkaian LC. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab III ini memuat tentang bagian umum dari transfer daya listrik tanpa kabel, 

waktu dan tempat pelaksanaan, alat penelitian, bahan penelitian, jadwal penelitian, 

perancangan sistem pengiriman daya listrik tanpa kabel, struktur peralatan pengujian 

fluks magnetik, efisiensi transfer daya listrik dan hasil yang diharapkan. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV ini memuat tentang hasil pengukuran dengan rangkaian osilator, hasil 

pengukuran dengan hasil pengukuran medan elektromagnetik. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab V ini memuat tentang kesimpulan penelitian dan saran bagi penelitian 

selanjutnya. 


