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BAB III 

  PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

3.1 Perancangan Sepeda GEBYCITERA 

Sepeda GEBYCITERA dibuat berdasarkan kebutuhan akan kampus ITERA saat ini 

yaitu permasalahan dimana belum adanya alat transportasi ramah lingkungan yang 

memudahkan mobilisasi civitas akademik yang tidak membawa kendaraan di dalam 

kampus ITERA dan menunjang pasokan listrik alternatif untuk dimanfaatkan pada sepeda, 

sehigga dengan alasan tersebut dibutuhkan alat yang dapat digunakan sebagai media 

transportasi dan juga mampu menyediakan suplai listrik alternatif yang dapat digunakan 

untuk charging handphone, pengaman sepeda, dan penerangan. Dengan adanya Generator 

Bicycle Concept for ITERA, maka terwujudlah alat transportasi di ITERA berupa sepeda 

yang dapat menyimpan listrik ke dalam baterai portable sebagai energi alternatif yang 

dapat digunakan di seluruh wilayah kampus ITERA maupun diluar kampus. 

Perancangan rancang bangun penyimpanan portable pada GEBICITERA tidak lepas dari 

perancangan pembangkit listrik pada sepeda,guna melakukan proses charging mneuju 

baterai portable. Dalam perancangannya penyimpanan portable terdiri dari dua bagian yaitu 

sisitem charging dan system discharging yang saling berkoneksi. Berikut ini adalah 

penjelasannya;  
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Perangkat Charging Baterai Portable 

 Perangkat sistem Charging Baterai Portable berfungsi sebagaipembangkit listrik 

bertegangan hingga 24 Volt DC yang dihasilkan melalui kayuhan sepeda. 

Kemudian tegangan akan distabilkan pada 16,8 VDC menuju input BMS  di 

penyimpanan portable . kemudian BMS akan membagi rata ke masing masing cell 

baterai pada penyimpanan portable.  

 

Gambar 15. . Perancangan Perangkat Sistem 

Perangkat Discharging Baterai Portable 

Perangkat discharging berfungsi sebagai penyedia daya menuju primer load yaitu 

MID pada sepeda GEBYCITERA dan daya menuju perangkat sekunder seperti 

gadget (HP, Vape, dan lain-lain).  Dalam system discharging dilengkapi dnegan 

mickrokontroler arduinouno yang berfungsi sebagai fitur auto cut off yang me 

manajemen pembagian supply terhadap kedua beban di atas, yaitu dengan memutus 
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supply ke beban skunder seperti gadget pengguna pada kapasitas 25% untuk 

menjaga tersedianya supply ke MID dan mematikan supply menuju gadget 

pengguna ketika tegangan 12 Volt yaitu batas minimal untuk baterai terjaga use 

cycle . Berikut ini adalah blok diagram dan flowchart system discharging 

penyimpanan portable.  

 

Gambar 16. Pemasangan perangkat system discharging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17.  Implementasi Sistem Pembangkit 
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Gambar 18. Flowchart Sistem Pembangkit 

Adapun komponen-komponen yang digunakan sebagai berikut: 

a. Generator Tokushu Denso 24 VDC 

b. Baterai li-ion  

c. Bms 4s 

d. Buck Boost Converter 

e. Relay 

f. Arduino UNO 

g. Jack DC 

h. USB 2.O 

i. Bar kapasitas baterai 
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3.2 Impelementasi Komponen Baterai Portabel pada Sepeda GEBYCITERA 

 Implementasi ini menggabungkan seluruh komponen yang digunakan dalam membuat 

sepeda GEBYCITERA.  

 

 

Gambar 19. Implementasi baterai portabel 

 

Hasil implementasi perangkat sistem penyimpanan portabel seperti ditunjukkan pada 

Gambar diatas, Perangkat ini terbuat dari akrilik dengan tebal 2 mm. kemudian kerangka 

penopang box ini terbuat dari besi. Pada perangkat sistem pembangkit ini dilengkapi 

dengan konverter tegangan DC 24 V ke 12 V sebagai penurun tegangan sebagai penyuplai 

baterai, dan juga relay sebagai cutoff ketika suhu baterai mencapai 40
O 

C.  
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3.3 Metode Pengujian 

3.3.1 Subsistem Pembangkit 

Dalam melakukan pengujian terhadap subsistem pembangkit ini maka dilakukan pengujian 

pada tiap komponen yaitu pengujian pada tegangan output generator Tokushu Denso 24V 

DC dan  pengujian pada rangkaian stepdown 24 to 12V DC. Dengan melakukan pengujian 

pada setiap komponen, maka subsistem ini dapat diintegrasikan dengan baik. 

a Lingkup Pengujian 

Pengujian yang dilakukan pada subsistem pembangkit ini dilakukan dalam lingkup 

pengujian sebagai berikut; 

1. Pengujian hasil output arus pada generator 

2. Pengujian tegangan yang dilakukan oleh DC-DC stepdown 

b Konfigurasi Pengujian 

Pengujian pada subsistem pembangkit ini dilakukan pada konfigurasi software dan 

hardware sebagai berikut. 

1. Multimeter digital SANWA CD800a jangkauan ukur 0.1 milivolt. 

2. Multimeter digital Rigol DM3068 jangkauan ukur sampai satuan mikrovolt.  

3. Power Supply DC Rigol DP832A  

c Syarat Pengujian 

Terdapat beberapa batasan yang digunakan untuk melakukan pengujian subsistem 

pembangkit ini, diantaranya sebagai berikut. 



 

 

32 

 

1. Generator pembangkit sudah terpasang dan terkoneksi dengan baik dengan 

stepdown 24 to 16,8 Volt. 

d Prosedur Pengujian 

Adapun prosedur pengujian yang dilakukan terhadap subsistem pembangkit adalah 

sebagai berikut. 

1. Menghubungkan Generator dengan subsistem penyimpanan baterai portabel. 

2. Menghubungkan baterai dengan subsistem MID 

3. Memeriksa hasil output sebelum dan sesudah diturunkan oleh DC-DC converter 

 

3.3.2 Subsistem Pembangkit 

Dalam melakukan pengujian terhadap subsistem penyimpanan portable ini maka dilakukan 

pengujian pada tiap fungsi dari penyimpanan portable diantaranya yaitu pengujian fungsi 

charging, pengujian discharging dan pengujian fitur auto cut off. Dengan melakukan 

pengujian pada setiap fungsi, maka subsistem ini akan dapat diintegrasikan dengan baik 

pada GEBICITERA.  

a Lingkup Pengujian 

Pengujian yang dilakukan pada subsistem pembangkit ini dilakukan dalam lingkup 

pengujian sebagai berikut. 

1. Pengujian fungsi charging dari subsistem pembangkit dapat berjalan dengan 

semestinya 



 

 

33 

 

2. Pengujian fungi discharging tentang distribusi output ke beban primer seperti 

MID dan beban skunder seperti handphone dan lain-lain 

3. Pengujian fitur auto cut off menuju beban skunder untuk menjaga use cycle dari 

baterrai. 

b Konfigurasi Pengujian 

Pengujian pada subsistem penyimpanan portable ini dilakukan pada konfigurasi 

software dan hardware sebagai berikut. 

1. Multimeter digital SANWA CD800a 

2. Stopwacth/ jam digital 

3. Ampere meter 

4. Arduino IDE sebagai software compiler mikrokontroler Arduino UNO 328 dan 

untuk menampilkan penerimaan data dari komunikasi serial.  

5. Hardware komunikasi serial menggunakan kabel USB tipe B.  

 

c Syarat Pengujian 

Terdapat beberapa batasan yang digunakan untuk melakukan pengujian subsistem 

penyimpanan portable ini, diantaranya sebagai berikut. 

1. Penyimpanan portable dapat melakukan proses discharging dan charging secara 

bersamaan pada saat terpasang di GEBYCITERA. 

d Prosedur Pengujian 

Adapun prosedur pengujian yang dilakukan terhadap subsistem pembangkit adalah 

sebagai berikut. 

1. Menghubungkan penyimpanan portabe dengan subsistem pembangkit (proses 

charging). 
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2. Menghubungkan penyimpanan portabe dengan subsistem MID dan beban 

skunder seperti handphone (proses discharging) 

3. Memeriksa hasil tegangan realtime atau kapasitas bateraid dengan berbasis 

sensor tegangan sebagai patokan untuk fitur aut cut off bekerja dengan baik.  

 

  


