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Abstract 
 
Pada jurnal ini memaparkan pemanfaatan piezoelectric yang 

dikenal juga sebagai sensor getaran maupun suara untuk 

mengkonversi getaran yang dihasilkan oleh kendaraan 

bermotor roda dua, yang kemudiaan dikonversi sehingga 

menghasilkan output tegangan DC yang dapat digunakan 

untuk mencatu perangkat elektronik berdaya rendah.  
Pengujian dilakukan terhadap tingkat kebisingan dari 
kendaraan bermotor roda dua pada RPM 4000, 5000, 6000, 
7000, dan 8000, sehingga diperoleh output tegangan DC.  
Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa alat yang 

dirancang dapat menghasilkan tegangan DC sebesar 7.5 

Volt, yang dapat diaplikasikan untuk mencatu perangkat 

berdaya rendah.  
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1. Introduction 

 
Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, 

namun energi dapat dikonversi dari suatu besaran ke 

besaran energi lainnya. Sehingga manusia dengan akalnya 

terus mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhannya 

terhadap energi, seperti pemanfaatan konversi energi 

getaran suara.  
Salah satu cara dalam memanfaatkan teknik konversi 

energi ini yaitu dengan menggunakan sensor piezoelectric. 

Piezoelectric adalah suatu sensor yang dapat mengubah 

respon getaran menjadi besaran elektris, bila diberikan 

prilaku tekanan mekanik maka sensor ini akan merespon 

dengan menghasilkan besaran elektris[1].  
Sementara itu, dilema kepadatan kendaraan di negara 

Indonesia yang kerap menyebabkan kemacetan menjadikan 

jalan raya sebagai salah satu distrik penghasil kebisingan 

yang potensial. Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup no.7 tahun 2009 yang berlaku mulai 1 Juli 2013, 

menyatakan bahwa ambang batas kebisingan sepeda motor 

yaitu 80 – 83 dB [2]. Hal ini menunjukan bahwa terdapat 

lebih dari satu sumber getaran suara yang dapat dikonversi 

menjadi sumber energi.  
Pada perkembangannya, penelitian terkait piezoelectric 

ini telah banyak diaplikasikan pada pemanfaatan energi 

yang bersumber dari tekanan mekanik yang dihasilkan oleh 

pijakan roda kendaraan terhadap polisi tidur, getaran suara 

yang dihasilkan pada ruas-ruas jalan, hingga tekanan 

pijakan langkah pada sepatu [3, 4, 5]. 

 
Maka dilakukan sebuah studi lanjutan dalam 

memanfaatkan kebisingan yang dihasilkan oleh kendaraan 

bermotor roda dua dengan kapasitas 150 cc, yaitu dengan 

memanfaatkan sensor piezoelectric untuk menghasilkan 

energi elektris yang kemudian dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan listrik daya rendah. 
 

2. Piezoelektrisitas sebagai Sensor Kebisingan 
 
2.1. Piezoelectric Sensor 
 
2.1.1. Sekilas tentang piezoelectric 
 
Piezoelektrisitas adalah sebuah fenomena yang terjadi saat 

sebuah gaya yang diterapkan pada suatu bahan yang 

menimbulkan muatan listrik pada permukaannya. Sumber 

fenomena ini yaitu karena adanya distribusi muatan elektris 

pada sel sel kristal atau material berbahan keramik. Nilai 

koefisien muatan pada piezoelectric berada pada rentang 1-  
100 pico coloumb/Newton [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1: piezoelectric sensor. 

 
Material piezoelectric sangat sensitif terhadap adanya 

tekanan mekanik dan medan listrik. Bila suatu prilaku 

tekanan diaplikasikan pada material piezoelectric maka akan 

timbul medan listrik pada material tersebut, fenomena ini  
disebut Efek Piezoelectric. Efek piezoelectric 

mendeskripsikan hubungan antara tekanan mekanik degan 

tegangan listrik pada benda padat. Efek piezoelectric bersifat 

reversible, yaitu dapat menghasilkan energi elektris bila 

diberikan prilaku tekanan mekanik, dan menghasilkan efek 

tegangan atau rengangan mekanik bila diaplikasikan pada 

beda potensial listrik [7]. 
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2.1.2. Sensor suara 
 
Piezoelectric juga diaplikasikan sebagai sensor getaran 

suara, karena memiliki kemampuan respon yang sensitif 

terhadap perubahan mekanis. Sensor piezoelectric 

mendeteksi variasi tekanan pada udara berdasarkan level 

gelombang dari getaran suara yang dihasilkan.  
Sensor ini dirancang dengan menggunakan bahan 

Polyvinylidene Flouride (PVDF) film / plastic polymer dan 

conductive rubber sebagai bahan utama sensor tersebut. 

Sedangkan bahan lain yang dapat digunakan untuk sensor 

ini adalah kristal turmalin, kuarsa, ratna cempaka, dan 

garam rossel [8].  
Pada dasarnya prinsip kerja dari sensor ini yaitu apabila film 

PVDF terdeformasi secara mekanik, misalnya diberi 

tekanan, maka partikel penyusunnya menjadi terpolarisasi 

sehingga menimbulkan konsentrasi muatan listrik pada 

masing-masing permukaannya. Semakin besar sensor 

tersebut terdeformasi maka output elektris yang dihasilkan 

akan semakin besar pula [8]. 
 
2.2. Perancangan Alat 
 
Piezoelectric yang digunakan memiliki ukuran diameter 2.7  
mm. sebanyak 4 buah sensor yang dirangkai secara serial 

dan paralel seperti yang ditunjukan pada gambar 2 dibawah 

ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) (b) 
 
Gambar 2: (a) Rangkaian serial, (b) Rangkaian paralel. 

 

Pada perancangan sensor ini, masing masing rangkaian 
menggunakan sebuah kapasitor elektrolit 4.7 µF serta 

sebuah dioda penyearah IN4007. Rangkaian ekivalen dari 
alat yang dirancang yaitu sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3: (a) Rangkaian ekivalen paralel, (b) Rangkaian 

ekivalen serial. 
 
 

 

 

 
1. Discussion 

 
Pengukuran pada alat ini dilakukan dengan mengujinya 

terhadap tingkat kebisingan pada sebuah sepeda motor 

dengan kapasitas silinder 150 cc, mengingat bahwa pasar 

kendaraan Indonesia kini tengah dipenuhi oleh kendaraan-

kendaraan dengan kapasitas ruang bakar yang semakin 

mengalami peningkatan.  
Pengujian yang dilakukan yaitu dengan memposisikan alat 

tepat di depan saluran exhaust kendaraan yang memiliki 
potensi kebisingan paling tinggi.  
Pada penelitian ini saluran exhaust pada kendaraan yang 

dijadikan untuk pengujian adalah saluran exhaust standar 
yang diproduksi oleh pabrik kendaraan bermotor.  
Kemudian dilakukan pengukuran berdasarkan getaran serta 

suara yang dihasilkan dengan merubah variabel putaran 

mesin kendaraan. Nilai variabel yang dipilih yaitu putaran 

mesin pada 4000 hingga 8000 RPM. Hal ini didasari oleh 

asumsi rata-rata kecepatan putaran mesin kendaraan yang 

digunakan pada perjalanan di kota dalam keadaan normal 

maupun pada kemacetan ringan. 
 
3.1. Pengukuran Tegangan 
 
Untuk mengukur besarnya respon tegangan yang dihasilkan, 

output dari rangkaian akan dihubungkan dengan multimeter 

digital pada posisi pengukuran tegangan DC. Maka 

didapatkan hasil tegangan DC output sebagai berikut : 

 

Tabel 1: Hasil Pengukuran Tegangan 

 RPM Loud Rangkaian Rangkaian 

 Mesin Level Seri Paralel 

 4000 51 dB 0.4 Volt 1.2 Volt 

 5000 54 dB 0.9 Volt 1.9 Volt 

 6000 56 dB 1.8 Volt 3.6 Volt 

 7000 59 dB 2 Volt 6.3 Volt 

 8000 63 dB 2.1 Volt 7.5 Volt 

 

Hasil pengukuran menunjukan bahwa rangkaian dengan 

susunan paralel lebih efektif dalam menghasilkan output 

tegangan DC. Hal ini dibuktikan dengan meninjau nilai 

output tegangan DC yang lebih besar pada setiap variabel 
RPM yang diujikan. 
 
3.2. Pengukuran Arus 
 
Pada pengukuran ini, probe multitester dihubungkan dengan 

beban pada kaki-kaki kapasitor untuk mengetahui berapa 

arus yang mengalir pada rangkaian alat tersebut. 

Berdasarkan hasil pengukuran nilai arus yang terukur yaitu 
sebagai berikut :  

Tabel 1: Hasil Pengukuran Arus 

 RPM Loud Rangkaian Rangkaian 

 Mesin Level Seri Paralel 

 4000 51 dB 2 µA 2 µA 

 5000 54 dB 2 µA 2 µA 

 6000 56 dB 2 µA 3 µA 

 7000 59 dB 2 µA 4 µA 

 8000 63 dB 2 µA 6 µA 
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Berdasarkan hasil pengukuran, didapatkan nilai arus yang 
kecil, yaitu sebesar 2 µA pada rangkaian serial, dan 

berkisar pada nilai 2 hingga 6 µA pada rangkaian paralel. 

Hasil arus yang terukur memiliki rentang nilai yang kecil, 

sehingga bila diaplikasikan pada sistem pengisian baterai 
maka, baterai yang terisi akan memerlukan waktu yang 

relatif lama hingga baterai terisi penuh. 

Selain mengukur tegangan dan arus yang dihasilkan, 

disisipkan pula data pengukuran tingkat kebisingan dari 

kendaraan yang digunakan dalam pengujian. Pengukuran 
kebisingan ini dilakukan dengan menggunakan mobile 

aplikasi sound meter. Hasil tingkat kebisingan yang 

diperoleh dipaparkan dalam satuan decible (dB). 

Berdasarkan hasil pengukuran pada variabel putaran mesin 
paling tinggi, menunjukan bahwa taraf kebisingan yang 

dihasilkan oleh kendaraan roda dua dengan saluran exhaust 

standar pabrik, masih dibawah batas ambang kebisingan 

yang diperbolehkan oleh regulasi pemerintah. 
 

2. Conclusions 

 

Sensor piezoelectric dapat dimanfaatkan dengan baik 

dalam mengkonversi kebisingan yang dihasilkan dari 
kendaraan bermotor roda dua menjadi tegangan DC. 

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, rangkaian 

dengan susunan paralel lebih direkomendasikan karena 

dapat menghasilkan output tegangan DC yang lebih besar, 
yaitu : 7.5 Volt DC pada RPM 8000 dan dengan tingkat 

kebisingan kendaraan yang terukur sebesar 63 dB. Selain 

itu pada pengukuran arus, nilai arus yang terkukur pada 

rangkaian paralel memiliki nilai hasil yang paling tinggi 

yaitu 6 µA. 
 

Namun karena baterai pada kendaraan bermotor roda dua 

memiliki tegangan kerja sebesar 12 Volt DC, maka saat ini 

penerapan alat yang telah dirancang tidak dapat mencatu 
kebutuhan baterai tersebut. Akan tetapi dapat digunakan 

sebagai power outlet yang umumnya terdapat pada 

kendaraan roda empat sebagai tools untuk mencatu 

perangkat komunikasi dengan daya rendah, sehingga hal 

ini dapat juga diterapkan pada kendaraan bermotor roda 
dua. Meskipun memiliki arus keluaran yang rendah, 

sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk 

melakukan proses pengisian. Oleh sebab itu alat yang telah 

direalisasikan ini akan terus ditingkatkan kemampuannya 
sehingga lebih baik lagi. 
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