
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Energi menjadi  komponen penting bagi keberlangsungan hidup manusia karena 

hampir semua aktifitas kehidupan manusia sangat tergantung pada ketersedian 

energi yang cukup. Saat ini dan beberapa tahun kedepan manusia masih akan 

tergantung pada sumber energi fosil, karena sumber energi fosil inilah yang 

mampu memenuhui kebutuhan energi manusia dalam skala besar. Sedangkan 

sumber energi alternatif belum dapat memenuhi kebutuhan energi manusia dalam 

skala besar karena fluktuasi potensi dan tingkat keekonomian yang belum bisa 

bersaing dengan energi konvensional. Di lain pihak, manusia dihadapkan pada 

situasi menipisnya cadangan sumber energi fosil dan meningkatnya kerusakan 

lingkungan akibat penggunaan energi fosil. 

 

Melihat kondisi tersebut maka saat ini sangat diperlukan penelitian yang secara 

khusus untuk mencari, mengoptimalkan dan menggunakan sumber energi 

alternatif. Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu mengatasi beberapa 

permasalahan yang berkaitan dengan sumber energi fosil yang ada di alam  ini 
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dan sekaligus dapat menjadi sumber energi alternatif yang mudah dan  murah 

serta bermaanfaat bagi manusia yang didapat dari pemanfaatan barang bekas yang 

tidak dapat digunakan lagi (daur ulang),  salah satunya adalah batu baterai. 

Dimana batu baterai adalah  alat listrik kimiawi yang menyimpan energi dan 

mengeluarkan tenaganya dalam bentuk listrik arus searah (DC=Direct current). 

Banyak yang belum mengetahui bahayanya membuang batu baterai bekas seperti 

baterai remote,  mainan,  jam tangan,  telephon seluler,  maupun alat-alat lain 

yang menggunakan batu baterai sebagai sumber energi. Batu baterai mengandung 

berbagai macam logam berat seperti merkuri, timbal, nikel, lithium dan yang 

lainnya. Batu baterai termasuk termasuk dalam B3 (Bahan Berbahaya Beracun). 

Yang bila dibuang sembarangan kandungan logam berat dan zat-zat berbahaya 

yang terdapat dalam baterai bisa mencemari air dan tanah  yang dampaknya akan 

membahayakan manusia. 

 

Dari permasalahan diatas, maka penulis mempunyai gagasan atau ide untuk 

melakukan penelitian untuk memanfaatkan barang bekas dan limbah sebagai 

sumber energi alternatif. Yang mana barang bekas yang digunakan adalah batu 

baterai dengan mengganti pastanya dan memanfaatkan sampah dari kulit pisang 

dan kulit buah durian, yang nantinya diharapkan dapat memperoleh energi 

alternatif yang ramah lingkungan. Yang bisa digukan oleh daerah – daerah 

terpencil di Indonesia yang belum dialiri oleh listrik.  

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
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1.2.  Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat batu baterai yang ramah lingkungan. 

2. Merancang sumber energi alternatif yang murah dan mudah diterapkan 

dimasyarakat, khususnya masyarakat daerah terpencil yang belum dialiri oleh 

listrik. 

3. Sebagai proses pembelajaran tentang pemanfaatan barang bekas (sampah) 

sebagai sumber energi alternatif yang terbarukan 

 

 

1.3.  Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini dalah sebagai 

berikut : 

1. Dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan batu 

baterai. 

2. Bisa memperoleh energi alternatif yang murah dah ramah lingkungan. 

3. Menjadikan sampah atau limbah menjadi sumber energi yang murah dan 

mudah. 
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1.4.     Perumusan masalah 

 

Energi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan 

saat ini energi yang banyak  digunakan terbuat dari energi fosil dan bahan kimia. 

Yang  mana salah satu sumber energi yang banyak digunakan adalah batu baterai 

yang terbuat dari bahan  kimia yang banyak mengandung berbagai macam logam 

berat seperti timbal, merkuri, nikel, lithium dan yang lainnya. Dengan mengganti 

pasta pada batu baterai yang bahanya berbahaya, dengan pasta dari sampah yaitu 

kulit pisang dan kulit durian. 

 

Melihat kondisi tersebut maka saat ini diperlukan penelitian yang bisa 

memanfaatkan limbah atau sampah sebagai sumber energi alternatif yang tepat 

guna dan mudah diterapkan oleh masyarakat. 

 

 

1.5.    Batasan Masalah 

 

Agar  pembahasan pada tugas akhir ini tidak melebar, maka penulis membatasi 

permasalahan yang ada hanya pada : 

1. Membuat batu baterai ramah lingkungan dari kulit pisang dan  kulit 

durian. 

2. Mengetahui berapa besar energi yang dihasikan dari batu baterai kulit 

pisang dan  kulit durian. 
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3. Percobaan  menggunakan kulit pisang dan kulit durian. 

4. Pembahasan kimia hanya untuk mengetahui kandungan – kandungan zat 

kimia pada kulit pisang dan kulit durian. 

 

 

1.6.    Hipotesis Awal 

 

Kulit pisang dan kulit  durian banyak mengandung kalium dan natrium sehingga 

bisa dijadikan serbuk atau pasta yang bisa digunakan sebagai pasta pengganti 

yang ada pada batu baterai bekas yang mengandung merkuri, timbal, nikel, 

lithium dan yang lainnya. 

 

1.7.    Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa Bab, yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, rumusan masalah, 

batasan masalah, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisis tentang studi literatur batu baterai, daya, durian dan tentang teori 

dan rumus yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Memuat langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian, diantaranya waktu dan 

tempat penelitian, alat dan bahan, komponen dan perangkat penelitian, prosedur 

kerja, perancangan dan pengujian sistem. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi mengenai hasil pengujian dan membahas terhadap data-data hasil 

pengujian yang diperoleh. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menyimpulkan semua kegiatan dan hasil-hasil yang diperoleh selama 

proses pembuatan dan pengujian sistem serta saran-saran yang sekiranya 

diperlukan untuk menyempurnakan penelitian berikutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


