
1 



2 

Definisi 
Menurut KBBI energi adalah daya atau kekuatan yang diperlukan 
untuk melakukan berbagai proses kegiatan. 
 
Secara umum energi diartikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat 
menghasilkan gerak, tenaga, dan kerja. 

Energi ada di semua benda: 
oManusia 
oTanaman 
oBinatang 
oMesin 
odan elemen-elemen alam 

(matahari, angin, air dsb) 
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ENERGI 
Prinsip Energi  

 

•  Energi adalah kemampuan untuk melakukan 

pekerjaan  

•  Energi berasal dari berbagai sumber  

•  Beberpa jenis energi memiliki kemampuan konversi 

dari satu jenis menjadi jenis yang lain  

•  Energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan 

oleh manusia, namun dapat dikonversi ataupun 
dilestarikan (konservasi)  

•  Jumlah energi di alam semesta selalu konstan  

•  Tugas seorang engineer adalah memahami prinsip 
energi dan dapat membangun sistem untuk 
memantau aliran energi 
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ENERGI 

Tugas Engineer (Insinyur)  
 

•  Engineer membuat model untuk berbagai aplikasi, 

seperti :  
– memutuskan jenis bahan bakar untuk sebuah mobil  

– mendesain metode pengaman gedung dari gempa 
bumi dan sambaran petir,  

– memberikan saran kepada warga untuk 

menggunakan energi baru dan terbarukan 
(matahari, angin, air, biomasa) untuk menggantikan 

bahan bakar fosil,  
– atau barangkali penggunaan bahan bakar nuklir.  

• Engineer harus memahami konsep energi dengan baik 
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ENERGI 

Konsep Energi  
 

• Energi memiliki kapabilitas untuk melakukan Kerja (Work).  

• Konsep Kerja secara sempit didefinisikan melalui Hukum 
Newton II tentang gerak  

 

 Kerja = Work = W =F x d  

 

Dimana F adalah gaya yang bergerak sepanjang jarak d.  

Energi (E) sama dengan unit Kerja = Work (W) 

Dalam sistem imajiner kita akan mengubah energi menjadi 
Kerja. Jumlah kerja yang dihasilkan setara dengan energi 
yang ada. 
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Sumber energi adalah segala sesuatu yang mampu 
menghasilkan energi.  

Ada 2 Sumber Energi : 

1. Sumber energi yang terbarukan 
    Sumber energi yang dapat diperbaharui secara alami dan 

berkelanjutan serta bisa dipakai tanpa khawatir habis. 

o Energi surya (matahari) 

Memanfaatkan sinar matahari dengan menggunakan sel surya yang 
berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik.  
Contoh : Kompor bertenaga sinar matahari 
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o Panas bumi 

Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi, 
melimpah dan terbarukan sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan 
energi panas bumi. 
Indonesia merupakan negara yang kaya akan energi panas bumi, karena 
mempunyai banyak gunung berapi aktif 

Solok Ubah Panas Bumi Jadi Listrik 

Kabupaten Solok, 
Sumatera Barat, 

menyimpan potensi 

sumber energi 
terbarukan yang bisa 
dikembangkan dalam 
memenuhi kebutuhan 

listrik di Sumatera 
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o Angin 

Pemanfaatan energi angin sedang gencar-gencarnya di lakukan oleh banyak 
negara, karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya.  
Contoh pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan 
dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. 
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o Energi Biomassa 

Material berasal dari organisme hidup : tumbuh-tumbuhan, hewan, sampah 
kebun, hasil panen dsb yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar.  
Istilah biomassa pertama kali muncul pada Journal of Marine Biology 
Association pada tahun 1934 oleh ilmuwan Rusia bernama Bogorov.  

Potensi sumber daya biomassa di Indonesia salah satu yang terbesar 
dibandingkan negara lain, menurut laman Kementerian ESDM, potensinya 
apabila dikembangkan adalah 50 Giga Watt (GW) 

Jenis Biomassa : bioetanol (tanaman), biodiesel 
(minyak sawit dan kedelai), biogas, biobriket serta 
biokerosen (minyak nabati) 

http://plymsea.ac.uk/830/
http://plymsea.ac.uk/830/
http://plymsea.ac.uk/830/
http://plymsea.ac.uk/830/
http://www3.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/1962-potensi-energi-baru-terbarukan-ebt-indonesia.html
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o Energi Gas Alam 

Gas alam sering juga disebut sebagai gas Bumi atau gas rawa, adalah 
bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana (CH4). Ia 
dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas Bumi dan juga tambang batu 
bara. 

Sumber energi gas alam biasanya dipasarkan dalam dua bentuk : LNG  (Liquefied Natural Gas) 
yang komposisinya didominasi oleh metana dan etana dan LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang 
komposisinya didominasi oleh propana dan butana (digunakan untuk kebutuhan memasak sehari-
hari). 

5 Daerah Penghasil Gas Alam 
Terbesar di Indonesia : 
o Jawa Barat 
o Kepulauan Riau 
o Papua Barat 
o Sumatera Selatan 
o Kalimantan Timur 
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o Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

Pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk 
menghasilkan energi listrik. 
Pada tahun 2015 tenaga air menghasilkan 16.6% total listrik dunia dan 70% 
dari seluruh energi terbarukan, dan diperkirakan akan naik 3.1% per tahun 
sampai 25 tahun ke depan 

Bendungan Tiga Ngarai di China bagian tengah 
adalah pembangkit listrik terbesar sedunia. 

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 
Sigura-gura. Pembangkit ini terletak di 

Provinsi Sumatera Utara, memanfaatkan 
hulu sungai Asahan (Danau Toba 

https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_terbarukan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bendungan_Tiga_Ngarai
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_pembangkit_listrik_terbesar_di_dunia&action=edit&redlink=1
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o Energi Pasang Surut 

Energi yang dihasilkan dari pasang surut air laut dan menjadikannya energi 
dalam bentuk lain, terutama listrik. Energi pasang surut merupakan salah 
satu jenis energi terbarukan yang relatif lebih mudah diprediksi jumlahnya 
dibandingkan energi angin dan energi surya. 

Prinsip kerja nya sama dengan pembangkit listrik tenaga air, dimana air dimanfaatkan untuk memutar 
turbin dan mengahasilkan energi listrik. Energi pasang surut diperkirakan sekitar 500 sampai 1000 m 
kWh pertahun. Pembangkit listrik tenaga pasang surut (PLTPs) terbesar di dunia terdapat di muara 
sungai Rance di sebelah utara Perancis. 

http://berita-iptek.blogspot.com/2008/04/pembangkit-listrik-tenaga-air.html
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Sumber energi adalah segala sesuatu yang mampu 
menghasilkan energi.  

Ada 2 Sumber Energi : 

2. Sumber energi Tak terbarukan 
    Sumber energi jenis ini jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui walaupun ada 

yang bisa diperbaharui tetapi memerlukan waktu yang sangat lama.  

 energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya 
sampai jutaan tahun. 
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Energi Tak Terbarukan yang Seharusnya Dijaga 

Sumber energi yang dikembangkan dari tanaman dan kehidupan vegetatif 
yang telah terkubur dalam kerak bumi selama jutaan tahun yang lalu. 

o Batubara 

Total sumber daya batubara di Indonesia diperkirakan 
mencapai 105 miliar ton, dimana cadangan batu bara 
diperkirakan 21 miliar ton. Tambang batubara utama 

berlokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Selatan. produksi batubara meningkat sebesar 
16% per tahun selama 5 tahun terakhir. Saat ini, 75% dari 
total produksi batubara diekspor, terutama ke Jepang, 
Taiwan, Korea Selatan dan Eropa 

Sumatra Selatan 

Kalimantan Selatan 

Kalimantan Timur 

cadangan batubara terbesar di Indonesia  



15 

Energi Tak Terbarukan yang Seharusnya Dijaga 

Minyak bumi adalah campuran berbagai macam senyawa hidrokarbon 
yang terdapat dalam lapisan batuan dan dapat diekstrak menjadi bahan 
baku untuk bahan bakar minyak, bensin dan banyak produk-produk kimia. 

o Minyak Bumi 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan saat ini 

Indonesia memiliki cadangan minyak bumi sebesar 3,3 miliar barel dan terus 
menipis karena minimnya eksplorasi sumber minyak baru. 
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Energi Tak Terbarukan yang Seharusnya Dijaga 

Adalah bagian dari Nukleus atom (inti atom). 
Energi hasil dari sebuah proses kimia yang dikenal dengan reaksi fisi 
(pembelahan) dan reaksi fusi (penggabungan) pada sebuah inti atom. 

o Nuklir 

Bahan Pembuat nuklir adalah Uranium (unsur radioaktif). 

Kegunaan Nuklir : 
o Sebagai Sumber Listrik yang Hemat 
o Senjata Militer 
o Radio Isotop 
 
Di dalam inti atom tersimpan tenaga inti (nuklir) yang luar biasa besarnya. 

yang dapat dikeluarkan melalui proses pembakaran bahan bakar nuklir. 
Besar energi yang tersimpan (E) di dalam inti atom adalah seperti dirumuskan 

dalam kesetaraan massa dan energi oleh Albert Einstein :  
 

E = m . C2  
 

Dimana m = massa bahan (kg) dan C = kecepatan cahaya (3 x 108 m/s).  

Energi nuklir berasal dari perubahan sebagian massa inti dan keluar dalam bentuk panas. 
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Energi Tak Terbarukan yang Seharusnya Dijaga 

Segala jenis bahan kayu yang dikumpulkan untuk digunakan sebagai 
bahan bakar. . 

o Kayu Bakar 

Sumber energi dari kayu bakar sebagai alternatif untuk mengatasi permasalahan 

semakin minimnya bahan bakar fosil.  
Survei sosial ekonomi nasional tahun 2010 yang dilaksanakan oleh BPS (Badan 
Pusat Statistik), menunjukkan bahwa sekitar 40 persen rumah tangga (24.5 juta 

rumah tangga ) masih terus bergantung pada kayu bakar.  
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Energi baru terbarukan (EBT) merupakan energi 
terbarukan yang dikelola dengan teknologi yang relatif 

baru sehingga dapat dipergunakan secara massal.  

Dalam bahasa Inggris : New and Renewable Energy. 

Energi baru adalah energi yang teknologinya relatif baru 
dikembangkan. 

Energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbarui 
dan apabila dikelola dengan baik maka sumber daya 

tersebut tidak akan habis. 
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Konversi Energi  
 

• Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain  

• Sebagai contoh, energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak  

• Karena semua jenis energi dapat dinyatakan dalam satuan yang 
sama, joule, konversi ini dapat dinyatakan secara kuantitatif 
dalam model sederhana. 

Konversi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah peralihan fungsi. 
Konversi energi adalah peralihan manfaat energi satu ke energi yang 
lainya. 
Definisi lain konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang 
satu menjadi enegi yang lain. 

Contoh : 
o Peralihan fungsi minyak tanah yang dirubah menjadi gas LPG 3 KG. 
o Listrik bisa merubah menjadi energi cahaya pada lampu atau 

panasnya heater 
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Pengertian Konversi Energi di Bumi 

Konversi energi yang terjadi di Bumi merupakan kekuatan alam 
yang dimanfaatkan oleh umat manusia untuk mengantisipasi jika 
sumber daya tak terbarukan yang ada di bumi ini habis.  
 
Kita bisa menggunakan tanaman jarak sebagai pengganti 
minyak bumi. Minyak pada pohon jarak ini akan dikonversikan 
menjadi bahan bakar yang digunakan untuk menggerakan mesin 
sebagai pengganti bensin.  

Pemanfaatan Biji jarak menjadi 
bahan bakar minyak energi 
alternatif 
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Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan 
terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta 
meningkatkan efisiensi pemanfaatannya, menurut Peraturan 
Pemerintah No. 70 Tahun 2009. 
 
Definisi lain, konservasi energi adalah usaha yang dilakukan dengan cara 
mengefisienkan penggunaan energi, terutama energi yang berasal dari 
bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara.  
Hal ini dibarengi dengan usaha untuk mencari dan membuat teknologi baru 
dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tidak habis, misalnya energi 
matahari, air dan panas bumi. 

Alasan Konservasi : 

1. Cadangan Energi Fosil Terbatas 
2. Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup 

3. Mengurangi Subsidi Pemerintah untuk Energi Fosil 

4. Memberikan Keuntungan bagi Pengguna Energi 
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Konservasi Energi  
 

•  Konservasi energi adalah penggunaan energi dengan efisiensi dan 
rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang 
benar-benar diperlukan.  

 
•  Upaya konservasi energi diterapkan pada seluruh tahap 

pemanfaatan, mulai dari pemanfaatan sumber daya energi sampai 
pada pemanfaatan terakhir, dengan menggunakan teknologi yang 
efisien, dan membudayakan pola hidup hemat energi. 

 
• Konservasi energi adalah mengurangi konsumsi energi dengan 

mematikan peralatan yang tidak sedang digunakan, tetapi tidak 
sama dengan efisiensi. 

Contoh : 
Konservasi energi : Mematikan lampu meja belajar ketika sedang tidak digunakan. 
 
Efisiensi Energi : Mengganti lampu meja belajar dari lampu pijar menjadi lampu neon. 
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Metode Need-Know-How-Solve digunakan untuk menyelesaikan 
persoalan matematis baik di dalam bidang Engineering maupun 
dalam bidang lainnya. 

Keuntungan metode Need-Know-How-Solve  :  
o Menyelesaikan masalah secara sistematis 
o Menghindari menyelesaikan masalah yang salah 
o Merumuskan proses penyelesaian masalah 
o Membuat nilai lebih baik meski jawaban tidak tepat. 
 
Exploring Engineering, metode Need-Know-How-Solve  adalah: 
 
“The essence of the method is to realize that once you have correctly 
defined the variable you need, you will realize that you know a lot more 
about the problem than you thought you did. With the aid of that 
knowledge, there is a method (how) to solve the problem to an 
appropriate level of accuracy”. 
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Need  = masalah, yang bertindak sebagai variabel dalam metode 
ini, yang harus kita selesaikan atau kita cari solusinya. 

 Mencari tahu apa yang harus diselesaikan 
  
Know  =  Hal-hal yang bersifat informatif, yang sudah dipastikan 

kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai data 
untuk membantu menyelesaikan masalah. 

 Mencari solusi berdasarkan pengetahuan / data 
 
How  = Digunakan untuk menyelesaikan masalah, dapat 

berbentuk sebuah persamaan, sketsa, grafik atau dapat 
berbentuk sebuah asumsi.  

 Memodelkan dan menjelaskan proses penyelesaian 
 
Solve  = Melakukan kalkulasi untuk menentukan jawaban. 
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Kabel baja vertikal digunakan untuk menyangga bagian jalan dalam sebuah konstruksi jembatan 
gantung. Salah satu kabel vertikal yang panjangnya 4 m digunakan untuk menyangga beban 20 
ton. Akibat beban tersebut, kabel baja bertambah panjang 20 cm. Jika beban yang sama disangga 
oleh kabel baja jenis yang sama dengan panjang 8 m, berapa besar pertambahan panjangnya? 

Contoh : 

Need.  besar pertambahan kabel baja jenis yang sama dengan panjang 8 m jika diberi 

beban 20 ton. 
Know.  Dengan panjang 4 m dan dibebani massa 20 ton, kabel baja bertambah panjang 

20 cm. 

How.  Karena beban yang diberikan kepada dua kabel yang berbeda adalah sama, maka 
kita bisa melihat hubungannya melalui pendekatan perbandingan. Jika dua tali 

yang salah satunya lebih panjang dari lainnya diberi beban yang sama, maka tali 
yang lebih panjang akan memiliki pertambahan panjang yang lebih besar dari 

yang lainnya. 

Solve. 
Misalkan L adalah panjang tali dan X adalah pertambahan panjang tali. Melalui 

argumen di bagian “How” kita dapat menyataknnya melalui persamaan: 
L1 / L2 = X1 / X2  

4 m / 8 m  = 20 cm / X2 

X2      = 40 cm 
Sehingga dapat diketahui bahwa secara teori pertambahan panjang untuk kabel 

yang 8 m adalah 40 cm 

Jawab : 
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Latihan : 
1. Jika bensin mengandung energi 1.3 x 105 kJ/gallon, berapa banyak 

bensin yang dibutuhkan untuk mempertahankan kecepatan kendaraan 
pada 65 mph pada jalan yang menanjak.  

Penyelesaian  
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Tugas : 
 
1. Diketahui seorang pengendara mengendarai sepeda motor di jalan raya 

dengan kecepatan 30 mil/jam. Hitunglah kecepatan sepeda motor 
tersebut dalam satuan km/jam. (Petunjuk: 1 mil/jam = 1,609 km/jam). 
 

2. Diketahui kecepatan maksimal mobil di suatu jalan tol adalah 100 
km/jam. Hitunglah kecepatan maksimal mobil di jalan tol tersebut 
dalam mph (mil/jam). Petunjuk: 1 km/jam = 0,621 mil/jam). 
 

3. Diketahui seekor belalang dapat terbang dengan kecepatan maksimal 
25 mil/jam. Berapa kecepatan terbang maksimal belalang tersebut 
dalam satuan meter per detik? Petunjuk: 1 mil/jam = 0,447 m/s). 


