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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum 

kepadapembaca mengenai Pemanfaatan Teknologi Konversi Energi Suara 

Menjadi Listrik Dalam Perancangan Lampu Relaksasi di Terowongan Jalan Raya 

Pada bagian ini terdapat latar belakang, konsep awal, batasan konsep, terminologi 

judul, tujuan, sistematika penulisan, serta metode pengumpulan data perancangan. 

 

1.1 Terminologi Judul 

Judul yang digunakan untuk karya tulis Tugas Akhir ini adalah 

“PEMANFAATAN TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI SUARA 

MENJADI LISTRIK DALAM PERANCANGAN LAMPU RELAKSASI DI 

TEROWONGAN JALAN RAYA”  yang setiap katanya memiliki arti yang 

berbeda-beda dan diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990, 

yaitu: 

Pemanfaatan :  menjadikan ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya) 

Teknologi : metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan 

terapan 

Konversi : perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain 

Energi : daya (kekuatan) yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses 

kegiatan, misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada 

bahan (seperti sinar matahari); tenaga 

Suara : bunyi binatang, alat perkakas, dan sebagainya 
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Menjadi : dibuat untuk 

Listrik : daya atau kekuatan yg ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui 

proses kimia, dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya, atau untuk 

menjalankan mesin 

Dalam : kata depan untuk menandai sesuatu yg dianggap mengandung isi 

Perancangan : sebuah proses, cara, perbuatan merancang. 

Lampu : alat untuk menerangi 

Relaksasi : pengenduran, pemanjangan otot 

Di : kata depan untuk menandai tempat 

Terowongan : jalan yang dibuat dengan cara menembus gunung (bukit) atau yang 

berada di bawah permukaan tanah atau air yg kedua ujungnya berhubungan 

langsung dengan udara luar 

Jalan : tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya) 

Raya : besar 

 

1.2 Latar Belakang Perancangan 

(Charbel Aoun, 2013), Senior Vice President of Schneider Electric, 

menuliskan dalam jurnal The Smart City Cornerstone: Urban Efficiency 

“Dalam waktu kurang dari 40 tahun, 70% dari populasi dunia akan tinggal di kota-kota 
yang lebih berkembang. Migrasi yang cepat ini akan mendorong pusat perkotaan saat ini dan masa 
depan ke jalinan mereka dan memperluas infrastruktur industri dan perumahan melebihi titik batas 
mereka.” 

 
 
Perkembangan yang pesat ini membuat kepadatan penduduk semakin 

tinggi dan tingkat kebisingan juga ikut bertambah. Suara kendaraaan atau 

transportasi adalah salah satu sumber suara yang berkontribusi menyalurkan 
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transportasi adalah salah satu sumber suara yang berkontribusi menyalurkan 

keriuhan setiap harinya di kota Jakarta selama 24 jam. Suara yang terdiri dari 

suara knalpot mobil, motor, bus, dan truk meramaikan polusi suara di jalan raya. 

Terlebih lagi dalam keadaan jalanan macet dan bunyi klakson yang memekakan 

telinga saling bersaut-sautan. 

Atribut jalan raya ada bermacam-macam, salah satu yang menyumbang 

energi suara yang besar adalah terowongan atau underpass. Di dalam terowongan 

inilah terjadi sebuah fenomena unik berkenaan dengan suara. Terowongan yang 

berbentuk seperti tabung mengakibatkan suara-suara kendaraan yang melewati 

terowongan ini akan berdengung daripada ketika berada di lingkungan terbuka. 

Hal ini dikarenakan suara memantul dan terjebak di dalam ruang terowongan 

sehingga suara di dalam terowongan lebih kencang dan bising. 

Meskipun demikian, terowongan menjadi tempat favorit untuk beberapa 

kalangan. Anak-anak adalah salah satu komunitas yang menikmati waktu-waktu 

mereka di dalam mobil ketika akan memasuki terowongan. Mereka menjadi 

bersemangat dan senang jika mobil memasuki terowongan. Selain itu, komunitas 

otomotif yang memodifikasi mobilnya ataupun mobil balap menyukai terowongan 

karena suara yang dipantulkan dari suara kendaraan mereka. Bahkan di London, 

terdapat London Tunnel Runner yang ada sejak tahun 2004, yaitu acara dimana 

mobil-mobil sports yang melewati terowongan sebagai aktivitas kendaraan 

bermotor yang rekreasional. Acara ini berfokus kepada kenikmatan suara mesin 

yang terbuat di ruang tertutup daripada kecepatan langsung dari mobil. 
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Menurut KPBB (Komite Penghapusan Bensin Bertimbel) jumlah 

kendaraan di jakarta sampai pada tahun 2010, tercatat berjumlah 6.7 juta 

kendaraan. Angka ini terus bertambah 11% per tahun. Ini mengakibatkan 

meningkatnya volume kendaraan di jalan raya. Hal ini menguatkan fakta tidak 

dapat dihindarkannya untuk membangun jalan layang dan terowongan untuk 

menjadi alternatif jalan. 

Keberadaan terowongan telah membuat banyak kemudahan bagi 

pengemudi kendaraan, yaitu sebagai pemotong jalan dan membantu mengurangi 

kemacetan. Namun, nyatanya kemacetan di Jakarta belum terpecahkan juga. 

Secara umum kemacetan kerugian waktu, pemborosan energi, keausan kendaraan 

lebih tinggi, meningkatkan polusi udara , meningkatkan stress pengguna jalan, 

mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran 

dalam menjalankan tugasnya, belum lagi meningkatkan angka kecelakaan lalu 

lintas.  

Menurut WHO, lebih dari 1.2 juta orang meninggal di jalan saat terjadi 

kemacetan setiap tahunnya. Sebanyak 50 juta orang terluka dan menjadi cacat 

karena kecelakaan saat kemacetan terjadi setiap tahunnya. Lantas, yang jadi 

pertanyaan mengapakah banyak kecelakaan yang terjadi saat terjadi kemacetan 

dimana kendaraan tidak bergerak dengan kecepatan yang signifikan? 

Dwight (409, 1999) dalam bukunya Aggresive Behaviour, melakukan 

penelitian dengan mewawancarai pengemudi yang sedang mengemudi di jalan 

dan mengalami kemacetan. Selama setiap wawancara, tindakan keadaan stres 

pengemudi dan perilaku pengemudi diperoleh. Respon perilaku yang dibagi 



	   5	  

menjadi enam kategori: agresif, mencari-cari informasi, perencanaan, 

kecenderungan merusak diri sendiri, gangguan, dan relaksasi ringan. Tingkat stres 

pengemudi dan sikap agresif lebih besar dalam kemacetan daripada di kondisi 

minim kemacetan. Dalam tingginya kebutuhan waktu (urgent) yang menjadi 

semakin mendesak membuat tingkat stres pengemudi meningkat dalam 

kemacetan tinggi.  

Keadaan ini membuat penulis berpikir tentang bagaimana mencari cela 

untuk memanfaatkan sumber energi yang tersedia pada jalan raya, secara lebih 

spesifik terowongan / underpass ini untuk mengatasi salah satu faktor pendorong 

terjadinya kecelakaan lalu lintas dan gangguan kesehatan mental yang semakin 

akut di masa yang akan datang. Adanya alternatif sumber energi baru, yaitu energi 

suara, membuat peluang untuk dapat memanfaatkan keadaan yang ada dan 

menjadikannya berguna. Dengan demikian, wajah kota pintar tidak sekedar 

angan-angan, tetapi dapat terwujud lewat teknologi di dalam kota. 
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1.3 Tujuan 

Perancangan ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan keperluan atas kebutuhan di masa depan ketika 

permintaan akan energi di kota semakin besar dengan memperkenalkan 

alternatif sumber energi yang baru 

b. Memanfaatkan alternatif sumber energi suara yang sudah ada ini (tetapi 

belum dimanfaatkan dengan baik) untuk kebutuhan masyarakat perkotaan 

untuk menuju kepada perwujudan kota pintar 

c. Mengembangkan teknologi konversi energi suara menjadi listrik yang 

masih sangat baru di dunia teknologi 

d. Memberikan relaksasi, hiburan, dan pelepas stress pada masyarakat 

(pengguna jalan) perkotaan yang setiap hari selalu dihadapkan dengan 

masalah macet (mental health) 

e. Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas pada kemacetan yang disebabkan 

oleh perilaku agresif karena stress di jalan 

 

1.4 Batasan Masalah Perancangan 

Dalam perancangan berbasis teknologi ini, permasalahan yang diangkat 

adalah masalah desain yang dapat diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi 

ini. Permasalahan disorot dengan menarik benang merah antara permasalahan 

aktual dengan teknologi yang ada. Melihat potensi dari energi baru yang dapat 

digunakan dan mengaplikasikannya ke dalam solusi desain. 
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Permasalahan dibatasi melalui sebuah lingkup lokasi sumber suara yang 

akan digunakan sebagai studi kasus. Sumber suara yang beragam membuat 

perancang perlu untuk menetapkan pilihan akan sektor yang akan dibahas melalui 

perancangan ini. Dengan demikian setelah mempertimbangkan dari sisi urgensi, 

kontinuitas, dan potensinya, maka sample dari perancangan ini akan diambil dari 

permasalahan yang terjadi dalam terowongan/underpass jalan raya Jakarta.  

Penulis memilih untuk membatasi perancangan pada studi kasus dari 

terowongan didukung oleh beberapa hal. Lokasi studi ini unggul untuk 

mengumpulkan energi suara yang diperlukan. Terdapat sumber suara yang 

konsisten dan rutin dihasilkan untuk dapat diteliti. Keberadaan terowongan 

sebagai bangunan pelengkap jalan yang relatif baru jika dibandingkan dengan 

jalan raya yang telah ada sejak dahulu membuatnya menarik dan berkesan. 

 

1.5 Metode Perancangan 

Metode yang digunakan dalam perancangan kali ini terdiri dari 4 tahapan, 

yakni metode penelitian, observasi, analisis, dan pengujian. Pada tahap pertama 

dilakukan penelitian terhadap teknologi yang bersangkutan. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk dapat mengerti karakteristik , keunggulan, serta kekurangan 

dari teknologi. Eksperimen dan data literatur menjadi sumber informasi yang 

penting untuk dapat membangun gambaran yang utuh mengenai teknologi yang 

bersangkutan. 

Metode berikutnya adalah observasi terhadap lokasi dan pelaku yang 

berhubungan dengan topik yang diajukan. Kemudian melakukan wawancara dan 
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membagikan kuesioner kepada populasi pelaku yang memiliki kesamaan ciri-ciri 

dan aktivitas untuk mendapatkan data yang akurat. 

Metode lainnya adalah pengumpulan data-data dari literatur yang dapat 

dipercaya dan beberapa disadur dari internet. Data-data tersebut mencangkup 

informasi berkenaan dengan topik, seperti sejarah atau asal usul, perkembangan 

terkini yang berkaitan dengan topik, dan cara penggunaan yang secara ergonomi 

benar serta mindmapping. Pengumpulan data kedua ini bertujuan untuk 

menganalisa pemilihan solusi desain untuk mendapatkan solusi yang paling 

efektif dan efisien. 

Data-data tersebut diolah dan dianalisis kemudian ditumpahkan dalam 

sebuah bentuk infographic. Kumpulan data itu kemudian dilanjutkan dengan 

metode pengujian yang mengkaji data tersebut dan menjadikannya sebuah 

rumusan dalam pendesainan produk yang akan dirancang melalui percobaan 

dengan pembuatan mock up. Terakhir, hasil rancangan terbaik akan 

disempurnakan dan dibuat menjadi prototype.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

i. Bab I Pendahuluan, berisi tentang:  Terminologi judul, latar belakang 

perancangan, tujuan perancangan, batasan masalah perancangan, 

metode perancangan dan sistematika penulisan 

ii. Bab II , berisi tentang:  Data primer dan data sekunder, analisa    

permasalahan dan usulan solusi, Quality Function Deployment. 
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iii. Bab III, berisi tentang:  Kriteria desain, struktur produk, lifestyle dan 

tema. 

iv. Bab IV, berisi tentang:  Sketsa ide, alternatif desain, studi ergonomi, 

studi material, studi warna, studi konstruksi, studi produksi dan studi 

biaya. 

v. Bab V Analisa Hasil Rancangan, berisi tentang:  Final design, gambar 

teknik dan kesimpulan. 

 

 


