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Abstrak 
Penelitian yang berjudul “pemodelan dan fabrikasi modul 

thermoelektrik generator (TEG) berbasis semikonduktor Bi2Te3 

dengan metode penyusunan thermoelement untuk menghasilkan 

daya listrik” bertujuan untuk mengetahui nilai tegangan, daya dan 
efesiensi terbaik dari simulasi dan pengujian modul thermoelektrik 

generator. Variasi penyusunan thermoelement yang digunakan 

yaitu modul TEG dengan desain modul kesatu P-N, modul kedua 
P-P N-N, dan modul ketiga P-P-P N-N-N. Proses simulasi 

digunakan software Ansys 12.0 dan Solid Work 2013. Dilakukan 

simulasi dengan Open Circuit tanpa beban dan Close Circuit 

dengan beban satu Ohm. Dari simulasi dihasilkan nilai tegangan 
output, arus, dan daya. Pada proses pengujian dilakukan variasi 

yang sama dengan simulasi yaitu dengan Open Circuit dan Close 

Circuit . Dilakukan tiga kali pengulangan untuk setiap modul. 
Telah didapatkan besar tegangan keluaran maksimum pada 

perbedaan temperatur 100o Kelvin yaitu pada modul kesatu 

sebesar 0,511±0,005 mVolt dalam kondisi sirkuit terbuka dengan 
keakuratan 93,7%. Hasil tegangan output tertinggi dari pemodelan 

sirkuit tertutup yaitu pada modul kesatu menghasilkan 

0,452±0,001 mVolt. Didapatkan nilai daya keluaran tertinggi 

sebesar.0,204±0,005 mWatt pada modul kesatu dengan efisiensi 

2,060% . 

Kata kunci: Daya, Efesiensi, Tegangan, Termoelektrik 
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Abstract 

 The research entitled "modeling and fabrication of 

thermoelectric generator (TEG) module based semiconductor 
Bi2Te3 by thermoelement preparation method to produce electrical 

power" aimed to know the best voltage, power and efficiency value 

of simulation and thermoelectric module generator test. Variations 

of thermoelement preparation used are TEG module with first 
model P-N design, second model P-P N-N, and third model P-P-P 

N-N-N. Simulation process used Ansys 12.0 and Solid Work 2013. 

Simulation done by Open Circuit without Load and Close Circuit 
with one Ohm load. From the simulation is generated value of 

output voltage, current, and power. In the testing process done the 

same variation with the simulation that is with Open Circuit and 
Close Circuit. Three repetitions are performed for each module. 

Maximum output voltage has been obtained at a temperature 

difference of 100 ° Kelvin in the first module of 0.511±0,005 mVolt 

in open circuit conditions with accuracy of 93.7%. The result of the 
highest output voltage from the closed-circuit model that is in the 

first module produces 0.452±0,001 mVolt. Obtained the first 

module has the highest output power of .0.204±0,005 mWatt with 
an efficiency of 2,060%. 

 

Keywords: Efficiency, Power, Thermoelectric, Voltage 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Energi listrik adalah sumber utama kebutuhan manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Kebutuhan energi listrik 

bukan hanya dibutuhkan di daerah perkotaan, namun daerah 

pedesaan juga memerlukannya, oleh sebab itu berbagai cara 

dilakukan untuk mendapatkan energi listrik dengan membangun 

pembangkit pembangkit energi listrik baik menggunakan energi 

air (hydro), energi fosil, maupun energi angin.  Sumber energi 

dalam skala mikro yang menghasilkan daya orde milliwatts 

berasal dari solar, vibrasi, thermal dan sumber biologis. Namun 

saat ini teknologi berdaya rendah telah menyediakan pembangkit 

daya tenaga mikro dan menjadi bagian dari perancangan 

elektronik (Redstall, 1995).  

Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan untuk 

menciptakan energi alternatif. Zuhal (1989), melakukan penelitian 

karakteristik alat pendingin sistem termoelektrik dengan catu 

daya sel surya. Bahan modul yang digunakan adalah Bismuth-

Tellurium (Bi2Te3) dengan jumlah 4 buah untuk satu kotak 

pendingin dengan ukuran 20 cm x 15 cm x 15 cm, dengan 

ketebalan alumunium 0.8 mm. Dari jenis bahan modul, dapat 

diketahui nilai koefisien Seebeck Bismuth-Tellurium sebesar 

0.410 x 10
-3

 V/K. Hasil yang didapatkan adalah suhu modul 

terminal dingin (Td) sebesar 17.0 
o
C, suhu modul terminal panas 

(Tp) sebesar 27.6 
o
C, arus yang mengalir (I) sebesar 0.84 A, dan 

suhu lingkungan (Tl) sebesar 25.5 
o
C, sehingga diperoleh nilai 

figure of merit (Z) sebesar 0.0028. Kemudian Al Hababeh (2016) 

melakukan penelitian pendesaianan optimasi dari termoelektrik 

generator dengan ukuran yang berbeda. Dari peneltian itu 

menghasilkan daya keluaran sebesar 0,2 Watt dan efisiensi 5% 

pada perbedaan temperatur sebesar 100
 o 

C .M.S Muntini (2017) 

meneliti modul termoelektrik generator oksida berdasarkan 

simulasi dan fabrikasi pada satu desain. Prinsip yang digunakan 
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yaitu Efek Seebeck, dengan memberi beda temperatur masksimum 

200
o 

C dan menghasilkan 56,2 mW dengan hasil yang linier 

antara simulasi dan pengukuran. 

Modul Termoelektrik yang sekarang beredar dipasaran 

menggunakan bahan semikondukktor sebagai komponen 

utamanya (Bi2Te3, PbTe, dan SiGe) dan tembaga (Cu) sebagai 

akselerator atau pembantu dalam proses perpindahan elektron 

untuk meningkatkan nilai keluaran dari modul. Pada saat ini 

Bi2Te3 memiliki Figure of Merit yang paling tinggi, namun 

karena terurai dan teroksidasi pada suhu 500
o
C pengguaannya 

masih terbatas. Rendahnya Figure of merit dari pada bahan 

penyusun modul menyebabkan rendahnya nilai efisiensi konversi 

yang dihasilkan oleh modul termoelektrik, yang mana saat ini 

nilai efisiensi dari pada modul termoelektrik masih dibawah 10% 

dan terus menurun pada penggunaannya sebagai sebuah 

generator, namun setelah pihak Yamaha.Co,Ltd berhasil 

menaikkan Figure of Merit dari pada bahan sebesar 40% dari 

yang ada selama ini, meningkatkan semangat para peneliti lain 

untuk ikut juga dalam pengembangan tersebut 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan hasil 

yang sudah disebutkan diatas, maka dilakukan penelitian 

termoelektrik generator (TEG) dengan membanding hasil 

simulasi dengan pengukuran. Digunakan tiga jenis struktur modul 

yang berbeda kemudian di uji kemudian dibandingkan untuk 

mengetahui stuktur modul termoelektrik terbaik. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan 

dibahas pada penelitian ini adalah. 

1. Bagaimana pengaruh variasi susunan modul 

termoelektrik?  

2. Bagaimana cara fabrikasi modul termoelektrik? 

3. Berapa hasil tegangan dari simulasi dan pengujian modul 

termoelektrik? 
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4. Berapa hasil daya keluaran simulasi dan pengujian modul 

termoelektrik? 

5. Berapa nilai efisiensi dari masing-masing modul 

termoelektrik? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah. 

1. Pemodelan modul termoelektrik menggunakan software 

Solid Work 2013. 

2. Simulasi modul termoelektrik menggunakan software 

Ansys 12.0. 

3. Terdapat tiga susunan modul termoelektrik yang bebeda. 

4. Material yang digunakan adalah Bi2Te3. 

5. Pengujian difokuskan hanya pada pengukuran tegangan 

output. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendapatkan tegangan maksimum masing-masing 

modul. 

2. Mendapatkan daya keluaran maksimum masing-masing 

modul. 

3. Mendapatkan nilai efisiensi masing masing modul. 

4. Mendapatkan modul dengan struktur thermoelement 

terbaik. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah dapat 

memberikan pemahaman tentang penyusunan dengan struktur P-

N modul termoelektrik terbaik serta dapat diaplikasikan sebagai 

pembuatan themoelektrik generator. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas akhir ini terdiri dari abstrak yang berisi 

gambaran umum dari penelitian ini. Bab I pendahuluan yang 

memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
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batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II tinjauan pustaka berisi tentang dasar-dasar teori yang 

digunakan sebagai acuan dari penelitian. Bab III metodologi 

penelitian, Bab IV hasil penelitian dan pembahasannya, serta Bab 

V berupa kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Termoelektrik 

Pada tahun 1821, Thomas Johann Seebeck menemukan bahwa 

perbedaan atau gradient termal yang terbentuk diantara dua 

konduktor berbeda menghasilkan tegangan. Perbedaan temperatur 

pada sebuah material konduktor dapat menyebabkan terjadinya 

aliran panas. Hal ini menyebabkan terjadinya perpindahan elektron 

juga. Jika suatu metal dalam sebuah rangkaian dipanaskan pada 

salah satu sisinya, maka sisi tersebut menjadi aktif dan memiliki 

kecepatan transfer elektron yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

sisi yang satunya. Hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan 

potensial yang kemudian dapat menghasilkan arus listrik. 

Fenomena inilah yang kemudian dikenal dengan efek Seebeck atau 

dikenal juga dengan efek termoelektrik. 

Bila suatu semikonduktor tipe-p dan tipe-n terhubung dalam 

suatu  rangkaian listrik dan terdapat beban dalam rangkaian 

tertutup tersebut, maka perbedaan suhu yang diterima pada kedua 

sisi junction dari dua semikonduktor tersebut, menyebabkan 

adanya arus listrik yang timbul sebagai akibat perpindahan 

elektron dari sisi panas menuju sisi dingin jika dikenakan suatu 

beban dalam rangkaian listrik tersebut. Lalu pada tahun 1834, Jean 

Charles Athanese Peltier menemukan hal yang berkebalikan dari 

penemuan Seebeck. Peltier menemukan bahwa jika arus listrik 

diberikan kepada rangkaian tertutup yang terdiri dari dua 

konduktor yang berbeda, maka pada rangkaian tersebut terjadi 

penyerapan kalor pada satu sisi dan pelepasan kalor pada sisi yang 

lainnya.  

Termoelektrik merupakan salah satu teknologi solid state di 

mana pada termoelektrik ini tidak ada bagian yang bergerak 

ataupun fluida yang mengalir dan relative lebih ramah lingkungan. 

Saat ini modul termoelektrik telah banyak digunakan untuk 

berbagai aplikasi sebagai pendingin termoelektrik atau lebih 

dikenal dengan TEC dengan memanfaatkan efek Peltier dan 
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sebagai generator termoelektrik atau biasa disebut sebagai TEG 

yang berfungsi sebagai pembangkit listrik dengan menerapkan 

efek Seebeck (Bueche,2006). 

 
(a)                        (b) 

Gambar 2.1 Modul termoelektrik sebagai (a) pendingin atau TEC 

dan (b) generator termoelektrik (Solomon, 2012). 

 

2.2 Efek Termoelektrik 

Efek termoelektrik yaitu konversi energi termal menjadi 

energi listrik ataupun sebaliknya konversi energi listrik menjadi 

energi termal. Efek termoelektrik pada saat ini sudah mulai 

diterapkan diberbagai jenis alat salah satunya yaitu generator 

termoelektrik, dan diberbagai barang elektronik lainnya. Efek 

termoelektrik pertama kali di temukan oleh Thomas Johann 

Seebeck yaitu berupa pembangkit listrik dalam ukuran mikrovolt 

dan dikembangkan oleh para penemu lainnya dan kemudian Jean 

Charles Peltier menemukan aplikasi efek termoelektrik dengan 

fungsi yang berlawanan yaitu berupa pendingin termoelektrik 

(Huang, 2012). 

2.2.1 Efek Seebeck  

Efek Seebeck termoelektrik adalah peristiwa 

pengkonversian secara langsung dari energi panas menjadi energi 

listrik atau sebaliknya karena perbedaan temperatur suatu material. 

Material generator termoelektrik terbuat dari bahan semikonduktor 

yang terdiri dari tipe-p yang kekurangan elektron (hole) dan tipe-n 

kelebihan elektron. Apabila suatu material diberikan beda suhu, 
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maka elektron bergerak dari sisi bersuhu panas ke sisi yang 

bersuhu lebih dingin.  

Efek Seebeck menjelaskan bahwa GGL akan timbul dalam 

rangkaian dari dua buah material yang berbeda (A dan B) 

dirangkaikan dan pada masing-masing ujung diletakkan dengan 

suhu yang berbeda, maka dapat terjadi arus listrik pada rangkaian 

tersebut. Arus listrik tersebut tetap mengalir selama dua ujung 

tersebut berada pada suhu yang berbeda. Jika logam A bersifat 

lebih positif (+) terhadap logam B, maka arus akan mengalir dari 

A ke B melalui T1. Fenomena ini banyak diterapkan pada 

mekanisme pengukuran suhu dengan termokopel.  Gaya Gerak 

Listrik (GGL) yang menghasilkan arus tersebut dikenal dengan 

“GGL termal Seebeck”. Hubungan antara besar suhu dengan GGL 

tersebut adalah:  

E =  α (Tp - Td )...................................(2.1) 
dengan:  

E = tegangan termoelektrik terinduksi (Volt)  

α = koefisien Seebeck atau daya termoelektrik (V/K)  

Tp = suhu terminal panas (K)  

Td = suhu terminal dingin (K)  

Koefisien Seebeck adalah sifat material dan memberikan 

kecepatan perubahan antara tegangan termoelektrik (E) dan (T) 

yang ditunjukkan dengan persamaan:  

α =
dE

dT
 .........................................(2.2) 

Nilai koefisien Seebeck sangat berpengaruh terhadap 

karakteristik modul termoelektrik. Nilai koefisien Seebeck ini 

digunakan dalam perhitungan nilai figure of merit (Z). Nilai 

koefisien Seebeck berbeda untuk beberapa jenis bahan seperti yang 

dicantumkan dalam tabel 2.1 berikut ini:  

 

 



8 
 

Tabel 2.1. Koefisien Seebeck pada suhu 100 oC (Culp, 1979)  

Material  α(μV/K)  

Aluminium  - 0,2 

Besi  + 13,6 

Konstantan  - 47,0 

Tembaga  + 3,5 

Platinum  - 5,2 

Germanium  + 375,0 

Silikon  - 455,0 

 

Koefisien Seebeck untuk semi konduktor tipe-n dan tipe–p 

memiliki nilai yang tinggi dan material tersebut umum digunakan 

dalam generator termoelektrik. Tegangan termoelektrik terinduksi 

yang ditimbulkan dalam suatu rangkaian yang terdiri dari dua 

material berbeda dapat dihitung dengan persamaan:   

E = ∫ (αa − αb) dT = ∫ (αab) dT … (2.3)

Tp

Td

Tp

Td

 

dengan:  

αab   =   koefisien Seebeck kombinasi, ditentukan positif jika arus 

listrik (aliran  muatan positif) mengalir dari material A ke B pada 

simpangan dingin di mana panas kombinasi ulang dilepaskan.  

Tp = batas suhu tinggi  

Td = batas suhu rendah  

Semi konduktor tipe-n, adalah jenis semi konduktor dengan 

atom-atom tambahan ditambahkan ke lattice (kristal latis) yang 

mempunyai kelebihan satu elektron dari yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan ikatan valensi. Jadi material mempunyai 

elektron negatif ekstra didalam lattice, meskipun material tidak 

mempunyai keuntungan muatan karena adanya elektron tersebut. 

Semi konduktor tipe-p, adalah jenis semi konduktor dengan atom 

atom tambahan yang kekurangan satu elektron untuk ditambahkan 
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ke lattice memenuhi kebutuhan ikatan valensi. Hal itu 

menimbulkan hole (lubang) positif terhadap lattice meskipun 

material tetap bermuatan netral. Dalam konverter termoelektrik 

yang terbuat dari semi konduktor, keduanya (kelebihan elektron 

dan lubang) berpindah ke bagian yang dingin dimana keduanya 

ditumpuk dan digabungkan. Koefisien Seebeck kombinasi untuk 

lattice ini, adalah αab = αpn = α-np, sehingga tegangan termoelektrik 

terkonduksi:  

E = ∫ (αp − αn)dT = ∫ (αpn) dT

Tp

Td

Tp

Td

… (2.4) 

Dimana αpn  adalah koefisien Seebeck kombinasi. Suatu 

proses yang didasarkan pada fenomena termoelektrik, selain efek 

Seebeck sebagaimana telah dikemukakan, efek Peltier memegang 

peranan penting. Jika arus dialirkan pada rangkaian dua konduktor 

yang berbeda, maka terjadi beda suhu pada kedua ujung. Beda 

suhu tersebut terjadi karena sejumlah panas dilepas pada salah satu 

ujungnya dan sejumlah panas lagi diserap pada ujung lainnya. Hal 

tersebut berkebalikan dari efek Seebeck dan fenomena antara 

keduanya dapat dibalik, yaitu jika aliran arus berlawanan, maka 

material yang tadinya dipanaskan akan didinginkan dan yang 

tadinya didinginkan akan dipanaskan. Saat arus mengalir dari 

logam A (+) ke logam B (-) maka akan terjadi pelepasan panas 

pada T1 – ΔT, selanjutnya jika arus mengalir dari logam B (-) ke 

logam A (+) menyebabkan terjadinya penyerapan panas pada T1 + 

ΔT.  

Dapat disimpulkan apabila batang logam dipanaskan dan 

didinginkan pada dua buah kutub logam, elektron pada sisi panas 

logam akan bergerak aktif dan memiliki kecepatan aliran yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan sisi dingin logam. Dengan 

kecepatan yang lebih tinggi, maka elektron dari sisi panas akan 

mengalami difusi ke sisi dingin dan menyebabkan timbulnya 

medan listrik pada logam atau material tersebut. Elemen 

termolektrik yang terdiri dari semikonduktor tipe-p dan tipe-n 
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yang dihubungkan dalam sebuah rangkaian tertutup yang terdapat 

pada beban. Maka perbedaan suhu pada tiap junction dan tiap 

semikonduktor tersebut menyebabkan perpindahan elektron dari 

sisi panas menuju sisi dingin ( H.J. Goldsmid, 2012). 

2.2.2 Efek Peltier 

Pada saat arus mengalir melalui termokopel, temperatur 

berubah dan panas dapat diserap pada salah satu permukaan, 

sementara permukaan yang lainnya membuang panas. Jika sumber 

arus dibalik, maka permukaan yang panas menjadi dingin dan 

sebaliknya. Gejala ini disebut efek Peltier yang merupakan dasar 

pendinginan termoelektrik. Prinsip inilah yang dimanfaatkan 

termoelektrik sebagai pendingin/pompa kalor atau Thermoelectric 

Cooler (TEC). Bahan yang dipilih untuk TEC harus memiliki 

koefisien Seebeck yang cukup tinggi, kebanyakan termoelektrik 

menggunakan Bismuth-Telluride (Bi2Te3). Prinsip kerja dari TEC 

adalah ketika keping termoelektrik Peltier dialiri listrik maka 

kedua sisi tersebut maka sisi yang pertama adalah penyerap panas 

sehingga bagian tersebut memiliki suhu yang dingin dan sisi 

satunya melepaskan kalor yang menyebabkan sisi tersebut bersuhu 

panas (Hafidh, 2016). 

Agar elektron pada tipe-n dapat mengalir, maka elektron 

menyerap kalor yang mengakibatkan sisi tersebut menjadi dingin, 

sedangkan pelepasan kalor ke lingkungan terjadi pada sisi panas 

sehingga elektron pada tipe-n dapat mengalir menuju 

semikonduktor tipe-p. Maka nilai kalor yang dilepaskan pada sisi 

panas sama dengan nilai kalor yang diserap pada sisi dingin 

ditambah dengan daya yang diberikan ke modul termoelektrik.  
Koefisisen Peltier untuk suatu rangkaian yang terdiri dari 

material A dan material B ditandai dengan Φab dan didefinisikan 

sebagai: 

 

Φab =  
− Q

Iab
………..........…(2.5) 

dengan: 

- Q = jumlah perpindahan panas dari simpangan (watt) 
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Iab = arus searah yang mengalir di dalam generator (ampere) 
Φab = Koefisien Peltier 

Sebagaimana koefisien Seebeck, koefisien Peltier merupakan 

fungsi kuat arus terhadap suhu. Hubungannya dengan koefisien 

Seebeck seperti ditunjukkan pada persamaan berikut: 

Φab = T(d atau p) αab = T(d atau p) (αa − αb) =  −Φab..(2.6) 

 
Dimana T(d atau p) adalah suhu mutlak bagian dingin (Td) 

atau suhu mutlak bagian panas (Tp). Koefisien Peltier Φab bernilai 

positif jika panas dibangkitkan, ketika arus searah mengalir dari 

material A ke B dalam simpangan. Dari persamaan 2.5 dapat 

diketahui bahwa dari perbedaan tegangan akan menghasilkan 

perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur yang dihasilkan 

sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan sehingga ada 

sambungan yang menyerap kalor dan ada sambungan yang 

melepas kalor. Pada kondisi ideal, jumlah kalor yang diserap pada 

sisi dingin dan dilepas pada sisi panas bergantung pada koefisien 

Peltier dan arus listrik yang digunakan. Pada saat dioperasikan, 

jumlah kalor yang diserap pada sisi dingin akan berkurang 

dikarenakan oleh dua faktor, yaitu kalor yang terbentuk pada 

material semikonduktor akibat perbedaan temperatur antara sisi 

dingin dan sisi panas modul (conducted heat) dan Joule Heat yang 

nilainya akan sama dengan kuadrat dari arus listrik yang 

digunakan, sehingga pada kondisi apapun kesetimbangan termal 

yang terjadi karena efek Peltier pada sisi dingin, akan sama dengan 

jumlah kalor yang terbentuk pada semikonduktor dijumlahkan 

dengan 1 ½ Joule heat(Imansyah, 2007). 

2.3 Figure of merit 

Figure of merit merupakan faktor utama yang harus 

diperhatikan dari suatu bahan konduktor dalam pembuatan sebuah 

modul termoelektrik. Kesanggupan bahan untuk menghantarkan 

listrik dengan baik, dapat terjadinya perpindahan elektron pada 

bahan dengan beda suhu yang relatif rendah, dan kesanggupan 
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bahan untuk menerima panas yang tinggi secara terus menerus 

dalam waktu yang lama, itu semua diperlukan untuk membentuk 

modul yang baik. Termoelektrik merupakan perangkat solid-state 

yang sangat andal, tidak memiliki bagian yang bergerak, tidak 

memerlukan perawatan khusus, dan memiliki rentang umur yang 

panjang. Figure of Merit dilambangkan dengan, zT  

 

zT = [
S2

ρκ
] T……………………….(2.7) 

 

Di mana T adalah suhu absolut, S adalah koefisien Seebeck, ρ 

adalah tahanan listrik, dan κ adalah konduktivitas termal. Semakin 

tinggi zT material, semakin tinggi efisiensi konversi termal ke 

listrik dari sistem termoelektrik. Dari persamaan 2.7 tersebut maka 

dapat diketahui karakteristik termoelektrik yang baik yaitu, 

1. Konduktivitas listrik yang tinggi untuk meminimalkan Joule 

heating (kenaikan temperatur dari hambatan ke arus listrik 

yang mengalir melaluinya). 

2. Koeefisien Seebeck yang besar untuk perubahan maksimal 

dari panas ke daya listrik atau daya listrik ke kinerja 

pendinginan.  

3. Konduktivitas panas yang rendah untuk mencegah konduksi 

panas melalui bahan (Junphil Hwang, 2017). 

 

2.4 Bahan Semikonduktor 

Jenis-jenis material dalam zat padat dapat dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga) yaitu konduktor, semikonduktor dan isolator. 

Dimana nilai konduktivitas listrik semikonduktor berada diantara 

isolator dan konduktor. Bahan semikonduktor akan bersifat 

sebagai konduktor pada temperatur ruang, namun akan bersifat 

sebagai isolator pada temperatur yang sangat rendah. Bahan 

semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik 

dikarenakan nilai konduktivitasnya yang dapat diubah-ubah 

dengan cara menyuntikkan materi lain (doping). Konduktivitas 

listrik dari bahan semikonduktor sensitif terhadap temperatur, 
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penyinaran, medan magnet dan jumlah atom impuritas. Bahan 

semikonduktor memiliki celah pita energi dengan orde sekitar 1 eV 

(Frank, 2007). 

 
Gambar 2.2 Pita Energi pada Semikonduktor (Solomon, 2012). 

 

Menurut teori pita energi, pada T = 0 K pita valensi 

semikonduktor terisi penuh oleh elektron, sedangkan pita konduksi 

tidak ada elektron. Apabila mendapatkan cukup energi, misalnya 

berasal dari energi panas atau yang berarti pada suhu kamar (kT = 

0,026 eV) maka elektron dapat melepaskan diri dari ikatan kovalen 

dan tereksitasi menyebrangi celah energi. Dengan demikian, dasar 

dari pita konduksi dihuni oleh elektron dan puncak dari pita valensi 

dihuni oleh hole (Solomon, 2012). 

2.4.1 Semikonduktor Intrinsik 

Berdasarkan murni atau tidak murninya bahan, 

semikonduktor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu semikonduktor 

intrinsik dan ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan 

semikonduktor yang terdiri atas satu unsur saja, misalnya Si atau 

Ge. Pada kristal semikonduktor Si, satu atom Si yang memiliki 

empat elektron valensi berikatan dengan empat atom Si lainnya, 
perhatikan Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Struktur Kristal 2 dimensi kristal Si (a) dan ikatan kovalen 

pada semikonduktor intrinsik Si (b) (Parno,2002) 

 

Pada kristal semikonduktor instrinsik Si, sel primitifnya 

berbentuk kubus. Ikatan yang terjadi antar atom Si yang 

berdekatan adalah ikatan kovalen. Hal ini disebabkan karena 

adanya pemakaian 1 buah elektron bersama (  ) oleh dua 

atom Si yang berdekatan. Menurut teori pita energi, pada T = 0 K 

pita valensi semikonduktor terisi penuh elektron, sedangkan pita 

konduksi kosong. Kedua pita tersebut dipisahkan oleh celah energi 

kecil, yakni dalam rentang 0,18 - 3,7 eV. Pada suhu kamar Si dan 

Ge masing-masing memiliki celah energi 1,11 eV dan 0,66 eV. 

Bila mendapat cukup energi, misalnya berasal dari energi 

panas, elektron dapat melepaskan diri dari ikatan kovalen dan 

tereksitasi menyebrangi celah energi. Elektron valensi pada atom 

Ge lebih mudah tereksitasi menjadi elektron bebas daripada 

elektron valensi pada atom Si, karena celah energi Si lebih besar 

dari pada celah energi Ge. Elektron ini bebas bergerak diantara 

atom. Sedangkan tempat kekosongan elektron disebut hole. 

Dengan demikian dasar pita konduksi dihuni oleh elektron, dan 

puncak pita valensi dihuni hole. Sekarang, kedua pita terisi 

sebagian, dan daat menimbulkan arus netto bila dikenakan medan 

listrik(Parno,2002). 

2.4.2 Semikonduktor Ekstrinsik 

Semikonduktor yang telah terkotori (tidak murni lagi) oleh 

atom dari jenis lainnya dinamakan semikonduktor ekstrinsik. 

(b) 

Si 

Si 

 

(a) 
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Proses penambahan atom pengotor pada semikonduktor murni 

disebut pengotoran (doping). Dengan menambahkan atom 

pengotor (impurities), struktur pita dan resistivitasnya berubah. 

Ketidakmurnian dalam semikonduktor dapat menyumbangkan 

elektron maupun hole dalam pita energi. Dengan demikian, 

konsentrasi elektron dapat menjadi tidak sama dengan konsentrasi 

hole, namun masing-masing bergantung pada konsentrasi dan jenis 

bahan ketidakmurnian. Dalam aplikasi terkadang hanya 

diperlukan bahan dengan pembawa muatan elektron saja, atau hole 

saja. Hal ini dilakukan dengan doping ketidakmurnian ke dalam 

semikonduktor. Terdapat tiga jenis semikonduktor ekstrinsik yaitu 

semikonduktor tipe-n, semikonduktor tipe-p, dan semikonduktor 

paduan (Kittel,1976). 

2.4.2.a Semikonduktor Ekstrinsik Tipe-n  
Semikonduktor dengan konsentrasi elektron lebih besar 

dibandingkan konsentrasi hole disebut semikonduktor ekstrinsik 

tipe-n. Semikonduktor tipe-n menggunakan semikoduktor 

intrinsik dengan menambahkan atom donor yang berasal dari 

kelompok V pada susunan berkala, misalnya Ar (arsenic), Sb 

(Antimony), phosphorus (P). Atom campuran tersebut dapat 

menempati lokasi atom intrinsik didalam kisi kristal 

semikonduktor. Konsentrasi elektron pada Si dan Ge dapat 

dinaikkan dengan proses doping unsur valensi lima. Sisa satu 

elektron menjadi elektron bebas, jika mendapatkan energi yang 

relatif kecil (disebut sebagai energi ionisasi). Elektron tersebut 

dapat menambah konsentrasi elektron pada pita konduksi. 

Elektron yang meninggalkan atom pengotor yang menjadi ion 

disebut dengan elektron ekstrinsik. Keberadan impuriti donor 

digambarkan dengan keadaan diskrit pada energi gap pada posisi 

didekat pita konduksi. 

Penambahan atom donor telah menambah level energi pada 

pita konduksi yang berada diatas energi gap sehingga 

mempermudah elektron untuk menyebrang ke pita konduksi.Pada 

suhu kamar sebagian besar atom donor terionisasi dan elektronnya 

tereksitasi ke dalam pita konduksi. Sehingga jumlah elektron bebas 
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(elektron intrinsik dan elektron ekstrinsik) pada semikonduktor 

tipen jauh lebih besar dari pada jumlah hole (hole intrinsik). Oleh 

sebab itu, elektron di dalam semikonduktor tipe-n disebut 

pembawa muatan mayoritas, dan hole disebut sebagai pembawa 

muatan minoritas (Kittel,1976). 

2.4.2.b Semikonduktor Ekstrinsik Tipe-p  
Semikonduktor tipe-p, dimana konsentrasi lubang lebih 

tinggi dibandingkan elektron, dapat diperoleh dengan 

menambahkan atom akseptor. Pada Si dan Ge, atomnya aseptor 

adalah unsur bervalensi tiga (kelompok III pada susunan berkala) 

misalnya B (boron), Al (alumunium), atau Ga (galium). Karena 

unsur tersebut hanya memiliki tiga elektron valensi, maka terdapat 

satu kekosongan untuk membentuk ikatan kovalen dengan atom 

induknya. Atom tersebut dapat mengikat elektron dari pita velensi 

yang berpindah ke pita konduksi. Dengan penangkapan sebuah 

elektron tersebut, atom akseptor menjadi ion negatip. Atom 

akseptor menempati keadaan energi dalam energi gap di dekat pita 

valensi. 

Pada semikonduktor tipe-p, atom dari golongan III dalam 

sistem periodik unsur misalnya Ga, dibubuhkan kedalam kristal 

semikonduktor intrinsik. Oleh karena galium termasuk golangan 

III dalam sistem periodik unsur, atom Ga memiliki tiga buah 

elektron valensi. Akibatnya, dalam berikatan dengan atom silikon 

didalam kristal, Ga memerlukan satu elektron lagi untuk 

berpasangan dengan atom Si. Oleh sebab itu atom Ga mudah 

menangkap elektron, sehingga disebut akseptor. Jika ini terjadi 

atom akseptor menjadi kelebihan elektron sehingga menjadi 

bermuatan negatif. Dalam hal ini dikatakan atom akseptor 

terionkan. Ion akseptor ini mempunyai muatan tak bebas, oleh 

karena tak bergerak dibawah medan listrik luar. Ion Si yang 

elektronnya ditangkap oleh atom akseptor terbentuk menjadi 

lubang, yang disebut lubang ekstrinsik. Sehingga pada 

semikonduktor tipe-p lubang merupakan pembawa muatan yang 

utama, sehingga disebut pembawa muatan mayoritas. Elektron 

bebas merupakan pembawa muatan minoritas (Kittel,1976). 



17 
 

2.4.2.c Semikonduktor Paduan  

Semikonduktor paduan (compound semiconductor) dapat 

diperoleh dari unsur valensi tiga dan valensi lima (paduan III-V, 

misalnya GaAs atau GaSb) atau dari unsur valensi dua dan valensi 

enam (paduan II-VI, misalnya ZnS). Ikatan kimia terbentuk 

dengan peminjaman elektron oleh unsur dengan velensi lebih 

tinggi kepada unsur dengan valensi lebih rendah. Atom donor pada 

semikonduktor paduan adalah unsur dengan valensi lebih tinggi 

dibandingkan dengan unsur yang diganti. Atom akseptor adalah 

unsur dengan valensi lebih rendah dibandingkan dengan unsur 

yang ditempati (Kittel,1976). 

2.5 Material Bi2Te3  

Paduan logam Bi2Te3 dan Sb2Te3 merupakan state of the art 

material termoelektrik yang bekerja pada temperatur 200-400 K. 

Material tersebut memiliki Figure of merit (ZT) relatif satu dan 

merupakan material terbaik untuk termoelektrik pada suhu kamar 

dibanding material padatan yang lain. Paduan logam Bi2Te3 dan 

Sb2Te3 dapat meningkatkan performansi material seperti yang 

dilakukan oleh Poudel et al. pada tahun 2008. Pada saat itu dapat 

diperoleh nilai ZT sebesar 1.4 pada suhu 373K dengan 

mengenalkan fitur kristal nano dalam paduan logam padatan tipe-

p BixSb2-xTe3. Padatan tersebut dibuat dengan metode hot pressing 

nano powder yang diperoleh dari ball-milling pada semikonduktor 

Bi2Te3 dan Sb2Te3 pada suhu atmosfer (Ngendahayo, 2017). 

Materila Bi2Te3 yang termasuk jenis kalkogen merupakan 

kelompok material termoelektrik yang memiliki stabilitas yang 

tinggi di udara dan memiliki titik leleh yang tinggi. Karena 

fleksibilitasnya yang kuat dalam menerima material lain dan 

perbedaan elektronegatifitas yang kecil antara sulfur, tellurium, 

dan selenium, maka material kalkogen sangat potensial untuk 

dijadikan bahan termoelektrik dengan rentang suhu yang lebar. 

Diantara berbagai macam senyawa, Bi2Te3 dan berbagai 

padatannya seperti tipe-p Bi2-xSbxTe3 and tipe-n Bi2Te3-xSex sangat 
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berpotensi untuk digunakan sebagai material termoelektrik cooler 

(Ngendahayo, 2017). 

2.6 Modul Termoelektrik 

 
Gambar 2.4 Modul termoelektrik (Putra,2009). 

Modul termoelektrik merupakan suatu alat yang 

mengaplikasikan fenomena termoelektrik. Gambar 2.4 

menunjukan aliran elektron dari semikonduktor tipe-p menuju 

semikonduktor tipe-n. Agar elektron pada tipe-n dapat mengalir, 

maka elektron menyerap kalor yang mengakibatkan sisi tersebut 

menjadi dingin, sedangkan pelepasan kalor ke lingkungan terjadi 

pada sisi panas sehingga elektron pada tipe-n dapat mengalir 

menuju semikonduktor tipe-p.Pada kondisi ideal, jumlah kalor 

yang diserap pada sisi dingin dan dilepas pada sisi panas 

bergantung pada koefisien Peltier dan arus listrik yang digunakan. 

Modul termoelektrik adalah sebuah alat yang mengaplikasikan 

fenomena termoelektrik sebagai dasar kerjanya yang berfungsi 

sebagai alat pengkonversi energi panas menjadi energi listrik, 

demikian juga sebaliknya mengkonversi energi listrik menjadi 

energi panas. Modul termoelektrik tersusun dari sekumpulan 

matrik yang tersusun atas beberapa sambungan konduktor, yang 

mana konduktor-konduktor tersebut tersusun secara seri dan 

paralel. Setiap susunan dari pada konduktor tersebut memiliki 

fungsinya masing-msing, susunan seri untuk meningkatkan 

tegangan keluaran yang dihasilkan oleh modul dan susunan paralel 



19 
 

untuk meningkatkan arus keluaran dari modul termoelektrik. 

Dalam pembuatan sebuah modul termoelektrik yang harus 

diperhatikan adalah Figure of merit dari bahan pembentuk.  

Selain ukuran yang relatif kecil, modul termoelektrik 

memiliki keunggulan lain, yaitu : 

• Modul termoelektrik tidak memiliki bagian yang 

bergerak, sehingga untuk perawatan lebih 

mudah.  

• Pengujian usia pakai membuktikan bahwa modul 

termoelektrik bisa digunakan selama kurang 

lebih 100.000 jam sehingga memiliki ketahanan 

yang lebih baik.  

• Modul termoelektrik tidak memiliki kandungan 

chloroflourocarbons (CFC) atau material lainnya 

sehingga ramah terhadap lingkungan.  

• Modul termoelektrik dapat dioperasikan pada 

lingkungan yang sensitif karena tidak adanya 

ketergantungan terhadap posisi peletakan  

Umumnya, ada beberapa material atau bahan dari generator 

termoelektrik yang sudah diproduksi antara lain silicon 

germanium, lead telluride dan bismuth telluride. Ketiga bahan ini 

diklasifikasikan menurut suhu kerjanya. Bahan silikon germanium 

memiliki suhu kerja yang paling tinggi diantara bahan generator 

termoelektrik lainnya. Material ini bisa menyerap panas dalam 

suhu 750°C sampai dengan 1000°C rotor. Bahan ini dapat 

menyerap beda potensial yang paling tinggi dari material 

termolektrik yang lainnya. Adapun material lead telluride 

merupakan material generator termoelektrik yang bekerja pada 

suhu menengah. Pada material ini suhu kerja rentang antara 400° 

C sampai dengan 650°C. 

Namun pada umumnya bahan generator termoelektrik yang 

digunakan adalah material jenis bismuth telluride. Material ini 

bekerja pada suhu rendah dengan rentang suhu kerja hingga 

350°C. Material ini umumnya dipakai untuk elemen pendingin 

pada aplikasi pendingin, atau kombinasi pendingin dan pemanasan 
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dengan adanya perbedaan suhu yang mengakibatkan timbulnya 

energi listrik (Putra dkk,2009). 

2.7 Termoelektrik Generator 

Termoelektrik generator adalah sebuah alat yang 

mengaplikasikan efek termoelektrik untuk menghasilkan listrik 

dari beda suhu yang bekerja pada alat. Termoelektrik generator 

bekerja dengan sistem yang berlawanan dengan pendingin 

termoelektrik, pendingin termoelektrik menghasilkan beda suhu 

dari arus yang mengalir, sedangkan termoelektrik generator 

menghasilkan arus dari beda suhu yang bekerja. Pembangkit listrik 

termoelektrik didasarkan pada efek Seebeck yang menyatakan 

bahwa jika kalor diberikan kepada sebuah sirkuit pada junction atau 

penghubung dari dua konduktor berbeda, maka akan terjadi arus. 

Thomas Johann Seebeck meneliti bahwa besarnya tegangan yang 

dihasilkan sebanding dengan perbedaan temperaturnya dan 

bergantung pada tipe dari material konduksinya, namun tidak 

terpengaruh oleh distribusi temperatur pada sepanjang 

konduktornya. Koefisien Seebeck adalah besarnya tegangan yang 

dihasilkan pada sirkuit terbuka di antara dua titik pada sebuah 

konduktor ketika diberikan perbedaan tempeartur yang sama 

sebesar 1 K di antara kedua titik tersebut. TEG sederhana terdiri 

atas termokopel yang tersusun dari elemen n-type dan p-type yang 

terhubung dengan susunan seri secara elektrik dan susunan 

parallel secara termal. Elemen n-type merupakan elemen yang 

terdiri dari material dengan kelebihan elektron, sedangkan elemen 

p-type adalah elemen yang terdiri dari material yang kekurangan 

elektron. Panas diberikan pada satu sisi dan kemudian dibuang 

pada sisi lainnya. Hal ini menghasilkan tegangan terhadap 

pasangan termoelektrik tersebut. Besarnya tegangan yang 

dihasilkan sebanding dengan gradient temperature. 

Salah satu potensi dari pemanfaatan thermoelectric 

generator adalah mengonversikan kalor yang rendah menjadi 

listrik. Sebagai contoh misalnya perbedaan antara temperatur udara 

yang mengalir sehari-hari dengan temperatur tanah yang relative 
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konstan. Perbedaan temperatur yang didapat biasanya hanya 

bekisar pada 1-10K. Karena pada kasus ini efesiensi 

termodinamika yang rendah, maka perlu dilakukan dalam 

pembangkitan energi listrik dengan memindahkan jumlah kalor 

yang besar agar menghasilkan daya listrik yang lebih besar. 

Pembangkit listrik termolektrik dapat ditunjukan seperti pada 

Gambar 2.5 berikut. (Jarman,2013). 

 
Gambar 2.5 Pembangkit listrik termoelektrik (Jarman,2013) 

2.8 Efesiensi Termoelektrik Generator 

Efisiensi adalah sebuah rentang atau jangkauan daya keluaran 

listrik oleh termoelektrik generator, secara matematis efisiensi 

modul termoelektrik adalah:  

η =
Po

qh
 ........................................(2.8) 

Daya keluaran dari termoelektrik adalah nilai energi yang 

terdisipasi pada beban. Daya panas yang diterima modul 

termoelektrik pada sisi panas diberikan oleh  

qh = αThI +
1

2
I2R + KΔT................(2.9) 
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Dimana α adalah koefisien Sebeeck, Th adalah suhu pada sisi 

panas modul termoelektrik, I adalah arus, R adalah hambatan listrik 

(Ω), K adalah total konduktansi termal dari modul pendingin 

termoelektrik dan ∆T adalah beda temperatur pada sisi panas dan 

dingin (Th - Tc). Daya generator termoelektrik (termoelektrik 

generator), arah positif aliran arus, mengalir dari p parameter ke 

lengan n pada sisi dingin. Daya listrik yang dihasilkan adalah :  

Po = I2RL = VI..............................(2.10) 

Dimana RL adalah hambatan beban, maka nilai arus diberikan oleh 

:   

I = (
αΔT

(R+RL
)................................(2.11) 

Sehingga efisiensi dari termoelektrik generator menjadi :  

η =
I2RL

αThI+
1

2
I2R+KΔT

..........................(2.12)  

Sistem kerja yang memaksimalkan efisiensi yaitu S = 

RL/R. Maka efisiensi menjadi :  

η =
(

ΔT

Th
)S

(1+S)−(
ΔT

2Th
)+[

(1+S)2RK

α2Th
]
.....................(2.13)  

Ketika RK bernilai minimum, maka efisiensi akan mencapai nilai 

maksimum. Karena itu bentuk persamaan yang memeberikan 

efisiensi maksimum diberikan oleh :  

Γn

γp
= (

ρnkp

ρnkp
)

1
2⁄

......................(2.14) 

dengan parameter ini maka efisien dari pada termoelektrik 

generator adalah :  
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η =
(

ΔT

Th
)s

(1+s)−(
ΔT

2Th
)+[

(1+s)2

ZTh
]
 .................(2.15) 

Beban optimum dihitung dari efisiensi dengan membuat nilai s 

sama dengan nol, sehingga mencapai nilai optimum, baik hambatan 

beban dan efisiensi adalah : 

ηTE =
TH−Tc

TH
(

√1+ZT−1

√1+ZT+
Tc
TH

) ……….(2.16) 

Dimana 
𝑇𝐻−𝑇𝑐

𝑇𝐻
 merupakan efisiensi Carnot dan 𝑇𝐻  serta 𝑇𝑐 

merupakan temperatur panas dan dingin. Dari persamaan di atas, 

dapat dilihat bahwa perbedaan temperatur yang tinggi sangat 

diperlukan untuk membangun energi listrik yang besar (Jarman, 

2013) 

 Dalam keadaan optimum arus keluarannya adalah :  

I =
αΔT

R(ω+1)
.......................(2.17)  

Dan tegangan keluarannya adalah : 

V =
αΔTω

(ω+1)
= α(ΔT) − IR............(2.18) 

Daya yang dihasilkan :  

Po = (
ω

R
) [

αΔT

(ω+1)
]..................(2.19) 

Hamabatan dalamnya akan sama nilai dengan pendingin 

termoelektrik diberikan oleh:  

R = (
α

Z1 2⁄ ) (
1

Yp
) (

ρp

kp
)

1 2⁄

= (
α

Z1 2⁄ ) (
1

Yn
) (

ρn

kn
)

1 2⁄

(2.20) 

Atau  
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R = (
2L

AT
) (ρn + ρp)…………(2.21) 

Dalam persamaan sebelumnya, hambatan beban dan juga 

persamaan dibuat untuk mendapatkan nilai maksimum dari 

efisiensi, sekarang diatur parameter untuk mencapai keluaran daya 

maksimum. Hambatan beban diatur mendekati nol untuk 

mendapatkan nilai daya keluaran yang maksimum. Maka 

persamaan yang akan berpengaruh adalah persamaan (2.11) dan 

(2.12). Maka didapatkan RL = R, dengan demikian maka teggangan 

keluarannya adalah (Waruna,2015):  

V =
1

2
α∆T ………………(2.22) 

dan arusnya adalah :  

   I =
α∆T

2R
………………….(2.23) 

maka daya keluarannya :  

  Po =
(α∆T)2

4R
……………….(2.24) 

2.9 ANSYS 

Konsep dasar metode elemen hingga adalah mendiskretisasi 

atau membagi suatu struktur menjadi bagian-bagian yang lebih 

kecil yang jumlahnya berhingga, kemudian melakukan analisis 

gabungan terhadap elemen – elemen kecil tersebut sehingga dapat 

diperoleh nilai pendekatan numerik. ANSYS adalah sebuah 

software analisis elemen hingga dengan kemampuan menganalisa 

dengan cakupan yang luas untuk berbagai jenis masalah (Tim 

Langlais,1999). ANSYS mampu memecahkan persamaan 

differensial dengan cara memecahnya menjadi elemen-elemen 

yang lebih kecil. Tahapan pemodelan ANSYS (Kim,2007) : 

1) Preprocessing (penentuan material, mendefinisikan bentuk 

geometri) 

2) Solusi (penentuan beban, tumpuan, meshing, dan penentuan 

output analisa) 

3) Postprocessing (hasil analisa berupa tabel dan diagram kontur)  
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2.9.1 Prepocessing 

Preprocessing adalah langkah awal dalam proses FEM. 

Pada preprocessing terdapat beberapa fungsi dimana kita harus 

men-set secara detail fungsi-fungsi tersebut, karena fungsi-fungsi 

tersebut akan menghasilkan perhitungan yang spesifik pada benda 

yang akan dianalisa. Fungsi-fungsi yang terdapat pada 

preprocessing adalah: 

a. Modeling : adalah proses untuk menggambar benda 

yang akan dianalisis, pada proses modeling benda dapat 

digambar dalam bentuk 2D ataupun 3D. Untuk benda-

benda yang dengan geometri yang rumit, benda dapat di 

gambar dengan menggunakan program CAD yang lain 

misalkan Catia ataupun Unigraphic. 

b. Element Type : adalah proses untuk memberikan atribut 

atau bentukan dari benda yang kita gambar untuk 

dianalisa, misalnya material yang kita gambar berbentuk 

solid, beam, shell dll. Tiap-tiap atribut atau bentukan 

akan berperngaruh pada langkah-langkah berikutnya 

dan analisa yang akan dilakukan. 

c. Material Properties : adalah proses untuk memberikan 

property material pada benda yang akan dianalisa, 

misalnya dencity, modulus bulk, elastisitas dll. 

d. Meshing : adalah proses membagi benda yang akan 

dianalisa menjadi luasan- luasan / area-area kecil. 

Meshing merupakan salah satu tahapan penting dalam 

proses FEM. 

e. Entities : adalah proes untuk memberi identitas pada 

benda yang akan kita analisa. Hal ini bertujuan untuk 

menentukan posisi dan kondisi benda yang akan 

dianalisa 
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2.9.2 Solution 

Langkah berikutnya dalam proses FEM adalah Solution. 

Pada tahapan ini proses FEM telah mendekati proses akhir, yaitu 

proses analisa dan perhitungan. Tetapi sebelum mencapai proses 

perhitungan dan analisa ada beberapa langkah dalam proses 

solution yang harus dilalui terlebih dahulu. Langkah-langkah 

tersebut adalah : 

f. Constraints : adalah proses untuk menentukan gaya 

yang akan bekerja pada benda yang akan kita analisa. 

Pada constrains derajat kebebasan benda yang akan 

dianalisa akan ditentukan. 

g. Initial Velocity : adalah proses untuk menentukan 

kecepatan benda yang akan dianalisa. 

h. Loading Option : adalah proses untuk menentukan gaya 

yang bekerja pada benda yang akan dianalisa dan 

menetukan parameter yang mengikutinya. 

i. Time Control : adalah proses untuk mentukan lamanya 

waktu yang akan dianalisa. 

j. Solve : adalah proses untuk menghitung dan menganalisa 

benda. 

 

2.9.3 General Postprossing 

Setelah proses desin dan analisa selesai, langkah berikutnya 

adalah proses General Postprocesseing. Proses ini digunakan untuk 

melihat hasil analisa, animasi gerakan benda yang dianalisa dan 

melihat hasil perhitungan serta grafik. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Peralatan dan Bahan 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini 

antara lain: 

1.  Laptop Acer Aspire 4741G core i5 

2.  Progam Solidworks 2013 

3.  Progam Ansys 12.0 

4.  Solder pemanas 

5.  Gunting 

6.  Multimeter 

7.  Pinset 

8.  Pensil 

9.  Penggaris 30cm 

10. Masker 

11. Analog to Digital Converter (ADC) 

12. Heater 

13. Termokopel tipe-K 

14. Water Block 

15. Coldsink 

16. Kabel buaya 

17. Power Supply 

18. Multimeter digital berjenis picotest M3500A 

19. Dispenser 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini antara 

lain: 

1. Tembaga 

2. Timah 

3.  Bismut Tellurid (Bi2Te3) 

4.  Alumina 22mm x 20mm sebanyak 6 buah 

5.  Lem 

6.  Resistor satu Ohm 
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3.2 Diagram Kerja Penelitian 

 
Gambar 3.1 Diagram kerja penelitian 

Desain modul TEG dengan  

Solidworks 2013 

Open Circuit 

Mulai 

Data analisis 

(Tegangan,Arus,Daya) 

Apakah ada  

pengulangan  

simulasi? 

 

Pemodelan modul TEG  

dengan Ansys 12.0 

Fabrikasi modul TEG 

 

Pengujian modul TEG 

 

Apakah  

ada pengulangan 

pengujian? 

 

Selesai 

Close Circuit 

Data analisis 

(Tegangan,Arus,Daya) 

ya 

ya 

tidak 

tidak 
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3.3 Prosedur Kerja 

3.3.1 Desain Modul TEG dengan Solidworks 2013 

Proses desain pada penelitian ini digunakan untuk membuat 

desain modul termoelektrik generator sesuai desain yang telah 

ditentukan. Kemudian dari hasil desain ini digunakan pada proses 

selanjutnya yaitu pemodelan atau simulasi. Progam yang 

digunakan untuk pendesaianan adalah Solidworks 2013. Dalam 

proses pendesainan modul termoelektrik generator terdapat tiga 

desain dengan struktur thermoelemen yang berbeda satu sama lain. 

Penyusunan termoelemen disusun secara seri, paralel, dan seri 

paralel. Adapun rincian masing-masing penyusunan pada Tabel 3.1 

yaitu variasi penyusunan termoelement, Tabel 3.2 merupakan 

dimensi dari setiap bahan. Spesifikasi dari material Bi2Te3 tembaga 

dan alumina yang digunakan dalam penelitian ditunjukan oleh 

Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 

Tabel 3.1. Variasi penyusunan termoelemen setiap modul 

MODUL PENYUSUNAN TERMOELEMENT 

Modul 1 18 pasang kaki modul seri 

Modul 2 9 pasang kaki modul seri, 2 pasang kaki modul 

paralel sebagai satu grup 

Modul 3 6 pasang kaki modul seri, 3 pasang kaki modul 

paralel sebagai satu grup 
 

Tabel 3.2. Dimensi alumina, material, dan tembaga pada modul  

MATERIAL PANJANG 

(mm) 

LEBAR 

(mm) 

TEBAL 

(mm) 

Alumina  22 20 10 

Bi2Te3 2,5 2,5 1,5 

Tembaga disesuaikan disesuaikan 0,3 
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Berikut ini adalah progam Solidwork yang dan ketiga struktur 

desain yang digunakan: 

 
Gambar 3.2 Tampilan awal progam Solidworks digunakan sebagai 

proses pendesainan modul TEG. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Gambar 3.3 Desain modul termoelektrik kesatu(a), kedua(b), dan 

ketiga(c) 

 Pada tahap desain digunakan dua tipe yang berbeda, yaitu 

Open Circuit dan Close Circuit. Tipe Open Circuit merupakan 

modul TEG dengan sambungan terbuka sedangkan Close Circuit 

dengan tersambung beban satu ohm. Dimensi resistor yang 

digunakan sebesar 1mm x 2mm x 0,3mm. Dari hal ini dapat 

diketahui nilai permivitas bahan 𝜌 dengan perumusan: 

R = ρ 
L

A
.............................................(3.1) 

Dimana  R=hambatan(ohm) 

   𝜌=Permivitas bahan(ohm meter) 

   L=Panjang resitor(m) 

   A=Luas penampang(m2) 

Berikut adalah desain dari modul dengan Open Circuit dan Close 

Circuit: 
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(a)      (b) 

Gambar 3.4 Modul TEG dengan kondisi Open Circuit(a) dan Close 

Circuit(b) 

3.3.2 Pemodelan Modul TEG dengan Ansys 12.0 

Alat yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebuah 

laptop yang sudah terinstal progam Ansys 12.0 untuk proses 

simulasi. Pemberian perbedaan temperatur pada modul sebesar 10-

100 derajat Celcius dengan kelipatan sepuluh. Untuk sisi dingin 

modul TEG di set awal dengan pemberian beda temperatur sebesar 

30oC. 

Adapun progam Ansys 12.0 digunakan pada proses simulasi 

seperti Gambar 3.5 : 

 
Gambar 3.5 Tampilan Ansys 12.0 digunakan untuk simulasi modul 

TEG. 

       Berikut adalah langkah kerja yang dilakukan dalam 

pemodelan yaitu: 

1. Dilakukan proses desain sebanyak tiga model yang 

berbeda seperti pada Gambar 3.3 dengan program 

Solidwork 2013.  
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2. Setelah proses desain selesai kemudian dibuka progam 

Ansys 12.0 untuk proses simulasi. 

3. Pada menu Ansys dipilih tombol Thermal Electric 

kemudian diklik.  

4. Setelah itu diisi bagian Engineering Data dengan 

dimasukan spesisifikasi material yang sesuai seperti Tabel 

3.3 dan Tabel 3.4.  

5. Lalu ditekan Geometry untuk dimasukan desain dari 

Solidwork yang telah dibuat.  

6. Selanjutnya masuk pada menu Model dan diklik Geometry 

Materials untuk disisipkan material yang telah disusun 

pada Engineering Data.  

7. Kemudian dipilih Mesh All Body agar semua bagian 

modul dapat tersimulasi.  

8. Pada Steady State Thermal Electric Condition disisipkan 

Thermal1 sebagai sisi panas modul dan Thermal2 sebagai 

sisi dingin modul kemudian dimasukan nilai temperatur 

yang sesuai dan sisipkan set nol pada Voltage, karena pada 

simulasi yang dicari adalah tegangan keluarannya.  

9. Terakhir, pada pilihan Voltage Output Result diklik Solve 

untuk menjalankan progam, dan tegangan keluar telah 

didapatkan. 

3.3.3 Fabrikasi Modul TEG 

Berikut ini adalah spesifikasi dari material Bi2Te3, tembaga 

dan alumina yang digunakan. 

Tabel 3.3. Spesifikasi tembaga dan alumina 

Material Konduktivi

tas Elektrik 

(102 S/m) 

Koefisien 

Seebeck 

(V/K) 

Konduktivita

s Thermal 

(W/m.K) 

Resistivitas 

(mΩm) 

Tembaga - - 400 1.7e-8 

Alumina - - 40  
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Tabel 3.4. Spesifikasi material Bi2Te3 

Tipe Temper

atur 

(oC) 

Konduktivitas 

Listrik 

(102S/m)(mΩcm) 

Koefisien 

Seebeck 

(V/K) 

Konduktivitas 

Thermal 

(W/m.K) 

Tipe-P 50 1,5 2,2 0,9 

Tipe-N 50 1,3 -1,8 0,98 

Tipe-P 100 1,9 2,3 0,83 

Tipe-N 100 1,6 -1,9 0,93 

Tipe-P 150 2,25 2,3 0,85 

Tipe-N 150 1,85 -1,9 0,93 

Tipe-P 200 2,65 2,2 1,15 

Tipe-N 200 2,1 -1,8 1,08 

 

Fabrikasi adalah proses pembuatan modul termoelektrik. 

Metode yang digunakan yaitu pelelehan solder. Adapun alat bahan 

yang digunakan yaitu material Bi2Te3 sebagai thermoelemen 

dengan ukuran 2,5mm x 2,5mm x 1,5mm, tembaga sebagai 

penghantar dengan tebal 0,3mm, timah untuk merekatkan material 

dan tembaga dengan tebal 0,5mm, solder untuk melelehkan timah, 

alumina sebagai sisi terluar modul dengan ukruan 22mm x 20mm, 

gunting sebagai pemotong tembaga agar sesuai ukuran, pinset 

sebagai alat meletakan komponen, lem sebagai perekat alumina, 

pensil sebagai proses sketsa pada struktur thermoelemen, 

penggaris sebagai alat bantu untuk proses sketsa, dan multimeteter 

sebagai uji resistansi modul. 

Fabrikasi modul TEG dilakukan dengan metode pelelehan 

solder. Berikut merupakan langkah kerja yang dilakukan pada 

proses fabrikasi : 

1. Disiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 

2. Kemudian tembaga salah satu sisi diamplas agar 

permukaan terbebas dari kotoran dan supaya mudah untuk 

menempel dengan Bi2Te3.  

3. Dibuat sketsa menggunakan pensil dan penggaris diatas 

alumina. 
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4. Tembaga dipotong kecil-kecil menggunakan gunting 

sesuai ukuran dan di rekatkan diatas alumina dengan lem 

sesuai sketsa.  

5. Timah disolder untuk merekatkan tembaga yang telah 

tertempel dengan Bi2Te3.  

6. Kemudian solder kembali timah beserta tembaga untuk 

menyambungkan sisi atas Bi2Te3.  

7. Terakhir, direkatkan alumina sisi atas dengan lem. Berikut 

ini merupakan alur dari fabrikasi: 

   
(a)      (b)            (c) 

Gambar 3.6 Proses fabrikasi modul TEG (a)penempelan tembaga yang 

telah dipotong diatas alumina bagian bawah (b)penempelan material 

Bismut Tellurid diatas tembaga (c)penempelan alumina bagian atas 

3.3.4 Pengujian/pengukuran Kinerja Modul TEG       

         Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam proses 

pengujian yaitu sebuah modul termoelektrik yang telah 

terfabrikasi, kabel buaya sebagai penghubung antar komponen, DC 

power supply sebagai pembangkit panas dari pemanas atau heater, 

heater sebagai sisi panas modul, water block dan coldsink sebagai 

sisi dingin modul, dispenser sebagai pembangkit dingin oleh water 

block, alat pres digunakan untuk merekatkan antara modul heater 

dan water block, termokopel tipe-K sebagai mendeteksi temperatur 

sisi panas dan dingin modul, ADC sebagai mengubah hasil 

temperatur dari termokopel berupa analog yang diubah dalam 

bentuk digital, multimeter berjenis picotest M3500A sebagai 

mengukur tegangan dan arus keluaran modul, resistor 1 ohm 

sebagai beban, dan progam TRC-PEM 3 Multi Device untuk 

mencatat hasil temperatur, tegangan, arus secara realtime dan 

tersimpan otomatis. 
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Proses pengujian TEG dilakukan di Thermoelectric 

Laboratory CEAE Sakon Nakhon Rajabhat University pada bulan 

februari 2018. Adapun langkah langkah yang dilakukan yaitu 

disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian modul TEG 

yang telah terfabrikasi pada sisi dingin diletakan diatas Water 

Block. Sebelumnya Water Block telah terpasang dengan dispenser 

dan Heatsink ditaruh bawah Water Block agar pendinginan 

semakin bagus. Pada sisi atas modul TEG diletakan Heater yang 

telah terpasang dengan Power Supply. Kemudian diletakan ujung 

termokopel tipe-K pada bagian sisi panas TEG dan pada sisi dingin 

TEG. Sedangkan ujung termokopel dihubungkan dengan ADC 

agar hasil konversi temperatur berupa data analog ke digital yang 

dapat terbaca komputer. Proses pengujian dilakukan dua hal, yaitu 

Open Circuit dan Close Circuit. Pada pengujian Open Circit kabel 

positif negatif TEG dihubungkan pararel secara langsung dengan 

Multimeter. Multimeter yang digunakan bertipe Picotest M3500A 

6 3/2 digit Multimeter. Selanjutnya multimeter terhubung dengan 

komputer. Pada pengujian Close Circuit kabel negatif TEG 

dihubungkan seri dengan beban satu ohm dan kabel positif 

dihungkan pararel dengan multimeter. Selanjutnya multimeter 

terhubung dengan komputer. Software yang digunakan pada 

komputer yaitu TRC-PEM 3 Multi Device Link yang dapat 

menyajikan hasil temperatur sisi panas dan dingin, perbedaan 

temperatu dan tegangan output dari modul TEG secara realtime 

dan dapat tersimpan otomatis. Terakhir, dinyalakan power supply 

dengan 1A, 1.5A, 2A, dan 2.5A secara berurutan sampai perbedaan 

temperature maksimum 100oK dengan pengulangan sebesar tiga 

kali. Rangkaian uji modul TEG seperti pada Gambar 3.7 berikut : 

 
Gambar 3.7 Skema uji modul TEG 
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3.4 Kalibrasi 

Dalam pembuatan sebuah alat diperlukan suatu kalibrasi untuk 

mengetahui keakuratan dari alat tersebut. Kalibrasi dilakukan 

dengan membandingkan hasil pengukuran dengan spesifikasi yang 

dimiliki oleh alat tersebut. Kalibrasi dilakukan pada kecepatan 

putar kolektor, jarak dan kecepatan gerak jarum spinneret.  

Kalibrasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keakuratan ataupun 

kepercayaan terhadap suatu alat. Berikut ini rumus yang digunakan 

untuk menghitung nilai error dan tingkat keakuratan dari suatu 

kalibrasi alat ukur. 

100%
nperhitunga

pengukurannperhitunga
error 

−
= ................(3.2) 

error100%keakuratan −= .......................(3.3) 

3.5 Presisi 

Presisi menunjukkan seberapa besar kedekatan nilai dari hasil 

pengukuran dengan dilakukannya pengulangan. Dalam melakukan 

perhitungan presisi ada beberapa hal yang harus dihitung. Rumus 

perhitungan yang digunakan terdapatpada persamaan 3.3 hingga 

3.5. 

a. Ralat Mutlak 

1)(nn

2)(

−
=

− xx
..................................3.3 

b. Ralat Nisbi 

100%
x

I 


= ................................3.4 

c. Keseksamaan 

I100%K −= .................................3.5 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Analisa Pemodelan Modul TEG 

4.1.1 Pemodelan Bentuk Geometri  

Hasil pemodelan modul termoelektrik generator (TEG) 

menggunakan software SOLIDWORKS 2013 yang kemudian di 

lakukan simulasi pada ANSYS Mechanical APDL. Pemodelan 

bentuk geometri dilakukan dengan dua jenis yang berbeda yaitu 

pemodelan modul TEG dengan adanya resistor dan pemodelan 

TEG tanpa resistor. Pemodelan TEG dengan resistor dapat 

disebut sebagai kondisi close circuit , sedangkan tanpa resistor 

sebagai open circuit. Pada pemodelan TEG open circuit 

maupun close circuit memiliki tiga penataan struktur 

semikonduktor yang masing-masing adalah P-N pada modul 

kesatu, P-P,N-N pada modul kedua, dan P-P-P,N-N-N pada 

modul ketiga.  

Modul termoelektrik memiliki komponen dasar yaitu 

alumina sisi bawah, thermoelement dan konektor sisi tengah, 

dan alumina sisi atas. Pada penelitian ini thermoelement yang 

digunakan yaitu material semikonduktor bismuth tellurid 

(Bi2Te3). Sedangkan konektor yang digunakan yaitu tembaga 

yang berfungsi sebagai penghubung antar thermoelement 

dengan penyusunan P-N , P-P N-N dan P-P-P N-N-N.  

Pemodelan ini dimulai dengan membuat  alumina sisi bawah, 

yang berfungsi sebagai pondasi awal dalam penataan struktur 

semikonduktor. Alumina dimodelkan berbentuk persegi dengan 

ukuran panjang 22 mm, lebar 20 mm, dan tebal 1 mm.  

Pada pemodelan open circuit, alumina bagian bawah 

dibuat sketsa struktur untuk proses peletakan tembaga sebagai 

penghubung. Tembaga yang digunakan dengan ketebalan 0,3 

mm. Kemudian, setelah tembaga tersusun pada alumina bawah 

diletakan material Bi2Te3 diatas tembaga tersebut. Material 

Bi2Te3 memiliki dimensi 2,5mm x 2,5mm x 1,5mm. Banyaknya 

material semikonduktor yang digunakan untuk setiap modul 
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sebanyak 36 buah, dengan 18 buah tipe-n dan 18 buah tipe-p. 

Setelah itu dilakukan pemasangan tembaga pada sisi atas untuk 

menghubungkan antar material semikonduktor. Terakhir, yaitu 

pemasangan alumina sisi atas dengan dimensi yang sama 

dengan alumina sisi bawah. 

Pada pemodelan close circuit dilakukan melalui 

penambahan beban sebesar satu ohm yang terhubung dengan 

kutub positif dan negatif modul. Dimensi dari beban tersebut 

berbentuk balok dengan panjang 1 mm, lebar 2 mm, dan tebal 

0,3 mm. Dari dimensi tersebut dan dengan menggunakan rumus 

pada (3.1), yaitu: ρ =  
RA

L
 diperoleh nilai resistivitas beban 

sebesar 0,0006 ohm meter.  Nilai dari resistivitas beban yang 

diperoleh digunakan untuk proses selanjutnya yaitu simulasi. 

Bentuk dari pemodelan dari kondisi open circuit dan close 

circuit dapat diperlihatkan seperti Gambar 4.1 . 

  
(a)     (b) 

Gambar 4.1 Hasil pemodelan modul termoelektrik generator berstuktur 

P-N tanpa beban(a) dan menggunakan beban(b). 

 

4.1.2 Proses Diskritisasi (Meshing) dan Solution 

 Pada proses simulasi open circuit dilakukan pemberian 

material properties. Material properties adalah proses untuk 

memberikan spesifikasi material yang dianalisa pada penyusun 

modul thermolektrik generator. Adapun spesifikasi material yang 

digunakan sesuai dengan daftar lampiran yang ditunjukan pada 

Tabel 3.3 dan Tabel 3.4. Sedangkan untuk kondisi close circuit 

ditambahkan spesifikasi material beban sesuai perhitungan 
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sebesar 0,0006 ohm meter. Setelah pemberian spesifikasi 

material dilakukan proses meshing. Tujuan dilakukan meshing 

yaitu untuk mendiskritisasi setiap bagian menjadi luasan luasan 

atau area kecil agar modul TEG dapat dilakukan solving pada 

tahap berikutnya. Pertimbangan penting selama membuat model 

adalah untuk memastikan bahwa seluruh bagian model dapat di 

meshing. Analisis yang dilakukan pada model mesh adalah 

analisis tegangan keluaran dari modul termoelektrik. 

  
(a)                     (b) 

Gambar 4.2 Hasil meshing modul termoelektrik generator modul 

kesatu tanpa beban(a) dan menggunakan beban(b). 

 

 Setelah proses meshing dilakukan selanjutnya yaitu 

proses Steady State Thermal Electric Condition. Pada proses ini 

dilakukan untuk diberikan parameter temperatur panas, 

temperatur dingin, dan tegangan keluaran untuk modul 

termoelektrik. Temperatur panas diberikan pada alumina bagian 

atas dengan set nilai 40o Celcius sampai 130o Celcius dengan 

kenaikan sepuluh derajat setiap simulasi. Temperatur dingin 

diberikan pada alumina sisi dingin modul TEG dengan set nilai 

sebesar 30o Celcius secara konstan. Dari pemberian nilai 

temperatur sisi panas dan sisi dingin tersebut diperoleh 

perbedaan temperatur 10o  sampai 100o C.  
  Hasil dari proses Steady State Thermal Electric 

Condition kemudian dilakukan Solving. Pada tahapan solving 

merupakan tahap simulasi yang mendekati proses akhir, yaitu 

proses analisa dan perhitungan tegangan keluar modul TEG. 
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Setelah proses desain dan analisa selesai, langkah berikutnya 

adalah proses General Postprocesseing. Proses ini digunakan 

untuk melihat hasil analisa, animasi gerakan benda yang dianalisa 

dan melihat hasil perhitungan serta grafik tegangan keluaran 

yang dihasilkan. Tegangan keluaran yang digunakan adalah 

tegangan tertinggi atau tegangan maksimum yang dihasilkan 

pada simulasi. Hasil tegangan keluaran maksimum adalah nilai 

tegangan terbaik pada setiap modul. Pada Gambar 4.3 

diperlihatkan hasil tegangan keluaran dari simulasi. 

  
(a)      (b) 

Gambar 4.3 Hasil solution  tegangan keluaran modul termoelektrik 

generator modul kesatu tanpa beban(a) dan menggunakan beban(b). 

 

  
(a) (b) 

Gambar 4.4 Hasil solution tegangan keluaran modul termoelektrik 

generator modul kedua tanpa beban(a) dan menggunakan beban(b). 



43 

 

 
 

  
(a)       (b) 

Gambar 4.5 Hasil solution tegangan keluaran modul termoelektrik 

generator modul ketiga tanpa beban(a) dan menggunakan beban(b). 

4.2 Analisa Hasil Fabrikasi Modul TEG 

Tujuan dilakukan fabrikasi adalah untuk mengahasilkan 

thermoelectric module (TEM) sesuai dengan variasi struktur 

material yang digunakan pada penelitian ini. Terdapat bagian 

bagian penting yang harus ada dalam penyusunan TEM. Adapun 

bagian tersebut adalah alumina, bimuth tellurid(Bi2Te3), tembaga 

dan timah. Alumina memiliki sifat sebagai insulator digunakan 

untuk mempertahankan temperatur panas maupun dingin pada 

sisinya dan supaya aliran listrik bisa terfokus melewati diantara 

alumina sisi atas dan sisi bawah. Tembaga yang bersifat 

konduktor dibutuhkan untuk menghubungkan material tipe-p dan 

tipe-n. Konduktor memiliki awan elektron yang banyak pada 

permukaannya sehingga dapat menghantarkan arus listrik. 

Kemudian material bismuth telluride yang bersifat 

semikonduktor. Bahan semikonduktor pada saat temperatur 0 K 

bersifat insulator dan ketika temperatur dinaikan menjadi 

konduktor yang kemudian dapat menghasilkan arus listrik. Timah 

memiliki sifat konduktor dimanfaatkan dalam pembuatan TEM 

sebagai perekat antara material dan tembaga agar dapat 

terhubung satu sama lain.  

Termoelektrik disusun oleh dua buah semikonduktor yang 

berbeda, satu tipe-n dan tipe-p. Dari kedua tipe ini 

memiliki kerapatan elektron berbeda yang dibutuhkan untuk 
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menghasilkan arus atau tegangan listrik. Tipe-p memiliki 

kelebihan pembawa muatan positif dan tipe-n memiliki kelebihan 

pembawa muatan negatif. Kedua semikonduktor diletakkan 

paralel secara termal dan bagian ujung digabungkan dengan 

lempeng tembaga sebagai kutub positif dan negatif. Bismuth 

Telluride adalah bahan terbaik dalam pembuatan TEM. Bismuth 

Telluride memiliki dua karakteristik yaitu pertama memiliki 

struktur kristal , Bismuth Telluride sangat anisotropic. Sebuah 

medium dikatakan anisotropic jika dari makroskopik optiknya 

tergantung pada arah. Perilaku anisotropic  perlawanan lebih 

besar daripada konduktivitas termalnya. Sehingga anisotropic ini 

dimanfaatkan untuk pendinginan yang optimal. Kedua yaitu 

kristal Bismuth Telluride (Bi2Te3) terdiri dari lapisan heksagonal 

atom yang sama.  Adapun hasil dari fabrikasi termoelektrik 

modul dari struktur P-N, P-P N-N, dan P-P-P N-N-N dapat 

dilihat pada Gambar 4.4 dibawah ini. 

  
(a)               (b) 

 

 
(c) 

Gambar 4.6 Hasil fabrikasi modul termoelektrik generator berstuktur 

P-N(a) , P-P N-N(b) dan P-P-P N-N-N(c). 
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4.3 Analisa Hasil Tegangan dari Pengujian dan Pemodelan 

terhadap Perbedaan Temperatur 

Dilakukan analisis hasil tegangan keluar dari pemodelan dan 

proses uji seperti pada Gambar 4.7 berikut. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 4.7 Grafik hasil tegangan dari uji dan simulasi terhadap 

perbedaan temperatur pada modul 1,2,3 dengan kondisi Open 

Circuit(a) dan Close Circuit(b). 
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Setelah dilakukan pembuatan termoelektrik modul yaitu 

proses pengujian. Hasil dari pengujian modul yang telah dibuat 

adalah nilai tegangan dan arus keluaran yang dihasilkan. Dari 

parameter ini kemudian dapat diketahui juga nilai daya dan 

efesiensi dari masing-masing modul. Pada proses uji modul 

dilakukan dua jenis pengujian yaitu open circuit dan close 

circuit. Open circuit dilakukan untuk mengetahui nilai tegangan 

maksimum yang dihasilkan modul tanpa pengaruh beban. 

Sedangkan uji close circuit bertujuan untuk mendapatkan daya 

keluaran yang dihasilkan dengan pemberian hambatan luaran satu 

ohm untuk semua variasi modul. Pada penelitian ini digunakan 

beban satu ohm karena disesuaikan dengan hasil hambatan 

internal yang terukur pada tahap fabrikasi. Hambatan internal 

pada modul dengan struktur P-N sebesar satu ohm, struktur P-P 

N-N sebesar 0,7 ohm dan struktur P-P-P N-N-N sebesar 0,4 ohm. 

Dari masing-masing pengujian dilakukan pengulangan sebanyak 

tiga kali.    

Konsep dari termoelektrik menyatakan apabila dua logam 

yang berbeda pembawa muatannya diberi beda temperatur pada 

kedua sisinya menghasilkan tegangan dan arus listrik. Pada 

penelitian ini sisi panas dihasilkan dari pemanas atau heater. 

Heater dibangkitkan dengan pemberian arus dari DC power 

supply sebesar satu amper sampai temperatur naik perlahan- 

lahan. Apabila temperatur tidak menunjukan kenaikan lagi 

makan nilai arus dari DC power supply dinaikan lagi menjadi 1,5 

A , 2 A dan 2,5 A sampai menghasilkan perbedaaan temperatur 

antara panas dan dingin sebesar 100oK. Hasil nilai tegangan 

terhadap temperatur dari pemodelan Ansys dan pengujian 

kemudian dibandingkan. Dari Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa 

hasil tegangan dari pemodelan maupun pengujian memiliki garis 

yang linier sebanding dengan meningkatnya perbedaan 

temperatur. Adapun hasil tegangan dari pemodelan Open Circuit 

didapatkan nilai tegangan maksimum pada modul kesatu sebesar 

0,511±0,005 mVolt , modul kedua sebesar 0,256±0,005 mVolt 

dan modul ketiga sebesar 0,170 ±0,005 mVolt pada delta 
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temperatur 100 oK. Sedangkan untuk hasil pengujian juga 

didapatkan modul kesatu dengan tegangan keluaran tertinggi. 

Adapun hasil pengujian tegangan keluaran pada modul kesatu, 

kedua dan ketiga pada perbedaan temperatur 100oK adalah 

0,465±0,001 mVolt, 0,231±0,011 mVolt dan 0,150±0,002 mVolt 

dalam kondisi Open Circuit.  

Ketika pemberian temperatur panas maka pada sisi dingin 

juga mengalami kenaikan temperatur. Hal ini dapat terjadi karena 

efek konduksi. Dengan adanya efek konduksi, peningkatan suhu 

pada temperatur panas akan menaikkan suhu pada temperatur 

dingin. Untuk menurunkan suhu pada temperatur dingin 

diperlukan sistem pembuangan panas yang bagus pada 

temperatur panasnya, sehingga suhu pada temperatur dingin akan 

sangat rendah walaupun suhu pada temperatur panasnya akan 

sangat tinggi. Pembuangan panas pada terminal panas modul 

termoelektrik tidak mudah untuk dilakukan, karena apabila panas 

tersebut tidak dibuang maka panas itu akan merambat ke bagian 

terminal dingin sehingga akan mengurangi kinerja dari modul 

termoelektrik. Untuk melakukan pembuangan panas memerlukan 

alat bantu yaitu sirip pendingin dan air. Sirip pendingin harus 

mempunyai nilai konduktivitas panas yang besar dan bahan yang 

lebih tebal, agar pembuangan panasnya efektif. Pemasangan sirip 

ini menggunakan sirip yang telah biasa digunakan sebagai 

pendingin pada transistor. Sirip terbuat dari alumunium, 

mengingat nilai konduktivitas panas alumunium yang besar yaitu 

sekitar 208 W/m oC pada suhu 27 oC. Dengan memakai air untuk 

membantu dalam pembuangan panas, akan lebih bagus dari 

penggunaan udara karena nilai koefisien konveksinya yang lebih 

besar dibandingkan udara.Temperatur pada sisi panas dan dingin 

ini kemudian mengalir melalui secara pararel dari Bi2Te3 dan 

sampai ujung kutub positif dan negatif yang terbuat dari tembaga 

sehingga menghasilkan tegangan keluaran. Perbedaan temperatur 

dapat diketahui dengan pemberian kedua ujung termokopel tipe-

K pada sisi panas dan dingin.  
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 Hasil dari pemodelan Close Circuit yaitu pada modul kesatu 

menghasilkan 0,452±0,005 mVolt, modul kedua sebesar 

0,226±0,005 mVolt dan modul ketiga sebesar 0,169±0,005 mVolt 

pada beda temperatur 100oK. Sedangkan pengujian tegangan 

keluaran maksimum dari Close Circuit mengahasilkan 

0,443±0,003 mVolt untuk modul kesatu, 0,216±0,003 mVolt 

untuk modul kedua dan 0,161 Volt pada modul ketiga dengan 

beda temperatur 100oK. Ketika dua material pembawa muatan 

yang berbeda  diberikan beda temperatur panas dan dingin, 

menyebabkan elektron mengalir dari satu konduktor yang 

mempunyai elektron kurang terikat ke konduktor yang 

mempunyai elektron yang lebih terikat. Hal ini terjadi akibat 

tingkat perbedaan Fermi antara dua konduktor. Perbedaan Fermi 

adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagian atas 

kumpulan tingkat energi elektron pada suhu nol absolut. Konsep 

ini berasal dari statistik Fermi-Dirac. Konsep energi Fermi adalah 

konsep yang sangat penting untuk memahami sifat listrik dan 

termal pada benda padat. Kedua proses listrik dan termal 

biasanya melibatkan energi elektron. Ketika dua konduktor 

dengan tingkat Fermi yang berbeda digabungkan, elektron akan 

mengalir dari konduktor dengan tingkat yang lebih tinggi ke 

tingkat yang lebih rendah, hingga perubahan potensial 

elektrostatik membawa dua tingkat Fermi menjadi nilai yang 

sama. Akibat temperatur dinaikan menyebabkan elektron yang 

berada pada pita valensi tereksitasi menuju pita valensi dengan 

melewati energi gap yang terdapat diantara energi konduksi dan 

energi valensi. Energi gap adalah energi minimum yang 

dibutuhkan elektron agar dapat tereksitasi. Pita konduksi 

memiliki hole yang sangat banyak sehingga memungkinkan 

elektron pada pita valensi untuk meloncat ke pita konduksi. 

Semakin tinggi temperatur yang diberikan maka semakin banyak 

juga elektron yang dapat tereksitasi ke pita konduksi yang 

kemudian mengalir terus menerus. Peristiwa ini disebut difusi 

yang kemudian dapat menghasilkan beda potensial yang terukur 

pada multimeter.  
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Pada penelitian ini penyusunan struktur modul termoelektrik 

juga dapat mempengaruhi hasil tegangan keluaran. Untuk modul 

kesatu dengan struktur P-N secara seri mengahasilkan nilai 

paling tinggi untuk sirkuit terbuka maupun tertutup. Sedangkan 

tegangan keluaran terendah pada modul ketiga dengan struktur 

material paralel P-P-P N-N-N yang kemudian diserikan. Hal ini 

sesuai apabila perhitungan tegangan secara seri yaitu 

dijumlahkan, sedangkan pada paralel dibagi terlebih dahulu. 

Sehingga modul dengan struktur P-N seri memiliki tegangan 

yang tertinggi. Resistivitas atau tahanan jenis listrik dipengaruhi 

oleh nilai resistivitas bahan kaki modul yaitu panjang kaki dan 

luas penampang kaki modul juga dapat mempengaruhi besarnya 

tegangan keluaran. Semakin panjang kaki modul semakin besar 

nilai resistansinya, namun sebaliknya semakin besar luas 

penampang kaki modul maka semakin kecil nilai resistansinya. 

Kaki-kaki atau elemen-elemen dari modul termoelektrik 

dihubungkan seri untuk aliran listrik dan dihubungkan paralel 

untuk aliran panas. Penelitian ini juga membuktikacn hukum 

Ohm yang menyatakan bahwa tegangan keluaran sebanding 

dengan hambatannya. Sedangkan resistivitas sendiri berdasarkan 

rumus hambatan dalam kawat juga sebanding dengan hambatan 

yang dihasilkan. Sehingga dari analisis dua persamaan ini apabila 

hambatan dalam besar menghasilkan tegangan keluaran yang 

besar pula. Untuk modul kesatu dengan struktur P-N memfiliki 

kaki terpanjang dan luas penampang terkecil dari modul lainnya 

sehingga memiliki tegangan keluaran paling besar. Sedangkan 

modul ketiga memiliki panjang kaki yang pendek dan luas 

penampang yang lebar sehingga resistivitasnya kecil sehingga 

menghasilkan tegangan keluaran yang terkecil.  
 

4.4 Analisa Hasil Daya Keluaran dari Uji dan Pemodelan 

Terhadap Perbedaan Temperatur 

Berdasarkan dari grafik hasil uji perbandingan daya modul 

TEG masing masing modul pada Gambar 4.8 didapatkan daya 

maksimum modul kesatu dengan struktur P-N adalah 
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0,204±0,005 mWatt modul kedua dengan struktur P-P N-N 

adalah 0,0514±0,005 mWatt dan modul ketiga dengan struktur P-

P-P N-N-N adalah 0,028±0,005 mWatt. Modul dengan struktur 

P-N memiliki daya keluaran yang paling baik karena efek dari 

tegangan keluaran yang dihasilkan pula, sehingga daya keluaran 

yang dihasilkan juga baik. Grafik daya pada gambar 4.8 

menunjukan garis yang eksponensial. Hal ini dapat dijelaskan 

karena perubahan temperatur yang semakin besar menghasilkan 

nilai tegangan  yang semakin besar pula. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa perubahan temperatur sebanding dengan 

perubahan tegangan yang dihasilkan. Berdasarkan persamaan: 

P=V.I 

Nilai arus(I) dapat diubah dalam bentuk V/R, sehingga apabila 

dimasukan persamaan kembali menjadi: 

P=V2/R 

 Dari persamaan diatas dapat dikatan pula daya(P) sebanding 

dengan kuadrat(V2) atau dapat dituliskan P sebanding V. 

Sehingga, hubungan antara daya dan perubahan temperatur 

berupa fungsi kuadrat P≈(∆T)2 yang menghasilkan grafik yang 

eksponensial. 

 
Gambar 4.8 Grafik hasil uji perbandingan daya modul termoelektrik 

terhadap perbedaan temperatur pada modul 1,2,3  
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4.5 Analisa Hasil Efisiensi Modul TEG 

Daya keluaran yang dihasilkan modul termoelektrik 

diperlukan untuk menghitung besarnya efesiensi TEG. Efisiensi 

TEG merupakan perbandingan antara daya keluaran modul 

dibanding dengan kapasitas temperatur pada sisi panas modul. 

Untuk meningkatkan efesiensi tersebut adalah dengan 

meningkatkan kapasitas sisi panas modul termoelektrik(Qh). 

Peningkatan Qh terjadi bila nilai-nilai parameter bahan modul 

termoelektrik dapat meningkatkan pula nilai figure of merit (Z). 

Pada penelitian ini didapatkan nilai efesiensi maksimum pada 

modul struktur P-N adalah 2.060 % , modul dengan struktur P-P 

N-N adalah 0.556 % dan modul dengan struktur P-P-P N-N-N 

adalah 0.313 %. Modul dengan struktur P-N memiliki nilai 

efisiensi tertinggi hal ini terjadi karena parameter daya keluran 

yang dihasilkan juga tinggi dan juga koefisien seebeck yang 

tinggi pula. Sehingga memiliki hasil nilai yang linier dengan 

efisiensi yang didapatkan seperti pada Gambar 4.9. 

 
Gambar 4.9 Grafik hasil uji perbandingan efesiensi modul 

termoelektrik terhadap perbedaan temperatur pada modul 1,2,3. 

 

4.6 Kalibrasi 

Dalam fabrikasi suatu modul termoelektrik generator perlu 

dilakukan kalibrasi untuk mengetahui bagaimana keakuratan dari 
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modul tersebut. Pada pembuatan modul ini dilakukan kalibrasi 

terhadap tegangan keluaran pada kondisi Open Circuit dan Close 

Circuit, serta daya keluaran yang dihasilkan modul TEG. Berikut 

ini contoh perhitungan untuk mendapatkan nilai error dan 

keakuratan pada kondisi Open Circuit pengujian 0,046±0,001 

mVolt. Perhitungan error  menggunakan nilai rata-rata hasil 

pengujian dari nilai 3 kali pengulangan.  

100%
nperhitunga

pengukurannperhitunga
error 


  

error = |
0,051±0,005−0,046±0,001

0,0511
|x100% = 8,95 % 

keakuratan =100% - error = 100% - 8,95% = 91 % 

 

Untuk pengukuran jarak yang lain diperoleh nilai error dan 

keakuratan seperti pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil kalibrasi tegangan Open Circuit modul kesatu, 

kedua, dan ketiga TEG 

Modul-

ke 

 Beda 

Temper

atur 

(oC) 

Vpemodelan 

(mVolt) 

Vuji  

(mVolt) 

Error 

(%) 

Keakuratan 

(%) 

 

 

 

 

 

 

1 

10 0,051±0,005 0,046±0,001 8,95 91 

20 0,102±0,005 0,095±0,003 6,35 93,6 

30 0,154±0,005 0,146±0,003 3,97 96 

40 0,205±0,005 0,186±0,006 8,47 91,5 

50 0,256±0,005 0,238±0,009 6,89 93,1 

60 0,307±0,005 0,280±0,005 8,53 91,4 

70 0,358±0,005 0,324±0,003 9,22 90,7 

80 0,409±0,005 0,375±0,002 8,10 91,8 

90 0,461±0,005 0,443±0,003 3,62 96,3 

100 0,512±0,005 0,465±0,001 9,06 90,9 
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Rata-rata 7,31 92,6 

 

 

 

 

 

 

2 

10 0,026±0,005 0,023±0 9,99 90 

20 0,051±0,005 0,051±0,002 0,57 99,4 

30 0,077±0,005 0,074±0,004 4,04 95,9 

40 0,102±0,005 0,102±0,003 0,17 99,8 

50 0,026±0,005 0,118±0,002 7,81 92,1 

60 0,051±0,005 0,140±0 8,80 91,1 

70 0,077±0,005 0,165±0 8,16 91,8 

80 0,102±0,005 0,187±0,004 8,58 91,4 

90 0,128±0,005 0,210±0,004 9,01 90,9 

100 0,154±0,005 0,231±0,011 9,79 90,2 

Rata-rata 6,69 93,3 

 

 

 

 

 

 

3 

10 0,017±0,005 0,017±0,001 5,07 94,9 

20 0,034±0,005 0,034±0,002 8,81 91,1 

30 0,051±0,005 0,051±0,001 7,05 92,9 

40 0,068±0,005 0,068±0,00 0,41 99,5 

50 0,085±0,005 0,085±0,000 7,06 92,9 

60 0,102±0,005 0,102±0,004 9,58 90,4 

70 0,120±0,005 0,120±0,003 7,12 92,8 

80 0,137±0,005 0,137±0,001 6,65 93,3 

90 0,154±0,005 0,154±0,003 9,30 90,6 

100 0,171±0,005 0,171±0,002 1,36 98,6 

Rata-rata 6,24 93,7 

Berdasarkan hasil kalibrasi pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 

keakuratan tegangan keluaran dengan kondisi open circuit pada 

modul TEG kesatu, kedua, dan ketiga mencapai 92.6% , 93.3% 

dan 93.7%.  
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Tabel 4.2 Hasil kalibrasi tegangan Close Circuit modul TEG 

Modul

-ke 

 Beda 

Temper

atur(oC) 

Vpemodelan 

(mVolt) 

Vuji  

(mVolt) 

Error 

(%) 

Keakuratan 

(%) 

 

 

 

 

 

 

1 

10 0,045±0,005 0,044±0,002 1,99 98 

20 0,091±0,005 0,089±0,001 1,11 98,8 

30 0,136±0,005 0,130±0,002 3,99 96 

40 0,181±0,005 0,175±0,007 3,53 96,4 

50 0,226±0,005 0,226±0,004 0,15 99,8 

60 0,271±0,005 0,263±0,005 3,20 96,7 

70 0,317±0,005 0,298±0,003 5,76 94,2 

80 0,362±0,005 0,344±0,003 5,07 94,9 

90 0,407±0,005 0,390±0,002 4,33 95,6 

100 0,452±0,005 0,443±0,003 2 97,9 

Rata-rata 3,11 96,8 

 

 

 

 

 

 

2 

10 0,023±0,005 0,022±0 3,8393 96,1 

20 0,045±0,005 0,045±0 1,6700 98,3 

30 0,068±0,005 0,065±0,001 4,7673 95,2 

40 0,091±0,005 0,089±0,001 2,4709 97,5 

50 0,113±0,005 0,109±0,006 3,8609 96,1 

60 0,136±0,005 0,128±0,002 6,0493 93,9 

70 0,159±0,005 0,150±0,010 5,6139 94,3 

80 0,182±0,005 0,172±0,006 5,3602 94,6 

90 0,204±0,005 0,198±0,008 3,0613 96,9 

100 0,227±0,005 0,217±0,003 4,447 95,5 

Rata-rata 4,114 95,8 

 

 

 

 

 

10 0,017±0,005 0,016±0,000 4,1365 95,8 

20 0,034±0,005 0,033±0,000 2,5860 97,4 

30 0,051±0,005 0,048±0,000 5,5416 94,4 

40 0,068±0,005 0,065±0,000 4,0606 95,9 



55 

 

 
 

 

3 

50 0,085±0,005 0,081±0,000 4,3260 95,6 

60 0,102±0,005 0,097±0,000 4,8915 95,1 

70 0,119±0,005 0,016±0,000 1,0188 98,9 

80 0,136±0,005 0,033±0,000 4,3484 95,6 

90 0,152±0,005 0,048±0,000 4,2722 95,7 

100 0,169±0,005 0,065±0,000 4,8550 95,1 

Rata-rata 4,003 95,9 

Tabel 4.2 menunjukkan hasil error dan keakuratan dari tegangan 

keluaran dengan kondisi close circuit. Diperoleh nilai keakuratan 

dari modul TEG kesatu, kedua dan ketiga mencapai 96.8% , 

95,8% dan 95,9%.  

Tabel 4.3 Hasil kalibrasi daya modul TEG 

Modul-

ke 

 Beda 

Tempera

tur(oC) 

Ppemodelan 

(mWatt) 

Puji  

(mWatt) 

Error 

(%) 

Keakuratan 

(%) 

 

 

 

 

 

 

1 

10 0,002±0,005 0,002±0 3,959 96 

20 0,008±0,005 0,008±0.001 2,217 97,7 

30 0,018±0,005 0,017±0,001 7,838 92,1 

40 0,033±0,005 0,030±0 6,948 93 

50 0,051±0,005 0,051±0,004 0,313 99,6 

60 0,074±0,005 0,069±0,002 6,301 93,6 

70 0,100±0,005 0,089±0,01 11,19 88,8 

80 0,131±0,005 0,118±0,006 9,897 90,1 

90 0,166±0,005 0,152±0,006 8,478 91,5 

100 0,205±0,005 0,197±0,006 3,960 96 

Rata-rata 6,110 93,8 

 

 

 

 

10 0,001±0,005 0,000±6,554

E-05 
7,531 

92,4 

20 0,002±0,005 0,002±1,983

E-04 
3,312 

96,6 
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2 

30 0,005±0,005 0,004±9,634

E-05 
9,307 

90,6 

40 0,008±0,005 0,008±5,459

E-04 
4,880 

95,1 

50 0,013±0,005 0,012±6,728

E-04 
7,572 

92,4 

60 0,019±0,005 0,016±1,375

E-04 
11,73 

88,2 

70 0,025±0,005 0,022±6,725

E-04 
10,91 

89 

80 0,033±0,005 0,030±3,776

E-04 
10,43 

89,5 

90 0,042±0,005 0,039±4,492

E-04 
6,028 

93,9 

100 0,051±0,005 0,047±4,642

E-04 
8,696 

91,3 

Rata-rata 8,040 91,9 

 

 

 

 

 

 

3 

10 2,870E-

4±0,005 

2,637E-

4±5,906E-06 
8,101 

91,8 

20 0,001±0,005 0,001±2,20E

-05 
5,105 

94,8 

30 0,003±0,005 0,002±5,343

E-05 
10,77 

89,2 

40 0,005±0,005 0,004±7,381

E-05 
7,956 

92 

50 0,007±0,005 0,007±3,833

E-05 
8,464 

91,5 

60 0,010±0,005 0,009±3,103

E-05 
9,543 

90,4 

70 0,014±0,005 0,014±2,216

E-4 
2,027 

97,9 

80 0,018±0,005 0,017±2,464

E-4 
8,507 

91,4 

90 0,023±0,005 0,021±7,384

E-4 
8,362 

91,6 

100 0,029±0,005 0,026±5,151

E-05 
9,474 

90,5 
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Rata-rata 7,832 92,1 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil error dan keakuratan dari daya 

keluaran yang dihasilkan dari modul TEG kesatu, kedua dan 

ketiga. Diperoleh nilai keakuratan dari masing-masing modul 

TEG mencapai 93.8% untuk modul kesatu, 91.9% untuk modul 

kedua dan 92.1% untuk modul ketiga. Berdasarkan nilai 

keakuratan dari tegangan keluaran dengan kondisi open circuit 

maupun close circuit serta daya keluaran yang ditunjukan pada 

Tabel 4.1, 4.2, dan 4.3 menunjukkan tingkat keakuratan yang 

sudah bagus dan sesuai dengan yang diinginkan. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 

 



59 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 
1. Besar tegangan keluaran maksimum pada perbedaan 

temperatur 100o K yaitu pada modul kesatu sebesar 

0,511±0,005  mVolt , modul kedua sebesar 0,256±0,005  
mVolt dan modul ketiga sebesar 0,170±0,005 mVolt 

dalam kondisi Open Circuit memiliki keakuratan 93,7% . 

Pada tegangan Close Circuit modul kesatu menghasilkan 

0,452±0,005 mVolt, modul kedua sebesar 0,226±0,005 

mVolt dan modul ketiga sebesar 0,1694±0,005 mVolt 

pada perbedaan temperatur 100oK memiliki keakuratan 

95,9% . 

2. Daya maksimum pada perbedaan temperatur 100o K 
untuk modul kesatu adalah 0,204±0,005 mWatt, modul 

kedua adalah 0,051±0,005 mWatt dan modul ketiga 

adalah 0,028±0,005 mWatt.  
3. Efesiensi maksimum pada modul kesatu adalah 2,060 % , 

modul kedua 0,556% dan modul ketiga sebesar 0,313%. 

4. Modul kesatu dengan struktur P-N memiliki nilai 

efisiensi terbaik.  

 

5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir ini terdapat beberapa 

saran untuk penelitian lebih lanjut yaitu sebagai berikut. 

1. Perlu dilakukan fabrikasi modul termoelektrik dengan 
menggunakan metode yang lain karena berpengaruh 

terhadap kemampuan penyerapan temperatur yang 

diberikan, misalnya metode hot press sehingga 

menghasilkan tegangan keluar yang lebih baik. 
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2. Material konduktor tembaga dapat diganti dengan 
material lain yang memiliki sifat konduktivitas listrik 

tinggi seperti perak. 

3. Saat proses pengujian sebaiknya diberikan pasta termal 
pada sisi panas maupun dingin modul termoelektrik. 

Agar meminimalisir rongga antara pemanas dan sisi 

panas maupun pendingin dan sisi dingin. Sehingga 

penyerapan dan pembuangan panas dapat terjadi 
sempurna. 
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LAMPIRAN A  
Hasil Simulasi Tegangan Modul Thermoelektrik Pertama 

dengan Software Ansys 12.0 

1. Tegangan modul thermoelektrik dengan kondisi Open Circuit 

  
(a)  ⃤  T 10

o
C           (b)  ⃤  T 20

o
C 

  
   (c ) ⃤  T 30

o
C           (d)  ⃤  T 40

o
C 

  
(e ) ⃤  T 50

o
C           (f)  ⃤  T 60

o
C 



64 

 

  
(g)  ⃤  T 70

o
C           (h)  ⃤  T 80

o
C 

  
(i)  ⃤  T 90

o
C           (h)  ⃤  T 100

o
C 

 

2. Tegangan modul thermoelektrik dengan kondisi Close Circuit 

  
(a)  ⃤  T 10

o
C           (b)  ⃤  T 20

o
C 



65 

 

  
(c)  ⃤  T 30

o
C           (d)  ⃤  T 40

o
C 

  
(d)  ⃤  T 50

o
C           (e)  ⃤  T 60

o
C 

  
(f)  ⃤  T 70

o
C           (g)  ⃤  T 80

o
C 

  
(h)  ⃤  T 70

o
C           (i)  ⃤  T 80

o
C 
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LAMPIRAN B  
Hasil Simulasi Tegangan Modul Thermoelektrik Kedua 

dengan Software Ansys 12.0 

1. Tegangan modul thermoelektrik dengan kondisi Open Circuit 

  
(a)  ⃤  T 10oC           (b)  ⃤  T 20oC 

  
   (c ) ⃤  T 30oC           (d)  ⃤  T 40oC 

  
(e ) ⃤  T 50oC           (f)  ⃤  T 60oC 
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(g)  ⃤  T 70oC           (h)  ⃤  T 80oC 

  
(i)  ⃤  T 90oC           (h)  ⃤  T 100oC 

 

2. Tegangan modul thermoelektrik dengan kondisi Close Circuit 

  
(a)  ⃤  T 10oC           (b)  ⃤  T 20oC 
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(c)  ⃤  T 30oC           (d)  ⃤  T 40oC 

  
(d)  ⃤  T 50oC           (e)  ⃤  T 60oC 

  
(f)  ⃤  T 70oC           (g)  ⃤  T 80oC 

  
(h)  ⃤  T 70oC           (i)  ⃤  T 80oC 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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LAMPIRAN C  
Hasil Simulasi Tegangan Modul Thermoelektrik Ketiga 

dengan Software Ansys 12.0 

1. Tegangan modul thermoelektrik dengan kondisi Open Circuit 

  
(a)  ⃤  T 10oC           (b)  ⃤  T 20oC 

  
   (c ) ⃤  T 30oC           (d)  ⃤  T 40oC 

  
(e ) ⃤  T 50oC           (f)  ⃤  T 60oC 
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(g)  ⃤  T 70oC           (h)  ⃤  T 80oC 

  
(i)  ⃤  T 90oC           (h)  ⃤  T 100oC 

 

2. Tegangan modul thermoelektrik dengan kondisi Close Circuit 

  
(a)  ⃤  T 10oC           (b)  ⃤  T 20oC 
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(c)  ⃤  T 30oC           (d)  ⃤  T 40oC 

  
(d)  ⃤  T 50oC           (e)  ⃤  T 60oC 

  
(f)  ⃤  T 70oC           (g)  ⃤  T 80oC 

  
(h)  ⃤  T 90oC           (i)  ⃤  T 100oC 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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LAMPIRAN D 
Hasil Grafik Tegangan dan Daya Keluaran Modul 

Termoelektrik untuk Tiga Kali Pengulangan 

 

Hasil Grafik Modul Kesatu 
 

1. Tegangan modul termoelektrik dengan Open Circuit  

 
2. Tegangan modul termoelektrik dengan Close Circuit  
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3. Daya keluaran termoelektrik 

 
 
Hasil Grafik Modul Kedua 

1. Tegangan modul termoelektrik dengan Open Circuit  
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2. Tegangan modul termoelektrik dengan Close Circuit 

 
3. Daya keluaran termoelektrik 
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Hasil Grafik Modul Ketiga 

1. Tegangan modul termoelektrik dengan Open Circuit 

 
2. Tegangan modul termoelektrik dengan Close Circuit 
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3. Daya keluaran termoelektrik 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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LAMPIRAN E 
Perhitungan Presisi 

1. Modul Kesatu 

1.1 Open Circuit 

Dilakukan uji presisi untuk mengetahui keseksamaan dan 

ketaktentuan dari hasil pengukuran. Tabel 1.1 menunjukkan 

contoh perhitungan tegangan keluar rata-rata, tabel 1.2 

menunjukan presisi tegangan keluar dari modul termoelektrik 

kesatu dengan kondisi Open Circuit, dan tabel 1.3 menunjukan 

hasil pengukuran sebenarnya. 
Tabel 1.1 Tegangan keluar rata-rata 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Pengukuran tegangan (mVolt) dengan 

pengulangan ke- x 

Rata-rata 

tegagangan 

(x )
 x(1) x(2) x(3) 

10 0,046 0,045 0,047 0,046 

20 0,092 0,102 0,092 0,095 

30 0,14 0,15 0,15 0,146 

40 0,186 0,198 0,176 0,186 

50 0,234 0,256 0,223 0,238 

60 0,282 0,289 0,27 0,280 

70 0,321 0,323 0,33 0,324 

80 0,378 0,376 0,373 0,375 

90 0,446 0,447 0,436 0,443 

100 0,465 0,463 0,467 0,465 

Kemudian dilakukan perhitungan presisi dan 

ketaktentuan dari pengulangan data tersebut. 

a. Ralat Mutlak 

Δ =  
 (x(1)−x )

2

n x (n−1)
 = 

0,001

3 x (3−1)
 = 0,001 
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b. Ralat Nisbi 

 I = 
Δ
x 

 𝑥 100% =
0,001

0,046
𝑥100% = 0,001%  

c. Presisi 

K = 100% - I = 100% - 0,001% = 100%    

 Setelah dilakukan perhitungan seperti pada contoh 

perhitungan  di atas maka diperoleh nilai presisi pengukuran 

tegangan keluar dari modul termoelektrik kesatu dengan kondisi 

Open Circuit pada tabel 1.2 berikut. 

 
Tabel 1.2 Hasil presisi tegangan keluar modul kesatu Open Circuit  

Beda 

Temp

eratur 

(
o
C) 

Δ (mVolt)
 

pada pengulangan ke- x 

I (%) 

pada pengulangan ke- x 

Presisi (%) 

pada pengulangan ke- x 

x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) 

10 0,001 0,001 0,001 0,001 1,774 1,774 100 98,2 98,2 

20 0,002 0,004 0,002 2,854 5,709 2,854 97,1 94,2 97,1 

30 0,004 0,002 0,002 3,711 1,855 1,855 96,2 98,1 98,1 

40 0,001 0,009 0,007 0,291 4,957 4,665 99,7 95,0 95,3 

50 0,002 0,015 0,012 1,140 6,345 5,205 98,8 93,6 94,7 

60 0,001 0,007 0,008 0,485 2,524 3,009 99,5 97,4 96,9 

70 0,002 0,001 0,004 0,922 0,419 1,341 99,0 99,5 98,6 

80 0,001 0,002 0,002 0,507 0,072 0,579 99,4 99,9 99,4 

90 0,002 0,003 0,005 0,552 0,737 1,290 99,4 99,2 98,7 

100 0,001 0,001 0,001 0,001 0,351 0,351 100 99,6 99,6 

 

Setelah didapatkan perhitungan rata-rata tegangaan (x ) 

dalam mVolt pada tabel 1.1, dan ralat mutlak pada tabel 1.2, 

maka ditentukan besarnya tegangan keluar sebenarnya pada 

modul satu Open Circuit dengan rumus berikut:  

d. Tegangan sebenarnya 

(v ) = (x ) ±   ⃤ 

(v ) = 0,046±0,001 
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Setelah dilakukan seperti pada contoh perhitungan  di 

atas maka diperoleh nilai pengukuran tegangan keluar sebenarnya 

dari modul termoelektrik kesatu dengan kondisi Open Circuit 

yang ditujukan pada tabel 1.3 berikut. 

 
Tabel 1.3 Hasil tegangan keluar sebenarnya modul kesatu Open Circuit 

dengan ralat 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Tegangan(mVolt) pada pengulangan ke-x 
Tegangan 

sebenarnya

(v )
 

x(1) x(2) x(3) 

10 
0,046±0,001 0,045±0,001 0,047±0,001 0,046±0,001 

20 
0,092±0,002 0,102±0,004 0,092±0,002 0,095±0,003 

30 
0,14±0,004 0,15±0,002 0,15±0,002 0,146±0,003 

40 
0,186±0,001 0,198±0,009 0,176±0,007 0,186±0,006 

50 
0,234±0,002 0,256±0,015 0,223±0,012 0,238±0,009 

60 
0,282±0,001 0,289±0,007 0,27±0,008 0,280±0,005 

70 
0,321±0,002 0,323±0,001 0,33±0,004 0,324±0,003 

80 
0,378±0,001 0,376±0,002 0,373±0,002 0,375±0,002 

90 
0,446±0,002 0,447±0,003 0,436±0,005 0,443±0,003 

100 
0,465±0,001 0,463±0,001 0,467±0,001 0,465±0,001 

 

1.2 Close Circuit 

Dilakukan uji presisi untuk mengetahui keseksamaan dan 

ketaktentuan dari hasil pengukuran. Tabel 1.4 menunjukkan 

contoh perhitungan tegangan keluar rata-rata, tabel 1.5 

menunjukan presisi tegangan keluar dari modul termoelektrik 

kesatu dengan kondisi Close Circuit, dan tabel 1.6 menunjukan 

hasil pengukuran sebenarnya. 
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Tabel 1.4 Tegangan keluar rata-rata 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Pengukuran tegangan (mVolt) dengan 

pengulangan ke- x 

Rata-rata 

tegagangan 

(x )
 x(1) x(2) x(3) 

10 0,040 0,045 0,047 0,044 

20 0,087 0,089 0,091 0,089 

30 0,137 0,130 0,122 0,130 

40 0,171 0,164 0,187 0,174 

50 0,228 0,218 0,231 0,225 

60 0,271 0,261 0,254 0,262 

70 0,305 0,295 0,294 0,298 

80 0,339 0,349 0,342 0,343 

90 0,384 0,393 0,390 0,389 

100 0,447 0,436 0,446 0,443 

Kemudian dilakukan perhitungan presisi dan 

ketaktentuan dari pengulangan data tersebut. 

e. Ralat Mutlak 

Δ =  
 (x(1)−x )

2

n x (n−1)
 = 

0,0016

3 x (3−1)
 = 0,003 

f. Ralat Nisbi 

 I = 
Δ

x 
 𝑥 100% =

0,003

0,044
𝑥100% = 7,193%  

g. Presisi 

K = 100% - I = 100% - 0,001% = 92,8%  

   

 Setelah dilakukan perhitungan seperti pada contoh 

perhitungan  di atas maka diperoleh nilai presisi pengukuran 

tegangan keluar dari modul termoelektrik kesatu dengan kondisi 

Close Circuit pada tabel 1.5 berikut. 
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Tabel 1.5 Hasil pengukuran tegangan keluar modul kesatu Close 

Circuit  

Beda 

Temp

eratur 

(
o
C) 

Δ (mVolt)
 

pada pengulangan ke- x 

I (%) 

pada pengulangan ke- x 

Presisi (%) 

pada pengulangan ke- x 

x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) 

10 0,003 0,001 0,003 7,193 1,339 5,855 92,8 98,7 94,1 

20 0,002 0,000 0,002 2,148 0,111 2,259 97,9 99,9 97,7 

30 0,006 0,000 0,006 4,480 0,345 4,825 95,5 99,7 95,2 

40 0,002 0,008 0,011 1,374 4,640 6,015 98,6 95,4 94,0 

50 0,002 0,006 0,004 0,832 2,691 1,860 99,2 97,3 98,1 

60 0,007 0,001 0,007 2,792 0,267 2,524 97,2 99,7 97,5 

70 0,006 0,002 0,003 1,864 0,758 1,106 98,1 99,2 98,9 

80 0,003 0,005 0,001 0,976 1,313 0,336 99,0 98,7 99,7 

90 0,004 0,003 0,001 0,979 0,776 0,203 99,0 99,2 99,8 

100 0,003 0,005 0,002 0,702 1,207 0,506 99,3 98,8 99,5 

 

Setelah didapatkan perhitungan rata-rata tegangaan (x ) 
dalam mVolt pada tabel 1.4, dan ralat mutlak pada tabel 1.5, 

maka ditentukan besarnya tegangan keluar sebenarnya pada 

modul satu Close Circuit dengan rumus berikut:  

 

h. Tegangan sebenarnya 

(v ) = (x ) ±   ⃤ 

(v ) = 0,046±0,001 

 

Setelah dilakukan seperti pada contoh perhitungan  di 

atas maka diperoleh nilai pengukuran tegangan keluar sebenarnya 

dari modul termoelektrik kesatu dengan kondisi Close Circuit 

yang ditujukan pada tabel 1.6 berikut. 
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Tabel 1.6 Hasil presisi tegangan keluar modul kesatu Close Circuit 

dengan ralat 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Tegangan(mVolt) pada pengulangan ke-x 
Tegangan 

sebenarnya

(v )
 

x(1) x(2) x(3) 

10 
0,040±0,003 0,045±0,001 0,047±0,003 0,044±0,002 

20 
0,087±0,002 0,089±0 0,091±0,002 0,089±0,001 

30 
0,137±0,006 0,130±0 0,122±0,006 0,130±0,002 

40 
0,171±0,002 0,164±0,008 0,187±0,011 0,175±0,007 

50 
0,228±0,002 0,218±0,006 0,231±0,004 0,226±0,004 

60 
0,271±0,007 0,261±0,001 0,254±0,007 0,263±0,005 

70 
0,305±0,006 0,295±0,002 0,294±0,003 0,298±0,003 

80 
0,339±0,003 0,349±0,005 0,342±0,001 0,344±0,003 

90 
0,384±0,004 0,393±0,003 0,390±0,001 0,390±0,002 

100 
0,447±0,003 0,436±0,005 0,446±0,003 0,443±0,003 

 

1.3 Daya 

Dilakukan uji presisi untuk mengetahui keseksamaan dan 

ketaktentuan dari hasil pengukuran. Tabel 1.7 menunjukkan 

contoh perhitungan daya rata-rata, tabel 1.8 menunjukan presisi 

daya dari modul termoelektrik, dan tabel 1.9 menunjukan hasil 

pengukuran sebenarnya. 
Tabel 1.7 Daya keluaran rata-rata 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Pengukuran tegangan (mWatt) dengan 

pengulangan ke- x 

Rata-rata 

Daya 

(x )
 x(1) x(2) x(3) 

10 0,002 0,002 0,002 0,002 
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20 0,008 0,007 0,009 0,008 

30 0,017 0,016 0,018 0,017 

40 0,030 0,031 0,030 0,030 

50 0,058 0,046 0,048 0,051 

60 0,069 0,065 0,074 0,069 

70 0,089 0,088 0,091 0,089 

80 0,120 0,105 0,129 0,118 

90 0,160 0,156 0,140 0,152 

100 0,184 0,199 0,207 0,197 

Kemudian dilakukan perhitungan presisi dan 

ketaktentuan dari pengulangan data tersebut. 

i. Ralat Mutlak 

Δ =  
 (x(1)−x )

2

n x (n−1)
 = 

0,001

3 x (3−1)
 = 0,001 

 
j. Ralat Nisbi 

 I = 
Δ
x 

 𝑥 100% =
0,001

0,002
𝑥100% = 3,447%  

k. Presisi 

K = 100% - I = 100% - 3,447% = 96,1%    

 Setelah dilakukan perhitungan seperti pada contoh 

perhitungan  di atas maka diperoleh nilai presisi pengukuran daya 

dari modul termoelektrik kesatu pada tabel 1.8 berikut. 

 
Tabel 1.8 Hasil presisi daya keluaran modul kesatu  

Beda 

Temp

eratur 

(
o
C) 

Δ (mWatt)
 

pada pengulangan ke- x 

I (%) 

pada pengulangan ke- x 

Presisi (%) 

pada pengulangan ke- x 

x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) 

10 0,000 0,000 0,000 3,448 1,844 5,292 96,6 98,2 94,7 

20 0,000 0,001 0,001 1,862 9,082 7,219 98,1 90,9 92,8 
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30 0,000 0,001 0,001 0,858 4,314 5,173 99,1 95,7 94,8 

40 0,000 0,000 0,000 0,067 1,268 1,201 99,9 98,7 98,8 

50 0,006 0,004 0,002 0,091 7,628 4,282 98,1 92,4 95,7 

60 0,000 0,004 0,004 0,057 5,280 5,337 99,9 94,7 94,7 

70 0,000 0,001 0,001 0,220 1,109 1,329 99,8 98,9 98,7 

80 0,001 0,010 0,009 1,173 8,780 7,607 98,8 91,2 92,4 

90 0,007 0,003 0,010 4,330 2,163 6,493 95,7 97,8 93,5 

100 0,010 0,002 0,008 5,282 1,156 4,127 94,7 98,8 95,9 

 

Setelah didapatkan perhitungan rata-rata daya (x ) dalam 

mWatt pada tabel 1.7, dan ralat mutlak pada tabel 1.8, maka 

ditentukan besarnya daya sebenarnya pada modul satu dengan 

rumus berikut:  

l. Daya sebenarnya 

(p ) = (x ) ±   ⃤ 

(p ) = 0,001±0  

Setelah dilakukan seperti pada contoh perhitungan  di 

atas maka diperoleh nilai pengukuran daya keluaran sebenarnya 

dari modul termoelektrik kesatu yang ditujukan pada tabel 1.9 

berikut. 

 
Tabel 1.9 Hasil daya keluaran sebenarnya modul kesatu dengan ralat 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Tegangan(mWatt) pada pengulangan ke-x 
Daya 

sebenarnya

(p )
 

x(1) x(2) x(3) 

10 
0,002±0 0,002±0 0,002±0 0,002±0 

20 
0,008±0 0,007±0,001 0,009±0,001 0,008±0.001 

30 
0,017±0 0,016±0,001 0,018±0,001 0,017±0,001 

40 
0,030±0 0,031±0 0,030±0 0,030±0 
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50 
0,058±0,006 0,046±0,004 0,048±0,002 0,051±0,004 

60 
0,069±0 0,065±0,004 0,074±0,004 0,069±0,002 

70 
0,089±0 0,088±0,001 0,091±0,001 0,089±0,01 

80 
0,120±0,001 0,105±0,010 0,129±0,009 0,118±0,006 

90 
0,160±0,007 0,156±0,003 0,140±0,010 0,152±0,006 

100 
0,184±0,010 0,199±0,002 0,207±0,008 0,197±0,006 

 

2. Modul Kedua 

2.1 Open Circuit 

Dilakukan uji presisi untuk mengetahui keseksamaan dan 

ketaktentuan dari hasil pengukuran. Tabel 2.1 menunjukkan 

contoh perhitungan tegangan keluar rata-rata, tabel 2.2 

menunjukan presisi tegangan keluar dari modul termoelektrik 

kedua dengan kondisi Open Circuit, dan tabel 2.3 menunjukan 

hasil pengukuran sebenarnya. 
Tabel 2.1 Tegangan keluar rata-rata 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Pengukuran tegangan (mVolt) dengan 

pengulangan ke- x 

Rata-rata 

tegagangan 

(x )
 x(1) x(2) x(3) 

10 0,023 0,023 0,023 0,023 

20 0,051 0,056 0,046 0,051 

30 0,067 0,077 0,077 0,074 

40 0,100 0,099 0,109 0,102 

50 0,114 0,119 0,121 0,118 

60 0,139 0,140 0,141 0,140 

70 0,165 0,165 0,164 0,165 

80 0,179 0,194 0,189 0,187 

90 0,199 0,216 0,214 0,210 

100 0,210 0,240 0,243 0,231 



90 
 

Kemudian dilakukan perhitungan presisi dan 

ketaktentuan dari pengulangan data tersebut. 

m. Ralat Mutlak 

Δ =  
 (x(1)−x )

2

n x (n−1)
 = 

0

3 x (3−1)
 = 0 

 
n. Ralat Nisbi 

 I = 
Δ
x 

 𝑥 100% =
0

0,023
𝑥100% = 0%  

o. Presisi 

K = 100% - I = 100% - 0% = 100%    

 Setelah dilakukan perhitungan seperti pada contoh 

perhitungan  di atas maka diperoleh nilai presisi pengukuran 

tegangan keluar dari modul termoelektrik kedua dengan kondisi 

Open Circuit pada tabel 2.2 berikut. 

 
Tabel 2.2 Hasil presisi tegangan keluar modul kedua Close Circuit  

Beda 

Temp

eratur 

(
o
C) 

Δ (mVolt)
 

pada pengulangan ke- x 

I (%) 

pada pengulangan ke- x 

Presisi (%) 

pada pengulangan ke- x 

x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) 

10 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,008 99,9 99,9 99,7 

20 0,000 0,004 0,004 0,270 7,802 8,071 99,7 92,2 91,9 

30 0,006 0,003 0,003 7,601 3,932 3,669 92,4 96,1 96,3 

40 0,002 0,003 0,005 2,052 2,999 5,052 97,9 97,0 94,9 

50 0,004 0,001 0,003 3,123 0,778 2,346 96,9 99,2 97,7 

60 0,001 0,000 0,001 0,547 0,037 0,585 99,5 100,0 99,4 

70 0,001 0,000 0,001 0,428 0,023 0,405 99,6 100,0 99,6 

80 0,007 0,006 0,001 3,834 3,067 0,767 96,2 96,9 99,2 

90 0,008 0,005 0,003 4,031 2,430 1,601 96,0 97,6 98,4 

100 0,017 0,007 0,010 7,357 3,124 4,232 92,6 96,9 95,8 
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Setelah didapatkan perhitungan rata-rata tegangaan (x ) 

dalam mVolt pada tabel 2.1, dan ralat mutlak pada tabel 2.2, 

maka ditentukan besarnya tegangan keluar sebenarnya pada 

modul dua Open Circuit dengan rumus berikut:  

p. Tegangan sebenarnya 

(v ) = (x ) ±   ⃤ 

(v ) = 0,023±0,000 

Setelah dilakukan seperti pada contoh perhitungan  di 

atas maka diperoleh nilai pengukuran tegangan keluar sebenarnya 

dari modul termoelektrik kedua dengan kondisi Open Circuit 

yang ditujukan pada tabel 2.3 berikut. 

 
Tabel 2.3 Hasil tegangan keluar sebenarnya modul kedua Open Circuit 

dengan ralat 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Tegangan(mVolt) pada pengulangan ke-x 
Tegangan 

sebenarnya

(v )
 

x(1) x(2) x(3) 

10 
0,023±0 0,023±0 0,023±0 0,023±0 

20 
0,051±0 0,056±0,004 0,046±0,004 0,051±0,002 

30 
0,067±0,006 0,077±0,003 0,077±0,003 0,074±0,004 

40 
0,100±0,002 0,099±0,003 0,109±0,005 0,102±0,003 

50 
0,114±0,004 0,119±0,001 0,121±0,003 0,118±0,002 

60 
0,139±0,001 0,140±0 0,141±0,001 0,140±0 

70 
0,165±0,001 0,165±0 0,164±0,001 0,165±0 

80 
0,179±0,007 0,194±0,006 0,189±0,001 0,187±0,004 

90 
0,199±0,008 0,216±0,005 0,214±0,003 0,210±0,004 

100 
0,210±0,017 0,240±0,007 0,243±0,010 0,231±0,011 
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2.2 Close Circuit 

Dilakukan uji presisi untuk mengetahui keseksamaan dan 

ketaktentuan dari hasil pengukuran. Tabel 2.4 menunjukkan 

contoh perhitungan tegangan keluar rata-rata, tabel 2.5 

menunjukan presisi tegangan keluar dari modul termoelektrik 

kedua dengan kondisi Close Circuit, dan tabel 2.6 menunjukan 

hasil pengukuran sebenarnya. 
Tabel 1.4 Tegangan keluar rata-rata 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Pengukuran tegangan (mVolt) dengan 

pengulangan ke- x 

Rata-rata 

tegagangan 

(x )
 x(1) x(2) x(3) 

10 0,021 0,022 0,023 0,022 

20 0,043 0,044 0,046 0,045 

30 0,064 0,064 0,067 0,065 

40 0,086 0,089 0,091 0,089 

50 0,102 0,104 0,122 0,109 

60 0,127 0,124 0,133 0,128 

70 0,146 0,169 0,135 0,150 

80 0,175 0,180 0,160 0,172 

90 0,187 0,190 0,217 0,198 

100 0,211 0,216 0,223 0,217 

Kemudian dilakukan perhitungan presisi dan 

ketaktentuan dari pengulangan data tersebut. 

q. Ralat Mutlak 

Δ =  
 (x(1)−x )

2

n x (n−1)
 = 

0,001

3 x (3−1)
 = 0,001 

r. Ralat Nisbi 

 I = 
Δ

x 
 𝑥 100% =

0,001

0,022
𝑥100% = 4,392%  

s. Presisi 

K = 100% - I = 100% - 0,001% = 95,6%  
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 Setelah dilakukan perhitungan seperti pada contoh 

perhitungan  di atas maka diperoleh nilai presisi pengukuran 

tegangan keluar dari modul termoelektrik kedua dengan kondisi 

Close Circuit pada tabel 2.5 berikut. 

 
Tabel 2.5 Hasil pengukuran tegangan keluar modul kedua Close Circuit  

Beda 

Temp

eratur 

(
o
C) 

Δ (mVolt)
 

pada pengulangan ke- x 

I (%) 

pada pengulangan ke- x 

Presisi (%) 

pada pengulangan ke- x 

x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) 

10 0,001 0,000 0,001 4,392 0,576 4,968 95,6 99,4 95,0 

20 0,001 0,000 0,001 2,109 0,675 2,784 97,9 99,3 97,2 

30 0,001 0,001 0,001 0,934 1,354 2,288 99,1 98,6 97,7 

40 0,002 0,000 0,002 2,262 0,125 2,137 97,7 99,9 97,9 

50 0,006 0,004 0,010 5,689 3,886 9,575 94,3 96,1 90,4 

60 0,000 0,004 0,004 0,367 2,787 3,154 99,6 97,2 96,8 

70 0,003 0,015 0,012 2,325 1,195 7,873 97,7 99,8 92,1 

80 0,003 0,007 0,009 1,592 3,893 5,485 98,4 96,1 94,5 

90 0,009 0,006 0,015 4,487 3,210 7,696 95,5 96,8 92,3 

100 0,005 0,000 0,005 2,172 0,196 2,369 97,8 99,8 97,6 

 

Setelah didapatkan perhitungan rata-rata tegangaan (x ) 
dalam mVolt pada tabel 2.4, dan ralat mutlak pada tabel 2.5, 

maka ditentukan besarnya tegangan keluar sebenarnya pada 

modul kedua Close Circuit dengan rumus berikut:  

t. Tegangan sebenarnya 

(v ) = (x ) ±   ⃤ 

(v ) = 0,021±0,001 

 

Setelah dilakukan seperti pada contoh perhitungan  di 

atas maka diperoleh nilai pengukuran tegangan keluar sebenarnya 

dari modul termoelektrik kesatu dengan kondisi Close Circuit 

yang ditujukan pada tabel 2.6 berikut. 
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Tabel 2.6 Hasil presisi tegangan keluar modul kedua Close Circuit 

dengan ralat 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Tegangan(mVolt) pada pengulangan ke-x 
Tegangan 

sebenarnya

(v )
 

x(1) x(2) x(3) 

10 
0,021±0,001 0,022±0 0,023±0,001 0,022±0 

20 
0,043±0,001 0,044±0 0,046±0,001 0,045±0 

30 
0,064±0,001 0,064±0,001 0,067±0,001 0,065±0,001 

40 
0,086±0,002 0,089±0 0,091±0,002 0,089±0,001 

50 
0,102±0,006 0,104±0,004 0,122±0,010 0,109±0,006 

60 
0,127±0 0,124±0,004 0,133±0,004 0,128±0,002 

70 
0,146±0,003 0,169±0,015 0,135±0,012 0,150±0,010 

80 
0,175±0,003 0,180±0,007 0,160±0,009 0,172±0,006 

90 
0,187±0,003 0,190±0,006 0,217±0,015 0,198±0,008 

100 
0,211±0,005 0,216±0 0,223±0,005 0,217±0,003 

 

2.3 Daya 

Dilakukan uji presisi untuk mengetahui keseksamaan dan 

ketaktentuan dari hasil pengukuran. Tabel 2.7 menunjukkan 

contoh perhitungan daya rata-rata, tabel 2.8 menunjukan presisi 

daya dari modul termoelektrik, dan tabel 2.9 menunjukan hasil 

pengukuran sebenarnya. 
Tabel 2.7 Daya keluaran rata-rata 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Pengukuran tegangan (mWatt) dengan 

pengulangan ke- x 

Rata-rata 

Daya 

(x )
 x(1) x(2) x(3) 

10 0,000 0,000 0,001 0,000 
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20 0,002 0,002 0,002 0,002 

30 0,004 0,005 0,004 0,004 

40 0,008 0,008 0,008 0,008 

50 0,013 0,012 0,011 0,012 

60 0,015 0,016 0,018 0,016 

70 0,022 0,023 0,023 0,022 

80 0,028 0,029 0,031 0,030 

90 0,040 0,040 0,039 0,039 

100 0,047 0,048 0,046 0,047 

Kemudian dilakukan perhitungan presisi dan 

ketaktentuan dari pengulangan data tersebut. 

u. Ralat Mutlak 

Δ =  
 (x(1)−x )

2

n x (n−1)
 = 

0,000

3 x (3−1)
 = 0 

v. Ralat Nisbi 

 I = 
Δ
x 

 𝑥 100% =
0

0,001
𝑥100% = 0%  

w. Presisi 

K = 100% - I = 100% - 0% = 99,9%    

 Setelah dilakukan perhitungan seperti pada contoh 

perhitungan  di atas maka diperoleh nilai presisi pengukuran daya 

dari modul termoelektrik kedua pada tabel 2.8 berikut. 

 
Tabel 2.8 Hasil presisi daya keluaran modul kesatu  

Beda 

Temp

eratur 

(
o
C) 

Δ (mWatt)
 

pada pengulangan ke- x 

I (%) 

pada pengulangan ke- x 

Presisi (%) 

pada pengulangan ke- x 

x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) 

10 
5,107

E-05 

3,853

E-05 

8,960

E-05 

0 8,085 18,80

1 

99,9 91,9 99,2 

20 
7,045

E-05 

2,786

E-05 

9,831

E-05 

3,535 1,398 4,933 96,5 98,6 95,1 
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30 
1,443

E-04 

2,974

E-04 

1,531

E-04 

3,431 7,071 3,641 96,6 92,9 96,4 

40 
1,445

E-04 

7,121

E-05 

7,332

E-05 

1,843 0,908 0,935 98,2 99,1 99,1 

50 
8,189

E-04 

8,245

E-05 

7,364

E-04 

6,878 0,693 6,186 93,1 99,3 93,8 

60 
8,928

E-04 

1,166

E-04 

1,009

E-03 

5,454 0,712 6,167 94,5 99,3 93,8 

70 
2,062

E-04 

1,282

E-04 

7,801

E-05 

0,917 0,570 0,347 99,1 99,4 99,7 

80 
9,079

E-04 

1,006

E-04 

1,009

E-03 

3,075 0,341 3,416 96,9 99,7 96,6 

90 
3,073

E-04 

2,592

E-04 

5,664

E-04 

0,784 0,661 1,445 99,2 99,3 98,6 

100 
1,214

E-04 

5,524

E-04 

6,739

E-04 

0,258 1,175 1,433 99,7 98,8 98,6 

Setelah didapatkan perhitungan rata-rata daya (x ) dalam 

mWatt pada tabel 1.7, dan ralat mutlak pada tabel 2.8, maka 

ditentukan besarnya daya sebenarnya pada modul satu dengan 

rumus berikut:  

x. Daya sebenarnya 

(p ) = (x ) ±   ⃤ 

(p ) = 0,001±5,107E-05  

Setelah dilakukan seperti pada contoh perhitungan  di 

atas maka diperoleh nilai pengukuran daya keluaran sebenarnya 

dari modul termoelektrik kedua yang ditujukan pada tabel 2.9 

berikut. 

 
Tabel 2.9 Hasil daya keluaran sebenarnya modul kedua dengan ralat 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Tegangan(mWatt) pada pengulangan ke-x 
Daya 

sebenarnya

(p )
 

x(1) x(2) x(3) 

10 
0,000±5,107

E-05 

0,000±3,853

E-05 

0,001±8,960

E-05 

0,000±6,554

E-05 
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20 
0,002±7,045

E-05 

0,002±2,786

E-05 

0,002±9,831

E-05 

0,002±1,983

E-04 

30 
0,004±1,443

E-04 

0,005±2,974

E-04 

0,004±1,531

E-04 

0,004±9,634

E-05 

40 
0,008±1,445

E-04 

0,008±7,121

E-05 

0,008±7,332

E-05 

0,008±5,459

E-04 

50 
0,013±8,189

E-04 

0,012±8,245

E-05 

0,011±7,364

E-04 

0,012±6,728

E-04 

60 
0,015±8,928

E-04 

0,016±1,166

E-04 

0,018±1,009

E-03 

0,016±1,375

E-04 

70 
0,022±2,062

E-04 

0,023±1,282

E-04 

0,023±7,801

E-05 

0,022±6,725

E-04 

80 
0,028±9,079

E-04 

0,029±1,006

E-04 

0,031±1,009

E-03 

0,030±3,776

E-04 

90 
0,040±3,073

E-04 

0,040±2,592

E-04 

0,039±5,664

E-04 

0,039±4,492

E-04 

100 
0,047±1,214

E-04 

0,048±5,524

E-04 

0,046±6,739

E-04 

0,047±4,642

E-04 

  

3. Modul Ketiga 

3.1 Open Circuit 

Dilakukan uji presisi untuk mengetahui keseksamaan dan 

ketaktentuan dari hasil pengukuran. Tabel 3.1 menunjukkan 

contoh perhitungan tegangan keluar rata-rata, tabel 3.2 

menunjukan presisi tegangan keluar dari modul termoelektrik 

ketiga dengan kondisi Open Circuit, dan tabel 3.3 menunjukan 

hasil pengukuran sebenarnya. 
Tabel 3.1 Tegangan keluar rata-rata 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Pengukuran tegangan (mVolt) dengan 

pengulangan ke- x 

Rata-rata 

tegagangan 

(x )
 x(1) x(2) x(3) 

10 0,016 0,016 0,019 0,017 

20 0,031 0,035 0,037 0,034 

30 0,050 0,054 0,049 0,051 

40 0,069 0,069 0,067 0,068 



98 
 

50 0,085 0,086 0,086 0,085 

60 0,110 0,103 0,094 0,102 

70 0,114 0,120 0,124 0,120 

80 0,137 0,138 0,134 0,137 

90 0,159 0,147 0,155 0,154 

100 0,169 0,170 0,174 0,171 

Kemudian dilakukan perhitungan presisi dan 

ketaktentuan dari pengulangan data tersebut. 

y. Ralat Mutlak 

Δ =  
 (x(1)−x )

2

n x (n−1)
 = 

0,001

3 x (3−1)
 = 0,001 

 
z. Ralat Nisbi 

 I = 
Δ
x 

 𝑥 100% =
0,001

0,017
𝑥100% = 3,298%  

å. Presisi 

K = 100% - I = 100% - 0,001% = 96,7%    

 Setelah dilakukan perhitungan seperti pada contoh 

perhitungan  di atas maka diperoleh nilai presisi pengukuran 

tegangan keluar dari modul termoelektrik ketiga dengan kondisi 

Open Circuit pada tabel 3.2 berikut. 

 
Tabel 3.2 Hasil presisi tegangan keluar modul ketiga Open Circuit  

Beda 

Temp

eratur 

(
o
C) 

Δ (mVolt)
 

pada pengulangan ke- x 

I (%) 

pada pengulangan ke- x 

Presisi (%) 

pada pengulangan ke- x 

x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) 

10 0,001 0,001 0,001 3,298 4,295 7,593 96,7 95,7 92,4 

20 0,003 0,001 0,002 8,579 1,610 6,969 91,4 98,4 93,0 

30 0,001 0,002 0,002 1,205 4,336 3,131 98,8 95,7 96,9 

40 0,000 0,000 0,001 0,479 0,528 1,008 99,5 99,5 99,0 
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50 0,001 0,000 0,000 0,754 0,222 0,532 99,2 99,8 99,5 

60 0,006 0,001 0,007 5,938 0,507 6,445 94,1 99,5 93,6 

70 0,005 0,001 0,004 3,930 0,549 3,382 96,1 99,5 96,6 

80 0,001 0,001 0,002 0,386 0,966 1,351 99,6 99,0 98,6 

90 0,004 0,005 0,001 2,669 3,394 0,725 97,3 96,6 99,3 

100 0,002 0,001 0,003 1,028 0,549 1,577 99,0 99,5 98,4 

 

Setelah didapatkan perhitungan rata-rata tegangaan (x ) 

dalam mVolt pada tabel 3.1, dan ralat mutlak pada tabel 3.2, 

maka ditentukan besarnya tegangan keluar sebenarnya pada 

modul satu Open Circuit dengan rumus berikut:  

bb. Tegangan sebenarnya 

(v ) = (x ) ±   ⃤ 

(v ) = 0,016±0,001 

Setelah dilakukan seperti pada contoh perhitungan  di 

atas maka diperoleh nilai pengukuran tegangan keluar sebenarnya 

dari modul termoelektrik ketiga dengan kondisi Open Circuit 

yang ditujukan pada tabel 3.3 berikut. 

 
Tabel 3.3 Hasil tegangan keluar sebenarnya modul ketiga Open Circuit 

dengan ralat 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Tegangan(mVolt) pada pengulangan ke-x 
Tegangan 

sebenarnya

(v )
 

x(1) x(2) x(3) 

10 
0,016±0,001 0,016±0,001 0,019±0,001 0,017±0,001 

20 
0,031±0,003 0,035±0,001 0,037±0,002 0,034±0,002 

30 
0,050±0,001 0,054±0,002 0,049±0,002 0,051±0,001 

40 
0,069±0,000 0,069±0,000 0,067±0,001 0,068±0,00 

50 
0,085±0,001 0,086±0,000 0,086±0,000 0,085±0,000 
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60 
0,110±0,006 0,103±0,001 0,094±0,007 0,102±0,004 

70 
0,114±0,005 0,120±0,001 0,124±0,004 0,120±0,003 

80 
0,137±0,001 0,138±0,001 0,134±0,002 0,137±0,001 

90 
0,159±0,004 0,147±0,005 0,155±0,001 0,154±0,003 

100 
0,169±0,002 0,170±0,001 0,174±0,003 0,171±0,002 

 

3.2 Close Circuit 

Dilakukan uji presisi untuk mengetahui keseksamaan dan 

ketaktentuan dari hasil pengukuran. Tabel 3.4 menunjukkan 

contoh perhitungan tegangan keluar rata-rata, tabel 3.5 

menunjukan presisi tegangan keluar dari modul termoelektrik 

ketiga dengan kondisi Close Circuit, dan tabel 3.6 menunjukan 

hasil pengukuran sebenarnya. 
Tabel 3.4 Tegangan keluar rata-rata 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Pengukuran tegangan (mVolt) dengan 

pengulangan ke- x 

Rata-rata 

tegagangan 

(x )
 x(1) x(2) x(3) 

10 0,016 0,016 0,017 0,016 

20 0,033 0,033 0,033 0,033 

30 0,048 0,048 0,048 0,048 

40 0,065 0,065 0,065 0,065 

50 0,081 0,082 0,080 0,081 

60 0,097 0,096 0,097 0,097 

70 0,112 0,115 0,124 0,117 

80 0,127 0,128 0,134 0,130 

90 0,143 0,153 0,142 0,146 

100 0,158 0,157 0,169 0,161 

Kemudian dilakukan perhitungan presisi dan 

ketaktentuan dari pengulangan data tersebut. 
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ö. Ralat Mutlak 

Δ =  
 (x(1)−x )

2

n x (n−1)
 = 

0,001

3 x (3−1)
 = 0,001 

aa. Ralat Nisbi 

 I = 
Δ

x 
 𝑥 100% =

0,001

0,016
𝑥100% = 1,040%  

bb. Presisi 

K = 100% - I = 100% - 0,001% = 99%  

   

 Setelah dilakukan perhitungan seperti pada contoh 

perhitungan  di atas maka diperoleh nilai presisi pengukuran 

tegangan keluar dari modul termoelektrik ketiga dengan kondisi 

Close Circuit pada tabel 3.5 berikut. 
 

Tabel 3.5 Hasil pengukuran tegangan keluar modul ketiga Close Circuit  

Beda 

Temp

eratur 

(
o
C) 

Δ (mVolt)
 

pada pengulangan ke- x 

I (%) 

pada pengulangan ke- x 

Presisi (%) 

pada pengulangan ke- x 

x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) 

10 0,000 0,000 0,000 1,040 1,149 2,189 99,0 98,9 0,000 

20 0,000 0,000 0,000 0,018 0,464 0,446 100,0 99,5 0,000 

30 0,000 0,000 0,000 0,366 0,474 0,109 99,6 99,5 0,000 

40 0,000 0,000 0,000 0,076 0,500 0,576 99,9 99,5 0,000 

50 0,000 0,001 0,001 0,041 0,661 0,701 100,0 99,3 0,000 

60 0,000 0,000 0,000 0,208 0,503 0,294 99,8 99,5 0,000 

70 0,004 0,002 0,006 3,449 1,348 4,798 96,6 98,7 0,004 

80 0,002 0,001 0,003 1,451 1,084 2,535 98,5 98,9 0,002 

90 0,003 0,006 0,003 1,743 3,801 2,058 98,3 96,2 0,003 

100 0,003 0,003 0,006 1,719 2,002 3,721 98,3 98,0 0,003 

 

Setelah didapatkan perhitungan rata-rata tegangaan (x ) 
dalam mVolt pada tabel 3.4, dan ralat mutlak pada tabel 3.5, 
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maka ditentukan besarnya tegangan keluar sebenarnya pada 

modul ketiga Close Circuit dengan rumus berikut:  

 

ff. Tegangan sebenarnya 

(v ) = (x ) ±   ⃤ 

(v ) = 0,016±0,001 

 

Setelah dilakukan seperti pada contoh perhitungan  di 

atas maka diperoleh nilai pengukuran tegangan keluar sebenarnya 

dari modul termoelektrik ketiga dengan kondisi Close Circuit 

yang ditujukan pada tabel 3.6 berikut. 
 

Tabel 3.6 Hasil presisi tegangan keluar modul ketiga Close Circuit 

dengan ralat 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Tegangan(mVolt) pada pengulangan ke-x 
Tegangan 

sebenarnya

(v )
 

x(1) x(2) x(3) 

10 
0,016±0,000 0,016±0,000 0,017±0,000 0,016±0,000 

20 
0,033±0,000 0,033±0,000 0,033±0,000 0,033±0,000 

30 
0,048±0,000 0,048±0,000 0,048±0,000 0,048±0,000 

40 
0,065±0,000 0,065±0,000 0,065±0,000 0,065±0,000 

50 
0,081±0,000 0,082±0,001 0,080±0,001 0,081±0,000 

60 
0,097±0,000 0,096±0,000 0,097±0,000 0,097±0,000 

70 
0,112±0,004 0,115±0,002 0,124±0,006 0,117±0,004 

80 
0,127±0,002 0,128±0,001 0,134±0,003 0,130±0,002 

90 
0,143±0,003 0,153±0,006 0,142±0,003 0,146±0,004 

100 
0,158±0,003 0,157±0,003 0,169±0,006 0,161±0,004 
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1.3 Daya 

Dilakukan uji presisi untuk mengetahui keseksamaan dan 

ketaktentuan dari hasil pengukuran. Tabel 3.7 menunjukkan 

contoh perhitungan daya rata-rata, tabel 3.8 menunjukan presisi 

daya dari modul termoelektrik, dan tabel 3.9 menunjukan hasil 

pengukuran sebenarnya. 
Tabel 3.7 Daya keluaran rata-rata 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Pengukuran tegangan (mWatt) dengan 

pengulangan ke- x 

Rata-rata 

Daya 

(x )
 x(1) x(2) x(3) 

10 2,710E-4 2,673E-4 2,528E-4 2,637E-4 

20 0,001 0,001 0,001 0,001 

30 0,002 0,002 0,002 0,002 

40 0,004 0,004 0,004 0,004 

50 0,007 0,006 0,006 0,006 

60 0,009 0,009 0,009 0,009 

70 0,013 0,013 0,014 0,013 

80 0,016 0,017 0,016 0,0168 

90 0,021 0,0219 0,019 0,0213 

100 0,025 0,025 0,0260 0,0259 

Kemudian dilakukan perhitungan presisi dan 

ketaktentuan dari pengulangan data tersebut. 

dd. Ralat Mutlak 

Δ =  
 (x(1)−x )

2

n x (n−1)
 = 

0,001

3 x (3−1)
 = 0,001 

 
ee. Ralat Nisbi 

 I = 
Δ
x 

 𝑥 100% =
0,001

2,637E−4
𝑥100% = 2,246%  

 

ff. Presisi 

K = 100% - I = 100% - 2,246% = 97,8%    
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 Setelah dilakukan perhitungan seperti pada contoh 

perhitungan  di atas maka diperoleh nilai presisi pengukuran daya 

dari modul termoelektrik ketiga pada tabel 3.8 berikut. 

 
Tabel 3.8 Hasil presisi daya keluaran modul kesatu  

Beda 

Temp

eratur 

(
o
C) 

Δ (mWatt)
 

pada pengulangan ke- x 

I (%) 

pada pengulangan ke- x 

Presisi (%) 

pada pengulangan ke- x 

x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) x(1) x(2) x(3) 

10 
5,920

E-6 

2,937

E-6 

8,860

E-6 

2,246 1,113 3,359 97,8 98,9 96,6 

20 
3,310

E-5 

2,701

E-5 

6,090

E-5 

3,038 2,479 0,559 97,0 97,5 99,4 

30 
3,776

E-5 

4,240

E-5 

8,015

E-5 

1,638 1,840 3,478 98,4 98,2 96,5 

40 
1,107

E-4 

9,260

E-4 

1,014

E-4 

2,620 0,219 2,401 97,4 99,8 97,6 

50 
1,121

E-5 

4,629

E-5 

5,750

E-5 

0,171 0,705 0,876 99,8 99,3 99,1 

60 
4,656

E-5 

2,125

E-5 

2,531

E-5 

0,498 0,227 0,271 99,5 99,8 99,7 

70 
1,805

E-4 

1,519

E-4 

3,324

E-4 

1,310 1,103 2,413 98,7 98,9 97,6 

80 
2,800

E-7 

3,694

E-4 

3,697

E-4 

0,002 2,199 2,200 100,0 97,8 97,8 

90 
5,535

E-4 

5,540

E-4 

0,001 2,599 2,601 5,200 97,4 97,4 94,8 

100 
4,560

E-5 

3,166

E-5 

7,727

E-5 

0,176 0,122 0,297 99,8 99,9 99,7 

Setelah didapatkan perhitungan rata-rata daya (x ) dalam 

mWatt pada tabel 3.7, dan ralat mutlak pada tabel 3.8, maka 

ditentukan besarnya daya sebenarnya pada modul ketiga dengan 

rumus berikut:  

jj. Daya sebenarnya 

(p ) = (x ) ±   ⃤ 

(p ) = 0,001±0  
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Setelah dilakukan seperti pada contoh perhitungan  di 

atas maka diperoleh nilai pengukuran daya keluaran sebenarnya 

dari modul termoelektrik ketiga yang ditujukan pada tabel 3.9 

berikut. 

 
Tabel 3.9 Hasil daya keluaran sebenarnya modul ketiga dengan ralat 

Beda 

Temperatur 

(
o
C) 

Tegangan(mWatt) pada pengulangan ke-x 
Daya 

sebenarnya

(p )
 

x(1) x(2) x(3) 

10 
2,710E-

4±5,920E-6 

2,673E-

4±2,937E-6 

2,529E-

4±8,860E-6 

2,637E-

4±5,906E-06 

20 
0,001±3,310

E-5 

0,001±2,701

E-5 

0,001±6,090

E-58,015E-5 

0,001±2,20E

-05 

30 
0,002±3,776

E-5 

0,002±4,240

E-5 

0,002±1,014

E-4 

0,002±5,343

E-05 

40 
0,004±1,107

E-4 

0,004±9,260

E-4 

0,004±5,750

E-5 

0,004±7,381

E-05 

50 
0,007±1,121

E-5 

0,007±4,629

E-5 

0,007±2,531

E-5 

0,007±3,833

E-05 

60 
0,009±4,656

E-5 

0,009±2,125

E-5 

0,009±3,324

E-4 

0,009±3,103

E-05 

70 
0,014±1,805

E-4 

0,014±1,519

E-4 

0,014±3,697

E-4 

0,014±2,216

E-4 

80 
0,017±2,800

E-7 

0,017±3,694

E-4 

0,016±3,454

E-4 

0,017±2,464

E-4 

90 
0,022±5,535

E-4 

0,022±5,540

E-4 

0,020±0,001 0,021±7,384

E-4 

100 
0,026±4,560

E-5 

0,026±3,166

E-5 

0,026±7,727

E-5 

0,026±5,151

E-05 
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LAMPIRAN F 
Perhitungan Efisiensi 

 

Diketahui : 

 
Tabel 1.1 Lampiran temperatur panas dan dingin dalam penelitian 

modul termoelektrik 

THOT(oK) TCOLD(oK) 

313 303 

323 303 

333 303 

343 303 

353 303 

363 303 

373 303 

383 303 

393 303 

403 303 
 

Untuk data THOT(oK) dan TCOLD(oK) diperoleh dari pengujian 

modul 

Ditanya : Efisiensi modul termoelektrik ? 
  

Jawab : 

Misal menghitung efisiensi modul termoelektrik satu pada delta 

temperatur 100oK, maka: 

➢ Langkah pertama dicari delta temperatur ( ⃤ T) : 

Misal : 

 ⃤ T = THOT(oK)- THOT(oK) = 393-303 = 100OK....................(1) 

 

➢ Nilai efek Seebeck 

Dapat dicari dengan membagi tegangan keluaran modul 

yang terdapat pada tabel bab IV dengan persamaan 1 diatas. 
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α = 
V

∆T
 = 

0,443

100
 = 0,004.............................................(2) 

➢ Figure of Merit : 

Z=(
𝛼

√ρh.kc+√ρd.kc
)2

....................................(3) 

Dimana: Z=Figure of Merit   

             α= Koefisien Seebeck μV/ K  

          ρh= Resistivitas tipe-p Ωm 

          ρc= Resistivitas tipe-n Ωm 

          Kh= Konduktivitas thermal tipe-p W/mk 

          Kc= Konduktivitas thermal tipe-n W/mk 

Pada kondisi beda temperatur 100oK material Bi2Te3 

memiliki nilai ρh= 0,00526316 ; ρc= 0,00625 ; Kh= 0,83 ; 

Kd=0,93, sehingga persamaan (3) menjadi: 

Z=(
0,004

√0,00526316x0,83+√0,00625x0,93
)2

=0,00097 

➢ Efisiensi ideal(η ideal) 

Th−Tc

Th

√1+ZT̅−1

√1+ZT̅+ 
Tc

Th

 .....................................(4) 

Dengan dimasukan nilai persamaan (3) dan tabel (1.1) maka 

dapat diketahui Efisiensi ideal pada delta temperatur 100oK 

yaitu: 

η ideal=
403−303

403

√1+0,00097x626−1

√1+0,00097x626+ 
303

403

 

η ideal=0,02060 

➢ Efisiensi optimal (η opt) 

η opt = η ideal x 100%.........................(5) 
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Dari hasil persamaan (4) disubtitusikan ke persamaan(5) 

maka didapatkan efisiensi modul kesatu dengan delta 100oK 

yaitu 2,060% 

❖ Dengan menggunakan langkah-langkah yang sama, maka 

dapat diperoleh nilai efisiensi optimum sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Lampiran efisiensi modul termoelektrik satu, dua, dan tiga 

Delta T 

(oK) 

Efisiensi(%) 

Modul Satu 

Efisiensi(%) 

Modul Dua 

Efisiensi(%) 

Modul Tiga 

10 0,164 0,042 0,024 

20 0,332 0,089 0,049 

30 0,472 0,126 0,070 

40 0,633 0,176 0,096 

50 0,840 0,214 0,119 

60 1,225 0,324 0,188 

70 1,360 0,381 0,237 

80 1,569 0,437 0,253 

90 1,784 0,514 0,285 

100 2,060 0,556 0,313 
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LAMPIRAN F 
Dokumentasi Penelitian 

 

   
     (a) Proses fabrikasi           (b)Alat uji    (c)Power Supply 

 

   
 (d) Pemasangan tembaga           (e)Beban   (f)Diskusi 
 

  
       (g) Multi meter  (h)Team of Thermoelectric 
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