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 Abstrak 

 Pada masa seperti ini, penghematan energi dalam kegiatan manusia sangatlah perlu 
dimaksimalkan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Seperti contoh pada kapal besar seperti 
jenis kapal pesiar, yang dinilai sangat boros dalam penggunaan energi dalam menunjang kemewahan 
interior maupun eksterior kapal. Maka perlu adanya suatu alat yang mampu mengurangi pemakaian 
energi pada kapal ini.  

 Karena struktur kapal pesiar yang bertingkat dengan terdapat banyaknya tangga dan banyaknya 
penumpang kapal yang memakai tangga untuk menuju lantai satu ke lantai yang lain, maka terdapat 
peluang untuk memanfaatkan tangga tersebut. Gambaran kasar tangga ini, pada bagian anak tangga 
akan seperti alat neraca atau timbangan badan yang sering kita gunakan. Karena pada prinsip dasarnya 
tangga ini mampu digunakan sebagai penghasil tenaga listrik, dengan memanfaatkan gaya tekan yang 
ditimbulkan oleh pemakai tangga tersebut. Gaya tekan yang semakin besar mampu dirubah menjadi 
energi listrik melalui gaya tekan terhadap permukaan anak tangga. Energi tekanan tersebut akan 
menggerakkan rotor buatan lalu menimbulkan energi yang mampu ditransfer menuju generator penghasil 
listrik. Keluaran energi itulah yang nantinya akan mensuplai energi yang dibutuhkan oleh kapal tersebut. 
Secara sederhana dapat diambil contoh kecil pada prinsip kerja sederhana lampu senter remas atau 
kocok, yang menyala tanpa memerlukan listrik dari luar. 

 Perbedaan pemakaian energi kapal akan terlihat jelas jika tidak menggunakan aplikasi seperti ini. 
Aplikasi tersebut juga dapat dimanfaatkan pada floor atau lantai pada kapal, namun hanya pada ruang – 
ruang tertentu. Lebih efektif pada tangga dikarenakan tekanan yang dialami pada anak tangga oleh 
manusia akan lebih besar daripada lantai.Mengacu pada prinsip “Semakin kecil luas bidang tekan suatu 
benda  maka akan semakin besar tekanan yang terjadi dan semakin besar gaya tekan yang diberikan 
maka akan semakin besar tekanan yang terjadi”.  
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