
 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Turbin air adalah alat untuk merubah energi potensial air menjadi energi 

mekanik. Energi mekanik ini kemudian diubah menjadi energi listrik oleh 

generator (Mohammad hamka,2016). Turbin air dikembangkan pada abad 19 dan 

digunakan secara luas untuk pembangkit tenaga listrik. Salah satu program 

pemerintah melalui BUMN, PT. PLN pada tahun 2015, semua wilayah di 

indonesia diharapkan dapat teraliri arus listrik, karena kebutuhan energi listrik 

yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan terutama di 

sektor industri, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia 

mengalami loncatan hebat dalam segi konsumsi energi. Dari tahun 2000 sampai 

tahun 2004, konsumsi energi primer meningkat sebesar 5,2% pertahunnya. 

Peningkatan ini cukup besar jika dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan 

energi pada tahun 1995 hingga tahun 2000 sebesar 2,9% pertahun. Diperkerikan 

kebutuhan energi listrik terus bertambah setiap tahunnya sebesar 4,6%, hingga 

diperkirakan sampai tiga kali lipat di tahun 2030.(Rohermanto, 2006) 

Kebutuhan energi listrik semakin bertambah, berbagai upaya terus 

dilakukan baik mencari potensi energi yang baru atau dengan mengembangkan 

teknologi yang sudah ada. Selain dari kebutuhan energi listrik yang terus 

meningkat, maka dari itu dilakukanlah upaya untuk menyuplai kebutuhan energi 

listrik dengan memanfaatkan potensi dan kondisi yang ada pada daerah tersebut. 

Seperti ada suatu daerah yang memiliki potensi air dengan head yang cukup untuk 

dibuat pembangkit listrik, maka daerah tersebut dapat di pasang pembangkit listrik 

yang sesuai dengan besar kecilnya head yang tersedia. Dapat dimengerti jika 

banyak kasus tersedianya energi dengan harga yang cukup murah dapat 

mengakibatkan pemakaian yang kurang efisien.(Suwonto, 2011) 

Energi air sudah dimanfatkan secara luas dan digunakan untuk pembangkit 

listrik. Potensi air sebagai sumber energi terutama digunakan sebagai penyedia 

energi listrik tenaga air maupun mikrohidro. Energi kinetik pada aliran air yang 

merupakan transformasi dari energi potensial gravitasi banyak dimanfaatkan 

untuk menggerakkan turbin atau kincir.(Kurnia, 2005) 
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Negara berkembang di dunia, khususnya di Indonesia telah membuat 

turbin air jenis mini dan microhydro yang terbarukan yang mempunyai kapasitas 

≥100 MW untuk sekala besar, dan ≤ 5 MW untuk skala kecil dan ≤ 100 KW untuk 

skala mikro, adapun keuntungan dari turbin jenis microhydro ini dari segi bahan 

bakar serta bahan penunjang lainnya sudah tersedia di alam. Sumber energi tidak 

akan habis yaitu berupa air, emisi gas buang yang di hasilkan tidak akan 

membawa dampak yang signifikan terhadap lingkungan, dan jenis turbin ini tidak 

tidak membutuhkan tenaga yang cukup terampil dalam pembuatannya ataupun 

perawatan jika nanti terjadi kerusakan. Kekurangan dari turbin jenis ini antara 

lain, arus berubah-ubah dan hal itu menyebabkan ketersediaan air yang berubah-

ubah serta kapasitas listrik yang dihasilkan dari turbin ini memliki daya yang tidak 

terlalu besar jika dibandingkan dengan turbin dengan jenis turbin large hydro, 

medium hydro, dan small hydro.(Poea,2013) 

Mesin turbin yang paling sederhana terdiri dari sebuah bagian yang 

berputar disebut rotor, yang terdiri atas sebuah poros/shaft dengan sudu-sudu atau 

blade yang terpasang disekelilingnya. Rotor tersebut berputar akibat dari 

tumbukan aliran fluida atau berputar sebagai reaksi dari aliran fluida tersebut. 

Oleh karena itulah turbin terbagi atas 2 jenis, yaitu turbin impuls dan turbin 

reaksi. Rotor pada turbin impuls berputar akibat tumbukan fluida bertekanan yang 

diarahkan oleh nozzle kepada rotor tersebut, sedangkan rotor turbin reaksi 

berputar akibat dari tekanan fluida itu sendiri yang keluar dari ujung sudu melalui 

nozzle.(Indiarto, 2008). 

Turbin impulse umumnya menggunakan kecepatan dari air untuk 

menggerakkan runner dan dilepaskan pada tekanan atmosfir. Aliran air 

menyemprot setiap piringan pada runner. Tidak ada bagian yang menghisap 

dibawah turbin dan air mengalir kebawah rumah turbin setelah mengenai runner. 

Turbin impluse umumnya cocok untuk yang memiliki head tinggi dan volume air 

rendah. Turbin impluse mempunyai dua tipe yaitu turbin pelton dan turbin 

crosflow, Turbin Pelton ditemukan pada tahun 1870an oleh Lester Allan Pelton. 

Jenis Turbin ini memiliki satu atau beberapa jet penyemprot air untuk memutar 
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sudu. Tidak seperti turbin jenis reaksi, turbin ini tidak memerlukan tabung 

diffuser.(Wasesa, 2005) 

Penggunaan dan pemilihan turbin tergantung dari head yang dimiliki. 

Seperti dalam hal ini turbin pelton yang menggunakan metode implus 

memerlukan head yang cukup tinggi. Dengan head jatuh air 12 meter, di harapkan 

bisa  menunjang kinerja dari turbin pelton itu sendiri. Di pedesaan jenis turbin 

pelton ini masih jarang digunakan untuk PLTMH. 

Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam perancangan turbin pelton 

ini adalah masalah daya dan head jatuh, aliran air , dan ketinggian tertentu dari 

instalasi turbin. Kondisi air yang bisa dimafaatkan sebagai sumber energi listrik 

adalah yang memiliki kapasitas tertentu untuk bisa digunakan sebagai PLTMH. 

Pertimbangan tersebut memberikan masukan pada penulis terkait perancangan ini 

dengan melakukan perancangan dan simulasi kecepatan air menggunakan 

software CFD. Penggunaan simulasi tersebut memperkuat hitungan manual agar 

perancangan turbin pelton ini memiliki nilai lebih. 

Perancangan turbin pelton kapasitas output generator 20.000 W dengan 

tinggi head 12 meter diharapkan mampu mendapatkan efisiensi yang tinggi, hal 

ini diharapkan agar energi potensial yang dihasilkan dari semprotan atau tekanan 

air yang dikeluarkan oleh nosel mampu memutar sudu-sudu turbin pelton dan 

menghasilkan putaran yang tinggi. Salah satu yang faktor penting dalam 

penggunaan turbin adalah efisiensi, yaitu perbandingan antara daya hidrolik yang 

diterima oleh turbin, dengan daya mekanik yang turbin sebagai hasil konversi 

energi kinetik air menjadi energi mekanik. 

Perancangan turbin pelton ini nanti menggunakan daya keluaran generator 

sebesar 20.000 watt yang cukup besar, dengan mempertimbangkan output dari 

generator tersebut dan head tinggi jatuh air 12 meter, diharapkan dalam  

perancangan turbin pelton ini memliki kelebihan dibanding dari turbin yang lain 

dari segi head aktif dan daya keluaran.  
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1.2.  Perumusan Masalah 

 Adapun hal-hal yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan tugas 

akhir ini adalah : 

a. Merancang turbin pelton untuk keluaran  daya output  generator 20.000 watt 

atau 20 kw dengan head jatuh air 12 meter. 

b. Melakukan proses analisa simulasi  kecepatan aliran air pada turbin 

menggunakan software Autodesk Inventor CFD. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah pada skripsi ini adalah: 

a. Head jatuh air yang tersedia 12 meter  

b. Daya output generator 20.000 watt. 

c. Perhitungan daya. 

d. Perhitungan debit air. 

e. Perancangan  nosel. 

f. Perancangan runner turbin. 

g. Perancangan sudu. 

h. Perhitungan pipa pesat. 

i. Perhitungan poros. 

j. Software untuk simulasi kecepatan air  pada turbin adalah Autodesk Inventor 

CFD. 

 

1.4.  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah  perancangan bentuk turbin pelton dengan 

head jatuh air 12 meter dan daya keluar dari generator sebesar 20.000 watt.. 

 

1.5.  Manfaat 

Manfaat dari skripsi ini adalah mendapatkan bentuk desain turbin pelton 

baru yang optimal sehingga masyarakat bisa memanfaatkan air sebagai fluida 

menjadi energi listrik yang bisa membantu kebutuhan mereka sehari-hari.
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