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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Energi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat 

karena hampir semua aktivitas manusia selalu membutuhkan energi, 

misalnya untuk penerangan, proses industri, untuk menggerakkan 

kendaraan baik roda dua maupun empat, serta masih banyak peralatan di 

sekitar kehidupan manusia yang memerlukan energi. Namun sayang, 

pemenuhan energi di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil yang 

berupa minyak bumi, batubara dan gas bumi.(Alditihan & Tanti, 2011) 

Energi angin merupakan sumber energi terbarukan yang dapat 

dijadikan sebagai sumber alternatif di karenakan energi angin tidak 

memerlukan bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik. Turbin angin 

merupakan teknologi energi alternatif yang mampu mengkonversi energi 

angin menjadi energi listrik. Turbin angin memiliki dua buah tipe yaitu 

turbin angin tipe horizontal axis (HAWT) dan vertical axis (VAWT). 

Perkembangan energi angin di Indonesia untuk saat ini masih 

tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah karena kecepatan angin 

rata-rata di wilayah Indonesia tergolong kecepatan angin rendah, yaitu 

berkisar antara 3 m/s hingga 5 m/s sehingga sulit untuk menghasilkan 

energi listrik dalam skala besar. Meskipun demikian, potensi angin di 

Indonesia tersedia hampir sepanjang tahun,sehingga memungkinkan untuk 

dikembangkan system pembangkit listrik skala kecil.(Nakhoda & Saleh, 

2017) 

Turbin angin pertama sebagai pembangkit listrik adalah berupa 

sebuah turbin angin tradisional yang dibuat oleh PoulIa Courdidenmark 

lebih dari 100 tahun yang lalu. Berikutnya baru di awal abad ke20, mulai 

dari mesin ekperimental untuk turbin angin ini. Pengembangan lebih serius 

baru dilakukan pada saat terjadi krisis minyak pada era 1970-an, dimana 

banyak pemerintah diseluruh dunia mulai mengeluarkan dana untuk riset 



18 

 

dan pengembangan sumber energi alternatif. Di awal 80-an, terlihat 

pengembangan utama dilakukan di California dengan pembangunan 

ladang pembangkit listrik dengan ratusan turbin angin, sehingga sampai 

akhir dekade tersebut sudah terbangun 15.000 turbin angin dengan 

kapasitas pembangkit total sebesar 1.500 MW di daerah itu(Parenden & 

Sumbung, 2013). 

Menurut(Parenden & Sumbung, 2013), sejarah penggunaan energi 

angin dimulai sejak abad ke-17 SM dan tersebar di berbagai negara seperti 

Persia, Babilonia, Mesir, China dan benua Eropa. 

Turbin dengan konstruksi sederhana yang cocok untuk penggunaan 

dipedesaan adalah turbin angin jenis savonius, turbin ini termasuk jenis 

turbin angin dengan sumbu vertikal, dengan rator tersusun dari dua 

buahsudu-sudu setengah silinder. Konsep turbin angin Savonis ini cukup 

sederhana dan praktis tidak terpengaruh oleh arah angin. 

Menurut Blackwell dkk. Dalam tulisan(Parenden & Sumbung, 

2013), Menyimpulkan bahwa turbin dengan dua sudut memiliki kinerja 

aerodinamis yang lebih baik dari pada dengan yang tiga sudut. Turbin 

angin dengan konstruksi sederhana yang cocok untuk penggunaan di 

pedesaan adalah turbin angin jenis savonius. Turbin ini termasuk jenis 

turbin dengan sumbu vertikal, dengan rotor yang tersusun dari dua buah 

sudu-sudu setengah silinder. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Di dasari oleh latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini di kelompokan sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat turbin angin yang cocok di penerapan di Kudus. 

2. Berapa besar daya yang dapat dibangkitkan oleh turbin angin yang dibuat.. 

3. Berapa biaya investasi pengadaan alat Turbin Angin Sumbu Vertikal Tipe 

Savonius. 
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1.3.  Batasan Masalah 

 Batasan dan ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Turbin angin yang di gunakan adalah jenis turbin angin vertikal tipe 

savonius. 

2. Jumlah sudu turbin angin sumbu vertikal adalah 5 sudu. 

3. Pengujian turbin angin dilakukan di desa Godangmanis kecamatan Bae 

kabupaten Kudus. 

4. Waktu pengujian di bulan Juli – Agustus 2018. 

5. Tidak membahas kapasitas generator. 

6. Penulis tidak membahas tentang perhitungan sistem kelistrikan karena 

hanya digunakan untuk mengetahui daya keluaran yang diketahui oleh 

turbin. 

 

1.4.  Tujuan 

 Tujuan dari penyusunan proposal skripsi ini adalah: 

1. Membuat turbin angin yang cocok untuk penerapan di Kudus. 

2. Membuat alat yang dapat memanfaatkan energi angin untuk skala rumah. 

 

1.5.  Manfaat 

Manfaat dari pembuatan turbin angin adalah: 

1. Terciptanya sebuah teknologi baru dalam penerapan Sistem Konversi 

EnergiAngin  yang digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga. 

2. Memberikan manfaat ekonomis dalam upaya pemenuhan energi rumah 

tangga. 

3. Memberikan solusi terhadap masalah penyediaan energi yang murah dan 

ramahlingkungan. 

4. Membantu menggurangi pemakaian energi yang menggunakan bahan 

bakar fosil. 

  


