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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang 

Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. Pemanfaatan tenaga listrik 

dilakukan seoptimal mungkin dari sumber energi primer setempat dengan 

kewajiban mengutamankan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Dalam 

rangka diversifikasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan tersebut, 

pasokan tenaga listrik pada tahun 2020 menggunakan sedikitnya 5% berasal 

dari energi terbarukan (Sugiri, 2011).  

Energi tenaga listrik dikenal sebagai sumber energi primer, dimana 

energi tenaga listrik dibangkitkan dengan pembangkit, sumber energi 

primer dikonversikan dalam bentuk energi listrik contohnya dari sumber 

energi primer yaitu bahan bakar fosil (batubara, gas alam, dan minyak bumi) 

sinar matahari, air, angin dan sebagainya (Hidayatullah and Ningrum, 

2016). Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, perlu adanya 

inovasi energi baru terbarukan dengan memanfaatkan potensi daerah di 

masing – masing wilayah Negara Indonesia. Di Negara Indonesia banyak 

pegunungan yang tinggi sehingga berpotensi untuk dijadikan Pembangkit 

Listrik Tenaga Bayu (PLTB), sedangkan di daerah pegunungan yang 

terdapat air terjun dapat dimanfaatkan untuk menjadi Pembangkit Listrik 

Tenaga Air (PLTA). Tidak hanya air dan angin saja yang dapat 

dimanfaatkan energi baru terbarukan di bidang konversi energi, namun 

dapat juga memanfaatkan energi bio, energi panas bumi, dan energi 

matahari.  

Indonesia sangat berpotensi pada sumber daya energi ramah 

lingkungan dan energi baru terbarukan yang cukup besar. Energi baru 

terbarukan tersebut adalah satu satunya tenaga air skala kecil, pemanfaatan 

tenaga air skala kecil sering disebut dengan mikrohidro. Teknologi 

mikrohidro dapat dikembangkan oleh masyarakat sebagai sumber energi di 

Indonesia. Syarat utama pada sebuah Pembangkit Listrik Tenaga 
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Mikrohidro (PLTMH) yaitu cukup tersedianya kapasitas air dan tinggi jatuh 

air. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan skala mikrohidro dapat 

mengonversikan energi air menjadi energi gerak yang nantinya akan 

menggerakkan generator, namun untuk PLTMH sendiri hanya mampu 

menghasilkan 10 – 150 kW. PLTMH cocok dibangun di daerah irigasi 

dengan aliran air yang konstan. 

Data dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan 

Kementerian ESDM, tahun 2017 rasio kelistrikan di Indonesia naik sebesar 

95,35 % dari konsumsi tenaga listrik sebesar 267.453,99 GWH. Pelanggan 

listrik dari PT. PLN pada tahun 2017 berjumlah sebesar 68.068.283 

pelanggan, pelanggan di sektor industri sebesar 76.816, sektor rumah tangga 

62.543.434 pelanggan, sektor usaha 3.579.364 pelanggan dan sektor umum 

1.868.669 pelanggan. Pada akhir tahun 2017 kapasitas terpasang 

pembangkit listrik di Indonesia mencapai 60.789,98 MW yang terdiri dari 

pembangkit PLN sebesar 41.720,96 MegaWatt dan Non PLN sebesar 

19.069,02 MegaWatt (ESDM, 2018). 

Pada penelitian ini menggunakan turbin air dengan tipe spiral, dipilih 

turbin tersebut karena turbin spiral cocok diterapkan di flow head yang 

rendah. Sebelum diterapkan perlu adanya pengujian terlebih dahulu dengan 

prototype untuk mengetahui seberapa besar jumlah putaran yang dihasilkan. 

Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui kecepatan putaran turbin 

yang paling optimal dari perbandingan perbedaan kecepatan putaran (RPM) 

turbin spiral terhadap variasi sudu 2, variasi sudu 3 dan variasi sudu 4 

dengan menggunakan signifikasi 0,05. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang dapat dirumuskan permasalah yaitu: 

1. Bagaimana kecepatan putaran turbin yang paling optimal dari 

perbandingan perbedaan kecepatan putaran (RPM) turbin spiral 

terhadap variasi sudu 2, variasi sudu 3 dan variasi sudu 4 dengan 

menggunakan signifikasi 0,05 ? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Penulis membatasi masalah pada skripsi atau tugas akhir sebagai 

berikut: 

1. Analisa menggunakan One Way ANOVA  dengan signifikasi 0,05. 

2. Analisa menggunakan korelasi sederhana 

3. Pengujian prototype Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 

(PLTMH) dengan mengimplementasikan turbin spiral dengan 3 

variasi sudu yaitu 2 sudu, 3 sudu, dan 4 sudu. 

4. Variabel bebas (X) yaitu variasi sudu 2, variasi sudu 3 dan variasi sudu 

4. 

5. Variabel terikat (Y) yaitu jumlah putaran turbin (RPM). 

6. Variabel kontrol (Z) yaitu variasi debit 

7. Uji normalitas menggunakan uji Liliefors signifikasi 0,05. 

8. Uji homogenitas menggunakan uji Bartlett signifikasi 0,05. 

9. Menggunakan bantuan software Microsoft Excel untuk menghitung 

uji normalitas, uji homogenitas dan one way ANOVA. 

10. Menggunakan bantuan software minitab 19 untuk mencari uji lanjut 

Fisher LSD. 

11. Menggunakan bantuan software IBM Statistics 23 untuk menghitung 

dan mencari nilai korelasi sederhana non linier. 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui kecepatan putaran turbin yang paling optimal dari 

perbandingan perbedaan kecepatan putaran (RPM) turbin spiral 

terhadap variasi sudu 2, variasi sudu 3 dan variasi sudu 4 dengan 

menggunakan signifikasi 0,05. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari analisa variasi jumlah sudu terhadap performa 

turbin spiral horisontal pada flow head rendah ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang konversi 

energi khususnya energi baru terbarukan. 

2. Dapat menambah kreativitas dan inovasi mahasiswa untuk membantu 

menyelesaikan suatu permasalahan khususnya energi baru terbarukan. 

3. Dengan adanya analisa variasi jumlah sudu terhadap performa turbin spiral 

horisontal pada flow head rendah tersebut dapat mengetahui sudu turbin 

spiral yang paling optimal dari perbandingan perbedaan kecepatan putaran 

(RPM) turbin spiral terhadap variasi sudu 2, variasi sudu 3 dan variasi sudu 

4, selanjutnya dapat diaplikasikan pada PLTMH skala besar. 

 

 


