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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan wilayah Indonesia yang begitu luas dan beragamanya 

sumber tenaga alternatif yang dapat dimanfaatkan, yakni tantangan buat 

maupun kajian memperoleh sumber tenaga alternatif yang dapat 

digunakan  memenuhi kebutuhan tenaga yang terus meningkat. Salah satu 

sumber tenaga alternatif yang dapat dibesarkan Pembangkit Listrik  

Tenaga Angin tenaga yang relatif bersih dan ramah lingkungan 

karena tidak menghasilkan karbon dioksida ( CO2 ) maupun gas - gas lain 

yang berperan dalam pemanasan global, sulphur dioksida dan nitrogen 

oksida ( jenis gas yang memuculkan hujan asam ) 

Demikian ada sebagian wilayah dimana sumber tenaga angin bisa 

jadi besar. Wilayah tersebut antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa 

Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan dan Tenggara, Tepi laut Utara 

dan Selatan jawa dan Karimun Jawa. Skala pemanfaatan tenaga angin pada 

umumnya dikelompokkan dalam skala kecil, menengah dan besar.  

Pada saat ini, sistem pembangkit listrik tenaga angin mendapat 

perhatian yang cukup besar sebagai sumber energi alernatif yang bersih, 

aman, serta ramah lingkungan. Pemanfaatan energi matahari, angin dan air 

sudah banyak dilakukan  dalam sekala kecil maupun besar. Salah satu yang 

sedang popular adalah pemanfaatan tenaga air dan angin. Banyak sekali 

orang membuat kincir angin dan kincir air untuk dirubah menjadi energi 

listrik. 

Kedua tipe turbin memerlukan perlengkapan buat merubah tenaga 

mekanis jadi  tenaga listrik yang dinamakan generator Turbin angin (wind 

turbine) tercantum salah satu perlengkapan alternatif  untuk pengembangan 

pembangkitan tenaga listrik yang terdistribusi . Pembangunan pembangkit 

tenaga listrik skala kecil serta terdistribusi bisa menyokong sistem 
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kelistrikan nasional buat menaikkan energi pembangkitan serta 

menanggulangi permasalahan perkembangan beban yang makin meningkat.  

Perkembangan membangkit  tenaga bayu / angin di Indonesia  pada 

saat ini masih terkategori rendah. Salah satu penyebabnya merupakan sebab 

kecepatan angin rata–rata di daerah Indonesia terkategori kecepatan angin 

rendah , ialah berkisar antara 3 m/s sampai 5 m / s . Disamping itu kususnya 

didaerah Kota Kudus Jawa tengah, potensi angin di wilayah ini ada nyaris 

sejauh tahun. 

 Kebutuhan untuk merancang turbin angin berasal dari 2 isu global, 

isu pertama adalah  berubahan iklim  global. Isu kedua  adalah  pasokan 

bahan bakar fosil terbatas, serta kebutuhan buat mengubah sumber tenaga 

yang terdapat dengan wujud terbarukan (Simon,.2008). 

Generator merupakan salah satu media yang berperan penting 

untuk perubahan energi kinetik menjadi energi listrik. Perkembangan 

teknologi yang semakin pesat menghasilkan beragam tipe generator 

dengan bermacam inovasi dan teknologi terbaru untuk digunakan pada 

pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) skala kecil dan besar (Tiwari, 

2014) diantaranya yaitu permanent magnet generator (PMG). Keunggulan 

generator tipe ini yaitu mampu menghasilkan energi listrik dengan 

kecepatan rotor (RPM) rendah, sehingga akan menghasilkan listrik 

meskipun hembusan kecepatan angin rendah (Asy’ari, 2012). 

Rangka pengembangan turbin angin poros horizontal (Horizontal 

AxisWind Turbin ) dilakukan banyak penelitian dalam kembangan poros 

horozontal telah banyak untuk menghasilkan optimal untuk menghasilkan 

sistem yang mampu bekerja secara optimal. Dimana turbin ini dapat 

ditingkatkan efisiensinya untuk mendapat koefisien daya yang maksimal. 

Salah satunya dengan mengunakan sudu berjumlah banyak. Koefisien 

daya yang maksimal ini akan meningkatkan jumlah Watt (daya) yang 

dihasilkan sehingga untuk mendapatkan jumlah watt tertentu cukup 

dengan menggunakan jumlah turbin angin yang lebih sedikit. Dari hasil 
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penelitian yang dilakukan diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan 

dalam penelitian selanjutnya selain itu juga diharapkan mampu 

menghasilkan sistem yang ramah lingkungan dan dapat di aplikasikan 

skala kecil di daerah yang belum tersentuh listrik. (Andika dkk. 2007). 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat di 

deskripsikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana desain turbin angin untuk alat peraga dilaboratorium tenik 

mesin ? 

2. Bagaimana perancangan  rotor turbin angin horizontal dengan 

daya 35 Watt ? 

3.  Bagaimana perancangan  Turbin Angin tersebut untuk mencapai 

tegangan 12 V ? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan fokus pada ruang lingkup, 

maka dalam penelitian ini diberi batasan. Batasan dalam ruang lingkup ini 

adalah merancang sudu turbin angin horizontal dengan kapasitas 35 watt 

untuk mendapatkan kinerja terbaik. Perancangan  Turbin Angin Tipe 

Horizontal Untuk Pembangkit Listrik Berdaya 35 Watt, dengan batasan 

masalah sebagai berikut :   

a. Jumlah sudu  : 3 Buah 

b. Type turbin angin  : Horizontal 

c. Tinggi turbin angin : 2 m 

d.  Bentuk sudu  blade  :persegi panjang  

e. Sudut    : 40o 

f. Kecepatan angin   : 4,0 m/s 

g. Tipe generator   : Magnet Permanen Fluks Aksial 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari  tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

Menghasilkan Rancangan  rotor turbin angin horizontal  dengan blade 
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segi panjang kapasitas daya generator 35 watt 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari tugas akhir ini ialah: 

1. Memperkaya pengetahuan dalam bidang Teknik Mesin dan ilmu-ilmu 

yang terkait didalamnya, khususnya dalam bidang konfersi energi. 

2. Dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

3. Masyarakat memperoleh pengetahuan tentang perancangan turbin 

angin sebagai energi alternatif untuk penerangan lampu jalan pada 

malam hari 
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