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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada  tahun  2005,  cadangan  minyak  bumi  di  Indonesia  pada  tahun  

2004 diperkirakan    akan    habis    dalam    kurun    waktu    18    tahun    dengan    

rasio cadangan / produksi  pada  tahun  tersebut.  Sedangkan  gas  diperkirakan  akan  

habis dalam  kurun  waktu  61  tahun  dan  batubara  147  tahun.  Sementara  

tingginya kebutuhan   migas   tidak   diimbangi   oleh   kapasitas   produksinya   

menyebabkan kelangkaan  sehingga  di  hampir  semua  negara  berpacu  untuk  

membangkitkan energi dari sumber-sumber energi baru dan terbarukan. (DESDM, 

2005). 

 Kini turbin angin lebih banyak digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan 

listrik masyarakat, dengan menggunakan prinsip konversi energy dan 

menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu angin. Walaupun 

sampai saat ini pembangunan turbin angin masih belum dapat menyaingi 

pembangkit listrik konvensional (Contoh: PLTD, PLTU, dll), turbin angin masih 

lebih dikembangkan oleh para ilmuwan karena dalam waktu dekat manusia akan 

dihadapkan dengan masalah kekurangan sumber daya alam tak terbaharui (Contoh: 

batubara, minyak bumi) sebagai bahan dasar untuk membangkitkan listrik. 

(Arismunandar, W.,2004.) 

 Sistem Konversi Energi Angin (SKEA) yang banyak digunakan adalah dua 

turbin angin. Yaitu turbin angin poros horizontal dan turbin angin poros vertical, 

merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang memanfaatkan angin sebagai 

energi pembangkitnya. Karena angin terdapat dimana-mana sehingga mudah untuk 

didapatkan serta tidak membutuhkan biaya yang banyak. Karena listrik tidak 

dihasilkan langsung oleh alam maka untuk memanfaatkan energi angin ini di 

perlukan sebuah alat yang bekerja dan menghasilkan energi listrik. Diantaranya 

Alat yang digunakan adalah turbin angin. Turbin angin ini akan menangkap angin 

dan akan menggerakan generator yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. 

 Secara geografis, Indonesia berpotensi besar untuk mengembangkan 

pembangkitan listrik energi alternatif terbarukan tersebut. Salah satunya adalah 

angin. Menurut (Androga, 2015) Angin adalah salah satu sumber energi terbarukan 
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yang dikembangkan saat ini. Energi angin termasuk energi terbarukan yang 

didefinisikan sebagai energi yang secara cepat dapat diproduksi kembali melalui 

proses alam. Selanjutnya (Hardiantono and Sumbung, 2012) menambahkan Angin 

merupakan salah satu sumber energi alternatif ramah lingkungan yang dapat 

digunakan dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik. 

 Potensi sumber daya angin didaerah kota kudus  pada saat musim kemarau 

sangat berpotensi digunakan pada mesin konversi energi, hembusan angin dapat 

dikonversi dengan menggunakan turbin udara horizontal dan dikoversi dalam 

bentuk lain. Kecepatan angin berbanding lurus dengan kecepatan putaran poros 

turbin angin. Perubahan jumlah sudu akan mempengaruhi kinerja putaran poros 

turbin. Karena gaya sapuan pada bilahnya, semakin besar putaran turbin yang 

dihasilkan (Permadi, 2018). Pada umumnya bentuk turbin angin yang banyak 

digunakan adalah turbin angin sumbu horizontal (Horizontal Axis Wind Turbine-

HAWT) dan Turbin angin sumbu vertikal (Vertical Axis Wind Turbine -VAWT). 

 Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 3 m/s sampai 4 m/s, sehingga sulit 

untuk menghasilkan listrik dalam skala besar. Namun potensi angin Indonesia dapat 

dimanfaatkan hampir sepanjang tahun sehingga memungkinkan untuk 

dikembangkan sistem pembangkit listrik kecil. Salah satu bentuk turbin angin yang 

relatif mudah dalam pembuatannya adalah turbin angin sumbu horizontal. 

 Pengembangan turbin angin poros horizontal (Horizontal Axis Wind 

Turbin) telah dilakukan banyak penelitian 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 

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). 

 Dari beberapa uraian dan penelitian di atas, pada penelitian ini akan  mencoba 

menguji kecepatan angin apakah sangat berpengaruh terhadap koefisien daya turbin 
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yang paling optimal dalam memanfaatkan tenaga angin sebagai pembangkit listrik. 

Untuk mendapatkan hasil perbandingan yang baik maka peneliti akan membuat 

variasi kecepatan angin, secara teori seharusnya turbin angin dengan kecepatan 

angin yang besar akan menghasilkan koefisien daya yang lebih optimal. Melalui 

penelitian ini, akan mengungkap cara kerja dan potensi turbin angin dengan 

kecepatan angin berbeda sebagai pembangkit listrik tenaga angin dan 

membandingkannya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara menguji turbin angin poros horisontal bersudu 3? 

b. Bagaimana pengaruh kecepatan angin 3 m/s, 3,5 m/s  dan 4 m/s  dengan 

turbin angin bersudu 3  terhadap daya listrik yang dihasilkan pada turbin 

angin tipe horizontal? 

c. Berapa besar nilai koefiensi daya pada turbin angin poros horisontal 

bersudus 3 pada kecepatan angin sebesar 3 m/s, 3,5 m/s dan 4 m/s ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

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

dalam penelitian ini diberi batasan : 

a. Menggunakan anemometer untuk mengukur kecepatan angin. 

b. Menggunakan tachometer untuk mengukur kecepatan poros (rpm). 

c. Menggunakan variasi kecepatan angin 3  m/s, 3,5 m/s dan 4 m/s. 

d. Menguji kinerja turbin angin horizontal bersudu 3. 

e. Menggunakan turbin dengan sudu ukuran 80 x 20,5 cm 

f. Daya maksimum generator 100 Watt 

g. Daya generator dihitung dengan rumus 
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1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Menguji turbin angin horizontal bersudu 3 di Laboratorium Teknik 

Mesin Universitas Muria Kudus. 

b. Mengetahui pengaruh kecepatan angin terhadap koefisien daya turbin 

angin tipe horizontal bersudu 3. 

c. Mengetahui kelebihan dan kekurangan turbin angin yang telah dibuat. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari tugas akhir ini ialah: 

a. Menambah wawasan dan mengaplikasikan ilmu yang didapat selama 

perkuliahan yang digunakan untuk menguji dan meneliti alat ini. 

b. Dapat menjadi bahan referensi pengetahuan pada bidang konversi 

energy. 

c. Dapat dijadikan energi ramah lingkungan yang tidak menghasilkan 

polusi dan tidak akan habis karena energi angin merupakan energi 

terbarukan. 

d. Dapat diterapkan langsung oleh masyarakat di daerah yang mempunyai 

kecepatan angin sedang-tinggi dengan biaya terjangkau. 

 


