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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan energi, khususnya energi listrik di Indonesia,

makin berkembang menjadi bagian tak terpisahkan dari kebutuhan

hidup masyarakat sehari-hari seiring dengan pesatnya peningkatan

pembangunan di bidang teknologi, industri dan informasi. Makin

berkurangnya ketersediaan sumber daya energi fosil sebagai

pembangkit listrik, khususnya minyak bumi, yang sampai saat ini

masih merupakan tulang punggung dan komponen utama penghasil

energi listrik di Indonesia, serta makin meningkatnya kesadaran akan

usaha untuk melestarikan lingkungan, menyebabkan kita harus berfikir

untuk mencari alternatif penyediaan energi listrik yang ramah

lingkungan. Selain itu krisis listrik yang sering terjadi akan

menyebabkan berbagai permasalahan.

Pembangunan daerah pasti akan mengalami hambatan serius,

jika pasokan energi macet atau terganggu. Pemeritah dan masyarakat

perlu waspada, jika tren perkembangan penyediaan energi dan

kemampuan pendistribusian energi masih seperti sekarang ini, maka

dapat dipastikan akan terjadi stagnasi pembangunan disebagian besar

daerah di Indonesia, karena sudah bukan rahasia lagi terdapat

signifikansi yang tinggi antara ketersediaan energi dan laju

pembangunan daerah. Melihat kondisi di atas maka perlu dicari
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strategi baru yang dapat memenuhi kebutuhan energi. Setiap provinsi

dan kabupaten harus sudah mempunyai masterplan penyediaan

energi untuk daerah masing-masing yang disusun berdasarkan

rencana pembangunan daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi daerah diperlukan

upaya penciptaan sumber energi yang dapat dikembangkan di daerah

yang bersangkutan. Salah satu energi yang bisa menjadi alternatif

adalah energi angin. Tenaga angin bisa dimanfaatkan untuk

pembangkit energi listrik dengan menggunakan alat berupa turbin

angin. Tetapi turbin angin yang telah ada di pasaran dunia tidak begitu

saja dapat dipasang dan dioperasikan di wilayah Indonesia. Ini

dikarenakan perbedaan karakteristik tenaga angin. Untuk itu dicari

solusi dengan merancang desain turbin angin baru paling optimal yang

dapat dioperasikan di wilayah geografis Indonesia. Dimulai dengan

penelitian dan perancangan untuk menemukan desain terbaik, yang

optimal mampu menghasilkan listrik walaupun faktor dorongan tenaga

anginnya kecil. Turbin angin yang  dibuat adalah Mikro Wind Energy

yang secara khusus diartikan turbin angin yang memerlukan dorongan

tenaga angin kecil Alat ini didesain untuk skala rumah tangga, dalam

artian murah dalam pembuatan dan pengoperasian, sehingga dapat

dijangkau oleh masyarakat.

Pengujian dan penerapan lokasi akan dilakukan di wilayah

pesisir pantai maupun pedesaan yang potensi tenaga anginnya  cukup

besar dan memiliki struktur pergerakan angin yang bagus. Dan tidak
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menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian di daerah

perkotaan guna menghasilkan data perbandingan hasil kelistrikan

antara wilayah perkotaan maupun pedesaan.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah desain dan kontruksi turbin angin Mikro Wind

Energy meliputi bentuk sudu dan sudut sudu ?

1.3 Tujuan

Tujuan pada perancangan ini adalah untuk membuat prototipe

tubin angin yang cocok untuk penerapan di indonesia. Dari tujuan

tersebut, beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Mendapatkan desain dan konstruksi turbin angin Mikro Wind

Energy.

2. Menguji performa turbin angin terhadap faktor kecepatan angin.

3. Menguji efisiensi turbin angin terhadap pembebanan kelistrikan.

1.4 Manfaat

Pengembangan turbin angin sebagai pembangkit listrik akan

memberikan kontribusi pada pasokan energi nasional. Angin adalah

energi terbarukan sehingga persediaannya sangat melimpah. Energi

angin juga ramah lingkungan sehingga pemanfaatannya meminimalisir

kerusakan lingkungan.

Indonesia memiliki banyak potensi di setiap daerah. Namun

potensi di beberapa daerah belum berkembang karena keterbatasan

energi termasuk energi listrik. Pemanfaatan turbin angin di daerah
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tersebut dapat membantu mengembangkan potensi daerahnya karena

ketersediaan sumber energi alternatif berarti terbukanya kesempatan

yang lebih besar untuk memanfaatkan teknologi dalam rangka

menunjang kemajuan daerah. Selain manfaat umum terdapat manfaat

khusus berupa :

1. Bagi pemerintah :

Sebagai pendukung kebijakan pemerintah untuk mengembangkan

potensi energi terbarukan, dan energi alternatif di Indonesia.

2. Bagi Masyarakat :

Mengurangi beban kelistrikan rumah tangga yang masih

bergantung ke listrik PLN, sehingga mengurangi pengeluaran

dalam pemakaian listrik PLN.

3. Bagi Akademisi :

Sebagai bahan literatur untuk mengembangkan turbin angin sumbu

vertikal, agar didapatkan karakteristik turbin angin yang lebih

optimal. Dan sebagai bahan studi untuk mempelajari perancangan

turbin angin sumbu vertikal.

1.5 Batasan Masalah

Banyak aspek yang terlibat dalam kegiatan perancangan dan

pembuatan suatu alat, namun dalam penelitian ini, tidak semua aspek

dilibatkan. Terdapat batasan masalah yang perlu diberikan agar

penelitian berjalan. Batasan masalah tersebut adalah:

1. Tipe turbin angin adalah VAWT (Vertical Axis Wind Turbine).

2. Turbin angin menggunakan 4 bilah sudu, dan penggunaan NACA
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0016 modifikasi pada pembentukan airfoilnya.

3. Pengujian dilakukan terhadap faktor kecepatan angin..

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas sarjana ini dilakukan dengan sistematika sebagai

berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisi subbab latar belakang, perumusan

masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika

penulisan. Subbab latar belakang mengemukakan mengapa penelitian

ini penting untuk dilakukan. Subbab rumusan masalah memberikan

informasi masalah-masalah yang timbul dalam pengerjaan penelitian.

Subbab tujuan berisi tujuan penelitian baik secara umum maupun

tujuan khusus yang semuanya merupakan tindak lanjut dari rumusan

masalah yang telah disebutkan. Subbab manfaat adalah harapan

penulis akan manfaat yang bisa diambil dari penelitian yang dilakukan.

Subbab batasan masalah menjelaskan batasan masalah yang

diberikan untuk tercapainya tujuan penelitian dengan menggunakan

potensi yang ada secara optimal dan membatasi penelitian agar

terarah dan konsisten dengan rumusan masalah. Subbab yang terakhir

dalam bab 1 adalah subbab sistematika penulisan yang menjelaskan

metoda dan sistematika penulisan laporan tugas akhir yang dilakukan

oleh penulis untuk menyampaikan hasil penelitiannya.
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Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah bab yang berisi ringkasan kerangka

teoritis yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis

permasalahan. Bab tinjauan pustaka terdiri dari subbab studi literatur

dan teori penunjang. Semua subbab yang disebutkan merupakan hasil

karya dan penelitian yang telah ada dan menjadi pijakan bagi penulis

dalam penelitian.

Bab III Metode Perancangan Dan Pengujian

Metode perancangan dan pengujian adalah bab yang berisi

metode penelitian, yang berisi subbab metode perancangan dan

metode pengujian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan adalah bab yang berisi hasil dari

perancangan dan pengujian yang dilakukan.

Bab V Penutup

Bab penutup adalah bab yang terakhir dalam laporan ini. Bab

penutup terdiri dari dua buah subbab yaitu kesimpulan dan saran.

Kesimpulan adalah hasil akhir yang diambil dari hasil analisis yang

telah dilakukan sedangkan saran berisi saran penulis untuk

memperbaiki dan menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan

untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan bermanfaat.


