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ABSTRAKSI 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik keluaran arus dan tegangan yang dihasilkan dari 

pemanfaatan turbin angin vertical axis tipe Savonius pada generator magnet permanen kecepatan rendah.  

Penelitian turbin angin vertikal tipe Savonius dilaksanakan di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Alat-alat 

pendukung dalam penelitian ini antara lain adalah multimeter, anemometer, tachometer, trafo stepup, dan perkakas 

untuk merakit kerangka kincir angin. Pemanfaatan kincir angin sebagai salah satu sumber energi terbarukan ini 

menggunakan kincir angin vertikal tipe savonius dengan 3 dan 4 bilah yang terbuat dari bahan plat alumunium. 

Desain kincir savonius yang melengkung dapat memaksimalkan kecepatan angin yang diterima untuk memutar 

generator permanen magnet lebih optimal. Generator yang digunakan untuk pemanfaatan kincir angin tipe vertikal 

ini  adalah generator magnet permanen. 

 Hasil dari pengujian tegangan dan arus yang dihasilkan generator magnet permanen tergantung pada 

kecepatan angin sebagai penggerak generator. Untuk kincir 4 bilah dapat menghasilkan 51 volt dan arus 0,25 mA 

pada 420 rpm. Kincir 3 bilah dapat menghasilkan 40 volt dan arus 0,20 mA pada 337 rpm. Semakin kencang 

kecepatan angin maka tegangan dan arus yang dihasilkan generator semakin besar. 

 

Kata kunci: kincir angin, tipe savonius, generator permanen magnet. 

 

1. PENDAHULUAN 

Krisis energi bisa langsung dirasakan 

masyarakat khususnya petani terutama karena 

sebagian besar bahan bakar alat pertanian seperti 

traktor menggunakan solar (Setyo dan Indartono, 

2006). Menurut Wandi (2004), konsumsi bahan bakar 

minyak (BBM) secara nasional mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan 

konsumsi BBM selama tahun 2004 mencapai 61,6 

juta kilo liter dengan rincian 16,2 juta kilo liter 

premium, 11,7 juta kilo liter minyak tanah, 26,9 juta 

kilo liter minyak solar, 1,1 juta kilo liter minyak 

diesel dan 5,7 juta kilo liter minyak bakar. Selain itu 

kemampuan produksi bahan bakar minyak di dalam 

negeri hanya sekitar 44,8 juta kilo liter sehingga 

sebagian kebutuhan bahan bakar di dalam negeri 

harus diimpor. Impor minyak mentah dan BBM 

setiap tahun mencapai 1,5 miliar dollar AS atau 

sekitar 15 triliun rupiah. Peningkatkan laju konsumsi 

BBM tersebut diperburuk dengan semakin 

menurunnya kemampuan produksi minyak bumi di 

dalam negeri sehingga perlu dilakukan dilakukan 

langkah-langkah untuk mendapatkan sumber energi 

alternatif. 

Berdasarkan survei dan pengukuran data 

angin yang telah dilakukan sejak 1989, banyak 

daerah yang prospektif karena memiliki kecepatan 

angin rata–rata tahunan sebesar 4,3 m/detik sampai 

5,5 m/detik atau mempunyai energi antara 200 W 

sampai 1.000 kW. Potensi ini sudah dapat 

dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik skala 

kecil sampai 10 kW.  

Energi angin adalah energi yang relatif bersih 

dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan 

karbon dioksida atau gas-gas lain yang berperan 

dalam pemanasan global, sulphur dioksida dan 

nitrogen oksida (jenis gas yang menyebabkan hujan 

asam). Energi ini pun tidak menghasilkan limbah 

yang berbahaya bagi lingkungan ataupun manusia. 

Meski demikian, harap diingat  bahwa sekecil apapun 

semua bentuk produksi energi selalu memiliki akibat 

bagi lingkungan. Hanya saja efek turbin angin sangat 

rendah, bersifat lokal dan mudah dikelola. 

Turbin angin sumbu vertikal/tegak (atau 

TASV) memiliki poros/sumbu rotor utama yang 

disusun tegak lurus. Kelebihan utama susunan ini 

adalah turbin tidak harus diarahkan ke angin agar 
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menjadi efektif. Kelebihan ini sangat berguna di 

tempat-tempat yang arah anginnya sangat bervariasi. 

VAWT mampu mendayagunakan angin dari berbagai 

arah. 

Kincir dengan sumbu yang vertikal, 

generator serta gearbox bisa ditempatkan di dekat 

tanah, jadi menara tidak perlu menyokongnya dan 

lebih mudah diakses untuk keperluan perawatan. Tapi 

ini menyebabkan sejumlah desain menghasilkan 

tenaga putaran yang berdenyut. Drag (gaya yang 

menahan pergerakan sebuah benda padat melalui 

fluida (zat cair atau gas) bisa saja tercipta saat kincir 

berputar. 

Karena sulit dipasang di atas menara, turbin 

sumbu tegak sering dipasang lebih dekat ke dasar 

tempat menara diletakkan, seperti tanah atau puncak 

atap sebuah bangunan. Kecepatan angin lebih pelan 

pada ketinggian yang rendah, sehingga yang tersedia 

adalah energi angin yang sedikit. Aliran udara di 

dekat tanah dan obyek yang lain mampu menciptakan 

aliran yang bergolak, yang bisa menyebabkan 

berbagai permasalahan yang berkaitan dengan 

getaran, diantaranya kebisingan dan bearing wear 

yang akan meningkatkan biaya pemeliharaan atau 

mempersingkat umur turbin angin. Jika tinggi puncak 

atap yang dipasangi menara turbin kira-kira 50% dari 

tinggi bangunan, ini merupakan titik optimal bagi 

energi angin yang maksimal dan turbulensi angin 

yang minimal.  

Atas dasar pertimbangan untuk pemenuhan 

energi listrik, maka perlu dibangun pembangkit yang 

ekonomis, aman, dan handal. Hal ini memotifasi 

penulis untuk memanfaatkan turbin angin vertical 

axis tipe Savonius pada generator magnet permanen 

kecepatan rendah. 

2. Landasan teori  

Indonesia saat ini terjadi ketidak sinkronisasi 

antara peningkatan kebutuhan manusia dengan 

pemenuhan konsumsi energi. Kebutuhan manusia 

akan energi fosil, misalnya, kian hari kian bertambah 

volumenya padahal hal ini tidak dapat diimbangi 

dengan pembaharuan energi fosil dalam kurun waktu 

yang cepat. Mengetahui kondisi tersebut, maka segera 

mungkin harus terjadi pengalihan konsumsi sumber 

energi, dari jenis energi yang tak terbarukan beralih 

menjadi pemanfaatan sumber energi yang terbarukan. 

Terdapat banyak jenis energi terbarukan yang dapat 

dimanfaatkan oleh manusia antara lain yang berasal 

dari biomassa, panas bumi (geothermal), cahaya 

surya, ataupun angin. Masing – masing sumber energi 

terbarukan tersebut memiliki karakter yang berbeda – 

beda. 

A. Kondisi Angin 
Syarat – syarat dan kondisi angin yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan energi listrik dapat 

dilihat pada tabel berikut. Angin  kelas 3 adalah  

batas  minimum  dan  angin  kelas  8 adalah batas 

maksimum energi angin yang dapat dimanfaatkan 

untuk menghasilkan  energi  listrik.  Lebih  dari pada  

kelas 8 adalah angin yang bukan dapat dimanfaatkan, 

tetapi membawa bencana. 

Tabel 2.1 Tabel tingkat kecepatan angin 10 m diatas 

permukaan tanah. 

 

(Sumber: Green and Clean Energy for Indonesia). 

Kemudian didasarkan pada kecepatan angin 

rata – rata aktual di suatu lokasi pemanfaatan energi 

angin dapat dikelompokan sebagai berikut : 

1. Kecepatan angin rata – rata 3 m/s untuk 

pemompaan mekanik (sudu majemuk). 

2. Kecepatan angin rata – rata 4 m/s untuk 

pengisi batrei. 

3. Kecepatan angin rata – rata 5 m/s untuk 

interkonesi dengan jaringan listrik umum. 

 

 

 

 

 

 

Kelas 

Angin 

Kecepatan 

Angin m/s 
Kondisi Alam di darat 

1 0,00 – 0,02 - 

2 0,2 – 1,5 
Angin tenang asap lurus 

keatas 

3 1,6 – 3,3 
Asap bergerak mengikuti 

arah angin 

4 3,4 – 5,4 

Wajah terasa ada angin, daun 

bergoyang pelan, petunjuk 

arah angin bergerak 

5 5,6 – 7,9 

Debu jalan, kertas 

berterbangan, ranting pohon 

bergoyang 

6 8,0 – 10,7 
Ranting pohon bergoyang, 

berdera berkibar 

7 10,8 – 12,1 

Ranting pohon besar 

bergoyang, air kolam 

berombak kecil 

8 13,9 – 17,1 

Ujung pohon melengkung, 

hembusan angin terasa 

ditelinga 

9 17,2 – 20,7 

Dapat merubuhkan pohon, 

jalan berat melawan arah 

angin 

10 20,8 – 24,4 
Dapat merubuhkan pohon, 

rumah rubuh 

11 24,8 – 28,4 
Dapat merubuhkan pohon, 

menimbulkan kerusakan 

12 28,6 – 32,6 
Menimbulkan kerusakan 

parah 

13 32,7 – 36,0 Tornado 



 

B. Desain Turbin 

Banyak jenis mesin turbin yang telah 

dikembangkan, tetapi secara garis besar 

dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu:  

1. HAWT (Horizontal Axis Wind 

Turbine)  

 Horizontal Axis Wind 

Turbine mempunyai ciri memiliki 

bentuk seperti pisau seperti baling – 

baling pesawat, dan sumbu putar 

turbin sejajar terhadap tanah. Turbin 

jenis ini paling banyak dikembangkan 

di berbagai negara. Cocok dipakai 

untuk menghasilkan listrik. Terdiri 

dari dua tipe, yaitu mesin upwind dan 

mesin downwind.  

a) Mesin  upwind  : rotor 

berhadapan dengan angin. Rotor 

didesain tidak fleksibel, dan 

diperlukan mekanisme  yaw  

untuk menjaga rotor agar tetap 

berhadapan dengan angin.  

b) Mesin  downwind  : rotor 

ditempatkan di belakang  tower. 

Rotor dapat dibuat lebih 

fleksibel, tanpa menggunakan 

mekanisne  yaw, sehingga 

mengurangi berat, lebih ringan 

daripada mesin upwind. 

Kelemahannya adalah bahwa 

angin harus melewati  tower 

terlebih dulu sebelum sampai  

pada rotor, sehingga menambah 

beban (fatigue load) pada 

turbin.  

2. VAWT (Vertical Axis Wind Turbine)  

Vertical Axis Wind Turbine 

memiliki ciri sumbu putar vertikal 

terhadap tanah. Turbin jenis ini 

jarang dipakai untuk turbin 

komersial. Rotornya berputar relatif 

pelan (di bawah 100 rpm), tetapi 

memiliki momen gaya yang kuat, 

sehingga dapat dipakai untuk 

menggiling biji bijian, pompa air, 

tetapi tidak cocok untuk 

menghasilkan listrik (di atas 1000 

rpm  cocok  untuk menghasilkan 

listrik). Sebenarnya dapat dipakai  

gearbox untuk menaikkan kecepatan 

putarnya, tetapi efisiensinya turun  

dan mesin sulit untuk dimulai. 

VAWT terdiri dari dua tipe, yaitu :  

a)   Tipe Dorong (Savonius) 

Terjadi bila TSR < 1 

artinya lebih banyak bagian blade 

yang mengalami gaya dorong, 

Seperti pada mangkuk 

anemometer. Memiliki bentuk 

yang bervariasi, seperti ember, 

dayung, layar, tangki . Rotornya 

berbentuk S  (bila dilihat dari 

atas). Kecepatan maksimum   

blade yang dihasilkan hampir 

sama dengan kecepatan angin. 

Ujung  blade tidak pernah 

bergerak lebih cepat daripada 

kecepatan angin . Turbin jenis ini 

memiliki efisiensi daya yang 

rendah.  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Turbin angin Savonius 

b) Tipe Angkat (Darrieus) 

Terjadi bila TSR > 1 artinya 

lebih banyak bagian blade yang 

mengalami gaya angkat, Seperti pada 

turbin Darrieus. Masing-masing blade 

memperlihatkan momen gaya angkat 

maksimum hanya dua kali setiap 

putaran dan daya keluarannya 

berbentuk sinusoida. Ukuran  blade 

relatif besar dan tinggi, sehingga 

menimbulkan getaran. Biasanya 

memakai dua atau tiga blade. Turbin 

jenis  ini menghasilkan lebih banyak 

daya output dan memiliki efisien 

tinggi.  



Gambar 2.2. Turbin Angin 

Darrieus 

C. Konsep Jumlah Blades 

Jumlah blade pada rotor turbin 

angin bervariasi, dan tidak ada tinjauan 

teoritis yang benar sebagai konsep terbaik, 

tetapi lebih ditentukan oleh  jenis 

penggunaannya, misalnya untuk pembangkit 

listrik atau pompa air, serta  kecepatan  

angin  saat  rotor  mulai berputar. 

a. Konsep satu blade, sulit setimbang, 

membutuhkan angin yang sangat 

kencang untuk menghasilkan gaya 

angkat memutar, dan menghasilkan  

noise  di  ujungnya.  Konsep  ini  telah 

dikembangkan sukses di Jerman. 

b. Konsep dua blade, mudah untuk 

setimbang,  tetapi kesetimbangannya 

masih mudah bergeser. Disain blade 

harus memiliki  kelengkungan  yang 

tajam untuk dapat  menangkap energi 

angin secara efektif, tetapi pada 

kecepatan angin rendah (sekitar 3 m/s) 

putarannya sulit dimulai. 

c. Konsep  tiga  blade,  lebih  setimbang  

dan  kelengkungan  blade lebih halus 

untuk dapat menangkap energi angin 

secara efektif. Konsep ini paling sering 

dipakai pada turbin komersial. 

d. Konsep multi blade (misalnya 12 

blade), justru memiliki efisiensi  

rendah, tetapi dapat menghasilkan 

momen gaya awal yang cukup besar 

untuk mulai berputar, cocok untuk 

kecepatan angin rendah.  Memiliki 

profil blade yang tipis, kecil, 

kelengkungan halus, dan  konstruksi  

yang solid. Konsep  ini banyak 

dijumpai pada turbin angin untuk 

keperluan memompa air, menggiling  

biji-bijian,  karena murah  dan mampu 

bekerja pada kecepatan angin rendah 

sehingga tower tidak perlu terlalu 

tinggi dan air dapat dipompa secara 

kontinu. 

Konsep dua dan tiga blade 

membutuhkan  momen gaya awal yang  

cukup tinggi untuk mulai proses putaran dan 

dapat menjadi kendala bila mesin memiliki 

rasio transmisi gear lebih dari 1:5 pada 

kecepatan angin  rendah. Pada turbin angin 

skala besar, diperlukan mesin (diesel) untuk 

memulai berputar (sebagai motor) sampai 

rotor memiliki daya yang cukup untuk 

mengimbangi beban mekanik dan beban 

induksi generator. 

D. Komponen Pembangkit Listrik Tenaga 

Angin 

a. Blades (Bilah Kipas): Kebanyakan 

turbin angin mempunyai 3 atau 4 bilah  

kipas.  Angin  yang  menghembus  

menyebabkan turbin tersebut berputar. 

b. Gear box (Roda Gigi) : Alat ini 

berfungsi untuk mengubah putaran 

rendah pada kincir menjadi putaran 

tinggi. 

c. Generator : Generator pembangkit 

listrik, biasanya sekarang menggunakan 

generator  arus bolak-balik. 

d. Rotor : Bilah kipas bersama porosnya 

dinamakan rotor. 

e. Tower (Menara):  Menara  bisa dibuat 

dari pipa baja, beton, rangka  besi. 

Karena kencangnya angin bertambah 

dengan ketinggian, maka makin  tinggi  

menara  makin besar  tenaga yang 

didapat. 

E. Energi Angin 

Sebuah turbin angin mendapatkan 

tenaga masukan dengan cara mengubah gaya 

angin menjadi torsi (gaya putar) yang 

beraksi pada sudu rotor. Jumlah energi yang 

ditransferkan angin ke rotor tergantung pada 

berat jenis angin, luasan rotor dan kecepatan 

angin. Berdasarkan hukum newton II 

tentang gerak, sebuah benda yang bergerak 

dengan kecepatan tertentu akan mempunyai 

energi kinetik sebesar:  

Ek=½mv²................................  (2.1) 

Jumlah massa dengan berat jenis ρ 

yang melewati suatu luasan A dalam satuan 

waktu dirumuskan :  

 m=ρAv .........................  (2.2)    

Persaman 2.1 dapat ditulis menjadi : 

Ek=½ρAv³...........................................   (2.3) 

dengan :  

Ek = energi kinetik angin (joule)   

m  = massa udara (kg)  

ρ   = massa jenis udara (kg/m3)   

A  = luasan udara (m2)  

V  = kecepatan angin (m/s)  



Energi kinetik angin sebanding 

dengan massa jenis udara (massa per 

volume). Semakin besar berat jenis udara, 

makin besar energi yang dikandungnya. 

Berat jenis udara pada tekanan normal, suhu 

150°C adalah sebesar 1,225 kg/m3 berat 

jenis dipengaruhi oleh tekanan udara, suhu, 

kelembaban dan ketinggian. Berat jenis akan 

turun jika, kelembapan naik, suhu naik, 

tekanan turun dan semakin tinggi lokasi. 

Kecepatan angin merupakan 

komponen yang sangat menentukan jumlah 

energi yang dikandung angin. Berdasar 

persamaan (2.3) dapat dikatakan bahwa 

besar energi  angin yang melewati suatu 

luasan A akan sebanding dengan pangkat 

tiga kecepatan angin (m/s). Jika kecepatan 

angin dikalikan dua, maka energi yang 

dikandungnya akan menjadi delapan kali  

energi semula (2³ = 8).  

Perbedaan suhu di permukaan bumi 

dikarenakan penyinaran matahari ke bumi 

dan peredaran bumi terhadap matahari. Oleh 

karena itu adanya angin pada suatu wilayah 

tergantung perbedaan suhu, sehingga dapat 

dikatakan secara periodik angin di suatu 

wilayah dibangkitkan kembali selama ada 

perbedaan suhu oleh  penyinaran matahari. 

Atas dasar hal tersebut angin dapat 

dikatakan sebagai sumber daya energi 

terbarukan. Untuk mengetahui suatu energi 

yang dibangkitkan oleh angin selama perjam 

dapat dinyatakan dengan rumus : 

 W = P . t  ....................................   (2.4)  

dengan :  

W : energi (watt detik)  

P   : daya (watt)  

t    : waktu (detik) 

F. Generator 
  Berdasarkan  arus  yang dihasilkan 

generator  dapat dibedakan menjadi dua 

rnacam, yaitu generator AC dan generator 

DC. Generator AC menghasilkan arus 

bolak-balik (AC) dan generator DC  

menghasilkan arus searah (DC). Baik arus 

bolak-balik maupun  searah dapat digunakan 

untuk penerangan dan alat-alat pemanas.   

1. Generator AC 

Bagian utama generator AC  terdiri 

atas magnet permanen (tetap),  kumparan 

(solenoida). cincin geser, dan sikat. Pada 

generator perubahan garis gaya magnet 

diperoleh dengan cara memutar 

kumparan di dalam medan magnet 

permanen. Karena dihubungkan dengan 

cincin geser, perputaran kumparan 

menimbulkan GGL induksi AC. OIeh  

karena  itu,  arus  induksi yang  

ditimbulkan  berupa arus AC. Adanya 

arus AC  ini ditunjukkan oleh 

menyalanya lampu pijar yang disusun 

seri dengan kedua sikat. Sebagaimana 

percobaan Faraday, GGL induksi yang  

ditimbulkan  oleh generator  AC  dapat  

diperbesar dengan cara : 

a. Memperbanyak lilitan 

kumparan. 

b. Menggunakan magnet 

permanen yang lebih kuat. 

c. Mempercepat  perputaran  

kumparan,  dan  menyisipkan  

inti besi lunak ke dalam 

kumparan.  

Contoh  generator AC yang 

akan sering  dijumpai  dalam 

kehidupan  sehari-hari adalah 

dinamo sepeda. Bagian utama 

dinamo sepeda adalah sebuah 

magnet tetap dan kumparan yang 

disisipi  besi  lunak. Jika magnet 

tetap diputar, perputaran tersebut 

menimbulkan GGL induksi pada 

kumparan. Jika sebuah lampu pijar 

(lampu sepeda) dipasang pada 

kabel yang menghubungkan kedua 

ujung kumparan, lampu tersebut  

akan dilalui arus induksi AC. 

Akibatnya, lampu tersebut 

menyala. Nyala  lampu  akan  

makin terang jika perputaran 

magnet tetap makin cepat (laju 

sepeda makin kencang).   

2. Generator DC  

Prinsip kerja generator 

(dinamo) DC sama dengan 

generator AC. Namun, pada 

generator DC arah arus induksinya 

tidak berubah. Hal  ini  disebabkan 

cincin yang digunakan pada 

generator DC berupa cincin belah  

(komutator). Komutator 

menyebabkan terjadinya komutasi, 

peristiwa komutasi merubah arus 

yang dihasilkan generator menjadi 

searah. Berdasarkan sumber arus 

kemagnetan bagi kutub magnet 

buatan tersebut generator arus 

searah dapat dibedakan menjadi:  

a. Generator dengan  penguat  

terpisah, bila arus 



kemagnetan  diperoleh  dari  

sumber  tenaga  listrik  arus 

searah di luar generator. 

b. Generator dengan penguat 

sendiri, bila arus kemagnetan  

bagi  kutub-kutub  magnet 

berasal  dari generator itu 

sendiri.  

Berdasrkan hubungan 

lilitan penguat magnet dengan 

lilitan jangkar generator penguat 

sendiri dibedakan atas :  

a. Generator shunt  

Generator shunt yaitu 

generator penguat sendiri 

dimana lilitan penguat 

magnetnya dihubungkan 

shunt atau parallel dengan 

lilitan jangkar.  

b. Generator seri  

Generator seri yaitu 

generator penguat sendiri 

dimana lilitan  magnetnya  

dihubungkan  seri  dengan  

lilitan jangkar.  

c. Generator kompon 

Generator kompon yaitu 

generator  arus  searah  yang 

lilitan  penguat magnetnya  

terdiri  dari  lilitan  penguat   

shunt  dan  lilitan penguat  

seri.  Generator  kompon 

terdiri dari dua macam yaitu: 

1) Generator kompon 

panjang, merupakan 

generator kompon yang 

lilitan penguat serinya 

terletak pada rangkaian 

jangkar. 

2) Generator kompon 

pendek, merupakan 

generator kompon yang 

lilitan penguat serinya 

terletak pada rangkaian 

beban. 

G. Transformator 

Transformator (trafo) adalah alat 

yang digunakan untuk menaikkan atau 

menurunkan tegangan bolak-balik 

(AC).Transformator terdiri dari 3 komponen 

pokok yaitu : kumparan pertama (primer) 

yang bertindak sebagai input, kumparan 

kedua (skunder) yang bertindak sebagai 

output, dan inti besi yang berfungsi untuk 

memperkuat medan magnet yang dihasilkan. 

 

 

Gambar 2.3 Bagian-Bagian Transformator 

 

Gambar 2.4 Contoh Transformator     

Prinsip kerja dari sebuah transformator 

adalah sebagai berikut. Ketika kumparan primer 

dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-

balik, perubahan arus listrik pada kumparan 

primer menimbulkan medan magnet yang 

berubah. Medan magnet yang berubah diperkuat 

oleh adanya inti besi dan dihantarkan inti besi 

ke kumparan sekunder, sehingga pada ujung-

ujung kumparan sekunder akan timbul ggl 

induksi. Efek ini dinamakan induktansi timbal-

balik (mutual inductance). 

Berdasarkan perbandingan antara jumlah 

lilitan primer dan jumlah lilitan skunder 

transformator ada dua jenis yaitu:  

1. Transformator step up yaitu transformator 

yang mengubah tegangan bolak-balik rendah 

menjadi tinggi, transformator ini mempunyai 

jumlah lilitan kumparan sekunder lebih 

banyak daripada jumlah lilitan primer (Ns > 

Np).  

2. Transformator step down yaitu transformator 

yang mengubah tegangan bolak-balik tinggi 

menjadi rendah, transformator ini 

mempunyai jumlah lilitan kumparan primer 

lebih banyak daripada jumlah lilitan 

sekunder (Np > Ns).  



 
Gambar 2.5 Rangkaian step-up 

Keterangan : 

G  : Generator 

N   : out put generator netral 

F   : out put generator fasa 

30:220   : rasio perbandingan input – out put trafo. 

3. METODE PENELITIAN 

Peralatan utama yang digunakan untuk 

mendukung penelitian ini adalah :  

1. Multimeter digital untuk mengukur tegangan 

dan arus.   

2. Tachometer untuk mengukur kecepatan 

putaran mesin . 

3. Anemometer sebagai pengukur kecepatan 

angin.  

4. Generator magnet permanen termodifikasi 

sebagai pembangkit listrik saat pengujian.  

5. Baling-baling (blade) dengan jari-jari 1 

meter dari bahan pipa PVC berjumlah 4 

buah sebagai penggerak mula  

6. Roda gigi (gearbox) dengan perbandingan 

jari-jari 1:2  

7. Tiang penyangga (tower) dengan tinggi 2 

meter. 

Pengujian dilakukan diWaduk Gajah 

Mungkur, Alur penelitian  ditunjukan pada 

Gambar 4.  

Flow Chart 

 
Gambar 4 .Flowchart penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Tabel 4.1. Pengukuran kincir angin vertical 

tipe savonius dengan 4 bilah. 

 

No 

Wakt

u 

(jam 

ke-) 

Ke

cep

ata

n 

An

gin    

(m/

s) 

Kece

patan 

Gener

ator 

(rpm) 

Tegan

gan 

Gener

ator 

(volt) 

Arus 

Gener

ator 

(mA) 

Arus 

Beba

n (A) 

Lampu 

Indikator 

Pengisia

n 

1 19:15 4,2 256 28 62,22 0,06 Menyala 

2 19:15 4,4 265 30 66,67 0,07 Menyala 

3 19:20 4,5 382 37 82,22 0,08 Menyala 

4 19:20 4,7 398 42 93,33 0,09 Menyala 

5 19:22 4,8 403 45 
100,0

0 
0,10 Menyala 

6 19:22 5,1 412 48 
106,6

7 
0,11 Menyala 

7 19:25 5,2 415 48 
106,6

7 
0,11 Menyala 

8 19:26 5,2 414 48 
106,6

7 
0,11 Menyala 

9 19:27 5,5 420 50 
111,1

1 
0,11 Menyala 

10 19:30 5,7 430 51 
113,3

3 
0,11 Menyala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2. Pengukuran kincir angin vertical tipe 

savonius 3 Bilah. 

 

N

o 

Wakt

u 

(jam 

ke-) 

Kecepata

n Angin    

(m/s) 

Kecepata

n 

Generato

r (rpm) 

Teganga

n 

Generat

or (volt) 

Arus 

Gene

rator 

(mA) 

Lampu 

Indikator 

Pengisian 

1 16:55 4,2 210 23 
51,1

1 

Tidak 

Menyala 

2 16:58 4,5 224 25 
55,5

6 
Menyala 

3 16:59 4,7 233 26 
57,7

8 
Menyala 

4 17:00 5,1 256 27 
60,0

0 
Menyala 

5 17:02 5,2 266 29 
64,4

4 
Menyala 

6 17:04 5,4 274 30 
66,6

7 
Menyala 

7 17:05 5,7 280 31 
68,8

9 
Menyala 

8 17:08 6 305 33 
73,3

3 
Menyala 

9 17:10 6,3 320 35 
77,7

8 
Menyala 

10 17:15 6,5 337 37 
82,2

2 
Menyala 

Besar   kecilnya   kecepatan   angin   dalam   

kurun   waktu   tertentu berdampak besar terhadap 

tegangan dan arus  yang dihasilkan oleh generator. 

Angin adalah salah satu bentuk energi yang tersedia 

di alam. Pembangkit listrik tenaga angin 

mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik 

dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. 

Cara kerjanya cukup sederhana, energi angin yang 

memutar turbin angin, diteruskan untuk memutar 

rotor pada generator di bagian bawah turbin angin, 

sehingga akan  menghasilkan energi  listrik. 

Berdasarkan prinsip tersebut perhitungan energi 

kinetik dapat dilakukan dengan mengacu pada 

kecepatan angin. 

𝐸𝑘 =  
1

2
𝜌  𝑉2…………………………………  (4.2) 

dengan :  

Ek  : Energi kinetik angin (joule)  



 𝜌    : massa jenis angin (kg/m3)   

V   : Kecepatan angin (m/s) 

 Gambar 4.1. Grafik hubungan kecepatan angin 

dengan kecepatan putar (rpm) pada kincir angin 

vertical tipe savonius 4 bilah. 

Gambar 4.2. Grafik hubungan tegangan dengan 

kecepatan putar (rpm) pada kincir angin vertical tipe 

savonius 4 bilah. 

Gambar 4.3. Grafik hubungan arus dengan kecepatan 

putar (rpm) pada kincir angin vertical tipe savonius 4 

bilah. 

 

Gambar 4.4. Grafik hubungan kecepatan angin 

dengan kecepatan putar (rpm) pada kincir angin 

vertical tipe savonius 3 bilah. 

Gambar 4.5. Grafik hubungan tegangan dengan 

kecepatan putar (rpm) pada kincir angin vertical tipe 

savonius 3 bilah. 

Gambar 4.6. Grafik hubungan arus dengan kecepatan 

putar (rpm) pada kincir angin vertical tipe savonius 3 

bilah. 
 

Kelebihan kincir angin vertical 4 bilah saat 

putaran awalnya (starting) lebih mudah berputar dari 

pada turbin yang memakai tiga bilah, dikarenakan 

angin mudah ditangkap oleh turbin 4 bilah dan 

semakin banyak jumlah bilah semakin mudah 

berputar walaupun dengan kecepatan angin yang 

rendah. 

 

 

 

 

 



5.KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian dan analisa maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tegangan dan arus maksimal yang 

dihasilkan oleh kincir angin vertikal tipe 

savonius 4 bilah adalah 51 volt dan 0,25 mA 

pada kecepatan 415 rpm dan kecepatan 

angin 5,5 m/s, sedangkan untuk kincir 3 

bilah tegangan dan arus yang dihasilkan 

adalah 45 volt dan 0,20 mA pada kecepatan 

337 rpm dan kecepatan angin 6,5 m/s. 

2. Pengaplikasian kincir angin vertikal tipe 

savonius tidak perlu mekanisme orientasi 

pada arah angin (tidak perlu mendeteksi arah 

angin yang paling tinggi kecepatannya) 

seperti pada kincir horisontal. 
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