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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

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 
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energi antara 200 W sampai 1.000 kW. Potensi ini sudah dapat dimanfaatkan 

untuk pembangkit tenaga listrik skala kecil sampai 10 kW.  

Selama ini kincir angin yang digunakan di berbagai negara 

menggunakan sudu yang terbuat dari material logam seperti aluminium, besi 

dan lain sebagainya. Kelemahan unsur logam sebagai sudu kincir angin yaitu 

kecepatan putaran kincir tidak maksimal karena potensi kecepatan angin di 

Indonesia tidak begitu besar sehingga jika kincir angin seperti ini diterapkan 

di Indonesia membutuhkan tenaga angin yang besar untuk mendorong sudu 

berputar. Fiberglass merupakan nama dagang dari campuran resin polyester 

tidak jenuh dengan penguat serat. Fiberglass merupakan bahan yang sangat 

bermanfaat dalam dunia teknik. Polimer mudah dibuat dan penerapannya pun 

mencakup berbagai bidang industri seperti industri serat, karet, plastik, cat 

dan perekat. Resin polyester tidak jenuh berupa resin cair dengan viskositas 

relatif rendah, mengeras pada suhu kamar dengan penggunaan katalis tanpa 

menghasilkan gas sewaktu pengerasan seperti banyak resin lainnya maka 

resin polyester tidak jenuh perlu diberi tekanan untuk pencetakan. Secara 

kimia resin polyester kuat terhadap asam kecuali asam pengoksid, tetapi 

lemah terhadap alkali. Bahan ini mudah mengembang dengan polimer stiren. 

Kemampuan terhadap cuaca sangat baik. Tahan terhadap kelembaban dan 

sinar UV bila lingkungan terbuka, tetapi sifat tembus cahaya permukaan 

rusak dalam beberapa tahun.  
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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 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 
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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.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

a. Bagaimana merancang turbin angin vertical tipe Savonius pada generator 

permanen magnet kecepatan rendah. 

b. Bagaiman karakteristik keluaran turbin angin vertical tipe savonius pada 

generator permanen magnet kecepatan rendah. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang turbin angin vertical tipe 

Savonius pada generator permanen magnet kecepatan rendah dan untuk 

mengetahui keluaran arus dan tegangan yang dihasilkan dari pemanfaatan 



5 

 

 

 

turbin angin vertical axis tipe Savonius pada generator permanen magnet 

kecepatan rendah. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk menghindari persepsi yang salah dan meluasnya pembahasan 

maka pembatasan masalah penelitian ini adalah : 

1. Pemanfaatan energi terbarukan secara optimal khususnya angin. 

2. Jenis kincir angin yang diteliti adalah kincir angin vertical  tipe Savonius. 

3. Jenis generator yang digunakan adalah generator magnet permanen 

kecepatan rendah 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penulisan penelitian ini antara lain adalah : 

1. Memasyarakatkan pembangkit listrik tenaga angin dengan memanfaatkan 

turbin vertical axis tipe Savonius. 

2. Memperbanyak khasanah ilmu pengetahuan khususnya pembangkit listrik 

tenaga angin dengan memanfaatkan turbin vertical axis tipe Savonius. 

3. Manfaat umum yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk pertimbangan 

dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik. 


