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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Mikrohidro atau yang dimaksud dengan Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro (PLTMH), adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang 

menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti, saluran irigasi, 

sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan (head) 

dan jumlah debit air. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari 

kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Secara teknis, 

mikrohidro memiliki tiga komponen utama yaitu air (sebagai sumber energi), 

turbin dan generator. Mikrohidro mendapatkan energi dari aliran air yang 

memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Pada dasarnya, mikrohidro 

memanfaatkan energi potensial jatuhan air (head).
 
Semakin tinggi jatuhan air 

maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi 

listrik. Di samping faktor geografis (tata letak sungai), tinggi jatuhan air dapat 

pula diperoleh dengan membendung aliran air sehingga permukaan air 

menjadi tinggi. Air dialirkan melalui sebuah pipa pesat kedalam rumah 

pembangkit yang pada umumnya dibagun di bagian tepi sungai untuk 

menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Energi mekanik yang berasal 

dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah 

generator. Mikrohidro bisa memanfaatkan ketinggian air yang tidak terlalu 

besar, misalnya dengan ketinggian air 2.5 meter dapat dihasilkan listrik 400 
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watt. Relatif kecilnya energi yang dihasilkan mikrohidro dibandingkan dengan 

PLTA skala besar, berimplikasi pada relatif sederhananya peralatan serta 

kecilnya areal yang diperlukan guna instalasi dan pengoperasian mikrohidro. 

Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan mikrohidro, yakni tidak 

menimbulkan kerusakan lingkungan. Perbedaan antara Pembangkit Listrik 

Tenaga Air (PLTA) dengan mikrohidro terutama pada besarnya tenaga listrik 

yang dihasilkan, PLTA dibawah ukuran 200 KW digolongkan sebagai 

mikrohidro.  

PLTMh baiknya digunakan pada daerah yang mempunyai syarat 

sebagai berikut: potensi energi air yang melimpah dan terdapat beda tinggi air 

di suatu wilayah atau alur sungai, baik berupa terjunan, alur sungai yang 

curam atau aliran air sungai yang bisa dibendung, maka disitu dapat dibangun 

PLTMH. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk 

memanfaatkan energi kinetik aliran sebagai sumber pembangkit di kota Klaten 

khususnya pada Pemandian Jolotundo karena wilayah tersebut mempunyai 

semua syarat dibangunnya PLTMh. 

 

1.2.Perumusan Masalah 

Dengan adanya masalah-masalah tersebut diatas maka didapatkan 

perumusan masalah dalam penelitian yaitu :  

Bagaimana karakteristik PLTMh di lokasi dengan memafaatkan kincir tipe 

Overshot. 
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1.3. Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalahnya, antara lain sebagai berikut : 

1. Pembuatan alat Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

2. Sudut pandang tugas akhir ini sendiri yaitu perancangan Pembangkit 

Listrik Tenaga Mikrohidro  

3. Pembuatan PLTMh dengan pemasangan kincir tipe Overshot 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui karakteristik 

PLTMh di lokasi dengan memanfaatkan kincir tipe Overshot 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana teknik 

2. Dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat yang berupa kebutuhan 

listrik dan masyarakat mengetahui tentang energi terbaru dengan 

pemanfaatan air 


