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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Keberadaan wilayah di Indonesia yang begitu beragamnya sumber 

energi alternatif yang dapat dimanfaatkan, merupakan tantangan bagi kita 

untuk melakukan penelitian atau kajian agar memperoleh sumber energi 

alternatif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi yang 

terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik, banyak 

muncul permasalahan yang disebabkan karena semakin berkurangnya 

cadangan minyak bumi dan gas yang digunakan sebagai bahan bakar 

pembangkit listrik. Energi terbarukan mulai dikembangkan seiring dengan 

terbatasnya cadangan energi fosil dan juga adanya dampak negatif pada 

lingkungan yang terjadi akibat penggunaan energi fosil tersebut.Salah satu 

sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan adalah Pembangkit 

Listrik Tenaga Angin. 

Kebutuhan energi listrik yang terus meningkat itulah, maka 

diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk membangun suatu pembangkit 

tenaga listrik. Para perencana sistem juga harus dapat melihat kemungkinan-

kemungkinan perkembangan sistem tenaga listrik di tahun-tahun yang akan 

datang. Maka dari itu diperlukan pengembangan industri listrik yang 

meliputi perencanaan pembangkitan, sistem kontrol dan proteksi, serta 

sistem transmisi dan distribusi listrik yang akan disalurkan hingga sampai 
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pada konsumen. Pembangunan pembangkit skala besar sering terkendala 

besarnya investasi dan jangka waktu pembangunan yang lama pada pusat-

pusat tenaga listrik dibandingkan pembangunan industri yang lain maka 

perlu diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik tepat pada 

waktunya. PLTB mempunyai keuntungan utama karena sifatnya terbarukan. 

Hal ini berarti eksploitasi sumber energi ini tidak akan membuat sumber 

daya angin yang berkurang seperti halnya penggunaan bahan bakar fosil. 

Energi angin adalah energi yang relatif bersih dan ramah lingkungan 

karena tidak menghasilkan karbon dioksida CO2 atau gas-gas lain yang 

berbahaya 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. 

Dengan 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. 

Energi alternatif dan yang terbarukan mempunyai peran yang sangat 

penting dalam memenuhi kebutuhan energi. Hal ini disebabkan penggunaan 

bahan bakar untuk pembangkit-pembangkit listrik konvensional dalam 

jangka waktu yang panjang akan menguras sumber minyak bumi, gas dan 

batu bara yang makin menipis dan juga dapat mengakibatkan pencemaran 

lingkungan. 
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Atas dasar pertimbangan untuk pemenuhan energi listrik, maka 

dibangun pembangkit yang ekonomis, aman dan handal. Hal ini 

memotifasi penulis untuk memanfaatkan turbin angin tipe axial pada 

pembangkit listrik tenaga bayu dalam skala kecil. 

 

1.2.  Perumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

pemanfaatan turbin angin tipe axial dengan menggunakan magnet 

permanent pada pembangkit tenaga listrik . 

 

1.3. Batasan Masalah  

Untuk menghindari persepsi yang salah dan meluasnya pembahasan 

maka pembahasan masalah penelitian ini adalah : 

1. Pemanfaatan energi terbarukan secara optimal khususnya angin. 

2. Sudut pandang tugas akhir ini adalah perancangan pembangkit listrik 

tenaga bayu dengan memanfaatkan turbin tipe axial. 

3. Mendapatkan nilai tegangan dan arus dari keluaran pembangkit listrik 

tenaga bayu. 
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1.4.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tegangan dan arus 

yang dihasilkan oleh generator magnet permanent yang diputar dengan 

turbin angin tipe axial. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penulisan penelitian ini antara lain adalah: 

1. Memasyarakatkan pembangkit listrik tenaga angin dengan 

memanfaatkan turbin tipe axial  pada pembangkit listrik tenaga bayu 

dalam skala kecil. 

2. Memperbanyak khasanah ilmu pengetahuan khususnya pembangkit 

listrik tenaga angin dengan memanfaatkan turbin tipe axial pada 

pembangkit listrik tenaga bayu dalam skala kecil. 

3. Manfaat umum yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk 

pertimbangan dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab yang disusun dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang 

diharapkan, dan sistematika penulisan yang digunakan. 
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BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas telaah penelitian dan dasar teori yang 

berhubungan dengan perancangan turbin angin tipe axial 4 dan 

3 bilah.  

BAB 3  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas cara melakukan analisis dan perancangan,   

dimulai dari bahan dan perlengkapan pendukung yang harus 

disiapkan dan tahap yang harus dilakukan sampai akhir 

penelitian. 

BAB 4  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Memuat analisis dan pembahasan penelitian dari hasil keluaran 

pembangkit listrik tenaga bayu berupa arus dan tegangan. 

BAB 5  : PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan dan saran untuk 

menyempurnakan hasil penelitian serta pengujiannya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


