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ABSTRAKSI 

Turbin Kaplan adalah jenis turbin air yang dapat beroperasi pada 
tinggi jatuh air (head)yang sangat rendah dengan kapasitas air yang tinggi 
maupun kapasitas air yang sangat  rendah. Dalam Perancangan dan 
Pengujian Turbin Kaplan perlu diperhatikan ketinggian air jatuh (head) dan 
debit aliran air. Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk 
mendapatkan rancangan turbin Kaplan pada ketinggian 4 m sudut sudu 
jalan 45º dengan variabel perubahan debit dan sudut sudu pengarah. 

Pengujian turbin Kaplan mengacu pada data pengukuran yang 
diperoleh dari survey aliran air di waduk Lalung Kabupaten Karanganyar 
yaitu pada ketinggian (H) 4 m sudut sudu jalan 45º dengan variabel 
perubahan debit dan sudut sudu pengarah. Dari analisis diperoleh 
diameter luar turbin (DL) = 300 mm, diameter leher turbin (DN) = 130 mm, 
dan diameter tengah turbin (DM) = 215 mm. 

Dari hasil pengujian turbin Kaplan pada ketinggian (H) 4 m dan 
sudut sudu jalan 45º diperoleh putaran tertinggi sebesar 493,6 rpm yaitu 
pada debit 132 dm3/s dan sudut sudu pengarah 45º sedangkan putaran 
terendah yang dihasilkan oleh turbin Kaplan ada pada putaran 285,4 rpm 
yaitu pada debit 88 dm3/s dan sudut sudu pengarah 55º 

 

Kata kunci : Turbin kaplan, Diameter turbin,Sudu turbin, Putaran  
Turbin 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan sumber energi 

terutama energi listrik, dan khususnya di daerah-daerah terpencil yang 

tidak terjangkau oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikarenakan tidak 

sesuainya biaya pemasangan instalasi listrik dengan kebutuhan listrik 

tersebut, maka perlu berbagai cara dilakukan untuk mencari dan 

menggunakan potensi alam sebagai energi listrik yang dapat digunakan. 

Pemanfaatan energi listrik yang sangat penting salah satunya 

dipakai sebagai penerangan, selain itu pemanfaatan energi listrikjuga 

digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti tv, mesin cuci, setrika, dan 

alat-alat memasak. Sumber daya alam sebagai energi listrik dapat 

dilakukan dengan  memanfaatkan potensi alam yang ada disekitar daerah 

tersebut seperti aliran sungai atau air terjun yang dibuat sebagai sumber 

pembangkit tenaga listrik. 

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 

(Minggu, 07 Oktober 2012) besarnya potensi energi terbarukan indonesia 

seperti hydro power memiliki cadangan sebesar 845,00 juta BOE 

ekuivalen dengan 75,67GW dan kapasitas terpasang baru 4,2 GW. 

Demikian pula potensi geothermal (219.00 juta BOE), micro hydro (0.45 

MW), dan biomass (49.81GW). Dalam hal ini pembangkit listrik Microhidro 

merupakan salah satu jenis pembangkit listrik alternatif yang mengubah 

energi air menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros, Putaran 



poros turbin ini akan diubah oleh generator menjadi tenaga listrik. 

Pembangkit listrik microhidro merupakan pembangkit listrik skala kecil, 

sehingga dalam penerapannya tidak terlalu rumit dan mudah diterapkan 

pada masyarakat. Dalam hal ini dilakukan proses perancangan dan 

pengujian turbin air jenis turbin Kaplan untuk daerah yang mempunyai 

intensitas potensial air yang cukup tinggi yaitu di waduk lalung. 

Dari uraian sebelumnya pada Tugas Akhir ini, penulis akan 

melakukan Perancangan dan Pengujian Turbin Kaplan pada ketinggian 

(H) 4 meter, debit 0,135 m³/s dengan melakukan variabel perubahan pada 

sudut sudu pengarah. 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Mendapatkan rancangan dan konstruksi Turbin Kaplan dengan 

ketinggian (H) 4 meter, debit aliran 0,135 m³/s dengan variabel 

perubahan pada sudut sudu pengarah. 

2. Melakukan pengujian turbin untuk mendapatkan output turbin yang 

berupa putaran (rpm) dengan melakukan variabel perubahan pada 

debit air dan sudut sudu pengarah. 

 

 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kajian Pustaka 

Fajri, (2011) dalam penelitian rancang bangun dan pengujian turbin 

Kaplan pada ketinggian (H) 4 meter debit (Q) 0,025 m3/s dengan variasi 

sudut sudu rotor 20o dan sudut sudu stator 25o, 30o, 45o menghasilkan 

kesimpulan bahwa putaran tertinggi yang dihasilkan oleh turbin Kaplan ini 

ada pada putaran 602,2 rpm yaitu pada sudu stator 25o dari ketiga variasi 

sudut stator 25o, 30o, 45o dengan debit 24,1 dm3/s. Putaran terendah yang 

dihasilkan oleh turbin Kaplan ini, ada pada putaran 104 rpm yaitu pada 

sudu stator 25o dari ketiga variasi sudut stator 25o, 30o, 45o dengan debit 

20,1 dm3/s. 

Dietzel, (1980) mengemukakan bahwa air yang mengalir 

mempunyai energi yang dapat digunakan untuk memutar roda turbin, 

karena itu pusat-pusat tenaga air dibangun disungai-sungai dan di 

pegunungan. Perancangan turbin turbin Kaplan dengan ketinggian (H) = 

7,96 m (5,5 sampai 8,8 m) ; V = 256 m3/detik ; n = 601/menit ; P = 18500 

kW ; pusat tenaga Sackingen. 

Susatyo, (2009) menjelaskan dalam penelitian rancang bangun 

turbin arus sungai ketinggian sangat rendah perencanaan awal dengan 

ketinggian 1 meter, debit 0.12 m3/s putaran desain 500 rpm diperoleh 

daya sebesar 824 Watt dengan putaran spesifik 173.2 dan efisiensi 70%. 

Dari data input tersebut diperoleh dimensi diameter adalah 0.3 meter, 

diameter hub 0.15 meter dan jumlah sudu 6 buah dan dari hasil analisa 



simulasi kumputasi aliran fluida dinamik, untuk debit 0.12 m3/s maka daya 

dan efisiensi turbin yang dihasilkan masih lebih rendah dari perencanaan. 

Hal tersebut disebabkan karena dari hasil simulasi, untuk debit 0.12 m3/s 

ketinggianturbin yang terbaca hanya 0.67 meter bukan 1 meter seperti 

perencanaan pada desain input. Berdasarkan pengujian lapangan, untuk 

debit 0.111 m3/s daya poros dan efisiensi turbin yang dihasilkan lebih kecil 

dari perencanaan. Hal tersebut karena ketinggianpada perencanaan 

adalah 1 meter, sedangkan pada pengujian, ketinggianyang terbaca 

kurang dari 1 meter. Perbedaan hasil perancangan, analisis hidrodinamik 

dan pegujian lapangan menunjukan bahwa perlunya perbaikan desain 

turbin arus sungai atau ketinggiansangat rendah terutama pada bagian 

sudu pengarah serta memperhalus proses pembuatan agar daya dan 

efisiensi turbin sesuai perencanaan awal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

 

Diagram Alir Penelitian 

 

Gambar 1. Skema diagram alir. 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Pengujian Turbin 

Berdasarkan hasil pengujian putaran turbin pada ketinggian (H) 4 

meter dan sudut sudu jalan 45o denganvariabel perubahan pada debit dan 

sudut sudu pengarah maka, diperoleh sebagaimana terdapat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 1. Data hasil pengujian putaran turbin hasil pengujian dari 
variabel perubahan pada debit dan sudut sudu pengarah. 
 

Debit Sudut sudu pengarah Putaran 

(dm³/s) (º) (rpm) 

88 

15 286,5 

25 301,2 

35 315,4 

45 326,3 

50 312,3 

55 285,4 

102 

15 340,8 

25 365,1 

35 380,2 

45 395,4 

50 378,3 

55 354,2 

120 

15 394,5 

25 405,6 

35 410,5 

45 425,5 

50 405,6 

55 390,5 

132 

15 458,2 

25 475,2 

35 490,1 

45 493,6 

50 488,5 

55 470,8 
 



Pembahasan Hasil Pengujian Turbin Kaplan 

Berdasarkan hasil pengujian putaran turbin hasil pengujian pada 

ketinggian (head) 4 meter dan sudut sudu jalan 45o dengan debit air  88, 

102, 120, 132 dm3/s dan perubahan pada sudut sudu pengarah maka, 

diperoleh sebagaimana terdapat pada grafik dibawah ini : 

 

Gambar 2. Grafik hubungan putaran dengan sudut sudu  
pengarah  

 
Pada gambar 2. diatas dapat dilihat perbandingan putaran turbin 

Kaplan dengan perubahan pada sudut sudu pengarah, maka dihasilkan 

putaran yang paling tinggi adalah pada sudu pengarah 45o dengan 

putaran sebesar 493,6 rpm dan putaran terendah pada sudu pengarah 55o 

dengan putaran sebesar 285,4 rpm. hal ini diakibatkan karena pada sudut 

sudu pengarah 55o debit air yang mengalir dari pipa masuk melalui sudu 

pengarah ke sudu jalan semakin sedikit dan tekanan air ke sudu jalan  

berkurang karena mengenai sudu pengarah tidak langsung masuk ke 

sudu jalan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian turbin Kaplan 

pada ketinggian (head) 4 meter dan sudut sudu jalan 45o dengan debit air 

88, 102, 120, 132 dm3/s dan perubahan variabel sudut sudu pengarah 

15o, 25o, 35o, 45o, 50o, 55o maka dapat diambil sebagai berikut :  

1. Dari hasil perancangan turbin Kaplan dihasilkan diameter luar sudu 

turbin 0,300 meter, diameter tengan sudu turbin 0,215 meter, dan 

diameter leher sudu turbin 0,130 meter. 

2. Putaran tertinggi yang dihasilkan oleh turbin Kaplan ini ada pada 

putaran 493,6 rpm yaitu pada debit 132 dm3/s dan sudut sudu 

pengarah 45osedangkan putaran terendah yang dihasilkan oleh turbin 

Kaplan ada pada putaran 285,4 rpm yaitu pada debit 88 dm3/s dan 

sudut sudu pengarah 55o. 

 

Saran  

Dari hasil pengujian dan analisis yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, dapat diberikan suatu saran untuk penelitian selanjutnya.  

Saran-saran tersebut diantaranya : 

1. Pastikan dalam melakukan pengukuran harus benar dan tidak ada 

kebocoran dalam instalasi karena sebagai dasar untuk analisis 

perhitungan dan mengambil kesimpulan dari pengujian tersebut. 



2. Untuk perancangan dan pengujian turbin Kaplan selanjutnya dapat 

menggunakan generator untuk menghasilkan daya  turbin dan 

komponen turbin dikembangkan dengan menggunakan sistem 

pengecoran untuk sudu jalan agar lebih ringan dan sudut lekukan 

yang diterapkan lebih maksimal sedangkan untuk jumlah sudu 

pengarah dan debit air ditambah agar lebih bervariasi lagi. 
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