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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  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 

listrik juga 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 
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geothermal (219.00 juta BOE), micro hydro (0.45 MW), dan 

biomass (49.81GW). Indonesia dikenal memiliki sumber energi 

terbarukan yang sangat besar, sehingga perlu dikembangkan 

secara optimal dengan membuka peluang investasi dan 

memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat luas. 

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, bahan dan peralatan yang digunakan 

sederhana. 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. 

Pada turbin Kaplan terdapat beberapa faktor yang 

berpengaruh pada besarnya efisiensi turbin seperti tinggi air jatuh, 

debit air, sudut sudu jalan dan sudut sudu pengarah. Pada 

Perubahan sudut sudu pengarah ini dilakukan untuk mencari 

efisiensi terbesar pada turbin. Dalam pengoprasinya dengan 

mencari sudut sudu pengarah yang sesuai dengan sudut sudu jalan 

sehingga aliran air yang masuk dari pipa dapat langsung disalurkan 
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semua ke sudu jalan untuk mendapatkan putaran turbin yang 

maksimal serta konstan. 

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.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

bagaimana perancangan dan pengujian turbin Kaplan dengan 

variabel perubahan pada sudut sudu pengarah yang sesuai dengan 

daerah atau lokasi yang akan dipakai dalam pengoprasian turbin air 

di waduk lalung. 

 

1.3.  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. 
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1.4.  Manfaat  

Perancangan dan pengujian turbin Kaplan ini diharapkan 

akan memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Memperluas pengetahuan bahwa waduk lalung dapat 

dimanfaatkan untuk pembangkit energi listrik. 

2. Memperluas pengetahuan khususnya masyarakat sekitar waduk 

lalung tentang bagaimana perancangan jenis turbin Kaplan yang 

dapat di terapkan diwaduk lalung. 

3. Menambah suplai pasokan energi listrik di daerah sekitar waduk 

lalung tersebut. 

 

1.5.  Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka, dalam perancangan 

dan pengujian turbin Kaplan perlu dilakukan adanya pembatasan 

masalah yang diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Variasi debit dihitung dengan menggunakan pembukaan pintu 

air. 

2. Ketinggian (H) 4 m. 

3. Jumlah Sudu didapat dari Grafik kecepatan Spesifik (nq). 

4. Sudu jalan 45°. 

5. Gaya yang bekerja pada kontruksi turbin Kaplan tidak dibahas. 
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1.7.  Sistematika Penulisan  

Pada dasarnya sistematika penulisan sangat diperlukan 

dalam penyusunan laporan sehingga dapat terlihat secara jelas dan 

sistematis tentang hal apa yang akan dibahas diantaranya sebagai 

berikut : 

 BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, batasan 

masalah dan sistematika penulisan. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang kajian pustaka, landasan 

teori yang terdiri dari energi air, klasifikasi turbin air 

dan turbin Kaplan, pemilihan jenis turbin yang 

didasarkan pada tinggi jatuh (H) dan jumlah putaran 

spesifik, kecepatan spesifik, debit dan head, serta 

efisiensi dan daerah kerja, Rumus perhitungan jenis 

turbin Kaplan diantaranya kecepatan spesifik, 

kecepatan keliling, diameter, segitiga kecepatan, 

kecepatan aliran, profil sudu, tinggi sudu pengarah, 

daya, gaya aksial dan efisiensi turbin Kaplan. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang diagram alir penelitian, 

alat dan bahan, tahapan penelitian, instalasi 
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penelitian, lokasi penelitian, analisa perhitungan, 

gambar rancangan turbin Kaplan dan metode 

pengujian turbin kaplan. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil pengujian dan 

pembahasan. 

 BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelasankan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran mengenai tentang kemungkinan 

pengembangan penelitian yang akan dilakukan lebih 

lanjut. 

 


