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 ABSTRAKSI 

 
Turbin Kaplan adalah mesin konversi energi dengan air sebagai fluida 

kerjanya. Dalam rancang bangun Turbin Kaplan perlu diperhatikan besar 
kecilnya debit aliran serta ketinggian air jatuh. Tujuan penulisan tugas akhir ini 
adalah mendapatkan desain Turbin Kaplan dan pengaruh ketinggian dan debit 
air dengan sudut sudu rotor 450 dan stator 450. 

Pengujian Turbin kaplan ini mengacu pada data pengukuran yang 
diperoleh dari survey aliran air di Waduk Lalung, Kabupaten Karanganyar  yaitu 
dengan variable ketinggian (H) 4 m, 3 m, 2 m  dan perubahan debit (Q) dengan 
sudut sudu rotor 450 dan stator 450 dengan diameter luar turbin (DL) = 30 cm, 
diameter leher poros turbin (DN) = 21,5 cm, diameter tengah turbin (DM) = 13 
cm. 

 Dari hasil pengujian turbin Kaplan diperoleh hasil putaran turbin dari 
sudut sudu rotor 450 dan stator 450 pada putaran tertinggi 493,6 rpm dengan 
debit 132 dm3/s ketinggian 4 m pada bukaan pintu air 1, sedangkan putaran 
terendah pada ketinggian 2 m bukaan pintu air 4 dengan putaran 210,8 rpm 
dengan debit 57 dm3/s. 

 
Kata kunci : turbin kaplan, sudu turbin, putaran turbin, debit, ketinggian 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang  

Energi listrik merupakan kebutuhan pokok sekarang ini karena selain 

sebagai penerangan juga digunakan untuk melakukan sebuah usaha seperti 

foto kopi, rental komputer dan warnet. Kebutuhan energi lisrik yang terus 

meningkat membuat banyaknya dibangun pembangkit listrik. 

 Kebutuhan energi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh energi 

yang berbasis bahan bakar fosil, seperti minyak bumi dan batu bara. Kerugian 

dari bahan bakar fosil adalah sifatnya yang tidak ramah lingkungan. Selain itu 

bahan bakar fosil merupakan energi yang tak terbarukan sehingga, jika 

dieksploitasi terus-menerus cadangan bahan bakar fosil akan habis. Oleh 

karena itu perlu dikembangkan sumber energi alternatif yang dapat 

menggantikan sumber energi berbasis fosil yang tidak ramah lingkungan dan 

bersifat terbarukan. Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumberdaya 

alternatif yang sangat melimpah. 

Pembangkit listrik microhidro merupakan pembangkit listrik skala kecil, 

dengan memanfaatkan sember daya alam ketinggian dan debit air yang 

tersedia relatif rendah. Masih banyak sumber energi yang berasal dari tinggi air 

jatuh dibawah 10 meter yang belum digunakan hingga saat ini. 
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Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah bagaimana 

perancangan dan pengujian Turbin Kaplan dengan variabel perubahan debit 

dan ketinggian air jatuh. 

Tujuan Penulisan  

Adapun tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Mendapatkan rancangan dan konstruksi Turbin Kaplan yang sesuai. 

2. Mendapatkan pengaruh ketinggian dan perubahan debit terhadap putaran 

Turbin Kaplan dari pengujian yang dilakukan. 

Manfaat  

Pengembangan pembangkit listrik mikrohidro atau Turbin Kaplan 

berskala kecil ini diharapkan akan memberikan manfaat diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebagai pedoman dalam pembuatan pembangkit listrik mikrohidro di 

kemudian hari. 

2. Mampu mengembangkan pemanfaatan sumber daya air yang tersedia 

menjadi energi listrik melalui Turbin Kaplan mikrohidro. 

Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam perancangan dan 

pengujian turbin Kaplan perlu dilakukan adanya pembatasan masalah yang 

diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Ketinggian 4 m dari SDA yang tersedia. 

2. Variasi debit menggunakan variasi bukaan pintu air. 
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3. Sudut sudu jalan 450 

4. Sudut sudu pengarah 450 

5. Ukuran-ukuran utama turbin Kaplan didapat dari grafik nq Fritz Dietzel, 

halaman 54. 

6. Penulis tidak menghitung gaya yang terjadi pada kontruksi turbin Kaplan. 

 

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. 

Sinaga, (2009) menjelaskan dalam penelitian perancangan turbin air 

untuk sistem pembangkit listrik microhidro (studi kasus desa Way Gison 

kecamatan Sekincau kabupaten lampung barat) bahwa pemilihan jenis turbin 

yang digunakan dipengaruhi oleh debit dan tinggi jatuh air. Dan potensi sungai 

Way Gison dapat menghasilkan daya 23,8 kW dengan debit aliran 0,407 m3/s 

dan head 10,6. 
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METODOLOGI PENELITIAN 
 

Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Pengujian 

1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengujian. 

2. Pastikan instalasi terpasang dengan benar . 

3. Pastikan tidak ada kebocoran. 

4. Pastikan tinggi jatuh air  dan debit air yang tersedia telah sesuai. 

5. Ukur debit air yang keluar pipa menggunakan bak tampungan air. 

6. Ukur putaran turbin beberapa kali percobaan dengan mengubah variasi 

pada debit untuk menghasilkan putaran tertinggi dengan menggunakan 

tachometer. 

7. Pengolahan data hasil percobaan yang telah didapatkan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengujian Putaran Turbin 

Data hasil pengujian turbin Kaplan dengan sudut sudu stator 450 dan 

sudut sudu rotor 450. Penganbilan data debit menggunakan bak tampungan 

yang diletakkan dibagian bawah pipa 10”  dan dicari  waktu yang dibutuhkan 

sampai bak terisi air penuh. 

Table 4.1 data hasil percobaan turbin Kaplan 
 

pintu air 
ketinggian 

(m) 
debit 

(dm3/s) 
putaran 
(rpm) 

bukaan 1 

4 132 493.6 
3 120 405.4 
2 102 356.4 

bukaan 2 

4 112 425.5 
3 92 367.8 
2 88 313.9 

bukaan 3 

4 79 395.4 
3 83 304.5 
2 67 267.5 

bukaan 4 

4 74 326.3 
3 67 286.7 
2 57 210.8 
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Pembahasan 

 

Gambar 4.1 Grafik hubungan putaran dan ketinggian  
 
Dari gambar 4.9 dari grafik percobaan diatas dapat dilihat bahwa pada pintu air 

bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3 dan bukaan 4 yang diujikan bahwa setiap 

penambahan ketinggian mengakibatkan penambahan kecepatan putaran yang 

terjadi pada turbin. Hal tersebut terjadi karena setiap penambahan ketinggian 

menyebabkan kecepatan aliran dan debit air semakin bertambah selain itu 

tekanan air menjadi lebih besar sehingga putaran turbin menjadi lebih cepat. 

Pada grafik percobaan didapat putaran tertinggi pada ketinggian 4 meter 

dengan pintu air bukaaan 1 pada putaran 493,6 rpm sedangkan putaran 

terendah didapat pada ketinggian 2 meter dan bukan pintu air 4 dengan putaran 

210,8 rpm. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

  Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian Turbin Kaplan 

dengan sudut sudu rotor 450 dan variasi sudut sudu stator 450 maka dapat 

diambil sebagai berikut :  

1. Dari perancangan Turbin Kaplan dengan ketinggian 4m, debit 0,135 

m3/s, dan putaran 700 rpm dari perhitungan dihasilkan diameter luar 

sudu turbin 0,3 m, diameter tengah sudu turbin 0,215 m dan diameter 

leher poros sudu turbin 0,13 m. 

2. Penambahan ketinggian menyebabkan putaran turbin mejadi lebih 

cepat. Dari ketinggian 2 meter, 3 meter dan 4 meter yang diujikan  

putaran tertinggi didapat pada ketinggian 4 meter dengan pintu air 

bukaan 1 debit 132 dm3/s putaran yang dihasilkan 493.6 rpm. 

Sedangkan putaran terendah terdapat pada ketinggian 2 meter 

dengan pintu air bukaan 4 debit 57 dm3/s dengan hasil putaran 210.8 

rpm. 

 

Saran  

Dari hasil pengujian dan analisis yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, dapat diberikan suatu saran untuk penelitian selanjutnya. 

Saran-saran tersebut diantaranya adalah:  
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1. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan 

menggunakan proses pengecoran dalam membuat sudu jalan turbin. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan 

menggunakan ukuran debit yang lebih baik.  
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