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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik PLTMh yang telah didesain dengan 

menggunakan kincir air tipe overshoot dan generator magnet permane tipe axial yang memiliki 

kecepatan rendah.  

Pengujian PLTMh dilakukan dengan memanfaatkan sumber mata air yang terdapat di 

daerah Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Desain kincir overshot ini memilikii 8 sudu dengan diameter 

kincir 30 cm. Untuk sudu-sudunya mempunyai panjang sudu 10 cm dan lebar sudu 12 cm. Pipa 

penstock yang digunakan dalam proses pengujian terdiri dari dua buah pipa dengan diameter 

masing-masing 10 cm dan 6 cm  dengan head atau jatuh air  1 meter.   

Hasil dari pengukuran tegangan dan arus pada pembangkit listrik mikrohidro ini, pada 

kecepatan aliran air pipa penstock 1 sebesar 2.22 m/s mampu menghasilkan debit air sebesar 

0.017427 m
3
/s dan daya kinetik air 42.943 Watt  dengan kecepatan 4060 rpm, pada variasi jarak 

rotor-stator 0.5 cm, 1 cm, dan 1.5 cm menghasilkan tegangan output DC sebesar 9 V, 7 V, 36 V 

pada kondisi tanpa beban dan 1.95 V, 1.75 V dan 1.4 V pada kondisi dibebani 3 buah kipas dengan 

kapasitas 9 Watt. Arus akibat pembebanan teresebut adalah 0.03 A, 0.03 A, 0.02 A. Tegangan AC 

yang dibangkitkan secara berurutan adalah 20 V, 16 V dan 15 V. Pada pipa penstock 2 dengan 

kecepatan aliran air sebesar 1.85 m/s mampu menghasilkan debit air sebesar 0.005229 m
3
/s dan 

daya kinetic air 8.949 Watt dengan kecepatan 3655 rpm pada pembebanan yang sama dan dengan 

treatment yang sama menghasilkan tegangan output DC sebesar 9 V, 8 V, 6 V pada kondisi tanpa 

beban dan 1.85 V, 1.65 V dan 1.55 V pada kondisi berbeban. Sedang tegangan AC terbangkitkan 

adalah 19 V, 16 V dan 14 V. 

 

Kata kunci : PLTMh, kincir overshot,generator magnet permanen, 

 

 

1. Pendahuluan 

 Mikrohidro adalah istilah yang 

digunakan untuk instalasi pembangkit 

listrik skala kecil yang menggunakan 

tenaga air sebagai tenaga penggeraknya. 

Kondisi air yang bisa dimanfaatkan 

sebagai sumber daya penghasil listrik 

adalah yang memiliki kapasitas aliran dan 

ketinggian head tertentu. Semakin besar 

kapasitas aliran maupun ketinggiannya 

dari head maka semakin besar energi 

yang bisa dimanfaatkan untuk 

menghasilkan energi listrik. Biasanya 

Mikrohidro dibangun berdasarkan 

kenyataan bahwa adanya air yang 

mengalir di suatu daerah dengan 

kapasitas dan ketinggian yang memadai. 

Istilah kapasitas mengacu kepada jumlah 

volume aliran air per satuan waktu (flow 

capacity) sedangkan beda ketinggian 

daerah aliran sampai ke instalasi dikenal 



dengan istilah head. Mikrohidro juga 

dikenal sebagai white resources dengan 

terjemahan bebas bisa dikatakan energi 

putih. Dikatakan demikian karena 

instalasi pembangkit listrik seperti ini 

menggunakan sumber daya yang telah 

disediakan oleh alam dan ramah 

lingkungan. Suatu kenyataan bahwa alam 

memiliki air terjun atau jenis lainnya 

yang menjadi tempat air mengalir. 

Perkembangan teknologi saat ini 

dimungkinkan untuk mengubah energi 

aliran air beserta energi potensial pada 

daerah tertentu menjadi energi listrik. 

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. 

Pada daerah dengan faktor geografis yang 

sulit menemukan tempat jatuh air yang 

tinggi tetap bisa memanfaatkan aliran 

airnya dengan menggunakan jenis kincir 

yang cocok untuk head rendah. Air 

dialirkan melalui sebuah pipa pesat ke 

dalam 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.  

PLTMh sebaiknya digunakan pada 

daerah yang memiliki 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. Pada penelitian sebelumnya 

digunakan alternator untuk 

membangkitkan listrik. Akan tetapi 

tegangan output-nya tidak stabil karena 

menjadi tergantung pada tegangan 

accumulator. Apabila digunakan 

generator magnet permanen diharapkan 

output menjadi stabil dan tidak 

bergantung pada accumulator. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti 

hendak melakukan penelitian untuk 

memanfaatkan generator magnet 

permanen untuk diterapkan pada 

pembangkit listrik tenaga mikrohidro 

dengan kincir tipe overshot di Pemandian 

Jolotundo, Desa Susuhan, Kec. Jatinom, 

Klaten, Jawa Tengah., karena wilayah 

tersebut mempunyai semua syarat 

dibangunnya PLTMh. 

1.1. Pemanfaatan Sumber Air 

Energi yang dimiliki air dapat 

dimanfaatkan dan digunakan dalam 

wujud energi mekanis maupun energi 

listrik. Pemanfaatan energi air banyak 

dilakukan dengan menggunakan kincir air 

atau turbin air yang memanfaatkan 

adanya suatu air terjun atau aliran air di 

sungai. 

Besarnya tenaga air yang tersedia 

dari suatu sumber air bergantung pada 

besarnya head dan debit air. Dalam 

hubungan dengan reservoir air maka 

head adalah beda ketinggian antara muka 

air pada reservoir dengan muka air keluar 

dari kincir air/turbin air. 

 

mghE  ....................................(1) 

m : massa air 

h : head (m) 

g : percepatan gravitasi (m/s
2
) 



Daya merupakan energi tiap satuan 

waktu (
 

 
), sehingga persamaan 1 dapat 

dinyatakan sebagai: 

gh
t

m

t

E


  ................................. (2) 

Dengan mensubsitusikan P terhadap 

(
 

 
) dan mensubsitusikan Q  terhadap  

(
 

 
)maka: 

QghP 
  ................................... (3) 

dengan 

P adalah daya (Watt)   

Q adalah kapasitas aliran (m
3
/s) 

 adalah densitas air (kg/m
3
) 

Selain memanfaatkan air jatuh 

hydropower dapat diperoleh dari aliran 

air datar. Dalam hal ini energi yang 

tersedia merupakan energi kinetik: 

2

2

1
mvE   .................................... (4) 

dengan  

v adalah kecepatan aliran air (m/s) 

Daya air yang tersedia dinyatakan 

sebagai berikut : 

2

2

1
QvP 

 ................................. (5)
 

atau dengan menggunakan persamaan 

kontinuitas   

AvQ 
 ........................................... (6)

 

maka 

3

2

1
AvP    ................................... (7) 

dengan A adalah luas penampang aliran 

air (m
2
). 

 

 

 

 

2. Metode Penelitian 

Bahan dan peralatan utama yang 

digunakan untuk mendukung penelitian 

ini adalah: 

 

1. Generator axial kecepatan rendah 

magnet permanen 

2. Kincir air tipe overshot 

3. Multimeter digital untuk mengukur 

tegangan dan arus 

4. Tachometer untuk mengukur 

kecepatan putaran generator 



5. Diode bridge untuk menyearahkan 

tegangan AC generator 

Alur penelitian pemanfaatan 

generator magnet permanen untuk 

PLTMh dengan kincir tipe overshoot 

dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

3. Hasil Penelitian dan Analisa 

3.1 Hasil Percobaan 

Hasil pengujian pertama  

pembangkit listrik tenaga mikrohidro 

dengan turbin tipe overshot yang dikopel 

dengan generator axial magnet 

kecepatan rendah. Data diambil pada 

tegangan DC dari output generator yang 

sebelumnya disearahkan menggunakan 

diode bridge. Hasil pengujian percobaan 

pertama dapat dilihat pada tabel 1 dan 

tabel 2. 

 

Pengujian kedua menggunakan 

perlakuan yang hampir sama dengan 

percobaan pertama tetapi dengan 

mengubah besaran debit air yang 

digunakan. Hasil pengujian percobaan 

kedua ditunjukkan pada tabel 3 dan 4. 

 

 
Gambar 1. Flowchart alur penelitian 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Pengukuran pipa penstock 1 

Luas Penampang (m
2
) 0.00785 

Kecepatan (m/s) 2.22 

Densitas Air (kg/m
3
) 1000 

Debit Air (m
3
/s) 0.017427 

Daya Kinetik Air (Watt) 42.943 

 

 

 

Tabel 2. Tabel pengukuran jarak rotor-stator, tegangan dan arus dengan beban 3 

buah kipas 12 VDC 

 

No 

Jarak 

Rotor-

Stator 

(cm) 

Tegangan 

AC 

(VAC) 

Tegangan DC 

(VDC) 

Arus 

Akibat 

Beban 

DC 

(A) 

Keterangan 

Tanpa 

Beban 

Ada 

Beban 

1 1.5 15 6 1.4 0.02 
1 kipas 

berputar pelan 

2 1 16 7 1.75 0.03 
2 kipas 

berputar pelan 

3 0.5 20 9 1.95 0.03 
2 kipas 

berputar cepat 

 

 

 

Tabel 3. Pengukuran pipa penstock 2 

 

Luas Penampang (m
2
) 0.002827 

Kecepatan (m/s) 1.85 

Densitas Air (kg/m
3
) 1000 

Debit Air (m
3
/s) 0.005229 

Daya Kinetik Air (Watt) 8.949 

 

 

 

 



Tabel 4.  Tabel pengukuran jarak rotor-stator, tegangan dan arus dengan 

beban 3 buah kipas 12 VDC 

No 

Jarak 

Rotor-

Stator 

(cm) 

Tegangan 

AC 

(VAC) 

Tegangan DC 

(VDC) 

Arus 

Akibat 

Beban 

DC 

(A) 

Keterangan 

Tanpa 

Beban 

Ada 

Beban 

1 1.5 14 6 1.55 0.02 
1 kipas 

berputar pelan 

2 1 16 8 1.65 0.03 
2 kipas 

berputar pelan 

3 0.5 19 9 1.85 0.03 
2 kipas 

berputar pelan 

 

3.2. Analisa Hasil Percobaan  

 
 

Gambar 2. Grafik hubungan tegangan output DC generator dan jarak rotor-stator saat 

kondisi tanpa beban dan setelah diberi beban pada percobaan pertama 

 



 
 

Gambar 3. Grafik hubungan tegangan output DC generator dan jarak rotor-stator saat 

kondisi tanpa beban dan setelah diberi beban pada percobaan kedua 

 

 

Berdasarkan gambar 2 dan gambar 3 

dapat disimpulkan bahwa kecepatan putar 

generator (RPM) akibat energi potensial 

air serta jarak rotor-stator mempengaruhi 

output tegangan generator. Semakin dekat 

jarak rotor-stator dan semakin besar debit 

air maka output tegangan juga menjadi 

semakin tinggi.  

 

4. Kesimpulan 

PLTMh dengan kincir tipe overshot 

menggunakan generator magnet 

permanen menunjukkan bahwa pada 

kecepatan aliran air pipa 1 sebesar 2.22 

m/s mampu menghasilkan debit air 

sebesar 0.017427 m
3
/s dengan kecepatan 

4060 rpm dengan dibebani 3 kipas 

dengan kapsitas 9 Watt pada jarak rotor-

stator 0.5 cm, 1 cm, dan 1.5 cm 

menghsilkan tegangan output DC sebesar 

9 V, 7 V, 6 V pada kondisi tanpa beban 

dan 1.95 V, 1.75 V, 1.4 V pada kondisi 

berbeban. Adapun tegangan output AC 

yang dihasilkan generator adalah 20 V, 

16 V dan 15 V. 

Pada pengujian kedua 

menggunakan pipa penstock kedua 

dengan kecepatan aliran air pipa 2 

sebesar 1.85 m/s mampu menghasilkan 

debit air sebesar 0.005229 m
3
/s dengan 

kecepatan 3655 rpm dengan beban dan 

jarak uji rotor-stator yang sama pada 

percobaan pertama didapat tegangan 

output DC sebesar 9 V, 8 V, 6 V pada 

kondisi tanpa beban dan 1.85 V, 1.65 V, 

1.55 V pada kondisi berbeban. Adapun 

tegangan output AC yang dihasilkan 

generator adalah 19 V, 16 V dan 14 V. 
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