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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan teknologi di seluruh dunia yang 

sangat pesat, menyebabkan peningkatan konsumsi jumlah energi yang 

cukup besar pula. Salah satunya yaitu konsumsi energi yang 

bersumber dari fosil, yang selanjutnya digunakan untuk pemenuhan 

kebutuhan listrik di industri maupun di perumahan. Namun, energi fosil 

merupakan penyumbang terbesar dari pemanasan global. Selain itu 

sampai saat ini peran dari energi fosil belum bisa tergantikan oleh 

sumber energi lain. Ekplorasi dan ekploitasi terhadap energi fosil yang 

semakin meningkat, tidak diiringi dengan ketersediaan dari energi fosil 

itu sendiri. Padahal jumlah energi fosil yang terbatas dan tidak dapat 

diperbaharui akan menimbulkan masalah yaitu krisis energi di 

kemudian hari. Hal ini yang mendorong para peneliti untuk mencoba 

terus untuk mengembangkan sumber-sumber energi baru dan 

terbarukan yang berasal dari energi alternatif yang belum banyak 

dikembangkan. 

 Indonesia yang termasuk dalam negara dengan garis pantai 

terpanjang tentunya menjadi salah satu potensi dikembangkannya 

energi alternatif. Salah satunya yang cocok untuk dikembangkan yaitu 

sumber energi yang berasal dari angin (wind energy). Sejak tahun 
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2010/2011 sampai sekarang pemerintah Indonesia mencoba 

mengembangkan sumber energi angin ini di beberapa daerah seperti 

Jawa, Sumatra, dan Nusa Tenggara. Hal ini diharapkan menjadi salah 

satu solusi untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan juga 

mengurangi pemanasan global disamping pengembangan sumber 

energi alternatif lainnya seperti biomassa, geotermal,dll.  

 Memperhatikan hal diatas maka beberapa peneliti Indonesia 

menyesuaikan desain dan juga dimensi turbin angin yang akan 

diterapkan di wilayah Indonesia. Selain pertimbangan sudut serang 

maupun sudut kemiringan sudu juga menjadi perhatian penting. Dalam 

beberapa penelitian sudut yang paliing optimal berada pada kisaran 

10o-15o. Yogjakarta sebagai salah satu lokasi di Indonesia yang telah 

terpasang instalasi turbin angin, menggunakan jenis turbin horizontal 3 

sudu NACA 4412 dengan material berasal dari serat fiber buatan 

pabrikan. 

 Mengacu pada beberapa hal di atas maka peneliti mencoba 

untuk melakukan beberapa inovasi pada turbin angin dan diharapkan 

mendapatkan hasil yang lebih optimum, salah satunya yaitu dengan 

mencoba untuk membuat turbin angin horizontal 3 sudu NACA 4412 

dengan modifikasi sudu jenis flat menggunakan material plat besi pada 

variasi sudut kemiringan 0o, 10o, 15o. 
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1.2 Perumusan Masalah 

  Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah : 

1. Bagaimana desain dan konstruksi sudu turbin angin yang 

dimodifikasi tipe flat ? 

2. Bagaimana kinerja turbin angin dengan modifikasi sudu tipe flat 

pada variasi sudut kemiringan 0o, 10o, 15o terhadap datangnya 

angin? 

 
1.3 Tujuan 

 Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mendapatkan desain 

ataupun kontruksi turbin angin yang sesuai diterapkan di Indonesia. 

Selain itu penelitian ini juga mempunyai tujuan spesifik yaitu : 

1. Dapat merancang turbin angin dengan efisiensi yang optimum. 

2. Mengetahui energi keluaran turbin angin hasil rancangan. 

3. Mengetahui pengaruh sudut kemiringan terhadap berbagai 

kecepatan angin. 

4. Mengetahui efisiensi turbin angin terhadap pembebanan kelistrikan.  

 
1.4 Manfaat 

 Penggunaan turbin angin sebagai sumber energi alternatif 

diharapkan dapat mengurangi penggunaan energi fosil disamping juga 

untuk mengurangi penyebab pemanasan global. Dengan terpasangnya 

instalasi turbin angin ini diharapkan adanya pengembangan lebih lanjut 

mengenai potensi energi alternatif yang ada di dunia terutama yang 
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ada di Indonesia. Selain hal tersebut, para peneliti juga berharap dapat 

sedikit mengangkat ekonomi masyarakat sekitar instalasi tersebut 

dengan tersediannya listrik disekitar mereka sehingga kebutuhan-

kebutuhan yang menggunakan energi listrik dapat terpenuhi. 

 Selain manfaat umum terdapat juga manfaat khusus berupa : 

1. Bagi pemerintah : 

Ikut mendukung program pemerintah untuk mengembangkan 

sumber energi baru dan terbarukan. 

2. Bagi Masyarakat : 

Jika diterapkan dimasyarakat diharapkan mampu mengatasi 

problem pasokan listrik bagi daerah-daerah yang belum teraliri 

listrik. 

3. Bagi Akademisi : 

Sebagai literatur maupun pembanding dengan penelitian 

sebelumnya maupun yang akan datang agar didapatkan desain 

maupun kontruksi terbaik yang dapat dikembangkan di wilayah 

Indonesia. 

 
1.5 Batasan Masalah  

 Banyaknya aspek yang ada pada penelitian ini tidak semuanya 

akan dibahas. Namun diberikan batasan masalah untuk memudahkan 

dalam proses perancangan maupun pengujian dari turbin angin ini, 

yaitu:  
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1. Turbin Angin menggunakan 3 bilah sudu dengan NACA 4412 yang 

telah dimodifikasi.  

2. Diameter turbin angin sebesar 3 meter. 

3. Pengujian dilakukan di Pantai Pandansimo Yogyakarta pada varisai 

sudut kemiringan 0o, 10o, 15o 

4. Penelitian hanya dibatasi pada bagian sudu turbin angin, 

sedangkan bagian konstruksi diabaikan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penulisan tugas sarjana ini dilakukan dengan sistematika 

sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan  

  Pendahuluan berisi subbab latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. Subbab latar belakang mengemukakan 

mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Subbab 

rumusan masalah memberikan informasi masalah-masalah yang 

timbul dalam pengerjaan penelitian. Subbab tujuan berisi tujuan 

penelitian baik secara umum maupun tujuan khusus yang 

semuanya merupakan tindak lanjut dari rumusan masalah yang 

telah disebutkan. Subbab manfaat adalah harapan penulis akan 

manfaat yang bisa diambil dari penelitian yang dilakukan. 

Subbab batasan masalah menjelaskan batasan masalah yang 
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diberikan untuk tercapainya tujuan penelitian dengan 

menggunakan potensi yang ada secara optimal dan membatasi 

penelitian agar terarah dan konsisten dengan rumusan masalah. 

Subbab yang terakhir dalam bab 1 adalah subbab sistematika 

penulisan yang menjelaskan metoda dan sistematika penulisan 

laporan tugas akhir yang dilakukan oleh penulis untuk 

menyampaikan hasil penelitiannya.  

Bab II Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka adalah bab yang berisi ringkasan 

kerangka teoritis yang digunakan oleh penulis untuk 

menganalisis permasalahan. Bab tinjauan pustaka terdiri dari 

subbab studi literatur dan teori penunjang. Semua subbab yang 

disebutkan merupakan hasil karya dan penelitian yang telah 

ada dan menjadi pijakan bagi penulis dalam penelitian.  

Bab III Metode Penelitian 

  Metode Penelitian adalah bab yang berisi metode 

penelitian, yang berisi subbab flow chart perancangan dan 

metode pengujian. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

  Hasil dan pembahasan adalah bab yang berisi hasil 

dan pembahasan dari perancangan dan pengujian yang 

dilakukan. 
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Bab V Penutup  

  Bab penutup adalah bab yang terakhir dalam laporan 

ini. Bab penutup terdiri dari dua buah subbab yaitu kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan adalah hasil akhir yang diambil dari 

hasil analisis yang telah dilakukan sedangkan saran berisi 

saran penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan 

penelitian yang telah dilakukan untuk memperoleh hasil yang 

lebih baik dan bermanfaat.  


