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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya energi yang 

sangat melimpah, salah satunya adalah sumber energi angin. Indonesia 

adalah negara kepulauan dan salah satu negara yang terletak di garis 

khatulistiwa merupakan faktor bahwa Indonesia memiliki potensi energi 

angin yang melimpah. Pada dasarnya angin terjadi karena ada perbedaan 

suhu antara udara panas dan udara dingin.  

Potensi energi angin di Indonesia cukup memadai, karena kecepatan 

angin rata-rata berkisar 3,5 - 7 m/s. Hasil pemetaan Lembaga Penerbangan 

dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada 120 lokasi menunjukkan, beberapa 

wilayah memiliki kecepatan angin di atas 5 m/detik, masing-masing Nusa 

Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Pantai Selatan 

Jawa.  

Tabel 1.1. Pengelompokan potensi energi angin (sumber: LAPAN, 2005) 

Kelas 
Kec.Angin 

(m/s) 

Daya Spesifik 

(W/m) 

Kapasitas 

(kW) 
Lokasi 

Skala 

Kecil 
2,5 – 4,0 <75 s/d 10 

Jawa, NTB, 

NTT, Maluku, 

Sulawesi 

Skala 

Menengah 
4,0 – 5,0 75 – 150 10 – 100 

NTB, NTT, 

SulSel, SulTra 

Skala 

Besar 
> 5,0 > 150 > 100 

SulSel, NTB, 

NTT, Pantai 

Selatan Jawa 
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Menurut data di atas, Wilayah Indonesia sangat mendukung untuk 

diterapkannya Pembangkit Listrik Tenaga Angin, baik skala kecil maupun 

skala besar. Biasanya generator yang diterapkan pada PLTA adalah jenis 

high speed induction generator, generator jenis ini membutuhkan putaran 

tinggi dan juga membutuhkan energi listrik awal untuk membuat medan 

magnetnya, sehingga tidak cocok diterapkan pada daerah yang berkecepatan 

angin rendah. Oleh sebab itulah, dalam penelitian ini akan dikembangkan 

generator yang bisa digunakan pada kincir angin ataupun sumber penggerak 

lain yang bertenaga rendah. Selain itu, generator yang akan dibuat ini 

haruslah murah, mudah dalam pembuatan, mudah perawatannya, low speed 

dan bisa dikembangkan (scaled up).  

1.2. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana mendesain dan membuat generator magnet permanen 

dengan nilai keluaran yang maksimal pada putaran rendah. 

2) Bagaimana karakteristik hasil tegangan dan arus terhadap RPM 

generator. 

1.3. Batasan masalah 

Untuk menghindari persepsi yang salah dan meluasnya pembahasan, 

maka batasan penelitian ini adalah: 

1) Mendesain dan membuat generator magnet permanen kecepatan rendah 

dengan berbagai pertimbangan, diantaranya adalah jumlah kutup, 
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jumlah lilitan, besar kawat lilitan, jarak stator terhadap rotor, dan lain-

lain. 

2) Bagaimana mendapatkan nilai keluaran tegangan sebesar 13-15 volt 

yang akan digunakan untuk mengisi accumulator. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mampu menghasilkan generator 

magnet permanen yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga 

angin pada daerah dengan kecepatan angin rendah. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini adalah: 

1) Menambah pengetahuan penulis tentang pembangkit listrik tenaga 

angin dan pengembangan generator magnet permanen. 

2) Mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai keluaran pada 

generator. 

3) Diharapkan penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan 

referensi untuk pengembangan generator dan masalah-masalah yang 

terkait. 

 


