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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Energi listrik menjadi sebuah kebutuhan utama yang digunakan 

oleh manusia. Secara nasional kebutuhan energi listrik terus meningkat 

seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, akan tetapi laju kebutuhan 

energi yang sangat cepat tersebut tidak diimbangi dengan produksi riil 

sektor energi. Saat ini energi nasional masih terfokus kepada energi fosil 

yaitu batubara, minyak bumi, dan gas bumi. Dengan meningkatnya 

penggunaan energi tersebut, terutama minyak bumi, maka di masa yang 

akan datang jumlahnya pun semakin terbatas, cadangan energi fosil akan 

berkurang dan tidak akan dapat di andalkan untuk mencukupi kebutuhan 

energi, karena sifatnya tidak terbarukan menuntut untuk segera 

mengeksplorasi sumber energi terbarukan. Selain itu, alasan lainnya 

adalah untuk mengurangi polusi yang ditimbulkan dari pemakaian bahan 

bakar minyak, karena sumber polusi terbesar di dunia berasal dari gas 

buang atau emisi bahan bakar minyak, maka dibutuhkan sebuah solusi 

untuk mengatasi masalah tersebut, terarah pada energi alternatif yang 

cukup ketersediaannya di bumi dan dapat diharapkan kelanjutannya. 

Pemanfaatan energi non fosil akan mendukung terciptanya lingkungan 

yang bersih dan mencegah pemanasan global. Pengembangan energi 

baru dan terbarukan merupakan upaya yang diharapkan dapat mengatasi 
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kebutuhan energi yang terus meningkat, energi terbarukan adalah sumber 

energi yang ketersediaannya tidak terbatas dan dapat di perbaharui. 

 
Gambar 1.1. Penggunaan energi (Indonesia outlook 2010, pusdatin 

ESDM) 
 
 

Potensi energi non fosil, seperti tenaga surya, panas bumi, tenaga 

air, biomassa, dan tenaga angin, di Indonesia cukup melimpah, 

pemanfaatan energi angin merupakan hal yang populer, penguasaan 

teknologi tentang konversi energi angin juga diperlukan, di butuhkan 

sebuah teknologi yang bekerja mengkonversi energi angin menjadi energi 

listrik, salah satunya menggunakan turbin angin sebagai pembangkit listrik 

alternatif melalui sistim konversi tenaga angin (SKEA). Energi kinetik yang 

dihasilkan angin kemudian memutarkan sudu yang dirancang agar dapat 

menghasilkan kecepatan putaran, kemudian dari putaran tersebut di 

teruskan oleh transmisi atau dengan sebuah mekanisme tertentu menuju 

ke generator yang menghasilkan listrik.  

Desain sudu yang banyak digunakan yaitu beberapa tipe dari 

NACA ( National Advisory Committe for Aeronautics ) seperti 4412, 4415, 

4415, dengan memvariasikan jumlah sudu diantaranya single blade, two 

blade, three blade dan multi blade, maka dalam penulisan tugas ahir ini 
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memilih turbin angin dengan poros horisontal menggunakan NACA 4415 

sebagai basis dalam pembuatan sudu turbin angin, dan  membuat variasi 

jumlah sudu yaitu tiga sudu, empat sudu dan lima sudu, dimana NACA 

4415  mempunyai beberapa keunggulan, yaitu dikenal sebagai airfoil yang 

ramping dan kekuatan koefisien rata-ratanya lebih tinggi dari pada sudu 

lainnya sehingga sesuai untuk dioprasikan pada kecepatan tinggi, serta 

mempunyai fakta bahwa airfoil ini menunjukkan sifat yang baik untuk sudu 

turbin angin kecil, ( Ozgener,  2005 ), disamping faktor pemilihan airfoil 

sebagai basis dalam pembuatan turbin angin, faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja turbin angin agar mendapatkan koefisien daya 

yang maksimal adalah dengan membuat variasi jumlah sudu. 

 

1.2. Perumusan Masalah.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat sebuah turbin angin yang dapat 

menghasilkan daya maksimum, dengan variasi jumlah sudu ? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah sudu terhadap putaran yang 

dihasilkan turbin angin berbasis NACA 4415 ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah 
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1. Membuat turbin angin dengan variasi jumlah sudu pada pengujian 

tanpa beban dan beban.  

2. Mengetahui pengaruh jumlah sudu terhadap daya yang dihasilkan 

pada berbagai kecepatan angin. 

3. Mengetahui koefisien daya yang dihasilkan turbin angin berbasis 

NACA 4415 dengan variasi jumlah sudu. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu :  

1. Kepada akademisi 

Sebagai referensi yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya 

dan menambah pustaka untuk menunjang proses pendidikan yang 

berkaitan dengan turbin angin. 

2. Kepada masyarakat 

Memberikan sebuah solusi terhadap masalah penyediaan energi 

yang ramah lingkungan, tidak menimbulkan limbah dan polusi 

sehingga tidak mencemari lingkungan, disamping itu juga sebagai 

kontribusi yang positif bagi dunia industri dalam penggunaan biaya 

produksi yang dikeluarkan. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini banyak yang harus diperhatikan, maka dari itu perlu 

dibuat batasan-batasan yaitu : 
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1. Perhitungan bearing, hub, poros dan kontruksi seperti menara, yaw 

drive, dan ekor pengarah, tidak dibahas atau diabaikan, pada 

penelitian ini lebih difokuskan pada pembuatan sudu turbin angin. 

2. Tempat pengujian dilakukan di pesisir pantai pandansimo, bantul, 

Yogyakarta. 

 


