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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya pertumbahan penduduk dan 

pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan akan sumber energi juga 

akan terus meningkat pesat. Ekplorasi dan ekploitasi terhadap energi 

fosil secara terus menerus dan tidak diiringi dengan ketersediaan 

dari energi fosil itu sendiri, akan menimbulkan masalah yaitu krisis 

energi dikemudian hari. Energi fosil sebagai sumber energi utama 

yang digunakan saat ini, ketersediaannya akan terus menipis dan 

akan habis. Pemakaian energi fosil akan berdampak pada 

lingkungan secara global berupa pencemaran udara dengan 

menikatnya jumlah karbon dioksida atau CO2 pada lapisan atmosfer 

yang akan menyebabkan terjadinya pemanasan global, dan 

mengakibatakan adanya perubahan iklim dunia.  

Untuk mengatasi ketersediaan energi dan dampak negatif yang 

ditimbulkan dari pemakaian energi fosil terhadap lingkungan. Maka 

perlu adanya alternatif lain yang digunakan untuk memnuhi 

kebutuhan sumber energi yang ramah lingkungan dimasa 

mendatang. Sumber energi terbarukan menjadi salah satu sumber 

energi yang mungkin untuk dikembangkan untuk memenuhi 

kebutuhan energi nasional. Di Indonesia potensi sumber energi 

terbarukan sangat besar, sumber daya alam yang melimpah belum 

dimanfaatkan secara optimal seperti energi air, energi surya, panas 
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bumi, biomassa dan juga energi angin. Energi angin termasuk energi 

terbarukan yang didefinisikan sebagai sumber energi yang secara 

cepat dapat diproduksi kembali melalui proses alam dan sangat 

mungkin dikembangkan saat ini. Energi angin dapat dimanfaatkan 

dengan menggunakan turbin angin, dimana turbin angin merupakan 

salah satu alat konversi energi angin yang merubah energi potensial 

angin menjadi energi mekanik yang digunakan untuk memutar 

generator sehingga menghasilkan listrik. Indonesia dengan garis 

pantai sepanjang 80.791,42 km merupakan wilayah potensial untuk 

mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Angin dengan 

kecepatan angin berkisar antara 3 m/s hingga 5 m/s, dengan total 

potensi energi angin mencapai 9 GW. Letak geografis Indonesia 

sebagai negara tropis menyebabkan karakteristik angin di Indonesia 

berbeda dengan karakteristik angin di negara-negara maju yang 

telah memanfaatkan angin sebagai sumber energinya. Hal ini yang 

mendorong para peneliti Indonesia dengan menyesuaikan desain 

dan juga dimensi turbin angin yang akan di terapkan di wilayah 

Indonesia. Selain pertimbangan sudut serang, kemiringan sudu juga 

menjadi perhatian penting. 

Tjahjana (2015), melakukan pengujian pengaruh penggunaan 

guide vane terhadap turbin angin savonius berdiameter 200 mm 

dengan tinggi 180 mm menggunakan 2 blade, pengujian dilakukan 

dalam skala lab dengan memvariasi jumlah sudu pengarah 4, 5, 6 
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dan memvariasi kemiringan sudut guide vane 20°, 40°, 60°. Dengan 

keepatan angin di atur 6,5 dan 10,6 m/s. Dimana pada sudut 600 

dengan 6 buah sudu menghasilkan ekstrasi energi terbaik, dimana 

penggunaan guide vane dapat meningkatkan daya sebesar 14,6 %. 

Mengacu pada beberapa hal diatas, maka penelitian ini akan 

memaksimalkan penggunaan wind deflector berupa guide vane. 

Dengan memvariasi sudut guide vane 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, dan 

80°. Dengan harapan memberikan pengaruh pada kinerja turbin 

angin Darrieus tipe-H NACA 0012 dengan sudut pitch 55° dan NACA 

0018 dengan sudut pitch 50°terhadap daya, torsi, dan efisiensi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kinerja turbin angin sumbu vertikal 

Darrieus tipe-H dengan NACA 0012 dengan sudut pitch 55° dan 

NACA 0018 dengan sudut pitch 50° terhadap variasi kemiringan 

sudut guide vane pada sudut 300, 400, 500, 600, 700, dan 800. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh variasi sudut guide vane 300, 400, 500, 600, 

700, 800 terhadap turbin angin sumbu vertikal Darrieus tipe-H 

dengan NACA 0012 pada sudut pitch 55° dan NACA 0018 pada 

sudut pitch 50° terhadap putaran yang dihasilkan wind turbine 

saat tanpa pembebanan. 
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2. Mengetahui pengaruh variasi sudut guide vane pada turbin angin 

Darrieus tipe H NACA 0012 dan NACA 0018 terhadap Daya torsi 

torsi yang dihasilkan wind turbine pada saat pembebanan. 

3. Mengetahui pengaruh variasi sudut guide vane 300, 400, 500, 600, 

700, 800 terhadap turbin angin sumbu vertikal Darrieus tipe-H 

dengan NACA 0012 pada sudut pitch 55° dan NACA 0018 pada 

sudut pitch 50° terhadap efisiensi yang dihasilkan wind turbine 

saat pembebanan. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan 

hal positif, disamping juga memberikan wawasan yang luas dengan 

harapan untuk kedepannya perkebangan teknologi akan jauh lebih 

baik, tidak hanya wind turbin Darrieus ataupun wind turbin Savonius. 

Dengan harapan lebih banyak lagi variasi dengan inovasi - inovasi 

baru, disamping itu peneliti mengharapkan dengan terciptanya 

penelitian ini akan banyak ide-ide yang bisa dikembangkan atau 

disempurnakan oleh pembaca dibidang pengetahuan kuliah 

teknologi atau untuk mahasiswa teknik mesin dalam bidang konversi 

energi, pada pengetahuan tentang turbin khususnya. 

1.4.1 Bagi Pemerintah 

Sebagai langkah awal membangun Negara yang 

renewable, dan ikut mendukung program pemerintah dalam 
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mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan 

khususnya dinegara tersebut. 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Sebagai langkah awal menciptakan masyarakat yang 

mandiri dalam memanfaatkan sumber energi baru 

terbaruakan, dan jika diterapkan dimasyarakat diharapkan 

mampu mengatasi problem pasokan listrik bagi daerah-

daerah yang belum teraliri listrik atau jauh dari jangkauan 

listrik Nasional. 

1.4.3 Bagi Akademisi 

Sebagai langah awal membentuk generasi yang 

mampu berfikir kedepan demi terwujutnya dunia yang 

renewble, dan dari akademisi juga diharapkan mampu 

menciptakan dan juga mengembangkan alat yang bisa 

mendukung terciptanya dunia yang renewable. Sebagai 

literatur maupun pembanding dengan penelitian sebelumnya 

maupun yang akan datang agar didapatkan desain maupun 

kontruksi terbaik yang dapat dikembangkan di wilayah 

Indonesia ataupun dunia nantinya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk memudahkan dalam proses perancangan maupun 

pengujian ini, peneliti memberiakan batasan masalah antara lain :  

1. Variasi sudut guide vane  300, 400, 500, 600, 700 dan 800. 
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2. Guide vane menggunakan 8 bilah sudu pengarah. 

3. Tipe turbin angin adalah VAWT (Vertical Axis Wind Turbine). 

4. Pengujian dilakukan dengan menggunakan wind tunnel dan 

turbin angin Darrieus tipe-H NACA 0012 pada sudut pitch 550 

dan NACA 0018 pada sudut pitch 500. 

5. Turbin angin menggunakan 3 bilah sudu. 

6. Pengujian dilakukan tanpa beban dan dengan beban seberat 

250 gram. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan makalah ini dilakukan secara 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 diberikan untuk tercapainya tujuan penelitian 
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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. 


