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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadinya 

peningkatan jumlah penduduk Indonesia antara tahun 2000-2010 

sebesar 1,49% per tahun. Begitu juga dengan ekonomi, yang 

meningkat 5,02% pada tahun 2016 (Data Sosial Ekonomi, 2017). 

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi mengakibatkan meningkatnya 

kebutuhan energi. Energi listrik menjadi energi yang sangat 

dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Setiap 

aktivitas masyarakat selalu melibatkan barang-barang elektronik. 

Semakin besar konsumsi listrik menjadi masalah tersendiri untuk 

penyediaan listrik. Kebutuhan energi listrik meningkat dengan rata-

rata 6,8% per tahun (Data Sosial Ekonomi, 2017). Oleh karena itu, 

perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah atau kapasitas 

pembangkit listrik yang terpasang. 

Pusat pembangkitan tenaga listrik di Indonesia sebagian besar 

menggunakan bahan bakar fosil, padahal Indonesia memiliki potensi 

energi baru terbarukan, sebagaimana yang di tunjukkan pada tabel 

1.1. Potensi energi baru terbarukan tersebut dapat dimanfaatkan 

sebagai pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Energi angin 

merupakan satu dari beberapa sumber energi terbarukan yang 

berpotensi untuk dimanfaatkan. Turbin angin digunakan untuk  

mengonversi energi kinetik angin menjadi gerak rotasi yang kemudian 

dimanfaatkan untuk memutar generator. Dilihat dari sumbu rotasinya 

turbin angin dibagi menjadi dua jenis yaitu Vertikal Axis Wind Turbine 

(VAWT) dan Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT). 
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Tabel 1.1. Potensi sumber energi baru terbarukan 

 

(Sumber: Outlook Energi Indonesia, 2016) 

Menurut Betz’s Momentum Theory koefisien daya maksimum 

yang mampu dicapai Single Rotor Wind Turbine sebesar 59%. Daya 

angin tidak sepenuhnya diekstrak sehingga masih ada angin  sisa di 

bagian belakang rotor.  Beberapa peneliti mencoba memanfaatkan 

angin tersebut dengan konsep Dual Rotor Wind Turbine baik dengan 

metode eksperimen maupun permodelan numerik. Penelitian tersebut 

menujukkan konsep Dual Rotor Wind Turbine menghasilkan daya 

yang lebih besar (ozbay et al,2014). Akan tetapi, penelitian Dual Rotor 

Wind Turbine dengan parameter rasio jarak aksial hanya diuji dengan 

tiga variasi jarak aksial (brahmantya et al,2016). Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian dengan variasi jarak aksial yang lebih variatif.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah 

bagaimana pengaruh rasio jarak aksial antara rotor depan dan 
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belakang, pada Counter Rotating Wind Turbine (CRWT)  dengan 

diameter rotor yang sama. 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, peneliti merasa perlu 

memberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Desain rotor mengacu pada penelitian Buana et al.(2016). 

2. Diameter rotor depan sama dengan rotor belakang 

3. Angka rasio jarak aksial adalah jarak antar rotor dibagi dengan 

diameter rotor (X/D) 

4. Generator menggunakan motor DC 12V Hitachi 42 watt 

5. Pengujian menggunakan sebuah kipas angin diameter 1 meter 

dan 4 buah kipas berdiameter 0,5 meter. 

1.4. Tujuan  

Dalam penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh rasio jarak aksial antara rotor depan dan belakang, pada 

Counter Rotating Wind Turbine (CRWT) terhadap performa yang 

dihasilkan.  

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

a. Merupakan wahana menerapkan pengetahuan teori yang 

telah didapatkan di bangku kuliah. 

b. Mengetahui secara teoritis dan praktik konfigurasi desain 

pada Counter Rotating Wind Turbine (CRWT)  yang paling 

optimal 

2. Bagi Akademik 

a. Merupakan pustaka tambahan untuk menunjang proses 

perkuliahan. 

b. Sebagai referensi dasar untuk dilakukannya penelitian lebih 

mendalam pada jenjang lebih tinggi. 
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3. Bagi masyarakat/Industri 

a. Memberikan kemudahan dalam memilih jenis turbin yang 

sesuai dengan kondisi kecepatan angin. 

b. Sebagai kontribusi bagi dunia industri dalam 

mengembangkan teknologi turbin angin 

1.6. Sistematika  Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menggunakan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab  ini berisi beberapa subbab yang menguraikan 

mengenai  latar  belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi terdiri dari subbab penelitian yang 

relevan menguraikan tentang beberapa penelitian terdahulu 

dan subbab landasan teori menjelaskan dasar teori yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi beberapa subbab yang menguraikan 

mengenai diagram alir penelitian, pembuatan turbin angin, 

peralatan pengujian, dan prosedur pengujian. 

Bab IV Analisa Hasil dan Pembahasan  

Pada bab ini berisi beberapa subbab yang menjelaskan 

tentang spesifikasi turbin angin, dan pembahasan mengenai 

hasil pengujian yang telah dilakukan. 

Bab V Penutup 

Pada bab yang terakhir ini terdiri dari dua subbab yang 

berisi kesimpulan yang diambil dari analisa yang telah 

dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya agar menjadi 

lebih baik dan bermanfaat. 


