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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Energi merupakan kebutuhan mendasar dalam perkembangan 

ekonomi dan sosial. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan 

pertumbuhan ekonomi menyebabkan kebutuhan akan sumber energi 

meningkat. Indonesia banyak menggunakan sumber energi fosil sebagai 

sumber energi utama, dengan konsumsi minyak bumi sebesar 88 juta 

TOE atau 41,0 % dari total konsumsi energi nasional, diikuti batu bara 69 

juta TOE atau 32,3 %, gas 42 juta TOE atau 19,7 % . Ketersediaan energi 

fosil di Indonesia maupun dunia cepat atau lambat akan habis karena 

memerlukan waktu yang lama untuk memperbarui ketersediaannya, untuk 

mengatasi ketersediaan sumber energi di masa mendatang harus ada 

alternatif pengganti energi fosil. Untuk mengatasi ketersediaan energi 

pemerintah berusaha untuk mendorong pemanfaatan sumber energi baru 

dan terbarukan sebagai sumber energi utama selain suber energi fossil. 

Pada tahun 2050 diperkirakan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) 

diharapkan menjadi sumber energi utama dengan porsi 31 % dari total 

konsumsi energi nasional (Dewan Energi Nasional, 2015) 

Energi angin adalah bentuk energi yang terkonversi dari energi 

matahari yang diterima bumi melalui radiasi yang kemudian mengkibatkan 

pemanasan pada atmosfir, karena pemanasan yang tidak merata maka 

mengakibatkan perbedaan tekanan di atmosfer. Dibanding dengan 

sumber energi lain, Energi angin mempunyai banyak keuntungan dan 
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keunggulan, tidak seperti bahan bakar fosil yang menghasilkan gas emisi 

berbahaya dan energi nuklir yang menghasilkan limbah radioaktif, energi 

angin adalah sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Energi 

angin adalah salah satu sumber energi terbarukan yang banyak di 

manfatkan di berbagai negara, di indonesia pemanfaatan energi angin 

dilakukan melalui pusat listrik energi bayu (PLTB) yang telah di bangun di 

berbagai wilayah di indonesia seperti di Sulawesi Utara, Kepulauan 

Pasifik, Pulau Selayar dan Nusa Penida Bali dengan kapasitas masing – 

masing 80 kW, pengembangan pembangkit tenaga angin di indonesia 

bertujuan untuk mencapai target total kapasitas terpasang sebesar 970 

MW pada tahun 2025 (Dewan Energi Nasional, 2015) 

Kincir angin merupakan sistem konversi energi angin yang umum 

digunakan dalam pemanfaatan energi angin, kincir angin mengkonversi 

energi kinetik dari angin menjadi energi mekanik yang dapat dimanfaatkan 

untuk penggerak pompa, penggiling biji – bijian, dan lain – lain, Saat ini 

kincir angin lebih banyak digunakan untuk penggerak generator untuk 

menghasilkan listrik, kincir angin jenis ini sering disebut turbin angin. 

Sudu rotor turbin merupakan bagian penting dari sebuah turbin angin. 

Banyak penelitian telah dilakukan terkait geometri sudu rotor turbin angin, 

diantaranya Hsiao, F. B., dkk (2013) pada penelitian menyimpulkan bahwa 

sudu turbin tappered dan twisted merupakan bentuk geometri paling 

optimal yang menghasilkan maximum power coefficient (CP) dan tip 

speed ratio (TSR) yang tinggi.  
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Suprianto, F.D. dan Jonathan, P. ( 2013 ). juga meneliti beberapa model 

sudu turbin dengan susunan airfoil yang berbeda angin sumbu horisontal 

yaitu Uniform Ideal Blade , Uniform Linearized Blade, Mixed Ideal Blade , 

dan Mixed Linearized Blade. Dari hasil analisa, desain blade yang paling 

optimal menggunakan metode blade element momentum theory adalah 

Mixed Ideal Blade dengan selisih Coefficient of Performance (CP) sekitar 

1,2% lebih tinggi dari Uniform Ideal Blade, dan hampir 10% lebih tinggi 

dari Mixed/Uniform Linearised Blade. 

 Selain mempengaruhi performa turbin bentuk geometri sudu 

turbin juga mempengaruhi kekuatan struktur sudu turbin. Tang, X.  dkk 

(2011) melakukan analisa Finite Element Analysis (FEM) dengan 

menggunakan software ABAQUS pada sudu turbin mixed airfoil. Analisa 

dilakukan untuk memprediksi defleksi dan distribusi regangan sudu turbin 

pada kondisi angin ekstrem . Hasil analisa menunjukan sudu mixed airfoil 

pada kondisi angin ekstrim dapat mengurangi kelengkungan ujung sudu 

sehingga clearance antara ujung sudu dan menara cukup untuk 

mencegah tabrakan. 

Penelitian ini akan merancang, membuat dan menguji performa 

karaktersitik dua model rotor turbin angin horizontal yaitu dengan sudu 

menggunakan airfoil seragam / uniform airfoil dan sudu menggunakan 

airfoil campuran / mixed airfoil. Pengujian dilakukan dengan kecepatan 

angin konstan pada sudut serang bervariasi sehingga didapatkan 

karakteristik performa masing – masing rotor turbin angin. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Dari uraian permasalahan tersebut diatas penelitian ini akan 

merancang, membuat, dan menganalisa  performa dua model rotor turbin 

angin sudu mixed airfoil dan sudu uniform airfoil pada sudut serang 0˚, 5˚, 

10˚, 15˚, 20˚, 25˚, 30˚, dan 35˚.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1. Sudut serang yang digunakan hanya sudut 0˚, 5˚, 10˚, 15˚, 20˚, 25˚, 

30˚, dan 35˚. 

2. Analisa performa hanya berdasarkan data yang direkam data logger. 

3. Koefisien performa (Cp) tidak dihitung karena generator yang buruk. 

4. Kekuatan struktur sudu turbin disimpulkan berdasarkan studi literatur. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang rotor turbin angin dengan sudu uniform airfoil dan mixed 

airfoil. 

2. Mengetahui performa masing – masing rotor turbin pada sudut serang 

0˚, 5˚, 10˚, 15˚, 20˚, 25˚, 30˚, dan 35˚. 

3. Mengetahui sudut serang optimal pada rotor uniform airfoil dan mixed 

airfoil berdasarkan karakteristik performa yang diketahui. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini baik untuk penulis, bangsa dan dunia 

pendidikan antara lain yaitu : 

1. Sebaga sarana penulis untuk mengimplementasikan ilmu teknik mesin 

yang didapat selama perkuliahan khususnya dalam bidang konversi 

energi. 

2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terutama desain turbin 

angin sumbu horisontal. 

3. Sebagai pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat 

luas khususnya dalam pembangkitan energi listrik ramah lingkungan. 

4. Mendukung kebijakan pemerintah terkait penggunaan sumber energi 

terbarukan. 

 




