
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Ketersediaan energi listrik sudah menjadi cerminan pembangunan setiap 

negara. Energi listrik merupakan kebutuhan primer dan telah hampir menyamai 

tingkat kebutuhan terhadap sandang, pangan dan papan. Hal ini disebabkan oleh 

pesatnya teknologi yang beroperasi menggunakan energi listrik. Karenanya, setiap 

negara berlomba untuk membangun pembangkit tenaga listrik yang sesuai kondisi 

geografis dan sumber daya alam yang tersedia. Indonesia sebagai negara yang 

berada pada garis khatulistiwa dan beriklim tropis memiliki cadangan hutan yang 

berlimpah yang menyediakan mata air/sumber air yang membentuk danau, dan 

sungai yang mengalirkan air sepanjang tahun. Kondisi topografi Indonesia yang 

bergunung dan berbukit membuat aliran air memiliki tinggi jatuh air rendah 

namun berkapasitas debit sedang. Jadi, pengembangan turbin dengan head rendah 

(low head) atau head sangat rendah (ultra low head) sangat cocok dikembangkan 

di Indonesia. Hal tersebut merupakan sumber energi potensial yang dapat 

dimafaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga piko hidro (PLTPH). 

Komposisi penggunaan energi di Indonesia masih sangat didominasi energi 

yang berasal dari fosil, yaitu sebanyak 95%. Dan energi air (hydropower)  masih  

hanya menyumbang 3,4%. Sementara potensi energi air di Indonesia  cukup  

besar. Energi air kapasitas besar memiliki potensi 75,67GW sementara yang 

sudah  dimanfaatkan sebesar 4,2 GW atau hanya 5,55%. Energi air kapasitas kecil  

mempunyai potensi 458,75 MW, sementara yang sudah dimanfaatkan 86 MW  

atau  hanya 17,22% (Ambarita, 2011). Pemandian mata air belik yang berada di 

Tempuran, Kasihan, Bantul adalah salah satu contoh potensi tenaga air yang 

masih belum dimanfaakan. Kondisi terjunan air setinggi 3 meter dengan air yang 

tak pernah kering meskipun musim kemarau sangat memungkinkan di gunakan 

sebagai pembangkit listrik tenaga piko hidro (PLTPH). Hal ini dapat membantu 

program pemerintah untuk pemanfaatan energi terbarukan dalam peraturan 
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presiden (Perpres) No. 4 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan 

infrastruktur ketenagalistrikan, yang baru saja diteken pada akhir Januari lalu.  

Beberapa keunggulan pembangkit listrik tenaga piko hidro (PLPH) adalah 

terjaminnya ketersediaan listrik tanpa batasan waktu selama intensitas aliran air 

dapat dipertahankan sesuai kebutuhan turbin/pembangkit, juga tidak menimbulkan 

polusi sehingga aman bagi lingkungan. Turbin air merupakan salah satu mesin 

konversi energi yang mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik, dan 

dapat dikonversikan lagi menjadi energi listrik dengan menggunakan generator. 

Namun pembuatan turbin yang merupakan peralatan vital dalam pembangkit 

listrik tenaga air cukup rumit dan mahal. Kendala lain yang dihadapi masyarakat 

untuk memanfaatkan potensi energi air adalah mahalnya turbin skala piko di 

pasaran, juga pengetahuan masyarakat tentang teknologi turbin air yang sangat 

rendah. Oleh karena itu, perlu dimanfaatkan teknologi lain yang lebih praktis dan 

murah yang dapat diterapkan untuk mengolah potensi energi air. Dari 

permasalahan di atas dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan jenis 

turbin air yang dapat beroperasi maksimal, pada head sangat rendah dengan 

kapasitas debit sedang. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam pengembangan turbin skala 

piko meliputi besar biaya dan mudahnya dalam konstruksi, instalasi, dan 

perawatan turbin. Mesin-mesin fluida dapat dirubah penggunaannya dengan cara 

membalik input dan output energi pada alat tersebut. Pengubahan pengguanaan 

mesin–mesin fluida tersebut harus  disesuaikan lagi agar dapat digunakan secara 

maksimal. Hal ini menjadi rujukan pada penelitian ini untuk mengubah blower 

angin agar dapat digunakan sebagai turbin air. Namun belum adanya penelitian 

yang menggunakan blower angin sentrifugal sebagai turbin air menjadi dasar dari 

penelitian ini. Melihat dari bentuk dan cara kerja blower angin sentrifugal yang 

mirip dengan pompa air sentrifugal, diharapkan dapat menekan biaya dalam 

pembuatan turbin. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kinerja turbin air 

hasil modifikasi dari blower angin sentrifugal untuk pembangkit listrik tenaga 

piko hidro (PLTPH). Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi alternatif 
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kelangkaan turbin air skala piko di pasaran sekaligus mendorong pemanfaatan 

potensi energi air yang lebih baik.  

1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini untuk menyelidiki kemampuan blower 

angin sentrifugal yang digunakan sebagai turbin air dan mengkaji kinerja yang 

dihasilkan. Hal ini ditujukan untuk memanfaatkan banyaknya potensi energi air 

yang ada. 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Uji coba yang dilakukan dengan mengabaikan besar rugi-rugi gesekan. 

2. Tinggi terjunan (head) diasumsikan konstan = 3 meter. 

3. Modifikasi pada blower tidak dalam bentuk perhitungan dan desain ulang. 

4. Hasil dari pengujian tidak dalam bentuk daya listrik (daya poros turbin). 

1.4. Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Memodifikasi pada blower angin sentrifugal agar dapat digunakan sebagai 

turbin air. 

2. Mengkaji besar kinerja yang dihasilkan dari turbin air. 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Dapat menjadi alternatif kelangkaan turbin air skala piko di pasaran. 

2. Mendorong pemanfaatan potensi energi air yang ada. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

1.6. Metode Penelitian 
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Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Studi Literatur 

Sebagai landasan dalam melakukan sebuah penulisan, diperlukan teori 

penunjang yang memadai, baik mengenai ilmu dasar, metode penelitian, teknik 

analisis, maupun teknik  penulisan. Teori penunjang ini dapat diperoleh dari buku 

pegangan, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, dan media online. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian modifikasi blower angin yang akan 

digunakan sebagai turbin air skala piko. 

3. Simulasi dan Hasil Penelitian  

Pada tahap ini dilakukan pengujian hasil modifikasi alat dengan  

menggunakan variasi bukaan katup pada saluran masuk turbin dan presentase 

pembebanan pada kecepatan putar. Hasil yang akan ditampilkan berupa sebuah 

studi awal modifikasi yang akan diketahui berupa kinerja turbin air. 


