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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tempat serta waktu dilakukannya 

penelitian, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian, apa saja yang menjadi 

variable dalam penelitian, diagram alir penelitian, serta prosedur-prosedur 

penelitian. 

3.1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian merupakan suatu sistem pengambilan data dalam 

suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan yaitu suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan 

suatu produk baru, atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

3.2 Tempat dan waktu penelitian 

Tempat penelitian : Pantai Baru Poncosari Srandakan Bantul Daerah Istimewa      

Yogyakarta. 

Waktu penelitian : 12-14 Mei 2016 

 

3.3 Bahan Penelitian 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kincir 

angin Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) bahan baku kayu pinus dengan 

jenis blade airfoil Clarky Flat Bottom dengan ukuran seperti pada gambar 3.1 

di bawah ini. 
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Gambar 3.1 Gambar teknik blade airfoil Clarky Flat Bottom 

 

3.4 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ditunjukkan pada gambar 3.1 - 3.11 

diantaranya adalah: 

1. Datalogger 

 

 
Gambar 3.2 Datalogger 
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2.  Kabel 

 
Gambar 3.3 Kabel 

 

3. Solder 

 
Gambar 3.4 Solder 

 

4. Tang 

 
Gambar 3.5 Tang 

 

5. Obeng 

 
Gambar 3.6 Obeng 
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6. Multi meter 

 
Gambar 3.7 Multi meter 

 

7. Volt meter 

 
Gambar 3.8 Volt meter 

 

8. Ampere meter 

 
Gambar 3.9 Ampere meter 
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9. Bolam lampu 20 Watt 

 
Gambar 3.10 Bolam lampu 

 

10. Anemometer 

 
Gambar 3.11 Anemometer 

 

11. Spaner 

 
Gambar 3.12 Spaner 

 

12. Penggaris, busur, alat tulis, kertas, dan laptop 
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3.5 Diagram Alir Penelitian 

Penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, mulai dari persiapan, perakitan dan 

pengujian kincir angin Horizontal Wind Axis Turbine (HAWT) blade airfoil jenis 

Clark-y Flat Bottom menggunakan variasi sudut 10˚, 15˚, dan 20˚, serta 

pengolahan data. Tahapan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 

3.13. 

 

Gambar 3.13 Diagram alir tahap penelitian 
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3.6 Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, penulis mencari referensi yang berasal dari buku dan 

jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengenai 

pengaruh sudut blade kincir angin tipe horizontal terhadap daya output yang 

dihasilkan. 

 

3.7 Tahap Penelitian 

3.7.1 Proses Perakkitan Kincir Angin 

Perakitan kincir angin yang dilakukan adalah meliputi pemasangan gear box, 

pemasangan blade, ekor, pemasangan tiang penyangga, dan melakukan 

pengaturan sudut. Pengaturan sudut blade dilakukan setelah kincir angin terpasang 

pada tiang penyangganya. Alat dan bahan yang dipergunakan dalam perakitan 

sebuah kincir angin adalah sebagai berikut: 

a. Sabuk keselamatan 

b. Mesin bor 

c. Kunci L 

d. Tang 

e. Kunci ukuran 10 dan 12 

f. Spaner 

g. Tiang penyangga  

h. Tali Kawat 

Langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan pelumas pada gear box 

dan pada bantalan poros. Pemberian pelumas ini ditujukan untuk menghambat 

terjadi korosi pada logam, dikarenakan pengujian dilakukan di lingkungan pantai. 

Selain memberikn pelumas, dilakukan juga penyemprotan menggunakan solar 

pada baut atau pada sambungan yang rawan terjadi korosi. 

Pada perakitan gearbox maka terlebih dahulu memasang generator pada 

kerangka, kemudian dilanjutkan memasang poros dan bantalannya. Setelah 

gearbox terpasang, langkah selanjutnya adalah memasang ekor dari kincir angin 

dan dilanjutkan dengan memasang bilah atau blade. Rangkaian yang telah selesai 

dirakit akan dipasang pada ujung menara yang masih dalam posisi di bawah. 



26 

 

 

Apabila sudah siap ditegakkan, maka dilakukan pemasangan tali kawat dan spaner 

untuk mendirikan menara kincir angin tersebut. 

 

3.7.2 Merangkai Sistem Elektrikal 

Perakitan elektrikal yang dilakukan seperti pada gambar 3.14 adalah 

menyambungkan kabel dari generator menuju datalogger, volt meter dan ampere 

meter. Data yang terekam dalam datalogger adalah berupa output daya (Watt), 

arus (Ampere), dan tegangan (Volt) setiap 5 menit. Volt meter dan ampere meter 

yang dipasang adalah yang dengan tipe jarum, tujuanya adalah sebagai monitoring 

secara manual agar mudah dalam memberikan beban. Apabila pembebanan terlalu 

besar, maka voltase dan arusnya akan menurun dan kincir angin akan berhenti 

berputar. Meskipun begitu, pembebadan juga dilakukan dengan melakukan 

pengisian baterai (accumulator). 

 
Gambar 3.14 Perakitan sistem elektrikal 

 

3.7.3 Pengaturan Sudut 

Pengaturan sudut yang dilakukan adalah pengaturan sudut blade dengan 

variasi sudut 10˚, 15˚, dan 20˚. Proses pengaturan sudut dilakukan diatas menara 

seperti yang terlihat pada gambar 3.15 di bawah ini. Pengaturan sudut blade 

dilakukan secara manual, namun pada stick blade yang terpasang telah diberi 

tanda agar sudut yang diberikan sesuai. Pada saat pengaturan sudut, dilakukan 

juga penyemprotan menggunakan solar agar mengurangi terjadinya korosi yang 

menyebabkan korosi pada gearbox, sambungan, dan pada baut. 
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Gambar 3.15 Pengaturan sudut blade 

 

3.7.4 Pengamatan Kecepatan Angin 

Kecepatan angin diukur menggunakan anemometer. Anemometer yang 

digunakan adalah milik PLTH pantai baru dengan jenis cup counter anemometer. 

Kecepatan angin yang berada di wilayah Pantai Baru Pandansimo telah terekam 

datanya setiap 10 menit. Pada saat terjadi hujan sekalipun badai, kecepatan angin 

yang didapatkan akan tetap terpantau dengan data yang valid. 

 

3.7.5 Pengamatan Daya 

Pada proses pengamatan daya, hal yang dilakukan adalah menyalakan 

datalogger pada saat kincir angin mulai berputar, dan melakukan pembebanan. 

Pengamatan daya ini tidak hanya memanfaatkan datalogger dalam proses 

pengamatan, akan tetapi juga melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap 

daya terbesar yang muncul pada saat pengujian dilakukan. Pengamatan daya 

berhubungan sekali dengan pembebanan yang dilakukan, karena apabila daya 

output besar, dan hanya dipergunakan untuk pembebanan pengisian baterai maka 

daya yang terekam pada datalogger tidak akan sebesar jika melakukan 

pembebanan penggunakan bolam lampu. 

Dalam hal ini juga mencatat tentang waktu mulai berputarnya sebuah 

kincir angin (cut in speed), yang akan digunakan untuk mensinkronkan antara 

daya yang dihasilkan kincir angin dengan kecepatan angin yang datanya telah 

tercatat di PLTH Pantai Baru Yogyakarta. 


