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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Prasetya (2015) menyebutkan bahwa pada penelitianya dengan rata-rata 

kecepatan angin di Indonesia yang tergolong rendah antara 0 sampai 5 m/s, namun 

terkadang bisa tiba-tiba sangat kencang pada waktu-waktu tertentu, maka sudut 

blade yang paling baik adalah sudut 15˚ dengan nilai efisiensi sebesar 4,44%. 

Pada pengujiannya, Prasetya menggunakan blade tipe Naca 4412 dengan variasi 

sudut blade 0˚, 10˚, dan 15˚. 

Serah (2004) dalam menguji sebuah kincir angin sumbu horizontal tiga sudu 

(blade), alat yang diperlukan antara lain adalah komputer, anemometer, voltmeter, 

lampu 20 watt, dan kabel. Daya terbesar yang dihasilkan oleh sebuah kincir angin 

Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) adalah 1,4 Watt dengan besar arus 0,42 

Ampere dan tegangan 3,34 Volt pada kecepatan angin 5,7 m/dt pada sudut blade 

20°. 

Titanio (2015) dari pengujian kincir angin blade airfoil N-10 dengan sudut 

serang 10°, kincir angin dapat menghasilkan daya maksimum sebesar 30,1 Watt 

pada kecepatan angin 2,8 m/dt dengan efisiensi sebesar 40,9%. 

Dari penelitian tersebut kincir angin Horizontal Wind Axis Turbine (HAWT) 

dengan blade airfoil N-10 jumlah blade 3 dapat menghasilkan daya sebesar 30,1 

Watt dengan efisiensi kincir angin sebesar 40,9% pada kecepatan angin 2,8 m/dt 

dengan variasi sudut serang 10°. Variasi sudut serang dan jenis blade pada kincir 

angin sangat berpengaruh terhadap performa kincir angin. Dari penelitian diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa kincir angin Horizontal Wind Axis Turbin 

(HAWT) dengan jumlah blade 3 bekerja optimal pada sudut serang 10°. 
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2.2  Dasar teori 

2.2.1 Kincir Angin 

Kincir angin awalnya dibuat untuk mengakomodasikan kebutuhan petani 

dalam melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dan lain lain. Kincir angin 

terdahulu banyak dibangun di Denmark, Belanda, dan negara-negara Eropa lain 

yang lebih dikenal dengan Windmill. Pada saat ini kincir angin lebih banyak 

digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat, dengan adanya 

prinsip konversi energi. Kincir angin merupakan alat yang berfungsi untuk 

mengubah energi kinetik menjadi energi gerak, dimana energi penggeraknya 

berasal dari angin. Energi gerak selanjutnya diteruskan berupa putaran sudu dan 

poros generator sehingga menghasilkan energi listrik. 

Sesuai dengan namanya, kincir angin menggunakan energi kinetik dari angin 

sebagai tenaga pendorongnya. Angin menggerakkan bilah kincir yang berputar 

pada porosnya, pada gilirannya mendorong perangkat tertentu, misalnya generator 

untuk menghasilkan listrik. Kincir yang berputar ini terhubung ke generator, bisa 

juga melalui gearbox atau langsung.  

Cara kerja dari pembangkitan listrik tenaga angin ini yaitu awalnya energi 

angin memutar kincir angin. Kincir angin bekerja berkebalikan dengan kipas 

angin (bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun 

menggunakan angin untuk menghasilkan listrik).  Kemudian angin akan memutar 

sudu kincir, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian 

belakang kincir angin. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik 

dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan 

material ferromagnetik permanen. Pada sekeliling poros terdapat stator yang 

menyerupai kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Ketika poros 

generator mulai berputar maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang 

akhirnya karena terjadi perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan dan arus 

listrik. 
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2.2.2 Jenis Kincir Angin 

A. Tipe Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) 

Kincir angin sumbu Horizontal (HAWT) memiliki sudu yang berputar dalam 

bidang vertikal, seperti propeler pesawat terbang. Kincir angin tipe horizontal 

mempunyai sudu dengan bentuk irisan melintang khusus dimana aliran udara pada 

salah satu sisinya dapat bergerak lebih cepat dari pada aliran udara di sisi yang 

lain ketika angin melewatinya. Fenomena ini menimbulkan daerah tekanan rendah 

pada belakang sudu dan daerah tekanan tinggi pada sisi depan sudu. Perbedaan 

tekanan tersebut akan membentuk gaya yang menyebabkan sudu berputar.  

 

Gambar 2.1 Jenis Kincir Angin Poros Horizontal  

Sumber : www.getsttpn.com,2016 

 

B. Tipe Vertikal Axis Wind Turbine (VAWT) 

Kincir angin dengan sumbu vertikal bekerja dengan sudu yang berputar pada 

bidang yang paralel dengan tanah atau horizontal. Kincir angin sumbu vertikal 

memiliki bilah yang memanjang dari atas ke bawah. Jenis kincir angin vertikal 

biasanya berdiri setinggi 100 meter dengan lebar 50 kaki.  

 

 

 

 

http://www.getsttpn.com/
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Gambar 2.2 Jenis Kincir Angin Poros Vertikal 

Sumber : www.getsttpn.com,2016 

 

2.2.3 Konsep Dasar Angin 

Angin merupakan udara yang bergerak akibat adanya perbedaan tekanan udara 

dengan arah aliran angin dari suatu tempat yang memiliki tekanan tinggi ke suatu 

tempat yang memiliki tekanan rendah, atau suatu tempat yang memiliki 

temperatur rendah ke wilayah yang memiliki temperatur tinggi. Pada dasarnya, 

kecepatan angin dipengaruhi oleh ketinggian dan letak suatu tempat. Apabila letak 

suatu tempat berada dekat dengan garis katulistiwa, maka kecepatan angin akan 

lebih cepat dibandingkan dengan tempat yang berada lebih jauh dari garis 

katulistiwa. Begitu juga dengan ketinggiannya, semakin tinggi suatu tempat, maka 

angin yang berhembus juga akan semakin cepat. Hal tersebut disebabkan oleh 

semakin tinggi suatu tempat, maka gaya gesekan yang dipengaruhi oleh 

permukaan bumi yang tidak datar akan semakin kecil. 

Energi angin merupakan energi terbarukan yang sangat fleksibel. Energi angin 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan misalnya pemompaan air untuk 

irigasi, pembangkitan listrik, pengeringan atau pencacah hasil panen, pendingin 

ikan pada perahu-perahu nelayan dan lain-lain. Selain itu, pemanfaatan energi 

angin dapat dilakukan di mana-mana, baik di daerah landai maupun dataran 

tinggi, bahkan dapat diterapkan di pantai.  

http://www.getsttpn.com/
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Pemanfaatan energi angin selain dapat mengurangi ketergantungan terhadap 

energi fosil, diharapkan juga dapat meningkatkan produktifitas masyarakat 

pertanian. Walaupun pemanfaatan energi angin dapat dilakukan dimana saja, 

daerah-daerah yang memiliki potensi energi angin ini lebih kompetitif 

dibandingkan dengan energi alternatif lainnya. 

2.2.4 Jenis - Jenis Angin 

Angin timbul akibat sirkulasi di atmosfer yang dipengaruhi oleh aktifitas 

matahari dalam menyinari bumi yang berotasi. Dengan demikian, garis katulistiwa 

akan menerima energi matahari lebih banyak daripada di daerah kutub, dengan 

kata lain, udara di daerah katulistiwa memiliki tekanan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan daerah kutub. Perbedaan berat jenis dan tekanan inilah yang 

akan menimbulkan pergerakan udara. Berdasarkan prinsip dari terbentuknya 

angin, maka angin dapat dibedakan sebagai berikut: 

A. Angin Tetap 

Jenis angin yang pertama adalah angin tetap. Angin tetap yaitu adalah 

angin yang mempunyai arah berhembus yang tetap sepanjang tahunnya. Angin 

tetap ini ini dibagi menjadi dua macam, yakni angin pasat dan juga angin 

antipasat. Angin pasat merupakan angin yang bertiup dari daerah subtropik 

menuju ke equator atau khatulistiwa. Sedangkan angin antipasat merupakan angin 

yang bertiup dari daerah equator menuju ke daerah subtropik.   

B. Angin Muson atau Angin Musim  

Angin muson atau angin musim adalah angin yang berhembus secara 

periodik (minimal 3 bulan) dan antara periode yang satu dengan periode lainnya 

mempunyai pola yang berlawanan yang berganti ganti arah secara berlawanan 

pada stiap setengah tahunnya. Setengah tahun pertama biasanya akan bertiup 

angin darat yang kering dan setengah tahun berikutnya akan bertiup angin laut 

yang bersifat basah. 

C. Angin Darat 

Angin darat merupakan angin yang bertiup dari daratan ke lautan. Angin 

ini biasanya bertiup pada malam hari yakni pada pukul 20.00 hingga pukul 16.00. 
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angin ini sering dimanfaatkan oleh nelayan- nelayan tradisional untuk berangkat 

melalut.  

D. Angin Laut 

Angin laut ini merupakan angin yang bertiup dari lauta menuju ke daratan. 

Angin ini umumnya bertiup pada siang hari, yakni mulai pukul 09.00 hingga 

pukul 16.00, angin ini biasnya dimanfaatkan nelayan tradisional untuk menuju 

pulang sehabis melaut. 

E. Angin Lembah 

Angin lembah merupakan angin yang bertiup dari lembah menuju ke 

puncak gunung. Angin ini biasanya terjadi pada siang hari. 

F. Angin Gunung 

Angin gunung merupakan kebalikan dari angin lembah, yakni merupakan 

angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah dan biasanya terjadi pada 

malam hari. 

G. Angin Fohn 

Angin Fohn atau angin jatuh merupakan sebuah angin yang terjadi sesuai 

dengan jenis jenis hujan seperti hujan orogafis. Angin ini bertiup di suatu wilayah 

tertentu dengan temperatur serta kelengasan yang berbeda pula. Angin ini terjadi 

karena adanya gerakan massa udara yang naik ke pegunungan yang tingginya 

lebih dari 200 meter, naik pada satu sisi kemudian turun lagi di sisi yang lainnya. 

Angin Fohn yang jatuh dari puncak gunung bersifat panas dan juga kering yang 

dikarenakan uap air tersebut sudah dibuang pada saat hujan orogafis.  

 

2.2.5 Potensi Angin Di Indonesia 

Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan, salah satu energi 

terbarukan yang dimiliki negara Indonesia adalah energi angin. Potensi energi 

angin yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat besar, mengingat letak geografis 

indonesia yang berada pada kordinat 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat 

bujut timur, serta 6 derajat lintang Utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 

dan dilewati oleh garis katulistiwa.  

http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/iklim/jenis-jenis-hujan
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Satuan yang digunakan untuk menentukan kecepatan angin adalah km/jam 

atau dalam Knot (1 knot = 0,5148 m/det = 1.854  km/jam).  Gambar 2.3 adalah 

peta potensi energi angin di Indonesia dan tabel 2.1 adalah tabel kondisi angin 

yang dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan pembangkit 

listrik tenaga angin di Indonesia. Perbedaan kecepatan udara terlihat pada 

perbedaan warnanya, kuning pucat menyatakan kecepatan udara rendah, 

sedangkan kuning, emas, merah, dan coklat menyatakan semakin besarnya 

kecepatan angin.   

 

Gambar 2.3 Peta Potensi angin di Pandansimo 

Sumber : BPPT, 2015 
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Tabel 2.1 Kondisi Angin di Indonesia 

 

Tabel Kondisi Angin 

Kelas 

Angin 

Kecepatan Angin 

m/s Kondisi Angin di Daratan 

1 0,3-1,5 angin tenang, asap lurus keatas 

2 1,6-3,3 asap bergerak mengikuti arah angin 

3 3,4-5,4 

wajah terasa ada angin, daun-daun 

bergoyang 

4 5,5-7,9 

Debu jalan, kertas beterbangan, ranting 

pohon bergoyang 

5 8,0-10,7 

Ranting pohon bergoyang, bendera 

berkibar 

6 10,8-13,7 

Ranting pohon bergoyang, air sungai 

berombak kecil 

7 13,9-17,1 Ujung pohon melengkung 

8 17,2-20,7 Dapat mematahkan ranting pohon 

9 20,8-24,4 Dapat merusak rumah 

10 24,5-28,4 Dapat merobohkan pohon 

11 28,5-32,6 Dapat merobohkan pohon 

12 >32,6 Tornado 

 

Sumber : www.bmkg.go.id,2016 

 

2.2.6 Cara kerja Kincir Angin 

Cara kerja kincir angin adalah sebagai berikut: 

a) Angin digunakan untuk memutar sudu pada kincir angin 

b) Putaran diteruskan untuk memutar rotor pada generator 

c) Energi listrik dapat dihasilkan 

 

 

 

http://www.bmkg.go.id/
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2.2.7 Keuntungan Kincir Angin 

Keuntungan menggunakan kincir angin adalah sebagai berikut: 

a) Sumber energi terbarukan 

b) Ramah lingkungan (tidak ada emisi gas buang) 

c) Waktu start up cepat 

d) Untuk menghasilkan daya listrik hanya dibutuhkan energi angin 

2.2.8 Kerugian Kincir Angin 

Kerugian menggunakan kincir angin adalah sebagai berikut:  

a) Tidak dapat diprediksi 

b) Ancaman bagi ekosistem burung 

c) Mmbutuhkan kincir angin dengan jumlah banyak untuk mendapatkan 

energi yang banyak pula  

 

2.2.9 Komponen Utama Kincir Angin 

A. Poros 

Poros adalah suatu bagian stasioner yang beputar, biasanya berpenampang 

bulat dimana terpasang elemen-elemen seperti roda gigi (gear), pulley, flywheel, 

engkol, sprocket dan elemen pemindah lainnya.  

B. Sudu atau Blade 

Blade atau sudu kincir angin merupakan bagian dari kincir angin yang 

berfungsi menerima energi kinetik dari angin dan merubahnya menjadi energi 

gerak (mekanik) pada poros penggerak. Rotor terdiri dari baling-baling/sudu dan 

hub. Hub merupakan bagian dari rotor yang berfungsi menghubungkan sudu 

denga poros utama. Sudu pada kincir merupakan bagian terpenting guna 

memindah daya pada poros yang selanjutnya diteruskan ke gearbox atau langsung 

ke generator. Pada sebuah kincir angin, jumlah baling-baling atau sudu bervariasi 

sebanyak 2, 3, dan 4 buah atau lebih. Pada umumnya, sudu kincir angin propeller 

berjumlah 3 buah yang sering digunakan karena memiliki getaaran yang tidak 

terlalu besar, jika lebih dari 3 buah sudu maka akan berpengaruh terhadap getaran 

sehingga mengakibatkan semakin besar pula torsinya. Desain sudu kincir angin 

dibuat se-aerodinamis mungkin supaya menghasilkan efisiensi sebesar mungkin, 
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mengingat efisiensi penyaluran daya sudu kincir angin masih rendah sebesar 20-

30%. Untuk kincir yang memiliki kecepatan rata-rata angin rendah, biasanya 

menggunakan ekor pengarah. Fungsi dari ekor pengarah (tail vane) adalah untuk 

membelokan posisi rotor terhadap arah datangnya angin sehingga 

mengoptimalkan operasional dan mengamankan dari putaran lebih apabila 

kecepatan angin telah melebihi kecepatan cut-out dari kincir angin tersebut. 

C. Transmisi (Gearbox) 

Transmisi kincir angin berfungsi untuk memindahkan daya dari rotor ke 

generator dengan dipercepat putaranya. Hal ini diperlukan karena umumnya 

putaran rotor berotasi pada putaran rendah, sementara generatornya bekerja pda 

putaran tinggi. Poros dan transmisi pada bagian kincir angin berfungsi untuk 

memindahkan daya dari rotor ke generator secara langsung maupun melalui 

mekanisme transmisi gearbox. 

D. Generator 

Generator adalah salah satu komponen terpenting dalam pembuatan sistem 

kincir angin. Generator ini dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. 

Prinsip kerja generator dapat dipelajari dengan menggunakan teori medan 

elektromagnetik. Singkatnya, (mengacu pada salah satu cara kerja generator) 

poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah 

itu disekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumparan-

kumparan kawat yang membentuk loop.  

Generator merupakan sumber utama energi listrik yang dipakai sekarang 

ini dan merupakan converter terbesar di dunia. Pada prinsipnya tegangan yang 

dihasilkan bersifat bolak balik, sedangkan generator yang menghasilkan tegangan 

searah karena telah mengalami proses penyearahan. Generator adalah mesin listrik 

yang menggunakan magnet untuk mengubah energi mekanik menjadi energi 

listrik. Prinsip generator secara sederhana dapat dikatakan bahwa tegangan 

diinduksikan pada kontaktor apabila konduktor tersebut bergerak pada medan 

magnet sehingga memotong garis garis gaya magnet. Prinsip dasar generator arus 

bolak balik menggunakan hukum faraday yang menyatakan jika sebatang 

penghantar berada pada medan magnet yang yang berubah-berubah, maka pada 
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penghantar tersebut akanterbentuk gaya gerak listrik. Besar tegangan generator 

bergantung pada : 

a) Kecepatan putaran 

b) Jumlah kawat pada kumparan yang memotong fluks  

c) Jumlah fluks magnet yang dibandingkan oleh medan magnet  

Konstruksi generator arus bolak balik ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu. 

1. Rotor merupakan bagian bergerak yang menghasilkan medan magnet yang 

menginduksi ke stator. 

2. Stator merupakan bagian yang tetap pada generator yang terbuat dari baja 

yang berfungsi melindungi bagian dalam generator kotakterminal dan 

name plate pada generator. Inti stator yang terbuat dari bahan 

feromagnetik yang berlapis-lapis dan terdapat alur-alur tempat meletakkan 

lilitan stator. Lilitan stator yang merupakan tempat untuk menghasilkan 

tegangan sedangkan rotor berbentuk kutub sepatu (salient) atau kutub 

dengan celah udara sama rata (rotor silinder).  

E. Menara (Tower) 

 Menara berfungsi menyangga kincir angin. Pada kincir angin modern, 

tinggi tower biasanya mencapai 40 – 60 meter. Menara dapat dibedakan menjadi 

bentuk tubular dan bentuk lattice. Keuntungan dari bentuk tubular yaitu aman, 

sedangkan lattice mempunyai biaya yang murah . 

F. Baterai (Accumulator) 

Kincir angin tidak selamanya beroperasi karena keterbatasan angin yang 

berhembus di waktu-waktu tertentu untuk dapat memutar rotor kincir. Maka dari 

itu, diperlukan penyimpan energi agar menghasilkan energi listrik secara 

kontinyu.Jika arus listriknya terlalu besar, maka arus listrik akan disalurkan 

menuju jala-jala listrik setelah sebagian disimpan pada baterai.  

Dalam pemilihan baterai harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Mampu menyimpan daya dalam jumlah besar. 
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2. Dapat menyalurkan daya yang disimpan baik dalam jumlah yang kecil 

maupun besar tanpa mengalami kerusakan. 

3. Tahan lama (reliable). 

4. Output tegangan dari baterai harus bebas dari fluktuasi atau noise 

 

2.2.10 Daya 

Secara umum pengertian daya adalah energi yang dikeluarkan untuk 

melakukan usaha. Dalam sistem tenaga listrik, daya merupakan jumlah energi 

listrik yang digunakan untuk melakukan usaha. Daya listrik biasanya dinyatakan 

dalam Watt atau Horse Power (HP). Horse Power merupakan satuan daya listrik 

dimana 1 HP sama dengan 746 Watt. Satuan daya listrik dimana 1 Watt memiliki 

daya setara dengan daya yang dihasilkan oleh perkalian arus 1 Ampere dan 

tegangan 1 Volt. 

Untuk menghitung daya digunakan rumus berikut: 

 

P=V.I  .................................................................................(2.1) 

 

Dimana :  

P  = Daya listrik (Watt) 

V = Tegangan (Volt) 

I   = Arus (Ampere) 

 

 

2.2.11 Daya angin 

Daya angin (Pin) adalah daya yang dibangkitkan oleh angin pada setiap 

luasan sudu, yang dirumuskan sebagai berikut : 

Pin = 
 

 
      .................................................................................(2.2) 

 

Dimana : 

 ρ = Massa jenis udara ( 
  

  
 ) 
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 A = Luas penampang sudu (  ) 

 V = Kecepatan angin (m/dt) 

 

 

2.2.12 Efisiensi kincir angin 

Efisiensi kincir angin dapat diketahui dengan persamaan berikut : 

η = 
  

  
      .........................................................................(2.3) 

Dimana : 

 η = Efisiensi kincir angin (%) 

 Pk= Daya kincir angin (Watt) 

 Pa= Daya angin (Watt) 


