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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 

Penelitian dilakukan di Pantai Baru Poncosari Srandakan Bantul Daerah 

Istimewa Yogyakarta pada 9-11 Mei 2016. 

 

3.3 Bahan Penelitian 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kincir angin 

Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) bahan baku aluminium jenis blade falcon 

dengan panjang blade 1250 mm dan lebar 137,5 mm. 
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Gambar 3.1 Blade Aluminium tipe falcon 

3.4 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian diantaranya adalah: 

a. Datalogger 

b.  Kabel 

c. Solder 

d. Tang 

e. Obeng 

f. Multi meter 

g. Volt meter 

h. Ampere meter 

i. Bolam lampu 20 Watt 

j. Anemometer 

k. Spaner 

l. Penggaris, busur, alat tulis, kertas, dan laptop 

 

3.5 Diagram Alir Penelitian 

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

pengujian kincir angin Horizontal Wind Axis Turbine (HAWT) blade falcon 

menggunakan variasi sudut 10˚, 15˚, dan 20˚, serta pengolahan data. Tahapan 

penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.2 Diagram alir penelitian 

3.6 Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, dilakukan pencarian 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. 

 

Ya 

Alat dapat beroperasi 

sesuai yang 

diharapakan? 

Tidak 

Perakitan Kincir Angin 

Pengujian Kincir Angin Dengan 

Sudut Blade 10
o
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o
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Analisis data 

Studi Pustaka 

Persiapan alat dan bahan 

Kesimpulan 

Mulai 

Selesai 
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3.7 Tahap Penelitian 

3.7.1 Proses Perakitan 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  

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 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 dibawah. 

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

untuk mendirikan menara kincir angin tersebut. 

 

3.7.2 Merangkai Elektrikal 

Perakitan elektrikal dilakukan dengan menyambungkan kabel dari 

generator menuju datalogger, volt meter dan ampere meter. Data yang terekam 
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dalam datalogger adalah berupa output daya (Watt), arus (Ampere), dan tegangan 

(Volt) setiap 5 menit.  

 

3.7.3 Pengaturan Sudut 

Pengaturan sudut blade dengan variasi sudut 10˚, 15˚, dan 20˚ dilakukan 

diatas menara secara manual. Pada saat pengaturan sudut, dilakukan juga 

penyemprotan menggunakan solar agar mengurangi terjadinya korosi yang 

menyebabkan korosi pada gearbox, sambungan, dan pada baut. 

 

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.  

 

3.7.5 Pengamatan Daya 

Pada saat kincir angin mulai berputar, daya keluaran akan terekam oleh 

datalogger. Nilai dari daya keluaran akan tersimpan pada kartu memori yang 

terdapat pada datalogger. 


