
I. PENDAHULUAN

Potensi sumber daya air di Indone-

sia sangatlah besar dan merupakan 

sumber energi yang dapat diperbaharui. 

Untuk memenuhi kebutuhan energi 

nasional, Indonesia sangat bergantung 

pada cadangan sumber energi fosil yang   

dulu  sangat  berlimpah.  Akan tetapi,   

karena adanya keterbatasan ekonomi, 

berkurangnya cadangan minyak bumi, 

serta perlindungan terhadap lingku-

ngan, Indonesia berupaya untuk 

mengeksploitasi sumber-sumber energi 

terbarukan. Selain usaha penghematan 

energi dalam kehidupan sehari hari, 

perlu adanya usaha pemanfaatan 

potensi energi secara optimal yang ada 

di sekitar kita. Salah satunya adalah 

pemanfaatan energi air (hydropower) 

pada saluran irigasi. 

Saluran irigasi (Kamijoro channel) 

memiliki potensi energi yang cukup 

besar. Berdasarkan perhitungan 

teoritis, saluran irigasi ini dapat 

menghasilkan daya output sebesar 20 

kW pada salah satu titik potensi yang 

ada di desa Caturharjo Pandak Bantul. 

1. Prihatin Kahana, S.Pd, M.Eng. adalah pengajar fisika SMA dan Konsultan Energi Terbarukan, alumni MIPA 
Fisika UGM tahun 1989 dan dinyatakan lulus dari Magister Sisitem Teknik konsentrasi Mikrohidro Fakultas 
Teknik UGM tahun 2009.
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ater resource in Bantul Regency is considered very 

potential. Nonetheless, its utilization is still limited. It 

can be used to generate electric power, especially in the W
Kamijoro irrigation channel. The objective of this study is to develop a hydropower 

plant system by using water turbine as the prime mover. The research is conducted 

by studying hydropower, designing vertical axis water turbine which uses moving 

blades, testing the turbine, and  installing the power plant. The power of the water 

can be calculated by measuring the speed of the water, head, width of water 

passage, and flow rate. To install a vertical axis water turbine, the power of the 

water should be considered so that the turbine can turn optimally. Mechanical 

power generated by the turbine is determined by the area of blade, velocity of 

water, and speed of turbine. A hydro power plant can use an induction motor as its 

generator (IMAG). Since the turbine usually spins at low speed while the generator 

speed is quite high (1500 rpm), a speed increaser is required. The test results show 

that the vertical axis water turbine which uses moving blades is more efficient than 

a conventional turbine.  The efficiency of the turbine runner is 45% and the 

efficiency of the system (overall efficiency) is 40%.

RANCANG BANGUN TURBIN AIR 

POROS VERTIKAL SUDU BERGERAK
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Namun demikian, potensi tersebut 

belum termanfaatkan sampai saat ini. 

Selain titik potensi yang mengha-

silkan daya berskala mikro, ada 

beberapa titik lain yang menghasilkan 

daya berskala piko, di tempat- tempat 

penyempitan saluran yang memiliki 

kecepatan 2 m/s dan memiliki debit 
32,00 m /s, secara teoritis hanya mampu 

menghasilkan daya terbangkitkan 

sebesar 4 kW. Pada daerah penyempitan 

saluran inilah yang memungkinkan 

untuk dibangun suatu pembangkit 

berskala piko untuk kepentingan rumah 

tangga atau perorangan karena biaya 

dan investasinya terjangkau oleh warga 

masyarakat.

1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan  yang ingin dicapai dari  

kegiatan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui potensi sumber daya air 

pada saluran irigasi  primer dan 

sekunder khusus di saluran Kamijoro

2. Pengembangan rancang bangun 

turbin air poros vertikal sudu 

bergerak sebagai prime mover 

sistem pembangkit.

3. Merumuskan karakteristik turbin air 

poros vertikal sudu bergerak untuk 

berbagai macam kondisi aliran pada 

saluran irigasi teknis.

4. Mengembangkan potensi sumber 

daya air untuk pembangkit  listrik   

tenaga mikrohidro, khususnya untuk 

masyarakat yang tinggal di sepan-

jang daerah aliran sungai.

1.2. Manfaat Penelitian

Manfaat pokok yang akan diper-

oleh dari penelitian ini dibedakan 

menjadi dua bagian yaitu :

1. Ilmiah

a. Mengetahui performa optimal 

turbin air poros vertikal sudu 

bergerak untuk saluran irigasi 

teknis.

b. Mengetahui hubungan antara 

jumlah blade dan kecepatan aliran 

terhadap daya listrik yang 

dihasilkan.

c. Memuncu lkan  desa in  dan  

prototipe turbin air yang mudah 

diaplikasikan dan dikembangkan 

untuk kepentingan masyarakat.

d. Memperkaya referensi ilmiah di 

bidang mikrohidro.

e. Memunculkan solusi dalam 

memecahkan masalah dalam 

bidang energi pada daerah sekitar 

aliran sungai.

2. Sosial Kemasyarakatan

a. Menyediakan sumber energi ter-

barukan yang ramah lingkungan 

bagi masyarakat di sepanjang 

aliran sungai dengan biaya yang 

relatif murah.

b. Masyarakat dapat membuat 

pembangkit skala kecil sesuai 

dengan potensi di daerah masing-

masing.

c. Memberikan peluang untuk berin-

vestasi bagi kalangan usahawan 

kecil dan menengah dalam 

pengelolaan, pengadaan, dan 

pemanfaatan sistem pembangkit 

listrik yang dapat diperbaharui.

Rancang Bangun Turbin Air 
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d. Memberikan wacana bagi politisi 

dan birokrat untuk menentukan 

kebijakan lokal dalam hal 

pengelolaan sumberdaya air dan 

pemanfaatan sumber energi 

terbarukan.

2.   METODE PENELITIAN

2.1. Alir Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Saluran 

Irigasi Teknis Kamijoro Kabupaten 

Bantul Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, secara khusus pada daerah 

penyempitan saluran dan pada bangu-

nan “ukur” yang memiliki head tertentu. 

Rancang bangun kincir air disesuaikan 

dengan potensi sumberdaya air dan 

kondisi saluran. Instalasi sistem 

pembangkit merupakan satu kesatuan 

dengan sistem penelitian, sehingga 

turbin yang dihasilkan dapat diaplika-

sikan di daerah lain dengan kondisi 

saluran yang relatif sama. 

Inventarisasi potensi sumber daya 

air saluran irigasi dilakukan pada awal 

penelitian berdasarkan data yang 

diperoleh dari Dinas Sumber Daya Air 

dan Dinas Pekerjaan Umum. Setelah 

data sekunder tersebut dianalisa, 

dilanjutkan dengan persiapan pengum-

pulan data primer, yaitu pengukuran 

debit dan kecepatan aliran, serta beda 

tinggi pada lokasi yang memiliki potensi 

yang andal sebagai lokasi penelitian. 

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil 

penelitian terdahulu, dilakukan rancang 

bangun Turbin Air Poros Vertikal Sudu 

Bergerak. Turbin dirancang dengan 

menggunakan sistem rangka yang 

memungkinkan untuk dilakukan variasi 

jumlah sudu bergerak. Dengan demi-

kian, dengan menggunakan satu 

kerangka kincir, dapat dilakukan 

beberapa variasi pengujian dengan 

jumlah sudu bergerak yang berbeda. 

Setelah perancangan dan proses manu-

faktur selesai, selanjutnya dilakukan 

pemasangan sistem transmisi daya dan 

pemasangan motor induksi atau 

generator pada rangka turbin dan 

selanjutnya kita sebut sebagai Sistem 

Pembangkit Listrik Energi Terbarukan 

skala rumah tangga. Pengujian Sistem 

Pembangkit pada saluran irigasi perlu 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

dari kecepatan aliran dengan efisiensi 

turbin (efisiensi mekanik) dan efisiensi 

dari sistem. Hasil pengujian selanjutnya 

dianalisis untuk merumuskan karak-

teristik turbin dan sistem pembangkit  

untuk berbagai macam kondisi aliran 

pada saluran irigasi teknis.          

2.2.  Alat dan Obyek Penelitian

Alat dan bahan yang diperlukan 

dalam penelitian ini relatif mudah 

didapatkan dan relatif murah harganya, 

alat yang diperlukan antara lain: stop 

watch, rool meter, bola pingpong 

sebagai pelampung, current meter, 

kamera digital, volt meter, ampere 

meter, aatt meter, tachometer, lampu, 

turbin, dan generator sinkron/induksi. 

Saluran irigasi primer Kamijoro 

sebagaimana diperlihatkan pada 

gambar 2.1. merupakan obyek 

penelitian dengan tampang aliran 

berbentuk trapesium dan penampang 

aliran berbentuk segi empat.

Rancang Bangun Turbin Air 
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Potensi hydro power pada saluran 

irigasi sekunder ditunjukkan dengan 

adanya head dan debit yang tersedia. 

Debit dapat ditentukan dengan cara 

menghitung kecepatan pada saluran 

sekunder dikalikan dengan luas 

penampang basah pada saluran 

tersebut. Gambar 2.2. (a) memperli-

hatkan head pada saluran sekunder 

yang merupakan beda tinggi antara 

upstreem water  leve l  dengan 

downstreem water level dan (b) 

penampang saluran berbentuk persegi.

2.3.  Peta Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan instalasi 

sistem pembangkit dilakukan di saluran 

irigasi Kamijoro, pada daerah penyem-

pitan saluran, di Desa Triharjo Kec. 

Pandak Kab. Bantul. Peta lokasi 

penelitian dapat dilihat pada Peta Rupa 

Bumi Kabupaten Bantul, ditunjukkan 

pada gambar 2.3.

Rancang Bangun Turbin Air 

Gambar 2.1. Saluran irigasi dengan penampang berbentuk trapesium (a) 
dan penampang berbentuk segi empat  (b). 

(a) (b). 

Gambar 2.2. Beda tinggi jatuh air (a) tampang  lintang saluran sekunder (b)

(a) (b). 
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3. ANALISA DATA DAN

PERHITUNGAN

3.1. Potensi Sumberdaya Air

Pengukuran kecepatan air dan 

debit pada saluran merupakan salah 

satu cara untuk menentukan potensi 

sumber daya air pada lokasi tersebut. 

Pengukuran dilakukan di saluran irigasi 

primer yang terletak di Desa Triharjo, 

Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, 

dilakukan selama 6  bulan, terhitung 

mulai  tanggal 1 Mei 2008 sampai 

dengan akhir Oktober 2008. Hasil 

pengukuran kecepatan dan pengama-

tan debit pada saluran primer ditun-

jukkan pada Gambar 4.1.(a), lokasi 

saluran primer pada Gambar 4.1.(b), 

hasil pengamatan debit pada saluran 

sekunder pada Gambar 4.2.(a),  dan 

lokasi saluran sekunder pada gambar 

4.2.(b). Kecepatan rata-rata pada 

saluran primer sekitar 2,5 m/detik dan 

menunjukkan debit terendah sekitar 1,5 
3m /detik, seperti yang ditunjukkan 

gambar 4.1.

Debit minimal saluran sebesar 1,5 
3m /s, dan  kecepatan  2 m/detik dapat 

dihitung potensi sumber daya air 

terendah di lokasi penelitian yang 

besarnya  3000 watt. Potensi daya listrik 

terbangkitkan (electrical power 

generate) sebesar 1200 watt, dengan 

asumsi efisiensi total electro-mechanic 

sebesar 40%.                            

Pengamatan pada saluran irigasi 

sekunder di Desa Caturharjo Kec. 

Pandak Kab. Bantul mendapatkan data 

tentang  debit dan head. Beda tinggi 

antara muka air hulu dan hilir sebesar 

2,5 meter, dan debit terendah  sebesar 
30,9 m /s.  Dengan potensi tersebut 

diperkirakan daya yang dapat terbang-

kitkan sekitar 18,4 kW.

Rancang Bangun Turbin Air 

Gambar 2.3. Peta lokasi studi kelayakan pembangunan sistem pembangkit listrik energi terbarukan 
dengan turbin air  poros vertikal. (Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia).
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3.1. Desain Turbin

Turbin air yang direncanakan 

dalam penelitian ini memiliki series of 

blades sejumlah enam. Perancangan 

dilakukan berdasarkan data potensi 

daya tersedia, dengan data terencana 

sebagai berikut:

Daya turbin (P) = 400 watt 

(ditetapkan)

Kecepatan ( v ) = 2 m/s kecepatan

air pada

penyempitan

 saluran
3Massa jenis air (r)=  1000 kg/m

Rancang Bangun Turbin Air 

Gambar  3.1. (a) Grafik  Fluktuasi Debit dan Kecepatan pada Saluran Primer di Desa Triharjo 
 Kec. Pandak Kab. Bantul, Mei s.d. Oktober 2008.  (b) Lokasi Saluran Primer.     

(a) (b). 

Gambar  3.2. (a)  Hasil Pengamatan Debit pada Saluran Irigasi Sekunder di Desa Caturharjo  
Kec. Pandak Kab. Bantul, Mei s.d Oktober 2008.  (b) Lokasi Saluran Sekunder.

(a) (b). 
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Kapasitas aliran dan area of blade dapat 

direncanakan dengan menggunakan 

persamaan matematis sebagai berikut :

Dengan asumsi efisiensi maksimal, di 

mana maka persamaan tersebut 

dapat dituliskan sebagai: 

..............................(2)

Dimensi turbin dapat direncanakan 

setelah mengetahui potensi sumber 

daya air yang tersedia. Efisiensi turbin 

akan maksimal jika kecepatan linier di 

sisi luar turbin setengah dari kecepatan 

air di sisi masuk rotor. Kecepatan putar 

turbin ditetapkan untuk menentukan 

sistem transmisi yang dikehendaki. 

Diameter turbin dapat dihitung dengan 

persamaan:

..............................(3)

di mana adalah kecepatan linier di sisi 

luar turbin. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari hasil pengukuran 

lapangan, merupakan kecepatan 

putar turbin yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Berdasarkan data potensi 

sumberdaya air yang tersedia,  2 

m/s, sehingga 1 m/s, nilai 

P=rQ(v-u)u ............ .............. ...(1)

v = 2u 

u 

N 

v  = 

u = N 

ditetapkan sebesar 30 rpm, sehingga 

diameter tubin 60 cm. Tinggi turbin 

(panjang blade) dapat dihitung setelah 

jarak poros turbin dan poros penahan 

ditetapkan, dalam perencanaan ini 

ditetapkan 5 cm, sehingga lebar blade 

diperoleh 25 cm dan tinggi blade 80 cm. 

Gambar 3.3. menunjukkan penampang 

atas turbin dan bentuk dari blade.

Poros turbin ditentukan berdasarkan 

torsi ( dan besarnya tegangan geser 

( yang diijinkan. Torsi merupakan 

perkalian antara gaya ( dengan jari-

jari turbin, sehingga diameter poros 

dapat ditentukan dengan menggunakan 

persamaan: 

..............................(4)

di mana dan tegangan geser 

( yang diijinkan 42 Mpa, diperoleh nilai 

30,6 mm. Selanjutnya dengan acuan 

dari hasil perhitungan tersebut, poros 

dipilih berdasarkan ketersediaan di 

pasar.

3.2. Bantalan 

Bantalan (bearing) merupakan 

elemen mesin yang mendukung 

perpindahan elemen mesin yang lain. 

Bantalan yang dipilih dalam perenca-

naan ini adalah rolling contact bearings 

yang terdiri dari tiga bagian yaitu: fixed 

element, balls or rollers dan moving 

element. Ada beberapa keuntungan 

menggunakan rolling contact bearings, 

di antaranya gesekan kecil, biaya 

perawatan rendah, dan bersih.

@ 

T) 

t) 
F) 

F = r Q v  

t)
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3.3. Sistem transmisi daya 

Sistem transmisi dapat menggu-

nakan sabuk penggerak (belt drive). 

Biasanya turbin air putaran rendah 

memerlukan speed increaser untuk 

mendapatkan putaran standar  

alternator (1500 rpm).  Pilihan yang 

sederhana dan murah menggunakan 

belt drive dengan sistem 2 tingkat 

kecepatan. Gambar 3.4. merupakan 

sistem transmisi dengan dua tingkat 

kecepatan.

Perbandingan pulley penggerak 

dengan yang digerakkan dapat 

dituliskan secara matematis sebagai: 

Pulley kedua dan ketiga disusun seporos 

sehingga putaran pulley ke 4 dapat 

dituliskan sebagai:

N2/N1=D1/D2 ..............................(5)

N4 = (D1 D3 / D2 D4) x N1 ....................(6)

Hasil yang didapatkan untuk memper-

oleh kecepatan di atas 1450 rpm pada 

generator dengan putaran puli pertama 

30 rpm diperlukan berturut turut 14”, 

2”,14”, 2”.

3.4. Generator 

Generator merupakan suatu alat 

atau piranti yang dapat menstransfor-

masikan (mengubah) energi mekanik 

menjadi energi listrik. Secara praktis 

biasanya menggunakan generator AC 3 

phase. Motor induksi dapat  digunakan 

sebagai generator (MISG). Hal ini 

dilakukan dengan pertimbangan harga 

murah dan mudah didapat di pasar. 

Motor Induksi dapat digunakan sebagai 

generator (MISG) ketika diputar dengan 

kecepatan melebihi kecepatan sinkron 

dan diberikan arus eksitasi. Kualitas 

listrik yang dihasilkan sistem pembang-

kit sederhana ini kurang bagus, karena 

Rancang Bangun Turbin Air 
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belum dilengkapi dengan sistem 

kontrol. Kualitas listrik yang dihasilkan 

dapat ditingkatkan mendekati kualitas 

listrik PLN dengan menambahkan IGC.

3.5. Pengendali Generator Induksi 

(IGC)

Pengendali generator induksi 

berfungsi sebagai regulator frekuensi 

listrik ketika terjadi perubahan beban, 

yaitu dengan memelihara daya keluaran 

generator induksi (daya beban + daya 

komplemen) pada keadaan relatif 

konstan, sehingga frekuensi generator 

pun akan relatif konstan. Kerja dari IGC 

adalah dengan menambah atau 

menurunkan beban komplemen sesuai 

dengan frekuensi yang ada pada 

saluran. Pada beban nominal, frekuensi 

pada generator induksi sedikit 

menurun, tapi masih dalam batas yang 

diijinkan. IGC menyensor frekuensi 

dalam batas yang diijinkan, maka daya 

pada beban komplemen nol. Ketika daya 

beban menurun, frekuensi generator 

induksi akan naik dan IGC menyensor 

kenaikan frekuensi dengan menaikkan 

duty cycle pulsa gerbang pada saklar 

solid-state IGBT, sehingga beban 

komplemen meningkat sesuai dengan 

setting yang telah ditentukan, dengan 

demikian daya yang dirasakan oleh 

generator induksi akan selalu konstan. 

Kapasitas IGC disesuaikan dengan 

kapasitas beban, yaitu sekitar 300 Watt 

ditambah dengan faktor keamaan 

sebesar 20%  dari beban nominal, 

sehingga kapasitas IGC menjadi 360 

Watt.

3.6. Proses Manufaktur

Proses manufaktur turbin air poros 

vertikal sudu bergerak dilakukan  di CV. 

MITRA USAHA SEJAHTERA ABADI. Foto-

foto proses manufaktur dapat dilihat 

pada gambar 3.5. sampai dengan 3.8. 

Tahapan-tahapan proses manufaktur 

meliputi: pemotongan plat, disc, 

pengelasan, pemasangan poros, 

pembuatan sistem rangka, pemasangan 

pulley dan pemasangan generator.

Rancang Bangun Turbin Air 
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Gambar 3.4. sistem tranmisi daya dengan 2 tingkat kecepatan
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3.7. Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan sebanyak 

sembilan kali,  di Saluran Irigasi Primer 

Kamijoro di Desa Triharjo, Kecamatan 

Pandak, Kabupaten Bantul. Proses 

pengujian dilakukan beberapa tahap 

yang  memerlukan waktu lama  dan 

memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. 

Tenaga yang diperlukan sedikitnya 6 

orang untuk meletakkan kincir dengan 

tepat pada saluran irigasi agar mem-

peroleh hasil yang optimal. 

Data hasil perhitungan dan 

pengukuran lapangan disajikan dalam 

bentuk tabel dan grafik agar  mudah 

untuk dipahami dan dimengerti,  selain 

mempermudah dalam pemahaman 

dapat digunakan untuk memprediksi 

dan mengeksplorasi kemungkinan 

kemungkinan yang terjadi. 

Kecepatan air di sisi masuk rotor 

(inlet velocity) dapat diukur secara 

langsung menggunakan current meter 

digital dengan batas ukur kecepatan 9,9 

m/s dengan tingkat kesalahan 2%. 

Rancang Bangun Turbin Air 

   Gb.  3.5. Proses Pembuatan Blades Gb. 3.6. Pembuatan Sistem Rangka

Gb.  3.7.  Pemasangan Pulley Gb. 3.8.  Sistem Pembangkit Listrik



1400
Jurnal Riset Daerah Vol. X, No.1. April 2011

Putaran turbin diukur dengan menggu-

nakan tacho meter digital maupun 

analog, daya keluaran (output power) 

diukur dengan watt meter digital, 

sedangkan kecepatan linier sisi luar 

turbin dan daya turbin dihitung dengan 

menggunakan persamaan-persamaan 

matematik yang sederhana, sehingga 

kemungkinan terjadinya kesalahan 

dalam perhitungan dapat diminimalisir. 

Hasil perhitungan dan pengukuran 

dapat dilihat pada tabel 1.1.

Motor Induksi dapat berfungsi 

sebagai generator jika diputar melebihi 

kecepatan sinkron dan telah dialiri arus 

dari kapasitor, dengan sistem transmisi 

daya dari turbin ke generator tanpa 

beban, turbin mengalami putaran 

sebesar N yang dapat digunakan untuk 

menghitung kecepatan linier di sisi luar 

turbin, lihat lampiran 1. Daya turbin 

dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan matematis:    

P = r A n (n - u)u ..........................(7)

di mana : massa jenis air (1000 
3kg/m ), A : luas blade yang besarnya 

2tetap  (0,18 m ), : kecepatan air di sisi  

masuk rotor (inlet velocity) dan adalah 

kecepatan linier  di sisi luar turbin. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada tabel 

4.1. kolom 4. Gambar 4.19. memperli-

hatkan bahwa daya turbin semakin 

besar dengan bertambahnya nilai kece-

patan air di sisi masuk rotor, demikian 

juga daya keluaran (output power). 

Efisiensi turbin dan Efisiensi total dapat 

ditentukan setelah besarnya daya input 

dihitung. Daya input dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut:

..........................(8)

di mana adalah daya input (watt). 

Kurva daya keluaran terletak di bawah 

kurva daya turbin dengan jarak yang 

relatif pendek. Hal ini menunjukkan 

bahwa efisiensi motor induksi yang 

digunakan memiliki efisiensi tinggi. 

r 

v 
u 

Pin  
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3P =     r A n in 

1
2

Tabel 1.1. Data Perhitungan dan Pengukuran pada Variasi Kecepatan

1

2

3

4

5

6

No

1,9

2,1

2,2

2.3

2,4

2,5

42

47

52

54

56

58

1,21

1,48

1,50

1,55

1,61

1,67

285

346

416

479

548

599

246

321

345

402

501

564

Kecepatan Air 
disisi masuk Turbin

Putaran Turbin
(N) rpm

Kecepatan linier 
sisi luar turbin (u) m/s

Daya Turbin
(P )mec

watt

Daya Keluaran
(P ) wattout
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Efisiensi turbin dari berbagai variasi 

kecepatan ditunjukkan pada gambar 

3.9. (a). Efisiensi tidak dipengaruhi oleh 

kecepatan air di sisi masuk rotor, 

melainkan nilai perbandingan kecepa-

tan linier di sisi luar turbin dengan inlet 

velocity, apabila perbandingan mende-

kati angka 0,5, dapat dikatakan bahwa 

efisiensi turbin maksimal (turbin akan 

bekerja secara optimal). Gambar 

3.9.(b). menunjukkan indikator beban 

reaktif pada pengukuran daya keluaran.

Efisiensi turbin air poros vertikal 

sudu bergerak dengan 6 blades, 

ditunjukkan pada gambar 3.10. yang 

memperlihatkan bahwa turbin akan 

memiliki efisiensi tertinggi pada 

kecepatan aliran 1,9 m/s, namun 

demikian untuk mendapatkan electrical 

power generate yang tinggi harus 

memperbesar kecepatan arus di sisi 

masuk rotor. Efisiensi rata-rata turbin 

air poros vertikal sudu bergerak dengan 

6 keping sudu sebesar 45%.

Pengaruh beban terhadap putaran 

turbin ditunjukkan oleh gambar 

3.11.(a) yang memperlihatkan penuru-

nan yang sangat signifikan saat dibe-

bani dengan kapasitor (beban kapasi-

tif), selanjutnya beban reaktif tidak 

terlalu berpengaruh pada putaran turbin 

sampai generator kehilangan fungsinya, 

dan berubah ke fungsi semula sebagai 

motor. (b) kualitas penerangan yang 

dihasilkan oleh sistem pembangkit pada 

waktu malam tidak jauh beda dengan 

yang dihasilkan oleh penerangan dari 

PLN.

Rancang Bangun Turbin Air 

Gambar 3.9. (a)  Daya Turbin dan Daya Keluaran pada Variasi Kecepatan 
(b)  indikator beban reaktif pada kecepatan aliran yang berbeda.

(a) (b). 

285

346

416

548
599

daya turbin, 479

246

321

402

501

564

daya keluaran, 345

100

200

300

400

500

600

700

19 21 22 23 24 25
-1kecepatan air disisi masuk rotor x 10  (m/s)

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

 

d
a

ya
 t
u

rb
in

 (
w

a
tt
)

d
a

ya
 k

e
lu

a
ra

n
 (

w
a

tt
)



1402
Jurnal Riset Daerah Vol. X, No.1. April 2011

Rancang Bangun Turbin Air 

Gambar 3.10. (a) Efisiensi turbin pada berbagai kecepatan aliran. 
(b) pemasangan sistem transmisi sederhana untuk pengukuran daya keluaran.

(a) (b). 
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Gambar 3.11. (a)  Pengaruh beban pada putaran turbin 
(b) Kualitas penerangan yang dihasilkan sistem pembangkit di waktu malam.
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4.   KESIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan uji coba turbin air 

poros vertikal sudu bergerak, berda-

sarkan analisa data dan perhitungan, 

dapat disimpulkan bahwa :

1. Turbin air poros vertikal sudu berge-

rak tepat digunakan sebagai pengge-

rak utama sistem pembangkit listrik 

tenaga air yang dipasang pada salu-

ran irigasi tanpa adanya terjunan air 

(water flows)

2. Jumlah blade pada turbin air poros 

vertikal sudu bergerak sangat 

berpengaruh pada daya listrik yang 

dihasilkan. 

3. Kapasitas sistem pembangkit dapat 

ditingkatkan dengan cara memper-

besar ukuran blade dan meningkat-

kan kecepatan air di sisi masuk rotor.

4. Efisiensi turbin sebesar 45%, 

efisiensi sistem pembangkit sebesar 

40% kinerja dari turbin air poros 

vertikal sudu bergerak yang terbaik 

ditunjukkan oleh turbin yang 

memiliki 6 blades.

5. Frekuensi listrik yang dihasilkan pada 

daerah frekuensi 50 s.d 60 Hz, 

sehingga dapat dinyatakan aman 

untuk peralatan elektronik.

Berdasarkan pengalaman dari 

hasil penelitian dan uji coba turbin 

hingga    instalasi sistem pembangkit, 

disarankan :

1. Kualitas listrik yang dihasilkan perlu 

ditingkatkan dengan cara memper-

baiki system electrical atau menggu-

nakan generator sinkron. Kualitas 

listrik yang dihasilkan ditunjukkan 

oleh tegangan dan frekuensi yang 

stabil.

2. Perlu diteliti hubungan bagian sudu 

yang tercelup dan bentuk sudu 

dengan power yang dihasilkan.

3. Perlu diteliti lebih lanjut tentang 

efisiensi turbin yang memiliki jumlah 

blade yang berbeda untuk berbagai 

kecepatan aliran. 

4. Posisi generator dibuat tinggi agar 

jauh dari muka air ketika banjir, 

sehingga dalam kondisi banjir sistem 

pembangkit tetap berjalan normal.

Rancang Bangun Turbin Air 
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