
 

 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Kondisi Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan beberapa variabel tetap seperti lubang buang sebesar 

0,12 m. Penentuan besarnya diameter lubang buang merupakan hasil dari 

pengujian pada penelitian sebelumnya, pada kondisi alat yang sama dan variabel 

yang sama, diameter lubang buang 0,12 m menghasilkan nilai efisiensi tertinggi. 

Tinggi level air dipertahankan pada level 0,2 m, sehingga jumlah debit yang 

terpakai pada setiap variasi jarak sudu dengan lubang buang akan berubah seiring 

dengan besarnya jarak tersebut. Cara mempertahankan tinggi level tersebut adalah 

dengan menaikkan dan menurunkan pegas daya pompa setelah didapat tinggi 

level air yang diinginkan pegas ditahan. Hasil pengamatan dan perhitungan 

ditabelkan sebagai berikut: 

 

B. Data Hasil Pengujian  

1. Data Hasil Pengukuran Aktual  

Dengan menggunakan persamaan 
2

60

nT
  kita dapat menentukan besarnya 

daya poros yang dihasilkan. Untuk variasi jumlah sudu persamaan yang 

diberikan pun sama. Besarnya daya poros ini ditentukan oleh besarnya torsi 
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dan putaran poros yang dihasilkan. Untuk menentukan efisiensi terlebih 

dahulu harus diketahui besarnya daya hidrolis (potensial air). Daya hidrolis 

dalam penelitian ini besarnya ditentukan oleh debit dan head (jarak 

permukaan air atas dengan jarak permukaan air bawah). Untuk menghitung 

daya hidrolis dapat ditentukan dengan persamaan    hasil perhitungan 

tersebut dapat kita lihat pada tabel-tabel dibawah ini. 

 

Tabel 5. Pada jumlah sudu 3 dengan variasi jarak sudu dengan lubang buang. 

Jarak  

sudu 

(m) 

Hasil Perhitungan Aktual Jumlah Sudu 3 

Torsi 

(Nm) 

Rpm 

 

Daya 

Poros 

(Watt) 

ω 

(rad/sec) 

Debit 

(m
3
/s) 

Daya 

Hidrolik 

(Watt) 

Efisiensi 

(%) 

0,03 0,6964 65,74 4,792 6,882978 0,014430 42,4685 11,28 

0,06 0,767 64,94 5,213 6,799218 0,014921 43,914 11,87 

0,09 0,9384 63,22 6,209 6,619134 0,015022 44,2105 14,045 

0,12 0,8158 57,44 4,905 6,013968 0,014109 41,5225 11,81 
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Tabel 6. Pada jumlah sudu 4 dengan variasi jarak sudu dengan lubang buang. 

Jarak  

sudu 

(m) 

Hasil perhitungan aktual jumlah sudu 4 

Torsi  

(Nm) 

Rpm  

 

Daya   

Poros 

(Watt) 

ω  

(rad/sec) 

Debit 

(m
3
/s) 

Daya 

Hidrolik  

(Watt) 

Efisiensi  

(%) 

0,03 0,7826 71,52 5,858 7,488144 0,014979 44,086 13,29 

0,06 0,8714 70,92 6,468 7,42532 0,015138 44,554 14,52 

0,09 1,0244 69,46 7,448 7,27246 0,015297 45,019 16,54 

0,12 0,9088 63,86 6,074 6,68614 0,014851 43,707 13,90 

 

 

Tabel 7. Pada jumlah sudu 6 dengan variasi jarak sudu dengan lubang buang. 

Jarak 

sudu 

(m) 

Hasil Perhitungan Aktual Jumlah Sudu 6 

Torsi  

(Nm) 

Rpm  

 

Daya   

Poros 

(Watt) 

ω  

(rad/sec) 

Debit 

(m
3
/s) 

Daya 

Hidrolik  

(Watt) 

Efisiensi  

(%) 

0,03 0,73 69,38 5,266 7,264086 0,014772 43,47457 12,11 

0,06 0,7916 68,74 5,695 7,197078 0,015002 44,15096 12,90 

0,09 0,976 67,22 6,867 7,037934 0,015085 44,3945 15,47 

0,12 0,8482 61,28 5,440 6,416016 0,014384 42,33124 12,85 

 

2. Analisa dan Pembahasan Aktual 

Putaran poros yang dihasilkan menurun seiring dengan bertambahnya jarak 

sudu dengan lubang buang. Putaran tertinggi terjadi pada jarak sudu dengan 

lubang buang sebesar 0,03 m. Pada sebuah vortex kecepatan semakin 

bertambah seiring dengan semakin dekatnya dengan pusat vortex, tekanan 
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akibat grafitasi meningkat seiring dengan kedalaman air ditinjau dari 

permukaan.  

 

Berdasarkan sifat vortex yang menyatakan bahwa tekanan fluida dalam 

sebuah vortex bernilai paling rendah dipusatnya dimana pada kondisi ini 

kecepatannya paling tinggi, dan naik secara bertahap sesuai dengan pengaruh 

jarak dari pusat. Sehingga semakin besar jarak sudu dengan lubang buang 

akan membuat luas area yang terkena sudu semakin kecil, hal ini terjadi 

karena jarak dengan pusat vortex semakin besar, yang pada akhirnya akan 

membuat putaran poros yang dihasilkan menurun. 

 

Proses pengambilan data aktual dengan memvariasikan jarak sudu dengan 

lubang buang seperti terlihat pada gambar 37, dari gambar tersebut dapat kita 

lihat bahwa terjadi kenaikan nilai torsi seiring dengan bertambahnya jarak 

sudu dengan lubang buang. Namun pada jarak sudu dengan lubang buang 

sebesar 0,12 m torsi kembali menurun, ini terjadi karena sudu tenggelam 

sebagian. Hal ini menyebabkan luas bidang kontak berkurang, yang 

mengakibatkan berkurangnya pula daya yang diterima sudu. Nilai torsi 

terbesar didapat pada jarak sudu dengan lubang buang sebesar 0,09 m. 

Terlihat pada grafik bahwa pada semua jumlah sudu, nilai torsi berada pada 

titik puncak. Pada jarak ini sudu turbin tenggelam dan debit yang terpakai pun 

cukup besar sehingga torsi yang dihasilkan menjadi besar. 

 

Selain itu jumlah sudu juga berpengaruh atas naiknya nilai torsi, semakin 

banyak jumlah sudu nilai torsi pun ikut bertambah. Namun demikian 

kenaikan nilai torsi sangat dipengaruhi oleh luas bidang kontak air, sehingga 
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jumlah sudu yang banyak tidak selalu menghasilkan torsi yang terbesar. Hal 

ini tampak pada sudu 6, walaupun memiliki jumlah sudu terbanyak namun 

tenyata torsi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah sudu 4. 

Berbeda dengan torsi yang terjadi pada sudu 3, walaupun luas bidang kontak 

air tiap sudu paling besar tetapi nilai torsi yang dihasilkan justru paling kecil.  

 

Nilai torsi tertinggi yang dihasilkan terjadi pada jumlah sudu 4. Walaupun 

terjadi penurunan luas bidang kontak air dengan sudu, namun torsi yang 

dihasilkan adalah terbesar. Ini terjadi karena kecepatan pada kondisi ini 

paling besar sehingga debit aliran yang diterima adalah yang paling optimal 

dibandingkan dengan sudu 3 dan 6. Pada sudu 3 debit sebagian langsung 

turun melalui lubang buang sebelum menumbuk sudu, sedangkan pada sudu 6 

terjadi pengurangan energi karena kecepatan aliran yang diterima sudu turun 

selain itu juga karena ada debit aliran yang berada diantara celah sudu yang 

justru menghambat putaran poros.  

 

Gambar 37. Grafik hubungan jarak sudu dengan lubang buang terhadap torsi 

aktual  
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Pada gambar 38 dapat kita lihat bahwa pola yang terjadi mirip dengan pola 

yang terjadi pada grafik pada gambar 37, artinya daya poros terbesar terjadi 

pada jarak sudu dengan lubang buang 0,09 m, sedangkan pada jarak sudu 

dengan lubang 0,03 m besarnya daya poros bernilai lebih kecil. 

 

Daya poros secara metematis dapat ditulis sebagai : 

2
60

nT
Pb 

 
  

 
 

Dengan demikian dapat kita katakan bahwa daya poros berbanding lurus 

dengan putaran poros dengan torsi, sehingga semakin besar torsi yang dan 

putaran poros maka semakin besar pula daya poros yang dihasilkan. Jika kita 

amati pada sudu 4 terjadi kenaikan daya poros sebesar 0,478 watt dari jarak 

sudu dengan lubang 0,03 m ke 0,06 m, dan kenikan daya poros sebesar 1,658 

watt dari jarak sudu dengan lubang buang 0,03 m ke 0,09 m.  

 

Daya poros terkecil terjadi pada sudu 3 dengan jarak sudu terhadap lubang 

buang 0,12 m. Hal ini disebabkan pada kondisi ini putaran yang didapat 

adalah paling kecil, begitu juga dengan torsi yang dihasilkan juga mengalami 

penurunan. Dengan demikian daya poros secara otomatis akan mengalami 

penurunan.  
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Gambar 38.  Grafik hubungan jarak sudu dengan lubang buang terhadap daya 

poros aktual.   

 

Efisiensi adalah perbandingan antara daya output yang dihasilkan berbanding 

dengan input yang diberikan. Variasi jarak sudu terhadap lubang buang 

terbaik berada pada jarak 0,09 m, pada kondisi ini sudu tenggelam penuh, 

jarak sudu terhadap lubang buang juga tidak terlalu jauh artinya pada kondisi 

ini kecepatan aliran masih sangat tinggi. Selain itu pada jarak ini tidak 

mengganggu proses keluarnya air melalui lubang buang, karena jika terlalu 

dekat justru akan membuat pembebanan yang diterima sudu semakin kecil.  

 

Jumlah sudu terbaik didapat pada jumlah sudu 4. Jumlah sudu ini mempunyai 

jarak antar sudu yang tidak terlalu besar sehingga energi yang terima menjadi 

optimal, selain itu luas bidang kontak juga tidak terlalu kecil. Sehingga gaya 

yang diterima tiap permukaan kontak sudu menjadi merata yang pada 

akhirnya jumlah total torsi menjadi besar, namun demikian bukan berarti 

semakin banyak sudu semakin besar pula torsi yang didapat. Semakin banyak 
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jumlah sudu maka luas permukaan kontak akan semakin kecil, sehingga pada 

kondisi tertentu semakin banyak sudu akan membuat torsi yang dihasilkan 

bernilai nol, karena tidak ada lagi luas bidang kontak air dengan permukaan 

sudu.  

 

Kenaikan efisiensi terhadap variasi jarak sudu dengan lubang buang bisa kita 

lihat pada gambar 39, terlihat bahwa pada sudu 4 terjadi kenaikan sebesar   

1,39%  dari jarak sudu dengan lubang buang 0,03 m ke jarak sudu dengan 

lubang buang 0,06.  Dan kenaikan sebesar 2,02% dari jarak sudu dengan 

lubang buang 0,06 m ke jarak sudu dengan lubang buang 0,09. 

 

Efisiensi tertinggi terjadi pada sudu 4 sebesar 16,54% pada jarak sudu dengan 

lubang buang 0,09 m seperti yang terlihat pada gambar 39 grafik hubungan 

jarak sudu dengan lubang buang terhadap Efisiensi  aktual. Hal tersebut 

terjadi karena dari daya yang dihasilkan pada kondisi ini yang merupakan 

daya terbesar yang dihasilkan turbin. 

 

Gambar 39. Grafik hubungan jarak sudu dengan lubang buang terhadap 

Efisiensi  aktual 
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C. Data Hasil Pehitungan Teoritik 

1. Kondisi Perhitungan Teoritik 

Data perhitungan teoritik didapatkan dari beberapa parameter pengukuran 

aktual yang kemudian di hitung secara teoritik menggunakan beberapa 

formula. Parameter aktual yang dipakai dalam perhitungan teoritik adalah 

debit, putararan poros, luas bidang kontak air dengan sudu. Kemudian setelah 

itu dihitung gaya yang bekerja pada sudu, torsi, daya poros yang dihasilkan, 

daya hidrolis, dan yang terakhir efisiensi. Untuk variasi jumlah sudu 

persamaan yang diberikan pun sama yaitu : 

   

 

Dalam perhitungan ini, tinjauan kita adalah vortex bebas, sehingga formula 

distribusi tekanan yang digunakan dalam perhitungan adalah : 

 

 

Sehingga untuk perhitungan gaya yang bekerja pada sudu digunakan formula 

sebagai berikut: 

 

 

2. Analisa dan Pembahasan Data Teoritik 

Dari data hasil perhitungan teoritik, nilai torsi terbesar didapat pada jarak 

sudu dengan lubang buang 0,03 m, kemudian terus menurun seiring dengan 
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semakin besarya jarak sudu buang. Ini tejadi karena torsi sangat dipengaruhi 

oleh gaya dan jarak titik bidang gaya. Sedangkan gaya sangat dipengaruhi 

oleh tekanan dan luas bidang kontak. Artinya semakin luas bidang kontak dan 

tekanan maka akan memperbesar torsi yang dihasilkan. Nilai torsi tertinggi 

didapat pada jumlah sudu 4 sebesar 3,8024 Nm pada jarak sudu dengan 

lubang 0,03 m.  

 

Hal ini terjadi karena distribusi tekanan yang terjadi pada sudu merupakan 

fungsi dari jari-jari dan z sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar z 

maka semakin kecil tekanan yang terjadi dan mengakibatkan semakin kecil 

pula gaya yang diterima oleh sudu.  Grafik hubungan jarak sudu dengan 

lubang terhadap torsi dapat dilihat pada gambar 40.  

 

 

 

 

Gambar 40. Grafik hubungan jarak sudu dengan lubang buang terhadap torsi 

teoritik 
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Daya poros merupakan daya yang dihasilkan dari perkalian kecepatan sudut 

dengan torsi secara teoritik. Sehingga besarnya daya poros sangat bergantung 

pada besarnya tori dan kecepatan sudut yang dihasilkan. Dapat kita lihat pada 

gambar 41, bahwa pola grafik yang terbentuk mirip dengan pola grafik torsi, 

artinya besarnya daya poros tertinggi terjadi pada jarak sudu dengan lubang 

buang 0,03 m, dan menurun seiring dengan bertambahnya jarak sudu dengan 

lubang buang. Pada variasi jumlah sudu didapat jumlah sudu 4 adalah jumlah 

sudu terbaik untuk menghasilkan daya poros tertinggi.   

 

Daya poros secara metematis dapat ditulis sebagai : 

2
60

nT
Pb

T





 
  

 



 

Dengan demikian torsi dan dan kecepatan sudutlah yang paling berpengaruh 

dalam menentukan besarnya nilai daya poros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 41.  Grafik hubungan jarak sudu dengan lubang buang terhadap 

daya poros teoritik.   
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Efisiensi terbaik didapat pada jumlah sudu 4, sebesar 53,76%  pada jarak 

sudu dengan lubang buang 0,03 m. Ini terjadi karena pada jumlah sudu ini 

nilai kecepatan sudut dan torsi yang dihasilkan adalah sangat besar sehingga 

daya poros yang dihasilkan juga besar.  Sedangkan efisiensi terkecil terjadi 

pada jumlah sudu 6 dan jarak sudu dengan lubang buang 0,12 m, sebesar 

10,165%. hal ini terjadi karena pada kondisi ini sudu tenggelam sebagian, dan 

putaran yang dihasilkan juga kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 42. Grafik hubungan jarak sudu dengan lubang buang terhadap 

Efisiensi teoritik 

 

D. Analisa Perbandingan Data Aktual Dengan Teoritik 

1. Torsi  

Besarnya torsi pada perhitungan teoritik terlihat lebih besar jika dibandingkan 

dengan torsi pada aktual. Ini terjadi karena pada data aktual torsi didapat dari 

pembacaan torsimeter. Sedangkan pada perhitungan teoritis besarnya torsi 
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dipengaruhi oleh besarnya gaya yang bekerja pada sudu, luas bidang kontak 

air dengan sudu, serta letak titik bidang gaya. Sehingga terlihat pada gambar 

43 (b) bahwa nilai torsi teoritik adalah lebih besar dibandingkan dengan 

kondisi aktual. 

 

Ada hal menarik jika kita amati pola garis torsi pada grafik torsi aktual 

dengan teoritis. Tampak pada grafik torsi aktual, torsi tertinggi di dapat pada 

jumlah sudu 4 buah,  dengan jarak sudu dengan lubang sebesar 0,09 m. 

sedangkan pada grafik teoritis torsi tertinggi didapat pada jumlah sudu 4 

buah, dengan  jarak sudu terhadap lubang buang 0,03 m kemudian turun 

seiring dengan semakin besarnya jarak sudu dengan lubang buang.  

 

Perbedaan pola grafik torsi aktual dengan teoritis terjadi karena kajian teoritis 

yang dilakukan masih dasar dan sederhana. Data-data pada kajian teoritik 

diambil dari data aktual, seperti luas area bidang kontak air dengan sudu dan 

kecepatan putaran poros. Hal ini dilakukan karena peneliti mengalami 

kesulitan untuk mengetahui profil vortex yang terbentuk sehingga dalam 

menentukan kecepatan sudut teoritis berdasarkan data kecepatan putaran 

poros aktual.  

 

Selain itu gaya yang diterima sudu turbin diasumsikan tegak lurus terhadap 

permukaan sudu turbin. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak dapat 

mengetahui profil aliran vortex yang menumbuk sudu turbin. Sehingga terjadi 

perbedaan yang mendasar antara grafik torsi aktual dengan teoritis.  
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 (a)                                                            (b) 

Gambar 43. Grafik Perbandingan torsi actual terhadap torsi teoritik 

(a) grafik jarak sudu dengan lubang buang terhadap torsi ( aktual)  

(b) grafik jarak sudu dengan lubang buang terhadap torsi (teoritik) 

 

 

2. Daya Poros 

Hal mendasar yang membuat perbedaan pola grafik daya poros aktual dengan 

teoritis diantaranya adalah keterbatasan variabel yang diketahui dalam 

menentukan perhitungan pada kajian teoritik. Kajian teoritik yang seharusnya 

menggunakan segitiga kecepatan tetapi tidak dilakukan. Hal ini disebabkan 

pada kondisi aktual kecepatan aliran air yang menumbuk tidak dapat di ukur, 

karena alat ukur yang dipasang akan tertabrak sudu ketika dilakukan 

pengukuran. Sehingga kecepatan aliran air yang berputar diasumsikan sama 

dengan kecepatan putar poros.   

 

Pada kajian aktual daya poros didapat dari hasil pengukuran, yang nilainya 

merupakan sebuah nilai dimana semua parameter yang mempengaruhi kinerja 

turbin sudah terangkum dalam besarnya nilai torsi dan putaran poros. 

Sedangkan pada kajian teoritik ada beberapa parameter yang belum dikaji 
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lebih mendalam, hal ini disebabkan karena keterbatasan parameter yang 

diketahui dalam penelitian. 

  

Pada kajian teoritik terlihat bahwa nilai daya poros tertinggi berada pada jarak 

sudu dengan lubang buang sebeswar 0,03 m. Hal ini terjadi karena pada 

perhitungan kita asumsikan pada bagian belakang dinding sudu dalam 

keadaan kosong, artinya gaya yang bekerja pada sudu hanya menabrak bagian 

depan sudu dan tidak ada hambatan pada bagian belakang sudu. Pada kondisi 

aktualnya pada bagian belakang sudu tergenang air, dengan luas permukaan 

dan massa tertentu, sehingga jika kita tinjau dengan tekanan hidrostatis pada 

bagian tersebut akan terjadi tekanan pada dinding belakang sudu yang 

nilainya akan menjadi negatif bagi gaya yang bekerja pada bagian depan 

sudu.  

 

Besarnya nilai gaya tersebut sangat dipengaruhi oleh kedalaman sudu, 

semakin besar luas bidang kontak dan kedalaman sudu yang tergenang maka 

semakin besar pula nilai gaya yang bekerja pada bagian belakang sudu. Hal 

ini mengakibatkan semakin besar pula gaya negatif yang menjadi hambatan 

pada sudu.  
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Perbedaan tersebut dapat dilihat secara visual pada gambar 44, grafik 

perbandingan daya poros aktual dan daya poros teoritik. 

(a)                                                              (b) 

Gambar 44. Grafik Perbandingan daya poros actual terhadap daya poros teoritik 

(a) grafik jarak sudu dengan lubang buang terhadap daya poros      

(aktual)  

(b) grafik sudu dengan lubang buang terhadap daya poros      

(teoritik) 

 

 

3. Efisiensi 

Efisiensi terbesar pada kondisi aktual adalah pada jumlah sudu 4 buah, begitu 

pula pada kajian teoritik. Artinya disini bisa dikatakan bahwa jumlah sudu 4 

adalah sudu terbaik untuk menghasilkan efisiensi tertinggi. Namun demikian 

walaupun pada kondisi teoritik efisiensi menurun seiring dengan semakin 

besarnya jarak sudu dengan lubang buang, hal itu dikarenakan tekanan 

hidrostatis yang bekerja pada dinding belakang sudu yang tidak diketahui 

besarnya. Sebaliknya pada kondisi aktual efisiensi terus naik seiring dengan 

bertambah besarnya jarak sudu dengan lubang buang dan memiliki nilai 

efisiensi tertinggi pada jarak sudu dengan lubang buang 0,09 m. 
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(a)                                                               (b) 

Gambar 45.  Grafik Perbandingan Efisiensi actual terhadap Efisiensi teoritik 

(a) grafik jarak sudu dengan lubang buang terhadap efisiensi 

(aktual)  

(b) grafik sudu dengan lubang buang terhadap efisiensi 

(teoritik) 

 

 

 


