
 

 

 

 

 

 III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada saluran pipa PDAM Way Sekampung, Desa 

Bumiarum, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Dan penelitian ini 

dilakukan dari bulan Maret 2013 hingga Mei 2013 

 

B.  Alat dan Bahan 

Adapun peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manometer 

Alat ini digunakan untuk mengetahui atau mengukur besarnya tekanan air 

dalam saluran pipa, dengan diketahui tekanan air maka tinggi jatuh, debit 

aliran dapat dihitung. 

 

Gambar 3.1 Manometer 
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2. Altimeter 

Altimeter adalah alat yang dapat digunakan untuk menentukan tinggi 

lokasi/letak rencana PLTMH. Cara kerja ini berdasarkan tekanan 

udara/waktu dan cuaca. 

 

Gambar 3.2 Altimeter 

3. Sekat V-Notch (Thompson) 

Alat tersebut digunakan untuk menentukan debit aliran yang ada pada 

jaringan transmisi PDAM. 

 

Gambar 3.3  Sekat V-Notch 
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4. Mistar 

Digunakan untuk mengukur ketinggian air pada alat V-Notch 

 

Gambar 3.4 Mistar 

5.  Meteran 

Digunakan untuk mengukur dimensi bak WTP dan panjang pipa yang ada 

di PDAM 

 

Gambar 3.5 Meteran 

6. Stopwatch 

 

Gambar 3.6 Stopwatch 
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C. Tahapan Penelitian 

Cara yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan 

yaitu: 

1. Studi literatur  

Pada penelitian ini dilakukan studi literatur mengenai PLTMH, turbin air, 

klasifikasi turbin, jaringan transmisi pada PDAM, debit aliran pada sistem 

jaringan pipa, head, dan daya yang dapat dibangkitkan oleh sebuah turbin. 

2. Survei lokasi 

Survei lokasi dilakukan di saluran PDAM Way Sekampung.  

3. Pengumpulan data 

Pengumpulan data untuk mendapatkan data tentang debit dan head di 

saluran pipa PDAM. Data berupa data primer yang diambil langsung di 

lokasi saluran pipa PDAM dan data sekunder yang merupakan data dari 

PDAM Way Sekampung selama kurun waktu lima tahun terakhir. 

4. Analisa data 

Data-data dari hasil pengukuran kemudian dianalisa untuk mengetahui 

potensi yang ada pada saluran pipa PDAM . Selanjutnya dipilih lokasi yang 

cocok untuk direncanakan menjadi PLTMH dengan kriteria : 

a. Saluran yang masih memiliki ruangan atau lahan untuk dibangun turbin. 

b. Memiliki head yang tertinggi. 
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c. Memiliki debit konstan. 

d. Daya yang dihasilkan paling besar. 

Setelah menetapkan lokasi yang cocok, selanjutnya dipilih jenis turbin 

berdasarkan head dan debit yang dimiliki, serta daya yang terbangkitkan 

dari turbin tersebut. 

5. Penulisan laporan. 

Penulisan laporan adalah akhir dari penelitian  ini. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang dilakukan untuk melakukan survei potensi PLTMH 

adalah dengan pengumpulan data-data yang meliputi beberapa hal berikut ini: 

1. Data primer calon lokasi pembangunan PLTMH yang meliputi beda 

ketinggian (head) dan debit aliran air. Data primer diambil secara langsung 

pada saat melakukan survei menggunakan alat ukur yang sudah disediakan 

di atas. Data diambil menggunakan alat altimeter untuk menentukan 

ketinggian lokasi, serta sekat V-Notch untuk mendapatkan debit aliran yang 

ada pada saluran PDAM 

 

 

 



53 

 

a. Mengukur debit 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat V-Notch. Pengukuran 

dilakukan pada pintu keluar air pada bak Water Treatment Plant (WTP) 

pipa PDAM Way Sekampung. 

 

Gambar 3.7 Sekat Thompson 

Cara pengukuran : 

1) Tempatkan sekat pada aliran yang akan diukur pada posisi yang 

baik, sehingga sekat betul-betul mendatar atau ”h” pada kedua 

sisinya adalah sama. 

2) Ukur h dengan penggaris, tongkat ukur dan pita ukur. 

Selanjutnya menghitung debit dengan persamaan : 

𝑄 = 4,39 (
𝐻

10
)

2,5

       (3.1) 
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Tabel 3.1 Pengukuran debit 

Pengambilan H (m) Debit (L/s) 

   

   

   

   

   

   

   

 

b. Menentukan Head 

Dalam menentukuan head total, terlebih dahulu mencari ketinggian 

menggunakan alat altimeter. Dengan demikian, ketinggian jatuh air 

kotor (head gross) dapat diketahui. 

Tabel 3.2 Data ketinggian 

Lokasi Altimeter (m) 

Mulai Selesai Rata-

rata 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Setelah diperoleh ketinggian jatuh air kotor, maka cara berikutnya 

adalah menentukan headloss yang ada di sepanjang sistem saluran pipa 

PDAM.  
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Besar total rugi-rugi (losses) yang terjadi adalah: 

Rugi-rugi (Losses) = Major Losses + Minor losses 

Sehingga nilai Head total setelah dikurangi rugi-rugi adalah 

H = H gross – Losses 

c. Menentukan daya yang dibangkitkan turbin 

Dalam menentukan daya yang dibangkitkan oleh turbin, terlebih dahulu 

menentukan daya air menggunakan persamaan 2.19. Selanjutnya daya 

turbin diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.21. 

d. Menentukan kecepatan spesifik turbin 

Langkah selanjutnya adalah menentukan kecepatan spesifik turbin 

dengan menggunakan persamaan 2.1.  

e. Menentukan jenis turbin 

Setelah diperoleh kecepatan spesifik turbin, maka jenis turbin dapat 

diperoleh dengan menggunakan tabel 2.1. 

f. Merancang dimensi turbin 

Setelah diperoleh jenis turbin yang layak digunakan, maka langkah 

selanjutnya adalah merancang dimensi turbin. Adapun parameter yang 

dalam meracang dimensi turbin adalah sebagai berikut: 
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1) Desain runner turbin 

a) Kecepatan air masuk turbin (C1) 

Persamaan yang digunakan dalam menentukan kecepatan air 

masuk turbin adalah persamaan 2.22. 

b) Kecepatan sisi masuk rotor turbin/kecepatan tangensial (U1) 

Selanjutnya menentukan kecepatan sisi masuk rotor turbin 

dengan menggunakan persamaan 2.23. 

c) Diameter rotor pada sisi masuk (D1) 

Diameter rotor pada sisi masuk dapat dicari menggunakan 

persamaan 2.24. 

d) Diameter rotor bagian dalam (D2) 

Persamaan 2.25 merupakan persamaan untuk menentukan 

diameter rotor bagian dalam. 

2)  Desain panjang sudu 

Panjang sudu ditentukan menggunakan persamaan 2.26. 

3) Panjang busur (b) 

Berikut adalah langkah dalam menentukan panjang busur: 

a) Menghitung C dengan persamaan 2.27 
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b) Menghitung  dengan persamaan 2.28 

c) Menghitung  dengan persamaan 2.29 

d) Menghitung  dengan persamaan 2.30 

e) Menghitung d dengan persamaan 2.31 

f) Menghitung sudut kelengkapan sudu () dengan persamaan 

2.32 

g) Menghitung jari-jari kelengkungan sudu (rb) dengan 

persamaan 2.33 

h) Menghitung jari-jari kelengkungan jarak bagi (picth) sudu (rp) 

dengan persamaan 2.34 

Menghitung panjang Busur (b) dengan menggunakan persamaan 

2.35. 

4) Jumlah sudu 

Jumlah sudu dapat diperoleh dengan persamaan 2.36. 

5) Panjang roda jalan 

Dengan menentukan tebal piringan plat (t), maka panjang runner 

dapat diperoleh dengan persamaan 2.38. 
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6) Poros 

Diameter  poros dihitung berdasarkan besarnya torsi yang 

dipindahkan, dimana torsi maksimum yang dipindahkan dianggap  

lebih besar dari torsi rata-rata, besarnya torsi rata-rata dihitung 

dengan persamaan 2.39. 

Selanjutnya diameter poros dihitung dengan persamaan 2.40. 

Perancangan poros menggunakan kombinasi momen puntir dan 

momen lentur. Momen puntir dapat dicari dengan rumus 2.41. 

2. Data sekunder dari PDAM Way Sekampung yang meliputi head, dan debit 

aliran air. Data diambil dari sumber PDAM selama kurun waktu 1 tahun 

terakhir. 

Dari data-data tersebut di atas maka perencanaan PLTMH dapat 

direncanakan. 

Tabel 3.3 Data beda ketinggian air (head) 

Lokasi Tinggi Lokasi Head (m) 
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Tabel 3.4 Debit  

Lokasi Debit rata-rata tahun 2012 (l/s) 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 

             

             

             

             

             

             

 

E. Diagram Alir Metode Penelitian 
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Gambar 3.8 Diagram alir metode penelitian 

Memilih jenis turbin  

Merancang dimensi 

turbin  

Analisa dan pembahasan 

Selesai 

 

A 

Kesimpulan dan saran 


