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ABSTRAK 

 

RANCANG BANGUN MODEL PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA 

MIKRO HIDRO (PLTMH) DENGAN MEMANFAATKAN ENERGI 

ALIRAN DI SALURAN IRIGASI WAY TEBU, DESA BANJARAGUNG 

UDIK, KECAMATAN PUGUNG, KABUPATEN TANGGAMUS 

 

Oleh: 

OKTA SYAHPUTRA SEMBIRING 

 

Energi listrik dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat saat 

ini. Dimana ketersediaan listrik Indonesia hingga saat ini sebagian besar bergantung 

pada energy fosil, sedangkan pemanfaatan energi terbarukan menjadi sumber 

energi listrik di Indonsia masih rendah. Salah satu sumber energi ramah lingkungan 

yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik adalah energi air dan diperkirakan 

potensinya di Provinsi Lampung mencapai 2.697,4 MW. Turbin air yang umum 

digunakan pada system pembangkit listrik saat ini umumnya memanfaatkan tinggi 

jatuh air (head) yang tinggi, padahal banyak energi aliran air dengan head yang 

sangat rendah (ultra low head) atau hanya memiliki energi kinetik berpotensi untuk 

dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik. 

 

Pada penelitian ini diberikan rancang bangun model sistem PLTMH dengan 

memanfaatkan energi aliran air di saluran irigasi Way Tebu, Desa Banjaragung 

Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Hasil perancangan yang 

dilakukan diperoleh dimensi turbin dengan tinggi turbin 1,2 m, diameter turbin 1 m 

dan jumlah sudu 3 buah. Bentuk profil sudu yang digunakan adalah NACA 0033 

dengan kemiringan sudu 73° dan panjang chord 41,18 cm. Hasil pengujian model 

sistem PLTMH diperoleh efisiensi maksimum sistem sebesar 36,22% dengan daya 

listrik yang dihasilkan 13.7 Watt pada kecepatan aliran 0,398 m/s, kemudian pada 

kecepatan aliran 0,491 m/s diperoleh efisiensi sistem sebesar 32,74%, dengan daya 

listrik yang dihasilkan 23.2 Watt. Sedangkan pada kecepatan aliran tertinggi 0,548 

m/s diperoleh efisiensi model sistem PLTMH sebesar 35,07%. dengan daya listrik 

yang dihasilkan 34.6 Watt. 

 

Kata kunci : Pembangkit listrik, Turbin helik, Ultra low head. 

  



 

ABSTRACT 

 

DESIGN AND MANUFACTURING OF MICRO HYDRO POWER PLANT 

(MHPP) MODEL TO UTILIZE FLOW ENERGY OF WAY TEBU 

IRRIGATION CANAL IN BANJARAGUNG UDIK VILLAGE, PUGUNG 

DISTRICT, TANGGAMUS REGENCY 

 

BY: 

OKTA SYAHPUTRA SEMBIRING 

 

Electrical energy can be said to be one of the basic needs of today's society. The 

availability of electricity in Indonesia is mostly dependent on fossil energy, while 

the use of renewable energy as a source of electricity power in Indonesia is still low. 

One of environmental friendly energy source is hydropower energy and its potential 

in Lampung Province is estimated to reach 2,697.4 MW. Water turbines that 

commonly used as power plants nowadays is utilizing high head water flow, even 

though water flow with a ultra low head has the potential by utilizing the kinetic 

energy as a power plant. 

 

In this research, design of the MHPP system model is presented by utilizing the 

flow energy in the Way Tebu irrigation canal, Banjaragung Udik Village, Pugung 

District, Tanggamus Regency. From the result of design was obtained dimensions 

of diameter and height of turbine  1 m and 1,2 m respectively. The blade profile 

used is airfoil NACA 0033 with number of blade 3 pieces, blade angle of 

inclanation is 73 °and chord  41,18 cm. The test results of the MHPP system model 

obtained maximum efficiency of 36.22% with electric power generated 13.7 Watt 

at flow rate of 0.398 m/s, then at flow rates of 0.491 m/s the efficiency is 32.74%, 

with electric power generated 23.2 Watt. While at the highest flow rate of 0.548 

m/s efficiency of the MHPP model is 35.07%. with electric power generated 34.6 

Watt. 

 

Keywords: Power plant, Helical turbine, Ultra low head. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Energi listrik dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat 

pada saat ini. Listrik dibutuhkan untuk penerangan, komunikasi, industri, 

sampai ke aktifitas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan sebagainya. 

Energi listrik dapat diperoleh melalui bahan bakar fosil, matahari, panas bumi, 

angin dan air. Ketersediaan listrik Indonesia hingga saat ini sebagian besar 

bergantung pada batubara yaitu 62%, kemudian bbm dan gas sebesar 25%, 

energi air sebesar 7%  dan sumber lain seperti angin, panas bumi dan lain-lain 

hanya 6% (RUPTL-PLN, 2018).  Pemanfaatan energi terbarukan menjadi 

sumber energi listrik di Indonsia masih minim. Seperti energi air kapasitas 

terpasang hanya 5% dari potensi tersedia 94.476 MW (Outlook Energi 

Indonesia, 2016).  

 

Provinsi Lampung sendiri memiliki banyak sumber energi terbarukan seperti 

panas bumi, air, angin (Teras Lampung, 2014).  Air sebagai salah satu sumber 

energi yang ramah lingkungan memiliki potensi cukup besar di Provinsi 
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Lampung yaitu diperkirakan mencapai 2.697,4 MW. Sebagian besar potensi 

tersebut termanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) skala 

besar. Selain dalam skala besar, alternatif lain dalam pemanfaatan tenaga air 

yang sudah populer di Indonesia dan berpotensi untuk dikembangkan adalah 

pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Turbin air merupakan  alat 

untuk mengkonversi energi aliran air menjadi energi mekanik yang kemudian 

dikonversi menjadi energi listrik. Turbin air yang umum digunakan  sebagai 

pembangkit listrik saat ini memanfaatkan tinggi jatuh air (high head) yang 

tinggi dengan mengkonversi energi potensial air, padahal aliran air dengan 

head  yang sangat rendah (ultra low head) berpotensi untuk dimanfaatkan 

energi kinetiknya sebagai PLTMH seperti sungai kecil dan irigasi. Di Provinsi 

Lampung sendiri terdapat 19 jaringan irigasi yang saat ini hanya dimanfaatkan 

sebagai pengairan sawah dan tambak. Salah satu saluran irigasi yang berpotensi 

dimanfaatkan untuk PLTMH adalah saluran irigasi Way Tebu 

(lampungprov.go.id, 2017). 

     

(a)                          (b) 

Gambar 1. Irigasi Way Tebu (a) Pintu air dan (b) Saluran irigasi 



3 
 

Saluran irigasi Way Tebu terdapat di Desa Banjaragung Udik, Kecamatan 

Pugung, Kabupaten Tanggamus juga memiliki waduk dan pintu air untuk 

mengontrol debit aliran seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 sehingga dapat 

menjaga kestabilan debit air sepanjang tahun. Pemanfaatan saluran irigasi 

sebagai pembangkit listrik tenaga air tentu memperhatikan berbagai aspek dan 

faktor seperti kecepatan, debit aliran dan juga luas penampang aliran irigasi 

yang dapat dikalkulasi untuk mengetahui potensi yang tersedia. Potensi yang 

tersedia kemudian digunakan sebagai pertimbangan pemilihan jenis turbin dan 

mekanisme untuk mengubah aliran air menjadi energi listrik.   

 

Turbin helik merupakan turbin reaksi  dengan poros vertikal dan beberapa bilah 

sudu yang dapat mengkonversi energi kinetik air menjadi energi mekanik. 

Turbin helik menggunakan hydrofoil sebagai penampang sudu yang 

menggunakan standar NACA. Turbin helik sebagai salah satu teknologi yang 

dapat mengkonversikan energi kinetik air dengan aliran head rendah menjadi 

energi mekanis yang kemudian dikonversi kembali menjadi energi listrik 

merupakan potensi menjanjikan untuk dikembangkan menjadi pembangkit 

listrik.  

 

Pada penelitian ini dilakukan rancang bangun model pembangkit listrik tenaga 

mikro hidro dengan memanfaatkan saluran irigasi Way Tebu, Desa 

Banjaragung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus agar energi 

kinetik aliran air dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Penelitian ini 
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diharapkan menghasilkan model PLTMH yang dapat dikembangkan menjadi 

PLTMH yang siap digunakan. 

 

B. Tujuan 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membuat model pembangkit listrik tenaga mikro hidro 

(PLTMH) menggunakan turbin helik dengan parameter-parameter turbin 

seperti diameter turbin, tinggi turbin, kemiringan sudu, bentuk dan jumlah 

sudu turbin. 

2. Melakukan pengujian dan menganalisis unjuk kerja model pembangkit 

listrik tenaga mikro hidro dengan turbin helik terhadap daya hidro yang 

tersedia. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Adapun yang menjadi batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perancangan model pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) 

mengambil studi kasus di saluran irigasi Way Tebu, Desa Banjaragung 

Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. 

2. Perancangan dilakukan pada turbin helik, sistem transmisi dan pemilihan 

generator. 



5 
 

3. Perancangan turbin helik dengan parameter-parameter seperti diameter 

turbin, tinggi turbin, kemiringan sudu, bentuk dan jumlah sudu turbin 

dilakukan berdasarkan potensi dan dimodelkan menggunakan software 

javafoil. 

4. Pengujian tidak memperhatikan musim hujan atau kemarau. 

5. Perancangan tidak memperhitungkan kekuatan rangka, sambungan dan 

diasumsikan rangka mampu menahan beban. 

 

D. Sistematika Penulisan Laporan  

 

Sistematika penulisan laporan ini terdiri dari beberapa bab dengan substansi 

sebagai berikut:  

I. PENDAHULUAN  

Pada bab ini dijelaskan latar belakang dilakukannya rancang bangun 

sistem pembangkit listrik tenaga air dengan berdasarkan potensi energi 

aliran yang tersedia. Selain itu, juga terdapat tujuan dan batasan masalah 

yang membatasi masalah dan mengerucutkan pembahasan dalam 

penelitian ini.  

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini berisikan landasan teori berupa parameter – parameter yang 

menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini.  

III. METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini berisikan waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, serta 

langkah-langkah dalam melakukan penelitian.  



6 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisikan hasil yang diperoleh dari proses penelitian serta 

pembahasan atas hasil yang telah diperoleh tersebut.  

V. PENUTUP  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari 

pembahasan penelitian ini.  

DAFTAR PUSTAKA   

Berisikan literatur-literatur yang menjadi referensi dalam proses penelitian 

ini.  

LAMPIRAN  

Berisikan data-data yang mendukung proses penelitian yang dilakukan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

Air (H2O) merupakan senyawa yang sangat penting bagi makhluk hidup. Selain 

dikonsumsi sebagai air minum, air juga merupakan sumber energi baik dalam 

jumlah besar maupun kecil seperti sebagai tenaga air (hydropower), dan energi 

pasang surut. Energi air menggunakan aliran air yang disebabkan oleh gaya 

gravitasi yang menyebabkan perpindahan, sehingga tidak peduli seberapa lambat 

aliran air, tetap mampu menghasilkan sejumlah energi. Aliran air yang diarahkan 

untuk menggerakkan turbin, akan menghasilkan energi listrik. Energi air dapat 

diperoleh dari energi potensial aliran (air terjun) maupun dari energi kinetik aliran 

(air mengalir). 

 

Energi air mengubah energi potensial yang terdapat di dalam air menjadi energi 

mekanik melalui sebuah turbin untuk kemudian dikonversi ke bentuk energi listrik 

melalui generator listrik. Daya listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga 

air bergantung pada debit yang mengalir dan tinggi jatuh air. Pembangkit listrik 

tenaga air (PLTA) merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi tenaga 

air sebagai sumber energi untuk membangkitkan listrik. Keunggulan dari 

pembangkit ini adalah responnya yang cepat sehingga sangat sesuai untuk kondisi 

beban puncak maupun saat terjadi gangguan di jaringan (Pudjasarsa, 2012). 
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Dalam pemanfaatannya sebagai energi listrik, hydropower memiliki berbagai 

tingkatan sesuai dengan kapasitas daya yang terbangkitkan oleh pemanfaatan energi 

air yang tersedia. Adapun beberapa jenis pembangkit listrik tenaga air berdasarkan 

kapasitas daya yang terbangkitkan terdapat pada Tabel 1 sebagai berikut:  

 

Tabel 1. Jenis pembangkit listrik tenaga air berdasarkan kapasitasnya (Dandekar, 

1991). 

No  Jenis PLTA  Kapasitas Daya  

1  PLTA Besar  >100 MW  

2  PLTA Menengah  15 – 100 MW  

3  PLTA Kecil  1 – 15 MW  

4  PLTM (Minihydro)  100 kW – 1 MW  

5  PLTMH (Mikrohydro)  5 kW – 100 kW  

6  PLTA Pycohydro  < 5 kW  

 

Pemanfaatan potensi tenaga hidro skala kecil dan menengah mulai dikembangkan 

sebagai pembangkit listrik tenaga mini dan mikrohidro di daerah-daerah yang 

potensi sumber airnya tidak terlalu besar. Hal ini banyak dilakukan di negara-

negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. 

  

Dalam penggunaannya sebagai sumber energi listrik,  pembangkit listrik tenaga air 

dengan skala kecil memiliki tiga komponen penting dalam proses pengubahan 

energi air menjadi energi listrik yakni sumber air, turbin dan generator. Secara 

sederhana, proses pembangkitan energi listrik dengan tenaga air memanfaatkan 
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sumber air dengan kapasitas tertentu dan ketinggian tertentu untuk menggerakkan 

poros turbin dihubungkan dengan generator sebagai penghasil daya dalam jumlah 

tertentu (Dandekar, 1991). 

 

A. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 

 

1. Pengertian PLTMH 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro hidro (PLTMH) merupakan 

pembangkit listrik memanfaatkan energi aliran air (hidro) skala kecil  

seperti saluran irigasi, sungai kecil atau air terjun dengan kapasitas 

pembangkitan sangat kecil (mikro) yaitu kurang dari 5 kW. Mikro hidro 

mempunyai tiga kompenen utama yaitu air sebagai sumber energi, turbin 

yang berguna untuk merubah gerak translasi dari air menjadi gerak rotasi 

dan generator yang berguna mengkonversikan energi mekanik dari putaran 

turbin menjadi energi listrik. 

 

PLTMH merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat 

disebut clean energy karena ramah lingkungan. Dari segi lingkungan 

hidup, teknologi ini memiliki dampak positif dalam penghematan energi 

dan menjaga kelestarian lingkungan hidup karena mengurangi penggunaan 

bahan bakar fosil yang berdampak negatif pada polusi udara, hujan asam, 

dan efek rumah kaca. Dari sudut pandang kepentingan lingkungan, 

pembangunan PLTMH dapat menjadi perekat hubungan positif antara 

alam dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar 
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secara swadaya dan mandiri bersedia menjaga dan melestarikan 

lingkungan.  

 

Aliran sungai yang layak untuk dijadikan sebagai sumber energi 

penggerak pada Mikro hidro adalah aliran sungai yang mengalir sepanjang 

tahun (perennial stream), dimana debit musim kemarau dan musim 

penghujan yang relatif stabil atau tidak fluktuatif dengan aliran sungai 

yang tidak terlalu besar namun mempunyai kemiringan (gradient) sungai 

yang layak sebagai lokasi pembangunan mikrohidro. Dalam pembangunan 

PLTMH, karakter utama aliran sungai yang paling berpengaruh adalah 

debit aliran (liter/detik) dan kemiringan sungai (gradient). Mikrohidro 

adalah pembangkit listrik yang paling sederhana yang mengandalkan 

kontinuitas ketersediaan air dan beda ketinggian. Beda tinggi dibuat 

dengan membuat saluran dari titik pengambilan (intake) menyusuri 

tebing/pinggiran sungai menuju titik tertentu yang menghasilkan beda 

ketinggian yang dikehendaki (Nugroho, 2015). 

 

2. Keuntungan  PLTMH 

Keuntungan dari penggunaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro 

(PLTMH) sebagai berikut:  

a. Biaya pembuatan relatif murah dan sumber energi yang dibutuhkan 

tersedia di alam karena berasal dari energi terbarukan.  

b. Turbin–turbin pada PLTMH dapat dioperasikan atau dihentikan 

dengan mudah pada saat tersedia atau tidaknya sumber energi.  
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c. Dengan perawatan yang baik, turbin dapat beroperasi dalam waktu 

yang cukup lama.  

d. Sumber energi yang digunakan adalah energi air sehingga tidak 

mengakibatkan pencemaran udara dan air.  

 

3. Konversi Energi pada Sistem PLTMH 

Sistem konversi energi yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga 

mikrohidro (PLTMH) adalah dengan mengubah energi potensial dan 

energi kinetik pada aliran air menjadi energi mekanik kemudian di 

konversi menjadi energi listrik. Daya yang dapat dihasilkan oleh suatu 

pembangkit mikrohidro sangat dipengaruhi oleh ketinggian (head) dan 

debit aliran air. Dalam proses sistem PLTMH tidak semua potensi energi 

aliran air dapat dikonversi menghasilkan energi listrik, namun terdapat 

energi yang hilang dalam setiap bagian prosesnya, seperti akibat gesekan, 

pemanasan maupun efisiensi alat yang digunakan. Adapun persamaan 

umum untuk menghitung potensi energi yang terdapat di aliran air adalah 

dengan Persamaan 1 berikut (Ewen, 2012): 

E  = m g h  ................................................ (1) 

Dimana m merupakan massa air (kg), g merupakan percepatan gravitasi 

(m/s2), h merupakan head atau ketinggian (m). Karena massa air (m) 

merupakan hasil kali massa jenis air (ρ) dengan volume air (v), sehingga 

Persamaan 2  menjadi (Ewen, 2012): 

E  = ρ v g h ................................................. (2) 
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Daya (P) dari energi potensial persatuan waktu (E/t) dan debit (Q) ialah 

besarnya volume persatuan waktu (V/t), sehingga Persamaan 3 dapat 

dinyatakan sebagai berikut (Ewen, 2012): 

P  = ρ Q g h  ............................................... (3) 

Dimana ρ merupakan massa jenis air, g merupakan percepatan gravitasi 

(m/s2), h merupakan head atau ketinggian (m) dan V merupakan kecepatan 

aliran air (m/s).  

𝑃ℎ = 
1

2
 𝜌. 𝐴𝑡. V3 ........................................ (4) 

Sedangkan Daya hidro (Ph) dari energi kinetik aliran air dapat dihitung 

dengan Persamaan 4 (Fox, 2004). 

 

B. Turbin 

 

Turbin air adalah komponen kunci dari pembangkit tenaga hidro. Turbin 

berhubungan erat dengan generator, fungsi utamanya adalah mengubah energi 

potensial dan kinetik aliran air menjadi energi mekanik yang kemudian 

dikonversi generetor menjadi tenaga listrik. Air mengalir melalui turbin, 

memberi tenaga pada penggerak (runner) dari turbin dan membuatnya 

berputar. Poros dari penggerak berhubungan langsung dengan generator, 

sehingga tenaga mekanik tersalur pada generator. Pemilihan jenis turbin yang 

digunakan pada suatu pembangkit didasarkan pada beberapa hal antara lain 

ketinggian lokasi, debit air yang dihasilkan, daya yang ingin dihasilkan dan 

besarnya putaran turbin yang ingin dihasilkan. Besarnya putaran turbin yang 

dihasilkan harus disesuaikan dengan putaran yang dibutuhkan generator untuk 
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menghasilkan daya listrik yang diinginkan. Efisiensi pada turbin dapat 

diperkirakan dengan Persamaan 5 berikut ini:  

η turbin = 
𝑆ℎ𝑎𝑓𝑡 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟

𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟
 = 

𝑇.  𝜔

𝜌 𝑄 𝑔 𝐻𝑡
   ........................... (5) 

 

Dimana T merupakan torque (Nm) atau torsi turbin, ω merupakan kecepatan 

sudut (rad/s), ρ merupakan massa jenis air (kg/m3), Q merupakan debit air 

(m3/s) dan Ht merupakan head  air (m) (Fox, 2004). 

 

Turbin air dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis sebagai berikut: 

1. Berdasarkan arah aliran air masuk keluar runner. 

Turbin dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan aliran air 

terhadap poros turbin: 

a. Turbin aliran aksial  

Turbin aliran aksial merupakan turbin dengan arah aliran air yang 

masuk runner dan keluar runner sejajar dengan poros runner. Contoh 

turbin dengan aliran aksial adalah turbin kaplan.  

b. Turbin aliran radial 

Turbin aliran radial merupakan turbin dengan arah aliran air yang 

masuk runner dan keluar runner tegak lurus terhadap poros turbin 

sehingga menyebabkan runner bergerak secara memutar.  

c. Turbin aliran aksial-radial (mixed-flow) 

Turbin aliran aksial radial merupakan turbin dengan aliran air masuk 

ke dalam runner secara radial dan keluar dari runner secara aksial. 

d. Turbin aliran  mengerucut (conical flow) 
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Turbin aliran mengerucut merupakan turbin dengan aliran air melalui 

sudu pengarah dan runner dalam arah menyudut terhadap poros. 

e. Turbin aliran tangensial 

Turbin aliran aksial radial merupakan turbin dengan aliran air 

menyempit sudu runner sebagai semprotan bebas dalam arah 

tangensial terhadap jalan roda.  

 

2. Berdasarkan prinsip kerja turbin 

Berdasarkan prinsip kerjanya turbin air dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Turbin Impuls 

Turbin impuls merupakan  turbin yang mengubah semua energi 

potensial aliran air pada turbin dirubah menjadi energi kinetis pada 

saat air melalui nozzle.  Air yang memiliki kecepatan ini menghasilkan 

momentum sehingga mampu menghasilkan energi mekanis pada 

sudu-sudu turbin berupa putaran. Pada turbin impuls, tekanan air 

ketika keluar nozzle sama dengan tekanan atmosfer disekitarnya. 

Beberapa contoh turbin yang menggunakan prinsip kerja impuls 

antara lain; 

1) Turbin Crossflow  

Turbin ini memiliki tapak (runner) berbentuk drum. Tapak itu 

terdiri atas dua piringan sejajar yang dihubungkan dengan 

serangkaian mata tapak yang melengkung. Turbin crossflow 

memiliki keunggulan berupa efisiensi yang baik pada debit 

sebagian (part-flow). Turbin crossflow desainnya mudah dan 

murah, sehingga dapat diproduksi oleh perusahaan lokal. Bentuk 
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dari turbin crossflow dapat dilihat pada Gambar 2. Turbin 

crossflow dapat digunakan pada jangkauan head 5-200 meter. 

Untuk pembangkit daya skala kecil, turbin crossflow dinilai 

sangat efektif digunakan dengan daya kurang lebih 750 kW.  

 

Gambar 2. Turbin Crossflow (Jaliwala, 2010) 

 

2) Turbin Pelton 

Turbin Pelton terdiri atas satu set bucket (seperti mangkok) yang 

didesain khusus yang dipasang pada sekeliling piringan bundar 

seperti yang ditunjukkan Gambar 3. Turbin ini berputar ketika 

ditumbuk air yang keluar dari pancaran (jet). Bucket dibelah 

menjadi dua bagian sedemikian sehingga air dari pancaran dapat 

dibelokkan. Di bagian bawah bucket terdapat belahan yang 

membuat bucket dapat masuk dengan licin ke dalam pancaran. 

Bucket Pelton dapat membelokkan pancaran hingga 165 derajat. 

Dalam aplikasi PLTMH Pelton dapat digunakan secara efektif 

pada head tinggi, sekitar 60-1000 meter. 
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Gambar 3. Turbin Pelton (Jaliwala, 2010) 

 

3) Turbin Turgo 

Desain turbin Turgo memiliki kemiripan dengan turbin Pelton, 

namun lebih rumit. Turbin ini memiliki diameter yang lebih kecil 

daripada pelton untuk menghasilkan daya yang sama. Turbin 

turgo dirancang untuk memiliki kecepatan spesifik yang lebih 

tinggi. Karena kecepatannya tinggi, turbin turgo memiliki 

kemungkinan untuk dihubungkan secara langsung ke generator 

daripada melalui transmisi mekanik. Turbin Turgo cocok 

digunakan pada head 50-250 meter. 

 

Gambar 4.Turbin Turgo (Jaliwala, 2010) 
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b. Turbin Reaksi  

Turbin reaksi adalah turbin yang memanfaatkan energi potensial 

untuk menghasilkan energi mekanis. Profil khusus pada sudu turbin 

reaksi menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air selama melalui 

sudu. Perbedaan tekanan ini memberikan gaya pada sudu untuk 

memutar runner. Contoh turbin reaksi yang umum digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1) Turbin Francis 

Turbin Francis merupakan turbin reaksi dengan aliran radial. 

Bentuk dari turbin francis dapat dilihat pada Gambar 5. Turbin 

Francis dilengapi baling-baling pemandu (adjustable guide vane) 

yang berfungsi mengatur aliran air agar menumbuk tapak turbin 

pada sudut yang tepat. Selubung turbin dibuat spiral dan 

meruncing untuk mendistribusikan air secara merata ke seluruh 

garis keliling tapak turbin yang mengarahkan air untuk keluar 

secara aksial dari pusat tapak. Turbin ini digunakan pada 

jangkauan head 25- 350 meter. 

 

Gambar 5. Turbin Francis (Jaliwala, 2010) 
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2) Turbin Propeller  

Turbin propeller dasar terdiri dari propeller yang mirip dengan 

propeller kapal laut yang dipasang di dalam pembuluh penstock 

seperti yang ditunjukkan Gambar 6. Poros turbin dipasang ke arah 

luar di tempat pembuluh berbelok. Turbin ini memiliki gerbang 

untuk mengatur debit air. Biasanya tiga hingga enam mata tapak 

digunakan pada turbin ini. Geometri tapak tidak dapat diubah. 

Akibatnya, turbin ini memiliki efisiensi yang sangat rendah pada 

kondisi part-flow. 

 

Gambar 6. Turbin Propeller (Jaliwala, 2010) 

 

3) Turbin Kaplan  

Turbin Kaplan merupakan modifikasi dari turbin propeller, dapat 

dilihat kemiripannya pada Gambar 7. Turbin kaplan merupakan 

jenis turbin reaksi dengan tekanan lebih yang spesial. sudu jalan 

pada turbin kaplan memiliki kemurnian dan belokan yang kecil. 

Pada turbin Kaplan geometri tapak dapat diubah-ubah posisinya 

sehingga efisiensi turbin pada part-flow dapat dijaga tetap tinggi.  
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Gambar 7. Turbin Kaplan 

(http://hydropowerplantsttpln.blogspot.co.id) 

 

Pengaturan sudu jalan dilakukan dengan suatu mekanisme 

didalam sumbu runner yang dijalankan secara hidrolik oleh suatu 

alat pengatur selaras dengan pengaturan sudu sudu pengatur. 

Karena turbin bekerja dengan aliran aksial maka generator dapat 

dipasang diluar jalur aliran air ataupun diletakkan didalam 

kerangka baja yang kedap air berjalur halus yang dipasang 

ditengah jalur aliran air (Dandekar, 1991).  

 

4) Turbin Helik 

Turbin helik adalah salah satu jenis turbin reaksi dimana 

fungsinya mengkonversi energi kinetik dari arus air dengan head 

rendah yang melalui sudu turbin menjadi energi mekanik. Turbin 

helik dapat menggunakan berbagai jumlah sudu, tetapi hasil 

kajian eksperimental terkini menyimpulkan bahwa jumlah sudu 

terbaik turbin helik sebanyak 3 buah sudu (Supratmanto, 2016).  
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Gambar 8. Bentuk sudu (a) Turbin Darrieus dan (b) Turbin 

Helik (Shiono, 2002) 

 

Turbin helik ini ditemukan pertama kali oleh Alexander Gorlov 

pada tahun 1990 yang merupakan pengembangan dari turbin 

Darrieus. Turbin Darrieus menggunakan aliran air dengan head 

sangat rendah dengan sudu berbentuk straight. Perbedaan bentuk 

sudu turbin Darrieus dan turbin helik terdapat pada Gambar 8. 

Turbin Darrieus sangat baik dalam menghasilkan daya tetapi 

menimbulkan vibrasi pada tip speed ratio yang tinggi. Untuk 

mengurangi vibrasi yang tinggi maka mulai dikembangkanlah 

turbine helik oleh Gorlov pada tahun 1990. Turbin helik 

merupakan penyempurnaan dari turbin Darrieus dimana turbin 

helik lebih baik pada putaran awalnya (Shiono, 2002). 

 

Beberapa keunggulan dari turbin helik yaitu (Gorlov, 1998) :  

a. Dapat beroperasi pada gelombang laut, pasang surut dan arus 

sungai.  
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b. Dapat berputar pada kecepatan air 0.6 m/s.  

c. Berputar tanpa terjadi fluktuasi.  

d. Berputar hanya pada satu arah, meskipun arus yang datang 

berubah-ubah arahnya. Maka sangat ideal untuk arus pasang 

surut.  

 

C. Parameter Rancangan Turbin Helik 

 

Dalam merancang turbin helik perlu dilakukan perhitungan yang tepat supaya 

turbin  mampu  bekerja  dengan  baik  dan  memiliki  efisiensi  yang  besar. 

Terdapat  beberapa  parameter  yang  perlu  diperhatikan  dalam  merancang 

turbin helik untuk mendapatkan kinerja yang baik diantaranya yaitu seperti 

soliditas,  Tip  Speed  Ratio,  profil  dan  dimensi  sudu  turbin, torsi, dan daya 

turbin. Berikut adalah beberapa persamaan yang digunakan untuk merancang 

turbin helik adalah sebagai berikut : 

1. Soliditas dan Tip Speed Ratio 

Soliditas adalah karakteristrik geometrik turbin yang akan digunakan 

dalam menghitung gaya drag pada bagian frontal sudu turbin helik. Luas 

kontak sudu yang mengakibatkan gaya-gaya yang ditimbulkan pada sudu 

turbin semakin dan mengakibatkan meningkatnya efek turbulen pada arus 

air, dimana pada daerah datangnya arus air (bagian frontal turbin) terjadi 

penurunan kecepatan air. Soliditas (σ) dapat dihitung dengan Persamaan 6 

(Shiono,2002). 

σ = 
𝑛𝐶

𝜋𝑑
  ..................................................... (6) 
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Dimana : 

n  = jumlah sudu 

C = panjang chord 

d  = diameter turbin 

 

Gambar 9. Grafik pengaruh soliditas, tip speed ratio terhadap koefisien 

performansi (Kirke, 2011) 

 

Turbin helik yang memiliki soliditas tinggi (σ > 0,3) mudah beroperasi 

pada putaran awal namun memiliki TSR yang rendah, sedangkan untuk 

soliditas rendah (σ < 0,3) akan kesulitan beroperasi pada putaran  awal  

namun  memiliki  TSR  yang  tinggi (Niblick, 2012) Dan menurut Shiono, 

rasio soliditas yang digunakan untuk mendapatkan efisiensi optimum 

adalah sebesar 0.3 – 0.4 (Shiono, 2002). Dan dalam penelitian Rahman 

bahwa efisiensi optimum turbin helik terdapat pada soliditas 0,4 (Rahman, 

2018).  

 

Sedangkan tip speed ratio adalah rasio kecepatan sudu terhadap kecepatan 

fluida yang melalui turbin. Menurut hasil penelitian Kirke untuk 
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menentukan soliditas dan      tip   speed   ratio dapat  digunakan  grafik  

pada  Gambar 9 yaitu  pengaruh soliditas,  tip  speed  ratio  terhadap  

koefisien  performansi. Maka  dipilih  soliditas  dan  tip  speed  ratio  

dengan  koefisen  performansi terbesar (Kirke, 2011). Sedangkan Gorlov 

mengemukakan bahwa nilai TSR yang terbaik digunakan untuk turbin 

helik adalah sekitar 2,0 – 2,2 (Gorlov, 1998). 

 

2. Profil dan Dimensi Turbin  

Dalam merancang turbin helik, diperlukan profil sudu dan dimensi turbin 

yang dapat menghasilkan gaya lift yang besar dan gaya drag yang rendah 

sehingga akan menghasilkan torsi besar. Dimensi turbin yang perlu 

diperhatikan seperti Gambar 10 yaitu jari-jari turbin, panjang sudu turbin 

dan panjang chord pada sudu dengan memperhatikan soliditas.  

 

Gambar 10. Dimensi turbin helik (Gorlov, 1998) 

 

Untuk menentukan panjang sudu turbin dan posisi sudut sudu bagian atas 

turbin (φ) dengan menggunakan trigonometri seperti yang tertera pada 

Persamaan 7 sampai 9, setelah sebelumnya menentukan sudut δ yang akan 
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digunakan.  Besar sudut δ terhadap rasio tinggi turbin terhadap jari-jari 

turbin (L/R) mempengaruhi nilai torsi nondimensional (Gorlov,1998).  

Panjang sudu = 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛

sin δ
 ..................................... (7) 

DA = cos 𝛿 × Panjang sudu ........................................ (8) 

𝜑 = 
𝐷𝐴

2𝜋𝑟
  × 360°  ................................................. (9) 

 

Untuk mengetahui pengaruh L/R, sudut δ dan torsi dapat dilihat pada 

Gambar 11. 

 

Gambar 11. Pengaruh L/R, sudut δ dan torsi pada turbin helik 

(Gorlov,1998) 

 

D. Hydrofoil 

 

Hydrofoil adalah suatu struktur dengan bentuk hidrodinamik yang berguna 

untuk menghasilkan gaya mekanis (angkat) akibat dari gerakan relatif dari 

hydrofoil dan juga fluida sekitarnya. Hydrofoil merupakan suatu bentuk sayap 

atau sudu (dari rotor, baling-baling atau turbin) yang memiliki bentuk, sifat dan 
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tujuan yang menyerupai airfoil. Yang membedakan antara hydrofoil dan airfoil 

hanyalah media kerjanya. Hydrofoil bekerja pada suatu aliran air sedangkan 

airfoil bekerja pada suatu aliran udara.  

 

Hydrofoil pada dasarnya memiliki permukaan atas dan bawah. Pada sebagian 

besar hydrofoil, kelengkungan permukaan atas lebih tinggi daripada  

permukaan  bawah, tetapi dapat juga berbentuk simetris yang berarti tinggi 

permukaan atas sama dengan tinggi permukaan bawah (Hepperle, 2014). 

 

Hydrofoil memiliki bentuk yang beragam dan memiliki standar data yang 

telah dikembangkan oleh beberapa lembaga penelitian, salah satunya yaitu 

National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) dan RISØ National 

Laboratory (Denmark). Profil hydrofoil dinyatakan oleh NACA dengan angka 

yang menyatakan beberapa parameter seperti ketebalan maksimal, chamber 

maksimum, posisi ketebalan maksimal, posisi chamber maksimum dan radius 

hidung dimana setiap angka memiliki makna. 

1. Seri 4 Digit 

NACA seri empat digit, pengertian angka-angkanya adalah:  

a. Digit pertama menyatakan persen maksimum chamber terhadap 

panjang chord.  

b. Digit kedua menyatakan sepersepuluh posisi maksimum chamber 

pada chord dari leading edge.  

c. Dua digit terakhir menyatakan persen ketebalan airfoil terhadap 

panjang chord.  
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Contoh dari penomoran ini adalah hydrofoil NACA 2412, yang berarti 

hydrofoil memiliki chamber maksimum 0,02 terletak pada 0,4c dari 

leading edge dan memiliki ketebalan maksimum 12% chord.  

 

2. Seri lima Digit 

Garis kelengkungan rata-rata (mean chamber line) seri ini berbeda 

dibanding seri empat digit. Perbedaan ini disebabkan pergeseran 

maksimum chamber kedepan sehingga dapat meningkatkan CL max. 

Untuk jenis NACA seri lima digit ini, pengertian angka-angkanya adalah:  

a. Digit pertama dikalikan 3/2 kemudian dibagi sepuluh memberikan 

nilai desain koefisien lift.  

b. Dua digit berikutnya merupakan posisi maksimum chamber terhadap 

chord dalam persen. 

c. Dua digit terakhir merupakan persen ketebalan/thickness terhadap 

chord.  

 

Gambar 12. Terminologi hydrofoil (binadhirgantara.blogspot.com) 
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Penampang melintang dari hydrofoil akan membentuk profil seperti Gambar 

12 yang memiliki beberapa bagian dengan penamaan atau istilah dan fungsi 

masing-masing. Penjelasan dari terminologi hydrofoil adalah sebagai berikut: 

1. Leading edge, merupakan bagian permukaan paling depan dari hydrofoil. 

2. Trailing edge, merupakan bagian permukan paling belakang 

dari hydrofoil. 

3. Mean chamber line, merupakan garis pertengahan yang membagi antara 

permukaan bagian atas dan permukaan bagian bawah dari hydrofoil. 

4. Chord line, merupakan garis lurus yang menghubungkan leading 

edge dan trailing edge. Apabila hydrofoil simetris maka chord line akan 

segaris dengan chord. 

5. Chord, merupakan perpanjangan chord line mulai dari leading edge 

hingga trailing edge. Dengan kata lain, chord adalah karakteristik 

dimensi longitudinal dari suatu hydrofoil. 

6. Maximum chamber, merupakan jarak antara mean chamber 

line dengan chord line. Maximum chamber mendefinisikan bentuk 

dari mean chamber line. 

7. Maximum thickness, merupakan ketebalan maksimum dari 

suatu hydrofoil, dan menunjukkan persentase dari chord. Maximum 

thickness membantu mendefinisikan  bentuk dan performa dari hydrofoil.  

 

Unjuk kerja dari sudu-sudu yang hydrofoil, dinyatakan dalam harga koefisien 

gaya drag (CD) dan gaya lift (CL). Gaya lift adalah gaya yang arahnya tegak 

lurus aliran yang mengenai suatu bentuk hydrofoil. Gaya drag adalah gaya 

yang sejajar dengan aliran fluida yang mengenai suatu bentuk hydrofoil.  
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Gambar 13. Aliran gaya turbin triple helik (Wikimedia, 2008) 

 

Adapun persamaan untuk menghitung gaya seret (FL ) dan gaya angkat (FD) 

dijabarkan pada Persamaan 10 dan Persamaan 11 berikut (Fox, 2004). 

FD = CD.ρ. .(A cos α).
𝑉2

2
 .................................. (10) 

FL = CL.ρ. .(A cos α).
𝑉2

2
 ................................... (11) 

Keterangan:  

FD = gaya Drag (D) 

FL = gaya Lift (L) 

W = Kecepatan Resultan 

V  = Kecepatan Aliran 

U  = Kecepatan Relatif  

α  = Sudut Serang (attack of angle) 

 

Selain gaya lift dan drag, beberapa parameter lain dari turbin helik seperti 

ditunjukkan Gambar 13 adalah sebagai berikut: 
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1. Kecepatan tangensial (V) sama dengan hasil jari-jari turbin (r) dengan 

kecepatan sudut. 

2. Kecepatan relatif (W) merupakan jumlah vektor kecepatan tangensial dan 

aliran fluida masuk turbin.  

3. Gaya lift (L) adalah vektor tegak lurus terhadap kecepatan relatif (W). 

4. Gaya drag (D) merupakan vektor sejajar terhadap kecepatan relatif (W), 

sehingga gaya lift dan drag adalah vektor yang saling tegak lurus. 

5. Sudut serang (α) merupakan sudut antara garis chord sudu dan kecepatan 

relatif (W).  

6. Sudut rotasi (θ) merupakan posisi sudut keliling sudu. 

7. Bilangan Reynold (Re), menyatakan kecepatan aliran yang melalui searah 

sudu terhadap sudut serang (α). 

 

E. Javafoil 

 

Javafoil merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menentukan 

karakteristik hydrofoil seperti lift, drag, dan momen. Diciptakan oleh Martin 

Hepperle pada tahun 2001 untuk menganalisis hydrofoil pada aliran subsonic 

(M< 1). Program ini akan menghitung distribusi kecepatan pada permukaan 

hydrofoil dengan beberapa parameter seperti kecepatan dan tekanan lokal, 

bilangan reynold, sudut serang dan lain-lain.  

 

Javafoil menggunakan modul analisis aliran potensial yang didasarkan pada 

yang lebih tinggi metode panel order (distribusi vortisitas bervariasi secara 
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linier). Kecepatan lokal dan tekanan lokal ini terkait dengan persamaan 

Bernoulli. Untuk menemukan lift dan pitching, koefisien momen distribusi 

tekanan dapat diintegrasikan di sepanjang permukaan (Hepperle, 2014). 

 

Gambar 14. Tampilan program Javafoil 

 

Program ini dapat digunakan dalam merancang hydrofoil sebagai sudu turbin  

sehingga koefisien lift (Cl) dan koefisien drag (Cd) didapatkan dan besar gaya 

yang dihasilkan tiap sudu dapat dihitung. Selain untuk perhitungan lift (Cl) dan 

koefisien drag (Cd), profil sudu airfoil NACA dari Javafoil juga dapat di-

import ke program desain lain seperti Solidwork sehingga dapat digunakan 

untuk desain 3D sudu. 

 

Pengoperasian software javafoil yaitu dengan menentukan profil hydrofoil 

pada menu Geometry sesuai dengan profil NACA yang diinginkan, lalu pada 

menu Options masukkan parameter-parameter seperti densitas  fluida,  

viskositas  kinematik  fluida,  kecepatan  suara,  bilangan  Mach, Aspec Ratio 

(panjang sudu dibagi panjang chord), dan sudut sweep sesuai dengan kondisi 
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yang akan dirancang. Lalu untuk mendapatkan koefisien lift dan drag dapat 

diperoleh pada menu Polar, masukkan bilangan reynold dan sudut serang pada 

setiap posisi sudu, lalu klik “Analyze it!”. Kemudian akan muncul grafik dan 

tabel yang berisikan koefisien lift dan drag pada setiap posisi sudut serang sudu 

yang dianalisa. Koefisien lift (Cl) dan drag (Cd) ini kemudian digunakan untuk 

menghitung gaya Lift dan Drag seperti Persamaan 10 dan 11. 

 

F. Poros 

 

Poros merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu mesin yang 

membutuhkan putaran dalam operasinya. Secara umum poros digunakan untuk 

meneruskan daya dan putaran. Beban yang bekerja pada poros dapat berupa 

beban tarik, beban tekan, beban lentur maupun beban puntir yang bekerja 

secara tunggal maupun gabungan (Kurmi, 2005). 

 

Dalam perancangan poros dengan beban puntir maka diperlukan besar daya (P) 

mesin atau turbin dan putaran (n1)yang akan di transmisikan. Daya turbin ini 

kemudian dikalikan dengan faktor koreksi menjadi daya rencana (Pd). Faktor 

koreksi (fc) yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Faktor koreksi (fc) daya poros  

 Daya yang harus ditransmisikan Fc 

1 Daya normal 1,0 - 1,5 

2 Daya rata-rata 1,2 - 2,0 

3 Daya Maksimum 0,8 – 1,2  
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Persamaan yang digunakan untuk menghitung daya rencana adalah sebagai 

berikut (Kurmi, 2005):  

Pd = fc. P  .................................................. (12) 

Momen puntir yang bekerja pada poros dapat dihitung dengan persamaan 

(Kurmi, 2005): 

T = 9,74 . 102 
𝑃𝑑

𝑛
  ........................................ (13) 

Bila momen puntir T dibebankan pada suatu poros berdiameter ds (mm), maka 

tegangan geser 𝜏 (kg/mm2)  yang terjadi adalah (Kurmi, 2005): 

 𝜏 = 
𝑇

𝜋 𝑑𝑠
3

16

  ............................................... (14) 

Sehingga: 

 𝜏 =   
5,1 𝑇

𝑑𝑠
3   ........................................... (15) 

 

Selanjutnya menghitung tegangan geser yang diijinkan 𝜏𝛼  (kg/mm2) dengan 

mengkalikan tegangan geser material rencana (𝜎𝑏) terhadap faktor keamanan 

(Sf1). Dimana faktor kemanan untuk baja paduan dan S-C adalah 0,6. Apabila 

pada poros diberikan alur pasak atau poros bertangga maka faktor keamanan 

perlu ditambah dengan Sf2  dengan harga sebesar 1,3-3,0. Sehingga besar 

tegangan geser ijin dihitung dengan persamaan (Kurmi, 2005):  

𝜏𝛼 =  
𝜎𝑏

𝑆𝑓1.𝑆𝑓2
  ......................................... (16) 

Poros mesin atau turbin juga dapat mengalami beban berfluktuasi, diperlukan 

faktor koreksi momen puntir (Kt) dimana berdasarkan standar ASME beban 

berputar nilainya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. Faktor koreksi (Kt) Momen puntir  

 Daya yang harus ditransmisikan Kt 

1 Beban dikenakan perlahan 1,5  

2 Beban kejut rendah 1,5 – 2,0 

3 Beban kejut tinggi 1,5 – 3,0 

 

Maka dengan faktor-faktor diatas, diameter minimum poros dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan berikut (Kurmi, 2005): 

ds = [
5,1

𝜏𝑎
 𝑘𝑡 𝑐𝑏 𝑇]

1

3
 ................................ (17) 

 

G. Sistem Transmisi 

 

Sistem transmisi merupakan suatu sistem pemindah tenaga atau daya dari suatu 

komponen mesin. Dalam pembangkit listrik sistem transmisi digunakan untuk 

menyalurkan daya putaran poros turbin terhadap generator sehingga dapat 

menghasilkan energi listrik.  Sistem transmisi secara umum terbagi menjadi 

dua jenis yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem transmisi langsung 

Sistem transmisi langsung dilakukan dengan menghubungkan secara 

langsung poros generator dan poros turbin dengan sebuah kopling. Sistem 

transmisi langsung menggunakan kopling denan konstruksi lebih 

sederhana dan memiliki efisiensi yang tinggi serta perawatan yang 

dibutuhkan lebih sederhana. Kelemahan sistem transmisi langsung adalah 

tidak dapat menurunkan atau meningkatkan jumlah putaran terhadap 

generator (Sularso, 1987). 



34 
 

2. Sistem transmisi tidak langsung 

Sistem transmisi tidak langsung menggunakan komponen pendukung 

sebagai penerus daya turbin, seperti roda gigi dan juga sabuk dan puli. 

Pada sistem transmisi tidak langsung, putaran yang dihasilkan dapat 

ditingkatkan atau diturunkan dengan menggunakan rasio transmisi atau 

perbandingan ukuran puli penggerak dan yang digerakkan. Rasio transmisi 

sabuk dan puli dapat dihitung dengan persamaan berikut (Sularso, 1987): 

𝑛1

𝑛2
 = 

𝑟1

𝑟
  ................................................ (18) 

Dimana: 

n1 =  Kecepatan puli 1 

n2 = Kecepatan puli 2 

r1 = Jari-jari puli 1 

r2 = Jari-jari puli 2 

 

H. Unjuk Kerja PLTMH 

 

Unjuk kerja PLTMH merupakan prestasi kerja unit atau mesin yang 

mencerminkan kuantitas yaitu kemampuan dan efisiensi sebagai kemampuan 

pemanfaatan energi.  

1. Torsi 

Untuk menghitung torsi, perlu diketahui besar sudut serang. Sudut serang 

merupakan sudut yang terbentuk dari kecepatan resultan (W) dan 

kecepatan keliling sudu (U) dimana kecepatan resultan didapatkan dengan 

persamaan trigonometri (Gambar 13). Dengan memperhitungkan bentuk 
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geometris, vektor kecepatan resultan (W) dan sudut serang (α) dapat 

dihitung dengan Persamaan 19 berikut ini (Fox, 2004): 

𝑊=√(U. sin θ)2  +  (U. cos θ +  λ. U)2  ...................(19) 

𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1 
sin θ

cos θ+λ 
  ..................................... (20) 

Dimana : 

λ = tip speed ratio (TSR) 

𝜆 = 
ω.R

U
      ..............................................(21) 

W = Kecepatan resultan (m/s) 

𝜔 = 
2𝜋𝑛𝑡

60
  ..............................................(22) 

U = Kecepatan air (m/s) 

R = Jari-jari turbin (m) 

ω = Kecepatan sudut (rad/s) 

nt = Putaran turbin (rpm) 

 

Kemudian setelah menemukan besar nilai resultan dan soliditas, 

dilanjutkan dengan menghitung besar gaya lift dan drag, dapat dihitung 

dengan Persamaan 10 dan 11. Dalam bentuk pendekatan, sudu memiliki 

bentuk suatu persegi panjang yang tipis dengan panjang sama dengan b 

dan lebarnya merupakan chord sehingga didapatkan luas frontal atau 

bagian depan hydrofoil. Lalu perhitungan torsi yang dihasilkan adalah 

sebagai berikut (Ewen, 2012): 

 𝑇 = ∑𝐹. 𝑅 = (F𝐿. cos δ. sin 𝛼 − F𝐷 cos δ. cos 𝛼). 𝑅.............. (23) 

Dimana : 



36 
 

T = Torsi (Nm) 

F = Gaya tegak lurus terhadap lengan (N) 

R = Jari-jari turbin (m) 

 

2. Daya 

Daya merupakan besar usaha persatuan waktu. Besar daya masukan atau 

daya air (hidro), dapat diperoleh menggunakan Persamaan 24 sebagai 

berikut (Fox, 2004):  

 𝑃ℎ = 0,5.𝜌. 𝐴𝑡. V3 ......................................... (24) 

Dimana : 

Ph = Daya masukan/hidro (Watt) 

ρ = Massa jenis fluida (kg/m3) 

At = Luas penampang turbin (m2) 

V = Kecepatan air (m/s) 

 

Daya keluaran (output) yang dihasilkan turbin helik dapat diperoleh 

dengan perkalian torsi terhadap kecepatan sudut turbin, ω ( rad/s) pada 

persamaan sebagai berikut (Fox, 2004). 

𝑃𝑡 = 𝑇. 𝜔 ................................................  (25) 

 

Dengan mensubtitusikan putaran turbin nt (rpm) ke dalam Persamaan 2.25, 

maka didapatkan persamaan (Fox, 2004): 

𝑃𝑡 = 0,105. 𝑇. 𝑛𝑡 .................................(26) 
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Selain menggunakan persamaan diatas, daya turbin dapat ditinjau dari 

daya listrik yang dihasilkan oleh generator yang diputar oleh turbin. Daya 

generator yang dihasilkan dihitung dengan mengukur tegangan (V) dan 

arus listrik (i) dengan persamaan berikut (Ewen, 2012): 

𝑃g = Vg. Ig .......................................... (27) 

 

3. Efisiensi  

Efisiensi turbin dapat diperoleh dengan membandingkan daya yang 

dihasilkan oleh turbin (Pt) terhadap daya air (Ph) yang digunakan 

persamaan sebagai berikut (Fox, 2004): 

𝜂 =
𝑃𝑡

Ph
 × 100%....................................(28) 

Atau apabila ditinjau dari daya generator (Pg)  terhadap daya air (Ph) yang 

dihasilkan maka akan diperoleh efisiensi model PLTMH dengan 

persamaan berikut (Fox, 2004): 

𝜂PLTMH =
𝑃𝑔

Ph
 × 100% .............................. (29) 
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27 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat Pelaksanaan  

 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mekanika Fluida Fakultas Teknik 

Universitas Lampung (UNILA). Serta pengujian model pembangkit listrik 

tenaga mikro hidro dengan menggunakan turbin helik akan dilaksanakan di 

saluran irigasi irigasi Way Tebu, desa Banjaragung Udik, kecamatan Pugung, 

kabupaten Tanggamus. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Dalam penelitian ini digunakan berbagai alat dan bahan untuk pembuatan 

turbin helik dan juga untuk pengujian kinerja model pembangkit listrik tenaga 

air menggunakan turbin helik untuk adalah sebagai berikut : 

1. Alat pembuatan turbin helik 

Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan model pembangkit listrik 

tenaga mikro hidro menggunakan turbin helik dapat dilihat pada Gambar 

15 sampai Gambar 17 sebagai berikut : 
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 (a)          (b)      (c) 

Gambar 15. (a) Mesin las dan elektroda, (b) Mesin Gerinda, (c) Mesin Bor 

       

 (a)        (b)               (c) 

Gambar 16. (a) Tabung mal, (b) mal profil sudu, (c) palu. 

            

     (a)              (b)            (c) 

Gambar 17. (a) Mistar, siku, jangka sorong, busur,(b) meteran,(c) waterpas. 
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2. Bahan pembuatan turbin helik 

Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan model pembangkit 

listrik tenaga mikro hidro menggunakan turbin helik dapat dilihat pada 

Gambar 18 sampai Gambar 19 sebagai berikut : 

          

          (a)                 (b)             (c) 

Gambar 18. (a) Besi cor, (b) plat 1,2 mm, (c) besi siku. 

            

            (a)       (b)     (c) 

Gambar 19. (a) Besi poros pejal, (b) dempul, (c) mur dan baut. 

 

3. Alat ukur dan perlengkapan untuk pengujian 

Adapun alat yang digunakan dalam pengujian model pembangkit listrik 

tenaga mikro hidro menggunakan turbin helik dapat dilihat pada Gambar 

20 sampai Gambar 21 sebagai berikut : 
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(a)         (b)     (c) 

Gambar 20. (a) Clamp ampere, (b) tachometer, (c) current meter. 

         

(a) (b)                           (c) 

Gambar 21. (a) Generator, (b) rangkaian lampu sebagai beban listik, (c) torsi 

meter dengan sistem pengereman belt. 

 

C. Tahapan Penelitian 

 

Adapun tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam rancang bangun model 

pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) ini adalah sebagai berikut:  

1. Studi Literatur  

Pada penelitian ini dilakukan studi literatur yang menjadi acuan dalam 

menjalankan penelitian mengenai pemanfaatan potensi aliran irigasi, 

PLTMH, turbin air dan klasifikasinya, debit air dan kecepatan air serta 

daya yang dapat dihasilkan oleh sistem PLTMH.  
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2. Studi potensi  

Studi potensi dilakukan dengan mengumpulkan data potensi daya hidro 

aliran irigasi berupa kecepatan air dan penampang saluran. Data kecepatan 

air dan penampang saluran yang digunakan merupakan data pengukuran 

secara langsung irigasi irigasi Way Tebu.  

 

3. Perancangan sistem model PLTMH  

Proses perancangan meliputi pemilihan turbin, perancangan dimensi 

turbin, pemilihan sistem transmisi, dan pemilihan generator dengan skema 

seperti Gambar 22 sebagai berikut: 

 

Gambar 22. Skema model PLTMH 

Keterangan: 

1. Generator 

2. Pully Turbin 

3. Turbin Helik NACA 0033 

4. Dudukan Pengereman Sabuk 

5. Rangka 

6. Arah aliran air 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Adapun tahapan perancangan model PLTMH adalah sebagai berikut ini.  

a. Pengukuran penampang saluran 

Pengukuran penampang saluran irigasi dilakukan untuk mengetahui 

dimensi saluran sehingga dapat digunakan untuk merancang dimensi 

turbin. Dimensi saluran yang diukur adalah dalam saluran, lebar dasar 

saluran, lebar atas saluran.  

b. Penentuan dimensi turbin, jumlah sudu dan profil sudu turbin helik 

Penentuan dimensi turbin helik dilakukan dengan berdasarkan 

dimensi saluran irigasi. Penentuan profil sudu turbin dilakukan 

berdasarkan perhitungan pemodelan menggunakan software javafoil. 

Penentuan jumlah sudu turbin helik dilakukan berdasarkan studi 

literatur dari penelitian Supratmanto yang menyatakan bahwa unjuk 

kerja turbin helik terbaik diperoleh oleh turbin helik dengan 3 sudu 

(Supratmanto, Dwi, 2016). Sketsa rancangan turbin helik yang akan 

dibuat adalah seperti sketsa pada Gambar 23.  

 

Gambar 23. Turbin helik 
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c. Pembuatan turbin  

Proses pembuatan turbin terdiri dari komponen-komponen utama 

turbin meliputi poros, sudu, dudukan sudu, dudukan turbin dan 

beberapa komponen lainnya. Dimensi setiap komponen yang dibuat 

berdasarkan proses perancangan yang dilakukan pada tahapan 

sebelumnya.  

 

d. Pemilihan sistem transmisi  

Sistem transmisi diperlukan untuk mentrasmisikan daya putaran 

turbin menjadi daya listrik yang dihasilkan generator. Oleh karena itu, 

pemilihan sistem transmisi yang akan digunakan sangat penting untuk 

mengoptimalkan proses konversi energi aliran air menjadi energi 

listrik.  

 

e. Pemilihan generator  

Proses pemilihan generator dilakukan sesuai dengan potensi energi 

yang tersedia pada sistem. Hal tersebut diperlukan untuk 

mengoptimalkan proses konversi energi aliran air menjadi energi 

listrik. Adapun spesifikasi generator yang akan digunakan dapat 

disesuaikan dengan potensi energi serta biaya yang tersedia. 

 

4. Pembuatan sistem model PLTMH 

Proses pembuatan sistem model PLTMH dilakukan sesuai dengan hasil 

perancangan yang telah dilakukan. Kemudian dilanjutkan pada tahap 
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perakitan model PLTMH dengan memasang rangka, turbin, sistem 

transmisi serta generator pada lokasi yang telah ditentukan.  

 

5. Pengujian sistem model PLTMH  

Pengujian sistem model PLTMH dilakukan untuk memperoleh data 

pengujian dengan beberapa variasi pengujian. Adapun data yang akan 

diambil dalam pengujan model PLTMH di irigasi irigasi Way Tebu  adalah 

kecepatan aliran air, kecepatan putaran turbin  (rpm), kecepatan putaran 

generator (rpm), torsi turbin (Nm), arus listrik (A), dan tegangan listrik 

(Volt).  

 

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengujian model pembangkit 

listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di irigasi irigasi Way Tebu adalah 

sebagai berikut: 

a. Merakit komponen model pembangkit listrik tenaga mikro hidro 

(PLTMH) pada sistem instalasi pengujian. 

b. Membuka pintu air pada bendungan sampai ketinggian air pada turbin 

yang telah ditentukan yaitu 10 cm dibawah permukaan turbin, sejajar 

permukaan turbin, dan 10 cm diatas permukaan turbin. 

c. Mengukur kecepatan pada setiap level ketinggian air. 

d. Mengukur torsi turbin dengan menggunakan pengereman sabuk. 

e. Setelah turbin beroperasi dilakukan pengukuran kecepatan putaran 

turbin dan putaran generator menggunakan tacho meter. 
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f. Mengukur arus dan tegangan listrik menggunakan clampmeter yang 

dihasilkan generator dengan tanpa pembebanan dan variasi 

pembebanan listrik. 

g. Mencatat data hasil pengujian. 

 

Metode pengambilan data dalam pengujian model PLTMH yang 

digunakan untuk menganalisisi unjuk kerja model PLTMH di irigasi Way 

Tebu dilakukan sebagai berikut:  

a. Pengukuran kecepatan aliran 

Pengukuran kecepatan aliran air dilakukan untuk mengetahui potensi 

daya yang dimiliki saluran irigasi sehingga dapat merancang turbin 

yang sesuai. Pengukuran kecepatan aliran menggunakan alat ukur 

current meter dengan metode pengukuran tiga titik referensi, yaitu 

0,2h, 0,6h, dan 0,8h, dimana (h) merupakan ketinggian permukaan air. 

Pengukuran juga membagi penampang lebar sungai menjadi 6 segmen 

untuk meminimalisir kesalahan pengukuran kecepatan aliran seperti 

pada Gambar 24. 

 

Gambar 24. Metode pengambilan data kecepatan air. 

h 
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Kecepatan rata-rata aliran dapat diperoleh dengan menggunakan 

Persamaan 30 berikut: 

𝑉 =  
𝑉0,2 + 𝑉0.6+ 𝑉0,8

3
     ................................. (30) 

 

Nilai rata-rata hasil pengukuran di semua titik kemudian di substitusi 

dalam persamaan kalibrasi alat ukur yang dikalibrasi oleh 

Laboratorium Balitbang Hidrologi dan Tata Air, Kementrian PUPR 

pada Persamaan 31 dan 32 berikut ini (Tobiin, 2017): 

Untuk n < 1,22 maka,  

V = 0,1253 n + 0,0193 (m/s)  ............................ (31) 

Sedangkan untuk n ≥ 1,22 maka 

V = 0,1312 n + 0,0121 (m/s) ............................  (32) 

Dimana n merupakan jumlah putaran propeler. 

 

b. Pengukuran putaran turbin 

Pengukuran putaran turbin dilakukan untuk mengetahui jumlah 

putaran poros turbin per menit untuk mengetahui besar daya poros 

turbin. Alat yang digunakan dalam menghitung putaran turbin adalah 

tachometer. 

 

c. Pengukuran torsi turbin 

Torsi turbin dapat diukur dengan melakukan pengereman terhadap 

turbin saat berputar dengan metode sistem pengereman sabuk. Sistem 

pengereman sabuk menggunakan dua buah neraca pegas sebagai 
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pengukur besar tegangan tali pengereman seperti Gambar 25 (Tohari, 

2015). 

 

Gambar 25. Sistem pengereman sabuk (Tohari, 2015) 

 

Selanjutnya untuk mengetahui torsi dihitung dengan selisih tegangan 

tali antara sisi ketat dan sisi kendur merupakan gaya (F) pengereman 

seperti Persamaan 33 berikut (Ewen, 2012). 

T = F. r .......................................... (33) 

Sehingga daya turbin (Pt) dengan Persamaan 34 berikut (Ewen, 2012): 

Pt = T. ω ....................................... (34) 

Dimana: 

F = |𝐹1 − 𝐹2| (N) 

r = Jari-jari pulley pengereman (m) 

Pt = Daya poros turbin (Watt) 

T = Torsi turbin (Nm) 

ω = Kecepatan sudut turbin (rad/s) 

 

Pengambilan data hasil pengujian torsi turbin helik kemudian akan 

disajikan dalam tabel dengan format sebagai berikut. 
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Tabel 4. Contoh tabel pengambilan data pengujian torsi  

Kecepatan 

aliran (m/s) 

No Beban 

Pengereman (kg) 

Torsi 

(N.m) 

Putaran 

Poros (rpm) 

 1    

2    

...    

7    

 1    

2    

...    

7    

 1    

2    

...    

7    

 

d. Pengukuran kuat arus (I) dan tegangan listrik (V) 

Kuat arus (I) dan tegangan listrik (V) keluaran generator diukur 

menggunakan alat ukur clampmeter. Kuat arus (I) dan tegangan listrik 

(V) merupakan parameter daya yang dihasilkan oleh model PLTMH. 

Hasil pengambilan data pengujian listrik model PLTMH kemudian 

akan disajikan dalam tabel dengan format sebagai berikut. 

 

Tabel 5. Contoh tabel pengambilan data pengujian listrik 

Kecepatan 

aliran (m/s) 

No Beban 

Listrik (W) 

Putaran Poros 

Turbin (rpm) 

Arus 

(A) 

Tegangan 

(V) 

 1     

2     

...     

7     

 1     
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2     

...     

7     

 1     

2     

...     

7     

 

6. Analisis data pengujian  

Data-data pengujian yang telah didapatkan, diolah untuk mengetahui  daya  

hidro  (Ph), daya turbin  (Pt), efisiensi  turbin  (ηt),  efisiensi (ηPLTMH)  

model PLTMH. Untuk menghitung daya hidro digunakan data berupa 

kecepatan air dari debit air dengan menggunakan Persamaan 24. Untuk 

menghitung daya turbin digunakan data torsi dan kecepatan sudut dengan 

menggunakan Persamaan 25 dan Persamaan 26. Untuk menghitung 

efisiensi turbin digunakan  daya  turbin  dan  daya  hidro  dengan  

menggunakan  Persamaan 28.  

 

Sedangkan untuk menghitung daya generator menggunakan Persamaan 

27 dan efisiensi model PLTMH dengan Persamaan 29. Lalu  data hasil  

pengujian  dapat  dianalisis  dengan  membuat  grafik pengaruh Tip Speed 

Ratio (TSR) yang dapat dihitung menggunakan Persamaan 21 terhadap 

torsi (T), daya turbin (Pt), dan efisiensi.  

 

D. Diagram Alur Pelaksanaan Tugas Akhir 

 

Alur pelaksanaan tugas akhir ini digambarkan dalam diagram alur berikut ini: 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Diagram alur penelitian tugas akhir  

Studi literatur 

Pengujian model PLTMH 

Analisis Data Pengujian Unjuk Kerja model PLTMH 

mengenai pengaruh tsr terhadap daya turbin (Pt), daya 

listrik, efisiensi turbin (ηt) dan efisiensi PLTMH (ηPLTMH) 

Simpulan dan Saran 

Selesai 

Pembuatan Laporan 

Kalibrasi Alat Ukur 

Mulai 

Studi Potensi 

Perancangan model pembangkit listrik tenaga mikro hidro 

Pembuatan model pembangkit listrik tenaga mikro hidro 

Apakah perakitan model 

PLTMH benar? 

Ya 

Tidak 

Perakitan model PLTMH di Saluranirigasi Way Tebu 



 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Adapun simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam laporan tugas akhir ini telah diberikan rancang bangun model 

PLTMH dengan memanfaatkan Saluran irigasi Way Tebu, Desa 

Banjaragung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. 

2. Berdasarkan hasil perancangan yang dilakukan diperoleh dimensi 

turbin dengan tinggi turbin 1,2 m, diameter turbin 1 m, jumlah sudu 3 

buah, kemiringan sudu 73,115°, panjang chord 41,18 cm, panjang sudu 

1,359 m dan profil hydrofoil yang digunakan sebagai sudu turbin yaitu 

NACA 0033. 

3. Hasil pengujian unjuk kerja turbin helik diperoleh efisiensi turbin pada 

kecepatan air 0,398 m/s yaitu 86,57%, sedangkan pada kecepatan 0,491 

m/s efisiensinya 74,89%, kemudian pada kecepatan 0,543 m/s efisiensi 

turbin adalah 75,53%. 

4. Hasil pengujian model sistem PLTMH didapatkan efisiensi maksimum 

sistem sebesar 36,22% pada kecepatan aliran 0,398 m/s, kemudian pada 

kecepatan aliran 0,491 m/s efisiensi sistem sebesar 32,74%, sedangkan 
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kecepatan aliran tertinggi 0,548 m/s efisiensi model PLTMH sebesar 

35,07%. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan pengujian dan 

analisa pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan nosel atau saluran percepatan aliran untuk meningkatkan 

daya yang dihasilkan model PLTMH. 

2. Diperlukan kajian profil turbin helik untuk mengetahui pengaruh 

profil sudu turbin terhadap unjuk kerja turbin. 
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