
 
 

 

 

 

I.   PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Sumber energi adalah faktor utama yang menentukan perkembangan zaman 

di dalam suatu negara. Energi dapat menjadi salah satu faktor utama 

perkembangan zaman di suatu Negara karena energi selalu dipakai di dalam 

kehidupan sehari-hari oleh masyarakat di Negara tersebut. Negara yang 

memiliki perkembangan yang begitu pesat akan membutuhkan sumber energi 

dan pasokan energi yang cukup besar pula.  

 

Salah satu energi yang pasti dibutuhkan oleh tiap Negara yaitu energi listrik.  

Energi listrik merupakan suatu sumber energi utama yang sangat dibutuhkan 

di Negara kita Indonesia. Oleh karena itu pemanfaatan energi listrik secara 

tepat akan sangat berguna sekali untuk kemajuan Negara Indonesia. Energi 

listrik banyak dibutuhkan di Indonesia terutama pada bidang industri, 

kesehatan, pendidikan dan di dalam kehidupan sehari-hari kita.  

 

Di Indonesia energi listrik sudah cukup banyak digunakan oleh penduduk di 

setiap provinsinya. Menurut data yang diambil dari Proyeksi Kebutuhan 
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Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2003 sampai dengan 2020, rasio 

elektrifikasi di Negara Indonesia sampai akhir tahun 2013 baru mencapai 

75%. Namun untuk rasio elektrifikasi di setiap provinsinya berbeda, dan 

untuk di Provinsi Lampung rasio elektrifikasinya sampai tahun 2013 baru 

mencapai 72% (Radar Lampung,2014). Itu artinya masih ada 28% 

masyarakat Lampung yang belum merasakan sumber energi listrik dari PLN. 

PLN juga mencatat ada 5 daerah yang masuk kategori rasio elektrifikasi 

rendah di provinsi Lampung, yakni Way kanan, Mesuji, Tulang bawang, dan 

Lampung Barat. Pada Lampung Barat, khususnya masyarakat pedesaan dan 

pegunungan, banyak yang belum merasakan sumber listrik dari PLN. Seperti 

di desa Pampangan, kecamatan Sekincau, kabupaten Lampung Barat, 

Provinsi Lampung, di daerah ini jalur PLN belum mengalirkan energi listrik 

karena letak desa tersebut terletak jauh di atas pegunungan.  

 

Namun setelah diamati, di desa Pampangan ternyata terdapat sumber energi 

listrik yang bisa kita dapat dari sumber air. Sumber air tersebut dapat kita 

ubah menjadi energi listrik dengan cara membangun suatu sumber 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang nantinya dapat 

dipakai oleh penduduk di desa Pampangan tersebut. 

 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro atau sering disingkat PLTMH adalah 

energi terbarukan yang merubah sumber air menjadi menjadi energi listrik 

dengan memanfaatkan debit aliran air sungai dan ketinggian jatuh air (head). 

Di desa Pampangan terdapat sumber air yang melimpah namun belum 



3 
 

dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah dan penduduk di sana. 

Seharusnya di desa Pampangan dapat dibangun PLTMH yang nantinya 

berguna untuk memajukan kehidupan rakyat. Oleh karena itu pada penelitian 

kali ini, penulis berminat untuk meneliti dan mengambil judul tugas akhir 

tentang “Studi Kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 

Pada Sungai Talang Semarang Desa Pampangan Kecamatan Sekincau 

Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.”  

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan umum melakukan penelitian tugas akhir tentang Pembangkit 

Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah: 

1. Untuk mengetahui debit dari aliran sungai dan ketinggian jatuh air (head) 

pada sungai Talang Semarang. 

2. Untuk menentukan jenis Turbin Mikro Hidro yang nantinya menyesuaikan 

dengan debit aliran sungai dan ketinggian jatuh air (head) pada sungai 

Talang Semarang. 

3. Melakukan perancangan Turbin Mikro Hidro dengan dimensi dan jumlah 

sudu yang sesuai dengan debit aliran air sungai dan ketinggian jatuh air 

(head). 

4. Untuk mengetahui daya listrik yang dapat dibangkitkan dari potensi sungai 

Talang Semarang. 

5. Menentukan letak rumah pembangkit (Power House). 
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C. Batasan Masalah 

 

Dalam tulisan ini dibatasi perencanaan data yang diambil. Untuk pengambilan 

data tersebut berasal dari data hasil pengamatan di lapangan. Batasan-batasan 

masalah yang diambil adalah sebagai berikut: 

1. Besarnya debit aliran air sungai dan ketinggian jatuh air (head) terdapat 

pada sungai Talang Semarang. 

2. Studi Kelayakan ini hanya menentukan jenis turbin sampai perancangan 

turbin yang akan digunakan. 

3. Rancangan dimensi turbin yang akan dirancang berdasarkan debit aliran air 

sungai dan ketinggian jatuh air (head). 

4. Pemilihan jenis material dalam perancangan turbin, tidak dibahas dalam 

penelitian ini. 

5. Untuk gesekan air pada tepi sungai Talang Semarang pada pengukuran 

kecepatan laju airnya diabaikan. 

6. Hanya memakai ketersediaan aliran dan debit.  

 

D. Sistematika Penulisan 

 

Di dalam penulisan tugas akhir ini, adapun pembagian penulisan meliputi: 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini berisikan latar belakang, tujuan penelitian, batasan 

masalah, sistematika penulisan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini berisikan teori-teori dasar yang mendukung perancangan 

pembangkit listrik tenaga mikro hidro. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini berisikan tentang langkah-langkah, alat dan bahan yang 

digunakan dalam penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini berisikan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari 

pembahasan laporan rancang bangun ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian ini berisikan tentang literatur-literatur atau referensi dari 

sumber yang dapat dipercaya dan digunakan penulis untuk mendukung 

penyusunan laporan ini. 

LAMPIRAN 

Berisikan beberapa hal yang mendukung penelitian tugas akhir ini. 




