
 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada sungai Talang Semarang, Pekon Pampangan, 

Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Dan penelitian ini dilakukan 

dari bulan Oktober 2014 hingga Januari 2015. 

 

B. Alat 

 

Adapun peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Altimeter 

Altimeter adalah alat yang dapat digunakan untuk menentukan tinggi 

lokasi/letak rencana PLTMH. Cara kerja alat ini berdasarkan tekanan 

udara/waktu dan cuaca. 

 

Gambar 3.1 Altimeter 
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2. Benang Nilon 

Digunakan untuk mengukur ketinggian jatuh air (head). 

 

Gambar 3.2 Benang Nilon 

 

3. Selang Plastik 

Alat ini digunakan untuk mengukur ketinggian (head). 

 

Gambar 3.3 Selang Plastik 

 

4. Meteran 

Digunakan untuk mengukur jarak laju benda apung dan untuk mengukur 

ketinggian jatuhan air (head) yang telah diukur sebelumnya dengan benang 

nilon.  

 

Gambar 3.4 Meteran 
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5. Stopwatch 

Untuk mengatur waktu saat melakukan pengukuran debit. 

 

Gambar 3.5 Stopwatch 

    6. Bambu 

Bambu digunakan saat pengukuran debit. 

 

Gambar 3.6 Bambu 

 

C. Bahan 

 

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini hanya menggunakan Styrofoam. 

Guna Styrofoam adalah untuk mengetahui kecepatan aliran air saat akan 

melakukan pengukuran debit. 

 

 

Gambar 3.7 Styrofoam 
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D. Tahapan Penelitian 

 

Adapun tahapan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini dibagi 

menjadi beberapa tahapan yaitu: 

 

1. Studi literatur 

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

klasifikasi turbin, debit aliran air, head dan daya yang dapat dibangkitkan 

oleh sebuah turbin. 

 

2. Survei lokasi 

Survei lokasi dilakukan di sungai Talang Semarang. 

 

3. Pengumpulan data 

Pengumpulan data untuk mendapatkan data tentang debit dan head di sungai 

Talang Semarang. Data berupa data primer yang diambil langsung di lokasi 

sungai Talang Semarang. 

 

4. Analisis data 

Data-data yang dipreoleh adalah data dari  hasil pengukuran kemudian 

dianalisa untuk mengetahui potensi yang ada di sungai Talang Semarang. 

Selanjutnya memilih jenis turbin dan merancang dimensi turbin berdasarkan 

head dan debit yang dimiliki. 
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5. Penulisan laporan. 

Penulisan laporan adalah akhir dari penelitian tugas akhir ini. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk melakukan survei penelitian  

PLTMH adalah dengan pengumpulan data-data yang meliputi beberapa hal 

berikut ini:  

 

1. Pengumpulan data awal pada lokasi dengan cara pembuatan formulir yang 

berisikan informasi awal dari suatu lokasi yang akan ditinjau. 

 

2. Pengukuran Head  

Head yang diukur tersebut merupakan head kotor (head gross), setelah di 

kurangi dengan faktor gesekan dan faktor kehilangan (losses) lainnya 

ketika air mengalir maka akan menjadi head bersih (head net). Pengukuran 

head ini menggunakan alat pengukuran sederhana yaitu menggunakan 

benang nilon dan selang plastik. Cara kerjanya yaitu : 

 

a. Pengukuran dimulai diatas elevasi perkiraan permukaan air pada posisi 

forebay yang telah ditentukan. 

 

b. Pengukuran kedua dan selanjutnya dengan melanjutkan pada titik yang 

lebih rendah dari pengukuran sebelumnya. 
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c. Lanjutkan pengukuran sampai di lokasi turbin akan di tempatkan. 

Jumlahkan seluruh hasil pengukuran untuk mendapatkan total head 

kotor. 

 
 

Gambar 3.8 Pengukuran dari titik tertinggi ke titik terendah. 

 

 

Gambar 3.9 Jumlah dari hasil pengukuran seluruhnya. 

 

Tabel 3.1 Pengukuran Head 

Pengambilan Menggunakan benang nilon 

dan selang Plastik 

Menggunakan altimeter 

(Start – Finish) 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

3. Pengukuran debit air  

Suatu sungai akan sangat bervariasi alirannya di sepanjang tahun, 

pengukuran dilakukan pada saat aliran terendah (musim kemarau). Rata-

rata aliran terendah digunakan sebagai dasar dalam perencanaan 
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PLTMH. Pengukuran debit dapat dilakukan dengan mengambil data 

sekunder yang diperoleh dari pemerintah kabupaten Lampung Barat. 

Namun yang utama dapat dilakukan dengan pengukuran debit aliran 

secara langsung ketempat penelitian (pengukuran primer). Pengukuran 

debit sungai primer digunakan metode benda apung. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut : 

1. Memilih bagian sungai yang relatif lurus dan penampangnya seragam 

lalu tentukan panjangnya. 

2. Mengukur luas penampang bagian sungai tersebut dengan membagi 

dalam beberapa segmen, minimal 3 segmen. Kemudian mengitung 

luas dari masing-masing segmen tersebut dan menghitung luas 

penampang secara keseluruhan. 

 

 

Gambar 3.10 Membagi dalam berbagai segmen (Sutarno, 1993) 

 

3. Menjatuhkan benda apung tersebut beberapa meter sebelum garis start 

yang telah ditentukan. 
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4. Mengukur waktu yang perlukan benda apung tersebut untuk melewati 

jarak yang telah ditentukan. 

5. Menghitung kecepatan benda apung dengan rumus : 

Vf   
 

 
    (3.1) 

Dimana: 

Vf = Kecepatan benda apung (m/s) 

s  = Jarak (m) 

t = Waktu (s) 

6. Kecepatan benda apung tersebut merupakan kecepatan dari aliran 

permukaan, nilai perkiraan untuk kecepatan rata-rata aliran sungai 

tersebut dapat dihitung dengan mengalikan kecepatan aliran 

permukaan yang mendekati bagian tengah aliran dengan faktor 

koreksi, dimana: 

- Saluran beton, persegi panjang, mulus c = 0.85 

- Sungai luas, tenang, aliran bebas (>10 m) c = 0.75 

- Sungai dangkal , aliran bebas (<10 m) c = 0.65 

- Dangkal (<0.5m), aliran turbulen c = 0.45 

- Sangat dangkal (<0.2m), aliran turbulen c = 0.25 

Menghitung kecepatan dari rata-rata kecepatan aliran sungai tersebut 

dengan menggunakan rumus : 

Va = Vf  x c    (3.2)  

Dimana: 

Va = Kecepatan aliran sungai (m/s) 
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Vf = Kecepatan benda apung (m/s) 

c = faktor koreksi 

7. Menghitung debit air sungai tersebut dengan rumus : 

Q =Va x A    (3.3) 

Dimana: 

Q = Debit air sungai (m
3
/s) 

Va = Kecepatan aliran sungai (m/s) 

A = Luas penampang basah (m
2
) 

 

Tabel 3.2 Pengukuran Kecepatan Aliran Air 

Pengambilan Jarak laju benda apung 

(m) 

Waktu 

(s) 

1 

  2 

  3 

  4 

  5 

   

Tabel 3.3 Pengukuran kedalaman sungai 

Pengambilan Kedalaman (m) 

1  

2  

3  

4  

5  
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F. Diagram Alir Metode Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Diagram alir metode penelitian 

 

Melakukan survey 

  Studi Literatur 

Pengambilan Data 

Primer dan sekunder 

Pengolahan Data : 

Melakukan pengolahan data dari head dan debit yang diperoleh 

Selesai 

 

Memilih jenis turbin 

Merancang dimensi turbin 

Analisa dan pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Mulai 
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G. Metode Pengolahan Data 

 

Data yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam rumus empiris, kemudian 

data dari perhitungan disajikan dalam bentuk tabulasi dan grafik kemudian dari 

perhitungan tersebut dapat diketahui besarnya potensi yang dapat digunakan 

sebagai PLTMH untuk sungai Talang Semarang, Pekon Pampangan 

Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Data-data yang nantinya 

diolah akan menentukan jenis turbin dan rancangan turbin yang akan 

digunakan.   
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