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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat mengingat karena 

pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pola konsumsi energi itu 

sendiri yang senantiasa meningkat, sedangkan energi fosil yang selama ini 

merupakan sumber energi utama, ketersediaannya sangat terbatas dan terus 

mengalami deplesi (menipis). Berdasarkan data Blueprint Pengelolaan Energi 

Nasional 2005-2025 yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM pada tahun 2006. 

Menyebutkan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia pada tahun 2005 

diperkirakan akan habis dalam kurun waktu 23 tahun dengan ratio cadangan / 

produksi pada tahun tersebut, sedangkan gas diperkirakan akan habis dalam kurun 

waktu 62 tahun dan batu bara 146 tahun. (ESDM, 2006) 

Mengingat kebutuhan tenaga listrik merupakan bagian mendasar di bumi 

dan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Listrik sendiri salah 

satu roda perputaran perekonomian yang sedang tumbuh, meningkatkan pasokan 

kebutuhan pasokan energi listrik bagi masyarakat akan terus diupayakan 

pemerintah khususnya untuk wilayah kabupaten. Potensi sumber energi 

terbarukan di Indonesia, khususnya tenaga air hingga saat ini baru di manfaatkan 

sebesar 4,2 GW (5,55%) dari seluruh potensi yang ada sebesar 75,67 GW, 

mikrohidro yang termanfaatkan sebesar 0,008 GW dari seluruh potensi 0,045 GW. 

(ESDM, 2006) 

Turbin air adalah turbin dengan media kerja air. Secara umum, turbin 

adalah alat mekanik yang terdiri dari sudu-sudu. Sudu tetap atau stationary blade, 
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tidak ikut berputar bersama poros, dan berfungsi mengarahkan aliran fluida. 

Sedangkan sudu putar atau rotary blade, mengubah arah dan kecepatan aliran 

fluida sehingga timbul gaya yang memutar poros. Air biasanya dianggap sebagai 

fluida yang tak kompresibel, yaitu fluida yang secara virtual masa jenisnya tidak 

berubah dengan tekanan. (Paryatmo, 2007) 

Tenaga yang dapat dibangkitkan dari sumber tenaga air, dapat berasal dari 

gaya berat air tersebut, dari tekanan air, dari kecepatan aliran air atau kombinasi 

dari ketiganya. Dilihat dari cara bagaimana energy air diubah oleh turbin, dikenal 

ada (1) turbin impuls, misalkan turbin Pelton dan turbin flow through, dan (2) 

turbin reaksi, misalkan turbin Francis, turbin Propeller dan turbin Kaplan. 

(Paryatmo, 2007) 

Dalam perancangan ini ditujukan untuk mendesain sudu pengarah atau 

guide vane pada perancangan turbin air propeller poros horizontal di bendungan 

bening saradan madiun. Dalam perancangan ini akan didapatkan desain guide 

vane yang akan memberi pengaruh terhadap gaya tangensial yang diterima runner. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Merancang guide vane Turbin Propeller Poros Horizontal yang 

menghasilkan gaya tangensial besar untuk efisiensi daya turbin yang 

maksimal. 

2. Menghitung dimensi guide vane untuk Turbin Propeller Poros Horizontal. 
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1.3. Tujuan 

Berdasarkan pada rumusan masalah maka tujuan perancangan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui secara spsifik dari rancangan Guide Vane Pada Turbin 

Propeller Horizontal. 

2. Untuk mendapatkan desain Guide Vane Turbin Propeller Poros 

Horizontal. 

1.4. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Sebagai acuan perancangan turbin dalam pengembangan serta penelitian 

selanjutnya dalam mendesain Guide Vane Turbin Propeller Poros 

Horizontal. 

2. Sebagai sumber referensi mahasiswa sebagai bahan pembelajaran tentang 

rancangan Guide Vane Turbin Propeller Poros Horizontal di Bendungan 

Bening Saradan Madiun. 

1.5. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Guide vane dirancang pada turbin propeller poros horizontal dengan head 

6 m dan kapasitas air 2 m
3
/s. 

2. Perancangan ini hanya terbatas pada perhitungan guide vane untuk 

menghasilkan gaya tangensial lebih besar pada runner. 


