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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 Penyediaan energi di masa depan merupakan permasalahan yang 

senantiasa menjadi perhatian semua bangsa karena bagaimanapun juga 

kesejahteraan manusia dalam kehidupan modern sangat terkait dengan jumlah dan 

mutu energi yang dimanfaatkan. Bagi Indonesia yang merupakan salah satu 

negara sedang berkembang, penyediaan energi merupakan faktor yang sangat 

penting dalam mendorong pembangunan. Seiring dengan meningkatnya 

pembangunan terutama pembangunan di sektor industri, pertumbuhan ekonomi 

dan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan energi terus meningkat ( Bono dan 

Indarto, 2008 ).  

 

Gambar 1.1 : Grafik pemakain komposisi energi di Indonesia. 
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Komposisi energi Indonesia sekarang adalah seperti gambar di atas 

dimana penggunaan BBM untuk energi sangat dominan sehingga terjadi 

pemborosan yang luar biasa saat harga BBM naik.  

Kenaikanharga BBM dan kenaikan pemakain energi (demand) seharusnya 

diperkirakan dengan melihat pola-pola berbagai parameter geo-politik dunia serta 

perilaku konsumen dalam negeri. Namun tidak ada gunanya berpikir kebelakang, 

hal yang lebih penting adalah optimasi pada masa depan seperti yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Optimasi komposisi yang direncanakan oleh 

pemerintah adalah seperti gambar di bawah dimana terjadi keseimbangan yang 

disebutenergi mix. Energi Air atau PLTA masuk sebagai bagian dari solusi 

sebesar 2,4 % (2.4GWeskala 1000 MWe). 

 

Gambar 1.2 : Grafik solusi optimasi energi di Indonesia. 

 Air adalah sumber energi yang dapat didaur ulang yang dapat dibedakan 

menurut tenaga air (hydropower). Suatu energi air penggerak listrik bergantung 

kepada energi potensial air pada suatu ketinggian tertentu. Energi potensial air 

dikonversi menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin untuk kemudian 

dikonversi menjadi energi listrik melalui generator listrik. Daya keluaran dari 

pusat listrik tenaga air bergantung dari aliran massa air yang mengalir dan tinggi 
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jatuhnya air. Energi air bergerak terdapat di tempat-tempat yang curah hujannya 

tinggi. Indonesia memiliki potensial tenaga air yang cukup besar. Pengunaan 

potensi tenaga air skala kecil dan menengah mulai dikembangkan dan digalakkan 

mulai akhir-akhir ini untuk menghasilkan pusat lisrik 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.  

Terutama di daerah yang masih memiliki hutan yang lebat. Berawal dari itulah, 

untuk menghemat pemakaian sumber energi minyak , maka sangat 

menguntungkan apabila kita memanfaatkan sumber energi potensial air menjadi 

energi listrik dengan menggunakan turbin air sebagai pesawat konversi energi 

yang mengubah energi potensial air menjadi energi listrik ( Pudjanarsa dan 

Nursuhud, 2006).  

Dari data diatas maka diperoleh kesimpulan untuk pengembangan pabrik 

pengelolaan teh, penerangan dan penghematan BBM solar maka perlu dibangun 

MHP baru untuk kebutuhan daya listrik yang dimanfaatkan untuk produksi 

pengelolaan teh dan penerangan rumah karyawan, guna menggantikan suplai 

listrik yang berasal dari PLN menjadi listrik yang berasal dari Tenaga Mini Hidro 

Power jenis pelton. Mengingat semakin mahalnya harga listrik, maka 

pembangunan hidro power perlu dilakukan. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan 

masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut : 

1. Berapa ukuran /dimensi yang digunakan dari setiap komponen 

komponen Turbin Propeller. 
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2. Bagaimana gambar rancangan Turbin Proprller Mikro. 

 

1.3.  Tujuan Perancangan 

 Pembangunan Mini Hidro Power bertujuan untuk menggantikan Diesel 

Genset dengan sumber alternatif ramah lingkungan (renewable energy) yang 

handal, biaya operasional murah dan berfungsi 24 jam. 

1.4 Batasan Masalah 

 Sehubungan dengan luasnya permasalahan dalam perancangan ini, serta 

adanya keterbatasan dalam penyusunan tugas akhir ini, maka penulis membatasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Perancangan  ini digunakan untuk debit air(Q) 0,7 m³/detik. 

2. Perancangan ini digunakan untuk tinggi jatuh (Head) 6 m 

3. Aliran fluida yang masuk ke turbin diasumsikan sebagai aliran 

yang stabil. 

 

 

 


