
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat mengingat karena pertumbuhan 

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. (Kementrian 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. (Kementrian ESDM, 2006) 

Saat ini di WS Kali Brantas terdapat 9 (sembilan) PLTA yang telah berpotensi 

dengan kapasitas terpasang sebesar 274,1 MW. Masih terdapat potensi pembangkit listrik 

tenaga air sebesar 313,29 MW pada 22 titik di WS Kali Brantas. Potensi-potensi tersebut 

telah teridentifikasi sejak 1998 dan terus diperbaharui oleh Perum Jasa Tirta I melalui 

studi kelayakan (feasibility study/FS) pada 2008, 2010, dan 2013. Khusus tahun 2013, 

dilakukan Review FS dan Detail Engineering Design (DED) untuk 5 (lima) potensi 

PLTM dan rehabilitasi 1 (satu) PLTMH. Secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang, 

Review FS dan DED akan terus dilakukan untuk seluruh potensi lainnya. Menurut data 

dari Jasa Tirta 1 (satu) terdapat 22 potensi PLTA, PLTM, PLTMH baru yang belum 

memiliki instalasi pembangkit listrik. Dalam perancangan ini ditujukan untuk merancang 

turbin yang digunakan pada Bendungan Bening, Saradan, Madiun dengan Head 21,4 m 

dan Kapasitas 2 m
3
/det. (Jasa Tirta 1, 2011 ). 



Pada perancangan turbin oleh syafrial Hidayat tidak menghitung dan merancang 

turbin secara lengkap yaitu tidak ada perhitungan dan perancangan mengenai butterfly 

valve yang fungsinya sangat besar dalam menjaga kesetabilan aliran air. Untuk itu pada 

hal ini akan dilakukan perancangan pada komponen tersebut dengan dasar perhitungan 

yang sudah dijelaskan pada tugas akhir yang merancang runner dari turbin tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari perancangan Butterfly Valve adalah : 

1. Berapa kapasitas aliran penstock ? 

2. Bagaimana system kerja yang digunakan ? 

3. Bagaimana desain dan perancangan butterfly valve ? 

1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan yang ingin dicapai dari Perancangan Turbin Air Propeller Sumbu 

Horizontal, ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui debit aliran didalam penstock 

2. Menghasilkan system kerja butterfly valve yang baik 

3. Menghasilkan desain butterfly valve 

1.4  Batasan Masalah 

Untuk mencegah agar tidak meluas pembahasan perancangan ini maka perlu 

dilakukan pembatasan masalah. Dengan batasan masalah ini akan menuntun pada 

perancangan turbin air dengan jelas, baik dan terarah, mengenai pada permasalahan 

utama. Adapun batasan masalahnya adalah : 

a. Perhitungan lebih ditekankan pada : 

 Perhitungan fluida 

 Perhitungan struktur 

 Sistem gerak valve 

1.5 Data-Data Potensi 

1. Kapasitas Q = 2 m
3
/s 

2. Head H = 21,4 m 

3. Panjang Penstock P = 11,8 m 

4. Diameter Penstock O = 1,8 m 

 


