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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini dunia sedang mengalami krisis energi,  dan khususnya 

Indonesia mengalami krisis energi listrik secara nasional. Energi listrik sudah 

merupakan kebutuhan pokok dalam berbagai segi kehidupan manusia. 

Berdasarkan alasan tersebut berbagai kesibukan dilakukan untuk menjejaki 

pemanfaatan berbagai energi alternatif , salah satu diantarnya adalah  sumber daya 

air alam yang dapat dimanfaatkan menjadi  sumber tenaga untuk pembangkit  

energi listrik.   Pada kota Babat kabupaten Lamongan terdapat bendungan, yang 

dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik.   

Pemanfaatan air yang merupakan sumber daya alam sebagai energi 

terbarukan untuk pembangkit listrik adalah salah satu solusi alternatif untuk 

menggantikan kebutuhan akan bahan bakar minyak. Pemanfaatan energi tenaga 

air (hydropower) di Indonesia juga sangat minim. Turbin propeller merupakan 

salah satu jenis turbin air yang prinsip kerjanya memanfaatkan energi potensial air 

sebagai energi listrik tenaga air. Prinsip kerja Turbin propeller adalah 

memanfaatkan daya fluida dari air untuk menghasilkan daya pada poros. 

Pada umumnya bendungan yang ada dijawa timur Indonesia dimanfaatkan 

untuk memenuhi kebutuhan air yang kurang pada saat musim kemarau, pada 

kesempatan ini saya bemaksud untuk lebih dalam lagi memanfaatkan bendungan 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin lama semakin besar, 

masyarakat babat dan skitarnya juga sering kali kekurangan listrik dari PLN. 

Babat merupakan kecamatan terbesar kedua dikabupaten lamongan dan 

merupakan kawasan atau daerah pusat pedagangan. Penduduknya berjumplah 

75.700 jiwa, yang terdiri dari 37.200 laki-laki dan 38.500 perempuan. Menurut 

kepala daerah Lamongan kecamatan Babat memiliki sejumplah karateristik unik 

sehingga posisinya penting dalam perkembangan kota Lamongan. Berdasarkan 

setandart kebutuhan listrik  di kecamatan Babat hingga taun 2030 diperkirakan 
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untuk perumahan mencapai 21.129 KVA. Untuk perdagangan dibutuhkan 8.452 

KVA. Untuk fasilitas umum dibutuhkan 639 KVA.  

Sedangkan menurut Kepala Biro Kerjasama, Hukum dan Humas Badan 

Tenaga Atom Nasional (batana) Dr.Ferhat Aziz, PLN saat ini hanya mampu 

melayani 56% kebutuhan listrik nasional. Dengan perkembangan kebutuhan listrik 

nasional pertahun 7,1%. Maka pada tahun 2025 akan terjadi krisis kebutuhan 

listrik di Indonesia. Jika memang perkiraan itu benar maka perkembangan kota 

babat menjadi kota industri akan terganggu. Oleh karena itu diperlukan sumber 

energy listrik baru untuk mendukung perkembangan kota babat. 

Solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan memanfaatkan aliran sungai 

bengawan solo sebagai penggerak turbin air. Saat ini telah dikembangkan 

bendungan yang berfungsin untuk meninggikan permukaan air sungai pada 

musim kemarau. Bendungan gerak Babat dibangun dengan menggunakan tipe 

pintu air radial. 

Tabel. 1.1 Debit air pada tahun 2010 di Bendungan Gerak Babat 

No Bulan Debit Air mm³/dt 

1 Januari 778,36 

2 Februari 1117,38 

3 Maret 1126,43 

4 April 939,04 

5 Mei 861,47 

6 Juni 292,25 

7 Juli 122,16 

8 Agustus 70,19 

9 September 305,14 

10 Oktober 519,14 

11 November 782,70 

12 Desember 1213,23 
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Tinggi muka air H 4,22 m 

Lebar bendungan 140,4 m 

Elevasi dasar sungai 360 m 

Elevasi dasar bendungan 320 m 

 Bendungan ini dibangun khusus untuk meninggikan elevasi muka air 

sehigga terdapat debit air yang terkumpul dipintu bendungan tersebut. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah 

yang telah dirumuskan sebgai berikut : 

a) Berapa dimensi yang digunakan setiap komponen Turbin. 

b) Berapa daya yang dihasilan turbin tersebut. 

1.3 Tujuan 

 Dari rumusan masalah diatas maka tujuan perancangan turbin ini adalah : 

a) Dapat menentukan dimensi komponen turbin. 

b) Dapat menentukan daya turbin 

1.4 Batasan Masalah 

 Dalam perancangan ini ditetapkan batasan batasan masalah sebagai berikut 

a) Debit air minimum yang dihasilkan oleh bendungan gerak babat 

adalah 70,19 m³/dt. 

b) Massa jenis air adalah 1000kg/m³ 

c) Perancangan tidak termasuk generator dan perangkat pelengkap 

yang digunakan. 

d) Perancangan tidak termasuk sistem tranmisi,sitem pelumasan, 

jaringan listrik dan analisa pembiayaan 
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1.5 Manfaat Perancangan 

 Adapun manfaat dari perancangan turbin pleton di bendungan gerak Babat 

adalah : 

1. Memanfaatkan debit air yang ada di bendungan gerak babat untuk energy 

listrik. 

2. Sebagai solusi untuk menngatasi kekurangan energi listrik di kecamatan 

Babat sebgai kota yang berkembang yang mencapai 39,92 KVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


