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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo 

adalah pulau kecil dengan pesona alam yang mengagumkan. Terletak disebelah 

utara Kota Probolinggo sekitar 5 mil ( 30 menit naik perahu motor ) dari 

pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo. Pulau Gili Ketapang mempunyai luas 

wilayah sekitar 60 Ha yang dikelilingi pantai berpasir ( sebelah selatan dan barat) 

dan pantai batu karang ( sebelah timur dan utara ). Jumlah penduduk Pulau Gili 

adalah sekitar 7500 jiwa dengan jumlah rumah sebanyak 2300 rumah. Di pulau 

tersebut juga terdapat sebuah masjid besar, Madrasah Ibtida’iyah ( MI ) dan satu

Madrasah Tsanawiyah ( MTS ).

Jumlah penduduk di Pulau Gili terbilang cukup besar, akan tetapi 

ketersedian energy listrik dipulau tersebut masih belum memadai. Sekarang ini, 

penghasil energy listrik untuk mensuplay kebutuhan listrik masyarakat bersumber 

dari 3 PLTD ( Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ) yang hanya menghasilkan daya 

sebesar 450 kW selama 7 jam/hari ( 17.00 – 24.00 ). Daya yang dihasilkan 

pembangkit tersebut masih sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan listrik

masyarakat secara keseluruhan. Dengan asumsi daya listrik yang digunakan 

masyarakat 900 W per rumah, dapat diperhitungkan daya listrik yang dibutuhkan 

masyarakat ( untuk 2300 rumah ) adalah sebesar 2070 kW. Sedangkan Daya yang 

dihasilkan dari 3 PLTD, hanya mampu memenuhi kebutuhan listrik sebesar 20,26 
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% atau sebesar 419,8 kW - 450 kW. Maka dari itu diperlukan pembangkit listrik 

lain untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat di pulau tersebut

Pulau gili yang berada di tengah laut memiliki potensi tingkat kecepatan 

angin yang tinggi. Hampir setiap waktu angin selalu berhembus sangat kencang, 

baik siang hari ( angin laut ) maupun malam hari ( angin darat ). Berdasarkan 

pengamatan secara visual, kecapatan angin yang terjadi disepanjang bibir pantai 

berkisar antar 20 km/jam sampai 40 km/jam. Pulau ini memiliki potensi angin 

yang besar untuk pengembangan/ pembangunan sumber Energy alternatif dengan 

memanfaatkan Energi Kinetik Angin untuk membangkitkan energy listrik. Oleh 

karena itu, pemanfaatan Sistem Konversi Energy Angin ( SKEA ) atau Turbin 

Angin sangat cocok diterapkan di pulau tersebut. Karena sistem tersebut 

memanfaatkan energy kinetik angin untuk dirubah menjadi energy mekanik rotor, 

kemudian energy mekanik rotor dirubah lagi menjadi energi listrik. Apalagi letak 

geografis pulau yang setiap tahun bergerak ke arah timur sejauh rata – rata 1 

meter, menyebabkan PLN sulit untuk menyalurkan listrik kepulau tersebut. 

Sehingga diperlukan pembangkit listrik mandiri untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan listrik.

Dalam merencanakan Turbin Angin, penerapan Turbin Angin Sumbu 

Horizontal (TASH) lebih efektif dibandingkan Turbin Angin Sumbu Vertikal 

(TASV). TASV Dengan sumbu yang vertikal, penempatan generator serta 

gearbox bisa dilakukan di dekat tanah sehingga menara tidak perlu 

menyokongnya dan lebih mudah diakses untuk keperluan perawatan. Akan tetapi

dalam beberapa kasus, penerapan desain ini menghasilkan tenaga putaran yang 
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berdenyut. Gaya yang menahan pergerakan sebuah benda padat melalui fluida 

cair/ gas atau yang kita kenal dengan gaya Drag, bisa saja tercipta saat turbin 

angin berputar. Hal ini menyebabkan kebanyakan TASV hanya mampu 

memproduksi 50% Energi Listrik dari efisiensi TASH. Keuntungan TASH dapat 

dilihat dari bentuk sudu - sudu ( blade ) yang pada umumnya seperti baling -

baling pesawat terbang. TASH memiliki dua atau tiga bilah sudu yang mengarah 

pada arah angin yang paling tinggi kecepatannya, sehingga memiliki efisiensi 

lebih tinggi dari pada jenis TASV.

Perancangan TASH dapat dilakukan berdasarkan besarnya daya yang akan 

dibangkitkan/ dibutuhkan menggunakan pertimbanggan potensi kecepatan angin 

rata – rata di sekitar lokasi yang akan dibangun. Berdasarkan perhitungan jumlah 

rumah dan rata – rata penggunaan daya per rumah, telah diketahui kebutuhan daya 

listrik total sebesar 2070 kW dan daya listrik yang ada sebesar 450 kW, maka 

kebutuhan listrik masyarakat sebesar 1620 kW ( 2070 kW – 450 kW = 1620 kW ).

Sedangkan kecepatan angin rata – rata diambil 10,14 m/s ( berdasarkan 

pengamatan ). Apabila di rencanakan turbin hanya akan menghasilkan daya rata –

rata sebesar 18000 Watt/hari, dengan pertimbangan penggunaan generator yang 

mudah di cari di pasaran yaitu generator dengan daya yang dihasilkan rata – rata 

18000 Watt, maka akan di peroleh diameter turbin sebesar 5,4 m. Sedangkan 

untuk memenuhi kebutuhan daya keseluruhan membutuhkan turbin angin 

sebanyak 90 buah.
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1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang harus diselesaikan agar tujuan perancangan ini bisa tercapai 

adalah :

Bagaimana desain Pembangkit Listrik Tenaga Angin ( Turbin Angin ) 

yang dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di pulau Gili Ketapang 

Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

1.3. Tujuan Perancangan

Menghasilkan desain Pembangkit Listrik Tenaga Angin ( Turbin Angin ) 

yang dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di pulau Gili Ketapang 

Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

1.4. Manfaat Perancangan

Dengan diterapkannya Sistem Konversi Energy Angin ( Turbin Angin ), 

dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di pulau Gili Ketapang Kabupaten 

Probolinggo. Sehingga dapat menambah produktivitas masyarakat dengan 

terpenuhinya kebutuhan terhadap listrik secara keseluruhan. Karena sekarang ini

Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo hanya mendapatkan suplay energy 

listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ( PLTD ) sebesar 450 kW atau 

sebesar 20,26 % dari kebutuhan listrik total masyarakat. 

1.5. Batasan Masalah

Ruang lingkup perancangan ini adalah, meliputi :

A. Perancangan ditujukan untuk penerapan di Pulau Gili Ketapang 

Kabupaten Probolinggo.
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B. Pengambilan Data Primer ( terdiri dari informasi dan data yang 

berkaitan dengan angin) dikumpulkan dari kegiatan observasi/ survey 

lapangan.

C. Pengambilan data kebutuhan listrik menggunakan asumsi rata – rata 

pengguna tiap rumah sebesar 900 Watt dengan jumlah rumah 

sebanyak 2300 rumah.

D. Pengukuran kecepatan angin dilakukan di bibir pantai menggunakan 

alat Anemometer dengan tinggi tiang penyangga ( 5 m, ) selama 3 hari 

berturut – turut dengan waktu 10 jam/hari ( jam 08.00 – 17.00 )

E. Perhitungan yang dilakukan dalam perancangan ini dikhususkan pada 

perhitungan kebutuhan daya, kecepatan angin, rotor blade, poros rotor, 

base/ rumah turbin, roda gigi, ekor pengarah dan tiang penyangga.

1.6. Definisi Istilah

A. Pengertian Sumbu :

1. Gandar roda, poros

2. Garis lurus yg di sekelilingnya terdapat simetri

B. Pengertian Horizontal :

1. Terletak pd garis atau bidang yg sejajar dengan horizon atau garis 

datar, mendatar

C. Pengertian Sumbu Horizontal

1. Poros yang memiliki simetri dengan posisi mendatar
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1.7. Konsep Perancangan

Dalam proses perancangan banyak sekali model yang bisa digunakan. 

Tahapan perancangan terkemuka yang telah dikembangkan dan dibukukan 

diantaranya: metode Zeid, metode French, metode VDI, metode Ullman dan 

metode Pahl dan Beitz. Disini saya menggunakan metode perancangan menurut 

Pahl dan Beizt, karena dengan pengalamannya selama 20 tahun di industri alat 

berat, pengalaman menulis buku (Engineering Design jilid 1, 1976) dan 

mengambil pengalaman insinyur-insinyur Jerman (VDI), maka mereka 

merumuskan metode sendiri. Metode ini lebih sistematis pada perencanaan dan 

desain konsep. (Pahl dan Beitz, Engineering design jilid 2).

Cara merancang menurut Pahl dan Beitz tersebut terdiri dari 4 kegiatan 

atau fase, yang masing - masing terdiri dari beberapa langkah. Keempat fase 

tersebut adalah :

1. Perencanaan dan penjelasan tugas (spesifikasi produk).

2. Perancangan konsep produk (Konsep produk biasanya berupa gambar 

skets  atau gambar skema yang sederhana).

3. Perancangan bentuk produk (konsep produk yang masih berupa garis 

atau batang saja, kini harus diberi bentuk sedemikian rupa sehingga 

komponen-komponen tersebut secara bersama menyusun bentuk 

produk. (embodiment design).

4. Perancangan detail (susunan komponen produk, bentuk, dimensi, 

material dari setiap komponen produk ditetapkan).
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Gambar 1.1 : Gambar Konsep Perancangan

1.8. Gambar Konsep Perancangan
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Keterangan Gambar :

1. Base ( Rumah Turbin )

Base terletak diatas menara dan didalamnya terdapat komponen –

komponen pendukung kinerja turbin angin. Base dibuat menyerupai 

tabung yang didalamnya berongga agar komponen bisa masuk 

didalamnya. Base dibuat menyerupai tabung agar mengurangi gaya 

hambat angin, karna base beserta komponen dibuat dapat berputar 360o ke 

segala arah. Bentuk tabung menambah gaya aerodinamis.

2. Shaft ( Poros Putaran Rendah )

Poros difungsikan untuk meneruskan putaran rendah dari rotor turbin 

menuju roda gigi. Poros direncanakan dibuat pejal, karena berdasarkan 

analisa perancangan, poros akan menerima beban Torsi, Momen Bending 

dan Beban Aksial. Berdasarkan analisa bahan dan ukuran yang sama, 

poros pejal lebih efektif dari pada poros berongga.

3. Roda Gigi

Roda gigi disini digunakan untuk merubah putaran rendah yang diteruskan 

poros menjadi putaran tinggi yang akan diterima Alternator. Karena 

Alternator direncanakan menggunakan putaran rata – rata 3000 rpm, 

sedangkan dengan potensi kecepatan angin yang tersedia tidak dapat 

memenuhi putaran tersebut. Maka dari itu, diperlukan roda gigi untuk 

menambah kecepatan putar agar sesuai dengan kebutuhan Alternator.
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4. Hub

Hub diguakan sebagai tempat penghubung sudu bade dengan system rotasi 

turbin. Hub harus dibuat ringan, kuat dan ulet, agar tidak menmbang beban 

punter pada sudu dan tidak mudah pecah saat menerima gaya angkat sudu 

blade dan gaya drag dari angin. Hub dibuat bulat agat mudah berotasi 

mengikuti putaran sudu blade.

5. Sudu Blade

Jumlah sudu yang direncanakan pada perancangan ini adalah 3 bilah sudu. 

Jenis tiga sudu blade memiliki beberapa kelebihan yang di antaranya 

adalah kerja yang konstan, tidak bising serta beban aerodinamik yang 

stabil. Ditinjau dari Coefisien Prestasinya ( CP ), turbin angin dengan 3 

buah blade menghasilkan koefisien prestasi paling tinggi dibanding 

dengan jumlah blade yang lain. Menurut Djojodihardjo, turbin angin yang 

memiliki 3 sudu memiliki kelebihan yaitu, beban pada sudu kecil, 

gangguan pada menara rendah dan memiliki Start - Up yang baik. Bentuk 

bilah sudu dapat dicari menggunakan perhitungan geometri bilah sudu.

6. Hidung ( Ujung )

Hidung dibuat berbentuk aerodinamis dengan tujuan agar mudah memacah 

aliran udara dan menyebarkannya kebagian – bagian bilah sudu, sehingga 

dapat menambah daya angkat pada bilah sudu.

7. Alternator

Alternator dipilih menggunakan type putaran rendah dengan kapasitas 

daya 1 kW – 10 kW. Karena asumsi daya yang akan dihasilkan turbin 
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hanya sebesar 4600 Watt. Alternator dipilih yang mudah dicari dipasaran, 

sehingga tidak penyulitkan penggunaan dan perawatannya.

8. Tiang Penyangga

Menara difungsikan sebagai penyangga semua komponen dari turbin 

angina, karna penempatan komponen diletakkan diatas menara. Desain 

menara harus kuat dan kokoh terhadap gaya aksial, momen bending dan 

tahan turbulensi. Menara dibuat pejal dan lurus, karena berdasarkan 

pertimbangan bahan dan kekuatan yang sama, tipe pejal memerlukan 

diameter lebih kecil dari pada tipe berongga. Untuk mencegah turbulensi 

yang terjadi dibalik menara tidak terlalu besar, penampang menara dibuat 

lingkaran dengan diameter diatas lebih kecil dari pada diameter di bawah. 

Karena posisi menara ditancapkan ditanah, sehingga yang menerima 

momen bending terbesar adalah dibagian bawah menara. Untuk kekuatan, 

maka dari itu diameter bagian bawah menara dibuat lebih besar dari pada 

dibagian atas.

9. Ekor Pengarah

Ekor pengarah terdiri dari 3 bagian, yaitu : tang ekor, sirip dan sayap. 

Tang ekor berfungsi sebagai penyangga sirip dan syap agar tetap pada 

posisi yang diingkan. Bentuk tang ekor dibuat menyesuaikan dengan 

bentuk base dan mengerucut dibagian belakang, karena posisi kor harus 

berada di belakang rotor turbin. Untuk kekuatan tang ekor dibuat 

konstruksi mekanik, agar tidak menambah beban tetapi kuat. Sirip 

berfungsi sebagai penyearah turbi. Sirip dapat menerima energy kinetic 
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angina yang datang dari arah selain tegak lurus dengan rotor turbin. Sayap 

berfungsi sebagai penyeimbang pada sirip, agar tidak mudah goyang 

sehingga mempenyaruhi arah turbin. Sayap juga berfungsi untuk 

menambah gaya tekan kebawah pada ekor, agar turbin tetap dalam 

keadaan seimbang pada menara.

10. Tutup Base

Tutup base dibuat selain sebagai pelindung komponen didalam base, juga 

untuk mempermudah pemasangan, pengecekan dan perawatan komponen 

didalam base.

1.7.1. System Kerja Turbin Angin

Pada prinsipnya, Turbin Angin bekerja berdasarkan angin. Hembusan 

angin yang datang dengan kecepatan dan arah tertentu menghasilkan Energy yang 

dikenal dengan Energy Kinetik Angin. Turbin Angin dengan bentuk sudu dan 

rotor yang menyerupai sayap pada pesawat terbang, memungkinkan menangkap 

energy kinetic angin untuk kemudian dirubah menjadi energy mekanik ( putar ) 

yang berpusat di rotor. Energy mekanik tersebut diteruskan melalui poros putaran 

rendah yang dihubungkan ke system transmisi. Kemudian system transmisi 

merubah putaran rendah poros menjadi putaran tinggi dan diteruskan ke 

Alternator. Alternator merubah energy mekanik ( putar ) yang telah di teruskan 

system transmisi menjadi energy listrik dengan prinsip kerja putaran magnet ( 

stator dan rotor ). Listrik yang dihasilkan Alternator dialirkan melalui kabel 

penghubung menuju system penyimpanan energy listrik yaitu Accu. Karena listrik 

yang disimpan dalam accu berupa arus DC ( searah ), maka diperlukan Inventer 
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sebagai perubah arus DC ( searah ) menjadi AC ( bolak – balik ) sebelum 

akhirnya listrik digunakan untuk keperluan rumah tangga.


