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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Energi terbarukan menurut Departemen Energi dan Sumber Daya 

Mineral: “Energi terbarukan ialah energi yang dapat diperbaharui dan apabila dikelola 

dengan baik, sumber daya itu tidak akan habis”. 

 Menurut World Council For Renewable Energy enegi terbarukan 

termasuk sel surya, hidro, aseanik, geothermal, biomassa, dan sumber lain yang 

diturunkan dari energi matahari. Bentuk enrgi yang terpakai seperti kelistrikan, bahan 

bakar hydrogen, energi panas dan gaya mekanikal (LAPAN, 2007). 

 Angin merupakan salah satu bentuk energi yang bersumber dari 

matahari yang disebabkan pemanasan atmosfer bumi yang tidak merata, ketidak-

teraturan permukaan bumi dan rotasi bumi (LAPAN, 2007). 

Pada tahun 2005 cadangan minyak bumi di Indonesia diperkirakan akan habis 

dalam kurun waktu 18 tahun. Sedangkan gas diperkirakan akan habis dalam kurun 

waktu 61 tahun dan batubara 147 tahun. Sementara tingginya kebutuhan migas tidak 

diimbangi oleh kapasitas produksinya menyebabkan kelangkaan sehingga di hampir 

semua negara berpacu untuk membangkitkan energi dari sumber-sumber energi baru 

dan terbarukan. (DESDM, 2005). 

Kondisi ekonomi penduduk yang rendah serta potensi penduduk untuk 

kebutuhan listrik yang sangat tinggi. Banyak daerah terpencil yang belum dialiri 

listrik. 

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya energi yang sangat 

melimpah, salah satunya adalah sumber energi angin. Indonesia yang merupakan 

negara kepulauan dan salah satu negara yang terletak di garis khatulistiwa merupakan 

faktor, bahwa Indonesia memiliki potensi energi angin yang melimpah. Pada dasarnya 

angin terjadi karena ada perbedaan suhu antara udara panas dan udara dingin. Di 

daerah  katulistiwa, udaranya menjadi panas mengembang dan menjadi ringan, naik 

ke atas dan bergerak ke daerah yang lebih dingin. Sebaliknya daerah kutub yang 

dingin, udara menjadi dingin dan turun ke bawah. Dengan demikian terjadi perputaran 

udara berupa perpindahan udara dari kutub utara ke garis katulistiwa menyusuri 
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permukaan bumi dan sebaliknya suatu perpindahan udara dari garis katulistiwa 

kembali ke kutub utara, melalui lapisan udara yang lebih tinggi. Potensi energi angin 

di Indonesia cukup memadai, karena kecepatan angin rata-rata berkisar 3,5 - 7 m/s ( 

LAPAN, 2005 ). 

Untuk memenuhi kebutuhan listrik perlu adanya sumber energi alternatif 

yakni turbin angin. Turbin angin di pasaran sekarang ini banyak didesain untuk 

kecepatan angin diatas 6 m/s dan harganya relatif mahal. Dilihat dari desain di 

pasaran dan kondisi angin di daerah maka perlu didesain dan dibuat turbin angin 

dengan kecepatan angin 5 m/s.  

Dalam perancangan dan pembuatan turbin angin sumbu horizontal (TASH), 

karena jenis turbin angin sumbu vertikal/tegak (TASV) hanya mampu memproduksi 

50% energi dari efisiensi TASH karena drag pada TASV bertambah pada saat turbin 

berputar. Keuntungan TASH dapat dilihat dari bentuk sudu-sudu (blade) pada 

umumnya seperti baling-baling pesawat terbang, memiliki dua atau  tiga bilah sudu 

(baling-baling) yang mengarah pada arah angin yang paling tinggi kecepatannya, 

sehingga memiliki efisiensi lebih tinggi dari jenis TASV. Kelebihan TASH lainnya 

yaitu dasar menara tinggi membolehkan akses angin yang lebih kuat di tempat-tempat 

yang memiliki geseka angin (perbedaan antara laju dan arah angin antara dua titik 

yang jaraknya relatif dekat di dalam atmosfer bumi). Disejumlah lokasi gesekan angin 

setiap sepuluh meter ke atas kecepatan angin meningkat 20%. (turbin angin). 

Berdasarkan asumsi diatas maka perlu adanya perancangan dan pembuatan 

turbin angin yang nantinya dapat diterapkan untuk pengisian aki sehingga dapat 

digunakan untuk keperluan dalam skala rumah tangga atau didaerah terpencil yang 

memiliki potensi angin yang baik serta tidak terjangkau aliran listrik PLN. Oleh 

karena itu, tugas akhir yang kami ambil adalah “Rancang Bangun Turbin Angin 

Sumbu Horizontal Untuk Pengisian Aki”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan diambil adalah 

bagaimana desain dan dimensi komponen dari pembuatan turbin angin sumbu 

horizontal untuk pengisian aki. 

1.3. Tujuan 

1. Mendapatkan desain dan dimensi komponen turbin angin sumbu horizontal 

untuk pengisian aki. 

2. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

1.4. Manfaat 

Manfaat penelitian rancang bangun turbin sumbu horizontal untuk pengisian 

aki mobil ini adalah:  

1. Kincir angin ini dapat digunakan sebagai salah satu aplikasi pemanfaatan 

energy terbarukan.  

2. Dalam pembuatan skala besar mampu menghasilkan energy listrik yang 

besar dan dapat diterapkan dalam masyarakat.  

3. Memberikan solusi terhadap masalah penyediaan energi yang murah dan 

ramah lingkungan.  

4. Sebagai pensuplai tambahan energi listrik yang kemudian diterapkan pada 

suatu daerah yang berpotensi memiliki angin yang baik. 

5. Menghemat biaya listrik bulanan akibat penggunaan listrik berlebih dari alat 

kelistrikan pada rumah tangga.  

6. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam pengembangan turbin angin.  

1.5. Batasan Desain 

 Kecepatan angin pada saat generator listrik mulai berputar menghasilkan listrik 

(Vcut-in). 

 Kecepatan angin pada saat generator listrik menghasilkan daya output 

maksimum. Kecepatan angin yang dipakai adalah Vrated 5 m/s. 

 Kecepatan angin maksimum dimana operasi generator harus dihentikan untuk 

mencegah terjadinya kerusakan pada generator Vcut-out (Vx3). 

 


