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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat, selain 

membangun pembangkit listrik berkapasitas besar, pada daerah-daerah terpencil 

dan jauh dari jangkaun jaringan transmisi, diperlukan pasokan dari pembangkit-

pembangkit listrik berkapasitas kecil, terutama yang memanfaatkan potensi energi 

setempat yang bersifat terbarukan ( renewable ). 

Salah satu sumber energi terbarukan yang berpotensi untuk dikembangkan 

adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro ( PLTMH ). Keunggulan PLTMH 

terletak pada biaya pembangkit energi listrik yang kompetitif dan teknologi yang 

sederhana sehingga dapat dikelola dan dioperasikan oleh masyarakat setempat. 

Dijudul ini kami akan membahas pada bagian turbin yang sesuai dan 

cocok yang dapat digunakan dalam PLTMH ini. Karena bagian tersebut dapat 

meningkatkan kinerja dari PLTMH yang akan direncanakan. 

Pada dasarnya suatu pembangkit listrik tenaga air berfungsi untuk 

mengubah potensi tenaga air yang berupa aliran air ( sungai ) yang mempunyai 

debit dan tinggi jatuh ( head ) untuk menghasilkan energi listrik. Bangunan 

tersebut mencangkup bangunan sipil dan peralatan elektromekanik. 

Kebutuhan energi untuk auxiliary didunia pembangkit, pada PLTU 

batubara adalah tinggi bila dibanding pembangkit lain. Konsumsi daya tambahan 

pada PLTU batubara 13,5% dari total yang dihasilkan, atau 2.5 MW dari 25MW 
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per unit boiler. Energi ini digunakan sebagai misal untuk keperluan menjalankan 

ID fan, FD fan, BFP, compressor, lampu penerangan dll. 

Salah satu jenis energi baru terbarukan adalah tenaga air skala kecil atau 

sering disebut dengan mikrohidro yang berasal dari buangan air laut dari 

kondensor, yang biasa digunakan sebagai pembangkit listrik kecil. Pembangkit 

listrik yang demikian disebut Pembangkit Listrik Tenga Mikrohidro ( PLTMH ). 

Disebut mikro karena daya yang dihasilkan tergolong kecil ( masih dalam 

hitungan ratusan kilo watt ). Tenaga air ini biasanya berasal dari saluran sungai, 

saluran irigasi, air terjun alam, atau bahkan sekedar parit asal airnya kontinyu. 

Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan tinggi terjunnya dan jumlah debit air. 

Teknik dari pembangkit listrik ini sangat sederhana, yaitu menggerakkan 

turbin dengan memanfaatkan tenaga air. Untuk bisa menggerakkan turbin ini, 

harus ada air yang mengalir deras karena perbedaan ketinggian. Jika disuatu 

daerah tidak ada air yang mengalir deras, maka dibuat jalur air buatan misalnya 

bendungan kecil yang berfungsi sebagai pembelok aliran air. Lalu, air yang 

mengalir deras akan sanggup mengalir menggerakan turbin yang disambungkan 

ke generator, sehingga dihasilkanlah energi listrik. 

Mikrohidro ini bisa dikatakan teknologi ramah lingkungan karena tidak 

menghasilkan limbah atau sisa buangan yang berbahaya. Selain itu bisa 

mengurangi pemakaian bahan bakar utama. Dan juga akan meningkatkan 

kepedulian kita dalam pemanfaatan energi alternative untuk pemenuhan energi 

sehari-hari. 

Mikrohidro adalah istilah yang digunakan untuk instalasi pembangkit yang 

menggunakan energi air. Kondisi air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya 
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( resources ) penghasil listrik adalah memiliki kapasitas aliran dan ketinggian 

tertentu dari instalasi. Semakin besar kapasitas aliran maupun ketinggiannya dari 

instalasi maka semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan 

energi listrik. 

Secara teknik, mikrohidro memiliki tiga komponen utama yaitu air ( 

sumber energi ), turbin dan generator. Air yang mengalir dengan kapasitas 

tertentu disalurkan dari ketinggian tertentu menuju rumah istalasi ( rumah turbin ). 

Dirumah instalasi air tersebut akan menumbuk turbin, dimana turbin sendiri 

dipastikan akan menerima energi air tersebut dan mengubahnya menjadi energi 

mekanik berupa berputarnya poros turbin. Poros yang berputar tersebut kemudian 

ditransmisikaan ke generator dengan menggunakan kopling. Dari generator akan 

dihasilkan energi listrik yang akan masuk ke sistem control arus listrik sebelum 

dialirkan kerumah-rumah atau keperluan lainnya ( beban ). Begitulah secara 

ringkas proses mikrohidro merubah energi aliran dan ketinggian air menjadi 

energi listrik. 

Pada PLTMH sengkaling I khususnya pada bagian turbin kinerjanya 

kurang maksimal atau belum bisa memenuhi kebutuhan energy di kampus 

Universitas Muhammadiyah Malang jadi perlu dirancang ulang ( membuat ulang ) 

untuk mendapakan desain turbin yang lebih maksimal dalam pemakaian, untuk 

memenuhi kebutuhan energy listrik khususnya untuk Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana dimensi turbin air yang sesuai dengan PLTMH? 

2. Bagaimana gambar rancangan turbin air PLTMH? 

1.3 Tujuan  

1. Untuk mendapatkan dimensi rancangan turbin air 

2. Untuk mendapatkan gambar rancangan turbin air PLTMH 

1.4 Manfaat 

1. Dapat digunakan untuk pembangkit listrik skala kecil 

2. Tidak menimbulkan polusi atau ramah lingkungan 

3. Tidak membutuhkan biaya yang besar 

4. Sebagai alternative pemenuhan kebutuhan energy sehari-hari 

1.5 Batasan Masalah 

1. Pemilihan jenis turbin crossflow disesuaikan dengan ketinggian air 

jatuh 

2. Perancangan turbin ini berdasarkan data dari perancangan pembangkit 

listrik tenaga mikrohidro sengkaling I 

3. Tidak memperhitungkan konstruksi dudukan turbin 


