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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Penumpu jenis Rooftop adalah suatu alat penyangga yang memiliki tinggi dan 

luasan tertentu yang digunakan sebagai penumpu turbin angin sumbu vertical tipe 

helix dengan 4 kaki disertai flange pengunci. Penumpu jenis Rooftop dapat dipasang 

di atap rumah dan area luar rumah dengan alas yang sudah di cor tanpa memerlukan 

tempat yang luas, serta tahan akan turbulensi jadi bisa ditempatkan dimana saja dan 

cocok untuk angin berkecepatan 5 m/s seperti yang ada di Indonesia. Tidak seperti 

penumpu turbin angin pada umumnya yang berjenis tower, yang hanya memiliki satu 

tumpuan yang berada di bagian bawah poros blade turbin angin. sedangkan penumpu 

turbin angin yang ada pada jenis rooftop memiliki dua tumpuan yang berada  

dibagian atas poros dan bagian bawah poros balade turbin angin tipe helix, dimana 

bagian bawah poros blade turbin angin langsung dihubungkan sejajar dengan 

generator. Penumpu turbin angin yang ada sekarang adalah bersifat permanen. Selain 

itu penumpu-penumpu turbin angin yang ada dipasaran memiliki durasi lama dalam 

waktu perakitan.  

Pada pembuatan ini, penumpu jenis rooftop sengaja didisain untuk penumpu 

turbin angin dengan tipe helix. Dalam proses pembuatannya hampir semua  

menggunakan bahan material pipa ST 60.11 kecuali, pelat St. 37 tebal 3 mm untuk 

meja penyangga yang berbentuk T, flange pengunci, knee 1
1
/2” , bantalan berjenis 
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gelinding roll dan tapper bearing. Tumpuan jenis rooftop terdiri dari satu badan 

utama yang menyerupai huruf L yang terbalik. Badan utama rooftop dibuat 

menggunakan pipa ST 60.11 dengan  ∅ 6 cm sepanjang 3 m, bagian atas yang 

menghubungkan poros turbin angin dengan badan utama rooftop menggunakan pipa 

panjang 1 m dan knee 1
1
/2” disertai flange pengunci untuk bantalan jenis gelinding 

roll dengan cara sambungan pengelasan pada knee dan flange, bagian bawah badan 

utama rooftop sekaligus berfungsi sebagai kaki rooftop. Rooftop juga memiliki meja 

penyangga turbin angin dengan tebal 3 mm menyerupai huruf T dibuat menggunakan 

mesin las potong, meja penyangga terdapat 3 titik dimana 3 titik tersebut akan 

menjadi tempat kaki-kaki serta 1 lubang di tengah meja dengan  ∅ 6 cm  dan 4 buah 

lubang baut 14 pada sekitar lubang untuk pengunci tapper bearing penghubung poros 

turbin angin dengan generator, 3 kaki pada meja penyangga mengunakan pipa. Salah 

satu kaki meja penyangga dihubungkan ke kaki badan utama rooftop dengan 

menggunakan pipa yang sudah diberi flange dengan 4 baut.   Hal tersebut dibuat agar 

memudahkan dalam perakitan dan pengankutan dalam transfortasi. 

Berdasarkan uraian di atas, perlunya penulis membuat prototype penumpu 

turbin angin jenis rooftop sebagai penunjang berdirinya turbin angin sumbu vertical 

tipe helix yang memanfaatkan angin sebagai sumberdaya energi alternative. Dengan 

alasan tersebut, penulis memberi judul laporan tugas akhir dengan judul “Pembuatan 

Penumpu Turbin Angin Tipe Helix 45 Watt Jenis Rooftop”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mendapatkan prosedur pembuatan penumpu turbin angin 

tipe helix 45 watt jenis rooftop. 

2. Bagaimana mendapatkan prorotype penumpu turbin angin tipe helix 

45 watt jenis rooftop. 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan pembuatan penumpu turbin angin tipe helix 45 watt jenis 

rooftop adalah ; 

1. Memperoleh prosedur pembuatan penumpu turbin angin tipe helix 45 

watt jenis rooftop. 

2. Memperoleh prototype penumpu turbin angin tipe helix 45 watt jenis 

rooftop. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan penumpu turbin angin tipe helix 45 

watt jenis rooftop ini adalah : 

1. Dalam bidang IPTEK, dapat digunakan sebagai acuan untuk 

pembuatan penumpu turbin angin tipe helix jenis rooftop selanjutnya. 

2. Bagi Masyarakat, dapat digunakan sebagai penunjang konstruksi 

pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan turbin angin.  
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3. Sebagai referensi untuk pembuatan penupu turbin ini berkaitan dengan 

belum banyaknya data tentang penumpu turbin angin sumbu vertikal 

tipe helix jenis rooftop. 

1.5 Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang akan timbul, maka agar lebih 

mempermudah pembahasan dan pemahaman serta hasilnya mengarah pada tujuan 

yang diinginkan diperlukan adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu dalam 

penulisan ini yang akan dibahas, yaitu : 

1. Tinggi rooftop turbin angin adalah 3 m, dengan menyesuaikan desain 

turbin angin tipe helix sebelumnya. 

2. Penumpu turbin angin jenis rooftop memiliki satu sambungan utama 

menggunakan flange dengan 4 baut. 

3. Penumpu turbin angin jenis rooftop meiliki 4 kaki yang sudah diberi 

flange. 

4. Mampu  menahan beban vertikal  maksimal akibat angin 205,8 N 

5. Tidak dilakukannya pengujian pada kekuatan material yang digunakan 

6. Beban statik dan dinamik pada penumpu, poros, dan sudu turbin angin 

tidak dibahas. 

 

 

 

 


