
1 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Berkenaan dengan telah dirancang, dibuat prototype turbin angin sumbu 

vertikal rooftop tipe helix 3 sudu. Namun belum dapat diketahui karakteristik dan 

performa turbin angin 3 sudu, maka dilakukan pengujian di jalan hamid rusdi, 

Gadang yang bertujuan mengetahui karakteristik dan performa turbin angin 3 

sudu  untuk mendapatkan perbandingan kecepatan bilah sudu dengan kecepatan 

angin yang disebut tip speed ratio (TSR). Turbin angin 3 sudu memiliki 

spesifikasi yaitu : dimensi turbin 1 x 1,5 m, penampang berupa fiberglass, rangka 

blade menggunakan pipa diameter luar 18 mm, poros turbin menggunakan pipa 

diameter 44,5 mm, 3 buah sudu turbin, daya 29 watt. 

Saat ini sumber tenaga listrik menjadi sumber tenaga utama manusia 

dalam melaksanakan segala kegiatan, pasokan listrik yang setiap tahunnya 

meningkat pesat, bahkan dapat dikategorikan sebagai pemborosan energi listrik 

karena dalam industri – industri maupun rumah tangga kebutuhan listrik tiap hari 

tidak mungkin berkurang bahkan bertambah, untuk itu sebelum pasokan listrik 

habis, maka telah dirancang dan dibuat  prototype turbin angin sumbu vertikal 

rooftop tipe helix 3 sudu  adalah solusi untuk mengatasi permasalahan ini, turbin 

angin ini sangat cocok untuk dipasang digedung – gedung perkantoran, industri 

pabrik maupun rumah – rumah dan lampu penerangan jalan, karena model sumbu 

vertikal dan dilengkapi penumpu sebagai penopang turbin angin menjadikan 

turbin ini sangat efisien dalam penempatannya.  
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Berdasarkan uraian diatas, dibuat laporan penelitian tugas akhir dengan 

judul “ Pengujian Turbin Angin Sumbu Vertikal Rooftop Tipe Helix (3 Sudu) 

Dengan Daya 29 Watt”,telah dibuat prototipenya. Namun begitu, belum diketahui 

bagaimana performa alat tersebut jika diimplementasikan. Sebagai bagian dari 

data spesifikasi pasar yang harus disajikan pada pengenalan produk maka 

informasi performa ini harus diperoleh.  

Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dirumuskan berdasarkan latar belakang di atas adalah  

setelah dirancang dan dibuat prototype turbin angin sumbu vertikal rooftop tipe 

helix 3 sudu bagaimana menguji turbin angin sumbu vertikal rooftop tipe helix (3 

sudu) dengan kriteria mudah,  andal dalam menerima angin, serta mendapatkan 

karakteristik dan performa yang diinginkan. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mendapatkan karakteristik turbin dan mendapatkan informasi 

kelebihan dan kelemahan turbin tersebut agar rekomendasi perbaikan 

dan implementasinya dapat dirumuskan. 

1.3 Manfaat Penulisan  

Dalam setiap penulisan pasti memiliki manfaat baik untuk penulis dan 

untuk khalayak umum, adapun manfaat dari penulisan ini yang dapat dirasakan 

oleh khalayak umum adalah : 

Pemakaian Turbin angin sumbu vertikal rooftop tipe helix 3 sudu  untuk listrik 

rumah tangga  belum optimal di seluruh pelosok Indonesia, padahal kebutuhan 
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listrik semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk. Bahan bakar 

fosil semakin menipis cadangannya, jumlah subsidi pemerintah kepada PLN dari 

tahun ke tahun meningkat tajam. Tahun 2008 subsidi terhadap PLN berkisar 

diangka Rp. 87 triliun. Pada tahun 2010, angka ini meningkat luar biasa menjadi 

hampir Rp. 150 triliun[1]. 

Permasalahan yang timbul adalah penggunaan listrik di masyarakat kian hari 

semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, pasokan listrik yang 

dibutuhkan penduduk khususnya didaerah terpencil bisa dikategorikan 

kekurangan atau bahkan belum mendapat pasokan listrik yang berakibat 

pemakaian listrik PLN dibatasi hanya beberapa jam dan adanya pemadaman 

bergilir dalam selang waktu yang cukup lama, pemadaman bergilir tidak terjadi 

sesekali atau dua kali bahkan bisa menjadi agenda rutin penduduk didaerah 

tersebut. Mengatasi permasalahan tersebut bisa dilakukan dengan memakai energi 

alternatif, salah satunya ialah energi angin yang memanfaatkan turbin angin. 

Sebagai referensi untuk mempermudah apabila khalayak umum ingin 

merancang,membuat turbin angin sumbu vertikal rooftop tipe helix (3 sudu) 

berkaitan dengan belum banyaknya data tentang turbin angin sumbu vertikal 

rooftop tipe helix (3 sudu). 

Didapatkan suatu sistem konversi energi angin menjadi listrik yang cocok karena 

energi angin dapat diperbarui,mudah didapatkan,serta murah dengan kondisi 

angin di indonesia yang menghasilkan kecepatan angin rata-rata 5 m/s. 

Dari segi ekonomi berdasarkan data dari WWEA (World Wind Energy 

Association), sampai dengan tahun 2007 perkiraan energi listrik yang dihasilkan 

oleh turbin angin mencapai 93.85 GigaWatts, menghasilkan lebih dari 1% dari 
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total kelistrikan secara global. Potensi energi angin di Indonesia masih ada sekitar 

9.29 GW, sementara yang termanfaatkan per tahun 2005 hanya 0.5 MW. Blue 

print energi nasional mencanangkan bahwa penggunaan energi angin sebagai 

sumber energi nasional hingga tahun 2025.  

Penggunaan turbin angin sudu tipe helix juga bermanfaat sebagai energi alternatif 

ramah lingkungan yang tidak menimbulkan polusi udara. Karena pada saat ini 

sudah terlalu banyak polusi udara yang telah ditimbulkan oleh umat manusia 

akibat penggunaan bahan bakar fosil, yang berdampak pada iklim bumi kita 

seperti pemanasan global, serta turbin angin ini dapat mensubsidi PLN yang 

pemakaian listriknya mengalami kenaikan cukup besar, yaitu dari 25.205 GWh 

menjadi 26.837 GWh menurut Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun 

 

1.4 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. Beban statik dan dinamik pada poros dan sudu tidak dibahas. 

2. Analisis dinamika fluida tidak dilakukan. 


