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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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. Sehingga 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. 

Menghemat energi listrik akibat penggunaan lampu didalam rumah-

rumah dapat dilakukan dengan memakai energi alternatif, salah satunya ialah 

energi angin dengan memanfaatkan turbin angin. Turbin angin merupakan sarana 

pengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik untuk memutar generator 

listrik. Dari berbagai macam jenis dan bentuk turbin angin yang ada, turbin angin 

sumbu vertikal tipe lenz merupakan salah satu pilihan yang tepat. Karena tidak 

memerlukan kecepatan angin tinggi serta sifatnya drag type, yaitu menggunakan 

gaya hambat sebagai prinsip kerjanya sehingga dapat mengumpulkan angin dari 

tiap - tiap arah dan memaksa melalui turbin itu [1].  

Dalam perancangan turbin angin sumbu vertikal type lenz ini yang pada 

sumber aslinya [20], pada sudu blade diubah dengan aluminium kotak dan strip 

yang ukuran lebarnya sama dan menggunakan fiber sebagai tempat penangkapan 

anginnya. Pada desain sebelumnya blade menggunakan seng dan jenis paku rifet 
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sehingga diubah menggunakan fiber dan dibaut, perubahan ini karena fiber tahan 

terhadap air dan panas matahari, sedangkan seng bisa terjadi korosi dan 

menggunakan baut, jika terjadi kerusakan dapat dengan mudah untuk diganti 

sedangkan pada paku rifet harus merusak dahulu dengan cara mengebor paku rifet 

tersebut.  

Oleh karena itu, di perlukan sebuah desain ulang dari turbin tersebut 

dengan menggunakan fiber sebagai bahan untuk penangkapan angin sedangkan 

baut dan mur sebagai pengikat pada besi. Sehingga desain menjadi kuat mudah 

perakitan dan pengangkutannya pada transportasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti membuat perumusan masalah 

agar tujuan perancangan berhasil tercapai, yaitu: 

 Bagaimana desain sudu turbin angin sumbu vertikal tipe lenz daya 

poros 45 watt 

 Bagaimana desain sayap turbin agar mampu menghasilkan putaran 

yang maksimal 

 Menentukan luasan sudu yang akan diterima oleh angin 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Perancangan ini bertujuan untuk memperoleh gambar teknik turbin 

angin sumbu vertikal tipe lenz yang mampu menghasilkan daya 45 watt. 
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1.4 Manfaat Perancangan  

 Mengurangi penunggakan tagihan listrik disetiap tahunnya yang 

semakin mahal. 

 Memberikan energi alternatif yang diharapkan nantinya biasa 

membantu menghemat energi 

 Dapat memenuhi kebutuhan energi sepanjang tahun selama daerah 

tersebut masih didaerah yang memiliki angin yang bersifat turbulen 

 Dapat membantu daerah daerah yang memiliki potensi angin tetapi  

belum terjangkau oleh PLN 

 Manfaat lainnya untuk menghindari krisis bahan bakar 

1.5 Batasan Masalah 

Mengingat permasalahan yang akan timbul, maka agar lebih 

mempermudah pemahaman serta hasilnya mengarah pada tujuan yang diinginkan 

diperlukan pembatasan masalah. Oleh karena itu dalam penulisan ini akan 

diberikan batasan masalah, yaitu : 

1. Perencanaan poros tidak dilakukan, hanya sebatas sudu turbin 

2. Analisa dinamika fluida tidak dilakukan 

 

1.6 Konsep Perancangan 

Pada perancangan blade turbin angin sumbu vertikal tipe lenz (3 sudu) 

ini luaran yang diharapkan adalah mendapatkan desain blade turbin angin yang 

mampu menghasilkan daya 45 watt pada kecepatan angin rata-rata 5 m/s. Setelah 

itu dilakukan pembuatan sudu turbin angin sumbu vertikal tipe lenz (3 sudu) 

sesuai desain yang telah dirancang.  
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1.6.1 Turbin Angin 3 Sudu Tipe Lenz 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Turbin Angin 3 Sudu Tipe Lenz 

1.6.1.1 Penentuan kebutuhan pengguna 

Penentuan kebutuhan pengguna dilakukan melalui : 

a. Kebutuhan maksimal penggunaan daya listrik kurang 

lebih 12 jam antara pukul 17.00 s/d 05.00. 

b. Survey potensi angin rata-rata 5 m/s di Indonesia pada 

umumnya dan di kota Malang pada khususnya. 

 

1.6.1.2 Desain turbin angin tipe lenz 

Desain turbin memerlukan komponen komponen utama antara 

lain adalah : 
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1.6.1.2.1  Sudu 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Sudu Lenz 

Rotor turbin angin didesain menggunakan 3 buah 

sudu dengan dimensi sesuai dari hasil perhitungan agar bisa 

mencapai target yang telah ditentukan. Turbin 3 sudu 

memiliki putaran yang seimbang daripada 2 sudu  sebab titik 

keseimbangan yang berada pada ujung sudu ditambah 1 sudu 

menjadi 3 sudu dengan rotasi sudut 120
o 

sehingga menambah 

keseimbangan turbin saat menerima angin, dan 

memanfaatkan gaya sentripetal yang membuat benda untuk 

bergerak melingkar menuju arah pusat lingkaran. 

 

1.6.1.2.2 Rib  

Rib dari rancangan blade turbin lenz memakai 4 

buah sayap agar kontruksi turbin menjadi lebih kuat dan 

kokoh. Bahan rib sendiri menggunakan plat besi dengan tebal 

1,8 mm dan didesain dengan 3 lubang agar lebih ringan 

sehingga mengurangi beban pada lengan poros. Sudut 

kemiringan sayap juga mengacu pada desain yang diterapkan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Benda
http://id.wikipedia.org/wiki/Gerak_melingkar
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yaitu dengan kemiringan 9
o 

terhadap
 

garis lurus sayap, 

sehingga mampu memaksimalkan daya angin yang diterima 

oleh turbin. Untuk penutup rib menggunakan bahan dari 

fiber, agar mudah disesuaikan dengan bentuk rib, dan juga 

tahan terhadap korosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Rib dan penutup rib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4. Desain sudut kemiringan sayap turbin lenz [20] 
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1.6.1.2.3 Poros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5. Poros tengah pada blade 

Sebagai komponen penerus daya dan putaran dari 

rotor. Poros menggunakan pipa baja karbon yang mempunyai 

kekuatan tarik diatas 600 kg/mm². [5] 

 

 


