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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang 

Krisis energi yang melanda Indonesia, khususnya energi listrik 

telah memaksa berbagai pihak untuk mencari solusi dalam mengatasi 

persoalan ini. Salah satu yang sedang popular adalah pemanfaatan tenaga 

angin. Dalam pemanfaatan energi bersifat fluktuatif tersebut dibutuhkan 

mesin listrik (generator) yang sesuai dengan karakteristik penggeraknya. 

Kecepatan angin di wilayah Indonesia umumnya di bawah 5,9 

meter per detik. (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM)). Secara ekonomi kurang layak untuk membangun pembangkit 

listrik. Namun, bukan berarti hal itu tidak bermanfaat, tetapi dapat 

dimanfaatkan untuk skala rumah tangga. Karena kecepatan angin yang 

rendah maka diperlukan generator putaran rendah yang menggunakan 

magnet kualitas tinggi. 

Sedangkan pada penelitian sebelumnya oleh (Muhammad Walid 

Ahsan) Dari hasil perancangan pembuatan dan pengujian generator 

dengan magnet permanen tipe fluksi aksial dengan diameter kawat email 

0,7 mm dapat ditarik kesimpulan dengan mengubah lapisan fiberglass 

dan diameter kawat email telah dihasilkan stator generator fluksi aksial 

putaran rendah yang diharapkan bisa menghasilkan daya 45 watt. Namun 

masih banyak kekurangan yang harus di perbaiki dalam perancangan dan 

pembuatanya, seperti pemilihan diameter kawat email, jarak antar 
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kumparan, dan jumlah lilitan yang digunakan. Maka Perlu adanya 

penyempurnaan untuk pembuatan dan perancangan generator magnet 

permanen dengan mengubah kapasitas daya yang dihasilkan menjadi 

lebih rendah dengan sumbu vertical. 

Oleh sebab itu diperlukan pembuatan prototipe sistem konversi 

energi elektromekanik sebagai solusi alternatif dalam memanfaatkan 

sumber daya energi baru dengan judul “Perancangan generator  tipe 

fluksi aksial dengan diameter kawat email 1,4 mm”.  merupakan 

pengembangan dari generator tipe fluksi aksial yang telah ada. 

 

1.2      Rumusan Masalah 

Dalam perancangan generator magnet permanen tipe fluksi aksial 

dengan merubah diamter kawat email, dapat dirumuskan permasalahan 

yang diangkat yaitu bagaimana perancangan generator model axial flux 

dengan kecepatan putar relatif rendah sebagai energi alternatif 

pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan turbin angin Helix. 

 

1.3      Tujuan 

Adapun tujuan dari pengembangan desain ini adalah: 

1. Memperoleh desain gambar teknik generator  tipe fluksi aksial. 

2.  Mendapatkan prototipe generator tipe fluksi aksial. 
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1.4   Manfaat penulisan 

Manfaat yang diperoleh dari perancangan generator magnet 

permanen tipe fluksi aksial dengan diameter kawat email 1,4 mm ini 

adalah : 

1. Dalam bidang IPTEK, menjadi bahan penyempurnaan dalam desain 

perancangan dan pembuatan generator sebelumnya dan juga dapat 

digunakan sebagai acuan untuk pembuatan generator selanjutnya. 

2. Bagi Masyarakat, dapat digunakan sebagai energi alternatif 

pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan turbin angin Helix. 

1.5 Batasan Masalah 

 Untuk membahas permasalahan yang ada agar sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan, maka dilakukan pembatasan masalah agar tidak 

meluas. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah : 

1. Mengubah diameter kawat email dan merubah  jumlah lilitan pada 

stator. 

2. Kuat medan magnet yang digunakan adalah magnet permanen karena 

magnet permanen tidak memerlukan tenaga atau bantuan dari luar 

untuk menghasilkan daya magnet. 

3. Generator yang dirancang mengggunakan turbin angin tipe helix. 

 


