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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Turbin angin merupakan satu sarana yang memutar mesin dengan 

mengubah energi kinetis dalam angin menjadi energi mekanik dengan memutar 

generator listrik dan diubah menjadi energi listrik. [1].  

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

angin sumbu vertikal model helix merupakan pilihan 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. [2] 

Salah satu komponen pada turbin angin adalah tower. Tower pada turbin 

angin merupakan salah satu komponen yang paling penting, karena tower 

merupakan tempat dudukan badan kincir angin (nacelle) yang didalamnya 

termasuk sistem pendukung kincir angin tersebut, seperti sudu turbin, generator, 

inverter dan lain sebagainya. 

Jenis – jenis tower turbin angin yang ada sekarang kebanyakan merupakan 

jenis permanen, hal tersebut disebabkan daya yang akan dihasilkan oleh kincir 

angin relatif besar. Sedangkan potensi angin di Indonesia relatif kecil, rata – rata 

sekitar 2,5 – 5 m/s. Oleh sebab itu, kami mencoba untuk merancang tower untuk 

turbin angin sumbu vertikal model helix yang lebih sederhana sehingga 

memudahkan pengguna dalam menggunakan dan merakit tower turbin angin agar 

lebih praktis, tidak memakan waktu lama dan dengan harga yang lebih murah. 
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Adapun tower turbin angin yang direncanakan adalah tower turbin angin kapasitas 

100 Watt. Dengan alasan tersebut, penulis mengambil judul penelitian ini yaitu 

“ANALISA TOWER JENIS GUYED TILT UP PADA TURBIN ANGIN 

SUMBU VERTIKAL SUDU TIPE HELIX DENGAN PROGRAM BERBASIS 

F.E.M”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penulisan tugas akhir ini dititik beratkan pada pengaruh sudut serang angin 

terhadap tower jenis Guyed Tilt Up pada turbin angin sumbu vertikal. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penulisan ini penulis membatasi batasan masalah sebagai berikut : 

1. Tower turbin angin jenis guyed tilt up towers. 

2.  Ketinggian maksimal tower 3 m. 

3.  Beban komponen kincir angin yang ditopang oleh tower tidak lebih dari 

50 kg. 

4.  Kecepatan angin tidak lebih dari 20 m/s. 

5.  Dapat dimanfaatkan sebagai lampu penerangan jalan raya. 

1.4 Tujuan Penulisan 

 Adapun tujuan perancangan tower turbin angin sumbu vertikal jenis helix 

daya 100 Watt ini adalah : 

1. Mengetahui kelayakan tower jenis Guyed Tilt Up apabila diaplikasikan 

pada turbin angin sumbu vertikal. 

2. Memperoleh data hasil analisa tower dengan menggunakan program 

berbasis F.E.M. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberi gambaran lebih jelas dan menyeluruh mengenai tugas akhir 

ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi 3 bagian pokok, yakni bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Pada bagian awal penulisan berisi halaman judul, abtraksi, halaman 

pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar table dan daftar gambar. 

2. Bagian Isi 

Bagian ini terdiri dari :  

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang alasan pemilihan judul, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan 

dan sitematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori, membahas tentang konsep beban akibat angin, 

prinsip tenaga angin, jenis – jenis turbin angin, jenis tower pada turbin 

angin dan penjelasan singkat program FEM. 

Bab III Perancangan dan Analisa, berisi tentang gambaran umum 

tower, gaya angin yang bekerja pada tower, perancangan pipa dan tali 

baja, serta hasil pengaruh sudut serang angin terhadap tower dengan 

menggunakan program computer berbasis FEM. 

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 


