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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Tower adalah tiang penyangga dengan tinggi dan lebar tertentu sehingga 

berbeda dengan tiang-tiang yang lain, misalkan : tiang listrik,tiang bendera,tiang 

telpon. Tower dapat diaplikasikan juga sebagai penunjang konstruksi turbin angin 

pembangkit listrik. Jenis-jenis tower turbin angin yang ada sekarang kebanyakan 

adalah jenis permanen. Selain itu juga pada tower yang sudah ada dipasaran 

dalam perakitannya masih memakan waktu yang lama. 

Pada perancangan ini, Tower terdiri atas sebuah monopole yang terbuat dari 

pipa. Pondasi (base) terbuat dari sambungan pipa dan plat yang dipasang kebalok 

kayu sebagai pondasi (base) dasar. Sedangkan tali kawat dipasang pada tower 

tube sebagai penguat berdirinya tower yang dihubungkan dengan jangkar (anchor) 

yang tertanam pada tanah. poros kincir sejajar dengan poros generator tanpa 

menggunakan transmisi. Penyangga solar cell diletakan di bawah dudukan 

generator  dengan dimensi solar cell 660 x 610 x 30 (mm), berat 6 kg dan 

menghasilkan daya 50 wp. Generator yang digunakan mempunyai diameter 44 cm 

dan tinggi 56 cm berkapasitas 45 watt.  Dari paparan diatas, dapat diharapkan 

menjadi produk yang andal dari segi teknis dan terjangkau dari segi harga 

produknya. Selain itu tower knock down dapat digunakan sebagai pengganti 

tower permanen yang sulit dalam pemasangan dan perawatannya.  

Berdasarkan kondisi di atas perlunya penulis membuat prototipe tower tipe 

knock down sebagai penunjang berdirinya turbin angin dan solar cell dalam 
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memanfaatkan sumber daya energi alternatif dengan judul “Perancangan dan 

Pembuatan Tower monopole Knock Down Sistem Konversi Energi Hibrid”. 

1.2.   Rumusan Masalah 

Dalam  Perancangan dan Pembuatan Tower monopole Knock Down Sistem 

Konversi Energi Hibrid, permasalahan yang dapat diangkat yaitu bagaimana 

rancangan dan pembuatan tower sebagai penunjang konstruksi turbin angin dan 

surya (hibrid) untuk lampu penerangan jalan. 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan perancangan dan pembuatan tower monopole knock down 

sistem konversi energi hibrid adalah: 

1. Memperoleh gambar teknik tower knock down. 

2. Memperoleh prototipe tower monopole knock down sistem konversi 

energi hibrid. 

1.4. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari perancangan dan pembuatan tower knock 

down  ini adalah : 

1. Dalam bidang IPTEK, dapat digunakan sebagai acuan untuk pembuatan 

tower knock down sistem konversi energi hibrid selanjutnya. 

2. Bagi Masyarakat, dapat digunakan sebagai penunjang konstruksi 

pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan turbin angin.  
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1.5. Batasan Masalah 

Untuk mencapai tujuan di atas, maka perlu adanya batasan masalah. 

Adapun batasan masalahnya adalah 

1. Tinggi tower turbin angin adalah 5,8 m, menyesuaikan dengan 

ketinggian lampu penerangan jalan di area kampus III UMM. 

2. Beban komponen turbin yang ditopang tower tidak lebih dari 90 

kg.meliputi: berat generator: 15 kg, blade: 15 kg, solar cell: 6 kg. 

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

4. Sel surya mengunakan 50WP 

 


