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BAB I 

PENDAHULAUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Salah satu energi alternatif yang cocok digunakan pada daerah manapun 

yaitu angin. Angin merupakan salah satu bentuk energi matahari yang disebabkan 

oleh pemanasan atmosfer bumi yang tidak merata , ketidakteraturan bentuk 

permukaan bumi dan rotasi bumi. Angin yang berhembus di Indonesia, menurut 

LAPAN, sering fluktuatif dan rata-rata kecepatan anginnya rendah (0 - 5  m/s). 

Kecepatan angin yang lebih tinggi bisa diperoleh pada elevasi yang lebih tinggi. 

Penelitian kemudian memfokuskan bahasan  pada pemanfaatan energi angin 

kecepatan rendah ini sebagai penghasil energi listrik skala kecil.(www.lapan.com, 

2007). 

Turbin angin ( wind turbin ) adalah salahsatu altenatif untuk memanfaatkan 

energi angin menjadi listrik. Turbin angin memiliki potensi tinggi untuk di 

kembangkan di daerah – daerah yang memiliki intensitas angin tinggi juga 

termasuk daerah – daerah di indonesia. Dalam aplikasinya turbin angin telah 

banyak digukan baik skala rumah tangga ataupun skala besar. Dan dalam 

pengembanganya turbin angin telah banyak diteliti baik oleh pihak swasta 

maupun mahasiswa. 

Permasalahan pada turbin angin sering kali di jumpai padi bagian blade atau 

sudu. Blade atau sudu merupakan bagian terpenting dalam turbin angin karena 
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blade berperan utama menghasilkan putaran dari tiupan angin guna menggerakan 

generator. Konstruksi balade seringkali mengalami masalah melengkung ataupun 

patah. Hal ini disebabkan oleh banyak hal antara lain, kekutan bahan konstruksi 

blade, kesalahan desain blade baik dari sisi rancangan maupun perhitungan. 

Kecepatan angin yang tidak stabil menyebabkan blade bergerak atau berputar 

tidak stabil pula. Semakin kencang puratan balade maka semakin tinggi pula gaya 

dorong angin ( Drag Force ) terhadap blade, begitupula pada gaya angkat blade, 

sehingga menimbulkan getaran pada blade. Getaran yang tinggi pada blade 

mengakibatkan bahan atau material konstruksi blade ngengalami kelelahan ( 

Kelelahan material ) sehingga akan terjadi lengkungan ataupun patahan. 

Sehinga untuk mengatasi atau mengantisipasi permasalah diatas perlu 

dilakukan suatu proses pengujian dan permodelan terhadap material yang 

digunakan sebagai material blade turbin angin agar getaran yang ditimbulkan oleh 

dorongan angin tidak mencapai atau mendekati frequensi pribadi dari blade 

tersebut agar dapat mengammbil langkah – langkah selanjutnya dalam 

perancangan konstruksi blade. 

Berdasarkan hal diatas dan permasalahan yang sama pada tugas akhir 

sebelumnya maka dalam penelitian kali ini dilakukan desain dan pengujian 

material komposit sebagai bahan konstruksi blade terhadap getaran. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang tercantum pada sub bab di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 
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Bagaimana mendesain alat uji getaran dan menguji getaran yang terjadi pada 

material komposit sebagai material blade terhadap pembebanan berulang. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan pada penelitian kali ini adalah : 

Menguji dan menganalisis material komposit sebagai bahan sudu atau 

blade kincir angin terhadap getaran, untuk dijadikan refrensi dan acuan tambahan 

dalam proses pemilihan bahan dan pendisainan sudu atau blade kincir angin pada 

perancangan berikutnya. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk dapat memfokuskan pembahasan, maka pada penelitian ini 

diberlakukan batasan-batasan dan asumsi sebagai berikut : 

 Material komposit yang diuji bahan blade adalah resin. 

 Getaran yang diamati hanya getaran pada arah vertikal atau satu derajat 

kebebasan (1DOF). 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini meliputi beberapa bagian 

sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan pengkajian, perumusan 

dan batasan masalah, sistematika pembahasan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang teori tentang turbin angin, sudu atau blade 

turbin angin, getaran dengan sistem satu derajat kebebasan (l DOF), dan bahan 

konstruksi blade. 

 

BAB III METODOLOGI PERANCANGAN 

 Bab ini membahas tentang metodologi perancangan dan pengujian 

material komposit sebagai bahan sudu atau blade kincir angin. 

 

BAB IV PEMBAHASAN   

Bab ini membahas tentang simulasi pengujian meliputi, pembuatan alat 

uji, analisa sistem getaran, perencanaan model, langkah persiapan penelitian, 

menentukan komponen-komponen getaran, penurunan persamaan getaran model. 

 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang yang telah di uraikan 

pada bab sebelumnya.  

 

 

 


