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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan salah satu tujuan 

wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan dan pendaki dari berbagai 

daerah lokal maupun internasional. Gunung Semeru memiliki daya tarik tersendiri 

dari banyaknya gunung di Pulau Jawa, salah satunya adalah Ranukumbolo. Jumlah 

wisatawan gunung sumeru selalu meningkat setiap tahunya, namun seiring 

meningkatnya jumlah wisatawan Gunung Semeru fasilitas yang diberikan oleh 

pihak Taman Nasional belum memenuhi kebutuhan para wisatawan. Khususnya 

pada sarana penerangan untuk kamar kecil disekitar area perkemahan 

Ranukumbolo ketika malam hari. Perlu adanya peningkatan fasilitas atau sarana 

yang berhubungan dengan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan listrik pada 

sarana penerangan kamar kecil di area perkemahan Ranukumbolo. Namun sulitnya 

akses jalan menjadi kendala bagi pihak Taman Nasional untuk mngalirkan listrik 

ke area perkemahan Ranukumbolo, maka dari itu dibutuhkan sebuah sarana atau 

alat sebagai alternatif energi yang sesuai dengan keadaan alam di area Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru. 

Angin merupakan salah satu sumber energi alternatif yang potensial di 

Indonesia, tetapi belum tergarap maksimal. Untuk wind turbine yang ekonomis, 

hasil setara dengan instalasi, kecepatan angin yang diperlukan minimal 16 km/jam, 

sedangkan di Jawa Tengah, misalnya, angin bergerak dengan kecepatan rata-rata 

0,3 km/jam atau sama dengan 5 m/detik. Semakin tinggi suatu lokasi, kecepatan 

angin semakin besar, dan karenanya pembangkit listrik tenaga angin sebenarnya 

sangat potensial untuk area-area di perbukitan yang sulit untuk dijangkau jaringan 

listrik. Kemudian keuntungan lain didirikannya PLT Bayu pada perbukitan adalah 

tempatnya yang strategis dan tinggi sehingga mempermudahkan penempatan turbin 

angin.(Setyaningsih Erni, 2005) 
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Pembangkit listrik tenaga angin sebagai jenis pembangkitan energi dengan 

laju pertumbuhan tercepat didunia. Saat ini kapasitas total pembangkit listrik yang 

berasal dari tenaga angin untuk Indonesia dengan estimasi kecepatan angin rata-

rata sekitar 3 m/s, 12 Km/jam atau 6,7 knot/jam turbin skala kecil lebih cocok 

digunakan, didaerah pesisir, pegunungan, dataran. Angin merupakan energi yang 

terjadi dikarenakan adanya perbedaan suhu antara udara dingin dan panas yang 

mengalir. (Kadir, 1995) Angin adalah udara yang bergerak sehingga memiliki 

kecepatan, tenaga, dan arah. Penyebab dari pergerakan ini adalah pemanasan bumi 

oleh radiasi matahari. Pergerakan angina ini memiliki energi kinetik, oleh karena 

itu energi angin dapat dikonversi menjadi energi lainnya seperti energi listrik 

dengan menggunakan kincir angina atau turbin angin. (Kadir, 1995) 

      Dalam memanfaatkan energi angin menggunakan turbin angin, sudu 

merupakan hal penting karena sudu merupakan komponen utama yang menangkap 

angin kemudian dikonversi menjadi gerakan mekanik untuk memutarkan generator. 

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan sudu untuk turbin 

angin adalah ukuran jari-jari rotor, penampang airfoil, panjang chord, dan sudut 

pitch sudu  yang sesuai dengan kecepatan angin di Indonesia, sehingga nantinya 

unjuk kerja dari sebuah turbin angin tersebut sangat efisien dan akan menghasilkan 

daya yang sesuai untuk kebutuhan listrik penerangan  menggunakan lampu LED 

10-40 Watt. 

 Dengan mengacu pada perihal tersebut, penulis terdorong untuk 

membangun sarana atau peralatan yang berguna sebagai sumber energi listrik untuk 

penerangan toilet (MCK) di area perkemahan Ranukumbolo TNBTS sehingga 

terpenuhinya kebutuhan listrik untuk penerangan. Penggunaan turbin angin 

merupakan solusi dari permasalahan di atas, produksi listrik menggunakan turbin 

angin di area taman nasional bromo tengger sumeru sangat menguntungkan karena 

kecepatan angin pada daerah dataran tinggi sangat baik, mudah untuk melewati 

akses jalan yang sulit serta perawatan yang mudah.Berdasarkan uraian tersebut, 

perlu dilakukannya perancangan turbin angin horizontal axis yang sesuai dengan 
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keadaan alam dan kecepatan angin TNBTS sebagai sumber energi listrik untuk 

penerangan toilet (MCK) di area perkemahan Ranukumbolo. 

1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahannya. Bagaimana 

desain dan dimensi komponen turbin angin horizontal sebagai sumber energi untuk 

penerangan toilet (MCK) di area perkemahan Ranukumbolo 

1.3 Tujuan  

     Tujuan dari perancangan ini adalah untuk mengasilkan desain dan dimensi 

turbin angin sumbu horizontal. 

1.4 Batasan Masalah 

     1. Daya yang dihasilkan  untuk sarana penerangan toilet 

2. Kecepatan angin 5 m/s. 

3. Daya yang di hasilkan 40 Watt 

4. Tidak merancang tower. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh: 

1. Manfaat bagi mahasiswa 

a. Sebagai suatu penerapan teori dan praktek kerja yang diperoleh saat di 

bangku perkuliahan. 

b. Mengembangkan potensi energi terbaharukan. 

c. Sebagai model belajar cara berinovasi teknologi di bidang teknik mesin. 

2. Manfaat bagi masyarakat 

a. Dapat memberikan solusi energi untuk daerah yang masih kurang 

mendapatkan sumber energi listrik untuk penerangan . 


