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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang

  Kebutuhan listrik dari tahun ke tahun semakin bertambah sedangkan 

pemerintah sendiri masih belum menambah pembangkit listrik untuk menambah 

pasokan listrik. Untuk mengurangi beban konsumsi listrik PLN, Universitas 

Muhamaddiyah Malang membangun Pembangkit listrik tenaga mikrohidro 

sengkaling 1. Turbin yang di pasang adalah jenis turbin cross-flow dengan sumber air 

sungai kali brantas/bendung sengkaling yang di alirkan melalalui saluran irigasi 

sengkaling kiri kemudian barulah masuk kedalam bendungan dan dialirkan ke 

penstock. Setelah memasuki penstock dengan ketinggian 17 m didapat debit sebesar 

3,88 m
3
/s dan menghasilkan 

 
daya air yang keluar sebesar 500,310 KW.

setelah dilakukan uji torsi dengan system pengunkit dengan penjang batang 

2,10 m dengan beban 55 kg didapat daya sebesar 139,633 KW. Dari hasil Uji torsi 

dapat diketahui energi yang diserap sebesar 27,9% dari energi yang dihasilkan. berarti  

Pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini terjadi sedikit kendala yaitu energi 

yang di hasilkan berkurang, maka dari itu dilakukan analisis untuk memperkirakan 

kesalahan yang menyebabkan daya tersebut berkurang dan Simulasi ini akan 

dilakukan menggunakan program autodeks simulasi cfd.  

Oleh karena itu di perlukan judul. 

“ANALISIS  TURBIN CROSS-FLOW DENGAN SIMULASI  MENGUNAKAN 

AUTODESK SIMULATION CFD ” 
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I.2 Rumusan Masalah 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan permasalahan yang dapat 

dirumuskan untuk diselesaikan : 

  Melakuakan simulasi turbin cross-flow mengunakan autodesk simulation cfd  

untuk memperkirakan kerugian yang terjadi pada turbin tersebut. 

 

 I.3 Tujuan  

 Tujuan dari analisis ini  untuk mengetahui penyebab  hilangnya energi pada 

turbin Cross-Flow yang terpasang pada PLTMH sengkaling 1. 

 

I.4 Manfaat 

Manfaat penggunaan autodesk simulasi dalam pengamatan ini yaitu : 

Bagi Penulis Dapat menambah pengetahuan, wawasan serta dapat 

mengaplikasikan teori selama proses perkuliahan, sedangkan bagi Universitas 

muhammadiyah malang Mendapat manfaat Agar mahasiswa dapat mengenal 

berbagai macam simulasi dan karakteristik dari turbin cross-flow dan juga 
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mengetahui memanfaatkan computer untuk memudahkan perancangan dan analisis 

bagi mahasiswa untuk terus bermotivasi sesuai dengan semangat muhammadiyah. 

I.5 Batasan Masalah

        Permasalahan yang dibahas sangat terbatas seperti desain yang di gambar 

sesuai dengan data yang terdapat di lapangan dengan jumlah sudu runner 29 

buah dengan debit 3 m
3
 Sedangkan analisis yang dilakukan menggunakan

program Autodesk Simulastion CFD saja. 




