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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Prosedur Perancangan 

Untuk masalah perancangan, secara umum akan mengikuti prosedur yang 

disarankan oleh Pahl and Beitz. Prosedur tersebut dapat diikhtisarkan Proses dititik-

beratkan pada desain dalam bentuk gambar.  

Dari formulasi penggalian serta konseptual desain dapat dinyatakan atau 

digambarkan suatu struktur fungsi berupa fungsi keseluruhan (overall function) dan 

sub-fungsi/fungsi utama(sub-function/main function) yang didasarkan pada aliran 

energi, material atau signal dengan menggunakan diagram blok. Gambar berikut 

menunjukkan diagram blok untuk fungsi keseluruhan dan sub-fungsi. 

Gambar 3.1 Aliran energi pada diagram blok sub fungsi 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Perancangan dan Pembuatan 
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Luaran tahap desain berupa solusi prinsip yang menggambarkan keadaan 

umum suatu alat. Perancangan konseptual merupakan bagian dari proses 

perancangan dimana dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah penting, 

menentukan struktur fungsi, mencari prinsip kerja yang tepat, dan 

mengkombinasikannya menjadi struktur kerja, adalah cara dalam mengembangkan 

desain. 

Angin sebagai sumber energi yang menggerakkan rotor dengan bantuan 

sistem pengarah angin yang berupa sudu dan sistem lintasan untuk Mengarahkan 

rotor ke arah datangnya angin, energi putaran dari rotor dihubungkan oleh poros 

rotor menuju transmisi dan dihubungkan lagi ke generator AC, dipasang antara 

poros rotor dengan poros input transmisi kemudian poros output transmisi 

dihubungkan ke generator AC. 

Energi listrik yang dihasilkan generator AC melalui rectifier yang dapat 

menyearahkan arus AC yang dihasilkan oleh generator menjadi arus DC. Listrik 

yang dihasilkan, digunakan untuk melakukan pengisian aki/battery melalui sebuah 

sistem charge controller. Listrik yang telah tersimpan pada aki yang berbentuk 

listrik DC diubah menjadi AC melalui sebuah inverter. Listrik AC yang keluar dari 

inverter langsung dapat dihubungkan dengan beban Pompa air. 

 

3.2. Daftar Persyaratan (Requirement List) 

Dalam merancang suatu produk hendaknya dikumpulkan semua informasi 

tentang persyaratan atau requirement yang harus dipenuhi oleh produk tersebut. 



22 
 

 
 

Maka, dapat dibuat suatu daftar persyaratan untuk menjelaskan spesifikasi produk, 

detail sebelum produk tersebut dikembangkan lebih lanjut. 

Tabel 3.2.1 Spesifikasi Desain 

No Uraian persyaratan sifat 

1 Alat dioperasikan dengan menggunakan tenaga angin W 

2 Alat dipasang pada tower satu kaki 

 

S 

3 Alat menggunakan 1 rotor horizontal W 

4 Jumlah blade pada rotor adalah 3 S 

5 Menggunakan generator AC sebagai penghasil energi 

Listrik 

S 

6 Menggunakan rectifier sebagai penyearah arus AC ke DC S 

7 Menggunakan aki sebagai penyimpan energi listrik W 

8 Menggunakan battery charge controller sebagai kontrol 

pengisian arus DC ke aki 

W 

9 Menggunakan inverter sebagai pengubah arus DC ke AC W 

10 Menggunakan pompa air W 

11 Mudah dalam pengoperasian W 

12 Komponen alat tersedia di pasar lokal S 

 

Dari tabel 3.2.1 perancang tidaklah bebas dalam merancang alat. 

Kebebasannya dibatasi oleh kebutuhan customer yang dapat bersifat wajib (W) atau 

disarankan (S) dipenuhi. Pembatasan ini sekaligus merupakan panduan (guidance ) 

bagi perancang untuk merancana alat. 
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3.3. Prinsip Kerja dan Struktur Kerja 

Energi angin di konversikan menjadi energi listrik dengan menggunakan 

turbin angin. Prinsip kerja yang diperlukan dapat ditelusuri dari sub-fungsi yang 

ada pada diagram blok fungsi keseluruhan terlihat ada 10 sub-fungsi, yaitu : 

1. Sebagai tumpuan seluruh berat komponen inti dan penunjang 

2. Sebagai pengarah angin 

3. Mengubah energi angin menjadi energi gerak rotasi 

4. Meneruskan energi putaran dari rotor ke generator 

5. Mengubah energi putaran menjadi energi listrik AC 

6. Energi listrik AC di searahkan rectifier menjadi energi listrik DC 

7. Battery charger controller digunakan untuk men-charge aki dan menjaga 

daya arus listrik yang masuk pada aki 

8. Aki digunakan untuk menyimpan energi listrik 

9. Energi listrik yang telah tersimpan di aki yang berbentuk energi listrik DC 

kemudian diubah menjadi AC melalui sebuah inverter 

10. Pompa air sebagai untuk memompa air 

Struktur kerja dari sub-sub fungsi ini adalah : 

1. Tower sebagai penyangga komponen. 

2. Mengarahkan rotor ke arah datangnya angin. 

3. Energi angin memutar rotor. 

4. Meneruskan energi putaran dari rotor ke generator. 

5. Digunakan untuk menjaga putaran pada poros agar bekerja pada titik 

aman saat terdapat angin yang besar. 
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6. Menghasilkan energi listrik arus AC. 

7. Rectifier sebagai penyearah arus AC ke DC 

8. Battery charger controller digunakan untuk menjaga daya arus listrik 

yang masuk pada aki agar tidak melewati beban yang mampu 

diterima oleh aki sehingga tidak merusak aki. 

9. Inverter berarti pembalik arus DC ke AC agar dapat digunakan 

untuk konsumsi listrik untuk Pompa air. 

10. Pompa air di gunakan sebagai menyerap sekaligus mendorong air. 

 

3.4. Kombinasi dan Susunan Konsep 

Struktur kerja atau sub-fungsi ini ditabelkan sebagai berikut : 

Tabel 3.4.1. Kombinasi Sub-fungsi yang Didasarkan pada Diagram Blok Sub- Fungsi 

Solusi 
1 2 3 

Sub fungsi 

Mengubah 

energi 

angin menjadi 
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Listrik AC jangkar : 

• Generator 1 

Fasa 

• Generator 

eksitasi 

terpisah 

 

• Generator 3 

Fasa 

• Generator 

Shunt 
 

 • Generator seri  

 • Generator Kompon  

Mengubah 

arus 

AC menjadi 

DC 

Penyearah 

Setengahgelombang 

(half-wave 

rectifier) 

Penyearah 

Gelombang Penuh 

(full-wave 

rectifier) 
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3.5. Batasan Desain 

1. Vcut-in :  Kecepatan angin dimana generator listrik mulai berputar 

menghasilkan listrik.  

2. Vrated :  Kecepatan angin pada saat generator listrik menghasilkan daya 

output maksimum. Kecepatan angin yang dipakai adalah Vrated 

5 m/s.  

3. Vcut-out :  Kecepatan angin maksimum dimana operasi generator harus 

dihentikan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada generator. 

( V x 3 ).  

Dalam merancang suatu produk hendaknya dikumpulkan semua informasi 

tentang persyaratan atau requirement yang harus dipenuhi oleh produk tersebut. 
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Adapun persyaratan untuk menjelaskan spesifikasi produk dari turbin angin yang 

akan direncanakan.  

Turbin angin yang direncanakan adalah alat yang memanfaatkan energy 

angin dengan kecepatan angin 5 m/s untuk menghasilkan energi listrik. Dalam 

penangkapan energi angin, menggunakan tiga buah bilah sudu / blade yang 

dibentuk sedemikian rupa menurut perhitungan. Menghasilkan putaran tertentu 

menggerakkan generator DC yang dihubungkan oleh poros dan transmisi yang 

sesuai. Didalam pembuatannya harus mudah dioperasikan, mudah di bongkar 

pasang, serta komponen yang dibutuhkan tersedia di pasaran, dan alat dapat 

kerjakan dalam waktu 1 bulan.  

Daya rencana harus sesuai dengan kebutuhan, dengan asumsi–asumsi 

sebagai berikut:  

1. Daya turbin disimpan di dalam battery 

2. Pengguna adalah skala rumah tangga biasa 60 kWh perbulan atau 2/kWh 

perhari dengan kelebihan 30%. 

3. Beban tertinggi jam 7.00 hingga jam  13.00 WIB 

4. Maksimum daya yang dipakai pada waktu tertentu sebesar 500 VA. 

5. Pompa yang di pakai adalah jenis pompa jet pump (15 meter adalah 

kedalaman maksimal yang optimal untuk pompa jet pump 250 Watt). 

 


