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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini Dunia sedang mengalami krisis energi, khususnya Indonesia

mengalami krisis energi listrik secara Nasional. Energi listrik sudah merupakan

kebutuhan pokok dalam berbagai segi kehidupan manusia. Berdasarkan alasan

tersebut berbagai kesibukan dilakukan untuk menjejaki pemanfaatan berbagai

energi alternatif , salah satu diantarnya adalah  sumber daya air alam yang dapat

dimanfaatkan menjadi  sumber tenaga untuk pembangkit  energi listrik. Di

Malang selatan terdapat Didesa Sanankerto Wajak yang terletak di Desa. Desa ini

memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik.

Pemanfaatan air yang merupakan sumber daya alam sebagai energi

terbarukan untuk pembangkit listrik adalah salah satu solusi alternatif untuk

menggantikan kebutuhan akan bahan bakar minyak. Karena salah satu dari

keunggulan air ini adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Pemanfaatan energi tenaga air (hydropower) di Indonesia juga sangat minim.

Turbin propeller merupakan salah satu jenis turbin air yang prinsip kerjanya

memanfaatkan energi potensial air sebagai energi listrik tenaga air. Prinsip kerja

Turbin propeller adalah memanfaatkan daya fluida dari air untuk menghasilkan

daya pada poros.

Pada umumnya bendungan yang ada di Jawa Timur Indonesia

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air yang kurang pada saat musim

kemarau,dan hanya dimanfaatkan untuk pengairan pertanian saja. Pada saat ini



2

Sumber tersebut harus lebih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang

semakin lama semakin besar. Masyarakat Desa Sanankerto dan sekitarnya juga

seringkali kekurangan listrik dari PLN.

Sedangkan menurut Kepala Biro Kerjasama, Hukum dan Humas Badan

Tenaga Atom Nasional (batana) Dr.Ferhat Aziz, PLN saat ini hanya mampu

melayani 56% kebutuhan listrik nasional. Dengan perkembangan kebutuhan listrik

nasional pertahun 7,1%. Maka pada tahun 2025 akan terjadi krisis kebutuhan

listrik di Indonesia. Jika memang perkiraan itu benar maka perkembangan Desa

Sanankerto menjadi Desa wisata. Oleh karena itu diperlukan sumber energy listrik

baru untuk mendukung perkembangan desa Sanankerto dan sekitarnya.

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber mata

air Andeman yang dibendung secara signifikan pada saat musim kemarau dan air

tidak meluber pada musim hujan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah

yang telah dirumuskan sebagai berikut :

a) Berapa daya yang dihasilan turbin tersebut.

b) Berapa dimensi yang digunakan setiap komponen Turbin.

1.3 Tujuan

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan perancangan turbin ini adalah :

a. Maksud kegiatan ini adalah mengembangkan potensi hidro mata air/

sumber andemar sebagai sumber energi terbarukan dengan pembangkit
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listrik Mikro Hidro (PLTMH) berbasis masyarakat untuk mendukung

usaha konservasi sumber daya air andeman (mata air tangkapan air sumber

Andeman)

1.4 Batasan Masalah

Dalam perancangan ini ditetapkan batasan-batasan masalah sebagai

berikut:

a) Debit air minimum yang dihasilka adalah 0,50 m³/dt.

b) Massa jenis air adalah 1000 kg/m³

c) Perancangan tidak termasuk generator, instalasi listrik dan

pelengkapnya

1.5 Manfaat Perancangan

Adapun manfaat dari perancangan Turbin propeller di desa sanakerto

adalah :

1. Memanfaatkan debit air yang ada di desa sanankerto untuk energy listrik.

2. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan energi listrik di

Desa sanankerto dan sekitarnya sebagai Desa yang berkembang.


