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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Energi Baru Terbarukan 

Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah sumber energi yang berasal 

dari alam seperti angin, air, arus laut, surya, biogas, dan geothermal. 

Pemanfaatan EBT yang tidak melibatkan pembakaran suatu zat merupakan 

sebuah konsep yang dikenal akan lebih ramah lingkungan dan tidak 

menambahkan permasalahan terkait pemanasan global. Namun perlu 

diketahui, bahwa dalam mengembangkan sumber EBT tersebut diperlukan 

beberapa pertimbangan yang ditinjau dari potensi sumber di setiap wilayah. 

(ESDM, 2016) 

Energi angin adalah energi yang berasal dari hembusan angin dan 

digunakan sebagai pemutar kincir. Pengembangan energi angin sebagai 

pembangkit listrik kebanyakan berlaku di daerah yang beriklim subtropis 

yang memiliki hembusan angin cukup besar. Namun, hembusan angin yang 

tidak teratur dan berubah arah dapat menurunkan efisiensi kincir angin yang 

digunakan (Jasa, Ardana, Priyadi, & Purnomo, 2017). 

Energi surya adalah energi yang bersumber dari sinar matahari. Sinar 

matahari diserap melalui sel surya lalu diubah menjadi energi listrik. 

Pemanfaatan sinar matahari dapat lebih maksimal apabila sel surya 

ditambah dengan rangkaian pelacakan daya. (Jasa, Ardana, Priyadi, & 

Purnomo, 2017) 

Energi biogas adalah energi yang diperoleh melalui proses fermentasi 

terhadap kotoran binatang sehingga menghasilkan gas yang dapat langsung 

dimanfaatkan. Selain kotoran binatang limbah bambu juga dapat digunakan 

sebagai bahan alternatif. Namun, ketersediaan bahan untuk diproduksi 

masih menjadi kendala dalam pengembangan energi alternatif ini. (Jasa, 

Ardana, Priyadi, & Purnomo, 2017) 

Energi geothermal berasal dari uap panas. Uap panas diperoleh 

dengan cara pengeboran lapisan bumi tertentu yang selanjutnya disalurkan 

ke turbin melalui pipa. Uap panas yang masuk ke turbin digunakan untuk 
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memutar mesin yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan daya. 

(Jasa, Ardana, Priyadi, & Purnomo, 2017) 

Energi arus laut dan air merupakan dua energi yang disebabkan oleh 

aktivitas hidro. Perbedaanya adalah energi arus laut berbentuk gelombang 

yang disebabkan oleh pasang surut air laut, sedangkan energi air disebabkan 

oleh aliran air yang diubah menjadi tekanan hidro untuk memutar turbin. 

Selain itu, turbin yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air (mikro 

hidro) lebih ekonomis daripada turbin untuk pembangkit listrik tenaga arus 

laut karena harus tahan terhadap korosi. (Jasa, Ardana, Priyadi, & Purnomo, 

2017) 

2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 

2.2.1 Definisi Sistem PLTMH 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah pembangkit 

listrik yang menggunakan tekanan air untuk memutar turbin sebagai tenaga 

utama. Sedangkan kincir air atau energi air yang tidak bertekanan tidak 

digolongkan kedalam bagian sistem PLTMH. Produksi daya yang dapat 

dihasilkan oleh PLTMH bergantung pada besar debit rencana dan tinggi 

jatuh. Semakin besar debit rencana dan tinggi jatuhnya, maka akan semakin 

besar pula daya yang dihasilkan. (IMIDAP, Pedoman Studi Kelayakan 

Bangunan Sipil 2B, 2009) 

Dalam kinerjanya, PLTMH didukung oleh beberapa komponen yang 

terbagi menjadi komponen bangunan sipil dan komponen mekanikal & 

elektrikal. Bendung, bangunan pengendap, bak penenang, saluran 

pembawa, pipa pesat, rumah turbin, dan tailrace merupakan komponen 

PLTMH yang termasuk dalam kategori bangunan sipil. Sedangkan turbin 

dan generator termasuk kedalam komponen mekanikal dan elektrikal. 

(IMIDAP, Pedoman Teknis Standarisasi Peralatan dan Komponen PLTMH, 

2008) 

2.2.2 Syarat Perencanaan Komponen PLTMH 

Syarat perencanaan komponen PLTMH bertujuan sebagai paduan 

dalam mengerjakan dan menganalisa komponen yang akan digunakan. 
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Syarat – syarat ini meliputi perencanaan komponen bangunan sipil dan 

komponen mekanikal dan elektrikal. 

A. Komponen Bangunan Sipil 

Berdasarkan pada (IMIDAP, Pedoman Studi Kelayakan Bangunan 

Sipil 2B, 2009) secara umum, syarat perencanaan komponen 

bangunan sipil, meliputi: 

- Konstruksi bangunan sipil yang dibangun diatas tanah harus 

mempertimbangkan kekuatan daya dukung tanah. 

- Penggalian tanah harus dilakukan secara hati-hati. 

- Pengurugan tanah kembali dilaksanakan secara berlapis. 

Pengurugan didekat pipa dihindari menggunakan material batuan. 

- Beton untuk bangunan struktur, misalnya beton bertulang, 

minimal menggunakan campuran: 1 bagian semen, 2 bagian pasir 

dan 3 bagian kerikil. Beton lain dipakai perbandingan 1:3:5. 

- Beton bertulang paling tidak menggunakan tulangan dengan 

ukuran minimal 8 mm dan jarak antar tulangan maksimal 200 mm. 

- Apabila terdapat jembatan air dengan pipa yang terbuat dari mild 

steel maka harus dilengkapi dengan expantion joint dan pipa harus 

dilakukan pengecatan serta perlindungan terhadap karat. 

- Trash rack harus bisa dilepas dari bangunan sipil untuk 

mempermudah akses perbaikan. 

- Penstock dari bahan besi tidak boleh dipendam di dalam tanah, 

harus terdapat jarak minimal 30 cm antara tanah dengan pipa 

penstock. Pipa dari bahan PVC atau HDPE sebaiknya dipendam 

di dalam tanah dengan kedalaman minimal 60 cm dari sisi atas 

Apabila tidak memungkinkan dipendam maka pipa dari bahan 

PVC atau HDPE harus ditutup atau dibungkus dengan baik 

sehingga tidak terekspos sinar matahari. 

- Jika dipergunakan pipa PVC untuk pipa penstock maka minimal 

memiliki spesifikasi tekanan kerja sebesar 12 kg/cm2 untuk 
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kapasitas PLTMH maksimal 5kW. Kapasitas lebih besar maka 

harus disesuaikan dengan debit dan head. 

- Sambungan pipa pesat dari bahan selain mild steel menggunakan 

metoda yang biasa dilakukan untuk bahan tersebut. 

Penyambungan pipa untuk HDPE atau PVC disarankan 

menggunakan sambungan flange atau bell spigot. 

- Penstock support atau anchore blok harus dibangun sehingga pipa 

tidak tergelincir. Anchore block harus mampu menyalurkan gaya 

lateral dan longitudinal ke tanah. Kedalaman pondasi minimal 

adalah 50 cm di bawah permukaan tanah, bisa dibuat dari 

pasangan batu atau beton bertulang. Penstock support harus 

dilengkapi dengan saddle yang dapat memberikan ruang untuk 

memuai atau sebaliknya. 

- Power House, harus memiliki:  

a. Pintu yang cukup lebar untuk memasukkan peralatan, 

termasuk turbin dan kubikel. 

b. Jendela yang memberikan ventilasi udara dan pencahayaan 

yang cukup untuk ruangan. Ventilasi yang cukup berguna 

untuk mengeluarkan uap panas dari mesin, namun tetap di 

desain supaya serangga tidak dapat masuk ke ruangan. 

c. Saluran pembuangan air baik didalam maupun disekitar power 

house harus diarahkan kesaluran air alami. 

d. Atap yang tidak mudah bocor. 

- Konstruksi power house didesain memiliki cukup ruang untuk 

mempermudah pekerjaan operator. Lantai power house khususnya 

pada bagian basframe turbin dan generator harus terbuat dari 

beton bertulang. Ketebalan lantai pada bagian tersebut disesuaikan 

dengan besar turbin dan minimal ketebalan adalah 200 mm. 

- Ballast pemanas udara ditempatkan pada lokasi yang terlindung 

dari akses yang tidak berkepentingan/bertanggung jawab dan 

mendapat ventilasi baik. 
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- Penerangan harus diberikan di lokasi intake, sepanjang saluran 

dengan jarak 30 m tiap titik lampu, di forebay, sepanjang penstock 

pipe dengan jarak 30 m tiap titik lampu, teras dan ruangan kerja. 

Penerangan luar harus terlindung dari perubahan cuaca. 

B. Komponen Mekanikal dan Elektrikal 

Menurut buku (IMIDAP, Studi Kelayakan Mekanikal dan Elektrikal 

Buku 2C, 2009) syarat umum perencanaan komponen mekanikal 

dan eletrikal adalah sebagai berikut: 

- Peralatan harus disesuaikan dengan potensi yang ada dilokal. 

- Diutamakan menggunakan peralatan produksi lokal 

- Kerumitan peralatan disesuaikan dengan kemampuan sumber 

daya operator. 

- Efektif dalam biaya. Namun, tetap berkualitas dan handal. 

- Apabila menggunakan generator sinkron, perencanaan harus 

sesuai dengan standar yang berlaku. 

2.2.3 Data Penunjang Pembangunan PLTMH 

A. Topografi Lokasi 

Topografi yang dimaksud adalah peta situasi keadaan kontur tanah 

dan kemiringan di area pembangunan PLTMH Andeman. Analisa terhadap 

peta topografi dapat membantu perencana dalam menentukan letak/posisi 

bangunan sipil yang cocok. Perletakan ini akan ditata sedemikian rupa 

sehingga akan diperoleh tinggi jatuh yang optimal. (IMIDAP, Pedoman 

Studi Kelayakan Bangunan Sipil 2B, 2009) 

B. Data Potensi Aliran 

Data potensi aliran merupakan data debit yang diperoleh dari 

pengukuran di saluran irigasi yang sudah dibangun. Hasil dari pengukuran 

digunakan untuk mengetahui besarnya debit yang dapat digunakan untuk 

daya pembangkit. Menurut (IMIDAP, Pedoman Studi Kelayakan Hidrologi 

- Buku 2A, 2009) apabila pengukuran dilakukan secara langsung maka 

dianjurkan menggunakan salah satu metode sebagai berikut: 

a. Metode garam 



9 

 

 

 

b. Current meter 

c. Floating 

d. Rectangular weir 

Menurut (SNI 8066, 2015) tentang tata cara pengukuran debit aliran 

sungai dan saluran terbuka menggunakan alat ukur arus dan pelampung 

bahwa prinsip pengukuran debit adalah mengukur kecepatan aliran, luas 

penampang basah, dan kedalaman. Alat yang akan digunakan terdiri dari 

peralatan pengukuran kecepatan arus (current meter) dan meteran untuk 

mengukur luas penampang basah serta kedalaman saluran. Dalam 

pelaksanaan pengukuran debit terdapat persyaratan teknis dan penentuan 

metode dalam mengukur kecepatan aliran. Persyaratan tersebut dijelaskan 

sebagai berikut: 

 Pemilihan lokasi pengukuran debit 

- Tepat atau disekitar pos duga muka air yang penampang salurannya 

tidak mengalami perubahan bentuk yang mencolok sehingga tidak 

terjadi penambahan atau pengurangan debit. 

- Alur saluran terbuka harus lurus minimal sepanjang 3 kali lebar 

saluran pada saat muka air banjir/tertinggi. 

- Distribusi garis aliran merata dan tidak terjadi aliran memutar. 

- Aliran tidak terganggu oleh tumbuhan dan sampah. 

- Tidak dipengaruhi pasang surut air laut, pertemuan antar sungai, 

dan bangunan hidraulik yang menyebabkan perubahan tinggi muka 

air. 

- Terbebas dari aliran lahar. 

 Pertimbangan Hidraulik 

- Pola aliran harus seragam atau mendekati kondisi aliran subkritis. 

- Tidak terkena arus balik (pengempangan) dan aliran lahar. 

Sedangkan metode pengukuran kecepatan aliran pada jalur vertikal 

secara umum terdapat tiga metode, yaitu: 

- Metode 1 titik  : V rata – rata = 0,6 V 
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- Metode 2 titik : V rata – rata = 
(V0,2 + V0,8) 

2
 

- Metode 3 titik : V rata – rata = [
(V0,2 + V0,8) 

2
 + V0,6] x ½  

Metode 1 titik dapat digunakan pada kondisi aliran yang memiliki kedalam 

air kurang dari 0,75 m dan untuk kedalaman lebih dari 0,75 m dapat 

digunakan metode 2 titik atau 3 titik. Setelah diperoleh kecepatan aliran (V), 

kedalaman, dan luas penampang basah (A), debit (Q) yang mengalir pada 

suatu ruas saluran tertentu dapat dihitung dengan persamaan: 

Q = A . V (SNI 8066, 2015) 

C. Data Tanah 

Data tanah diperoleh dari pengolahan sampel tanah untuk mencari 

nilai kadar air tanah, berat isi tanah, nilai sudut geser dan kohesivitas tanah. 

Data tanah tersebut digunakan untuk menghitung stabilitas dinding 

penahan/forebay. Pengambilan sampel tanah dapat dilakukan dengan 

pengambilan melalui tabung contoh atau bongkahan tanah untuk kondisi 

tanah asli (LH, 1994). 

Menurut (Wesley, 1977) pengambilan contoh tanah dengan tabung 

contoh dapat digunakan yang terbuat dari logam kuningan atau tembaga. 

Rata – rata memiliki diameter antara 6 – 7 cm supaya meminimalisir 

kerusakan. Berbeda halnya dengan pengambilan contoh tanah asli dengan 

cara bongkahan, tidak perlu menggunakan peralatan khusus hanya perlu 

menggali dengan kedalaman yang diinginkan dan menyediakan tempat/box 

yang dapat melindung kondisi tanah asli semisalnya kaleng cat bekas. 

2.3 Desain Hidraulik Bangunan Sipil 

2.3.1 Pintu Sorong 

Penggunaan pintu sorong dianjurkan untuk perencanaan bukaan kecil 

dengan dimensi pintu tinggi dan lebar maksimum masing – masing 3 m. 

Pembebaban yang diterima pintu sorong akan diteruskan ke sponeng. Pada 

perencanaan PLTMH, pintu sorong dipasang untuk membantu pengambilan 

air pada saluran/talang. Perletakan pintu sorong harus ditaruh ditempat yang 
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tepat sehingga air akan mudah terjangkau dan sedimen tidak masuk ke 

saluran. 

Perencanaan hidrolis pintu sorong, secara umum dapat digunakan 

persamaan debit berikut ini: 

Q   = (k . μ) . a . b . √2. g. h1 

 (Stadar Perencanaan Irigasi KP - 04, 2013) 

Keterangan: 

Q = debit (m3/s) 

k = faktor aliran tenggelam (dapat dilihat pada gambar 2.1) 

μ = koefisien debit (dapat dilihat pada gambar 2.2) 

a = bukaan pintu (m) 

b = lebar pintu (m) 

g = percepatan gravitasi = 9,81 m/s2 

h1 = ketinggian air di atas pintu di depan ambang (m) 

 
Gambar 2.1 Koefisien K untuk Debit Tenggelam 

 Sumber. (Stadar Perencanaan Irigasi KP - 04, 2013) 
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Gambar 2.2 Koefisien Debit Masuk Pintu Datar atau Lengkung 

Sumber. (Stadar Perencanaan Irigasi KP - 04, 2013) 

2.3.2 Saluran Pembawa 

Saluran pembawa adalah bangunan untuk mengalirkan air ke bak 

penenang dan untuk mempertahankan kestabilan debit air. Saluran 

pembawa direncanakan dapat menampung debit 10% lebih besar dari debit 

rencana. Hal ini bertujuan untuk menghindari penurunan level muka air 

pada saat turbin bekerja secara optimal. 

Prencanaan saluran pembawa dianalisa berdasarkan desain standar 

ukuran dan penulangan talang/flume sesuai dengan Standar Perencanaan 

Irigasi KP – 04. Kecepatan maksimum yang diijinkan tidak boleh melebihi 

4,0 m/detik yang dalam batas normal mencapai 0,7 – 3,0 m/detik sedangkan 

untuk desain kemiringan saluran dapat mencapai lebih daru 1/250 atau 

1/400. Persamaan perhitungan dimensi hidraulik dapat digunakan persmaan 

saluran terbuka pada umumnya, yakni: 

Qin = 110% Q 

(IMIDAP, Pedoman Studi Kelayakan Bangunan Sipil 2B, 2009) 

Qin = A . V 

V = k . R2/3 . I1/2  (Stadar Perencanaan Irigasi KP - 04, 2013) 

dengan, Q = debit hasil pengukuran/debit pembangkit (m3/dtk) 

   Qin = debit rencan untuk perhitungan saluran (m3/dtk) 

k = faktor kekasaran Strickler 

   R = jari – jari hidrolis (m) 

   I = kemiringan saluran 
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Faktor kekasaran Strickler diperngaruhi oleh jenis pasangan yang 

digunakan. Pada kasus pasangan beton, koefisien kekasaran = 70 m1/3/dt. 

Desain dimensi talang/flume juga dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini: 

 
Gambar. 2.3 Tabulasi Dimensi Hidraulis Elevated FLume 

Sumber. (Stadar Perencanaan Irigasi KP - 04, 2013) 

2.3.3 Forebay 

Forebay adalah sebagai kolam penampungan air yang berfungsi 

sebagai tempat penenangan air, pengendapan dan penyaringan terakhir. 

Forebay merupakan tempat permulaan pipa pesat yang mengendalikan 

aliran minimum sebagai antisipasi aliran yang cepat pada turbin tanpa 

menurunkan elevasi muka air yang berlebihan atau menyebabkan arus balik 

pada saluran. Desain  kapasitas forebay direncanakan dapat menampung 10 

– 30 kali debit yang akan masuk ke turbin. Sehingga dalam perencanaan 

desain hidrolis forebay dapat diformulasikan menjadi: 

Volume  = (10 – 30) x Qrencana (m3) 

2.3.4 Penstock 

Penstock atau pipa pesat adalah saluran pipa yang menghubungkan 

aliran air dari forebay ke turbin. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam 

mendesain pipa pesat adalah sebagai berikut: 

a. Bahan pipa pesat 

b. Diameter dan tebal pipa pesat 

c. Pipa harus terhindar dari korosi untuk factor keamanan 

d. Pipa yang terbuat dari bahan HDPE atau PVC harus dipendam didalam 

tanah dan terhindar dari sinar matahari secara langsung 
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e. Pipa harus dirancang dengan kehilangan energi maksimal 10% dari 

tinggi jatuh. Namun apabila desain pipa terlalu panjang 5 kali desain 

tinggi jatuh, maka toleransi kehilangan energi boleh mencapai 15%. 

f. Tekanan pada pipa harus didesain untuk menerima tekanan statis, 

tekanan tiba-tiba, dan tekanan akibat penutupan guide vane. 

g. Pipa harus mampu menahan tekanan akibat water hammer dan harus 

dilengkapi dengan pipa napas diujung penstock. Diameter pipa napas 

berkisar antara 1 – 2 %. 

h. Masalah pabrikasi dan konstruksi penstock bisa dilihat pada bagian 

pabrikasi dan konstruksi. 

Desain penstock dapat direncanakan dengan mengasumsikan 

kehilangan energi yang terjadi pada pipa maksimum 4% dan diselesaikan 

dengan persamaan berikut: 

hf = presentase kehilangan energi x H 

Dmin = (10.3xn2xQ2xL/hf)0.1875 

Sehingga, tebal minimum pipa: t =  
Dmin+508

400
 + 1,2 (Celso & Minas, 1998) 

kehilangan energi pada pipa pesat sebesar 4% terdiri dari: 

a. Kehilangan energi minor karena inlet: 

 Hf  = 
𝑉2

2 g
 x (Ke)  

b. Kehilangan energi mayor akibat kekasaran pipa: 

 Hf = 10,3.L .
n2.Q2

D5,33  

 
Gambar 2.4 Koefisien kehilangan energi minor karena inlet 

Sumber. (Chinyere, Obasih, Ojo, Okonkwo, & Mafiana, 2017) 

Keterangan: 

n = koefisien manning (Polyethylene = 0,009 dan steel 0,012) 

L = panjang pipa (m) 
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H = head gross atau tinggi jatuh air kotor (m) 

t = tebal minimum pipa berbahan steel 

Dmin = diameter pipa minimum (m) 

Ke = koefisien masuk (0,04 untuk tipe pemasukan bell mouth) 

2.3.5 Tailrace 

Tailrace atau disebut juga saluran pembuang merupakan saluran yang 

menyalurkan buangan air dari turbin ke saluran pembuang utama. Desain 

saluran dapat direncanakan sesuai dengan desain saluran terbuka pada 

umumnya. 

Q = A . V 

Q = b .h .k . R2/3 . I1/2  (KP – Irigasi, (2013)) 

Keterangan: 

Q = debit yang mengalir pada saluran (m3/s) 

A = luas penampang (m2) 

V = kecepatan rencana (m/s) 

b = lebar saluran (m) 

h = tinggi air yang melewati saluran (m) 

k = koefisien stickler = 70 m1/3/s untuk saluran pasangan beton 

R = jari – jari hidrolis (m) 

I = kemiringan dasara saluran 

2.3.6 Power House 

Desain rumah pembangkit menggunakan tipe semi dibawah tanah. 

Dimensi power house direncanakan sesuai dengan besar turbin dan 

generator yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang yang 

cukup bagi operator dalam mengoperasikan turbin dan alat operasi lainya. 

Sesuai dengan standar kelayakan PLTMH hal – hal yang perlu 

dipertimbangan adalah sebagai berikut: 

a. Dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi operator dalam 

melakukan pengoperasian, pengelolaan alat dan pencatatan data secara 

manual. 

b. Memiliki cukup cahaya atau ventilasi untuk penerangan. 
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c. Apabila menggunakan tipe turbin implus, jarak bebas antara lantai 

rumah pembangkit dengan permukaan air buangan setidaknya antara 30 

– 50 meter dan air di afterbay harus berada diatas muka air banjir pada 

saluran alami. Sedangkan untuk turbin reaction, perbedaan tinggi antara 

level air dan turbin dapat memberikan tenaga tambahan. Sehingga 

untuk turbin reaction diperbolehkan konstruksi lantai rumah berada 

dibawah muka air banjir, hanya saja perlu dilengkapi dengan pintu pada 

tailrace dan pompa. 

2.4 Perencanaan Turbin dan Pemilihan Generator 

2.4.1 Pemilihan Tipe Turbin 

Turbin merupakan alat yang dapat mengubah energi air menjadi 

energi mekanik dalam bentuk putaran poros. Putaran poros inilah yang akan 

dirubah oleh generator menjadi energi listrik. Klasifikasi turbin berdasarkan 

tinggi jatuh dibedakan seperti tabel 2.1 dibawah ini.  

Tabel 2.1 Klasifikasi Turbin 

Turbin 

Runner 

Head Pressure 

High Medium Low 

Impulse - Pelton 

- Turgo 

- Multi – jet 

Pelton 

- Crossflow 

(Banki) 

- Turgo 

- Multi-jet 

Pelton 

Crossflow 

(Michel/Banki) 

Reaction  -Francis 

- Pump as 

Turbine 

(PAT) 

-Propelle 

- Kaplan 

Sumber. (IMIDAP, Studi Kelayakan Mekanikal dan Elektrikal Buku 2C, 2009) 

Turbin impluse yang terdiri dari Pelton, Turgo, dan Cross-flow 

memiliki prinsip kerja bahwa tekanan yang diterima oleh runner adalah 

sama pada setiap sisi sudut geraknya. Sedangkan pada turbin reaction yang 

terdiri dari reverse pump, francis, dan kaplan/propeller berprinsip bahwa 

perputaran runner hanya mengikuti aliran air dan memanfaatkan energi 

kinetik air untuk memanfaatkan daya. Selain dapat dilihat dalam tabel 

diatas, pemilihan tipe turbin dapat juga dicari berdasarkan hubungan debit 

dan tinggi jatuh seperti pada grafik berikut ini: 
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Gambar 2.5 Grafik Perencanaan Turbin 

Sumber. (IMIDAP, Pedoman Teknis Standarisasi Peralatan dan Komponen PLTMH, 

2008) 

Cara membaca grafik diatas adalah pertama hubungkan garis antara 

debit air dengan ketinggian yang telah ditetapkan. Kemudian membuat garis 

tegak lurus antara kecepatan turbin dengan garis tersebut. Sehingga akan 

didapatkan jenis turbin yang ideal untuk digunakan. 

Dalam perencanaan turbin, kinerja turbin dipengaruhi oleh effiseinsi 

yang dimiliki oleh masing – masing jenis turbin. Effisiensi yang dimaksud 

disebabkan karena adanya perbedaan tenaga yang digunakan dengan daya 
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yang dibawa oleh aliran air. Effisiensi masing – masing turbin dapat dilihat 

pada gambar 2.5 berikut ini: 

 
Gambar 2.6 Grafik effisiensi masing – masing turbin 

Sumber. (ATERNER (1997), dikutip dalam Ramos (2000)) 

2.4.2 Pemilihan Generator 

Generator adalah alat yang digunakan pada sistemm PLTMH untuk 

mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang besaranya dinyatakan 

dalam volt – amper (VA). Secara umum, jenis generator yang sering 

digunakan pada sistem PLTMH ada 2 macam, yaitu: sinkron dan asinkron 

atau generator induksi (IMAG). Penentuan penggunakan generator dapat 

didasarkan pada pemakaian daya. Pemilihan jenis generator berdasarkan 

pemakaian daya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini: 

Tabel 2.2 Pemilihan Generator Berdasarkan Pemakaian Daya 

Daya 

terpasang 

< 10 kW 10 – 30 kW > 30 kW 

Tipe 

Generator 

Sinkron atau 

asinkron satu/tiga 

fasa 

Sinkron atau 

asisnkron 3 fasa 

Sinkron 3 

fasa 

Fasa 1 atau 3 3 3 
Sumber. (IMIDAP, Studi Kelayakan Mekanikal dan Elektrikal Buku 2C, 2009) 

Seperti yang dijelaskan pada tabel, bahwa pemilihan generator untuk 

pemakaian daya dibawah 30 Kw dapat digunakan tipe generator sinkron 
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atau asinkron dengan 3 fasa. Perbandingan generator sinkron dan asinkron 

menurut IMIDAP, 2009 dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini. 

 

Tabel 2.3 Perbandingan Generator Sinkron dan Asinkron 

Item Generator Sinkron Generator Asinkron 

Ketersediaan Biasanya diperlukan 

pesanan khusus dan untuk 

daya kecil sulit ditemukan 

dipasaran 

Mudah didapat pada 

hampir semua kategori 

daya 

Konstruksi Cukup rumit, kadang harus 

dilengkapi slipring, diode 

dan rangkaian eksternal 

Kompak dan simpel 

Harga Relatif lebih mahal  Relatif lebih murah 

Perawatan Perawatan dilakukan pada 

field winding dan sikat 

arang 

Perawatan dilakukan pada 

stator, pendinginan, 

tetatpi tidak dibutuhkan 

untuk rotor tipe squirrel 

cage 

Sinkronisasi Diperlukan alat 

sinkronisasi untuk paralel 

ke jaringan 

Tidak dibutuhkan alat 

sinkronisasi 

Independensi Memungkinkan Tidak memungkinkan 

Penyesuaian 

power faktor 

Operasi yang dikehendaki 

memungkinkan dapat 

disesuaikan dengan 

response load factor 

Power factor tidak dapat 

disesuaikan 

Arus eksitasi Menggunakan eksitasi DC Diambil dari jaringan atau 

menggunakan kapasitor 

Motor Start Tahan terhadap arus start 

up motor 

Tidak tahan untuk arus 

starting yang besar 

Overspeed Tidak tahan terhadap 

overspeed (belitan bisa 

terbakar) dalam batas 

waktu tertentu 

Tahan 100% untuk 

kecepatan nominalnya 

Penyesuaian 

tegangan 

dan 

frekuensi 

Memungkinkan  Tidak memungkinkan 

ditentukan tegangan dan 

frekuensi suplai 

(kapasitor atau jaringan) 

Efisiensi Efisiensi pada part maupun 

full load > 85% 

Efisiensi rendah 70% < 

Sumber. (IMIDAP, Studi Kelayakan Mekanikal dan Elektrikal Buku 2C, 2009) 
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2.4.3 Daya Pembangkit 

Daya pembangkit adalah besarnya kapasitas daya yang dapat 

dihasilkan oleh turbin yang dipengaruhi oleh besarnya tinggi jatuh. Tinggi 

jatuh atau disebut head adalah beda ketinggian antara daerah aliran dengan 

instalansi (IMIDAP, Studi Kelayakan Mekanikal dan Elektrikal Buku 2C, 

2009). Tinggi jatuh effektif  yang digunakan dalam perencanaan mikrohidro 

bergantung pada jenis turbin yang digunakan. Menurut (Ramos, 2000) 

tinggi jatuh effektif dapat di hitung berdasarkan persamaan berikut: 

Turbin implus:  Heff = Eres – Enoz – Hf 

Turbin reaksi:  Heff = Eres – Eriver – Hf 

Keterangan: 

Hnetto : tinggi jatuh efektif (m) 

 Eres : Elevasi muka air pada reservoir/kolam penampung (m) 

 Eas : Elevasi pada sumbu as turbin (m) 

 Eriver : Elevasi muka air pada sungai diluar power house (m) 

Hf : Total kehilangan energi (m) 

 
Gambar 2.7 Bentuk Energi pada Aliran Air pada Turbin Implus 

Sumber. (Jasa, Ardana, Priyadi, & Purnomo, 2017) 

Sedangkan persamaan sederhana untuk menganalisis daya pembangkit 

adalah sebagai berikut: 

P = g .Q .Heff .η  . ρ 

(IMIDAP, Studi Kelayakan Mekanikal dan Elektrikal Buku 2C, 2009) 
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Keterangan: 

P : daya pembangkit yang dihasilkan (kW) 

g : percepatan gravitasi  = 9,81 m/s2 

ρ : massa jenis air = 1000 kg/m3 

Q : debit rencana (m3/s) 

η : efisiensi sistem (efisiensi turbin dan generator) 

2.4.4 Kecepatan Spesifik Turbin 

Dikutip dari jurnal ilmiah oleh Suwignyo dkk, tahun 2013, bahwa 

kecepatan spesifik (Ns) merupakan hal utama dalam pemilihan jenis turbin 

yang didasarkan pada penyesuaian tinggi jatuh dan debit rencana. Turbin 

yang memiliki kecepatan spesifik yang sama walaupun debit dan tinggi 

jatuh berbeda, memiliki desain geometri yang serupa. Namun, bentuk dan 

diameternya berbeda. Secara umum, kecepatan spesifik dapat dicari dengan 

persamaan: 

Ns = N√
𝑃

𝐻1,5  (Dietzel, 1980) 

Keterangan : 

Ns : kecepatan spesifik 

N : jumlah putaran turbin yang direncanakan  (per menit) 

P : daya pembangkit (kW) 

H : tinggi jatuh efektif (m) 

Tabel 2.4 Interval kecepatan spesifik masing – masing turbin 

No Jenis Turbin Kecepatan Spesifik 

1 Pelton dan kincir air 10 < Ns < 35 

2 Francis 60 < Ns < 300 

3 Cross Flow 40 < Ns < 200 

4 Kaplan dan Propeller 250 < Ns < 1000 
Sumber. (Penche C (1988), dikutip oleh Dwiyanto, Fery (2016)) 

2.4.5 Perhitungan Runner Turbin 

Runner merupakan baling – baling yang berupa lempengan dan dirakit 

menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai pemutar poros pada turbin. 

Perhitungan runner turbin meliputi lebar, diameter dalam dan diameter luar. 
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Konsep perumusan diameter runner dapat dicari dengan persamaan (Win, 

Win, & Thein, 2016): 

D1 = 
40√𝐻𝑒𝑓𝑓

𝑁
   ; D2 = 

𝐷1

1,4
  

Sedangkan untuk panjang runner, Lr : 

Lr = 
0,81 𝑥 𝑄

𝐷1 𝑥 √𝐻𝑒𝑓𝑓
 

Jarak antar sudu: 

t = 
𝑘.𝐷1

𝑠𝑖𝑛𝛽1
 ; 𝛽1 = arc tan(2tan α1) 

jika menurut Banki, dalam perencanaan turbin tipe crossflow α1 yang 

digunakan sebesar 160, maka jumlah sudu dapat dihitung: 

n =  
𝜋.𝐷1

𝑡
  

maka, perhitungan berat turbin dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

P1 = volume turbin . ρiron 

  = (
1

4
 . 𝐷2

2 . 𝜋 + 𝑛 (𝐷1 − 𝐷2) . 0,002) 𝑥 𝐿 . ρiron 

Keterangan: 

N  = jumlah putaran yang ditempuh (rpm) 

D  = diameter runner (m) 

k = koefisien 0,075 

Q = debit rencana (m3/s) 

Heff  = tinggi jatuh efektif (m) 

L = lebar turbin (m) 

ρiron = 7850 kg/m3 

2.5 Perencanaan Struktur Bangunan Sipil 

2.5.1 Saluran Pembawa 

Desain saluran pembawa atau talang digunakan konstruksi beton 

bertulang dengan panjang rencana 3 m yang kedua ujungnya masing – 

masing ditumpu oleh kolom sebagai pengganti pilar. Perencanaan struktur 

saluran pembawa didesain sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk yang 

sederhana dan praktis. Perencanaan disesuaikan dengan desain elevated 

flume pada tabel 2.5. Diamater tulangan yang digunakan juga dirancang 
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hanya berkisar 10 mm, 12 mm, dan 16 mm. Berikut adalah gambar dan tabel 

desain konstruksi talang/flume yang dapat digunakan untuk lebih 

memudahkan perencanaan: 

 
Gambar 2.8 Penampang Melintang Dimensi Elevated Flume 

Sumber. (Stadar Perencanaan Irigasi KP - 04, 2013) 

 

Tabel 2.5 Desain Dimensi dan Penulangan Flume 

 
Sumber. (Stadar Perencanaan Irigasi KP - 04, 2013) 
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2.5.2 Forebay 

Perencanaan struktural forebay merupakan perencanaan kolom, 

balok, dan dinding. Pedoman persyaratan beton digunakan SNI 2847 – 2013 

tentang “Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung”. Desain 

struktur direncanakan: kekuatan perlu > kekuatan ultimated 

- ∅ Mn > Mu 

∅ Mn = ∅ b.d2.K 

- ∅ Pn > Pu 

∅ Pn = ∅.0,85 x fc′x b x d [
h−2e

2d
+ √(

h−2e

2d
)

2

+ 2mρ (1 −
d′

d
)]x10-3 

- ∅ Vn > Vu 

∅ Vn = (Ø.Vc + Ø.Vs) 

Beban – beban yang bekerja pada struktur meliputi: 

a. Koefisien gempa arah horisontal, E = 
𝑎𝑑

𝑔
 

ad = z x ac x v 

Keterangan: ad  = percepatan gempa maksimum yang terkoreksi 

di permukaan tanah 

 ac = percepatan gempa dasar 

 z = koefisien zona (lampiran 1, halaman 93) 

 v = koreksi pengaruh jenis tanah setempat. 

 g = percepatan gravitasi 

 E = koefisien gempa 

b. Tekanan air: 

Pw = ½ 𝛾𝑤.H2w   

c. Tekanan tanah aktif : 

Pa = ½.𝛾.H2.ka – 2.c.H√ka  

d. Tegangan tanah dibawah struktur: 

  𝜎  = 
∑ Pu

A
 , untuk beban sentris  

𝜎  = 
∑ Pu

A
 ±  

∑ Pu .𝑒.𝑦

I
 , untuk beban eksentris 



25 

 

 

 

Kekuatan perlu (U) setidaknya memiliki nilai yang sama dengan salah 

satu pengaruh beban terfaktor diantara persamaan diberikut ini: 

1. U = 1,4 D 

2. U = 1,2D +  1,6L +  0,5 (Lr atau R) 

3. U = 1,2 D +  1,6 (Lr atau R) + (1,0 L atau 0,5 W) 

4. U = 1,2 D + 1,0 E + 1,0 L 

5. U = 0,9 D + 1,0 W 

6. U = 0,9 D + 1,0 E 

Desain slab untuk struktur dinding maupun lantai bawah, bergantung 

kepada rasio bentang terpanjang (Ly) dan bentang terpendek (Lx). Apabila 

rasio 
𝐿𝑦

𝐿𝑥
 ≥ 2, maka perencanaan penulangan slab dilakukan satu arah. 

Namun, apabila rasio 
𝐿𝑦

𝐿𝑥
 < 2, maka perencanaan penulangan slab dilakukan 

dua arah. Momen yang terjadi pada slab dua arah dengan penampang 

persegi, tergantung pada tumpuan di ke empat sisinya. Berikut tabel 2.6 

yang menyajikan momen tumpuan dan lapang arah x dan y yang tergantung 

dari tumpuan dikeempat sisinya. 

Tabel 2.6 Perhitungan Momen Plat 2 Arah Metode Amplop untuk Perhitungan Slab 

Dinding dan Lantai Forebay 

NO Skema 

Tumpuan 

Gaya lintang 

Koef.X.qu.Lx 

Momen Plat Ly/Lx 

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

1  Mlx = 0,001.q.Lx2.(x) 

Mly = 0,001.q.Lx2. (x) 

Mtx =- 0,001.q.Lx2. 

(x) 

Mty = - 0,001.q.Lx2. 

(x) 

25 

25 

51 

51 

34 

22 

63 

54 

42 

18 

72 

55 

49 

15 

78 

54 

53 

18 

81 

54 

58 

15 

82 

53 

2 

 

Mlx = 0,001.q.Lx2.(x) 

Mly = 0,001.q.Lx2. (x) 

Mty =- 0,001.q.Lx2. 

(x) 

Mtx = ½ Mly 

24 

33 

69 

 

36 

33 

85 

 

49 

32 

97 

 

63 

29 

105 

 

74 

27 

110 

 

85 

24 

115 

 

Sumber. Sudarmanto, 1996 
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Stabilitas kolam bergantung pada jenis material yang digunakan dan 

jenis tanah pada lokasi pembangunan. Forebay dengan material beton harus 

dikontrol stabilitasnya terhadap guling dan gelincir. Kontrol stabilitas 

guliang dan gelincir dapat dilihat pada persamaan dibawah ini. 

- Stabilitas terhadap gelincir: 
∑(V) 

∑(H)
 > Fk 

- Stabilitas terhadap guling : 
∑Momen tahanan

∑Momen guling
 > FK 

- Stabilitas terhadap daya dukung tanah 

(Stadar Perencanaan Irigasi KP - 04, 2013) 

Keterangan: ∑H = resultan gaya pada arah horizontal 

   ∑V = resultan gaya pada arah vertikal 

    FK = faktor keamanan (1,1 – 1,5) 

2.5.3 Penstock 

Desain penstock sesuai dengan Pedoman Studi Kelayakan Sipil buku 

2B IMIDAP 2009. Pipa yang terpendam dapat menggunakan bhan PVC atau 

HDPE, sedangkan apabila tidak terpedam dapat menggunakan bahan besi. 

Berikut adalah perbandingan bahan pipa pesat yang disajikan pada tabel 2.6: 

Tabel 2.7 Perbandingan Bahan Pipa Pesat untuk Desain PLTMH 

Material Gesekan 

dinding 

pipa 

Berat Ketahanan 

karat 

Biaya Sambungan Ketahanan 

tekanan 

Mild 

steel 

*** *** *** **** **** ***** 

HDPE ***** ***** ***** ** ** ***** 

uPVC ***** ***** **** **** **** ***** 

Beton * * ***** *** *** * 

Sumber. (IMIDAP, Pedoman Studi Kelayakan Bangunan Sipil 2B, 2009) 

Keterangan: * = penilaian paling rendah 

   ***** + penilaian paling tinggi 

2.5.4 Power House  

Konstruksi power house meliputi perencanaan pondasi turbin yang 

analisanya menggunakan perhitungan pondasi dangkal tanpa adanya 

pertimbangan terhadap settlement. Desain pondasi turbin direncanakan dapat 

menopang beban turbin yang bergetar. Namun, pada perencanaan kali ini 

beban pondasi yang berasal dari turbin relative kecil, sehingga getaran yang 
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dihasilkan oleh turbin juga relative lebih kecil. Oleh sebab itu, perencanaan 

pondasi dianalisa menggunakan beban statis. Persamaan umum untuk 

menghitung desain pondasi adalah: 

2.5.5 Tailrace 

Konstruksi tailrace menggunakan bahan batu kali yang stabilitasnya 

dihitung terhadap tekanan tanah di sisi kanan dan kirinya. 


