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‘BAB II’ 

>TINJAUAN PUSTAKA> 

 

2.1 Dasar Teori 

 Tenaga yang dihasilkan dari air merupakan sumberdaya terpenting setelah tenaga uap 

/ panas, tenaga air mempunyai beberapa keuntungan yaitu tidak mencemari lingkungan, tidak 

menghasilkan limbah, biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang lebih rendah daripada 

uap, dieasel dan nuklir. Air adalah jenis fluida yang umum kita jumpai di sekitar kita. 

Perbandingan jumlah air dengan daratan adalah sekitar 70%. (Sumber : Wwf.or.id) 

 Umumnya air adalah sumber energi yang sangat mudah kita jumpai karena ada di 

sekitar kita dengan jumlah yang melimpah. Ada beberapa energi yang terdapat di dalam air 

yakni energi kinetik yaitu energi ketika air mengalir dan energi potensial yang ada ketika air 

jatuh. Salah satu cara pemanfaatan sumberdaya air adalah menggunakan roda air. Roda air 

ialah salah satu sumber energi yang bisa di fungsikan untuk pembangkitan listrik dengan cara 

memanfaatkan arus aliran air yg kemudian menghasilkan listrik. Dengan memanfaatkan 

energi pontensial maupun energi kinetik. dari aliran air untuk. memutar roda air tersebut. 

Energi Potensi dari air di rubah jadi energi mekanis melalui turbin yang selanjutnya dirubah 

menjadi tegangan listrik menggunakan generator listrik. (Pudjanarsa dan Nursuhud, 2006 : 

8) 

 Sebagai sumber energi, roda air sangat beragam manfaatnya, diantaranya adalah 

sebagai pembangkit listrik untuk pedeasaan atau pedalaman yang masih belum di aliri listrik 

oleh PLN, untuk mengambil air dari sungai agar dapat mengaliri irigasi dan persawahan, 

sebagai penggerak kapal di air, dan juga di manfaatkan untuk penggilingan seperti (Gambar 

2.1). (Patty, 1994 : 1) 
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Gambar 2.1. Roda air untuk penggilingan 

 

2.2 Prinsip kerja 

 Pembangkit listrik tenaga roda air apung merupakan istilah yang di gunakan sebagai 

pembangkit listrik energi aliran air yang menggunakan sistem terapung yang memiliki 

kapasitas di bawah dari 5 kW. arus air untuk Alat Pembangkit Listrik Roda Air Apung tidak 

harus memanfaatkan arus air yang kuat, tetapi juga dapat menggunakan arus air yang berasal 

dari aliran irigasi ataupun sungai. Air yang memiliki arus memilik potensi untuk di 

manfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Roda Air Apung. Rancang bangun pembangkit listrik 

ini memakai sistim apung, yang memiliki tujuan supaya pemakaiannya dapat lebih mudah 

dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. pembangkit listrik roda 

air apung menggunakan jenis kincir undershot. Air yang mengalir diantara 2 pelampung akan 

memutar roda air yang kemudian menggerakan generator ac melalui penghantar gerak, daya 

ac yang dihasilkan lalu di gunakan untuk mengisi baterai penyimpanan atau langsung di 

gunakan (Gandhi, et al : 2016) 

 

2.3 Model – Model Roda Air 

 Roda air mempunyai model atau cara penggunaannya masing – masing. Ada 3 jenis 

roda air menurut (Borland:1995) yakni sebagai berikut :  

1. Roda air overshot. ; cara kerjanya yaitu ketika ada jatuhan air yang menhujam sudu 

bagian dalam yang akan memberikan gaya sehingga kincir berputar.  
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Gambar 2.2. Roda air tipe overshot 

. 

Roda air Pitchback : adalah variasi pada kincir air overshot sebelumnya karena juga 

menggunakan berat gravitasi air untuk membantu memutar roda, tetapi juga 

menggunakan arus air di bagian bawah untuk memberi dorongan. ekstra. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Roda air tipe pitchback 

. 

2. Roda air undershot. ; cara kerjanya adadalah ketika ada aliran air yang mengenai sudu 

bagian bawah dari kincir. Type ini dapat disebut dengan “vitruvian”. Type ini pas 

dipasang di perairan surut pada daerah yang rata. Mempunyai efisiensi 0,75 – 0,8 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Roda air tipe undershot 

. 
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3. Roda air breastshot. : ialah percampuran antara type overshot dengan undershot. 

Berdasarkan dari tenaga yang di dapatkannya. Jatuhnya  lebih rendah dari diameter 

roda air.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Roda air tipe breastshot 

. 

Untuk perancangan pada tugas akhir ini dilakukuan dengan menggunakan kincir air 

undershot. Pada umumnya kincir air undeshot dibuat dengan sudu datar agar mudah untuk 

diaplikasikan, karena kincir undeshot ini memanfaatkan tenaga air arus datar. 

 

2.4 Energi 

 Secara garis besar menurut (pudjanarsa dan nursuhud. 2006 : 2) energi dapat di 

klasifikasikan menjadi dua ialah tenaga. transional (transitional energy). dan energi tersimpan 

(stored .energy). tenaga transional merupakan energi yang lagi bergerak, dan bisa berpindah 

melewati sesuatu. batasan dari system. tenaga tersimpan yang telah sebutkan seperti dari 

namanya, merupakan tenaga yang berbentuk sebagai massa, posisi. dalam medan gaya dan 

lain lain. Bentuk tersimpan ini dapat klasifikasi jadi beberapa bentuk energi yaitu: 

 

2.4.1 Energi Dalam. 

 2.4.1.1 EnergiiListrikiow 

  Tenaga listrik merupakan tenaga yang berkait pada akumulasi aliran.dari 

elektron, dirumuskan dengan satuan watt dan jam atau kilo watt dan jam. Bentuk transisinya. 

adalahh aliran elektron melewati konduktord dengan tipe tipe lainnya.  

𝑊 = 𝑉 𝑥 𝐼 𝑥 𝑡 
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Dimana  (Triwahyu Hardianto,2015) 

Waw. = usaha (J). 

Vaw. = tegangan (Volt). 

Iiaks = kuat arus (Amp). 

tawq =  satuan waktu (sekon). 

 

2.4.2 Energi. Pontensial 

 Tenaga potensial merupakan tenaga yang di dapatkan dari suatu bahan dikarenakan 

faktor letaknya di suatu gaya medan. Bagian di dalamnya. adalah tenaga medan gravitasi, 

tenaga yang bersangkut paut. pada satu fluida yang .bertekanan. Rumus persamaannya 

sebagai berikut: 

𝐸𝑝 = 𝑚 𝑥 𝑔 𝑥 ℎ 

Dimana                                                                                    (Triwahyu Hardianto,2015) 

Ep. = energi potensial air (J). 

mi.  = massa (kg). 

gtr.  = gaya gravitasi (𝑚/𝑠2). 

hur.  = ketinggian (m). 

 

2.4.3 Energi, Kinetik, 

 Energi kinetici merupakan tenaga kecepatan sesuatu (v), contohnya : sepeda  berjalan, 

apel gugur, dan lainnya . rumusnya seperti di bawah : 

. Ek =  
1

2
   𝑚 𝑥 𝑣2 

 

Dimana  (Triwahyu Hardianto,2015) 

Ek = energi kinetik 
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m  = massa (kg) 

vi   = kecepatan (m/s). 

 

2.4.4 Energi/ Mekanik/ 

 Tenaga mekanik dapat di sebutkan dengan penjumlahan antara energi pontensiall 

dengan energi kinetik. 

. Em = Ek + Ep 

Dimana (Triwahyu Hardianto,2015) 

Emo = energi mekanik (J). 

Eko = energi kinetik (J). 

Epo = energi potensial air (J). 

 

2.5 Komponen Utama Roda Air Apung Portabel 

 Di rancang bangun ini jenis material yang di gunakan tidak banyak, itu di akibatkan 

karena beberapa kompenan memilik bahan yang sama yang yang dapat digunakan dan 

pertimbangannya karena bahan itu masih aman untuk di gunakan, komponennya seperti ini: 

 

2.5.1 Kerangka.  

 Frame ialah bagian utama yang menjadi dudukan utama dari alat, frame ini memiliki 

dibuat menggunakan pipa hollow, proses utama untuk pembuatan alat ini yaitu. pengelasan. 

 

2.5.2 Transmisi pulley v – belt.  

 V belt yaitu untuk menghantarkan energi dari sumbernya yang mempunyai. 

Penampang. trapezium. Tenunan , tetePulley v belt di gunakan untuk mentransmisikan daya 

dari roda air ke generator. 
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Gambar 2.6 pulley v-belt 

 

2.5.3 Generator  

 Generator ialah alat yang dibuat untuk merubah suatu tenaga mekanik menajadi 

tenaga listrik yang memiliki arus bolak balik, dia menggunkan prinsip elekromekanism, 

generator ini  ketika memiliki arus bolak balik maka sering di sebut dengan alternator. 

Generator ini memiliki fungsi untuk membuat aliran listrik ketika mesin di start. Energi yang 

dapat dihasilkan dari alternator ialah arus ac yang dirubah menjadi arus dc. 

 

  

 

  

 

Gambar 2.7 Generator 
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2.5.4 Bearing. 

               Bearing ialah bagian dari alat yang menahan atau menjadi tumpuan untuk menahan 

gerakan poros, yang dapat mengakibatkan .gerakan tak menentu ketika bergetar dan 

sebagainya. Bearing haruslah dibuat dari material yang kuat. Supaya. Apa yang di tahan di 

tumpu olehnya dapat bekerja dengan aman dan baik. apabila bearing terbuat dari bahan yang 

tidak sesuai maka akan mengakibatkan banyak kompenan lainnya ikut rusak, 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Bearing 

 

2.6 Mekanisme roda air apung 

 Pada kincir air yang memanfaatkan aliran aliran sungai, tenaga air yang tersedia ialah 

tenaga kinetic. Kincir air bekerja pada aliran air dari sungai irigasi dengan sudu yang ditabrak 

langsung oleh aliran air sehingga menghasilkan energi kinetik.  

 Penambahan. jumlah. sudu dari kincir mengakibatkan meningkatnya putaran dan gaya 

tangensial yang terjadi. seiring dengan bertambahnya aliran air yang menabrak sudu, 

meningkatkan. daya dan efesiensi .turbin kinetic. (joni rahmadi,2015) 

 

2.6.1 Daya Rencana Generator. 

 Pada. roda air. apung poros dipakai untuk meneruskan putaran dari roda air kemudian 

ke generator melalui. pulley, untuk menggerakan generator. Aliran air yang. semakin cepat 

mengalir. membuat putaran roda air menjadi cepat yang akan menghasilkan energi.yang akan 

semakin besar. Generator yang dipkai didalam rancang bangun roda air apung portabel 

.adalah dinamo dari lampu sepeda. 
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2.6.2 Daya Turbin. 

 Aliran arus air yang. Menabrak sudu, menyebabkan roda air akan. berputar, makin. 

deras arus air yang menabrak sudu akan mengakibatkan putaran dari roda air akan semakin 

cepat memutar generator 

 Putaran dari roda air apung (RPM) di pengarungi dengan deras nya aliraran air (V). 

cepatnya arus air perbandingannya lurus sama dengan debit dari air, seperti pada rumus 

berikut : 

         (M.M. Dandekar,1991) 

. 𝑃 =
 𝜂 𝑥 𝑝 𝑥 𝐴 𝑥 𝑉3

2
 

Dimana. : 

 𝑃𝑜𝑝 = Daya (Watt) 

 𝑝𝑜𝑝= Massa. jenis air : 989 (kg/𝑚3) 

 Aop= Luas penampang. (𝑚2) 

 𝜂. 𝑜 = Efisiensi turbin. : 0.75 – 0,8 

 Vjo= kecepatan. (m/s) 

 

2.6.3 Kecepatan Turbin. Spesifik. 

 Kecepatan turbin spesifiks bisa dimaksudkan dengan kecepatans. ideals persamaan 

geometrissturbin, yang .menghasilkanssatu .satuan dayaatiap satu .satuan head. 

 Kecepatan turbin spesifiksPerhitungan. tepat ini menghasilkan. performa turbin 

.dalam jangkauan .head dan debit tertentu. 

 Ini merupakan rumus kecepatan spesifik berdasarkan dari  (M.M. Dandekar,1991) 

wdaNs = 𝑛
√𝑃

𝐻
5

4

 

Dimana : 
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Ns ww= Kecepatan turbin 

Pik  . = Daya turbin. (kw) 

𝑛 ww= Putarans yang. di tetapkan. (rpm) 

Had. = Head .(m) 

 

2.7 Lokasi Pengujian. Roda Air Apung Portabel 

 Aliran dari kali brantas.yang memiliki arus sebagiannya di alirkan ke kampus tiga 

UMM yang sebagiannya lagi kemudian dimanfaatkan sebagai irigasi. untuk memberi air 

persawahan di area UMM. 

 Sebagian aliran ada. yang mengalir ke peternakan dan Perikanan., aliran air inilah 

yang kemudian digunakan menjadi pembangkit listik PLTMH Universitas. Muhammadiyah 

Malang (umm.ac.id) 

 Ini  ialah data dari irigasi pada keadaan normal sebagai tempat untuk menguji. roda 

air apung portabel : 

 Lebars. Parits. ; o3 meters. 

 Kedalamans.   ; o0,7 meters 

 Debit .       k    ; o0,05 𝑚3/𝑠 


