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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Energi Air. 

Energi air, energi yang telah dimanfaatkan secara luas di Indonesia yang dalam 

sekala besar telah digunakan sebagai pembangkit listrik. Di masa mendantang 

untuk pembangunan pedesaan termasuk industri kecil yang jauh dari jaringan 

listrik, energi yang dibangkitkan melalui sistem mikrohidro diperkirakan akan 

tumbuh secara pesat. 

Banyaknya sungai dan aliran irigrasi air yang ada di Indonesia merupakan modal 

awal untuk pengembangan energi air ini. Namun eksploitasi terhadap sumber 

untuk pengembangan energi yang satu ini juga harus memperhatikan ekosistem 

lingkingan yang sudah ada. 

Pemanfaatan energi air pada dasarnya adalah pemanfaatan energi potensial. 

Umumnya turbin digunakan untuk membangkitkan energi listrik sedangkan kincir 

untuk pemanfaatan energi mekanik langsung. Pada umumnya untuk mendapatkan 

energi mekanik aliran air ini, perlu adanya tinggi air yangdiciptakan dengan 

menggunakan bendungan. 

Pembangkit listrik mikrohidro mengacu pada pembangkit listrik dengan sekala di 

bawah 100 kW. Banyak daerah perdesaan di Indonesia yang dekat dengan aliran 

sungai dan aliran irigrasi yang memadai intuk pembangkit listrik peda skala yang 

demikian. Diharapkan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa – desa 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan energi yang di perlukan. 

2.2 Jenis-jenis energi air. 

2.2.1 Energi potensial 

 Energi potensial adalah energi yang di peroleh oleh material tertentu 

sebagai akibat dari posisinya dalam suatu medan gaya. Termasuk di dalamnya 

energi medan gravitasi, energi yang berkaitan dengan suatu fluida yang 

terkompresi. Rumus persamaan berikut menunjukan besarnya energi potensi air : 

 Ep = m.g.h 

Keterangan :  Ep = Energi Potensial air (J)  
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  m   = Massa (kg) 

  g  = gaya grafitasi (m/𝑠2) 

  h = ketinggian (m) 

2.2.2  Enegi kinetik 

 Energi kinetik adalah energi suatu kecepatan (v), contohnya : mobil yang 

bergerak, benda jatuh, dll. Maka rumus energi nya dapat di tulis sebagai berikut : 

 Ek  = 
1

2
 m.𝑣2 

 m = massa (kg) 

 v = kecepatan (m/s) 

 

2.2.3 Energi mekanik  

 Energi mekanik di definisikan sebagai energi total yaitu penjumlahan 

antara energi kinetik dan energi potensial. 

 Em = Ek + Ep 

Keteragan : 

 Em = Energi mekanik (J) 

 Ek = Energi kinetic (J) 

 Ep = Energi potensial air (J) 

2.2.4 Perubahan Energi 

 2.2.5.1. Energi Potensial menjadi Energi Kinetik 

Energi potensial air dirubah menjadi energi kecepatan (kinetik) akibat dari air yang 

bergerak dan mempunyai kecepatan sehingga terjadi impuls dan perubahan 

momentum (sudu – sudu) dan gravitasi, tegangan elastis dan fluida memapat. 

  

2.2.5.2. Energi Mekanik menjadi Listrik 

Hampir semua alat yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik 

menggantungkan diri pada efek faraday untuk prinsip operasinya. Menurut efek 

faraday, suatu gradient voltase ditimbulkan dalam konduktor listrik yang 

dikenakan gaya tegak lurus terhadap suatu medan magnet. 
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2.3       Metode PLTMH. 

Mikrohidro adalah istilah yang digunakan untuk suatu pembangkit listrik yang 

menggunakan energi air. Semakin besar kapasitas aliran maupun ketinggiannya 

dan instalasi maka semakin besar energy yang bbisa dimanfaatkan untuk 

menghasilkan listrik (Aninim, 2010). 

PLTMH umumnya merupakan pembangkit listrik jenis run of river dimana tinggi 

diperoleh tidak dengan cara membangun bendungan besar, melainkan dengan 

mengalihkan aliran air sungai ke suatu sisi dari sungai tersebut selanjutnya 

mengalirkannya lagi ke sungai pada suatu tempat diman beda tinggi yang 

diperlukan sudah diperoleh. Air di akirkan ke rumah pembangkit (power house) 

yang biasanya di bangun dipinggir sungai. Air akan memutar sudu turbin (runner), 

kemudian air tersebut di kembalikan kesungai asalnya. Energi mekanik dari 

putaran poros turbin akan diubah menjadi energy listrik oleh sebuah generator. 

Pembangkit listrik tenaga air dibawah 100 kW digolongkan sebagai PLTMH, 

(Muhammad.2010) 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air 

dalam skala kecil dimana daya yang di hasilkan < 1 Mega Watt, yang meruoakan 

bentuk perubahan tenaga dari tenaga air dengan ketinggian dan debit tertentu 

menjadi tenaga listrik dengan menggunakan turbin dan generator ( Hadihardaja 

dan sangkawati, 2001). 

Berhasilnya pembangkit listrik tenaga air mikro hidro tergantung pada daripada 

usaha untuk mendapatkan tinggi jatuh air dan debit yang besar secara efektif dan 

ekonomis. Di hulu sungai dimana pada umumnya kemiringan dasar sungai lebih 

curam akan mudah diperoleh tinggi jatuh yang besar. ( Arismunandar,dkk,1991). 

 

2.4 Jenis – jenis PLTMH. 

2.4.1    PLTMH jenis terusan aliran sungai (run-of-river). 

PLTMH jenis ini memanfaatkan aliran sungai secara alami untuk menghasilkan 

energi listrik. Air di hilir sungai dimanfaatkan sedemikian rupa tanpa mengganggu 

aliran sungai ke hulu. Energi listrik yang dihasilkan sebanding dengan jumlah 

volume air perdetik yang mengalir. Sehingga saat sungai kering tidak ada air, 

generator tidak bisa menghasilkan energi listrik. PLTMH tipe ini cocok dibangun 
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pada sungai – sungai besar di Indonesia yang lokasinya masih terisolasi dan 

bertujuan untuk mendapatkan sember energi lisrtrik yang ramah lingkungan 

dengan segera (Lalu, 2017) 

 
Gambar 2.1 PLTMH terusan aliran sungai (run-of-river). 

 

 

2.4.2  PLTMH dengan kolam pengatur. 

PLTMH jenis ini menggunakan bendungan yang melintang disungai, yang 

bertujuan untuk menaikan permukaan air dibagian hulu sungai guna 

membangkitkan energi potensial yang lebih besar sebagai pembangkit listrik. 

PLTMH jenis ini memiliki efisiensi yang lebih baik daripada PLTMH tipe terusam 

aliran sungai. 

Dengan menggunakan cara seperti ini, kita juga dapat mengatur aliran 

sungai per hari ataupun per minggu untuk membangkitkan listrik sesuai dengan 

kebutuhan beban. Karena bisa mengatur aliran sungai, PLTMH jenis ini bisa 

digunakan sewaktu – waktu untuk memenuhi kebutuhan sumber energi pada saat 

puncak (Lalu, 2017) 
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Gambar 2.1 PLTMH terusan aliran sungai (run-of-river). 

 

2.4.2    PLTMH dengan kolam pengatur. 

PLTMH jenis ini menggunakan bendungan yang melintang disungai, yang 

bertujuan untuk menaikan permukaan air dibagian hulu sungai guna 

membangkitkan energi potensial yang lebih besar sebagai pembangkit listrik. 

PLTMH jenis ini memiliki efisiensi yang lebih baik daripada PLTMH tipe terusam 

aliran sungai. 

Dengan menggunakan cara seperti ini, kita juga dapat mengatur aliran 

sungai per hari ataupun per minggu untuk membangkitkan listrik sesuai dengan 

kebutuhan beban. Karena bisa mengatur aliran sungai, PLTMH jenis ini bisa 

digunakan sewaktu – waktu untuk memenuhi kebutuhan sumber energi pada saat 

puncak (Lalu, 2017) 

 

Gambar 2.2 PLTMH dengan kolam (regulation pond). 
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2.4.3    PLTMH dengan menggunakan waduk (reservoir). 

PLTMH tipe ini mirip dengan PLTMH yang menggunakan kolam penatur. 

Cuman disini dibuatkan sebuah waduk yang dapat menampung air dalam jumlah 

besar, sehingga kapasitas pembangkitan energi listrik PLTMH juga menjadi lebih 

besar lagi. Waduk ini biasanya berbentuk hampir seperti danau buatan, atau dapat 

dibuat dari danau asli sebagai penampung air hujan sebagai cadangan untuk musim 

kemarau.  

PLTMH jenis ini banyak terdapat di negara – negara yang memiliki curah 

hujan sedikit, hanya 2 – 3 bulan saja, atau negara 4 musim, sayangnya pembuatan 

PLTMH yang menggunakan bendungan ini selain menghabiskan tanah dan modal 

yang besar. Terkadang bisa menyebabkan perubahan atau kerusakan lingkungan 

yang fatal. (Lalu, 2017) 

 
Gambar 2.3 PTMH yang menggunakan bendungan. 

 

2.4.4 PLTMH jenis pompa – generator (pomped storage). 

PLTMH jenis ini membutuhkan dua buah kolam pengatur. Saat kebutuhan 

listrik menigkatkan, air akan dialirkan dari kolom pengendali atas dan ditampung 

di kolam pengendali yang bawah. Energi potensial aliran air inilah yang 

dimanfaatkan menjadi energi listrik. Sedangkan saat beban minimal, listrik yang 

dihasilkan pembangkit listrik lain digunakan untuk memompambalik kolam 

penampungan diatas untuk digunakan saat dibutuhkan. 

 

 

 



9 
 

Di Indonesia pembangkit ini cocok dikembangkan karena pada saat malam 

hari, semua orang serempak menggunakan listrik sehigga beban melonjak secara 

seketika, sedangkan siang hari hanya sedikit orang yang menggunakan listrik. 

Pembangkit ini bertujuan untuk menyimpan listrik sisa yang dibangkitkan. Sisa 

listrik yang dibangkitkan oleh PLTMH lainnya digunakan untuk memompa air dan 

digunakan saat beban puncak di malam hari. (Lalu,2017). 

 

 
Gambar 2.4 PLTMH pompa – generator (pomped storage) 

2.5 Bagian -  bagian PLTMH. 

2.5.1  Bangunan pemasok air. 

Pada umumnya bangunan pemasok air pada PLTMH adalah bangunan  

sluran irigrasi dan sungai yang memiliki potensi tinggi 

2.5.2 Bak penampang. 

   Bak penampang berfungsi menampung aliran air dari salran irigrasi sebagai 

cadangan kekurangan debit air yang akan digunakan, untuk kemudian dialirkan 

memalui pipa pesat 

2.5.3  Pipa pesat. 

Sebagai pengantar air, pipa pesat harus dapat bertugas sebagai pengantar air 

dan tidak bocor serta dapat mengimbangi tekanan air. 

2.5.4  Turbin. 

Terdapat dua jenis turbi air (PLTA, PLTMH) yaitu: turbin impulse dan 

turbin reaksi. Type Tubin ini dipengaruhi oleh head atau tinggi dari air terhadap 

turbin dan debit atau volume air lokasi pembangkit. Faktor lain yang mempengaruhi 

adalah efisiensi dan biaya. (Fajar, Angga, dan Denny 2016). 

 Tubin Ipulse. 
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a) Turbin Impulse  

adalah turbin yang memanfaatkan energi potensial air diubah menjadi 

energi kinetik dengan nosel. Air keluar dari nosel yang mempunyai 

kecepatan tinggi membentur sudut turbin. Setelah membentur sudut, arah 

kecepatan aliran berubah sehingga menjadi perubaha mommentum 

(impluse). Akibatnya roda turbin akan berputar. Turbin impuls memiliki 

tekanan sma karena aliran air yang keluar dari nosel tekanannya sama 

dengan tekanan atmosfir sekitarnya. Energi potensial yang masuk ke nosel 

akan dirubah menjadi energi kinetik. 

b) Turbin Reaksi. 

Turbine reaksi adalah turbin yang memanfaatkan energi potensial untuk 

menghasilkan energi gerak. Sudu pada turbine reaksi mempunyai profil 

khusus yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air selama melalui 

sudu. Perbedaan tekanan ini memmberikan gaya sudu sehingga runner 

(bagian turbin yang berputar) dapat berputar. Turbin yang bekerja 

berdasarkan prinsip ini dikelompokan sebagai turbin reaksi. Runner tubin 

reaksi sepenuhnya tercelup dalam air dan berada dlam rumah turbin. 

2.6  Jenis – jenis turbin. 

2.6.1  Turbin pelton. 

Turbin pelton meruakan salah satu dari jenis turbin impuls. Tubin air ini 

dinamakan berdasarkan orang yang menemukan yaitu Lester Allen Pelton (1829 – 

1908). Roda jalan pada turbin pelton di lengkapi dengan ember – ember yang 

dipasang pada keliling roda jalan. Turbin air pelton umumnya dipakai untuk tinggi 

terjun air (head) yang besar. Tinggi terjun air (head) di hitung dari permukaan air 

sampai tengah – tengah pancaran air pada nozzle. 

 

Gambar 2.5 Turbin pelton 
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Nozzle merupakan mekanisme pancaran yang berbentuk melengkung 

yang mengarahkan air sesuai dengan arah aliran yang direncanakan dengan 

mengatur aliran air. Nozzle berfungsi untuk mengubah tekanan air menjadi suatu 

kecepatan aliran, yang digunakan sebagai memutar sudu jalan atau runner. (Priyo, 

2008). 

 

Gambar 2.6 Nozzle pelton. 

2.6.2 Turbin Turgo 

Turbin ini merupakan jenis roda jalan aliran aksial dimana air dialirkan ke 

roda jalan melalui satu pemancar atau lebih. Pemancar (nozzle) yang digunakan 

sama seperti pemancar pada turbin pelton. Aliran air melalui pemancar diatur oleh 

jarum pengtur (needle). Untuk diameter pancaran dan kapasitas yang sama, 

diameter roda jalan dari turbin air turgo lebih kecil dari roda jalan turbin pelton. 

 

Gambar 2.7 Turbin turgo. 
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2.6.3 Turbin Francis. 

Turbin Francis merupakan turbin jenis reaksi yang bekerja karena tekanan 

pada roda turbin yang mengakibatkan roda turbin berputar dimana aliran air melalui 

rumah keong yang diarahkan dengan sudu pengarah menuju sudu jalan dari roda 

turbin. Daya yang dihasilkan oleh turbin dapat diatur dengan cara mengatur posisi 

sudu diam, sehingga aliran air yang menumbuk roda turbin dapat diatur. Prinsip 

kerja dari turbin francis ialah memanfaatkan energi jatuh air untuk memutar roda 

turbin. Roda turbin berputar dikarenakan cairan yang ada diantara sudu roda turbin 

memiliki energi mekanis, partikel cairan ini memiliki kecepatan keliling U dengan 

arah menyinggung lingkaran. Akibatnya, timbulah gaya sentrifugal. Dengan 

meningkatnya gaya sentrifugal membuat partikel cairan bergerak menuu pusat dari 

roda turbin dengan kecepatan relative W yang arahnya menyinggung permukaan 

sudu. Sedangkan kecepatan absolute C merupakan penjumlahan geometris dari U 

dan W.(Fritz Dietzel 1992). 

 

 
Gambar 2.8 Turbin Francis. 

 

2.6.4 Turbin Kaplan. 

Dietzel, (1996)  menjelaskan bahwa turbin Kaplan sesuai dengan persamaan 

Euler yaitu makin kecil tinggi air jatuh yang tersedia, makin sedikit pula belokan 

aliran air didalam sudu jalan. Dengan bertambahnya kapasitas air yang masuk ke 

dalam turbin, maka akan bertambah besar pula luas penampang saluran yang dilalui 

air, dan dengan demikian kecepatan putar turbin bisa dipilih atau ditentukan lebih 

tinggi. Pada awalnya turbin ini menggunakan roda baling-baling dengan sudu-sudu 

tetap yang dituang dan cocok untuk pusat tenaga air yang dibangun di sungai. Oleh 

Prof. Kaplan turbin baling-baling dikembangkan sehingga sudu jalan tersebut dapat 
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diputar didalam leher poros. Dengan demikian sudut sudu dapat diatur sesuai 

dengan kondisi operasi turbin saat itu.  

 

Gambar 2.9 Turbin Kaplan. 

2.6.5 Turbin Crossflow (Turbin Michell-Banki) 

Turbin cross-flow adalah salah satu turbin air dari jenis turbin aksi (impulse 

turbine). Prinsip kerja turbin ini mula-mula ditemukan oleh seorang insinyur 

Australia yang bernama A.G.M. Michell pada tahun 1903. Kemudian turbin ini 

dikembangkan dan dipatenkan di Jerman Barat oleh Prof. Donat Banki sehingga 

turbin ini diberi nama turbin Banki dan terkadang disebut juga turbin Michell- 

Ossberger (Haimerl, 1960). 

Turbin jenis ini baik sekali digunakan untuk pusat tenaga air kecil dengan 

daya kurang dari 750 Kw. Tinggi jatuh air yang bisa digunakan antara 1 – 200m 

dan kapasitas antara 0,02 – 7 m3/ detik. 

 

Gambar 2.10 Turbin crossflow (Banki) 
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2.7 Alternator 

Alternator adalah peralatan elektromekanis yang mengkonversikan energi 

mekanik menjadi energi listrik arus bolak balik. Pada prinsipnya, generator listrik 

arus bolak-balik disebut dengan alternator, tetapi pengertian yang berlaku umum 

adalah generator listrik pada mesin kendaraan. Fungsi utama dari alternator adalah 

menghasilkan listrik ketika mesin dihidupkan (on). Tenaga listrik yang di hasilkan 

oleh alternator adalah tegangan AC yang kemudian dikonversikan menjadi 

tegangan DC. 

 

Gambar 2.11 Alternator 

2.8 Potensi Energi Air Kali Suci Dusun Jetis Kab.Gunung Kidul 

(Yogyakarta). 

 

Gambar 2.12 Lokasi Kali Suci 
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Bendungan Kali Suci Dusun Jetis, Semanu, Kabupaten Gunungkidul, 

Yogyakarta. Kali Suci terletak pada koordinat 49L 460275 Mt dan 9114780 mU 

dengan ketinggian elevasi 152 meter diatas permukaan laut. 

2.9 Dasar dalam pemilihan bahan. 

Bahan merupakan syarat utama sebelum melakukan perhitungan 

komponen pada setiap perencanaan pada suatu mesin atau peralatan harus 

dipertimbangkan terlebih dahulu pemilihan mesin atau peralatan 

lainnya.Misalnya jenis bahan dan sifat-sifat bahan itu tahan terhadap keausan, 

korosi dan sebagainya. 

2.9.      Bahan yang digunakan sesuai dengan fungsinya. 

Dalam pemilihan bahan, bentuk, fungsi dan syarat dari bagian mesin 

sangat perlu diperhatikan.Untuk perancangan harus mempunyai pengetahuan 

yang memadai tentang sifat mekanik, kimia, termal untuk mesin seperti baja besi 

cor, logam bukan besi (non ferro), dan sebagainya.Hal-hal tesebut berhubungan 

erat dengan sifat material yang mempengaruhi keamanan dan ketahanan alat 

yang direncanakan. 

2.9.2 Bahan mudah didapat. 

Yang dimaksud bahan mudah didapat adalah bagaimana usaha agar 

bahan yang dipilih untuk membuat komponen yang direncanakan.Selain 

memenuhi syarat juga mudah didapat dipasaran agar tidak menghambat pada 

saat proses pembuatan. 

2.9.3 Keuntungan dalam pembuatan dan pemakaian. 

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pembuatan suatu bahan 

hendaknya lebih banyak dari kerugiannya. Sedapat mungkin alat yang dibuat 

sederhana, mudah dioperasikan, biaya perawatan dan perbaikanrelatif rendah 

tetapi memberikan hasil yang memuaskan dengan perawatan sederhana. 

2.10 Bahan dan komponen. 

Pada perancangan ini diusahakan jenis bahan yang digunakan tidak 

terlalu banyak bervariasi, sehingga ada beberapa komponen menggunakan jenis 

bahan yang sama dengan pertimbangan bahan itu masih cukup aman. 
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Adapun komponen-komponen yang diperlukan dalam proses pembuatan 

alat alat ini yaitu : 

2.10.1 Kerangka. 

Kerangka merupakan bagian utama dalam mendukung komponen – 

komponen lainnya. Kerangka ini berfungsi untuk menahan beban yang akan 

diterima pada alat pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Adapun 

pengerjaan utama pada proses pembuatan pembuatan PLTMH ini yaitu 

pengelasam, khususnya pembuatan kerangka digunakan sistem pengelasa 

asitelin. 

 

Gambar 2.13 Kerangka PLTMH 

2.10.2 Transmisi pulley v-belt 

Pully dan v-belt di pakai untuk menghubungkan poros turbin dengan poros 

alternator (dinamo). 

 
Gambar 2.14 Pulley 
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2.10.3 Bantalan (bearing). 

 Bantalan adalah suatu komponen mesin yang menumpu/mendukung dan 

membatasi gerakan poros, sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya 

berlangsung secara halus dan aman. Bantalan harus terbuat dari bahan yang 

kokoh, agar poros dan komponen mesin lainnya dapat berfungsi dengan baik. 

Jika bantalan terbuat dari bahan yang mudah rusak, maka komponen lainnya juga 

akan rusak. 

 

Gambar 2.15 Bearing. 

Bantalan pada poros yaitu bantalan gelinding dan benrbentuk bola, maka 

faktor kecepatan bantalan yaitu 

Fn = (33,3 : n)0,33   ....................................(Sularso, 1978 : 136) 

Dimana : Fn = Faktor kecepatan (N/jam) 

       n =  Kecepatan putar (rpm) 

2.10.4 Dinamo.  

Dinamo adalah mesin listrik atau pembangkit tenaga listrik untuk 

mengubah energi ginetik menjadi energi listrik. Jika dinamo itu menghasilkan 

arus (DC), maka sering disebut alternator dalam dinamo. 

 

Gambar 2.16 Dinamo
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