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BAB II 

TINJUAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Pengertian Mikrohidro 

 Pemanfaatan tenaga air untuk berbagai kebutuhan daya (energi) telah 

dikenal sejak dulu, di mulai dengan teknologi sederhana seperti waterwheelatau  

yang biasa disebut dengan kincir air, sampai dengan teknologi sekarang yang 

canggih dengan menggunakan berbagai macam jenis turbin. Teknologi ini sudah 

terjamin handal, sebagai contoh penggunaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro 

(PLTMH) untuk daerah-daerah pelosok di Amerika Utara (Cuninghamand 

Barbara, 1998) dan Afrika (Klunne 2003). Tenaga hidro (hydropower) adalah kata 

istilah yang digunakan untuk pembangkit yang memanfaatkan tenaga air. Kondisi 

air yang biasa di manfaatkan sebagai sumber daya (resource) penghasil listrik 

adalah memiliki kapasitas aliran (debit) dan dengan perbedaan ketinggian atau 

jarak ketinggian jatuh (head). Air akan disalurkan ke dalam turbin yang akan 

melewatisudu-sudu, energi air akan memutar poros di turbin. Putaran daripada 

poros turbin inilah yang akan menjadi pemutar generator untuk memperoleh 

energi listrik. 

 Sedangkan kata mikrohidro adalah hanya sebagai istilah, mikro artinya 

kecil. dan hidro artinya. air. Yang membuatmikrohidro dan mini hidrobeda adalah 

output daya yang dihasilkan. Mikrohidro menghasilkandaya yang lebih rendah 

dibandingkandengan minihidro, mikrohidro menghasilkan daya yang lebih rendah 

dari 100 KW, adapun daya yang dikeluarkanminihidro daya keluarnya berkisar 

antara 100 KW hingga 5000 KW (Jiandongdkk, 1997).  
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Secara teknis, mikrohidro ini mempunyai tiga komponen yang utama yaitu : 

 Sumber air (sumber energi) 

 Turbin 

 Generator 

Kapasitas tertentu dari air akan dialirkan pada ketinggian tertentu kerumah 

instalasi (rumah turbin). Dirumah instalasitersebut akan menghantam turbin 

dimana turbin itu sendiri di pastikan akan memperoleh energi air tersebut dan 

mengubahnya menjadi energi mekanik berupa putar poros turbin. 

 Sistem mikrohidro juga telah dikembangkan dibeberapa negara untuk 

mencukup kebutuhan listrik pada daerah- daerah pedalaman antara lain diPeltric 

Set di Nepal, Columbia alternator sistem di Kolumbia dan picopowerpack di 

America. Ketiga sistem tersebut menggunakan turbin impuls sebagai penggerak 

(Maherand Smith, 2001). 

 Hasildari aliran jet yang diperoleh nozzle dapat mempengaruhi kinerja 

turbin. Penelitian tentang hal ini dilakukan oleh Kvicinsky dan kawan kawan 

(2002), dimana analisa aliran jet yang terjadi pada permukaan sudu turbin 

dilakukan secara numerik maupun eksperimental. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kualitas jet sangat berpengaruh pada pemasukan tekanan dan medan 

kecepatan pada permukaan suduhingga daya dan efisiensi dari turbin pun akan 

berubah. Staubil dan Hauser (2004) membuat aliran jet menjadi keluar dari nozzle 

berpenampang bundar dalam bermacam-macam bentuk divergen dengan cara 

merancang dalam berbagai bentuk sudut governor pada nosel. Divergensi jet 

diketahui ternyata berpengaruh pada sifat jet pada permukaan sudu. Hasil 

modifikasi menunjukkan peningkatan kinerja turbin, yang berarti memodifikasi 

geometri nosel dapat merubah kualitas daripada aliran jet yang diperolehnosel.   
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2.2 Pengelompokan Turbin 

 Turbin dikelompokkan menjadi beberapa jenis turbin yaitu turbin air, 

turbin uap dan turbin gas, dapat digunakan sebagai fluida kerja turbin. Maka 

turbin diberikan nama atau istilah sesuai dengan jenis fluida kerja dan fungsinya. 

Oleh karena karakter uap,gas dan air berbeda-beda pula, maka kondisi 

pemakaiannya dan karakteristik turbin uap, gas dan air juga berbeda-beda, 

masing-masing mempunyai ciri, keuntungan, kerugian yang berbeda-beda pula. 

 

Gambar 2.1 (Bagan klasifikasi turbin) 

 

2.3 Pengertian Dasar Turbin Air 

 Kata turbin pertama kali diungkapkan oleh Burdin pada tahun 1873 

menjelaskan tentang subjek dari kompetensi teknik tentang sumber tenaga air. 

Kata tersebut bersumber dari bahasa latin turbo, turbinis, yang mempunyai makna 

yaitu putaran. Definisi turbin itu sendiri adalah mesin yang berputar dimana air 

berputar secara relatif ke permukaan tersebut sehingga memperoleh gerakan pada 

mesin. Secara umum turbin air adalah sebuah alat yang mengubah aliran air 

menjadi energi mekanik yaitu permukaan poros. Putaran poros tersebut dapat 
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digunakan dalam berbagai hal, sebagian besar putaran poros turbin air digunakan 

untuk menggerakkan generator sebagai pembangkit listrik.  

 Turbin air adalah alat untuk mengubah energi potensial air sehingga 

menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini pun kemudian diubah sehingga dapat 

menjadi energi listrik oleh generator. Turbin air dikembangkan lebih lanjut pada 

sekitar abad 19 dan digunakan secara luas untuk bidang pembangkit tenaga listrik. 

Setelah ditinjau prinsip kerjanya turbin dalam mengubah energi potensial air 

sehingga menjadi energi kinetik, turbin air dapat dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu turbin impuls dan turbin reaksi.  

 

Pengelompokan turbin air ditunjukkan oleh tabel 1 berikut : 

 High head Medium head Low had 

Turbin impuls Peltonturgo Cross-flow 

Multi jet 

peltonturgo 

Croos-flow 

Turbin reaksi  Francis Propellerkaplan 

Tabel 2.1 (Tabel pengelompokan turbin air) 

Turbin impuls 

Turbin impuls adalah turbin air yang bekerja dengan caramengubah semua 

energi air (yang terdiri dari energi potensial + tekanan + kecepatan) yang 

tersedia diubah sehingga menjadi energi kinetik agar dapat memutar 

turbin, sehingga memperoleh energi kinetik. Energi potensial air diubah 

menjadi energi kinetik pada nozzle. Air mengalir dari nozel yang 

mempunyai kecepatan tinggi menabraksudu turbin. Setelah air tersebut 

membentur sudu arah aliran pun akan berubah sehingga terjadilah 

perubahan momentum atau impulse. Akibatnya roda turbin pun akan 

menjadi bergerak berputar. Turbin impulsmempunyai tekanan yang sama 

dengan sekitarnya maka dari itu disebut juga turbin tekanan sama. Energi 

kecepatan yang diperoleh tersebut didapatkan dari semua energi dari tinggi 
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tempat dan tekanan yang melewati sudu turbin. Contoh dari turbin impuls 

yaitu turbin pelton. 

 

 

a. Turbin reaksi 

Turbin reaksi salah satu jenis turbin yang cara kerjanya yaitu dengan 

caramengubahsemua energi air yang tersedia menjadi energi kinetik. Jenis 

turbin ini adalah turbin yang sangat banyak dipergunakan. Suduyang 

terdapat pada turbin reaksi mempunyai ciri khusus yang mengakibatkan 

terjadinya penurunan tekanan air selama melewati sudu. Perbedaan 

tekanan ini menghasilkan  gaya pada sudu sehingga runner (bagian turbin 

yang berputar) pun dapat berputar. Dengan prinsip ini dapat dikategorikan 

sebagai turbin reaksi. Runner turbin reaksi sepenuhnya tercelup didalam 

air dan berada didalam rumah turbin. 

 

2.4 Turbin Pelton 

 Turbin pelton pada tahun 1872sebenarnya pengembangan daripada turbin 

impuls yang ditemukan oleh S.NKnight,lalupada tahun 1872 N.J 

mengembangkandengan cara menempel mangkuk-mangkuk diturbin. Setelah itu 

turbin impuls dikembangkan lagi oleh orang yang berasal dari Amerika Laster G. 

Pelton (1880) yang melakukan perbaikan dengan penerapan mangkuk ganda yang 

sama bentuknya, punggung membelah membagi jet menjadi dua paruh yang sama 

yang dibalikan kesamping. 

Jenis turbin ini mempunyai satu atau beberapa jet penyemprot air sebagai 

alat untuk memutar piringan. Tidak sama seperti jenis turbin jenis reaksi, turbin 

ini tidak membutuhkan tabung diffusal. Ketinggian (head) =  200 – 2000 meter. 

Debit air = 4 – 15 m3/s. Turbin pelton dikategorikan ke dalam jenis turbin tekanan 

sama atau jenis turbin impuls. Karena selama mengalur di sepanjang sudu-sudu 

turbin tidak terjadi adanya penurunan tekanan, namunsemua perubahannya terjadi 

dibagian pengarah pancaran atau . Energi yang memasuki ke roda jalan dalam 

bentuk berupa energi kinetik.  
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Dalam suatu aliran fluida terdapat debit aliran yang harus di analisis terlebih 

dahulu untuk mengetahui laju kecepatan aliran dan massa suatu fluida, untuk 

mengetahui debit suatu aliran kita bisa menggunakan rumus : 

𝑄 =  
𝑉

𝑡
 

Dimana  : Q = debit aliran (𝑚3 /s) 

   V = Volume fluida (𝑚3)  

                                                  t = waktu (s) 

Setelah mengetahui debit aliran maka kita dapat menghitung kecepatan aliran 

menggunakan rumus : 𝑣 =  
𝑄

𝐴
 

Dimana :  A = luas penampang nozzle bagian dalam (𝑚2 ) 

Untuk mencari menggunakan persamaan rumus yaitu  A = 𝜋𝑟2  

Laju aliran massa 𝑚 =  𝜌𝑎𝑖𝑟  𝑥 𝐴 𝑥 𝑉 

Bilangan ReynoldRe = 
𝑣 𝑥  𝐷

𝑉
 

Daya listrik yang dihasilkan turbin P = v . l 

 

2.4.1 Kelebihan Turbin Pelton 

Kelebihan turbin pelton : 

a. Daya yang diperoleh besar. 

b. Konstruksi yang sederhana. 

c. Mudah dalam perawatan dan teknologi yang sederhana mudah dan 

dapat diterapkan di daerah yang terpencil. 
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2.4.2 Kelemahan Turbin Pelton 

Kelemahan turbin pelton : 

Memerlukan dana yang lebih banyak karena membutuhkan aliran air 

dari tempat yang lebih tinggi sehingga membutuhkan bendungan air 

atau reservoir. Menurut penelitian dari Pamungkas Irawan tentang 

efisiensi dari bentuk sudumangkuk dan sudu silinder tertutup dibelah 

dua dapat disimpulkan sebagai berikut : “besarnya daya yang 

dihasilkan oleh sistem dipengaruhi oleh head (H), debit (Q), gravitasi 

(g) dan pembebanan generator pada tegangan yang stabil. 

 

 

2.4.3 Prinsip Kerja Turbin Pelton 

 Turbin pelton yang bekerja dengan prinsipimpuls, energi kecepatan yang 

diperoleh berasal dari semua energi tinggi dan tekanan ketika masuk ke mangkuk 

jalan dirumah turbin. Pancaran air tersebut akan menjadi gaya tangensial F yang 

bekerja pada mangkuk roda jalan. Turbin peltonberoperasi pada tinggi yang lebih 

besar. Tinggi air jatuh dihitung mulai permukaan atas sampai pertengahan 

pancaran air. Roda jalan dapat berputar akibat pancaran air yang keluar dari mulut 

nozzle dimana akan diterima oleh sudu-sudu pada roda jalan. Dari putaran inilah 

yang menghasilkan energi mekanik yang memutar poros generator sehingga 

memperoleh energi listrik. 

 

2.4.4 Komponen-komponen Utama Turbin Pelton 

Turbin pelton mempunyai beberapa komponen utama yaitu : 

 Sudu turbin 

Sudu turbin ini berupamangkuk, yang dipasang disekitar roda jalan 

(runner). Setiap pemotongan pada pancaran air oleh mangkuk, 
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pada umumnya gangguan pada pancaran tersebut. Mendadak 

sebagian aliran membentur dan terbelokkan. Untuk menambah usia 

runner digunakan bahan mangkuk yang lebih baik mutunya, 

misalnya baja anti karat. 

 Nozzle 

 ini berfungsi untuk memfokuskan pancaran air ke sudu-sudu 

turbin dan mengatur tinggi rendahnya kapasitas air yang masuk ke 

turbin. Pada bagian poros mendatar dilengkapi oleh satu atau dua 

buah , sedangkan dengan poros yang tegak dibutuhkan hingga 6 

buah . 

 Rumah turbin 

Rumah turbin tersebut berfungsi untuk menjadi tempat kedudukan 

roda jalan dan penahan air yang keluar dari sudu-sudu turbin. Agar 

runner tidak terendam, rumah turbin cukup tinggi dari muka air 

pacu-buri. Konstruksinya harus cukup kuat untuk perlindungan 

seputar dari kemungkinan mangkuk atau runner rusak dan 

terhempas saat turbin beroperasi.  

2.5 Pemilihan Jenis Turbin 

Faktor yang penting dalam pemilihan turbin adalah : 

 Tinggi jatuh air (Head) 

Tinggi jatuh air total diambil dari selisih tinggi permukaan air 

dikolam tandon dengan tinggi air di pembuangan. Tinggi jatuh air 

sangat berpengaruh terhadap parameter lain turbin pelton adalah : 

1. Berbanding lurus dengan daya teoritis (Pt). 

2. Berbanding lurus dengan daya efektif (Pe). 

3. Tidak berpengaruh atau  hampir tidak berpengaruh terhadap 

efisiensinya. 

 Debit aliran (Q) 

Debit aliran merupakan jumlah air yang lewat melalui turbin dalam 

m3/s. 

1. Berbanding lurus dengan daya teoritis (Pt). 
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2. Berbanding lurus dengan daya efektif (Pe). 

3. Mempengaruhi efisiensi dalam bentuk hubungan parabola. 

 Kecepatan putaran (n) 

Kecepatan poros turbin (rpm) harus disesuaikan dengan kecepatan 

generator yang akan dibangkitkan. Pengaruh putaran (n) terhadap 

parameter lain turbin pelton adalah : 

1. Tidak ada pengaruh dengan daya teoritis. 

2. Mempengaruhi daya efektif (Pe) dalam bentuk parabola 

sampai mencapai gol. 

3. Mempengaruhi efisiensi total  (ɳt). 

4. Tidak berpengaruh terhadap debit aliran (Q). 

 Daya (P) 

Besar daya yang akan dihasilkan juga menentukan jenis turbin 

yang digunakan, dimana 1 KW = 1,36 HP. Faktor- faktor diatas 

dapat disimpulkan dalam satu persamaan yang disebut kecepatan 

spesifik yang dapat dipergunakan untuk penentuan turbin yang 

digunakan. 

Kecepatan spesifik 𝑁𝑠 =  
𝑛 .√𝑃

𝐻5 /4 

  Dimana P dalam satuan HP 

  Untuk satuan SI, maka daya P dikali dengan 1,36𝑁𝑠 =
𝑛 √1,36𝑃

5/4  
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Untuk menentukan jenis turbin dapat digunakan tabel 2.2 

Ns (rpm) Jenis turbin 

4 – 35 Turbin pelton dengan 1 nozzle 

17 – 50 Turbin pelton dengan 2 nozzle 

24 – 70 Turbin pelton dengan 3 nozzle 

80 – 120 Turbin francis dengan putaran rendah 

120 – 220 Turbin francis dengan putaran normal 

220 – 350 Turbin francis dengan putaran tinggi 

350 – 430 Turbin francis dengan putaran eskpres 

300 – 1000 Turbin propeller dan turbin kaplan 

Tabel 2.2 pemilihan jenis turbin berdasarkan rpm 

2.6  Kerugian Gesekan (HeadLoss) Pada Turbin Pelton 

2.6.1 HeadLosses Pada Turbin Pelton 

 Headlosses merupakan kerugian-kerugian energi yang terjadi saat instalasi 

turbin air yang mengakibatkan energi outputyang dihasilkan turbin berkurang.  

 

2.6.2 Kerugian Mayor  

 Kerugian mayor adalah sebuah kerugian yang terjadi saat terjadinya 

gesekan sepanjang aliran (pipa). Adapun yang mempengaruhinya adalah sebagai 

berikut : 

 Kecepatan aliran fluida yang terjadi dalam pipa (V) 

 Diameter pipa (D) 

 Massa density (ρ) 

 Viskositas kinematik (v) 

 Faktor kekerasan suatu bahan (ε) 

Pada besaran-besaran yang diatur dalam satu cara untuk membuatnya tanpa 

dimensi diantaranya : 
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 Bilangan Reynold
𝑉  .𝐷

𝑣
 

 Faktor kekerasan 
𝜀

𝐷
 

Untuk mengetahui faktor gesekan pada aliran laminer, dapat diperoleh dengan 

rumus : 

𝐹 =  
64

𝑅𝑒
 

 

2.6.3 KerugianMinor  

 Kerugian loss minor adalah kerugian yang disebabkan oleh : 

 Katup 

 Belokan 

 Pembesaran mendadak 

 Pengecilan mendadak 

 Pembesaran perlahan 

 Pembesaran tiba-tiba 

2.7 Perhitungan Daya Fluida / Air (WHP) 

 Water horsepower ( WHP) adalah daya indikatif yang diperoleh fluida 

kepada sudu-sudu turbin. WHP adalah energi yang dimiliki oleh air dalam bentuk 

velocityhead (head turbin) yang nantinya akan diubah menjadi energi poros.  

𝑁𝑡 ,𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎  =  𝛾.𝑄.𝐻𝑡= 𝜌 .𝑔 .𝑄.𝐻𝑡 =𝑚 .𝑔  𝐻𝑡 
  

𝑊𝐻𝑃 =  
𝜌.𝑔.𝑄𝑎𝑐𝑡 .𝐻𝑡

746
 (𝑝) 

 

2.8 Perhitungan Efiesinsi Turbin 



14 
 

 

 Efisiensi turbin merupakan perbandingan antara daya yang dihasilkan pada 

poros turbin (N shaft) dengan daya yang diberikan oleh fluida (N fluida). Efisiensi 

turbin menyatakan kemampuan turbin untuk mengubah energi fluida menjadi 

energi yang dibutuhkan pada poros turbin. dirumuskan : 

𝜂𝑡 =
𝐵𝐻𝑃

𝑊𝐻𝑃
 × 100% 

 

 

 


