
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Diagram Alur Penelitian (Flow Chart) 
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3.2 Penjelasan Diagram Alur Penelitian 

Di dalam penelitian ini terdapat alur diagram yang menjelaskan bagian-

bagian mengenai mekanisme atau prosedur penelitian, sehingga alur dari 

penelitian ini dapat dengan mudah di mengerti. 

3.2.1 Ide Penelitian 

Ide penelitian didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

diikuti fakta-fakta dan atas saran dosen pembimbing. Ide penelitian ini dibagi 

menjadi dua yaitu: 

1 Studi Literatur 

Studi literatur dalam hal ini untuk membantu peneliti dalam 

menghimpun data atau teori yang terdapat dari jurnal atau sumber 

internet untuk dipakai sebagai refrensi. 

 

2 Studi Lapangan 

Studi lapangan berfungsi mencari data-data real sebagai data input. 

 

3.2.2 Permasalahan 

Dari permasalahanini, maka ditemukan suatu ide penelitian yaitu “Pengaruh 

celah fin, sudut kemiringan fin dan celah sudu terhadap kinerja turbin angin 

savonius type V” 

 

3.2.3 Perencanaan Penelitian  

Perencanaan penelitian dibuat bedasarkan ide penelitian serta pertimbangan 

dari dosen pembimbing dengan menggunakan beberapa variasi yaitu sudut 

kemiringan fin (30˚, 45˚, 60˚), celah fin (5mm, 10mm, 15mm) dan celah sudu 

(a1=5mm, b1=2,5mm), (a2=10mm, b2=5mm), (a3=15mm, b3=7,5mm) 

dengan menggunakan kecepatan angin 1,7 m/s. 

 

3.2.4 Perancangan Turbin Angin 

Spesifikasi Alat : 

 

Jenis : Turbin Angin Savonius Type V 

Tinggi turbin :1700mm 

Diameter turbin : 760 mm 

 

Sudu : 

Jumlah sudu : 4 Buah 

Bentuk sudu : ‘V’ 

Lebar sudu : 150 mm 
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Tebal sudu : 3 mm 

Tinggi sudu : 300 mm 

Sudut sudu : 110˚ 

Bahan sudu : akrilik 

 

Endplate Sudu : 

Diameter endplate :310, 320, 330 mm 

Tebal endplate : 3 mm 

Jumlah endplate : 6 buah 

Bahan endplate : Akrilik 

 

Fin : 

Tinggi :370 mm 

Tebal :3 mm 

Lebar : 200 mm 

Jumlah fin : 4 buah 

Bahan endplate : akrilik 

 

Poros : 

Diameter poros : 13 mm 

Tinggi poros : 60 mm 

Tebal poros : 0,4 mm 

Bahan poros : almunium 

 

Poros Bawah: 

Diameter poros : 10 mm 

Tinggi poros : 70 mm 

Bahan poros : Baja ST41 

 

Lorong angin : 

Panjang  : 1100 mm 

Lebar : 760 mm 

Tinggi : 370 mm 
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        Keterangan : 

 

Celah sudu Sudut fin Celah fin 

𝜃1 𝜃2 𝜎 𝛽 

2,5mm 5mm 30˚ 5mm 

5mm 10mm 45˚ 10mm 

7,5mm 15mm 60˚ 15mm 

 

3.2.5 Pembuatan Turbin Angin  

Berdasarkan perencanaanpenelitian ini, maka dibutuhkan beberapa proses 

sebagai berikut : 

1 Pembuatan  

a) Proses pembuatan sudu dilakukan dengan memotong akrilik 

dengan ukuran 192 mm x 300 mm dengan menggunakan gergaji 

potong. Kemudian untuk pembentukan sudut  110˚ terhadap 

akrilik dibutuhkan meja dan hair dryer sebagai pemanas akrilik 

untuk membuat sudutnya. 
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b) Pembuatan Endplate sudu terbuat dariakrilik dengan tebal 0,3mm 

untuk diameter endplate sudu yaitu 310, 320 dan 330 mm. 

Kemudian pembuatan lingkaran dibendak kerja akrilik endplate 

menggunakan jangka sorong dan kemudian dipotong 

menggunankan gergaji potong. Setelah selesai bentuk sesuai 

ukuran, kemudian memberikan lubang di endplate untuk klem 

mempersatu enplate terhadap sudu dan poros dengan jarak yang 

ditentukan. 

c) Fin terbuat dari bahan akrilik dengan tebal 5 mm melalui proses 

pemotongan menggunakan gergaji mesin. 

d) porosterbuat dari bahan baja ST41 yang kemudian diberi plat baja 

dengan diameter 120 mm yang kemudian dilas untuk 

menyatukannya. 

e) Pembuatan kontuksi kincir angin menggunakan plat hollow yang 

berdiameter 25 mm x 25 mm dengan diameter 760 mm tinggi 

370 mm dengan bentuk ‘+’. Setelah plat hollow dipotong sesuai 

dengan ukuran yang direncanakan, plat hollow dilas dan disiku 

supaya presisi. Kemudian pada bagian sumbu tengah hollo diberi 

lubang dengan diameter 15 mm sebagai lubang poros dan lubang 

baut house bearing. Kemudian diberi lubang dari titik sumbu 

hollow yang berjarak 165 mm dengan diameter lubang 10 mm. 

f) Pembuatan klem menggunakan bahan almunium berbentuk siku. 

Langkah pertama dengan proses pemotongan menggunakan 

gunting almunium. Kemudian pemberian lubang pada setiap sisi 

dengan diameter lubang 6 mm. 

2 Proses perakitan 

a) Proses pertama yaitu penggabungan antara sudu dengan endpalte 

menggunakan klem sebagai pengunci yang kemudian di mur baut 

ditempat pada lubang yang dibuat di endplate dan sudu. Pada 

endplate sudu bagian atas dan bawah dipasangporos yang yang 

telah diberi lubang yang kemudian di mur baut M6 sebagai 

penguncinya poros yang diteruskan ke generator. Kemudian 

setelah rotor telah disatukan, dipasangkan ke kontruksi kincir 

angin dan dimasukan di house bearing yang kemudian dikunci 

pada skrup pada bagian bearing. 

b) Proes kedua yaitu pemasangan fin pada kontruksi kincir angin 

dengan sudut yang telah ditentukan yaitu 30˚, 45˚, dan 60˚. 

Setelah di setting untuk sudut dan jarak yang telah ditentukan, 

maka dikunci dengan mur baut M10. 
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c) Proses ketiga yaitu pembuatan control box dan kontruksi 

penyangga. Control box ini terdapat tiga unit yang terdiri dari 

generator,konverter dan battrai. Generator berfungsi sebagai 

pengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja 

generator apabila suatu penghantar diputarkan didalam sebuah 

medan magnet sehingga memotong garis-garis gaya magnet, 

maka ujung penghantar akan menimbulkan garis gaya listrik. 

Konverter berfungsi mengubah tegangan AC (bolak-balik) 

menjadi tegangan DC (searah). Battrai berfungsi sebagai 

penyimpan arus. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 

kontruksi penyangga menggunakan pipa dengan cara di las.  

d) Proses ke empat yaitu finishing. Pada proses ini adalah 

penggabungan antara proses pertama dan proses kedua. Setelah 

proses pertama dan kedua terpasang di lanjutkan dengan 

penggabungan dengan proses ketiga. 

 

3.2.6 Pengujian Turbin Angin 

Metode pengujian turbin angin pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Turbin diletakan di depan lorong angin  dan dengan diberi kecepatan 

angin 1,7 m/s. 

2. Kecepatan aliran angin diukur dengan menggunakan anemometer 

yang di arahkan sebelum menabrak turbin. 

3. Besar Rpm diukur menggunakan tachometer dengan cara  

menempelkanpada pusat poros atas  untuk mengetahui Rpm yang 

dihasilkan dari kincir angin. 

4. Besar gaya pada poros turbin diukur dengan melakukan pengereman 

pada poros menggunakan prony break, sehingga pegas ukur tertarik 

dan menujukkan besar gaya (N). 

5. Saat turbin berputar di berikan variabel celah fin,celah sudu dan sudut 

kemiringan fin yang telah ditentukan. 

6. Pengambilan data dilakukan pada setiap variasi. 

 

3.2.7 Pengambilan Data 

Setiap variasi perubahan dengan kecepatan angin 1,7 m/s diambil data hasil 

penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 3.2.7 Pengujian Putaran Poros / rpm 
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Tabel 3.2.7 Pengujian Gaya / F 
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3.2.8 Analisa data dan pembahasan  

Dari data–data yang di peroleh pada penelitian ini di buat nilai rata–rata 

kemudian di analisa dan di bahas. Setelah data-data tersebut di analisa, maka 

dapat di ketahui pengaruh dari setiap variasi yang menghasilkankinerja yang 

maksimal. 

 

3.2.9 Kesimpulan  

Berdasarkan analisa dan pembahasan,maka dapat disimpulkan dengan 

melihat kinerja turbin yang maksimal pada setiap variasi. 

3.3 Alat-Alat Yang Digunakan 

Selama pengujian diperlukan beberapa alat yang digunakan sebagai media 

dalam membantu proses pengambilan data. Alat yang digunakan sebagai 

berikut: 

3.3.1 Alat ukur 

a) Anemometer 

Adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. 

b) Tachometer 

Adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan putaran 

poros. 

c) Pegas ukur/Neraca pegas 
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Adalah alat  yang di gunakan untuk mengukur gaya dari 

pengereman. 

d) Busur derajat 

Adalah alat yang di gunakan untuk mengukur sudut. 

e) Jangka 

Adalah alat untuk menggambar lingkaran. 

f) Meteran 

Adalah alat yang di gunakan untuk mengukur lebar dan tinggi. 

g) Avometer 

Adalah alat untuk mengukur tegangan. 

 

3.3.2 Alat pendukung 

 

a) Kipas angin 

Adalah alat untuk menghasilkan angin. 

b) Mesin bor 
Adalah alat untuk memberi lubang. 

c) Las 
Adalah alat untuk menyambung logam atau besi. 

d) Gunting almunium 

Adalah alat untuk memotong almunium. 
e) Gerinda 

Adalah alat untuk memotong logam.  

f) Kunci kombinasi 
Adalah alat untuk mengikat baut. 

 

 


