
BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian PLTMH 

  Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah Sebuah tenaga 

pembangkit air yang dikonversikan menjadi tenaga listrik berskala kecil yang 

menggunakan tenaga air sebagai penggerak turbin, misalnya saluran irigasi, sungai 

dan air terjun lalu turbin air memutar generator  yang menghasilkan energi listrik. 

 Prinsip kerjanya yaitu dengan memanfaatkan perbedaan ketinggian (head) 

dan jumlah debit air yang mengalir pada sungai untuk kemudian aliran akan 

diteruskan oleh pipa menuju turbin, melalui nozzle lalu akan disemprotkan ke turbin 

sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik diteruskan ke generator 

untuk diubah menjadi energi listrik. 

 

 
 Gambar 2.1 : Pembangkit listrik tenaga mikrohidro 

Sumber :https://lakonetf.wordpress.com/2016/04/22/sistem-konversi-energi-baru-

dan-terbarukan/ 

 

  Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). PLTMH yaitu salah satu 

energi yang kapasitasnya kurang dari 500 Kilo Watt (KW). Potensi energi listrik 

tenaga air yang belum dimanfaatkan yaitu saluran air irigasi dan air terjun yang 

menyimpan potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai PLTMH. 

PLTMH ini telah digunakan cukup lama bahkan bertahun-tahun dalam membantu 

manusia untuk memenuhi kebutuhan energi tetapi belum cukup sebab melihat 

https://lakonetf.wordpress.com/2016/04/22/sistem-konversi-energi-baru-dan-terbarukan/
https://lakonetf.wordpress.com/2016/04/22/sistem-konversi-energi-baru-dan-terbarukan/
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kondisi kebutuhan yang semakin meningkat maka dari itu kita perlu mencari cara 

baru yang dapat memenuhi kebutuhan energi dengan meningkatkan produksi 

sekaligus menciptakan kemudahan mendapatkan energi ke seluruh daerah bahkan 

seluruh indonesia. 

 Berdasarkan hasil outputnya, pembangkit listrik tenaga air dibedakan pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 2.1. Pembangkit listrik  berdasarkan daya yang dihasilkan 

No Jenisturbin Daya 

1 Large-Hydro >100 MW 

2 Medium-Hydro 15 MW – 100 MW 

3 Small-Hydro 1 MW – 15 MW 

4 Mini-Hydro 100 Kw 

5 Micro-Hydro 5 Kw – 100 kW 

6 Pico-Hydro 5 kW 

 

2.1.1 Potensi PLTA di Indonesia 

 Indonesia adalah negara dengan iklim tropis yang sangat kaya akan sumber 

daya alam yang dimiliki, salah satu contoh energi terbarukan yang sangat potensial 

adalah air. Dengan menyebarluaskan pemanfaatan energi tersebut maka akan 

meminimalisir krisis energi yang dimana saat ini indonesia sedang mengalami fase 

tersebut. Menurut Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi 

yang dimiliki Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 770 MW 

sedangkan potensi yang dimiliki Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 

75.000 MW (Megawatt). Dari sekian banyak potensi yang dimiliki, pengembangan 

yang dilakukan hanya sebesar 6%. 
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Tabel 2.2. Potensi Energi Terbaharukan (Tenaga Air) di Indonesia 

Sumber : (Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral: 2014) 

No Pulau Potensi (MW) 

1 Sumatera 15.600 

2 Jawa 4.200 

3 Kalimantan 21.600 

4 Sulawesi 10.200 

5 Bali-NTT-NTB 620 

6 Maluku 430 

7 Papua 22.350 

Jumlah 75.000 

 

2.2 Turbin Air 

2.2.1 Fungsi Turbin Air 

Turbin air adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi kinetik dari 

arus air lalu mengubah energi potensial air menjadi energi mekanis. Energi mekanis 

diubah dengan generator listrik menjadi tenaga listrik. Berdasarkan prinsip kerja 

turbin dalam mengubah energi potensial air menjadi energi mekanis. Ada tiga tipe 

Turbin air dari bagaimana air dimanfaatkan, antara lain: 

1.) Overshot Wheel 

kincir air dimana posisi disalurkannya air ke roda bagian atas kincir. Pada kincir air 

model ini ketinggian air (H) harus lebih besar dari diameter roda. Kincir air jenis ini, 

perbedaan ketinggiannya antara 2,5 – 10 m dan debit air (Q) antara 0,1 – 0,2 m3/s. 

2.) Breast wheel 

kincir air dimana posisi disalurkannya air ke dalam roda sejajar dengan poros kincir 

(breast). Kincir air jenis ini perbedaan ketinggiannya antara 1,5 – 4 m dengan debit 

air (Q) antara 0,35 – 0,65 m3/s. 

3.) Undershot wheel 

kincir air dimana posisi disalurkannya air ke dalam roda pada bagian bawah dari 

kincir. Seperti ditunjukkan pada gambar 2.10. Beda ketinggian permukaan air pada 

jenis kincir ini rendah. Perbedaan ketinggian dari kincir jenis ini antara 0,5 – 2,5 m 

dengan debit air (Q) antara 0,5 – 0,95 m3/s. 

2.2.2 Jenis jenis Turbin 
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Berikut merupakan klasifikasi turbin air untuk PLTMH : 

1. Turbin impuls adalah turbin air yang cara bekerjanya dengan merubah seluruh 

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

menjadi energi kinetik untuk memutar turbin, sehingga menghasilkan energi puntir. 

Contohnya : Turbin Pelton, Turbin Turgo Dan Turbin Crossflow. 

 
 Gambar 2.2 : Turbin Impuls (Pelton) 

Sumber : http://undaancity.blogspot.com/2016/04/turbin-impulsa.html 

 

2. Turbin reaksi adalah turbin air yang cara bekerjanya dengan merubah seluruh 

energi air yang tersedia menjadi energi puntir. Contohnya : Turbin Prancis dan 

Turbin Kaplan 

 
 Gambar 2.3 : Turbin reaksi (Turbin Prancis) 

Sumber :http://machineismylife.blogspot.com/2016/05/klasifikasi-turbin.html 

 

3. Turbin Archimedes screw merupakan salah satu turbin yang sangat special karena 

dapat beroperasi pada daerah yang memiliki Tinggi air (head) yang sangat rendah. 

Pada penggunaannya turbin screw ini posisinya tergantung dari kondisi head yang 

ada di lapangan.Turbin screw bekerja pada head rendah dengan ketinggian air jatuh 

antara 2 – 15 m. 

http://machineismylife.blogspot.com/2016/05/klasifikasi-turbin.html
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Gambar 2.4 : Turbin Archimedes screw 

Sumber : https://www.researchgate.net/figure/Lab-scale-turbine-screw-

experimental-apparatus_fig1_316371633 

 

2.3 Komponen Turbin Air 

a) Rotor adalah elemen yang perputar pada sistem, yang terdiri dari : 

1. Sudu-sudu, fungsinya untuk menerima beban pancaran yang 

disemprotkan oleh nozzle. 

2. Poros, fungsinya untuk meneruskan tenaga yang berupa gerak putar 

yang dihasilkan oleh sudu. 

3. Bantalan, fungsinya sebagai tumpuan dan merapatkan antara tiap-tiap 

komponen turbin 

4. V-belt, fungsinya untuk mentransmisikan putaran pada poros ke 

generator 

b) Stator adalah elemen yang diam pada sebuah sistem, yang terdiri dari: 

1. Pipa/nozzle, fungsinya untuk menyalurkan aliran fluida yang diarahkan 

langsung ke turbin 

2. Tiang penyangga, fungsinya sebagai dudukan/penyangga pada 

komponen-komponen turbin 

 

2.4  Prinsip kerja Turbin air 

 Pada dasarnya turbin air mengubah energi potensial air menjadi energi 

mekanis melalui semprotan air yang ditabrakkan ke sudu/baling-baling dan 

kemudian akan memutar poros turbin, selanjutnya energi mekanis yang berupa 

putaran dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Padahal ini energi potensial 

air yaitu deras tidaknya aliran akan sangat mempengaruhi putaran pada turbin, 

semakin tinggi debit air maka semakin tinggi pula output listrik yang dihasilkan. 
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2.5 Turbin crossflow 

 
 

Gambar 2.5 :Turbin Air Crossflow 

Sumber :https://docplayer.info/50521688-Pengaruh-bukaan-guide-vane-terhadap-

kinerja-turbin-pikohidro-tipe-cross-flow.html 

 

 Turbin Crossflow adalah turbin air yang dikembangkan pada tahun 1903 

oleh Anthony Michell dari Australia, Donát Bánki dari Hongaria dan Fritz 

Ossberger dari Jerman. Michell mendapatkan hak paten untuk desain turbinnya, dan 

selama bertahun- tahun perusahaan manufaktur Weymouth membuat hak paten 

pertama Ossberger yang diberikan pada tahun 1933 ("Free Jet Turbine" 1922, Patent 

Kekaisaran No. 361593 dan "Cross Flow Turbine" 1933, Patent Kekaisaran No. 

615445). Saat ini, perusahaan yang didirikan oleh Ossberger adalah produsen terbaik 

turbin jenis ini. 

 Turbin impuls yang berporos horizontal bekerja dengan cara tekanan air 

dikonversikan menjadi energi kinetik di inlet adaptor adalah turbin crossflow. Aliran 

air ini menyebabkan berputarnya runner setelah berbenturan pertama dengan sudu 

turbin, setelah itu menyilang dan mendorong sudu tingkat kedua. Turbin Cross-Flow 

memiliki karakteristik yang spesifik dibanding jenis penggerak turbin lainnya 

ialahkeunggulan Turbin Cross-Flow. Turbin jenis ini banyak dipakai pada PLTA 

skala yang cukup kecil dengan kisaranhead yang sama dengan turbin jenis 

Pelton,Kaplan dan Francis. Kisaranoperasinya meliputihead antara 1 sampai 200 m, 

debit antara 20 litersampai 10 m3 perdetik. Turbin cross flow iniselalu mempunyai 

sumbu runner yang horizontal (Haimerl L.A.1960) 

 

 

 

https://docplayer.info/50521688-Pengaruh-bukaan-guide-vane-terhadap-kinerja-turbin-pikohidro-tipe-cross-flow.html
https://docplayer.info/50521688-Pengaruh-bukaan-guide-vane-terhadap-kinerja-turbin-pikohidro-tipe-cross-flow.html
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2.6 Nozzle Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 : Nozzle 

Sumber:https://www.google.co.id/search?q=water+nozzle+is&safe=strict&sxsrf=A

CYBG 

 Alat atau perangkat yang dirancang untuk mengontrol arah atau karakteristik 

dari aliran fluida (terutama untuk meningkatkan kecepatan) saat keluar (atau 

memasuki) sebuah ruang tertutup atau pipa adalah Nozzle . 

Nozel sering digunakan untuk mengontrol laju aliran, kecepatan, massa, arah, 

bentuk, dan / atau tekanan dari aliran yang muncul. Kecepatan nozzle dari fluida 

meningkat sesuai energi dalam tekanannya.Sebuah nosel sering berbentuk pipa atau 

tabung dari berbagai variasi luas penampang, dan dapat digunakan untuk 

mengarahkan atau merubah aliran fluida (cairan atau gas).  

 Nosel digunakan dengan tujuan untuk mendistribusikan cairan ke suatu area, 

untuk meningkatkan luas permukaan cairan, dan menciptakan gaya tumbukan pada 

permukaan yang padat.Perangkat presisi yang memfasilitasi penyebaran cairan ke 

dalam semprotan. Semprotan nozel dapat memiliki satu atau lebih outlet, beberapa 

outlet nozzle dikenal sebagai nozzle majemuk. Nosel semprot dapat dikategorikan 

berdasarkan input energi yang digunakan untuk menyebabkan pemecahan cairan 

menjadi tetesan. Berikut Klarifikasi Jenis Jenis Nozzle sebagai berikut : 
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1.) Nozzle Jet  

 Diameter yang lebih besar dan tekanan yang lebih rendah pada bagian input 

dari pada bagian output yang memiliki diameter lebih kecil dan tekanan yang lebih 

besar akibat pengecilan diameter adalah Nozzle jet.  

 

Gambar 2.7 : Nozzle Jet 

Sumber:https://tokoonline88.com/nozzle-jet-cleaner-ac-cocok-untuk-steam-salju/ 

 

2.) Nozzle Magnetik  

 Magnetic nozzle juga telah diusulkan untuk beberapa atau sebagian jenis 

penggerak, di mana aliran plasma diarahkan oleh medan magnet, bukan dinding 

yang terbuat dari material padat. 

Gambar 2.8 : Nozzle Magnetik 

Sumber:https://id.aliexpress.com/item/32698742159.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://tokoonline88.com/nozzle-jet-cleaner-ac-cocok-untuk-steam-salju/
https://id.aliexpress.com/item/32698742159.html
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3.) Nozzle Spray  

Nozzle spray memiliki prinsip kerja yang hampir sama dengan nozel jet tetapi 

memiliki terjadi perluasan aliran output fluida atau memecah dan melebar aliran 

fluida (aerosol) dan diameter yang lebih kecil. 

 

Gambar 2.9 : Nozzle Spray 

Sumber:https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/berkebun/peralatan-

hidroponik/byxykz-jual-mist-nozzle-sprayer 

 

4.) Single Fluid nozzle (Nozzle Fluida Tunggal) 

 Nozel semprot cairan tunggal atau hidrolik memanfaatkan energi kinetik 

cairan untuk memecahnya menjadi tetesan. Jenis nozzle semprotan yang paling 

banyak digunakan ini lebih hemat energi untuk menghasilkan luas permukaan 

daripada kebanyakan tipe lainnya. Ketika tekanan fluida meningkat, aliran melalui 

nozzle meningkat, dan ukuran tetesan menurun. Banyak konfigurasi nozel fluida 

tunggal digunakan tergantung pada karakteristik semprotan yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 :Single Fluid nozzle (Nozzle Fluida Tunggal) 

Sumber:https://www.indiamart.com/proddetail/single-fluid-nozzle-co-current-mode-

12956431373.html 

 

https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/berkebun/peralatan-hidroponik/byxykz-jual-mist-nozzle-sprayer
https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/berkebun/peralatan-hidroponik/byxykz-jual-mist-nozzle-sprayer
https://www.indiamart.com/proddetail/single-fluid-nozzle-co-current-mode-12956431373.html
https://www.indiamart.com/proddetail/single-fluid-nozzle-co-current-mode-12956431373.html
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Berikut macam-macam Single Fluid nozzle (Nozzle Fluida Tunggal) : 

 

a.) Plain Orifice Nozzle ( Nozzle Orifis) 

 Nosel fluida tunggal paling sederhana adalah nosel lubang orifis seperti 

yang ditunjukkan pada diagram. Nosel ini sering menghasilkan atomisasi sedikit jika 

ada, tetapi mengarahkan aliran cairan. Jika penurunan tekanan tinggi, setidaknya 25 

bar (2.500 kPa), materialnya sering dikabutkan dengan halus, seperti pada injektor 

diesel. Pada tekanan rendah, nosel jenis ini sering digunakan untuk pembersihan 

tangki, baik sebagai nosel penyemprot posisi tetap atau sebagai nosel putar. 

 

b.) Shaped Orifice Nozzle 

 Lubang berbentuk menggunakan inlet berbentuk semispherical dan outlet 

bertakik V untuk menyebabkan aliran menyebar pada sumbu takik V. Hasil 

semprotan kipas datar yang berguna untuk banyak aplikasi semprotan, seperti 

semprotan lukisan. 

 

c.) Surface Impingement Single Fluid Nozzle 

Nozzle pelampiasan permukaan menyebabkan aliran cairan menimpa 

permukaan yang menghasilkan selembar cairan yang pecah menjadi tetesan. Nozzle 

pola semprotan kipas datar ini digunakan dalam banyak aplikasi mulai dari 

menerapkan herbisida pertanian hingga tanaman baris hingga lukisan.Permukaan 

pelampiasan dapat dibentuk dalam bentuk spiral untuk menghasilkan lembaran 

berbentuk spiral yang mendekati pola semprotan kerucut penuh atau pola semprotan 

kerucut berongga. Desain spiral umumnya menghasilkan ukuran drop yang lebih 

kecil daripada desain nozzle tipe tekanan swirl, untuk tekanan dan laju aliran 

tertentu. Desain ini tahan menyumbat karena bagian bebas yang besar. 

 

d.) Pressure Swirl Single Fluid Spray Nozzle (Nozzle Semprot Pusaran      

Bertekanan) 

  Nozel semprot pusaran tekanan adalah perangkat berperforma tinggi 

(ukuran tetesan kecil) dengan satu konfigurasi yang ditunjukkan. Inti stasioner 

menginduksi gerakan fluida berputar yang menyebabkan putaran fluida di dalam 

ruang pusaran. Sebuah film dikeluarkan dari perimeter lubang outlet menghasilkan 

pola semprotan kerucut yang khas. Udara atau gas di sekitarnya ditarik ke dalam 

ruang pusaran untuk membentuk inti udara dalam cairan yang berputar-putar. 

Banyak konfigurasi lubang masuk fluida digunakan untuk menghasilkan pola 

kerucut berongga ini tergantung pada kapasitas nosel dan bahan konstruksi. 

Penggunaan nozzle ini termasuk pendinginan evaporatif dan pengeringan semprot. 
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e.) Solid Cone Single Fluid Nozzle 

 Salah satu konfigurasi nozzle semprotan kerucut padat ditunjukkan dalam 

diagram skematik. Namun, gerakan cairan yang berputar diinduksi dengan struktur 

baling-baling; aliran debit mengisi seluruh lubang outlet. Untuk penurunan kapasitas 

dan tekanan yang sama, nosel kerucut penuh akan menghasilkan ukuran jatuh yang 

lebih besar daripada nosel kerucut berongga. Cakupan adalah fitur yang diinginkan 

untuk nozzle semacam itu, yang sering digunakan untuk aplikasi untuk 

mendistribusikan cairan ke suatu area. 

 

5.) Two Fluid Nozzle (Nozzle Dua Cairan) 

 Nozel dua cairan melakukan atomisasi dengan menyebabkan interaksi gas 

dan cairan berkecepatan tinggi. Udara terkompresi paling sering digunakan sebagai 

gas atomisasi, tetapi terkadang uap atau gas lain digunakan. Banyaknya variasi 

desain nozel dua fluida dapat dikelompokkan ke dalam campuran internal atau 

campuran eksternal tergantung pada titik pencampuran gas dan aliran cairan relatif 

terhadap permukaan nozzle. 

 

 Gambar 2.11 :Two Fluid Nozzle (Nozzle Dua Cairan) 

Sumber:https://www.indiamart.com/proddetail/two-fluid-nozzle-5740440688.html 

 

Berikut macam-macamTwo Fluid Nozzle (Nozzle Dua Cairan): 

 

a.) Internal Mix Two Fluid Nozzle (Campurkan dua nosel fluida internal) 

 Perpindahan antara gas berkecepatan tinggi dan cairan berkecepatan rendah 

menghancurkan aliran cairan menjadi tetesan, menghasilkan semprotan 

berkecepatan tinggi. Jenis nosel ini cenderung menggunakan lebih sedikit gas 

atomisasi daripada alat penyemprot campuran eksternal dan lebih cocok untuk aliran 

viskositas yang lebih tinggi. Banyak nosel campuran internal yang digunakan secara 

komersial untuk atomisasi bahan bakar minyak. 

https://www.indiamart.com/proddetail/two-fluid-nozzle-5740440688.html
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b.) External Mix Two Fluid Nozzle (Campurkan nosel dua cairan eksternal) 

 Jenis nozzle semprotan ini memerlukan lebih banyak udara penurunan 

tekanan udara atomisasi yang lebih tinggi karena pencampuran dan atomisasi cairan 

terjadi di luar nozzle. Penurunan tekanan cairan lebih rendah untuk jenis nosel ini, 

kadang-kadang menarik cairan ke dalam nosel karena hisap yang disebabkan oleh 

nozel udara atomisasi (nosel sifon). Jika cairan yang akan diatomisasi tersebut 

mengandung padatan, suatu penyemprot campuran eksternal mungkin lebih disukai. 

Semprotan ini dapat dibentuk untuk menghasilkan pola semprotan yang berbeda. 

Pola datar terbentuk dengan port udara tambahan untuk meratakan atau membentuk 

kembali pelepasan penampang semprotan melingkar. 

 

2.7 Potensi Air 

 Aliran air mempunyai energi yang dapat dimanfaatkan untuk memutar roda 

turbin, karena itu pusat-pusat tenaga air dibangun di sungai dan daerah pegunungan. 

Pusat tenaga air dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang bertekanan tinggi dan 

bertekanan rendah. Aliran air yang jatuh dengan debit Q (m³/s) yang dirumuskan 

sebagai berikut : 

Q = V/ t .............................................................................. (1) 

Dimana : 

Q  = Debit air (m3/s) 

V  = Volume aliran (m3) 

t = Waktu aliran (s) 

 

Jika diketahui debit dan waktu aliran, maka kita dapat menghitung volume aliran 

dengan persamaan berikut : 

V = Q . t ............................................................................ (2) 

 

• Energi potensial air Ep yang jatuh dari ketinggian h adalah : 

Ep = m.g.h .................................................................. (3) 

Dimana : 

Ep = Energi potensial air (J) 

m = Massa air (kg/m³) 

h = Ketinggianjatuh air (m) 

 

• Hydropower jugadapatdiperolehdarialiran air datar. Dalamhalinienergi yang di 

digunakanmerupakan energy kinetik. 

Ek = ½ mν² ................................................................. (4) 
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Dimana : 

Ek = Energi kinetik air (J) 

ν = Kecepatan aliran air (m/s) 

 

• Energi kinetik rotasi pada kincir  

Enrgi kinetik ini dihasilkan dari besarnya tengan yang didapat oleh kincir dari 

keseluruhan energi yng diberikan oleh air, dirimuskan dengan : 

𝐸𝑘𝑟𝑜𝑡 = 
1

2
 I ω².................................................................. (5) 

Dimana : 

𝐸𝑘𝑟𝑜𝑡 = Energi kinetik rotas (J) 

I = Momen inersia (kg.m²) 

ω        = Kecepatan sudut (rad/s) 

 

2.8 Kecepatan Relative 

 
Gambar 2.12 : Gambar gaya nozzle dan mangkuk 

Sumber:https://adoc.tips/kaji-eksperimental-pengaruh-variasi-diameter-nozzel-dan-

juml.html 

 Air yang keluar dari nozzle dengan kecepatan V1 menuju tepat ditengah 

sudu memisahkan aliran fluida dan membelokkan kecepatan relativenya (Vr) 

melalui sudut β2 (gambar 2.13), sehingga menimbulkan suatu gaya pada permukaan 

sudu tersebut. Oleh karena itu, menghasilkan momen gaya untuk memutar turbin. 

  Vr – V1–u .................................................................. (7) 

Dimana:  

V1  = Kecepatan pancaran nozzle (m/s)  

u  = Kecepatan keliling runner (m/s) 

 

 

Gaya (F) yang diberikan pada Sudu adalah: 

  F = Q ( V1 – u ) (1 - cos β2 )................................... (8) 

 

https://adoc.tips/kaji-eksperimental-pengaruh-variasi-diameter-nozzel-dan-juml.html
https://adoc.tips/kaji-eksperimental-pengaruh-variasi-diameter-nozzel-dan-juml.html
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Dimana : 

F = Gaya pancaran sudu (N)  

Vr = Kec. relative fluida terhadap sudu (m/s)  

V1  = Kecepatan pancaran nozzle (m/s)  

u  = kecepatan keliling (
.𝐷.nt 

60
) 

β2 = Sudut buang sudu (o) 

nt  = Putaran turbin (rpm) 

 

2.9 Kecepatan dan Kapasitas Aliran Fluida 

 Penentuan kecepatan pada suatu penampang dapat diukur dari perpindahan 

partikel, dengan jarak yang akan ditentukan dan akan dihitung oleh waktu pada jarak 

tertentu. Hal ini adalah fase yang sangat penting untuk diketahui. 

 Cara mengukur besar kecepatan aliran fluida diukur dari nol pada dinding 

pipa sampai jarak maksimum pada dinding pipa tengah. Hal ini sudah bisa untuk 

mengetahui kekeliruan aliran fluida yang tidak serius, maka kecepatan sebenarnya 

terdapat pada penampang aliran. Bentuk kecepatan aliran fluida akan menunjukan 

aliran yang sesungguhnya walaupun jika terjadi tidak akan ada keterangan yang 

disebut. 

 
Gambar 2.13 : Profil kecepatan pada saluran tertutup 

 
Gambar 2.14 : Profil kecepatan pada saluran terbuka 

Sumber : http://rralvina.blogspot.com/2013/01/distribusi-kecepatan.html 

 

http://rralvina.blogspot.com/2013/01/distribusi-kecepatan.html
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 Besar suatu kecepatan dapat mempengaruhi besar fluida yang akan mengalir 

ke dalam suatu pipa. Jumlah dari aliran fluida tersebut mungkin akan dinyatakan 

sebagai sebuah vulume, berat atau massa fluida dengan masing-masing laju aliran 

ditunjukkan sebagai laju aliran volume (m3/s), laju aliran berat (N/s) dan laju aliran 

massa (kg/s). 

 

Kapasitas debit aliran (Q) untuk fluida yang incompressible, yaitu : 

Q = v . A .................................................................. (9) 

Dimana : 

Q  = Laju aliran fluida (m3/s) 

A  = Luas penampang aliran (m2) 

v = Kecepatan rata-rata aliran fluida (m/s) 

 

Laju aliran massa fluida (ṁ) dirumuskan sebagai : 

ṁ = ρ . ν . A ............................................................... (10) 

Dimana : 

ṁ  = Laju aliran massa fluida (kg/s) 

A  = Luas penampang aliran (m2) 

v   = Kecepatan rata-rata alian fluida (m/s) 

ρ   = Massa jenis fluida (kg/m3) 

 

Luas penampang pipa dirumuskan sebagai berikut : 

A = π . r2...................................................................... (11) 

Dimana : 

A  = Luas penampang pipa (m2) 

r   = Jari-jari lingkaran 

  

 Luas penampang (A) disini sangat berpengaruh terhadap laju aliran atau 

debit (Q) dan laju aliran massa fluida (ṁ), dapat disimpulkan bahwa semakin besar 

luas penampang atau diameter pipa maka semakin tinggi pula debit aliran yang 

dihasilkan. Debit aliran yang tinggi berbanding lurus dengan putaran yang 

dihasilkan turbin yang semakin tinggi juga, hal ini sesuai dengan tujuan dari 

penelitian ini yaitu ingin mendapatkan performa turbin Mikrohidro yang maksimal.  

 

2.10 Hubungan Diameter Nozzle Dengan Turbin 

 Dengan adanya variasi diameter nozzle maka didapatkan torsi turbin dan 

daya turbin yang maksimal, jadi setiap ukuran diameter dalam nozzle maka torsi 

yang terjadi pada runner turbin juga akan berubah, hal ini disebabkan adanya 
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perbedaan tekanan aliran air sehingga terjadi perbedaan kecepatan aliran air pada 

ujung nozzle yang menumbuk sudu turbin tersebut (Rosmiati,Ahmad Yani,2017) 

 

2.11 Pengaruh Variasi SudutNozzleTerhadap Daya yang Dihasilkan  

 Rotasi kincir air dipengaruhi oleh panjang nozzle , nozzle yang lebih pendek 

dengan akan menghasilkan putaran yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

koefisien nozzle yang digunakan mempengaruhi putara alternator. Salah satu 

komponen penting pada sistem mikrohidro adalah nozzle. Nozzle sangat dipengaruhi 

oleh sudut nozzle, karena sudut nozzle dapat mempangaruhi energi kinetik yang 

dihasilkan. Hasil pengukuran dihitung putaran, arus, tegangan, dan daya listrik yang 

dihasilkan adalah titik efisien tertinggi daya listrik yang dihasilkan. Hal ini juga 

dipangaruhi oleh laju alir fluida yang semakin besar akan menghasilkan daya yang 

semakin tinggi (Naif Fuhaid, 2012). 

 

2.12 Momen Inersia 

 Momen inersia adalah hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak 

terhadap sumbu putarnya seperti pada gambar dibawah ini, dirumuskan dengan : 

I = m R²........................................................................ (12) 

 
Gambar 2.15 :Momen Inersia 

Sumber:https://rumushitung.com/2017/08/26/rumus-momen-inersia/ 

Dimana : 

I = Momen inersia ( kg.m²) 

m  = Massa partikel (kg) 

R  = Jarak partikel terhadap sumbu putar (m) 

 

 

 

 

 

 

 

https://rumushitung.com/2017/08/26/rumus-momen-inersia/
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2.13 Momentum sudut  

Sebuah titik partikel yang sedang melakukan gerak rotasi, karena 

mempunyai massa dan kecepatan disebut momentum sudut, dimana gerakannya 

memiliki kelajuan yang konstan. Memontum sudut merupakan besaran vektor 

karena memiliki arah, dirumuskan sebagai berikut : 

Gambar 2.16 :Momentum Sudut 

Sumber:https://mataseluruhdunia208.blogspot.com/2018/10/soal-dan-pembahasan-

momentum-anguler.html 

L = I x ω .............................................................. (13) 

Dimana : 

I = Momen inersia 

ω = Kecepatan sudut 

 

2.14  Daya Yang Dihasilkan Mikrohidro 

• Daya teoritis 

P = ⍴ .Q .g . h …........................................................... (14) 

Dimana : 

P  = Daya (W) 

⍴ = Massa jenis air (1000 kg/m³) 

Q  = Debit air (m³/s) 

g  = Gravitasi bumi (9,81 m/s²) 

h  = Tinggi jatuh air (m) 

 

 

 

 

 

https://mataseluruhdunia208.blogspot.com/2018/10/soal-dan-pembahasan-momentum-anguler.html
https://mataseluruhdunia208.blogspot.com/2018/10/soal-dan-pembahasan-momentum-anguler.html
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• Daya Turbin dapat dihitung menggunakan rumus : 

Pt = τ . ω .............................................................................. (15) 

• Dan kecepatan sudut yaitu : 

ω = 
2 𝜋 𝑛

60
 .............................................................................. (16) 

 Untuk memutar generator diperlukan torsi turbin yang sama dengan torsi 

generator. Dapat dituliskan dengan rumus : 

τ = r . F…...................................................................... (17) 

   = r . (m.a) 

Atau  

τ = 
4500.𝐻𝑝

2𝜋𝑛
..................................................................... (18) 

Dimana : 

Pt  = Daya yang dihasilkan turbin (W) 

τ  = Torsi yang dihasilkan turbin (Nm) 

ω  = Kecepatan sudut runner turbin (m) 

n  = Putaran turbin (rpm) 

r = Jari-jari turbin (m) 

F = Gaya (N) 

m = Massa (kg) 

a = Percepatan (m/s²) 

 

• Daya yang dihasilkan generator : 

 Untuk mengetahui besarnya daya listrik yang dihasilkan generator dapat 

menggunakan rumus berikut : 

P = V . I …................................................................. (19) 

Dimana : 

P out = Daya yang keluar (W) 

V = Tegangan (V) 

I = Arus (A) 

 

• Efisiensi pada PLTMH 

Untuk sebuah pembangkit listrik harus mengetahui efisiensi dari 

penggunaan turbin. Maka dari itu untuk menentukan efisiensinya yaitu : 

𝛈 = 
𝑃𝑔

𝑃𝑡
 x100% …..................................................... (20) 

Dimana : 

Pg  = Daya generator 

Pt = Daya turbin 
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2.15 Kecepatan Putaran (N) Pada Turbin 

• Kecepatan Satuan (Nu)  

adalah kecepatan putar turbin yang mempunyai diameter (D) dan bekerja 

pada tinggi terjun (h) yang dirumuskan sebagai berikut : 

Nu = 
𝑛𝐷

√ℎ
 .............................................................. (21) 

• Kecepatan Spesifik (Ns) 

Adalah kecepatan putar turbin yang menghasilkan daya pada tinggi terjun 

(h). Kecepatan Spesifik (Ns) dapat dinyatakan dengan rumus : 

Ns = 
𝑛√𝑃

ℎ5
4⁄
 ............................................................ (22) 

 

2.16 Kecepatan Aliran Keluar Nozzle  

 untuk menghitung kecepatan aliran air yang keluar pada Nozzle dapat 

dihitung menggunakan menggunakan rumus berikut : 

  𝜈 = 𝐾𝜈√2𝑔ℎ ........................................................... (23) 

Dimana :  

ν  = Kecepatan aliran air (m/s) 

g  = Gravitasi (m/s²) 

h  = Beda ketinggian (m) 

Kv  = Koefisien kecepatan air (0,98) 

 

2.17 Prinsip Bernoulli 

 Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang 

menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan 

menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya 

merupakan penyederhanaandari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlh 

energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnyadengan jumlah 

energi di titik lainpada jalur aliran yang sama. Persamaan di atas dapat dinyatakan 

sebagai berikut. 

(
𝑃₁

𝛾
+

𝑉₁²

2.𝑔
+ 𝑍₁) = (

𝑃2

𝛾
+

𝑉₂²

2.𝑔
+ 𝑍₂)................................. (24) 

Dimana : 

P₁ dan P₂ = Tekanan pada titik 1 dan 2 (N/m²) 

V₁ dan V₂ = Kecepatan aliran pada titik 1dan 2 (m/s²) 

Z₁ dan Z₂ = Perbedaan ketinggian antara titik 1 dan 2 (m) 

γ  = Berat jenis fluida (N/m³) 

g  = Percepatan gravitasi (m/s²) 
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 Persamaan di atas digunakan jika diasumsikan tidak ada kehilangan energi 

antara dua titik yang terdapat dalam aliran fluida, namun biasanya beberapa head 

losses terjadi diantara dua titik. Jika head losses tidak diperhitungkan maka akan 

menjadi masalah diterapkan di lapangan. Jika head losses dinotasikan dengan Hl 

sedangkan head pompa Hp maka persamaan Bernoulli di atas dapat menjadi 

persamaan baru, yaitu : 

 

(
𝑃₁

𝛾
+

𝑉₁²

2.𝑔
+ 𝑍₁)+Hp=(

𝑃2

𝛾
+

𝑉₂²

2.𝑔
+ 𝑍₂)+Hl ..................(25) 

2.18 Head Losses Mayor 

 Untuk menghitung kerugian gesek antara dinding pipa dengan aliran fluida 

tanpa adanya perubahan luas penampang di dalam pipa dapat dipakai rumus yang 

secara matematis ditulis sebagai berikut: 

  hf  = f 
𝐿.𝑉²

𝐷2𝑔
................................................................. (26) 

Dimana : 

hf   = Head loss mayor (m) 

f     = Koefisien gesekan 

L   = Panjang pipa (m) 

D  = Diameter dalam pipa (m) 

v    = Kecepatan aliran dalam pipa (m/s) 

g    = Percepatan gravitasi (m/s2) 

 

2.19 Head Losses Minor 

Secara umum head losses minor dinyatakan secara umum dengan rumus : 

  h = K 
𝑉²

2.𝑔
 ................................................................ (27) 

h  = Head loss minor 

K = Koefisien resistansi valve atau fitting berdasarkan bentuk dan     

    ukuran 

v  = Kecepatan rata-rata aliran dalam pipa (m/s) 

g  = Percepatan gravitasi (m/s2) 

 
 

 

 


