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ABSTRAK
Penelitian membahas tentang sebuah turbin angin jenis Savonius dengan 4 buah sudu yang dibagi menjadi 2
susun sebagai sumber energi listrik. Alat ini dibuat untuk menambah nilai efisiensi sekaligus menekan biaya
operasional pada budidaya jamur tiram. Alat ini bekerja dengan dikontrol oleh microcontroller untuk dapat
menjalankan pompa pengkabutan secara otomatis berdasarkan parameter suhu dan kelembaban dengan nilai
yang sudah ditentukan dan disesuaikan agar sesuai dengan syarat tumbuh yang optimal bagi jamur. Pompa akan
menyala pada suhu diatas 27⸰C dengan kelembaban kurang dari 80%. Sistem akan bekerja terus menerus serta
melakukan monitoring berupa laporan data pemantauan suhu dan kelembaban setiap menit dalam bentuk data txt
yang tersimpan pada micro SD card. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan dimensi satu buah
bilah atau sudu 1 m x 0,6 m mampu memutar generator dengan minimum 42,23 Rpm dengan besar kecepatan
angin 1,5 m/s menghasilkan daya 0,30 Watt serta pada besar kecepatan angin dengan nilai 6,4 m/s mampu
memutar generator sampai pada 328,79 Rpm yang menghasilkan daya pada generator sebesar 42,8 Watt.
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Belakangan ini banyak sekali dilakukan
pembangunan serta perbaikan infrastruktur di
masyarakat. Akibatnya kebutuhan energi yang
diperlukan juga semakin meningkat. Oleh karenanya,
ketersediaan energi menjadi masalah yang harus
diperhatikan oleh masyarakat maupun pemerintah.
Energi listrik merupakan energi yang paling
banyak dibutuhkan, sehingga konversi energi
alternative menjadi energi listrik menjadi salah satu
cara untuk dapat meminimalisir penggunaan minyak
bumi dan fosil sebagai sumber energi.
Energi alternatif yang dapat dimanfaatkan yaitu
energi angin. Pemanfaatan energi angin menjadi
sumber energi adalah dengan melalui pembuatan
turbin angin. Turbin angin bekerja dengan cara
mengubah energi kinetik menjadi mekanik. Angin
yang bertiup dapat menggerakkan poros yang
memutar generator, yang menghasilkan energi listrik.
Pemanfaatan energi angin menjadi energi listrik
merupakan gagasan yang ideal, mengingat
banyaknya tempat di Indonesia yang memiliki
potensi untuk dapat dibangun pembangkit listrik
tenaga angin.
Tingkat konsumsi masyarakat akan jamur
sangatlah besar, sehingga budidaya jamur menjadi
lading usaha yang menjanjikan. Selain mudah dalam
perawatannya, budidaya jamur juga tidak
membutuhkan lahan yang besar. Namun tetap saja,
para petani jamur membutuhkan tingkat efisiensi
bahan baku dan biaya operasional, termasuk biaya
untuk kebutuhan listrik. Selain itu, energi listrik hasil
dari turbin angin tersebut dapat dimanfaatkan oleh
para petani jamur untuk menekan biaya operasional

sekaligus menambah nilai efisiensi dalam perawatan
jamur dengan cara mengendalikan suhu dan
kebutuhan air yang dibutuhkan oleh jamur agar dapat
tumbuh dengan optimal secara otomatis.
1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan
rumusan masalah sebagai berikut:
penelitian ini adalah:
a. Cara merancang bangun turbin angin sebagai
sumber energi otomatisasi pengendali suhu dan
kebutuhan air pada budidaya jamur tiram?
b. Bagaimana merancang sistem secara keseluruhan
agar dapat menghasilkan output yang diinginkan,
yaitu berupa kontrol suhu dan kebutuhan air
dengan menyalakan pompa pengkabutan secara
otomatis?
1.3
Tujuan Penelitian
a. Mempelajari
proses
perancangan
dan
pemanfaatan turbin angin sebagai sumber energi
otomatisasi pengendali suhu dan kebutuhan air
pada budidaya jamur tiram
b. Mengetahui sistem kerja secara menyeluruh untuk
dapat menghasilkan output yang diinginkan
berupa suhu dan kebutuhan air dengan
menyalakan pompa pengkabutan secara otomatis.

2. RANCANGAN PENELITIAN
2.1 Perencanaan Kumbung Jamur
Peneliti menggunakan kumbung jamur dengan
ukuran 2,25 𝑚3 .

L= p x l x t
= 1,5m x 1m x 1,5m
= 2,25 m3

r : 0,5 m
n : 50 rpm (asumsi)
V : 6,4 m/s (berdasarkan data yang diperoleh)
Tip Speed Ratio (λ):
2𝜋𝑟𝑛
60V
[2 (3,14)(0,5)(50)]
λ=
[60 (6,4)]
λ = 0,41
λ=

g.

Menentukan Rotor Power Coeficient (Cpr)
Diketahui :
𝑃
Cpr = 1 3
2

Gambar 3.1 Desain kumbung jamur
2.2 Perhitungan Beban yang Digunakan
a. Daya operasional pompa pengkabutan:
P=VxI
= 12 Vdc x 2,2 A
= 26,4 Watt
P = 26,4 Watt x 2 jam
= 52,8 Wh
b. Daya operasional microcontroller Arduino Uno
P= V x I
= 5 V x 40 mA
= 200 miliWatt
= 0,20 Watt
P = 0,20 Watt x 24 jam
= 4,8 Wh
c. Daya operasional sensor suhu dan kelembaban
P= V x I
= 5 Vdc x 2,5 mA
= 12,5 miliWatt
= 0,01 Watt
P= 0,01 Watt x 24 Jam
= 0,24 Wh
d. Daya operasional Micro SD Card
P= V x I
= 5,5 Vdc x 500 mA
= 2750 miliWatt
= 2,75 Watt
P= 2,75 Watt x 24 jam
= 66 Wh
e. Perhitungan kebutuhan jumlah baterai
Energi yang dipakai:
=7Ah x 12 x 80%
= 67,2 Wh
Arus Baterai:
=7 Ah x 80%
= 5,6 Ah
Jumlah baterai yang dibutuhkan untuk
menjalankan sistem selama 24 jam adalah:
123,84
=
67,2
= 1,84
Atau dibulatkan menjadi 2 buah baterai 12 Volt/
7 Ah.
f. Menentukan Tip Speed Ratio
Diketahui :

𝜌𝐴𝑣

P = daya turbin (Watt)
ρ = massa jenis angin (kg/m3)
A = luas penampang melintang aliran (m2)
V = kecepatan angin (m/s)
Maka,
Cpr = 1
2

157,3
𝑥1,2𝑥7,69𝑥6,4 3)

Cpr = 0,13
Maka luasan pada sudu turbin adalah:
1
𝑝 = 𝐶𝑝𝑟 𝑝𝑎𝑣 3
2
2𝜌
𝐴=
𝐶𝑝𝑟 𝑝𝑉 3
(2 × 157,3)
𝐴=
(0,13 × 1,2 × 6,43)
𝐴 = 7,69 𝑚2
Dari hasil perhitungan diatas maka didapatkan
luas penampang 4 buah sudu (A) sebesar 7,69 𝑚2

2.3 Desain Sistem

Gambar 3.2 Desain sistem

2.4 Block Diagram

Blok diagram di atas menunjukkan bagaimana
penggunaan dari alat pompa pengkabutan yang
bekerja secara otomatis berdasarkan indikator suhu
dan kelembaban yang telah ditetapkan.
Dari turbin angin Savonius yang menerima energi
angin sehingga mampu memutar rotor yang telah
dihubungkan oleh Pulley Vanbelt dengan generator
DC penguat terpisah. Generator tersebut mampu
menghasilkan energi listrik berupa arus DC dengan
tegangan 0-32 Volt, kemudian arus DC tersebut
diatur oleh rangkaian Buck Boost Converter lalu
terhubung ke Charger Controller yang kemudian
dialirkan ke baterai guna proses pengisian daya
baterai. Selanjutnya arus DC tersebut disimpan ke
dalam baterai serta diubah menjadi arus AC 220V
oleh inventer.
Terdapat sebuah kontroler berupa Mikrokontroler
jenis Arduino Uno yang berperan mengatur
serangkaian sistem yang ada pada alat ini.
Mikrokontroler bekerja berdasarkan data pada input,
data yang diperoleh. input ini berupa sensor suhu dan
kelembaban serta mengatur jalannya output motor
pompa pengkabutan selanjutnya.sistem akan berjalan
terus menerus.

Dari flowchart diatas dapat dijelaskan prinsip
kerja dari alat ini yang dimulai dari menjalankan
sistem rangkaian dengan menggunakan tombol
START/STOP yang tersedia. Setelah sistem bekerja
maka sensor akan membaca perintah, sistem
rangkaian akan bekerja sesuai dengan set point yang
sudah ditentukan yaitu saat set point perubahan suhu
lebih dari 27°C dengan kelembaban < 80% yang
menyebabkan pompa air tersebut menyala (ON).
Pompa air otomatis mati (OFF) saat set point
perubahan suhu menurun mencapai 26°C dengan
kelembaban melebihi 80%. Begitu seterusnya sistem
rangkaian ini berjalan.

3.1

Perhitungan Beban yang Digunakan
Tabel 3.1 Total beban

2.5 Flowchart

3.2

Pengujian Turbin Angin Tanpa Beban

3.

PENGUJIAN DAN ANALISA
Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian
generator tanpa beban, pegujian tanpa beban
menggunakan buck boost converter, pengujian
dengan beban menggunakan buck boost conveter,
pengisian baterai dan pengujian sensor suhu dan
kelembaban. Pengujian tersebut memperoleh hasil
sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengujian turbin angin tanpa beban

Dari hasil pengujian yang tertera pada tabel
tersebut, diperoleh nilai tegangan tertinggi
20,58 V tegangan terendah sebesar 2,32 V.
Tegangan terbesar diperoleh ketika kecepatan
angin sebesar 6,4 m/s, sedangkan tegangan
terendah diperoleh ketika kecepatan angin
sebesar 1,5 m/s. Nilai arus yang dihasilkan
pada pengujian tanpa beban berubah-ubah
seiring dengan berubahnya nilai tegangan
yang dihasilkan. Pada nilai tegangan tertinggi
20,58 V diperoleh arus sebesar 2,08 A,
sedangkan pada tegangan terendah 2,32 V
diperoleh arus sebesar 0,13 A. daya
maksimum pada generator saat kecepatan
angin 6,4 m/s berkisar 42,8 Watt.
3.3

Boost Converter 12,08 V dengan tegangan
input dari generator 2,32 V pada saat
kecepatan angin 1,5 m/s. Dari pengujian, yang
dilakukan diperoleh nilai arus yang lebih stabil
dan mengalami kenaikan dari kondisi awal
sebelum melalui rangkaian Buck Boost
Converter. Arus tertinggi pada kecapatan
angin 6,4 m/s dengan tegangan 14,42 V dari
output Buck Boost Converter sebesar 1,50 A
dan arus terkecil yang diperoleh pada
kecepatan angin 1,5 m/s dengan tegangan
12,08 V dari output Buck Boost Converter
sebesar 0,98. Besarnya kecilnya tegangan dan
arus yang diperoleh dari output Buck Boost
Converter tergantung pada besar kecilnya
input tegangan yang diterima.
3.4

Pengujian Turbin Angin dengan Beban
Menggunakan Buck Boost Converter
Tabel 3.4 Pengujian turbin angin dengan
beban menggunakan buck boost converter

Pengujian Turbin Angin Tanpa Beban dengan
Buck Boost Converter
Tabel 3.3 Pengujian turbin angin tanpa beban
dengan buck boost converter
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa
nilai tegangan tertinggi sebesar 14,35 V dan
arus tertinggi sebesar 1,41 A yang dihasilkan
ketika kecepatan angin sebesar 6,4 m/s.
Tegangan dan arus yang dihasilkan berubahubah sesuai dengan kecepatan angin yang
dapat memutar turbin angin.

Berdasarkan tabel diperoleh nilai tegangan
yang jauh lebih stabil dengan batasan yang
diatur pada tegangan 14 V, didapatkan nilai
tegangan output tertinggi setelah melalui
modul Buck Boost Converter 14,42 V dengan
tegangan input dari generator 20,58 V pada
kecepatan angin 6,4 m/s dan nilai tegangan
output terendah setelah melalui modul Buck

3.5

Pengisian Daya Baterai
Tabel 3.5 Pengisian daya baterai

3.6

Pengujian Sensor Suhu dan Kelembaban
Tabel 3.6 Pengujian sensor suhu dan
kelembaban

Berdasarkan hasil dari tabel pengujian
diatas,tegangan dan arus relative stabil pada
kecepatan angin diatas 2,5 m/s atau berada
pada tegangan rata-rata 14,03 V dengan arus
pengisian rata-rata 1,36 A. Kondisi awal
tegangan output baterai pada pukul 08.00
sebesar 12.72 mampu terisi penuh dengan
daya yang diperoleh dari turbin angin pada
saat proses pengisian.

Dari pengujian di atas dapat disimpulkan
bahwa pada saat kondisi suhu menurun atau
saat kondisi dingin nilai kelembaban juga akan
meningkat, begitupula sebaliknya.

3.7

Pengujian Output Baterai Saat Terbebani
Control dan Pompa
Tabel 3.7 Pengujian output baterai saat
terbebani control dan pompa

Dari tabel 4.5 pengisian daya baterai diketahui
rata-rata arus dari output turbin angin sebesar 1,36
Ampere.
Kapasitas arus 2 buah baterai 12 Volt 10 Ah = 16
Ah
Arus yang terpakai oleh beban = 8,25 Ah
c. Kapasitas arus baterai setelah terpakai oleh beban,
adalah:
= 16 Ah – 8,25 Ah
= 7,75 Ah
d. Lama proses pengisian daya baterai, adalah:
Jika di rata-rata arus yang masuk pada saat
pengisian baterai adalah 1,36 A, maka:
= 16 Ah / 1,36 A
= 11,76 jam atau 11 jam 45 menit
Jadi, lama pengisian daya baterai pada saat
keadaan kosong adalah 11 jam 45 menit.
Jika arus yang terpakai selama 24 jam adalah 8,25
A, maka arus baterai akan terisi penuh kembali
selama 6 jam proses pengisian oleh output turbin
angin.
4.

Dari pengujian di atas diperoleh hasil
pengukuran tegangan rata-rata output saat
terbebani yaitu 11,98 V dan arus rata-rata yang
mengalir 4,86 A.
3.8

Perhitungan Daya yang Dipakai Untuk
Menjalankan Sistem
Tabel 4.8 Perhitungan daya yang dipakai
untuk menjalankan sistem

a. Daya yang terpakai selama 24 jam adalah
sebagai berikut:
Beban
= 27,98 + 4,8 + 66 + 0,24
= 99,02 Wh
b. Arus pemakaian beban dan arus yang masuk
ke baterai saat proses charging

KESIMPULAN
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa:
a. Besar kecilnya dimensi dari sudu turbin angin
jenis Savonius dapat mempengaruhi daya yang
dihasilkan. Dimana pada penelitian yang telah
dilakukan menggunakan dimensi satu buah
bilah/sudu 1 m x 0,6 m mampu memutar
generator dengan minimum 42,23 Rpm pada
kecepatan angin 1,5 m/s dan menghasilkan daya
0,30 Watt dan pada kecepatan angin 6,4 m/s
mampu memutar generator sampai pada 328,79
Rpm yang menghasilkan daya pada generator
sebesar 42,8 Watt.
Penambahan rangkaian Buck Boost Convorter
sangat dibutuhkan pada pemakaian energi turbin
angin karena kecepatan angin selalu berubahubah dan tidak bisa diprediksi sehingga
mengakibatkan output dari generator menjadi
tidak stabil.
b. Proses optimalisasi untuk menjaga kondisi suhu
serta kelembaban pada proses budidaya jamur
tiram dipengaruhi oleh kondisi cuaca, sehingga
diperlukan set point yang tepat untuk
menentukan parameter suhu dan kelembaban
yang sesuai agar pompa pengkabutan dapat
bekerja dengan optimal.
SARAN
a. Untuk mendapatkan tegangan dan arus yang
maksimal dibutuhkan kecepatan angin yang
tinggi, sehingga turbin angin sebaiknya
diletakkan di tempat yang lapang dan tinggi
sehingga angin dapat dengan mudah memutar
turbin angin. Penggunaan turbin angin ini cukup

efektif untuk menggantikan supplai energi
listrik dari PLN apabila digunakan pada tempat
yang jauh dari jangkauan listrik PLN, misalnya
diletakkan di pematang sawah yang jauh dari
pemukiman penduduk. Sehingga petani jamur
tidak perlu menyediakan air untuk pengkabutan,
karena dapat diperoleh dari irigasi sawah.
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