
 

 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kemajuan teknologi serta peradaban dunia yang sangat pesat beberapa tahun 

belakangan ini merupakan salah satu alasan peningkatan pemakaian sumber energy 

konvensional. Untuk mengimbangi perkembangan  tersebut dibutuhkan sumber  

energi dalam skala besar. Energi konvensional sebagai sumber energi utama 

diprediksi berbagai kalangan pada kurun waktu tertentu akan habis. 

Dengan semakin menipisnya sumber energi konvensional, umat manusia 

dipaksa untuk mengeksplorasi setiap potensi yang ada di alam sebagai sumber energy 

baru dan terbarukan. Sumber energi yang dapat diperbaharui seperti energi air,angin, 

surya dan lain-lain tersedia melimpah namun pemanfaatanya belum optimal, sehingga 

kebutuhan energi yang ramah lingkungan dan mudah didapat dengan biaya terjangkau 

masih merupakan problem global sekarang ini.Selain untuk mengatasi hambatan 

secara ekonomi dan komersial, pemanfaatan sumber energi terbarukan sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan oleh sebagian negara yang ingin memaksimalkan potensi 

energi terbarukan di wilayahnya dengan biaya murah. 

Air merupakan komposisi terbesar penyusun permukaan bumi sebesar 71% 

serta salah satu energi yang sangat potensial dan berkelanjutan namun 

pemanfaatannya sebagai sumber energy sangat terbatas. 

Sumber energi tak terbarukan yang banyak digunakan saat ini adalah bahan 

bakar yang berasal dari fosil yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Di samping 

itu semakin meningkatnya harga bahan bakar tersebut. Sehingga salah satu upaya 

mengatasi masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan energi yang dapat di 

perbaharui dan ramah lingkungan. Semakin menipisnya sumber energi yang tidak 

dapat diperbaharui (non-renewable), serta penggunaan bahan bakar yang ramah 

lingkungan, memerlukan suatu solusi alternatif guna mengganti sumber energi 

tersebut dengan sumber energi yang dapat diperbaharui (renewable). 

 Potensi air sebagai sumber energi terutama digunakan sebagai penyedia 

energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air maupun mikrohidro. Pemanfaatan 

energi air pada dasarnya adalah pemanfaatan energi potensi gravitasi. Energi mekanik 

aliran air yang merupakan transformasi dari energi potensial gravitasi dimanfaatkan 

untuk menggerakkan turbin air. Aliran air pada sungai dapat dimanfaatkan ketika 

kecepatannya memadai. 
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Turbin air tergolong mesin konversi energi yang mengubah energi translasi 

gerak lurus menjadi energi gerak rotasi. Energi air tergolong energi terbarukan atau  

renewable energy. Energi terbarukan adalah energi yang tidak memiliki batasan 

masa/waktu. Energi gerak air termasuk energi yang mudah dan relatif mudah didapat. 

Energi gerak air terjadi karena adanya beda ketinggian permukaan, secara umum air 

bergerak dari permukaan tinggi menuju permukaan yang rendah atau dapat dikatakan 

bahwa air bergerak pada tekanan yang tinggi menuju tekanan rendah. Energi  gerak 

air dapat dimanfaatkan dikarenakan dalam air mengandung energi potensial berupa 

perbedaan ketinggian pada air dan energi kinetik yang disebabkan oleh kecepatan 

aliran air. Pada Hukum Newton dikatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau 

dilenyapkan, energi memiliki sifat mutlak sebagaimana dinyatakaan dalam hukum 

kekekalan energi.  

Penelitian di bidang energi khususnya mikrohidro  pernah melakukan 

penelitian yang memanfaatkan turbin Savonius sebagai sumber energi alternatif 

dengan menggunakan tenaga air, namun belum pernah menggunakan turbin tipe 

Savonius dengan menambahkan alur pada sudu turbin.  

 Berdasarkan latar belakang diatas, mendorong penulis untuk menelitI, 

“Analisa Pengaruh Ketinggian Sudu Turbin Air Savonius bersudu 3 dan Penambahan 

Alur Pada Sisi Cekung Terhadap Kinerja Turbin  “ 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka di rumuskan pokok 

permasalahan dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh ketinggian sudu turbin air savonius 3 sudu  pada sisi 

cekung terhadap kinerja turbin?  

2. Bagaimana pengaruh penambahan alur pada sisi cekung terhadap kinerja 

turbin?  

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang digunakan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah 

adalah sebagai berikut: 

1. Saluran yang di gunakan pada penelitian ini adalah saluran terbuka 

(irigasi). 

2. Jumlah alur yang di gunakan yaitu 0,2,4 dan 6 alur. 

3. Model Alur Persegi Empat. 

4. Dimensi alur pada sudu: 

a. Lebar alur (m)                  = 15  mm 
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b. Kedalaman alur (l)             = 12 mm 

5. Poros yang digunakan : 

a. Bahan    = Besi 

b. Diameter (d)               = 25 mm 

c. Panjang (m)                          = 760 mm  

6. Metode yang digunakan untuk menghitung kecepatan air yaitu metode 

pelampung. 

7. Jumlah sudu yang digunakan yaitu 3 sudu. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui daya maximum yang dihasilkan turbin hidrokinetik 

savonius 3 sudu dengan akibat penambahan variasi jumlah alur horizontal 

pada sisi cekung.  

2. Untuk mengetahui efisiensi yang dihasilkan turbin hidrokinetik savonius 

3 sudu akibat penambahan variasi jumlah alur horizontal pada sisi cekung 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian yaitu, penulis adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai syarat menyelesaikan studi untuk gelar sarjana Teknik Mesin 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

2. Sebagai salah satu referensi tambahan riset konversi energi dengan 

memanfaatkan potensi energi air sebagai sumber energi terbarukan. 

3. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah mendapatkan informasi 

tentang bagaimana cara memanfaatkan air sebagai sumber energi listrik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Kami membagi penulisan skripsi ini dalam lima bab, dimana pada setiapa bab 

terdiri dari beberapa  sub bab, dengan tujuan untuk memberikan pengarahan dan 

penjelasan secara menyeluruh dengan baik. Dalam penyajian skripsi hasil penelitian 

ini yang bermula dari latar belakang, masalah sampai pada kesimpulan hasil 

penelitian, maka skripsi ini disusun dengan kerangka sebagai berikut: 

  BAB I PENDAHULUAN, berisi: 

 Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 

  BAB II DASAR TEORI, berisi: 
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 Teori-teori sebagai landasan dan pendukung dalam melakukan 

penelitian. 

 

  BAB III METODE PENELITIAN, berisi: 

 Diagram alir penelitian, studi literatur, metode penelitian, peralatan 

dan bahan yamg digunakan, langkah penelitian. 

 

 BAB IV HASIL DAN ANALISA, berisi: 

 Analisa dan hasil dari pengumpulan data pada saat melakukan 

pengujian yang nantinya dikelola dan menjadi pedoman pembahasan untuk 

analisa hasil tersebut. 

 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi: 

 Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

berdasarkan pengolahan data, serta dilengkapi dengan ulasan dan saran yang 

diperlukan untuk penelitian lebih lanjut.


