
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Energi Air 

Tenaga air 'hydropower' adalah energi yang diperoleh dari air yag mengalir. 

Pada dasarnya, air di seluruh permukaan Bumi ini bergerak (mengalir). Di alam 

sekitar kita, kita mengetahui bahwa air memiliki siklus. Di mana air menguap, 

kemudian terkondensasi menjadi awan. Air akan jatuh sebagai hujan setelah ia 

memiliki massa yang cukup. Air yang jatuh di dataran tinggi akan terakumulasi 

menjadi aliran sungai. Aliran sungai ini menuju ke laut. Air merupakan sumber energi 

yang mudah dan relatif mudah di dapat, karena pada air tersimpan energi potensial 

(pada air jatuh) dan energi kinetik (pada air mengalir).Tenaga air (hydropower) adalah 

energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi yang dimiliki air dapat 

dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. 

Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin 

air yang memanfaatkan adanya suatu air terjun atau aliran air disungai. Sejak awal 

abad 18 kincir air banyak dimanfaatkan sebagai penggerak pengilingan gandum, 

penggergajian kayu dan mesin tekstil. Memasuki abad 19 turbin air mulai 

dikembangkan. Besarnya tenaga air yang tersedia dari suatu sumber air bergantung 

pada besarnya head dan debit air. Dalam hubungan dengan reservoir air maka head 

adalah beda ketinggian antara muka air pada reservoir dengan muka air keluar dari 

turbin air.  

 

2.2  Potensi Air Sebagai Sumber Energi 

Potensi air sebagai sumber energi terutama digunakan sebagai penyedia 

energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air maupun mikrohidro. Potensi 

tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75684 MW. Potensi ini dapat 

dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 100 MW ke atas 

dengan jumlah sekitar 800.  

Banyaknya sungai dan danau air tawar yang ada di Indonesia merupakan modal 

awal untuk pengembangan energi air ini. Namun eksploitasi terhadap sumber energi 

yang satu ini juga harus memperhatikan ekosistem lingkungan yang sudah ada. 

Pemanfaatan energi air pada dasarnya adalah pemanfaatan energi potensial 

gravitasi.  Energi mekanik aliran air yang merupakan transformasi dari energi 

potensial gravitasi dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Umumnya 

turbin digunakan untuk membangkitkan energi listrik sedangkan kincir untuk 

pemanfaatan energi mekanik secara langsung.  Pada umumnya untuk mendapatkan 
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energi mekanik aliran air ini, perlu beda tinggi air yang diciptakan dengan 

menggunakan bendungan.  Akan tetapi dalam menggerakkan kincir, aliran air pada 

sungai dapat dimanfaatkan ketika kecepatan alirannya memada. 

 

2.3 Turbin air  

 Turbin air merupakan mesin yang berputar diakibatkan oleh energi kinetik 

dan potensial dari aliran fluida. Fluida yang bergerak menjadikan blade pada turbin 

berputar dan menghasilkan energi untuk menggerakkan rotor. Perbedaan dasar antara 

turbin air awal dengan kincir air terletak pada komponen. Komponen pada turbin lebih 

optimal dan dapat memanfaatkan air dengan putaran lebih cepat serta dapat 

memanfaatkan head yang lebih tinggi. Komponen kincir lebih sederhana dengan biaya 

peralatan dan perawatan yang lebih murah. Turbin berfungsi untuk mengubah energi 

potensial dan kinetik menjadi energi mekanik. gaya jatuh air yang mendorong baling-

baling menyebabkan turbin berputar. Komponen-komponen utama pada turbin air 

terdiri dari rotor dan stator. Rotor merupakan bagian yang berputar pada sistem turbin 

air ,sedangkan stator merupakan bagian yang diam pada turbin air. 

A. Bagian Rotor: 

1. Sudu pengarah berfungsi untuk mengontrol kapasitas aliran masuk 

turbin. 

2. Poros berfungsi untuk meneruskan aliran tenaga yang berupa gerak putar 

yang dihasilkan oleh sudu. 

3. Bantalan berfungsi sebagai perapat-perapat komponen-komponen 

dengan tujuan agar tidak mengalami kebocoran pada sistem. 

4. Runner berfungsi untuk   merubah energi potensial fluida menjadi energi 

mekanik. 

B. Bagian Stator 

1. Pipa pengarah/nozzle berfungsi untuk meneruskan alira fluida sehingga 

tekanan dan kecepatan alir fluida yang digunakan di dalam sistem besar. 

2. Rumah turbin berfungsi sebagai rumah kedudukan komponen komponen 

dari turbin. 

 

Berdasarkan bentuk, turbin air dibagi atas turbin implus dan turbin reaksi. Turbin 

impuls adalah turbin air yang cara kerjanya merubah seluruh energi air (yang terdiri 

dari energi potensial, tekanan, kecepatan) yang tersedia menjadi energi kinetik untuk 

memutar turbin, sehingga menghasilkan energi kinetik.  Energi potensial air diubah 

menjadi energi kinetik pada nozle. Air keluar nozle yang mempunyai kecepatan tinggi 

membentur sudu turbin. Setelah membentur sudu arah kecepatan aliran berubah 
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sehingga terjadi perubahan momentum (impulse). Contoh dari turbin impuls adalah 

turbin pelton, cross-flow dan turgo. Turbin Reaksi adalah turbin yang cara kerjanya 

merubah seluruh energi air yang tersedia menjadi energi kinetik. Sudu pada turbin 

reaksi mempunyai profil khusus yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air 

selama melalui sudu. 

Perbedaan tekanan ini memberikan gaya pada sudu sehingga runner (bagian 

turbin yang berputar) dapat berputar. Turbin reaksi terdiri dari turbin Francis dan 

Kaplan.  Umumnya, turbin impuls digunakan untuk tempat dengan head tinggi, dan 

turbin reaksi digunakan untuk tempat dengan head rendah. Untuk merencanakan 

turbin diperlukan beberapa pertimbangan, pertimbangan yang digunakan untuk 

menentukan jenis turbin yang ditempatkan disuatu daerah tergantung dari ketinggian 

dan debit air. Secara bentuk turbin air terbagi atas beberapa jenis turbin yaitu turbin 

Pelton, Francis, Banki dan Kaplan. (sumber : Christian Asri Wicaksana dan Faqih 

Fadilah, 2015. Tentang Makalah Turbin Air). (Fadillah & Wicaksana, 2015) 

 

2.3.1. Klasifikasi Turbin Air 

Turbin air dapat dikelompokkan dengan berbagai cara. Jenis turbin dapat 

digolongkan menjadi tiga sesuai dengan range dari head-nya, yaitu : 

a. Turbin dengan head rendah (1-200 m): 

1. Cross-flow 

2. Propeller 

3. Kaplan 

b. Turbin dengan head medium (50-250 m): 

1. Cross-flow 

2. Multi-jer peltonn 

3. Torgo 

4. Francis 

c. Turbin dengan head tinggi (30-300 m):S 

1. Pelton turgo 

 

Turbin dapat dibagi lagi berdasarkan arah aliran, yaitu : 

a. Turbin Radial, yaitu turbin dimna aliran air yang melewati runner dalam 

arah radial. Salah satu jenis turbin radial ialah turbin pelton. 

b. Turbin Aksial, yaitu turbin dimana aliran air yang melewati runner dalam 

arah aksial. Salah satu jenis turbin axial adalah turbin Propeller dan Kaplan. 
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c. Turbin Radial Aksial, turbin radial aksial ialah turbin dimana air yang 

masuk ke runner dalam arah radial dan setelah keluar runner dalam arah 

aksial. Salah satu jenis turbin ini adalah Turbin Francis. 

Sedangkan menurut cara kerjanya, maka terdapat dua jenis turbin yaitu: 

 a. Turbin Impuls (aksi). 

 b. Turbin Reaksi. 

 

2.3.2. Turbin Impuls 

Pada turbin impuls energi potensial air dirubah menjadi energi kinetik pada 

nosel. Air keluar nosel yang mempunyai kecepatan tinggi membentur sudu turbin. 

Setelah membentur sudu turbin arah kecepatan aliran berubah sehingga terjadi 

perubahan momentum (impuls). Akibatnya roda turbin akan berputar. Turbin impuls 

adalah turbin tekanan sama karena aliran air yang keluar dari nosel tekanannya adalah 

sama dengan tekanan atmosfir sekitarnya. 

 

Beberapa contoh dari turbin impuls adalah: 

1. Turbin Pelton 

2. Turbin crossflow 

3. Turbin Turgo 

 

2.3.2.1. Turbin Pelton 

 Turbin Pelton terdiri dari satu set sudu jalan yang diputar oleh pancaran air yang 

disemprotkan dari satu atau lebih alat yang disebut nosel. Turbin Pelton adalah salah 

satu dari jenis turbin air yang paling efisien. Turbin Pelton adalah turbin yang cocok 

digunakan untuk head tinggi. 
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Gambar 2. 1 Turbin Pelton. 

Sumber : commons.wikipedia.org 

 

 

2.3.2.2. Turbin Crossflow 

Turbin Crossflow dapat dioperasikan pada debit 20liter/detik hingga 10 

m3/detik dan head antara 1 s/d 200 m. Turbin Crossflow menggunakan nosel persegi 

9etika9 yang lebarnya sesuai dengan lebar runner. Pancaran air masuk turbin dan 

mengenai sudu sehingga terjadi konversi energi kinetis menjadi energi mekanis. Air 

mengalir keluar membentur sudu dan memberikan energinya (lebih rendah 9etika9l9g 

saat masuk) kemudian meninggalkan turbin. Jadi perubahan energi aliran air menjadi 

energi mekanik putar terjadi dua kali yaitu pada waktu air masuk silinder dan air ke 

luar silinder. Energi yang diperoleh dari tahap kedua adalah 20% nya dari tahap 

pertama. Runner turbin dibuat dari beberapa sudu yang dipasang pada sepasang 

piringan 9etika9l. 
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Gambar 2. 2 Turbin Crossflow. 

Sumber : sistem-tenaga-listrik.blogspot.com 

 

2.3.2.3. Turbin Turgo 

Turbin Turgo termasuk jenis turbin impuls dengan aliran air sejajar sumbu 

poros roda. Turbin jenis ini mempunyai 2 nosel seperti turbin Pelton. Pada turbin 

Pelton pancaran air menumbuk bucket ditengah sedangkan pada turbin Turgo 

pancaran air menumbuk pada salah satu ujung bucket dan keluar pada ujung yang lain. 

Aliran air diatur seperti halnya pada turbin Pelton. 

 
Gambar 2. 3 Turbin Turgo. 

Sumber : yokealjauza.wordpress.com 
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2.3.3. Turbin Reaksi 

Pada turbin reaksi, energi yang tersedia pada saluran masuk hanya 11etika11l 

saja yang dirubah menjadi energi 11etika11 sedangkan sisanya tetap dalam bentuk 

energi tekan. Ketika air mengalir melalui roda gerak / runner terjadi perubahan energi 

tekan menjadi energi 11etika11 secara berangsur-angsur. Tekanan pada sisi masuk 

roda gerak lebih tinggi dibandingkan tekanan pada sisi keluar roda gerak turbin, 

dimana tekanan tersebut bervariasi terhadap laju aliran fluida yang melalui turbin. 

Selanjutnya agar perubahan tekanan ini dapat terjadi, maka roda gerak / runner dalam 

hal ini harus tertutup dari udara luar dan seluruhnya terisi air selama turbin beroperasi. 

Beberapa contoh dari Turbin Reaksi adalah: 

 

2.3.3.1. Turbin Francis 

Turbin ini dipasang diantara sumber tekanan air tinggi dibagian masuk dan air 

bertekanan rendah di bagian keluar. Turbin Francis menggunakan sudu pengarah. 

Sudu pengarah mengarahkan air masuk secara tangensial. Sudu pengarah pada turbin 

Francis dapat merupakan suatu sudu pengarah yang tetap atau pun sudu pengarah 

yang dapat diatur sudutnya. 

 
Gambar 2. 4.Turbin Francis 

Sumber : knowledgecenter.trelleborg.com 

 

2.3.3.2. Turbin Kaplan  

Turbin Kaplan merupakan turbin reaksi aliran aksial. Turbin ini terususun dari 

propeller seperti pada perahu. Propeller  tersebut biasanya mempunyai tiga hingga 

enam sudu. Umumnya turbin dengan daun-daun turbin tetap disebut propeller dan 

dengan daun-daun turbin yang dapat diatur dinamakan turbin Kaplan. Daun turbin 

biasa dibuat dari baja 11etika11l juga dari baja tahan karat. 
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Gambar 2. 5.Turbin Kaplan 

Sumber :id.wikipedia.org 

2.4 Kecepatan Spesifik. 

Kecepatan spesifik (ns), menunjukkan bentuk dari turbin itu dan tidak 

berhubungan dengan ukurannya. Hal ini menyebabkan desain turbin baru yang diubah 

skalanya dari desain yang sudah ada, dengan performa yang sudah diketahui. 

Kecepatan spesifik merupakan kriteria utama yang menunjukkan pemilihan jenis 

turbin yang tepat berdasarkan karakteristik sumber air. Kecepatan spesifik dari sebuah 

turbin juga dapat diartikan sebagai kecepatan ideal, persamaan geometris turbin, yang 

menghasilkan satu satuan daya tiap satu satuan head. Kecepatan spesifik turbin dapat 

diartikan sebagai titik efisiensi maksimum. Perhitungan tepat ini menghasilkan 

performa turbin dalam jangkauan head dan debit tertentu. 

Kecepatan spesifik juga merupakan titik awal dari analisis desain dari sebuah 

turbin baru. Setelah kecepatan spesifik yang diinginkan diketahui, dimensi dasar dari 

bagian – bagian turbin dapat dihitung dengan mudah. Keluaran turbin dapat 

diperkirakan berdasarkan dari test permodelan.  

Debit yang melalui turbin dikendalikan dengan katub yang besar atau pintu 

gerbang yang disusun diluar sekeliling pengarah turbin. Perubahan head dan debit 

dapat dilakukan dengan variasi bukaan pintu, akan menujukkan efisiensi turbin 

dengan kondisi yang berubah-ubah. 
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2.5 Turbin Savonius 

Turbin angin Savonius pertama kali diperkenalkan oleh insinyur Finlandia 

Sigurd J. Savonius pada tahun 1922. Turbin angin sumbu 13etika13l yang terdiri dari 

dua sudu berbentuk setengah silinder (atau elips) yang dirangkai sehingga 

membentuk ‘S’, satu sisi setengah silinder berbentuk cembung dan sisi lain berbentuk 

cekung yang dilalui angin seperti pada gambar 2.6. Berdasarkan prinsip aerodinamis, 

rotor turbin ini memanfaatkan gaya hambat (drag) saat mengekstrak energi angin dari 

aliran angin yang melalui sudu turbin. 

 
Gambar 2. 6 Turbin Savonius. 

Sumber : Michael-suseno.blogspot.com 

 

Koefisien hambat permukaan cekung lebih besar dari pada permukaan 

cembung. Oleh sebab itu, sisi permukaan cekung setengah silinder yang dilalui angin 

akan memberikan gaya hambat yang lebih besar dari pada sisi lain sehingga rotor 

berputar. Setiap turbin angin yang memanfaatkan potensi angin dengan gaya hambat 

memiliki efisiensi yang terbatasi karena kecepatan sudu tidak dapat melebihi 

kecepatan angin yang melaluinya. 
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Gambar 2. 7 Prinsip Rotor Savonius. 

Sumber : Eggleston, David M. 1987. 

 

 

Rotor savonius diciptakan oleh Sirgurd Johannes Savonius pada tahun 1922. 

Sebagai rotor 14etika14l sederhana, rotor savonius bekerja karena terjadinya 

perbedaan gaya antara masing-masing sudu. Rotor ini dapat dimanfaatkan pada aliran 

sungai-sungai dengan kecepatan aliran yang rendah dan potensi ketinggian yang 

rendah tanpa harus banyak memakan ruang dan rotor ini mampu mendapat koefisien 

daya yang cukup tinggi pada aliran air dengan kondisi tersebut. 

Bagian cekung rotor ini menangkap dan mengkonversiksan energi 14etika14 

yang dihasilkan oleh aliran fluida yang berupa udara atau air. Selanjutnya energi yang 

ditangkap dijadikan energi gerak untuk menggerakkan rotor savonius dengan arah 

14etika14 rotasi. Bentuk dari sudu rotor savonius memiliki gaya drag yang sedikit saat 

bergerak akibat aliran fluida atau Fcovex  dibandingkan dengan sudu yang bergerak oleh 

aliran fluida atau Fconvace. Rotor ini terdiri dari 2 sudu dengan bentuk seperti huruf S 

jika dilihat dari atas. Prinsip kerja rotor savonius 14etika14l yaitu, 14etika rotor 

berputar sekitar sepertiga dari revolusinya, sudu yang terbuka menerima aliran fluida 

akan berada dibelakang, kemudian sudu selanjutnya akan berputar dan menerima 

aliran fluida, proses ini akan terus berulang-ulang selama ada aliran fluida. (Reza 

Perdana Abadi, universitas sanata dharma yogyakarta, 2018.)(Abadi, 2018) 

2.6  Hubungan Antara Tinggi Sudu dan Kinerja Turbin 

Geometri turbin dinyatakan dalam bentuk aspek rasio. Aspek rasio adalah 

perbandingan antara diameter luar dan diameter dalam turbin atau perbandingan 

tinggi dan diameter luar turbin. Pengaruh aspek rasio dalam performa turbin angin 

dapat meningkatkan koefisien daya. Pada turbin angin tipe Savonius dengan aspek 

rasio yang lebih besar menunjukkan performa yang baik dikarenakan losses yang 
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rendah [5]. Sama halnya dengan turbin angin cross-flow yang mempunyai aspek rasio 

yang besar mempunyai losses yang rendah. 

Kamoji [7], melakukan penelitian tentang pengaruh variasi aspect ratio (H/D) 

0,88, 0,93, dan 1,17 terhadap performa Savonius. Penelitian ini menggunakan turbin 

Savonius dengan twisted angle 90o . Hasil penelitian adalah turbin angin Savonius 

dengan aspect ratio 0,88 memperoleh nilai koefisien daya terbesar yaitu 0,165 pada 

TSR 0,7 dibandingkan dengan aspect ratio 0,93 dan 1,17.  

Turbin angin Banki dengan aspek rasio 1 m x 1 m telah di uji secara 

eksperimen di kondisi angin yang real. Turbin dengan jumlah sudu 8 dan sudut arah 

datang angin sebesar 30˚. Turbin tersebut menghasilkan aliran yang relatif kontinu 

disekitar sudu dengan losses yang minimum. Cp maksimumyang dihasilkan sekitar 

0,3 dan cut in pada kecepatan angin 1,2 m/s [8]. 

Pada penelitian kali ini dilakukan pengujian secara eksperimen terhadap 

unjuk kerja turbin angin sumbu vertikal(VAWT) cross-flow dengan berbagai macam 

variasi aspek rasio. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

aspek rasio terhadap kecepatan putaran turbin yang dihasilkan, sehingga diketahui 

parameter aspek rasio yang paling optimal. 

 

2.6 Segitiga Kecepatan 

Segitiga kecepatan merupakan penggambaran dari komponen kecepatan pada 

mesin-mesin rotodinamik yang bekerja dengan b pada mesin-mesin rotodinamik yang 

bekerja dengan berputar pada kecepatan berputar pada kecepatan tertentu seperti 

impeller dan turbinter tentu seperti impeller dan turbin.Pada pompa, fluida mengalir 

kedalam pompa akibat adanya perbedaan.  

Pada pompa, fluida mengalir kedalam pompa akibat adanya perbedaantekanan 

antara bagian inlet dan outlet yang disebabkan putaran dari impeller.tekanan antara 

bagian inlet dan outlet yang disebabkan putaran dari impeller.Dengan asumsi bahwa 

aaliran fluida yang terjadi adalah aliran 2 dimensi dengan asumsi bahwa aliran fluida 

yang terjadi adalah aliran 2 dimensi dan fluida yang mengalir mengikuti sudu impeller 
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dengan tepat. Komponen kecepatanfluida yang mengalir mengikuti sudu impeller 

dengan tepat. Komponen kecepatandari impeller pompa dapat ditunjukan dengan 

menggunakan segitiga kecepatan.dari impeller pompa dapat ditunjukan dengan 

menggunakan segitiga kecepatan 

Dengan penjelasan sebagai berikut, U adalah kecepatan keliling suatu titik  

pada  impeller,     W  adalah   adalah  kecepatan   fluida  relatif  terhadap terhadap  

impeller i  dan dan  C merupakan kecepatan absolu . C  merupakan    akan  hasil 

penjumlah   secara vektor dari vektor dari U dan W 

 

2.7  Jurnal Rujukan 

 Adapun hasil penelitian sebelumnya dari turbin savonius ini adalah pada 

penelitian yang dilakukan oleh B. Alit et al. 2018  dengan judul “Uji performace  

turbin savonius dengan penambahan konsentrator pada aliran air”. Metode yang 

digunakan adalah eksperimental yaitu menguji turbin savonius melalui pemasangan 

konsentrator dan pengaruh variasi sudu rotor terhadap performance turbin.  
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 Dengan melakukan penelitian tersebut mereka menarik kesimpulan bahwa 

koefisien perporma pada pengujian turbin tanpa konsentrator yang tertinggi pada 

jumlah sudu 3 sebesar 0,10 dengan   efesiensi 9,83 %. Sedangkan pengujian turbin 

dengan konsentrator di peroleh koefisien perpormance tertinggi pada jumlah sudu 3 

sebesar  0,12 dengan efisiensi 11,74%. 

Antonius Putera Fendiyatma, 2018. Melakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh jumlah sudu pada kincir air Savonius dengan variasi kecepatan aliran air 

yang dipasang pemandu arah aliran. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penentuan spesifikasi turbin (Turbin yang di uji spesifikasinya berdasarkan 

data profill saluran air), Pembuatan turbin untuk mengetahui performansi turbin yang 

di pengaruhi oleh variabel kecepatan air dengan menggunakan (deflektor). Dari 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa “ Jumlah sudu kincir air Savonius poros 

vertikal berpengaruh pada torsi yang dihasilkan,  dimana semakin banyak jumlah sudu 

maka nilai torsi yang dihasilkan akan semakin kecil”. 

Jati Wijaya ,2018. Melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh jarak 

terhadap efisiensi  pada  dua buah kincir tipe poros vertikal dua sudu dengan ukuran 

yang sama, dengan variasi jarak yang digunakan 5 sampai 8 x jari jari, dengan kincir 

yang dipasang di depan berputar bebas dan diberi beban. Penelitian ini di lakukan di 

aliran sungai namun, menggunakan saluran air agar kecepatan air stabil . kecepatan 

aliran yang digunakan adalah 1,1 m/s. Digunakan timbangan digital  untuk mengukur 

beban pada kincir dan tachometer untuk mengukur putaran poros . 

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pada jarak 8 x jari -jari dan kincir yang 

di depan tidak diberi beban maka kincir yang di pasang di belakang dapat menyamai 

kinerja kincir optimal. Kincir optimal adalah kincir yang dipasang tunggal sehingga 

tidak terpengaruh rangkaian. Nilai koefisien daya maksimal kincir optimal adalah 

0,232 pada TSR 0,714 dan koefisien torsi maksimum 0,551. Sementara itu nilai 

koefisien daya maksimum pada jarak 8 x jari- jari adalah 0,230 pada TSR 0,7 dan 

koefisien torsi maksimal 0,551. 

 

2.9 Rumus – rumus yang digunakan  

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Luas Penampang (A) merupakan luas penampang sudu yang di lalui air. 

 A = D x h……………………………………………………………(2.1) 

 Dimana : 

A = Luas Penampang (m2) 

D = Diameter (m) 

h = Tinggi sudu (m 

2. Kecepatan aliran air (V) merupakan kecepatan air mengalir dalam saluran per 

satuan waktu. 
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 V =  
L

t
 …………………………………………………………….. (2.2)  

 Dimana : 

     L = Panjang (m) 

     t = Waktu yang di tempuh (s) 

     v = Kecepatan aliran air (m/s) 

3. Debit (Q), merupakan banyaknya air yang mengalir tiap satuan waktu. 

 Q = A x v…………………………………………………………. (2.3) 

 

 Dimana : 

Q = Debit air (m3/s) 

A = Luas penampang yang dilalui oleh air (m2) 

v  = Kecepatan aliran air (m/s) 

 

4. Head Efektif (H) 

H =  
𝑉2

2.𝑔
 

 (2.4) 

 Dimana :  

 H = Head efektif (m) 

 V = Kecepatan aliran air ( m/s) 

 g = Percepatan grafitasi (m/s2) 

 

5. Daya air (Pa) yang tersedia, merupakan energi kinetik dari air yang mengalir 

tiap satuan waktu. 

 Pa = ρ.g.Q.H ………………………………………………………(2.5) 

 Dimana : 

Pa = Daya air yang tersedia (Watt) 

ρ = Densitas air (kg/m3) 

g = Percepatan grafitasi (9,81 m/s) 

Q = Debit air (m3/s) 

H = Head Efektif (m) 

 

6. Gaya (F) adalah sesuatu yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa 

mengalami percepatan. 

F = m.g ..........……………………………………………………(2.6) 

 Dimana : 

F = Gaya yang terjadi (N) 

m = Massa benda (kg) 

g = Percepatan gravitasi (9,81 m/s2) 
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7. Torsi (𝜏) adalah hasil kali antara gaya yang berkerja pada poros dengan jari-

jari pulley. 

 𝜏 = F.r ………………………………………………………………(2.7) 

 Dimana : 

     𝜏 = Besarnya torsi yang terjadi (N.m) 

     F = Gaya pembebanan (N)  

    r = Jari-jari pulley (m) 

 

8. Kecepatan sudut (ω) 

 ω =  
2.π.n

60 
……………………………………………………………(2.8) 

 Dimana : 

ω = Kecepatan putaran sudut (rad/s) 

n = Jumlah putaran (rpm) 

π = 3.14 

 

9. Daya turbin air (Pturbin), merupakan daya yang dihasilkan oleh kincir air 

sebagai akibat dari putaran kincir air dan torsi yang terjadi. 

 P𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 =  𝜏 . 𝜔  .................................................................................(2.9) 

 Dimana : 

Pt = Daya yang dihasilkan oleh turbin (Watt) 

𝜏  = Besarnya torsi yang terjadi (N.m) 

ω = Kecepatan putaran sudut (rad/s) 

 

10. Efisiensi (η), merupakan perbandingan  antara daya yang dihasilkan dengan 

daya yang tersedia dalam bentuk persen. 

 𝜂 =
𝑝𝑡

𝑝𝑎
𝑥 100% ……………………………………………………(2.10) 

 Dimana : 

      η = Efisiensi (%) 

      pt = Besarnya daya yang dihasilkan (Watt) 

      pa = Besarnya daya yang tersedia (Watt)


