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ABSTRAK 
  
Paper ini membahas tentang perancangan dan analisis prototip turbin-generator tipe submersible untuk aplikasi pada 
aliran sungai datar. Spesifikasi turbin skala piko hidro ini adalah 500 W dengan head (tinggi jatuh air) bersih 1 meter. 
Jenis turbin yang digunakan adalah tipe Propeller dengan bentuk profil sudu airfoil NACA 6412 dan jumlah sudu 6 
buah. Turbin dan generator berada dalam satu poros (kopel langsung) sehingga konstruksinya sederhana. Generator 
yang digunakan adalah jenis generator magnet permanen 500 W, 500 rpm, 1 fasa, 50 Hz, 220 V. Unit turbin-generator 
selanjutnya diuji di salah satu saluran air Kebun Raya Cibodas. Pengujian dilakukan pada head yang bervariasi dan 
beban tetap berupa lampu pijar berdaya 5 x 100 W. Hasil uji yang ditampilkan dalam bentuk grafik head terhadap 
putaran dan head terhadap daya memperlihatkan bahwa sistem baru mampu menghasilkan efisiensi sebesar 19,98%. 
 
Kata kunci: Perancangan, Turbin-generator, Submersible, Piko hidro, Aliran sungai datar 

 

ABSTRACT 

This paper discusses the design and analysis of prototype of submersible type turbine-generator for run of river 
application. 500 W pico hydro turbine with the net head of 1 meter was used. The type of turbine used was of Propeller 
type with the blade profile shape of airfoil NACA 6412 and the runner blade number of 6 pieces. Turbine and 
generator was aligned on one shaft (direct coupled) so that the construction was simple. The generator used was of 
permanent magnet generator type of 500W, 500 rpm, 1 phase, 50 Hz, 220V. The turbine-generator unit was then tested 
in one of Kebun Raya Cibodas channels. The test was conducted at varied heads and constant loads comprised of 5 x 
100 W lights. The test results presented in the form of head vs. rotation and head vs. power graphs show that the 
system could only have efficiency of 19,98%.  
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PENDAHULUAN 

Sebagian besar pembangkit listrik tenaga piko maupun mikro hidro di Indonesia dibangun dengan 

memanfaatkan aliran jatuh dari sungai atau biasa disebut juga dengan air terjun. Pada umumnya 

lokasi air terjun cukup jauh dari pemukiman dan sulit dijangkau dengan transportasi darat sehingga 

sering harus ditempuh dengan berjalan kaki untuk sampai pada titik yang dimaksud. Dapat pula air 

terjun diperoleh dengan cara membendung aliran sungai dengan biaya konstruksi sipil yang cukup 

mahal. Sedangkan di sisi lain aliran datar sungai banyak melintas di dekat pemukiman penduduk 

baik itu di pedesaan maupun perkotaan. Hingga saat ini aliran datar tersebut belum banyak 

dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Padahal dengan memanfaatkan aliran datar tersebut 



banyak sekali potensi energi listrik yang dapat dieksplorasi karena pembangkit dapat dibangun di 

sepanjang aliran. Teknologi untuk mengkonversi aliran datar sungai menjadi energi listrik biasa 

disebut dengan low head turbine atau very low head turbine. 

Very low head turbine diterapkan untuk head atau tinggi jatuh air kurang dari 3,2 m. Turbin 

jenis ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah biaya instalasi sistem tidak mahal, 

tanpa adanya biaya pekerjaan sipil, reliabilitas tinggi, sederhana, kemudahan dalam pengoperasian, 

dan ramah terhadap populasi ikan.[1] Very low head turbine sangat cocok diaplikasikan pada daerah 

yang mempunyai potensi sungai dengan head rendah atau pada saluran irigasi. 

Beberapa jenis very low head turbine telah dilakukan penelitian dan pembuatan prototipnya 

pada skala laboratorium. Salah satunya adalah turbin Propeller dengan 8 buah runner yang dapat 

bekerja pada head di bawah 1,2 meter dan turbin Siphon aliran aksial yang dapat dipasang 

melintang di atas bendung pada sebuah sungai.[2,3] Selain itu, turbin aliran silang yang dimodifikasi 

atau modified closed cross flow (MdCCF) hasil penelitian Puslitbang Sumber Daya Air juga 

dikembangkan untuk aplikasi di saluran.[4] Very low head turbine dalam penelitian-penelitian 

tersebut masih menggunakan generator yang terpisah dan tidak terasembling dalam satu poros 

dengan turbinnya. 

Dalam penelitian ini telah dirancang suatu turbin-generator submersible (tercelup dalam air) 

yang terasembling dalam satu poros sehingga konstruksinya menjadi sederhana. Lokasi pengujian 

dipilih saluran air untuk memberikan gambaran bahwa sungai-sungai kecil pun dapat dieksplorasi 

untuk menghasilkan daya listrik menggunakan teknologi yang relatif sederhana.  

 

TEORI 

Sistem turbin-generator dirancang untuk dapat beroperasi pada head yang sangat rendah. 

Generator magnet permanen merupakan komponen acuan karena dimensi turbin dan komponen 

lain dirancang berdasarkan dimensi generator. Turbin yang dipilih adalah jenis Propeller karena 

turbin jenis ini bekerja pada head rendah, yaitu antara 2 sampai 60 meter.[5] Agar konstruksinya 

sederhana, poros turbin dan generator dibuat menyatu. Integrasi turbin dan generator dikemas 

dalam suatu dudukan yang menyerupai pintu air sehingga saat instalasi tidak memerlukan 

bangunan sipil layaknya pembangkit listrik tenaga air pada umumnya. 

 

 

 



Daya Turbin 

Besarnya daya yang dihasilkan oleh sebuah turbin tergantung dari besarnya gaya tangensial T 

(gaya putar/gaya yang bisa menghasilkan torsi pada poros turbin). Besarnya gaya tengensial 

tersebut dipengaruhi oleh pola aliran masuk dan keluar turbin yang dapat dijelaskan melalui 

segitiga kecepatan seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1(a). Sudut antara kecepatan  tangensial 

air masuk sudu (U1) dan kecepatan relatif air masuk sudu (W1) yaitu sudut β1 sangat menentukan 

besarnya produksi gaya tangensial yang diperlukan untuk memutar poros. Dengan kata lain, makin 

besar sudut β1 makin besar daya yang dapat dibangkitkan.[6]  

Interaksi aliran air masuk dan keluar turbin yang ditampilkan pada Gambar 1(a) menghasilkan 

gaya-gaya seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1(b). Kecepatan relatif rata-rata diperoleh dari 

(W1 + W2)/2. 

 

Perancangan Generator 

Pada penelitian ini menggunakan generator hasil rancang bangun Pusat Penelitian Tenaga 

Listrik dan Mekatronik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Generator magnet permanen 1 fasa, 

500 W, 12 kutub ini memiliki tegangan nominal 220 Vac dengan frekuensi 50 Hz.  Magnet 

permanen yang digunakan adalah NdFeB jenis N35. Generator magnet permanen lebih efisien 

dibanding mesin yang menggunakan lilitan. Selain itu rotornya juga lebih mudah dibuat dengan 

jumlah kutub banyak yang diperlukan untuk mendapatkan kecepatan rendah.[7] Generator yang 

digunakan diperlihatkan pada Gambar 2. 

 

 
(a)      (b) 

 

Gambar 1. (a) Segitiga kecepatan, (b) Sudut dan gaya-gaya pada profil sudu turbin Propeller[6]

 

 



 

 

Generator dirancang dengan memodifikasi sebuah motor induksi yang ada di pasaran. Dimensi 

panjang dan diameter dipilih berdasarkan kemampuan daya yang dapat dibangkitkan dan ukuran 

keseluruhan sistem yang dikehendaki.

 

Perancangan Sudu Turbin 

Turbin Propeller yang dirancang dalam penelitian ini 

biasanya mempunyai tiga hingga enam sudu

pada head yang rendah dengan volume air 

Propeller merupakan turbin yang beroperasi pada 

yang besar yaitu mulai dari  0 sampai 50 m

Gambar 
 

Turbin Propeller bekerja karena adanya energi kinetik air yang mengalir

mengalir memasuki turbin (in flow

 
Gambar 2. Generator magnet permanen 

Generator dirancang dengan memodifikasi sebuah motor induksi yang ada di pasaran. Dimensi 

panjang dan diameter dipilih berdasarkan kemampuan daya yang dapat dibangkitkan dan ukuran 

keseluruhan sistem yang dikehendaki. 

yang dirancang dalam penelitian ini merupakan turbin re

biasanya mempunyai tiga hingga enam sudu gerak atau runner. Turbin Propeller

yang rendah dengan volume air yang besar. Gambar 3 menjelaskan bahwa turbin 

merupakan turbin yang beroperasi pada head rendah dan dengan

0 sampai 50 m3/s. 

 

Gambar 3. Klasifikasi turbin berdasarkan debit dan head[8]  

bekerja karena adanya energi kinetik air yang mengalir

in flow) dan diarahkan oleh sudu pengarah (stay vanes

Generator dirancang dengan memodifikasi sebuah motor induksi yang ada di pasaran. Dimensi 

panjang dan diameter dipilih berdasarkan kemampuan daya yang dapat dibangkitkan dan ukuran 

merupakan turbin reaksi aliran aksial  yang 

Propeller banyak digunakan 

menjelaskan bahwa turbin 

rendah dan dengan rentang kapasitas air 

 

bekerja karena adanya energi kinetik air yang mengalir (Gambar 4). Air 

stay vanes) menuju runner 



atau sudu gerak kemudian keluar melalui sebuah saluran yang disebut draft tube. Energi kinetik air 

menyebabkan sudu turbin berputar sehingga  poros turbin juga ikut berputar.  

 

 

Gambar 4. Prinsip kerja dan komponen turbin Propeller[8] 

 

Sudu adalah bagian yang secara langsung mengkonversikan energi potensial dan kinetik yang 

terdapat pada air menjadi energi torsi pada poros turbin. Perhitungan rancangan dilakukan secara 

analitik. Dari hasil perhitungan diperoleh gambar profil sudu. Profil sudu yang digunakan pada 

turbin-generator ini adalah airfoil NACA 6412 dengan jumlah sudu 6 buah.  

Kecepatan spesifik turbin (nq) dihitung menggunakan persamaan: 
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dimana n = kecepatan putar atau jumlah putaran/menit (1/menit), ��  = kapasitas air = 0,120 m3.s-1, 

dan H = tinggi air jatuh = 1 m.[6] Selanjutnya kecepatan tangensial air masuk sudu (U1), diameter 

luar sudu (D1) dan diameter dalam sudu (DN) dihitung menggunakan persamaan: 
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dimana U1
* = konstanta kecepatan tangensial yang nilainya diambil dari grafik Kecepatan Spesifik 

(m/s).[6]  

Performa prototipe unit turbin generator ditunjukkan oleh besarnya efisiensi pada kondisi 

nominalnya. Persamaan-persamaan yang digunakan untuk mendapatkan efisiensi adalah sebagai 

berikut[6,9,10,11]: 

�� !"! � �. #      (watt)           (5) 

$ � %. &               (m3/s)           (6) 

�' �  (. �. $. �     (watt)           (7) 

) �  
*+,-.-

*/
. 100         (%)           (8) 



dimana, Pnyata = daya nyata, Q = debit, Ph = daya hidrolis,  η = effisiensi turbin-generator, V = 

tegangan (V), I = kuat arus (A), v = kecepatan aliran air (m.s-1), A = luas penampang air masuk = 

0,046 m2, ρ = massa jenis air (kg.m-3), g = gravitasi (m.s-2) dan H = head (m).  

Dalam penelitian ini putaran turbin tidak diukur langsung menggunakan speed meter tetapi 

diperoleh melalui konversi frekuensi yang diukur dari keluaran generator dengan persamaan[11]: 

� � 1201/3     (rpm)      (9) 

dimana n = putaran generator = putaran turbin karena dikopel langsung (rpm),  f = frekuensi (Hz), 

dan p = jumlah kutub generator = 12. 

 

PENGUJIAN PROTOTIP 

Integrasi turbin-generator terpasang pada pintu air diperlihatkan pada Gambar 5. Tipe 

submersible mensyaratkan konstruksi casing harus benar-benar bagus supaya air tidak mengalir 

masuk dan merusak generator. Dalam sistem ini tidak ada kipas untuk sistem pendinginan 

sebagaimana terdapat pada generator pada umumnya, karena suhu lingkungan dianggap mampu 

menyerap panas yang dibangkitkan. Pintu air terbuat dari bahan pelat besi tipe mild steel yang 

tergolong dalam baja karbon rendah atau low carbon steel dengan ketebalan 5 mm. Mekanisme 

buka tutup pintu dilakukan dengan sistem mekanik menggunakan poros berulir yang dapat diputar 

pada bagian atasnya.     

 

           

(a)         (b) 

Gambar 5. Prototip turbin-generator terpasang pada pintu air (a) tampak dari sisi generator, (b) tampak dari sisi turbin 
 

Uji performa sistem turbin-genarator dilakukan di area Kebun Raya Cibodas, Cianjur, Jawa 

Barat. Sistem secara keseluruhan diperlihatkan pada Gambar 6.  

 



  
Gambar 6. Pengujian sistem turbin-generator 

 

Parameter yang diukur adalah tegangan, arus, frekuensi generator, kecepatan aliran air serta 

head. Kecepatan aliran diukur menggunakan current meter yang diletakkan di depan sudu 

gerak/runner. Sedangkan pengukuran head dilakukan menggunakan mistar yang dipasang pada 

dinding pintu air. Variasi head dibuat dengan cara mengatur tingkat bukaan pintu air. Secara 

teoritis semakin besar bukaan berarti semakin besar head yang diperoleh dan sebaliknya. Pada 

setiap head yang ditentukan, generator dibebani dengan lampu pijar 5 x 100 W kemudian 

dilakukan pengukuran untuk semua parameter.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengujian Generator 

Sebelum diintegrasikan dengan turbin air, generator terlebih dahulu diuji di laboratorium. Hasil 

uji generator ditampilkan pada Gambar 7. 

Dalam keadaan tanpa beban, tegangan generator mencapai 233,8 V (Gambar 7(a)) tetapi setelah 

dibebani sebesar 2,444 A tegangan turun menjadi 206,7 V (Gambar 7(b)). Tegangan jatuh tersebut 

akan dikompensasi oleh AVR (Automatic Voltage Regulator) sehingga tegangan yang keluar ke 

beban tetap 220 V. Daya nominal menunjukkan 523 W pada 50,8 Hz (Gambar 7(c)) atau sekitar 

500 W bila frekuensi tepat pada 50 Hz. 



   

(a) (b) (c) 
Gambar 7. Karakteristik generator hasil uji laboratorium (a) tegangan tanpa beban, (b) tegangan nominal, (c) daya 

nominal 
 

Hasil perhitungan dimensi sudu turbin menggunakan Persamaan (1) - (4), profil sudu serta 

prototipe sudu turbin masing-masing diperlihatkan pada Tabel 1 dan Gambar 8. Sedangkan hasil 

rancang ulang poros turbin-generator diperlihatkan pada Gambar 9.  

Pada penelitian ini, poros dibuat dengan merancang ulang sebuah poros motor berdaya 500 W 

yang ada di pasaran. Karena poros turbin sekaligus sebagai poros generator maka konstruksinya 

lebih panjang dari poros motor pada umumnya. Dudukan hub turbin juga berada pada poros 

tersebut.  

 
Tabel 1. Spesifikasi dan besaran dimensi sudu turbin 

Simbol Besaran Keterangan 
nq 173,2 min-1 putaran spesifik 
U1 7,85 m.s-1 kecepatan tangensial masuk  
D1 0,3 m diameter luar sudu turbin 
DN 0,15 m diameter hub 
r1 0,15 m radius luar sudu turbin 
rN 0,075 m radius hub 
η 43 % effisiensi desain 

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa perkiraan efisiensi (η) sistem turbin-generator adalah sebesar 

43%. Prediksi efisiensi ini menjadi tolok ukur penting untuk mendapatkan gambaran unjuk kerja 

sistem sebelum dilakukan uji lapangan. 



        
                

(a)          (b)  

Gambar 8. Sudu turbin, (a) profil hasil rancangan, (b) prototip sudu terpasang pada hub  
 

         
(a)       (b) 

Gambar 9. (a) Dimensi poros, (b) Prototip poros turbin-generator 

 

Tabel 2. Hasil pengujian prototip turbin-generator 

Head Tegangan Arus Frekuensi Kecepatan Air 
(m) (V) (A) (Hz) (m/s) 

0,41 62 0,95 15,53 1,1 
0,52 75 1,06 18,91 1,3 
0,55 80 1,09 19,82 1,4 
0,60 87 1,14 21,23 1,5 
0,65 94 1,19 22,88 1,5 
0,70 100 1,23 24,27 1,6 
0,75 106 1,28 25,82 1,7 
0,80 112 1,34 27,26 1,8 
0,85 119 1,38 28,80 1,9 
0,90 122 1,41 29,86 2,0 
0,95 128 1,45 30,85 2,1 
1,00 134 1,48 32,25 2,2 
1,05 139 1,51 33,73 2,3 
1,10 143 1,53 34,25 2,4 
1,15 147 1,55 35,93 2,5 
1,20 150 1,57 36,00 2,5 

 



Data dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa dengan meningkatnya head maka tegangan, arus, 

frekuensi dan kecepatan aliran masuk turbin generator juga meningkat. Namun demikian, frekuensi 

yang dihasilkan oleh turbin generator masih di bawah frekuensi desain. Pada head 1 meter, 

seharusnya frekuensi yang dihasilkan adalah 50 Hz namun dalam kenyataannya hanya 32,25 Hz. 

Bahkan pada head maksimum pun frekuensi yang dihasilkan oleh turbin generator belum mencapai 

50 Hz.  

Capaian frekuensi yang rendah berdampak pada besarnya putaran turbin n, daya nyata (Pnyata), 

debit (Q), daya hidrolis (Ph) dan effisiensi turbin-generator (η). Dengan mengolah data yang ada 

dalam Tabel 2, hasil perhitungan parameter n, Pnyata, Q, Ph dan η. menggunakan Persamaan (5) - 

(9) ditampilkan dalam Tabel 3. 

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa titik operasi turbin pada kondisi nominal rancangan, yaitu 

pada head 1 meter hanya mampu membangkitkan daya 198,32 W, lebih rendah dari daya 

rancangan 500 W. Putaran yang seharusnya 500 rpm hanya tercapai 322,5 rpm. Dengan kondisi 

tersebut efisiensi sistem hanya sebesar 19,98%. 

Untuk mencapai daya 500 W, head diperbesar secara bertahap dengan memperlebar bukaan 

pintu air. Kondisi maksimum yang dapat dicapai adalah head 1,20 meter dengan daya keluaran 

235,5 W masih lebih rendah dari rancangan. Sampai dengan kondisi tersebut head tidak dapat 

dinaikkan lagi karena dimensi atau kedalaman saluran air yang terbatas, dimana air yang  mengalir 

pada saluran tersebut telah mencapai batas atas saluran air yang ada. 

Hubungan antara head dengan parameter lain, yaitu putaran, daya nyata, daya hidrolis dan 

effisiensi, dengan mengambil data pada Tabel 3, diperlihatkan pada Gambar 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabel 3. Hasil perhitungan performa prototip turbin-generator 

Head Putaran Daya Nyata Debit Daya Hidrolis Effisiensi Sistem 
(m) (rpm) (W) (m3/s) (W) (%) 
0,41 155,3 58,90 0,05 203,52 28,94 
0,52 189,1 79,50 0,06 305,05 26,06 
0,55 198,2 87,20 0,06 347,47 25,10 
0,60 212,3 99,18 0,07 406,13 24,42 
0,65 228,8 111,86 0,07 439,98 25,42 
0,70 242,7 123,00 0,07 505,41 24,34 
0,75 258,2 135,68 0,08 575,36 23,58 
0,80 272,6 150,08 0,08 649,81 23,10 
0,85 288,0 164,22 0,09 728,78 22,53 
0,90 298,6 172,02 0,09 812,27 21,18 
0,95 308,5 185,60 0,10 900,26 20,62 
1,00 322,5 198,32 0,10 992,77 19,98 
1,05 337,3 209,89 0,11 1089,79 19,26 
1,10 342,5 218,79 0,11 1191,33 18,37 
1,15 359,3 227,85 0,12 1297,37 17,56 
1,20 360,0 235,50 0,12 1353,78 17,40 

   
      (a)                  (b) 

   
     (c)                  (d) 

Gambar 10. Grafik hubungan head dengan parameter lain, (a) Head vs Putaran,  (b)  Head vs Daya Nyata,  (c)  Head 
vs Daya Hidrolis, (d) Head vs effisiensi 

 
 



Gambar 10(a) - 10(c) mengikuti kaidah teoritis, yaitu semakin tinggi head maka putaran, daya 

nyata dan daya hidrolis akan naik (Persamaan (2), (3) dan (8)). Sedangkan pada Gambar 10(d) 

trend grafik efisiensi terus menurun dengan makin naiknya nilai head. Efisiensi turbin yang ideal 

seharusnya memperlihatkan grafik parabola terbalik sebagaimana hasil simulasi maupun 

eksperimen yang telah dilakukan oleh.[2,10,12,13] 

Dalam penelitian ini grafik efisiensi yang terus menurun diprediksi penyebabnya adalah 

manufaktur kemiringan sudu yang tidak sama. Padahal kemiringan sudu memiliki pengaruh besar 

terhadap unjuk kerja sistem. 

Dalam penelitian ini, besarnya sudut β rata-rata pada bagian tengah profil sudu adalah 23,01º. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 1(a), perbedaan besarnya sudut β rata-rata pada tiap-tiap 

sudu menyebabkan pola aliran air masuk menjadi tidak serba sama, meningkatkan turbulen dan 

menghambat kecepatan putar. Gaya tangensial T juga turun sehingga pada akhirnya daya keluaran 

sistem juga menjadi turun.  

 

KESIMPULAN 

Dalam kegiatan penelitian ini telah dilakukan rancang bangun turbin-generator tipe submersible 

daya 500 W. Sebelum diintegrasikan dengan turbin, generator telah diuji secara terpisah di 

laboratorium dimana pada frekuensi 50 Hz generator mampu mengeluarkan daya sebagaimana 

rancangan, yaitu 500 W. Tetapi ketika diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem, daya keluaran 

yang dihasilkan hanya 198,32 W atau efisiensinya 19,98%. Dari hasil evaluasi diprediksi bahwa 

kemungkinan besar penyebabnya adalah manufaktur sudut sudu yang tidak sama.  
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