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Abstrak 
 
 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik serta menipisnya cadangan bahan 
bakar fosil, maka dibutuhkan suatu alternatif sumber energi terbarukan. Salah satu sumber 
energi alternatif yang bisa digunakan adalah dengan memanfaatkan potensi head rendah 
pada sebuah sungai. Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan 
mempunyai karakteristik sungai dengan debit besar dan head rendah. Saat ini telah 
dikembangkan turbin head sangat rendah yang dapat bekerja pada head dibawah 1 meter 
dengan efisiensi antara 40-90%. Untuk mengetahui performa dari sebuah prototipe turbin 
yang telah dibuat maka diperlukan suatu pengujian yang mana salah satunya adalah dengan 
pengujian lapangan. Untuk itu telah dilakukan pengujian lapangan terhadap prototipe turbin 
head sangat rendah. Pada pengujian ini dilakukan proses observasi, persiapan dan 
pelaksanaan pengujian. Proses persiapan antara lain melakukan survei lokasi yang dirasa 
baik untuk melakukan pengujian. Pengujian dilakukan didaerah Alam Sejuk Lembang, 
Bandung. Pada pengujian ini dilakukan berbagai kegiatan antara lain mengukur berbagai 
parameter yang mempengaruhi performa turbin, seperti head, kecepatan arus air, putaran 
turbin, torsi, dan efisiensi. Hasil dari pengujian adalah berupa grafik hubungan antara daya 
hidrolis dan daya poros yang dihasilkan oleh turbin, putaran turbin, torsi serta efisiensi turbin 
pada berbagai head. Dari pengujian lapangan diketahui bahwa efisiensi terendah yang 
dihasilkan oleh turbin adalah 16,94% dan efisiensi tertinggi adalah 80,42%. 
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1. PENDAHULUAN 
Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah krisis energi. Krisis energi ini disebabkan 
oleh beberapa hal, antara lain bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan 
meningkatnya konsumsi listrik, kurangnya penambahan kapasitas pembangkit listrik, serta 
semakin menipisnya cadangan bahan bakar fosil sebagai salah satu bahan baku yang paling 
banyak digunakan untuk membangkitkan listrik. Gambar 1 merupakan perkiraan dari 
kebutuhan energi listrik yang semakin menaik setiap lima tahunnya.[1] 

 

 
Gambar 1. Grafik konsumsi tenaga listrik Indonesia  



 
Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan berbagai terobosan oleh berbagai pihak, 
baik itu pemerintah maupun masyarakat. Salah satu terobosan yang dapat dilakukan adalah 
pemanfaatan energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil sebagai penghasil 
listrik.  
Saat ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah berhasil membuat sebuah prototipe 
turbin head sangat rendah. Turbin ini dapat dioperasikan pada saluran irigasi ataupun sungai 
dengan head kurang dari 1 meter. Jenis turbin yang digunakan adalah turbin propeller 
dengan generator yang terkopel langsung dengan poros turbin atau dapat disebut juga turbin 
generator.  
Untuk mengetahui performa dari prototipe turbin yang telah dibuat maka diperlukan suatu 
pengujian yang mana salah satunya adalah dengan pengujian lapangan. Untuk itu telah 
dilakukan pengujian lapangan terhadap prototipe turbin head sangat rendah. Secara khusus 
tujuan dari pengujian prototipe turbin head sangat rendah ini adalah untuk  mengetahui dan 
membandingkan karakteristik dan spesifikasi dari perancangan dengan memvariasikan 
perubahan head sehingga dimungkinkan untuk menghasilkan data yang optimal.  
 
Pembangkit Listrik Tenaga Air 
Pembangkit tenaga air adalah suatu bentuk perubahan tenaga dari tenaga air dengan 
ketinggian dan debit tertentu menjadi tenaga listrik, dengan menggunakan turbin air dan 
generator. Daya yang dihasilkan dapat dihitung berdasarkan rumus berikut [2]:  
            
   � �  9.8 � � � 	                (1) 
                                                       
Dimana  P  =  tenaga yang dikeluarkan secara teoritis (kW) 

H  =  tinggi jatuh air efektif (m) 
Q  =  debit air (m3/s) 

 
Sebagai mana dapat dipahami dari rumus tersebut di atas, daya yang dihasilkan adalah hasil 
kali dari tinggi jatuh dan debit air. Daya yang keluar dari generator dapat diperoleh dari 
perkalian efisiensi turbin dan generator dengan daya yang keluar secara teoritis. Sedangkan 
daya yang dihasilkan oleh poros turbin adalah [3]: 
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Dimana �
���� = keluaran daya mekanis turbin/daya poros turbin (Watt) 

T =  torsi pada turbin (Nm) 
n =  putaran turbin (rpm) 

 
Konsep torsi dalam fisika disebut momen atau gaya rotasional. Gaya yang bekerja pada 
lever, dikalikan dengan jarak dari titik tengah lever, adalah torsi [4]. Berdasarkan hasil dari 
perhitungan daya teoritis pada persamaan 1 dan daya poros turbin pada persamaan 2 maka 
dapat dihitung efisiensi turbin air dengan perumusan: 
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 � 100%   [%]     (3) 

 
2. METODOLOGI 
Peralatan dan Bahan 
Peralatan yang dibutuhkan pada proses pengujian prototipe turbin head sangat rendah ini 
antara lain adalah tachometer merk  Handheld Tachometer DT-2236A, kabel speedometer, 
neraca pegas jenis gantung kapasitas 25 kilogram, current meters merk Flowatch dan 
meteran. 
 
Lokasi Pengujian 
Pengujian prototipe turbin head sangat rendah ini kami lakukan pada aliran air sungai di 
sekitar lingkungan tempat wisata Alam Sejuk Lembang Bandung. 



Parameter yang Diukur pada Input 
1) Luas penampang turbin dan luas faktor penyempitan sudu  
2) Kecepatan aliran  
3) Ketinggian level air  
 
Parameter yang Diukur pada Output 
1) Putaran turbin, yang diukur dengan menggunakan tachometer yang digunakan untuk 

mengambil variabel kecepatan putaran poros turbin.  
2) Massa, yang diukur pada poros turbin harus bersamaan dengan pengukuran putaran 

turbin. 
 

Adapun spesifikasi turbin yang dilakukan pengujian adalah: 
 

     Tabel 1. Spesifikasi turbin head sangat rendah 
Tipe Turbin Propeller Satuan 
Daya turbin mak 900 Watt 
Debit maksimal 0.12  m3/detik 
Diameter sudu 0.3 m 
Diameter hub 0.15 m 
Jumlah sudu 6 buah 
Effisiensi turbin 40 - 90 % 

 
Data teknis desain turbin head sangat rendah ini merupakan variabel yang akan menjadi 
acuan dan arah pelaksanaan pengujian lapangan.  

 
3. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 
Untuk kemudahan dalam analisis, data hasil pengujian ditampilkan dalam bentuk grafik 
fungsi. Dari grafik-grafik tersebut dapat diketahui pengaruh head terhadap putaran turbin, 
daya hidrolis dan poros, torsi dan effisiensi. Adapun data yang diperoleh dari hasil pengujian 
adalah sebagai berikut: [5] 

 
           Tabel 2. Data hasil pengujian turbin air 

Tinggi  Kecepatan Aliran (m/s) n m r 
Jatuh (m) v 1 v 2 v3 ∆v  (rpm) (kg) (m) 

0.17 1.2 1.2 1.2 1.2 50.7 1.5 0.2 
0.23 1.4 1.4 1.4 1.4 152 3.75 0.2 
0.27 1.6 1.6 1.6 1.6 164.8 4 0.2 
0.3 2 2 2 2 178 4.5 0.2 
0.35 2.2 2.2 2.2 2.2 198.4 5 0.2 
0.4 2.4 2.4 2.4 2.4 221.2 5.5 0.2 

 
Luas penampang yang dilalui air adalah luas diameter luar sudu dikurangi dengan luas 
diameter hub dikurangi luas penampang 6 buah sudu yaitu sebesar 0.046 m2. Selanjutnya 
dilakukan perhitungan debit air, daya teoritis, torsi, kecepatan sudut putaran poros, daya 
poros dan effisiensi turbin. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.  
 
       Tabel 3. Data hasil perhitungan 

Input Turbin Output Turbin Effisiensi 
Debit (m3/s) Daya Hidrolik (Watt) Torsi (Nm) Daya Poros (Watt) % 

0.0555 92.255 2.94 15.62 16.94 
0.0647 145.618 7.36 117.10 80.42 
0.0740 195.363 7.85 135.43 69.32 
0.0925 271.337 8.83 164.56 60.65 
0.1017 348.216 9.81 203.80 58.53 
0.1110 434.140 10.79 249.94 57.57 



Analisis 
Dalam pengujian prototipe turbin head sangat rendah ini dilakukan dengan perubahan head 
yang bervasiasi. Dengan head yang bervariasi maka akan berpengaruh terhadap parameter 
yang lain. 
1) Putaran Turbin 

 
Gambar 2. Grafik hubungan head terhadap putaran turbin  

 
Jika dilihat dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa semakin tinggi head maka putaran 
turbin yang dihasilkannya pun akan semakin tinggi. Hal ini dapat dijelaskan melalui 
rumus berikut [6] : 

 
Kecepatan tangensial masuk sudu: U1 = U1* x Hg..2  

Diameter luar sudu : D1 = 
n

U

.

.60 1

π
 

Dengan bertambahnya head, maka kecepatan tangensial (U1) juga naik sehingga 
dengan diameter luar sudu yang tetap maka putaran turbin (n) juga ikut naik. Dari 
gambar di atas, putaran turbin paling rendah adalah 50.7 rpm pada head terendah pula 
yaitu 0.17 meter sedangkan putaran tertinggi sebesar 221.2 rpm didapat pada head 
tertinggi pula yaitu pada head 0.4 meter.  
 

2) Torsi 
Gaya yang bekerja pada poros turbin, dikalikan dengan jarak dari titik tengah poros, 
adalah torsi. Pengukuran massa dilakukan dengan menggunakan timbangan pegas 
pada poros turbin saat berputar. Jika massa diketahui maka torsi dapat dihitung. 
Pengukuran massa dilakukan bersamaan dengan pengukuran putaran turbin sehingga 
dapat diketahui besarnya nilai torsi pada saat putaran sedang berlangsung. 
 

 
Gambar 3. Grafik hubungan head terhadap torsi 



Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa dengan semakin tingginya head maka torsi pun 
semakin besar. Torsi atau gaya tangensial dipengaruhi oleh selisih antara kecepatan 
relatif air keluar sudu pada arah u (W2u) dikurangi kecepatan relatif air masuk sudu pada 
arah u (W1u). Dengan meningkatnya head maka kecepatan meridian keluar sudu (C2m), 
kecepatan tangensial masuk atau keluar sudu (U1=U2), kecepatan relatif keluar sudu 
(W2) juga ikut meningkat. Dengan demikian, torsi yang dihasilkan oleh turbin juga ikut 
meningkat. Dari grafik di atas, head terendah 0.17 meter menghasilkan torsi 2.94 Nm. 
Torsi akan semakin besar jika headnya dinaikan. Torsi terbesar berada pada head 0.4 
meter yaitu 10.79 Nm. 
 

3) Daya 
Daya poros dan daya hidrolis/teoritis merupakan parameter penting dalam mengetahui 
efisiensi turbin. Daya poros merupakan daya output hasil dari putaran pada poros turbin. 
Sedangkan daya hidrolis/teoritis adalah daya input air yang masuk kedalam turbin.  

 

 
Gambar 4. Grafik hubungan head terhadap daya 

 
Pada grafik hubungan antara head dan daya terdapat dua jenis daya yaitu daya poros 
dan daya hidrolis. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi head maka 
akan semakin besar pula daya hidrolis/teoritis yang dihasilkan. Hal ini karena bila head 
(H) bertambah maka debit (Q) dan daya hidrolis/teoritis (P) juga ikut meningkat.  Hal ini 
sesuai dengan rumus berikut ini :  

  � �  9,8 � � � 	                                                             
 
Sama halnya dengan daya hidrolis, daya poros pun akan semakin besar jika headnya 
semakin tinggi. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa dengan bertambah 
tingginya head, maka torsi (T) dan putaran (n) juga ikut meningkat, sehingga daya turbin 
juga ikut meningkat. Hal ini sesuai dengan rumus berikut ini : 
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Pada Gambar 4, diketahui bahwa dengan head terendah, yaitu 0.17 meter 
menghasilkan daya poros turbin sebesar 15.62 Watt sedangkan daya hidrolisnya 
sebesar 92.255 Watt. Sedangkan pada tinggi head 0.4 meter menghasilkan daya poros 
turbin sebesar 249.94 Watt sedangkan daya hidrolisnya sebesar 434.14 Watt. 
 

4) Effisiensi Turbin 
Efisiensi turbin adalah rasio antara daya output pada poros turbin dan daya input pada 
air/daya hirolis/daya teoritis. Sebagaimana telah dijabarkan pada analisis-analisis 
sebelumnya yaitu pada hubungan antara head dengan putaran turbin, torsi, daya 
hidrolis/teoritis dan daya poros, bahwa dengan naiknya head maka akan berpengaruh 
pada semua parameter tersebut. Dari Tabel 3 mengenai data hasil perhitungan dapat 



diketahui bahwa effisiensi turbin cenderung meningkat bersamaan dengan 
meningkatnya head. Tetapi setiap desain turbin mempunyai titik optimal 
pengoperasiannya dan memiliki efisiensi tertinggi. Dari hasil pengujian lapangan dapat 
diketahui bahwa prototipe turbin head sangat rendah ini memiliki efisiensi tertinggi 
80.42%. Effisiensi turbin dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini. 

 

 
Gambar 5. Grafik hubungan effisiensi turbin terhadap head 

 
Terlihat dari Gambar 5 bahwa pada head terendah 0.17 meter  effiensi turbin sebesar 
16.94% sedangkan pada tinggi head 0.4 meter memiliki effisiensi 57.57%. Nilai effisiensi 
tertinggi berada pada head 0.23 meter yaitu 80.42%. Dan efisiensi akan menurun lagi 
setelah head 0.23 meter tersebut. 
 

4. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil pengujian lapangan dapat diketahui bahwa : 

1. Prototipe turbin head sangat rendah ini dapat menghasilkan daya hidrolis terkecil 
92.255 Watt dan daya poros terkecil 15.62 Watt yaitu pada head terendah 0.17 meter 
dengan effisiensi turbin 16.94 %. 

2. Daya hidrolis terbesar 434.140 Watt dan daya poros terbesar 249.94 Watt dihasilkan 
pada head tertinggi yaitu setinggi 0.4 meter dengan effisiensi turbin 57.57 %. 

3. Effisiensi tertinggi prototipe turbin head sangat rendah ini adalah 80.42% yaitu pada 
head 0.23 meter dengan daya poros sebesar 117.1 Watt. 
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