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The aim of this research is making a higher performance of 

savonius water turbine by using a deflector on the face of Savonius 
turbine. The object of this method is reducing the negative torque on 
returning blade of Savonius turbine.  

This research was held in cannal of irrigation at Pelowok Selatan 
Village, Kediri. This cannal has the water velocity 0,8-1,2 m/s. Deflector 
is placed in front of the turbine with various angles, 30o, 45o, and 60o. 
The shape of these deflector is appropriate with the cannal form. The 
turbine without deflector is being tested..          

The result, using deflector has the higher performance in angular 
velocity and electrical power than the turbin without deflector at all 
various angles. The maximum performance is reached at the deflector 
angle 30o with the water velocity is 1,86 m/s; water power is 407,796 
W; angular velocity of turbine is 5,9953 rad/s; and electricity power with 
load (direct current lamp) 7 watt is 5,5 W. The lowest performance is 
recahed at the deflector angle 60o with the water velocity is 1,52 m/s; 
water power is 215,6901 W; angular velocity of turbine is 4,3144 rad/s; 
and electricity power with load (direct current lamp) 7 watt is 4,1 W. So, 
the conclution of thei research is acquirement of smaller deflector angle 
will make the higher performance of Micro-Hydro Power Plant acquiring 
the Savonius water turbine. 
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PENDAHULUAN 

Kebutuhan energi listrik di Indonesia terus 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Pemenuhan kebutuhan energi listrik tersebut 
masih menggunakan pembangkit listrik berbahan 
bakar fosil yang berbahaya bagi manusia dan 
lingkungan. Padahal, Negara Indonesia memiliki 
sumber energi terbarukan yang sangat melimpah. 
Salah satunya adalah energi air sungai/irigasi. 
Langkah efektif untuk memenuhi kebutuhan energi 
listrik tersebut adalah memanfaatkan saluran air 
dengan menggunakan turbin savonius. Saat ini, 
turbin Savonius masih memiliki unjuk kerja yang 
rendah. Sehingga berbagai penelitian telah 
dilakukan untuk meningkatkan unjuk kerja dari 
turbin tersebut. 

Prasetyo (2018) melakukan penelitian 
tentang turbin air Savonius horizontal yang di 
tempatkan di dalam sebuah pipa berdiameter 3 
inch. Unjuk kerja deflektor di analisa berdasarkan 
daya output, TSR, dan koefisien daya yang 
dibangkitkan turbin. Pengujian dilakukan tanpa 
deflektor dan dengan deflektor. variasi sudut 
deflektor yang digunakan adalah 20o, 30o, 40o, 50o 
dengan ratio deflektor 50%. Hasil penelitian pada 
debit 10,67 x 10-3 m3/s menunjukkan bahwa turbin 
dengan sudut deflektor 30o memiliki unjuk kerja 
paling optimal dengan daya output sebesar 18,04 
W, TSR sebesar 1,12, dan koefisien daya 0,127. 
Dengan debit yang sama untuk turbin tanpa 
menggunakan deflektor menghasilkan daya output 
hanya 9,77 W, TSR sebesar 0,93, dan koefisien 
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daya 0,09. Sehingga dapat disimpulkan 
penggunaan deflektor mampu meningkatkan daya 
output sampai 85%. 

Purnama (2013) melakukan penelitian 
tentang turbin air Savonius menggunakan 
pemandu arah aliran. Dari penelitian ini diperoleh 
bahwa penggunaan pemandu arah aliran pada 
turbin air Savonius berpengaruh terhadap 
peningkatan kecepatan aliran air. Hal ini 
mengakibatkan peningkatan kecepatan putaran 
rotor turbin (rpm) rata-rata sebesar 27,28% serta 
peningkatan daya keluaran dari generator rata-rata 
sebesar 31,04%. Diperoleh efisiensi mekanis 
turbin rata-rata 90,40% dan efisiensi elektris 
generator rata-rata 90,20%.  

Golecha (2012) telah melakukan penelitian 
tentang performa turbin air Savonius modifikasi 
dengan menambahkan dua pelat deflektor. 
Diameter rotor turbin 245 mm dan tinggi 170 mm. 
Variasi penambahan dua pelat deflektor bertujuan 
mengarahkan aliran sehingga mampu 
meningkatkan nilai CP dan TSR pada turbin. Dari 
tiga jenis variasi yang diuji, turbin air Savonius 
dengan dua buah pelat deflektor memiliki nlai CP 
dan TSR berturut-turut sebesar 0,35 dan 1,08. 
Turbin air Savonius dengan satu pelat deflektor 
memiliki nilai CP dan TSR berturut-turut sebesar  
0,21 dan 0,82. Dan, turbin air Savonius tanpa pelat 
deflektor memiliki nlai CP dan TSR berturut-turut 
sebesar 0,14, 0,7. Sehingga, ia menyimpulkan 
bahwa penambahan pelat deflektor pada sisi turbin 
dapat meningkatkan performa turbin air Savonius. 

Sehingga, berdasarkan pada analisa 
pustaka di atas, perlu dilakukan penelitian 
mengenai unjuk kerja PLTMH menggunakan turbin 
Savonius dengan variasi sudut deflektor. 

 
Kecepatan angular (ω) dan tip speed ratio/TSR 
(λ) 

Tip speed ratio (TSR) adalah perbandingan 
kecepatan ujung sudu-sudu yang berputar dengan 
kecepatan aliran fluida. TSR mempengaruhi 
kecepatan putaran turbin (rpm). TSR tergantung 
pada jumlah bilah dari rotor turbin. Untuk 
menghitung besarnya TSR (λ) digunakan 
persamaan sebagai berikut: 

v2

Dω
=λ     (1) 

dimana λ adalah tip speed ratio/TSR, ω adalah 
kecepatan angular rotor (rad/s), v adalah 
kecepatan fluida (m/s), D adalah diameter rotor 
(m). Sedangkan, kecepatan angular rotor secara 
matematis dirumuskan sebagai berikut: 

60

nπ2
=ω     (2) 

dimana n adalah jumlah putaran turbin (rpm).  
 
 

Daya air (Pa) 
Dalam penelitian ini, turbin yang digunakan 

hanya memanfaatkan kecepatan atau daya kinetik 
arus sungai (Ep dianggap nol). Sehingga, daya air 
(Pa) yang masuk ke turbin adalah sebagai berikut: 

3Avρ
2

1
=Pa     (3) 

dimana ρ adalah massa jenis air (kg/m3), A adalah 
luasan sapuan turbin –HD pada turbin tanpa 
deflektor dan 0,5HD pada turbin dengan deflektor– 
(m2), dan v adalah kecepatan air pada titik outlet 
deflektor (m/s). 
  
Torsi (T) dan daya turbin (P) 
Torsi disebut juga momen atau gaya yang 
menyatakan benda berputar pada suatu sumbu. 
Besar torsi pada turbin dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan (Mathew, 2006) berikut 
ini:   

RAvρ
2

1
=T 2     (4) 

dimana R adalah jari-jari poros turbin (m). 
Sehingga, diperoleh persamaan matematis untuk 
daya turbin Savonius sebagai berikut: 

ωT=P      (5) 

 
Daya listrik generator (Pgen) 
Dalam percobaan ini, BHP diukur menggunakan 
generator listrik. Dengan mengukur besarnya 
tegangan yang dihasilkan, dapat diketahui 
besarnya daya generator yang dirumuskan sebagai 
berikut: 

VI=Pgen     (6) 

dimana V adalah tegangan listrik generator (volt), 
dan I adalah arus listrik generator ketika diberi 
beban lampu (ampere). 
 
Efisiensi sistem (ηsistem) 
Efisiensi sistem merupakan perbandingan antara 
daya listrik yang dihasilkan oleh generator dengan 
energi fluida (air) yang masuk ke sistem/turbin. 
Secara matematis dirumuskan sebagai berikut: 

%100×
P

P
=η

a

gen

sistem    (7)  

 
METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode eksperimen. Alat dan bahan yang 
digunakan antara lain: 
1. Turbin savonius 

Turbin savonius yang digunakan adalah turbin 
savonius dengan 3 buah sudu dengan aspect 
ratio 1 (Diameter turbin 0,5 m dan tinggi 0,5 m) 
dan diameter poros turbin yang digunakan 
adalah 20 mm. 

(2-19) 

(2-25) 
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Gambar 1. Turbin Savonius dengan 3 buah sudu 

 

2. Deflektor 
Deflektor digunakan untuk mengurangi torsi 
negatif pada returning blade turbin Savonius. 
Tinggi deflektor dibuat konstan, yakni 700 mm 
dan panjang deflektor disesuaikan dengan 
besar sudut deflektor yang diteliti. Ketinggian air 
sungai pada saat pengujian dengan dan tanpa 
deflektor sebesar 65 cm (diukur dengan skala 
ketinggian dan bukaan pintu air). 
 

 
Gambar 2. Deflektor dengan sudut 30o, 45o, dan 

60o (urut dari depan ke belekang) 
 

3. Current meter 
Current meter digunakan untuk 

mengukur kecepatan arus sungai. Cara 
pengukuran arus dengan alat ini dilakukan 
dengan mencelupkan tongkat alat ini di saluran 
air/sungai. Alat ini dipinjam dari Lab. Hidrolika 
dan Pantai, Teknik Sipil, Universitas Mataram. 

 
Gambar 3. Current meter 

 
4. Gelas ukur, ember, dan timbangan digital 

Ember digunakan untuk mengambil 
sampel air sungai untuk ditimbang. Sedangkan 
gelas ukur (1 liter) digunakan untuk mengukur 
volume ember yang digunakan saat 
pengukuran massa sampel air sungai. Massa 
sampel air diukur sebanyak tiga kali (awal, 
tengah, dan akhir pengujian). Massa jenis air 
yang digunakan dalam analisa data merupakan 
rata-rata massa jenis air sungai dari tiga kali 
pengukuran tersebut.  

  
Gambar 4. Gelas ukur 1 liter, ember, dan 

timbangan 
 

5. Tachometer 
Tachometer digunakan untuk mengukur 

putaran turbin dan generator. Pengukuran 
putaran dilakukan dengan menyorotkan sinar 
laser alat ini tepat pada poros turbin dan 
generator. 

 
Gambar 5. Tachometer 

 

6. Avometer digital 
Avometer digunakan untuk mengukur 

arus dan tegangan listrik yang dihasilkan oleh 
generator. 

 
Gambar 6. Avometer digital 

 

7. Rangkaian lampu/beban 
Lampu atau beban digunakan agar arus 

yang dihasilkan generator dapat terbaca 
menggunakan avometer. Lampu yang 
digunakan adalah lampu DC 7 W, 12 V. Jumlah 
lampu yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 4 buah lampu dan dirangkai secara 
paralel (Setiap lampu dipasangi saklar). 

 
Gambar 7. Rangkain lampu/beban yang digunakan 

Pengujian 
Sebelum memulai pengujian terlebih dahulu 

mempersiapkan alat penelitian dan alat ukur. 
Kemudian mengecek kondisi alat penelitian dan 
alat ukur tersebut, mengkalibrasi alat ukur yang 
perlu dikalibrasi. Setelah itu ditentukan posisi 
pemasangan alat ukur. Pengujian dilakukan pada 
Rabu, 4 April 2018, pukul 9.00-13.30 Wita dengan 
prosedur sebagai berikut: 
1. Menempatkan alat pengujian pada titik lokasi 

yang telah ditentukan.  
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2. Mengukur massa sampel air sungai.  
3. Memasang deflektor dengan sudut 30o. 
4. Mengukur dan mencatat kecepatan arus yang 

masuk dan tepat setelah melalui deflektor. 
5. Mengukur dan mencatat jumlah putaran poros 

pada turbin dan generator. 
6. Mengukur dan mencatat besar arus dan 

tegangan yang dihasilkan oleh generator. 
7. Mengulangi langkah 3-6 untuk deflektor dengan 

sudut 45o, dan 60o. 

 
Gambar 8. Skema alat pengujian 

 

Keterangan gambar: 
A = Currentmeter1 (v1) 
B = Currentmeter2 (v2) 
C = Pulley turbin dengan diameter 58 cm 
D = Rangkaian lampu dengan AVmeter 

(pengukuran arus dan tegangan listrik 
generator) 

E = Pulley generator dengan diameter 5 cm 
F = Deflektor dengan variasi sudut γ = 30o, 45o, 

dan 60o 

G = Tachometer2 (n2) 
H = Tachometer1 (n1) 
I = Turbin Savonius 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembahasan unjuk kerja dilakukan 

berdasarkan data pengujian yang diperoleh saat 
pengamatan. Analisa data dilakukan dengan 
membandingkan data-data yang diperoleh dalam 
penelitian pada turbin dengan dan tanpa 
penggunaan deflektor (TD, 30o, 45o, dan 60o). 
Untuk itu disajikan hubungan unjuk kerja turbin 
yang dianalisa dalam bentuk grafik. 

 
Gambar 9. Pengujian alat 

 

Tabel 1. Data hasil pengujian 

Variasi 
Massa 
jenis, 

ρ (kg/m3) 

Kec. 
air, 
v 

(m/s) 

Putaran 
turbin, 
n (rpm) 

Tegangan 
listrik,  

V (volt) 

Arus 
listrik, 
I (A) 

TD 980,6324 1,12 31,84 8,02 0,42 

30o 980,6324 1,88 57,28 8,1 0,682 

45o 980,6324 1,82 50,38 7,48 0,654 

60o 980,6324 1,52 41,22 7,36 0,56 

 
Hubungan kecepatan air keluar deflektor 
(masuk turbin) dengan dan tanpa penggunaan 
deflektor 

 
Gambar 10. Hubungan kecepatan air tanpa dan 

dengan penggunaan deflektor 
 

Pengukuran kecepatan arus air dilakukan pada 
dua titik sampel pengambilan data. Sampel 
pertama diukur pada titik arus air sebelum 
memasuki deflektor (v1) dan titik kedua tepat pada 
ujung deflektor ketika air masuk ke turbin. Dari 
hasil pengamatan diperoleh bahwa arus air sungai 
sebelum memasuki deflektor rata-rata sekitar 0,82 
m/s. Ketika air sungai memasuki deflektor, 
kecepatan arus air mengalami penurunan sesuai 
dengan besar sudut deflektor yang digunakan. 
Semakin besar sudut deflektor yang digunakan, 
kecepatan arus air sungai semakin menurun. Hal 
ini disebabkan karena pada saat sudut deflektor 
yang digunakan sebesar 30o, arus air berbelok 
dengan sudut belok yang besar. Sudut belok air 
yang besar menyebabkan air lebih mudah mengalir 
dan kerugian pada belokan cukup kecil. 
Sedangkan, pada saat sudut deflektor yang 
digunakan semakin besar, yakni 45o dan 60o, sudut 
belokan air lebih kecil daripada saat sudut deflektor 
yang digunakan sebesar 30o. Hal ini menyebabkan 
air mengalami penurunan kecepatan seperti 
ditunjukkan pada Gambar 10. Sehingga 
penggunaan deflektor dengan sudut yang berbeda 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
perubahan kecepatan arus sungai yang melewati 
deflektor tersebut. 
 
Hubungan kecepatan angular rotor dan tip 
speed ratio dengan dan tanpa penggunaan 
deflektor 
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Gambar 11. Hubungan kecepatan angular dengan 

dan tanpa penggunaan deflektor 
 

Dari Gambar 11. terlihat bahwa penggunaan 
deflektor mampu meningkatkan kecepatan angular 
rotor. Hal ini disebabkan karena torsi negatif yang 
berlawanan dengan arah putaran rotor pada 
returning blade menjadi berkurang dengan 
penambahan deflektor. Kecepatan angular rotor 
merupakan kecepatan putaran sudu dalam radian 
per detik. Kecepatan angular rotor yang paling 
tinggi diperoleh pada penggunaan deflektor 
dengan sudut deflektor 30o yakni sebesar 5,9953 
rad.s-1. Dan kecepatan angular rotor terendah 
diperoleh pada penggunaan deflektor dengan 
sudut deflektor 60o yakni sebesar 4,3144 rad.s-1. 
Sehingga, penggunaan variasi sudut deflektor 
dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kecepatan angular turbin.  

 

   
Gambar 12. Hubungan tip speed ratio dengan dan 

tanpa penggunaan deflektor 
 

Tip speed ratio merupakan perbandingan 
kecepatan pada ujung blade dengan kecepatan air 
sungai. Dari hasil analisa data diperoleh bahwa 
penggunaan deflektor memiliki nilai tip speed ratio 
yang paling optimal pada penggunaan deflektor 
dengan sudut deflektor 30o. Sedangkan pada 
penggunaan deflektor dengan sudut 45o dan 60o 
diperoleh nilai tip speed ratio yang lebih rendah 
dibandingkan dengan tanpa penggunaan deflektor. 
Hal ini disebabkan karena putaran turbin paling 
stabil, serta distribusi tekanan air pada daerah 
sekitar turbin lebih baik dibanding dengan sudut 

deflektor yang lain. Juga disebabkan aerodinamika 
turbin Savonius yang memanfaatkan gaya seret 
(Prasetyo, 2016). 
 

Hubungan Daya listrik generator dengan dan 
tanpa penggunaan deflektor 
 

 
Gambar 13. Hubungan daya listrik generator 

dengan dan tanpa penggunaan deflektor 
 

Generator yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah generator DC. Arus dan 
tegangan listrik yang dihasilkan diukur 
menggunakan pengukur arus dan tegangan digital 
yang telah dirangkai dengan 4 buah lampu berdaya 
masing-masing 7 W (3 buah lampu) dan 5 W (1 
buah lampu) atau total daya lampu yang digunakan 
sebesar 26 W. Dari grafik pada Gambar 13. terlihat 
bahwa penggunaan deflektor pada berbagai sudut 
variasi selalu menghasilkan daya listrik yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan tanpa menggunakan 
deflektor, baik pada pembebanan dengan 1, 2, 3, 
atau 4 buah lampu. Hal ini dikarenakan 
penggunaan deflektor dapat meningkatkan 
kecepatan arus sungai yang masuk ke turbin dan 
kecepatan putaran turbin sehingga menyebabkan 
putaran generator semakin tinggi. Kecepatan 
putaran generator yang tinggi akan meningkatkan 
daya listrik yang dihasilkan oleh generator. 
 
Hubungan efisiensi sistem dengan dan tanpa 
penggunaan deflektor 

Efisiensi sistem merupakan besarnya energi 
output yang berupa energi listrik generator 
terhadap daya air yang masuk ke turbin. Dari 
Gambar 14. terlihat bahwa efisiensi paling optimal 
diperoleh pada pengujian tanpa menggunakan 
deflektor. Dan pada penggunaan deflektor efisiensi 
sistem paling optimal pada saat penggunaan 
deflektor dengan sudut deflektor sebesar 60o. Ini 
terjadi karena besarnya input daya air yang masuk 
ke turbin sesuai dengan kinerja yang dihasilkan 
oleh sistem. 
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Gambar 14. Hubungan efisiensi sistem dengan 

dan tanpa penggunaan deflektor 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, kemudian 

melakukan analisa data dan pembahasan dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kecepatan air, angular rotor, dan tip speed ratio 

yang paling optimal diperoleh pada penggunaan 
deflektor dengan sudut deflektor 30o.  

2. Daya listrik yang dihasilkan generator dengan 
menggunakan deflektor selalu lebih tinggi 
dibandingkan dengan tanpa menggunakan 
deflektor. Daya listrik paling tinggi diperoleh 
pada sudut deflektor 30o. 

3. Berdasarkan efisiensi sistem, unjuk kerja 
PLTMH yang paling baik dalam percobaan ini 
diperoleh pada turbin Savonius dengan tanpa 
menggunakan deflektor. 

4. Dari pengujian data menggunakan program 
anova (analyze of variance) diperoleh bahwa 
sudut deflektor berpengaruh terhadap unjuk 
kerja PLTMH yang diteliti.  
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