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ABSTRACT 

 Savonius is one type of vertical axis wind turbines that operate at low wind speeds. This type 
of wind turbine shortage is having a low efficiency because of the drag force. To reduce drag force, it 
needs to be added to a concentrator. Concentrator can direct the flow of the wind that will crash into 
the rotating vanes bar with the opposite direction to the direction of flow of the wind. 

 In this research the ratio of concentrator varies by 1: 1, 1: 1: 1/2, 1/3, 1: 1/6, on wind speed 
2,39 m/s, 3,43 m/s, 4,22 m/s, 4,75 m/s, 4,96 m/s. This research was conducted on two blade savonius 
wind turbine. 
 The results show that the highest rotation of 170,07 rpm, torque largest of 0,357 Nm, this 
value is obtained on a wind turbine with a ratio concentrator of 1:/6 with wind speeds of 4,96 m/s. 
Coefficient performance rotor maximum obtainable of 0,111 on wind turbine with a concetrator  ratio 
of 1: 1/6 at wind speeds of 4.75 m/s. It can be concluded that by adding concentrator drag from 
turbines can be reduced. The larger the ratio of concentrator to result in increasingly the higher 
rotation, tip speed ratio, power,  torque and coefficient  performance of the rotor generated. 
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       PENDAHULUAN 
Dewasa ini, kita ketahui bersama 

kebutuhan akan energi listrik sangat tinggi 
karena pertumbuhan penduduk. Pembangkit 
listrik yang ada untuk mendapatkan energi 
listrik masih banyak menggunakan bahan 
bakar  fosil yang ketersediaannya di bumi 
semakin berkurang. Pemanfaatan enegi 
alternatif yang terbarukan dapat diterapkan 
untuk mengurangi penggunaan bahan bakar 
fosil yang ketersediaannya semakin berkurang 
seperti: energi matahari, energi angin, energi 
panas bumi, energi air, biogas, biomassa, 
energi laut (gelombang laut,arus pasang surut, 
dan OTEC=Ocean Thermal Energy 
Conversion), sampai ke bioenergi (biodiesel 
dan bioetanol).  

Angin merupakan salah satu energi 
alternaatif terbarukan yang terdapat dimana 
saja. Angin terjadi akibat pertukaran sejumlah 
massa udara yang diakibatkan oleh fenomena 
termal. Energi angin dapat dikonversi dengan 
menggunakan turbin angin. Turbin angin  
dapat menangkap energi angin dan 
merubahnya menjadi energi mekanik yang 
selanjutnya digunakan untuk memutar 

generator dan menghasilkan listrik. 
Pemanfaatan energi angin dapat dijadikan 
sebagai sumber energi listrik. Pada umumnya 
jenis turbin  angin  yang  banyak digunakan 
adalah turbin angin sumbu horizontal (TASH), 
walaupun begitu turbin angin sumbu vertikal 
(TASV) menjadi  alternatif untuk menghasilkan  
energi listrik disebabkan oleh beberapa 
keuntungan, antara lain: aman, mudah 
dibangun, bisa dipasang tidak jauh dari tanah, 
generator dan gearbox bisa ditempatkan tidak 
jauh dari permukaan tanah sehingga mudah 
perawatannya, tidak membutuhkan mekanime 
yaw sehingga konstruksinya lebih sederhana. 
(Marnoto.2010). 

Turbin angin sumbu vertikal 
memiliki efisiensi yang kecil karena 
memanfaatkan gaya drag. Daya  yang 
diperoleh berasal dari selisih antara gaya 
penggerak Fw drive – Fw brake. Oleh karena 
itu penggunaan konsentrator untuk 
mengurangi Fw brake diharapkan dapat 
meningkatkan unjuk kerja dari turbin angin 
poros vertikal. Untuk mendapatkan pengaruh 
penambahan konsentrator, dilakukan studi 
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eksperimental penambahan konsentrator pada 
turbin angin sumbu vertikal tipe savonius. 
 

DASAR TEORI 

Angin 
Angin adalah udara yang bergerak 

akibat rotasi bumi dan perbedaan tekanan 
udara di sekitarnya. Perbedaan tekanan ini 
mengakibatkan adanya pergerakan aliran 
massa udara dari daerah yang bertekanan 
tinggi menuju daerah yang bertekanan rendah. 
Karena bergerak angin memiliki energi 
kinetik. Energi angin dapat dirubah menjadi 
energi mekanik atau energi listrik 
menggunakan kincir angin, sehingga kincir 
angin dapat juga dikatakan sebagai Sistem 
Konversi Energi Angin (SKEA). 
 
Turbin Angin 
 Turbin merupakan alat konversi energi 
kinetik menjadi gerak mekanik (rotasi). Turbin 
angin dapat dikatakan sebagai alat konversi 
energi kinetik angin menjadi gerak rotasi pada 
rotor dan poros sehingga dapat dimanfaatkan 
untuk memutar generator dan menghasilkan 
energi listrik. Prinsip dasar kerja dari turbin 
angin adalah mengubah energi kinetik dari 
angin menjadi energi mekanik atau gerak putar 
pada kincir, lalu putaran kincir digunakan 
untuk memutar generator yang akhirnya akan 
menghasilkan listrik. 

 Sub-sistem yang dapat meningkatkan 
safety dan efisiensi dari turbinangin  yaitu : 
1. Gearbox : Alat ini berfungsi untuk 
mengubah putaran rendah pada kincir menjadi 
putaran tinggi. 
2. Brake System : Digunakan untuk menjaga 
putaran pada poros setelah gearbox agar 
bekerja pada titik aman saat terdapat angin 
yang besar. Alat ini perlu dipasang karena 
generator memiliki titik kerja aman dalam 
pengoperasiannya. Generator ini akan 
menghasilkan energi listrik maksimal pada 
saat bekerja pada titik kerja yang telah 
ditentukan. Kehadiran angin di luar diguaan 
akan menyebabkan putaran yang cukup cepat 
pada poros generator, sehingga jika tidak di 
atasi maka putaran ini dapat merusak 
generator. Dampak dari kerusakan akibat 
putaran berlebih diantaranya : overheat, kawat 
pada generator putus karena tidak dapat 
menahan arus yang cukup besar. 

3. Generator : Ini adalah salah satu komponen 
terpenting dalam pembuatan sistem turbin 
angin. Generator ini dapat mengubah energi 
mekanik menjadi energi listrik. (mengacu pada 
salah satu cara kerja generator) poros pada 
generator dipasang dengan material 
ferromagnetik permanen. Setelah itu 
disekeliling poros terdapat stator yang bentuk 
fisisnya adalah kumparan-kumparan kawat 
yang membentuk loop. Ketika poros generator 
mulai berputar maka akan terjadi perubahan 
fluks pada stator yang akhirnya karena terjadi 
perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan 
dan arus listrik tertentu. Tegangan dan arus 
listrik yang dihasilkan oleh generator ini 
berupa AC(Alternating Current) atau DC 
(Direct Current) 
4. Penyimpan energi : Karena keterbatasan 
ketersediaan akan energi angin (tidak 
sepanjang hari angin akan selalu tersedia) 
maka ketersediaan listrik pun tidak menentu. 
Oleh karena itu digunakan alat penyimpan 
energi yang berfungsi sebagai cadangan energi 
listrik. Ketika beban penggunaan daya listrik 
masyarakat meningkat atau ketika kecepatan 
angin suatu daerah sedang menurun, maka 
kebutuhan permintaan akan daya listrik tidak 
dapat terpenuhi. Oleh karena itu kita perlu 
menyimpan sebagian energi yang dihasilkan 
ketika terjadi kelebihan daya pada saat turbin 
angin berputar kencang atau saat penggunaan 
daya pada masyarakat menurun. Penyimpanan 
energi ini diakomodasi dengan menggunakan 
alat penyimpan energi. Contoh sederhana yang 
dapat dijadikan referensi sebagai alat 
penyimpan energi listrik adalah aki . Aki 
memiliki kapasitas penyimpanan energi yang 
cukup besar. Aki 12 volt, 65 Ah dapat dipakai 
untuk mencatu rumah tangga (kurang lebih) 
selama 0.5 jam pada daya 780 watt. Kendala 
dalam menggunakan alat ini adalah alat ini 
memerlukan catu daya DC (Direct Current) 
untuk meng-charge/mengisi energi, sedangkan 
dari generator dihasilkan catu daya AC 
(Alternating Current). Oleh karena itu 
diperlukan rectifier-inverter untuk 
mengakomodasi keperluan ini. 
5. Rectifier-inverter : Rectifier berarti 
penyearah. Rectifier dapat menyearahkan 
gelombang sinusiodal(AC) yang dihasilkan 
oleh generator menjadi gelombang DC. 
Inverter berarti pembalik. Ketika dibutuhkan 
daya dari penyimpan energi (aki/lainnya) 
maka catu yang dihasilkan oleh aki akan 
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berbentuk gelombang DC. Karena kebanyakan 
kebutuhan rumah tangga menggunakan catu 
daya AC , maka diperlukan inverter untuk 
mengubah gelombang DC yang dikeluarkan 
oleh aki menjadi gelombang AC, agar dapat 
digunakan oleh rumah tangga. 

 Jenis-Jenis Turbin Angin 
 Berdasarkan arah sumbu gerak rotornya, 
turbin ngin dapat dibedakan menjadi turbin 
angi sumbu horizontal (TASH) dan Turbin 
angin sumbu vertikal (TASV). 

Turbin Angin Sumbu Vertikal (TASV) 
 Turbin angin sumbu vertikal (TASV) 
yaitu turbin yang arah putaran rotornya sejajar 
dengan arah angin.turbin angin jenis ini 
memiliki efisiensi yang lebih kecil 
dibandingkan dengan Turbin Angin Sumbu 
Horizontal (TASH). Ada beberapa kelebihan 
turbin angin sumbu vertikal, antara lain : 
aman, mudah dibangun, bisa dipasang tidak 
jauh dari tanah, Generator dan gear box bisa 
ditempatkan tidak jauh dari permukaan tanah 
sehingga mudah dalam perawatannya, 
kelebihan utama dari turbin angin jenis ini 
adalah tidak membutuhkan mekanisme yaw 
yang mengatur arah bilah sudu agar tetap 
menghadap angin dan menangkap energi  
angin dari berbagai arah sehingga 
pembuatannya dalam lebih sederhana 
(Marnoto., 2010) 

 

Gambar Turbin Angin Sumbu Vertikal 
(Maheri. 2012) 

Turbin Angin Sumbu Horizontal (TASH) 

 Turbin angin sumbu horizontal 
merupakan turbin angin yang arah putaran 
rotornya tegak lurus terharap arah angin. 
Turbin angin jenis ini memiliki kelebihan 
(Putranto. A., 2011) : 

a. Dapat diakses ke tempat yang memiliki 
daya angin yang lebih kuat, karena turbin 
angin sumbu horizontal biasanya memiliki 
menara yang tinggi.  

 Selain itu turbin angin jenis sumbu 
horizontal juga memiliki keurangan antara lain  
a. Membutuhkan biaya pembuatan yang 
besar,perakitan sangat sulit dan membutuhkan 
tenaga kerja yang terampil. 
b. Membutuhkan menara yang besar dan 
kuat untuk menyangga bilah rotor, gearbox 
dan generator yang berat. 
c. Turbin angin yang tinggi dapat 
mengganggu radar airport. 

 

Gambar Turbin Angin Sumbu Horizontal 
(Eric Hau. 2005) 

Turbin Angin Savonius 
    Turbin  angin  Savonius  pertama  kali  
diperkenalkan oleh seorang insinyur 
Finlandia yang bernama Sigurd J. Savonius 
pada  tahun  1922. Turbin  angin Savonius 
adalah turbin   angin yang memiliki bentuk 
dan konstruksi yang sangat sederhana 
sehingga dalam   proses   pembuatannyapun  
tidak  memerlukan  biaya  yang  mahal.  Turbin  
angin Savonius   adalah   salah   satu   jenis   
turbin   angin   yang digerakkan dengan gaya 
drag. Turbin ini terdiri atas dua hingga  tiga  
bucket  atau  sudu  yang  disusun  sedemikian 
rupa  sehingga  jika  dilihat  dari  atas  akan  
terlihat  seperti membentuk huruf S.  
    Pada  turbin  angin  Savonius  luas  
penampang sapuan turbin adalah panjang 
diameter bucket turbin (D) dikali tinggi turbin 
(h), atau secara matematis dapat digambarkan 
pada persamaan : 

  A = D. h   (2-1) 
Turbin  angin  tipe  Savonius memiliki 

koefisien daya (Cpr ) dan tip speed ratio (Tsr) 
yang kecil. Harga koefisien  daya (Cpr ) 
berkisar antara 0 hingga 0.15 dan harga tip 
speed ratio (Tsr) berkisar antara 0 hingga 1.5. 

Daya Angin 
 Energi yang terdapat pada angin yang 
dapat diekstraksi oleh turbin angin adalah 



energi kinetiknya. Angin adalah sejumlah 
massa udara yang bergerak. Besarnya energi 
yang terkandung pada angin tergantung pada 
kecepatan angin dan massa jenis angin atau 
udara yang bergerak tersebut. Jika 
diformulasikan, besar energi kinetik yang 
terkandung pada angin atau udara bergerak 
yang bermassa m dan berkecepatan v adalah 
(Putranto, dkk.2011 ). 
 E k = 1 

2
 mv2   (2-2) 

Dimana:  
Ek = Energi kinetik (joule) 
m  = Massa udara (kg) 
v   = Kecepatan angin (m/s) 

 Massa udara yang bergerak dalam satuan 
waktu dengan kerapatan ρ yaitu (Harun dan 
sachri, 1987): 
 ṁ = ρ Q = ρ v A  (2-3) 
Sehingga energi kinetik yang berhembus (daya 
angin) adalah ( Lungan, 2008). 
 Pw = 1 

2
 ρ.A.v3   (2-4) 

Dimana:  
Pw = Daya angin (Watt)  
ρ = Kerapatan udara (kg/m3) 
A = Luas penampang (m2) 
v = Kecepatan angin (m/s) 
Q         = Debit (m3/s) 
 Setiap rotor dari turbin angin memiliki 

karakterisitik aerodinamika yang berbeda – 
beda, sehingga faktor daya yang dimiliki juga 
berbeda – beda. Dengan memasukkan faktor 
daya Cp rotor, daya mekanik aktual yang 
dapat diperoleh dari energi kinetik angin 
menjadi : 

Pw aktual  = Cpr 1 
2
 ρ.A.v3     (2-5) 

Tip Speed Ratio 
     Tip speed ratio adalag rasio 

kecepatan ujung rotor terhadap kecepatan 
angin. Tip speed ratio dapat dihitung dengan 
persamaan : 

   
Tsr = π D n

60 v
  (2-6) 

 Dimana: 
 Tsr = Tip Speed Ratio  
 D = Diameter rotor (m)  
  n = Putaran rotor (rpm)  
   v = Kecepatan angin (m/s) 
 

  Setiap jenis rotor turbin memiliki 
koefisien daya yang berbeda beda, beriku 

Grafik yang menunjukkan variasi nilai tip 
speed ratio  dan koefisien daya rotor  Cpr 
untuk berbagai macam turbin angin. 

 
Gambar  Nilai koefisien daya dan tip speed 

ratio untuk berbagai turbin angin  
(Erich Hau, 2006) 

 
 Dari Gambar 2.3 Nilai koefisien daya 

dan tip speed ratio untuk berbagai turbin angin 
di atas, turbin angin savonius memiliki nilai 
Cpr dan tip speed ratio terendah. 

Torsi 
Torsi disebut juga momen atau gaya 

yang menyatakan benda berputar pada suatu 
sumbu. Torsi juga biasa didefinisikan ukuran 
keefektifan gaya tersebut dalam menghasilkan 
putaran atau rotasi mengelilingi sumbu 
tersebut (Bueche, 1988 dalam Kusbiantoro 
dkk., 2013). Untuk menentukan nilai torsi 
dapat digunakan dengan persamaan : 

T = m. g .r    (2-7) 
Dimana: 

T = Torsi (Nm) 
m = Beban pengereman (kg) 
g = Gravitasi Bumi (9.81 m/s2) 
r = jari – jari (m) 
r = 𝐷+𝑑

2
 

Dimana : 
D = Diameter flywheel (m) 
d = Diameter rope break (m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
Gambar  Sistem Rope Break 

Flywheel 

Rope break 

Timbangan 
 



 Daya Rotor 
 Sebuah rotor turbin angin diharapkan 
mampu menangkap energi kinetik yang 
terkandung pada angin kemudian dirubah 
menjadi energi mekanik. Dengan mencari 
besar torsi poros dan putaran poros 
menggunakan rope break, daya rotor dapat 
ditentukan dengan menggunakan persamaan 
(Sardi, 2014). 
 PR = T .2.𝜋 𝑛

60
    (2-8) 

di mana: 
 PR= Daya rotor (Watt) 
 T= Torsi (Nm) 
 n= Putaran (rpm) 

 
Coefficient  Performance rotor 

Koefisien daya atau Coefficient 
Performance rotor ialah perbandingan antara 
daya yang dihasilkan oleh rotor dengan daya 
angin, nilai koefisien daya tidak akan melebihi 
nilai ideal yaitu sebesar 0.593. Persamaan 
koefisien daya seperti pada persamaan berikut 
(Iriso., J.G. 2011): 

 
Cpr = Daya rotor

Daya angin
  

 
Cpr  = T .2.𝜋 𝑛

60
/ 1 
2
 ρ.A. v3   (2-9) 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
Metode penelitian 
a. Metode studi literatur 

 Metode studi literatur yaitu metode 
penelitian yang dilakukan dengan cara 
mempelajari tentang literatur – literatur yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 
penelitian ini, yang dapat membantu penulis 
sebagai acuan dan mempermudah untuk 
mendapatkan solusi yang tepat, baik melalui 
Internet maupun Perpustakaan. 
b. Metode eksperimental 

 Metode eksperimental yaitu metode 
penelitian yang digunakan dengan mengitung 
secara sistematis  dan mengamati secara 
langsung objek penelitian untuk mendapatkan 
data awal yang dibutuhkan 

 
Variabel –Variabel Penelitian 
a. Variabel terikat : 

1. Putaran sudu 
2. Tip speed ratio 
3. Torsi 

4. Daya rotor 
5. Coefficient  performance rotor 

b. Variabel bebas 
Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah: 

1. Rasio konsentrator 
2. Kecepatan angin  
 

Alat dan Bahan Penelitian 
 
Alat 

1.Meteran 
2.Gerinda 
3.Kunci ring 12 
4.Gerinda potong 
5.Bor listrik 
6.Las listrik 
7.Kuas 
8.Timbangan digital 
9.Tachometer 
10.Kipas angin 
11.Tali mantel diameter 0,005 m 

 
Bahan 
 Adapun bahan yang digunakan adalah 
1. Plat lauminium digunakan sebagai 

konsentrator 
2. Besi strip 
3. Besi siku 
4. Besi beton kotak 
5. Besi pipa (sebagai poros dan kerangka 

sudu) 
6. Bantalan  
7. Besi persegi ( sebagai meja dudukan 

konsentrator) 
8. Baut dan mur 
 
Tahap Perancangan 
 Pada tahapan ini penulis merancang 
kosentrator yang akan digunakan dengan 
menggunakan software corel draw. Berikut 
adalah gambar rancangan konsentrator yang 
direncanakan. 
 

.  
Gambar  Rancangan konsentrator 



 Besar rasio konsentrator yang didapat 
dengan membandingkan luas pada posisi A 
dan B. 
 
Tahap Perakitan 
 Pada tahapan ini penulis membuat 
alat pengujian menggunakan bahan yang 
sudah dipersiapkan menggunakan acuan dari  
gambar perancangan yang telah direncanakan. 

        

Gambar a 
konsentrator 
rasio 1 : 1/2 

Gambar b 
konsentrator 
rasio1 : 1/3 

Gambar c 
konsentrator 
rasio 1 : 1/6  

 

Tahap Pengujian 
 Pada tahapan ini, pengujian dilakukan 

di laboratorium produksi Fakultas Teknik 
Universitas Mataram. Sumber angin didapat 
dari kipas angin dan selektor untuk 
mendapatkan kecepatan angin 2,39 m/s, 3,43 
m/s, 4,22 m/s, 4,75 m/s, 4,96 m/s. Kemudian 
peneliti akan memfariasikan rasio konsentrator 
untuk mengetahui besar pengaruh perbedaan  
rasio  konsentrator terhadap daya yang 
dihasilkan oleh turbin yang direncanakan. 
Sudu turbin yang digunakan memiliki ukuran 
diameter 0,44 m dan tinggi 0,44 m. diameter 
poros yang digunakan sebesar 0,002 m dan 
diameter tali yang digunakan sebesar 0,005 m. 
Berikut adalah susunan alat penelitian yang 
digunakan : 

 

 
Gambar  Susunan alat penelitian. 

 
keterangan : 
1. Sudu turbin 
2. Poros turbin 
3. Bantalan 

4. Timbangan digital 
5. Rope break 
6. Kerangka meja 
7. Konsentrator 
8. Tunnel 
9. Kipas angin 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengambilan Data 
  Pada tahapan ini, pengujian dilakukan 
untuk mendapatkan data awal dari turbin 
angin. Data yang telah didapat nantinya akan 
digunakan sebagai bahan perhitungan untuk 
mengetahui besar pengaruh penggunaan 
konsentrator tehadap unjuk kerja dari turbin 
angin sumbu  vertikal tipe savonius. 
  Pengujian dilakukan pada siang hari, 
pada temperatur udara 350 C. Sumber angin 
berasal dari 4 buah kipas angin dan dimmer 
untuk mendapatkan variasi kecepatannya. 
pengukuran kecepatan angin dilakukan pada 
angin yang mengalir sebelum masuk ke 
konsentrator dengan menggunakan alat 
anemometer. Besar kecepatan angin yang 
dihasilkan dapat dilihat pada lampiran  data 
kecepatan angin tunnel. Pengukuran putaran 
rotor  turbin menggunakan tachometer. 
Kecepatan putar rotor  ini digunakan untuk 
perhitungan mencari tip speed ratio turbin.  
 Untuk mendapatkan torsi poros, dilakukan 
pengujian Pengereman poros menggunakan  
rope break. Pada tahapan ini, data yang 
didapat berupa besar gaya  pengereman yang 
digunakan dan sisa putaran yang terjadi. 
Pengukuran ini bertujuan untuk mendapatkan 
perhitungan  besar torsi poros yang 
diakibatkan oleh perputaran poros. Diameter 
poros sebesar 0,02 m dan diameter tali yang 
digunakan sebesar 0,005 m.  
 Dari data yang didapat, pada rasio 
konsentrator 1 : 1 dengan kecepatan angin 
2,39 m/s tidak terjadi putaran pada rotor. Hal 
ini terjadi karena pada kecepatan angin 2,39 
m/s, daya angin yang dihasilkan sebesar 1,25 
Watt belum mampu digunakan untuk memutar 
rotor. Data hasil pengujian dapat dilihat pada 
tabel berikut. 
 
 
 
 
 
 



Tabel. Data hasil pengujian 
Rasio 

konsentrator 
Kecepatan 
angin m/s 

Putaran 
rotor 
(rpm) 

Rata 
- 

rata 

Rata 
– 

rata 

 
1:1 

2.39 - 0 0 
3.43 65.67 0.170 36.00 
4.22 99.23 0.890 38.70 
4.75 130.67 1.255 46.03 
4.96 139.33 1.520 45.60 

 
1 : 1/2 

2.39 40.87 0.024 17.31 
3.43 76.37 0.273 33.47 
4.22 112.97 1.210 36.5.0 
4.75 147.63 1.806 45.33 
4.96 154.50 2.103 45.63 

 
1 : 1/3 

2.39 48.03 0.085 13.87 
3.43 81.23 0.398 35.03 
4.22 123.07 1.428 34.03 
4.75 157.83 2.017 43.23 
4.96 167.10 2.306 45.30 

 

2.39 48.93 0.166 14.20 
3.43 83.93 0.663 31.16 
4.22 123.17 1.744 35.90 
4.75 161.73 2.517 43.53 
4.96 170.07 2.910 40.40 

 
Perhitungan 
 Hasil perhitungan Tsr, Torsi, Daya angin, 
Daya rotor dan Coefficient performance rotor 
yang didapat dapat dilihat pada table 4.2. 

 
Tabel  Data Hasil Perhitungan 

Rasio 
Konsentrator 

Kecepatan 
angin 
(m/s) 

Tsr Torsi 
(Nm) 

Daya 
angin 
(Watt) 

Daya 
rotor 

(Watt) 
Cpr 

1: 1 

2.39 0 0 1.520 0 - 

3.43 0.441 0.021 4.492 0.079 0.017 

4.22 0.541 0.109 8.366 0.442 0.053 

4.75 0.633 0.154 11.930 0.741 0.062 

4.96 0.647 0.186 13.584 0.890 0.065 

1 : ½ 

2.39 0.394 0.003 1.520 0.005 0.003 

3.43 0.513 0.034 4.492 0.117 0.026 

4.22 0.616 0.148 8.366 0.567 0.068 

4.75 0.716 0.222 11.930 1.051 0.088 

4.96 0.717 0.258 13.584 1.232 0.091 

1 : 1/3 

2.39 0.463 0.010 1.520 0.015 0.010 

3.43 0.545 0.049 4.492 0.179 0.040 

4.22 0.672 0.175 8.366 0.624 0.075 

4.75 0.765 0.247 11.930 1.119 0.094 

4.96 0.776 0.283 13.584 1.341 0.099 

1 : 1/6 

2.39 0.471 0.020 1.520 0.030 0.020 

3.43 0.563 0.081 4.492 0.265 0.059 

4.22 0.672 0.214 8.366 0.804 0.096 

4.75 0.784 0.309 11.930 1.407 0.118 

4.96 0.790 0.357 13.584 1.509 0.111 

 
Pembahasan 
 
Kecepatan Angin dan Rasio Konsentrator 
Terhadap Putaran Rotor 

  Dari tabel data awal dan tabel hasil 
perhitungan. Grafik kecepatan angin dan rasio 
konsentrator terhadap putaran rotor didapat 
sebagai berikut. 

 

 
Gambar  Grafik Pengaruh Kecepatan Angin 

dan Rasio Konsentrator 
Tehadap Putaran Rotor 

 
 Dari grafik di atas, secara umum 
kecepatan putar rotor untuk setiap rasio 
konsentrator terus meningkat seiring dengan 
meningkatnya kecepatan angin, hal ini 
disebabkan karena kecepatan angin sangat 
berpengaruh terhadap daya angin yang 
dihasilkan. Putaran rotor juga semakin 
meningkat seiring dengan bertambahnya rasio 
konsentrator karena semakin besar rasio 
konsentrator mengkibatkan kecepatan angin 
menjadi bertambah besar. Pada penelitian ini 
kecepatan putar rotor turbin tertinggi pada 
turbin dengan rasio konsentrator 1 : 1/6 
dengan kecepatan angin 4,96 m/s dengan 
putaran rotor sebesar 170,07 Rpm.  
   
Tip Speed Ratio 
 

 
Gambar Grafik Pengaruh Kecepatan Angin 

dan Rasio  
Konsentrator terhadap tip speed ratio 

 Tip speed ratio merupakan perbandingan 
kecepatan putar ujung rotor dan kecepatan 
angin. Dari grafik di atas, peningkatan 
kecepatan angin dapat meningkatkan 
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kecepatan putaran rotor. Peningkatan 
kecepatan angin juga terjadi akibat 
penggunaan konsentrator sehingga 
menyebabkan tip speed ratio juga berubah.  
 
Torsi Poros 

 
Gambar Grafik Pengaruh Kecepatan Angin 

dan Rasio Konsentrator Terhadap Torsi Poros 
  

 Berdasarkan grafik Pengaruh kecepatan 
angin dan rasio konsentrator Terhadap Torsi 
Poros di atas. Dapat diketahui bahwa besar 
torsi poros terhadap kecepatan angin  yang 
didapat terus meningkat. Hal ini terjadi karena 
kecepatan angin sangat berpengaruh terhadap 
daya angin yang dihasilkan. Semakin besar 
daya angin mengakibatkan kecepatan putaran 
rotor  semakin besar sehingga membutuhkan 
gaya pengereman yang semakin besar. Torsi 
poros terbesar yang didapat sebesar 0,357 Nm.  
Pada konsentrator dengan rasio 1 : 1/6 dan  
kecepatan angin 4,96 m/s. 
 
Daya Rotor 

 
Gambar Grafik  Pengaruh Kecepatan Angin 
dan Rasio Konsentrator Terhadap Daya Rotor 

 Dari grafik pengaruh kecepatan angin dan 
rasio konsentrator terhadap daya rotor  di atas, 
secara umum dapat dilihat bahwa daya rotor  
untuk setiap rasio konsentrator terus 
meningkat seiring dengan penambahan 
kecepatan angin. Hal ini terjadi karena daya 
angin yang menabrak sudu turbin terus 
meningkat. Penambahan konsentrator dan 
peningkatan besar rasio konsentrator juga 
mengakibatkan peningkatan kecepatan angin 
sehingga dapat mengakibatkan daya angin 
untuk memutar rotor semakin meningkat. 
Semakin besar daya angin yang menabrak 
sudu turbin mengakibatkan putaran rotor yang 
semakin cepat, hal ini mengakibatkan gaya 
yang dibutuhkan untuk pengereman semakin 
besar dan torsi poros yang dihasilkan besar . 
Penambahan besar torsi yang dihasilkan  
terhadap kecepatan angin inilah yang 
mengakibatkan daya rotor juga meningkat. 
Daya rotor turbin terbesar didapatkan pada  
rasio konsentrator 1 : 1/6 dengan kecepatan 
angin 4,96 m/s sebesar 1,409 Watt. 
 
Cpr dan Tip Speed Ratio 

 
Gambar   Grafik Tip Speed Ratio Terhadap 

Coefficient Performance rotor 
Setiap Rasio Konsentrator 

 

 
Gambar   Pendekatan grafik nilai Tip Speed 

Ratio dan Coefficient performance rotor yang 
dihasilkan terhadap kubah umum savonius 
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 Dari gambar  Grafik hubungan antara 
tip speed ratio dan coefficient  Performance 
rotor setiap konsentrator di atas. Secara umum 
dapat diketahui bahwa Coefficient 
performance rotor semakin meningkat dan 
akan menurun setelah mencapai nilai Cpr 
maksimumnya. Pada grafik  turbin angin 
dengan konsen trator 1 : 1, 1 : 1/2, dan 1:1/3, 
nilai Cpr yang didapat terus meningkat karena 
turbin angin belum mencapai Cpr 
maksimumnya. Namaun pada turbin angin 
dengan rasio konsentrator 1 : 1/6, niliai Cpr 
terus meningkat sampai kecepatan angin 4,75 
m/s sebesar 0,118 dengan tip speed ratio 
sebesar 0,784 dan nilai cp menurun pada 
kecepatan angin 4,96 dengan nilai tip speed 
ratio 0,790 sebesar 0,111. 

Berdasarkan Gambar   Pendekatan nilai 
tip speed ratio dan coefficient performance 
rotor yang dihasilakn terhadap kubah umum 
savonius diatas, dapat disimpulkan bahwa 
pergerakan grafik tip speed ratio terhadap 
coefficient performance rotor  yang 
didapatkan berada di bagian dalam kubah 
umum grafik tip speed ratio terhadap 
coefficient performance rotor turbin angin 
savonius .  
 Berdasarkan data awal dan data hasil 
perhitungan, penambahan konsentrator pada 
turbin angin sumbu vertikal tipe savonius 
dapat meningkatkan kecepatan dan daya 
angin, selain itu juga dapat mengurangi gaya 
hambat Fw brake sehingga dapat 
meningkatkan putaran, torsi, daya rotor, Tsr, 
dan Cpr. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
 Dari hasil pengujian dapat 
disimpulakan bahwa : 

1. Semakin besar kecepatan angin maka 
putran rotor, torsi dan daya yang 
dihasilkan turbin akan meningkat. 

2. Penambahan konsentrator dapat 
meningkatkan performa turbin karena 
dapat meningkatkan kecepatan angin dan 
mengurangi gaya hambat Fw brake. 

3. Semakin besar rasio konsentrator maka 
semakin meningkat pula putaran, torsi 
dan daya yang dihasilkan turbin 

4. Semakin besar tip speed ratio maka Cpr 
juga meningkat. Peningkatan belum 

sampai kondisi maksimal dan berda di 
dalam kubah umum performa turbin 
savonius. 

 
Saran 
1. Kalibrasi  alat ukur  sebelum digunakan. 
2. Gunakan alat ukur torsi yang lebih 

presisi. 
3. Hindari kebocoran angin pada tunnel dan 

konsentrator. 
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