
 
Dinamika Teknik Mesin, 
p. ISSN: 2088-088X, e. ISSN: 2502-1729 

Kadeket al. : Pengaruh profil blade dan jumlah blade terhadap 
unjuk kerja daya generator turbin angin sumbu horizontal 
 

 

 

1 
 

 

 
 

Pengaruh profil blade dan jumlah blade terhadap unjuk kerja daya 

generator turbin angin sumbu horizontal 
 
I Kadek Wiatama, Iwan Subandria, I Made Mara* 

 

Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram Nusa Tenggara 
Barat Kode Pos : 83125, Telp. (0370) 636087; 636126; ext 128 Fax (0370) 636087. 
*Email: iwansubandria011@gmail.com 
 

 
ARTICLE INFO 

  
ABSTRACT 
 

 
Article History: 
Received  
Accepted 
ailable online  
 

 Wind energy is one source of energy that can be 
renewable, therefore the use of wind energy so far. 
Indonesia has enormous wind energy potential with wind 
speeds ranging from 2 m / s up to 6 m / s, and especially 
in the West Nusa Tenggara region can reach wind 
speeds> 5 m / s. So it is possible for the utilization of 
small-scale wind energy (10 KW) and medium (10-100 
KW). 
 This research was conducted to obtain the 
performance characteristics of horizontal axle wind turbine 
with variation of blade profile and number of different 
blade in each test. Wind sources are obtained with the 
help of a car to get a wind speed of 6 m / s. The shape of 
the blade profile used there are four variations of the big 
taper, half tapered large, small and small half a small tirus. 
The test is also carried out with variations in the number of 
blades 3, 4.5 and 6. 
 The results are presented in graphical form of 
blade to current, number of blade to, voltage, number of 
blade to power, number of blade to rotation of generator 
and amount of blade to wind speed. Maximum current 
generator on large tapered profile form with blade 4 
amount of 0.82 (Amper). Maximum generator voltage 
generated on the form of a large tapered profile with a 
blade 4 amount of 49.65 (Volt). Maximum generator 
power generated on large tapered profile form with blade 
4 amount of 40.90 (Watt). Maximum generator loop 
generated on large tapered profile form with blade 6 
amount of 953.70 (rpm). So from the variation of the blade 
profile form and the number of blade to the performance 
of the generator obtained maximum results on the form of 
a large blade profile with blade number 4 blade. 
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PENDAHULUAN

Kebutuhan energi dunia menggalami 
peningkatan sepanjang tahun akibat dari 
meningkatnya populasi jumlah penduduk dan  
kegiatan ekonomi serta kegiatan industri yang  
menjadikan  kebutuhan energi dunia sangatlah 
besar. Terbatasnya sumber-sumber energy fosil 
yang tersedia di alam  tidak diimbangi dengan 
pencarian energi baru untuk memenuhi kebutuhan 
energi dunia. Ketersediaan bahan bakar minyak 
sebagai sumber energi utama dunia dalam 10 
tahun lagi diperkirakan akan habis stok dan dalam 
30 tahun bahan bakar gas yang kini menjadi 
pilihan pemerintah untuk menanggulangi masalah 
krisis energi melalui program konversi minyak 
tanah ke gas juga diperkirakan akan habis. (Sirait, 
2010) 

Ada beberapa sumber daya yang dapat 
dimanfaatkan dalam mengatasi krisis energi  untuk 
meningkatkan  kebutuhan energi dunia seperti  
matahari, bioethanol, air, angin dll. Dari masing-
masing energi tersebut sudah banyak yang diteliti 
dan ketersediaan dari sumber energi tersebut bisa 
dikembangkan menjadi alternatif  dalam 
menghadapi peningkatan jumlah populasi dan 
kebutuhan energi dunia. Dalam penelitian ini 
Pemanfaatan energi angin merupakan salah satu 
pemanfaatan energi terbarukan yang paling 
berkembang saat ini. Berdasarkan data dari  World 
Wind Energy Association, sampai dengan tahun 
2007 perkiraan energi listrik yang dihasilkan oleh 
turbin angin mencapai 93.85 GigaWatts, 
menghasilkan lebih dari 1% dari total kelistrikan 
secara global. (Ariyanto, 2012) 

Sistem Konversi Energi Angin (SKEA) 
yang kita kenal adalah dua jenis turbin angin yaitu 
turbin angin poros horizontal dan turbin angin 
poros vertikal, yang merupakan salah satu jenis 
sumberenergi terbarukan yang memanfaatkan 
angin sebagai energi pembangkitnya. Blade turbin 
angin akanmenangkap energi angin dankemudian  
mengerakangenerator untuk menghasilkan energi 
listrik. (Ariyanto, 2012) 

Perkembangan turbin angina sampai  
saatinisudahcukupmaju. Dalam rangka 
pengembangan turbin angin poros horizontal 
(Horizontal Axis Wind Turbin) telah dilakukan 
banyak penelitian untuk menghasilkan sistem yang 
mampu bekerja secara optimal. Salah satu cara 
meningkatkan efisiensi turbin angin adalah dengan 
memodifikasi bentuk profilblade dan jumlah blade 
yang digunakan pada suatu desain untuk 
mengoptimalkan kemampuan aerodinamisnya. 
Salah satu turbin angin komersil yang sudah 
sering digunakan dalam penelitian adalah Baseline 
Turbine: Aerodinamic Wind Turbine 27 (AWT-27). 

Beberapa peneliti yang telah menggunakan blade 
turbin ini menjelaskan  tentang pengurangan biaya 
produksi blade ditinjau dari proses produksi dan  
material yang digunakan, menggunakan blade 
AWT-27 dalam penelitian tentang penggabungan 
teori untuk menghitung efisiensi distribusi gaya lift 
sepanjang blade turbin angin. (Wiratama, 2012) 
menggunakan blade AWT-27 dalam penelitiannya 
tentang desain aerodinamis blade turbin angin 
menggunakan system kontrol non-konvensional. 

AWT-27 diproduksi oleh FloWind 
Corporation yang bekerjasama dengan National 
Renewble Energy Laboratory (NREL). Blade AWT-
27 menggunakan airfoil seri “S” yang 
dikeluarkanoleh NREL tetapi tidak dijelaskan 
secara detail jenis – jenis airfoil yang digunakan. 
Adapun daya maksimum yang dihasilkan oleh 
blade turbin ini adalah 275-300 KW, namun dari 
produsen sendiri tidak menyebutkan metode 
analisis yang digunakan untuk menganalisis blade 
dari turbin ini sehingga didapatkan daya 
tersebut.AWT-27 mempunyai desain  blade 
dengan kemampuan aerodinamis yang bagus 
karena menggunakan airfoil di sepanjang  blade. 
Penggunaan airfoil seri “S” dari NREL yang 
digunakan pada blade turbin ini memberikan 
keunggulan dari blade turbin angin komersil yang 
telah diproduksi sebelumnya yang menggunakan 
airfoil standar NACA. Airfoil seri “S” dari NREL 
tidak sensitif  terhadap efek kekasaran permukaan, 
sedangkan airfoil standar NACA sensitif atau 
mengalami penurunan kemampuan aerodinamis 
akibat efek kekasaran permukaan (Tangler, 1995). 
Data – data blade (distribusi jari – jari, chord, dan 
pretwist) dari turbin ini telah dipublikasikan oleh 
NREL sehingga memberikan kesempatan bagi 
setiap orang yang ingin belajar tentang turbin 
angin untuk menggunakan blade AWT-27 untuk 
penelitian 
 
DASAR TEORI 
Energi Angin 

Energi merupakan suatu kekuatan yang 
dimiliki oleh suatu zat sehingga zat tersebut 
mempunyai pengaruh pada keadaan sekitarnya. 
Energi mempunyai banyak jenis berdasarkan 
mediumnya antara lain, energi angin, energi 
gelombang, energi arus laut, energi kosmos, 
energi yang terkandung pada senyawa atom, dan 
energi-energi lain yang bisa dimanfaatkan akan 
berguna bagi kebutuhan manusia. Angin 
merupakan udara yang bergerak disebabkan 
adanya perbedaan tekanan. Udara akan mengalir 
dari daerah bertekanan tinggi kedaerah 
bertekanan lebih rendah. Perbedaan tekanan 
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udara dipengaruhi oleh sinar matahari. Daerah 
yang banyak terkena paparan sinar matahari akan 
memiliki temperatur yang lebih tinggi dari pada 
daerah yang sedikit terkena paparan sinar 
matahari. 

Pemanasan bumi oleh sinar matahari 
menyebabkan perbedaan massa jenis (ρ) udara. 
Menurut hukum gas ideal, temperature berbanding 
terbalik dengan tekanan, di mana temperatur yang 
tinggi akan memiliki tekanan yang rendah, dan 
sebaliknya. Angin memberikan energi gerak 
sehingga mampu menggerakkan perahu layar, 
kincir angin, dan bisa dimanfaatkan menjadi 
pembangkit listrik yaitu berupa turbin angin.  
 
Turbin Angin 

Pada dasarnya turbin angin adalah sebuah 
alat yang memanfaatkan energi kinetik angin dan 
mengubahnya menjadienergilistrikmelalui putaran 
blade yang diteruskan ke generator, sehingga 
mampu menghasilkan energi listrik 
Jenis - jenis turbin angin 

Dalam perkembangannya, turbin angin 
dibagi menjadi dua jenis turbin angin  Propeller  
dan turbin angin Darrieus.  Kedua jenis turbin 
inilah yang  kini memperoleh perhatian besar untuk 
dikembangkan. Pemanfaatannya  yang  umum 
sekarang yang sudah digunakan adalah untuk 
memompa air  dan pembangkit tenaga listrik.  
Turbin angin terdiri atas dua jenis, yaitu : 

Turbin angin poros horizontal (HAWT). 
Turbin angin Propeller adalah jenis turbin 

angin dengan poros horizontal seperti baling-
baling pesawat terbang pada umumnya. Turbin 
angin ini harus diarahkan sesuai dengan arah 
angin yang paling tinggi kecepatannya. 

`Mukund R Patel menambahkan, keluaran 
daya dari turbin angin bervariasi linier dengan 
daerah yang melewati blade  rotor. Untuk turbin 
sumbu horizontal, daerah yang melewati blade  
rotor adalah: (Alamsyah, 2007) 

  
  

 1 
   
Dengan : 

A = Luas penampang (m
2
) 

D = Diameter rotor (m) 

 
Gamba 1 turbin angin propeller. (Alamsyah, 
2007)Turbin angin poros vertical (VAWT). 
 

Turbin angin Darrieus merupakan suatu 
sistem konversi energi angin yang digolongkan 
dalam jenis turbin angin berporos tegak. Turbin 
angin ini pertama kali ditemukan oleh GJM 
Darrieus pada tahun 1920. Keuntungan dari turbin 
jenis Darrieus adalah tidak memerlukan 
mekanisme orientasi pada arah angin (tidak perlu 
mendeteksi arah angin yang paling tinggi 
kecepatannya) seperti pada turbin angin propeller 
(Alamsyah, 2007)  
Mukund R Patel menambahkan, untuk turbin angin 
Darrieus  sumbu vertikal, penetapan luas sapuan 
rotor rumit karena melibatkan integral elips. 
Namun , dengan menganggap Blade sebagai 
parabola persamaan menjadi sederhana 

 

Gambar 2 urbin angin propeller (Alamsyah, 
2007)Turbin angin poros vertical (VAWT). 

 
Prinsip Konversi  Energi Angin 

Menurut ilmu fisika, energi kinetik dari sebuah 
benda dengan massa udara dan kecepatan angin 
dirumuskan sesui dengan rumus berikut dengan 
ketentuan kecepatan angin tidak mendekati 

(2.3) 
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kecepatan cahaya (Bueche: 1991 dalam 
Kusbiantoro dkk, 2013). 

 E =   ⁄                       2 

     Dengan : 
E = energi angin (Joule) 
m = massa udara (kg) 
V = kecepatan angin (m/s) 

Rumus juga berlaku untuk turbin angin 
yang merupakan udara yang bergerak. Jika suatu 
“blok” udara memiliki penampang A dan bergerak 
dengan kecepatanV, maka jumlah massa yang 
melewati suatu tempat dapat dilihat pada rumus 
(White, 1986). 

 ̇                         3 
Dengan : 

 ̇= laju aliran massa udara (kg/s) 
ρ = massa jenis udara ( kg/m

3
) 

V= kecepatan angin (m/s) 
A = luas penampang (m

2
) 

 
Daya Angin 

Daya angin  adalah  energi  per  satuan  
waktu.  Daya  angin  berbanding  lurus dengan  
kerapatan  udara,  dan  kubik  kecepatan  angin, 
seperti  diungkapkan dengan persamaan berikut: 
(Umanand,2007) 

  
 

 
                    4 

Dengan : 
P =Daya angin (Watt) 
ρ = massa jenis angin   (kg/m

3
) 

A= luas penampang melintang aliran  (m
2
)  

V= kecepatan angin  (m/s) 
Daya merupakan perkalian antara voltase 

kerja dan arus yang bekerja pada suatu peralatan, 
seperti yang diungkapkan pada persamaan berikut. 

P=V.I                 5 
Dengan: P=Daya listrik (Watt)  
V=Tegangan listrik (Volt) 
I=Arus listrik (Amper) 
 
Airfoil 

Airfoil adalah bentuk dari suatu sayap atau 
blade - blade yang dapat menghasilkan gaya 
angkat atau efek aerodinamis ketika melewati 
suatu aliran udara. Airfoil merupakan bentuk dari 
potongan melintang blade yang dihasilkan oleh 
perpotongan tegak lurus Blade terhadap rotor. 
Rotor turbin angin terdiri dari satu atau lebih blade 
- blade yang melekat pada hub (pusat dari 
kedudukan blade). 

Dalam istilah aerodinamika dikenal gaya 
drag yaitu gaya yang dialami objek didalam aliran 
udara yang searah dengan aliran udara, 
sedangkan gaya lift  merupakan gaya yang dialami 
objek dalam aliran udara yang tegak lurus arah 
aliran udara tersebut. Sudut yang diperoleh objek 

terhadap arah aliran yang diukur terhadap suatu 
garis refrensi pada objek disebut angel of attack 
(α), garis refrensi pada penampang airfoil  biasa 
disebut chord line. Airfoil merupakan penampang 
objek yang dirancang untuk meminimalisir gaya 
drag. Berikut ini adalah gambar gaya aerodinamis 
rotor turbin angin ketika dilalui udara ( Eric Hau, 
2005). 

 Gambar 3 Airfoil 
Setiap permukaan airfoil  yang mengalir 

udara terdapat dua gaya bekerja yaitu gaya 
hambat dan gaya angkat. Gaya drag adalah gaya 
yang diukur sejajar dengan aliran udara yang 
menabrak blade, gaya ini umumnya diperkecil 
dalam perancangan blade. Gaya lift  merupakan 
gaya yang diukur tegak lurus dari aliran udara 
yang menabrak blade. 

Untuk memudahkan perhitungan 
fenomena drag  dan lift, maka dengan metode 
numerik diperkenalkan drag dan lift coefficient 
(koefisien gaya tarik dan angkat) yang 
dilambangkan Cl dan Cd tergantung dari bentuk 
melintang Blade yang digunakan dan blade serang 
(α). Secara matematis hubungan gaya drag dan 
gaya lift  dengan koefisiennya dirumuskan sebagai 
berikut : 

Fd =   ⁄             6 

Dengan : 
Fd = gaya drag 
Fl= gaya lift 
Cd= koefisien drag 
Cl = koefisien lift 
ρ= massa jenis udara ( kg/m

3
) 

V = kecepatan angin (m/s) 
A = luas penampang (m

2
) 

 
Tip Speed Ratio  

Tip  speed  ratio  (rasio  kecepatan  ujung)  
adalah  rasio  kecepatan  ujung  rotor terhadap  
kecepatan  angin  bebas.  Untuk  kecepatan  angin  
nominal  yang  tertentu,  tip speed  ratio  akan  
berpengaruh  pada  kecepatan  rotor.  Turbin  
angin  tipe  lift  akan memiliki tip  speed  ratio yang  
relatif  lebih  besar  dibandingkan  dengan  turbin  
angin drag.  

Tip speed ratio dihitung dengan 
persamaan : 
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Gambar 4 Skema alat penlitian 

1. Tiang penyangga anemometer 2. Anemometer 3. Blade 4. Generator 
5. Tiang penyangga generator 6. Regulator 7. Kabel dari generator  
8. Accu 12 Volt x4 =48 Volt rangkaian seri 

 

   
       

      
  

                 7 
Dengan : 
λ =tip speed ratio  
r  =jari-jari rotor (m)  
n  =putaran rotor (rpm)  
V  =kecepatan angin (m/s)  

 
 
Efisiensi rotor   

Daya  angin  maksimum  yang  dapat  
diekstrak  oleh  turbin angin dengan luas sapuan 
rotor A adalah: (Daryanto, 2007) 

 

P=
  

  
ρAV³    8 

 
Angka  16/27  (=59.3%)  ini  disebut batas  

Betz  (Betz  limit, diambil  dari  ilmuwan  Jerman  
Albert  Betz). Angka ini secara teori menunjukkan 
efisiensi maksimum yang dapat dicapai  oleh  rotor  
turbin  angin  tipe  sumbu  horisontal.  Pada 
kenyataannya  karena  ada  rugi  gesekan  dan  
kerugian  di  ujung blade,  efisiensi aerodinamik  
dari  rotor, ηrotor ini akan  lebih  kecil  lagi yaitu  
berkisar  pada  harga  maksimum  0.45  saja  
untuk blade  yang dirancang  dengan  sangat  baik.  
Maka  daya  yang  dapat diserap  oleh turbin angin 
menjadi: 
P = Cp,Pa     9 

Efisiensi transmisi dan generator 
Gearbox  mengubah  laju  putar  menjadi  

lebih  cepat, konsekuensinya dengan momen gaya 
yang lebih kecil, sesuai dengan kebutuhan  

generator  yang  ada  di  belakangnya.  Generator  
kemudian mengubah  energi  kinetik  putar  
menjadi  energi  listrik. Efisiensi transmisi  gearbox  
dan  bearings (Nb,  bisa mencapai 95%),dan 
efisiensi generator (Ng, ~ 80%) (Pikatan, 
1999).Sehingga efisiensi total turbin angin dapat 
dituliskan sebagai berikut: 
                            10 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian didefinisikan sebagai penyelidikan 
yang sistematis terorganisir pada fakta atau data, 
kritis, dan ilmiah terhadap permasalahan yang 
dilakukan untuk mendapatkan penyelesaian yang 
objektif, Sedangkan metode penelitian 
didefinisikan sebagai cara-cara yang digunakan 
dalam merancang penelitian ini, pengumpulan 
data, dan analisis data serta cara-cara 
pengambilan kesimpulan. Pada penelitian ini 
metode yang digunakan adalah metode 
eksperimental, yaitu melakukan pengujian 
langsung terhadap alat uji agar memeperoleh 
data-data yang diinginkan untuk 
menjawab/menyelesaikan permasalahan. 

Variabel bebas yaitu variabel yang 
mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang 
menjadi variabel bebas dalam penelitian ini yaitu : 
a. Profil tirus besar dan tirus kecil, setengah tirus 

besar dan setengah 
tirus kecil 

b. Jumlah blade yang digunakan adalah 3, 4 , 5 
dan 6. 
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Variabel terikat yaitu variable yang menjadi 

perhatian utama peneliti.Tujuan utama peneliti 

adalah menjelaskan variable terikat. Dengan 

menganalisa variable terikat, diharapkan 

menemukan jawaban dan peneyelesaian, 

permasalahan yang menjadi variable terikat pada 

penelitian ini adalah: 

a. Daya generator (Watt) 

b. Putaran generator (rpm) 

c. Kecepatan angin (m/s) 

 

 

 

 

Gambar 5 variasli profil blade 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 
Parameter-parameter yang diukur dalam 

penelitian ini antara lain adalah seperti v atau 
kecepatan aliran air (m/s) yang diukur 
menggunakan current meter, kemudian beban 
pengereman (m) yang diperoleh menggunakan 
hasil pembacaan dari timbangan digital 1 dan 
timbangan digital 2 (Kg), kemudian arus I (ampere) 
dan tegangan V (volt) yang diperoleh dari hasil 
pembacaan alat ukur volt ampere meter Dalam 
penelitian ini tujuan yang ingin  dihitung adalah 
daya air (watt), torsi (Nm), dan daya rotor (watt) 
untuk mendapatkan hasil coefficient performance, 
dan untuk mendapatkan hasil dari efisiensi sistem 
adalah menghitung daya air yang dihasilkan 
dengan daya listrik yang dihasilkan.  

Hasil pengujian pada turbin tanpa 
konsentrator dengan jumlah sudu 2, 3 dan 4 dan 
pengujian pada turbin dengan penggunaan 
penambahan konsentrator. Dalam penelitian ini 
Coefficient performance atau CP yang dicari pada 
pengujian meliputi kecepatan air (m/s), beban 

pengereman (Kg), putaran rotor (rpm), massa jenis 
(kg/m

3
) yaitu untuk mendapatkan nilai daya air dan 

daya rotor. Sedangkan Efisiensi sistem dicari pada 
pengujian ini meliputi kecepatan air (m/s), arus 
listrik (ampere) dan tegangan (volt) yaitu untuk 
mendapatkan daya listrik yang dihasilkan dengan 
daya air yang dihasilkan. 

 
Gambar 5 pengaruh profil blade dan jumlah blade 

terhadap daya yang  dihasilkan dari generator 
dengan kecepatan angin 6 m/s. 

Berdasarkan gambar 4 menunjukkan 
bahwa perbedaan jumlah blade menyebabkan 
terjadinya perbedaan daya yang dihasilkan oleh 
generator pada setiap variasi profil blade dan 
jumlah blade. Untuk jumlah blade 4 dengan bentuk 
profil blade tirus besar  mampu menghasilkan daya 
generator sebesar 40,73 Watt sedangkan pada 
jumlah blade 5 dengan bentuk profil blade 
setengah tirus besar menghasilkan daya generator 
sebesar 32.81 Watt. Hal ini disebabkan karena 
pada kedua bentuk profil blade ini memiliki 
panjang chord yang lebih panjang dari pada 
bentuk profil setengah tirus kecil dan tirus kecil. 
Permukaan blade yang berhadapan dengan arah 
datangnya angin mendapatkan gaya dorong yang 
maksimum sehingga  mengakibatkan gaya angkat 
(lift force) yang dihasilkan besar dan menjadikan 
putaran generator mampu menghasilkan daya 
secara maksimal. Tetapi dengan penambahan 
jumlah blade akan mengakibatkan besarnya gaya 
dorong yang terjadi pada permukaaan blade yang 
menghadap arah datangnya angin sehingga daya 
angin yang diserap menjadi lebih sedikit, 
mengakibatkan penurunan gaya lift dan putaran 
generator pada bentuk profil blade dan jumlah 
blade tertentu. Sedangkan untuk bentuk profil 
blade setengah tirus kecil dengan jumlah blade 3 
dan 6 tidak menghasilkan daya sedikitpun, 
diakibatkan gaya lift yang dihasilkan tidak 
maksimal pada jumlah blade ini, sedangkan untuk 
jumlah blade 4 dengan bentuk profil yang sama 
setengah tirus kecil menghasilkan daya generator  
3.62 Watt dan jumlah blade 5 menghasilkan daya 
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generator  sebesar 0.19 Watt. Sedangkan untuk 
bentuk profil blade tirus kecil dengan jumlah blade 
3 dan 5 juga tidak menghasilkan daya sedikitpun 
diakibatkan bentuk profil dan jumlah blade yang 
berbeda-beda sehingga menghasilkan daya yang 
berbeda walaupun dengan  bentuk profil yang 
sama. Sedangkan untuk jumlah blade 4 dengan 
bentuk profil yang sama menhgasilkan daya  
generator sebesar 4.06 Watt dan jumlah blade 6 
menghasilkan daya generator sebesar 1,71 Watt. 
Pada kedua bentuk profil blade yang sama 
sekalipun bisa menghasilkan daya yang berbeda 
beda, seperti di tunjukan pada penjelasan di atas 
bahwa dengan memvariasikan bentuk profil blade 
dan jumlah blade yang berbeda akan 
menghasilkan daya generator yang berbeda beda. 
Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan di 
atas bahwa dalam desain bentuk profil dan jumlah 
blade yang tetap menghasilkan daya generator 
walaupun berpariatif adalah pada variasi jumlah 
blade 4 dari masing-masing profil blade. 

Berdasarkan hasil pengujian daya 
generator dan hasil pengolahan data seperti 
penjelasan di atas, maka dengan variasi bentuk 
profil blade dan jumlah blade akan berpengaruh 
terhadap daya yang dihasilkan oleh generator 

 
Gambar 6 pengaruh profil blade dan jumlah blade 

terhadap kuat arus yang dihasilkan generator 
turbin angin dengan kecepatan angin 6 m/s 

Berdasarkan gambar diatas ahwa 
perbedaan jumlah blade  menyebabkan terjadinya 
perbedaan kuat arus generator pada setiap variasi 
profil blade dan jumlah blade. Untuk jumlah blade 
4 dengan bentuk profil blade tirus besar 
menghasilkan kuat arus generator maksimal 
sebesar 0.83 Ampere dan jumlah blade 5 dengan 
bentuk profil blade setengah tirus besar 
menghasilkan kuat arus generator  maksimal 
sebesar 0.67 Ampere, pada kedua bentuk profil 
blade tirus besar dan setengah tirus besar ini 
memiliki panjang chord yang lebih besar 
dibandingkan dengan bentuk profil blade setengah 
tirus besar dan setengah tirus kecil, sehingga 
luasan tangkapan angin yang dihasilkan pada  

kedua blade ini lebih besar dan mampu 
menghasilkan kuat arus generator secara 
maksimal dari pada bentuk profil tirus kecil dan 
setengah tirus kecil, yang memiliki panjang chord 
yang lebih pendek seperti yang ada pada gambar 
skripsi ini. Sedangkan untuk bentuk profil blade 
tirus kecil dengan jumlah blade 3 dan 5 tidak 
menghasilkan kuat arus generator sedikitpun 
dikarenakan perbedaan bentuk profil dan  jumlah 
blade serta putaran (rpm) yang rendah, sehingga 
kuat arus generator yang dihasilkan tidak ada 
sama sekali, tetapi berbeda dengan  jumlah blade 
4 dengan bentuk profil yang sama yaitu tirus kecil 
mampu menghasilkan kuat arus generator sebesar 
0,20 Ampere dan jumlah blade 6 menghasilkan 
kuat arus generator sebesar 0,09 Ampere. pada 
bentuk profil blade yang berbeda seperti bentuk 
profil setengah tirus kecil dengan jumlah blade 3 
dan 6 tidak menghasilkan kuat arus generator 
sedikitpun tetapi dengan bentuk profil yang sama 
yaitu bentuk profil setengah tirus kecil dengan 
jumlah blade 4 mampu menghasilkan kuat arus 
generator  maksimal sebesar 0,18 Ampere dan 
jumlah blade 5 menghasilkan kuat arus generator 
0,01 Ampere. Pada kedua bentuk profil blade yang 
sama menunjukan bahwa dengan memvariasikan 
bentuk profil blade dan jumlah blade maka akan 
menghasilkan kuat arus generator  yang berbeda-
beda walaupun bentuk profil yang sama. Pada 
penelitian dan penjelasan kuat arus generator 
menjelaskan bahwa disain dan jumlah blade 
terbaik adalah jumlah blade 4, yang tetap 
menhasilkan kuat arus generator walaupun 
berbeda-beda pada setiap profil blade. 

Berdasarkan hasil pengujian kuat arus 
generator dan hasil pengolahan data seperti 
penjelasan di atas, maka dengan variasi bentuk 
profil blade dan jumlah blade akan berpengaruh 
terhadap kuat arus yang dihasilkan generator. 

 

 

Gambar 7 pengaruh profil blade dan jumlah blade 
terhadap tegangan generator yang dihasilkan pada 

kecepatan angin 6 m/s. 
Berdasarkan gambar 4.3 di atas 

menunjukkan bahwa perbedaan bentuk profil 
blade dan jumlah blade menyebabkan terjadinya 
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perbedaan tegangan generator pada setiap profil 
blade dan jumlah blade. Untuk jumlah blade 4  
dengan bentuk profil blade tirus besar mampu 
menghasilkan tegangan generator sebesar 49,64 
Volt dan jumlah blade 5 dengan bentuk profil blade 
setengah tirus besar menghasilkan tegangan 
generator sebesar 48,98 Volt, pada kedua bentuk 
profil blade ini memiliki tangkapan angin yang lebih 
besar dibandingkan dengan bentuk profil blade 
tirus kecil  dan setengah tirus kecil. Pada bentuk 
profil blade  tirus kecil dengan jumlah blade 4 
mampu menghasilkan tegangangan generator 
sebesar 20,30 Volt dan jumlah blade 6 
menhasilkan kuat arus generator 18,95 Volt. Pada 
bentuk profil yang berdeda seperti setengah tirus 
kecil dengan jumlah blade 3 dan 6 tidak 
menhasilkan tegangan generator sedikitpun tetapi 
dengan bentuk profil yang sama dengan jumlah 
blade berbeda seperti junlah blade 4 mampu 
menghasilkan tegangan generator sebesar 3.62 
Volt dan jumlah blade 5 menghasilkan tegangan 
generator 0,19 Volt. Pada kedua bentuk ptofil tirus 
kecil dan setengah tirus kecil ini lebih sedikit 
menghasilkan tegangan generator dibandingkan 
dengan bentuk profil blade tirus besar dan 
setengah tirus besar, dikarenakan  luasan 
tangkapan angin yang diperoleh pada kedua  
bentuk profil tirus kecil dan setengah tirus kecil ini 
lebih sedikit dari pada kedua bentuk profil blade 
tirus besar dan setengha tirus besar. Pada bentuk 
profil dan jumlah blade yang tetap menghasilkan 
tegangan generator di tunjukan pada jumlah blade 
4, pada jumlah blade ini tetap menhasilkan 
tegangan yang walaupun berbeda-beda. 

Pada penjelasan di atas menunjukan 
bahwa dengan memvariasikan bentuk profil blade 
dan jumlah blade menghasilkan tegangan 
generator yang berbeda-beda, walaupun dengan 
bentuk profil yang sama. 

 

Gambar 8 pengaruh profil blade dan jumlah blade 
terhadap putaran generator yang dihasilkan pada 

kecepatan angin 6 m/s. 
Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan 

bahwa perbedaan bentuk profil blade dan jumlah 
blade menyebabkan terjadinya perbedaan putaran 
pada setiap profil blade dan jumlah blade. Untuk 

jumlah blade 6 dengan bentuk profil blade tirus 
besar mampu menghasilkan putaran generator 
yang paling tinggi sebesar 953,70 rpm dan jumlah 
blade 5 dengan bentuk profil blade setengah tirus 
besar mampu menghasilkan putaran generator 
sebesar 690,80 rpm. Sedangkan untuk bentuk 
profil blade tirus kecil dengan jumlah blade 4 
mampu menghasilkan putaran generator maksimal 
sebesar 226,20 rpm dan bentuk profil blade 
setengah tirus kecil dengan jumlah blade 6 mampu 
menghasilkan putaran generator maksimal 
sebesar 343,00 rpm. 

Pada disain dan bentuk profil seperti yang 
sudah dijeaskan di atas bahwa disain terbaik dari 
bentuk profil  adalah brntuk profil tirus besar 
seperti yang ditunjukan pada putaran generator 
yang paling tinggi adalah ditunjukan pada bentuk 
profil tirus besar dengan jumlah blade 6 dengan 
putaran maksimal sebesar 953,70 rpm. 

Data Kecepatan Angin Yang didapatkan 

Jumlah 
blade 

Profil blade dan kecepatan angin rata-
rata 

Tirus 
besar 
(m/s) 

Setengah 
tirus 

besar 
(m/s) 

Tirus 
kecil 
(m/s) 

Setengah 
tirus kecil 

(m/s) 

3 6.11 5.88 6.22 6.8 

4 6.41 5.52 6.24 6.5 

5 5.48 5.34 5.31 6.2 

6 6.04 5.10 6.37 7.4 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan pengaruh bentuk 
profil blade dan jumlah blade terhadap unjuk kerja 
daya generator turbin angin poros horizontal bisa 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan anova dua arah menunjukkan 

bahwa perbedaan disain bentuk profil blade 
dan jumlah blade memberikan pengaruh 
terhadap daya yang dihasilkan generator turbin 
angin poros horizontal. 

2. Unjuk kerja daya generator terbaik dihasilkan 
oleh bentuk profil blade tirus besar dengan 
jumlah blade 4 yang menghasilkan daya 
tertinggi dari setiap variasi bentuk profil dan 
jumlah blade sebesar 40,73 Watt, kuat arus 
0,83  Ampere, tegangan 49,62 Volt, putaran 
generator 496,04 rpm dan kecepatan angin 
6,41 m/s, pada kecapatan kendaraan 20 
km/jam dan 25 km/jam. 

3. Disain untuk profil blade dan jumlah blade 
terbaik adalah tirus besar dengan jumlah blade 
4, blade turbin tersebut telah mampu mencapai 
kinerja optimum pada kecepatan angin 6,41 
m/s 
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Saran  
Untuk penelitian selanjutnya, perlu adanya uji 

generator di LAB untuk mengetahui efisiensi 
generator dan  mempunyai izin dari pihak 
kepolisian dalam hal  pengunaan jalan raya untuk 
penelitian. Guna menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan  dan juga lebih berhati-hati ketika 
melakukan proses pengambilan data. 
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DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN 

A = Luas penampang (m
2
) 

D = Diameter rotor (m) 
Fd = gaya drag 
Fl  = gaya lift 
Cd = koefisien drag 
Cl  = koefisien lift 
ρ   = massa jenis udara ( kg/m

3
) 

V  = kecepatan angin (m/s) 
A  = luas penampang (m

2
) 

E  = energi angin (Joule) 
m = massa udara (kg) 
 ̇ = laju aliran massa udara (kg/s) 
ρ = massa jenis udara ( kg/m

3
) 

V = kecepatan angin (m/s) 
A = luas penampang (m

2
) 

λ = tip speed ratio  
r = jari-jari rotor (m)  
n = putaran rotor (rpm)  
V = kecepatan angin (m/s)  
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