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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bentuk sudu runner pada turbin 

sehingga dapat digunakan dalam pengendalian dan pengoptimalan energi pada 

sistem mikrohidro skala laboratorium. Penelitian ini telah dilaksanakan di  

Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan 

Agroindustri, Universitas Mataram, dengan menggunakan metode eksperimental 

pada sistem mikrohidro skala laboratorium. Perlakuan penelitian didesain dengan 

dua jenis bentuk sudu runner (runner trapesium dan runner persegi) dengan 

kombinasi tiga jenis roda gila (kecil, sedang, dan besar) yang ingin dilihat 

pengaruh putarannya untuk menghasilkan daya maksimum. Hasil Penelitian daya 

air yang dihasilkan turbin adalah 237,435 Watt, diperoleh putaran runner 496 rpm 

pada kombinasi roda gila besar, kecepatan spesifik 16.602 m/s, putaran dinamo 

4337 rpm, dan menghasilkan daya listrik 82,5 Watt. Efektivitas dari sudu runner 

persegi lebih baik dibandingkan dengan sudu runner trapesium.  Variabilitas sudu 

berpengaruh nyata pada setiap parameter yang diuji. Variabilitas sudu 

berpengaruh terhadap peningkatan debit, putaran runner, kecepatan spesifik, daya 

air yang dihasilkan turbin, putaran dinamo, dan daya listrik yang dihasilkan. 

 

Kata Kunci : Mikrohidro, runner persegi, runner trapesium, turbin. 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to study of turbine’s blade runner shape in order to  controll 

and optimize energy on a micro-hydro system in laboratory scale. This research 

was conducted at Laboratory of Power and Machinery, Department of 

Agricultural Engineering, Faculty of Food and Agro-Industrial Technology, 

University of Mataram, using experimental methods on laboratory scale micro-

hydro system. This research was conducted using two types of blade runner shapes 

(trapezoidal and square type runner) with combination of three types of flywheel (small, 

medium, and large) to determine effect of rotation to generate maximum power. Results 

showed that power turbine generated from water was 237.435 Watt, runner’s rotational 

velocity obtained around 496 rpm on combination of large flywheel, specific velocity 

was 16.602 m/s, dynamo’s rotation was 4337 rpm,  and generated electrical power 
was 82.5 Watts. The effectiveness of square blade runner was better than trapezoid blade 

runner. Moreover, variability of blade had significant effect on every parameter tested 

Variability of blade had effect on increasing discharge, runner rotation, specific 

velocity, water power generated by the turbine, dynamo rotation, and produced 

electricity power.      

Keywords: Micro-hydro, square runner, trapezoidal runner, turbine. 

 

PENDAHULUAN 

Penyediaan energi di masa 

depan merupakan permasalahan yang 

senantiasa menjadi perhatian semua 

bangsa karena bagaimanapun juga 

kesejahteraan manusia dalam kehidupan 

modern sangat terkait dengan jumlah 

dan mutu energi yang dimanfaatkan, 

demikian juga dengan Indonesia. 

Penyediaan energi merupakan faktor 

yang sangat penting dalam mendorong 

pembangunan, seiring dengan 

meningkatnya pembangunan terutama 

pembangunan di sektor industri, 

pertumbuhan ekonomi dan 

pertumbuhan penduduk, kebutuhan 

akan energi terus meningkat. Energi 

terutama energi listrik telah menjadi 

kebutuhan yang sangat vital dalam 

kehidupan manusia, baik untuk 

konsumsi rumah tangga, perorangan 

maupun untuk kegiatan usaha.  

Mikrohidro atau yang dimaksud 

dengan Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro (PLTMH) adalah suatu 

pembangkit listrik yang menggunakan 
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tenaga air sebagai tenaga penggeraknya 

seperti, saluran irigasi, sungai atau air 

terjun alam dengan cara memanfaatkan 

tinggi terjunan (head) dan jumlah debit 

air. Energi mekanik yang berasal dari 

putaran poros turbin akan diubah 

menjadi energi listrik oleh sebuah 

generator. Relatif kecilnya energi yang 

dihasilkan mikrohidro dibandingkan 

dengan PLTA skala besar, berimplikasi 

pada relatif sederhananya peralatan 

serta kecilnya areal yang diperlukan 

guna instalasi dan pengoperasian 

mikrohidro. 

Untuk menunjang instalasi fisik 

sistem PLTMH secara komplit, 

dibutuhkan turbin yang bisa bekerja 

secara epektif. Turbin adalah sebuah 

mesin berputar yang mengambil energi 

dari aliran fluida. Pada turbin reaksi, 

seluruh energi potensial dari air dirubah 

menjadi energi kinetis pada saat air 

melewati lengkungan sudu-sudu 

pengarah, dengan demikian putaran 

runner disebabkan oleh perubahan 

momentum oleh air (Haimerl, 1960). 

Dengan kemajuan ilmu Mekanika 

fluida dan Hidrolika serta 

memperhatikan sumber energi air yang 

cukup banyak tersedia di pedesaan 

akhirnya timbullah perencanaan-

perencanaan turbin yang divariasikan 

terhadap tinggi jatuh ( head ) dan debit 

air yang tersedia. Dari itu maka masalah 

turbin air menjadi masalah yang 

menarik dan menjadi objek penelitian 

untuk mencari sistem, bentuk dan 

ukuran yang tepat dalam usaha 

mendapatkan efisiensi turbin yang 

maksimum (Bachtiar ,et al 1988). 

Beberapa penelitian tentang 

simulasi  bentuk sudu terhadap daya 

turbin, telah dilakukan oleh Irfan Khalil 

2010 adalah “Simulasi Model Fisik 

Roda Jalan (Runner) Turbin Pada 

Sistem Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro Dengan Penyelesaian 

Analisis Dimensi”. Telah dilakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Bentuk 

Sudu Runner Pada Berbagai Debit 

Dengan Ketinggian Air Masukan 

yang Sama Pada Sistem Mikrohidro 

Skala Laboratorium”, yang 

berlangsung dengan membandingkan 

efisiensi berbagai bentuk sudu dalam 

hal pengembangan model dan bentuk 

sudu turbin dalam sistem mikrohidro. 

METODE DAN BAHAN 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

eksperimental. 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jumlah air dalam 

skala laboratorium, sedangkan alat yang 

digunakan adalah komponen-komponen 

instalasi sistem miktohidro skala 

laboratorium. 

Tahap Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Mei-Agustus tahun 2015 di 

Laboratorium Daya dan Mesin 

Pertanian Fakultas Teknologi Pangan 

dan Agroindustri Universitas Mataram. 

Terlebih dahulu dilakukan penelitian 

pendahuluan, selanjutnya memasukkan 

data-data yang telah didapatkan dalam 

pengukuran dan perhitungan secara 

langsung di lapangan. 

Batasan Penelitian 

Batasan-batasan dalam penelitian 

ini diperlukan dikarenakan pada system 

mikrohidro sangat kompleks. (1) 

Diutamakan pada bentuk variasi sudu 

runner turbin pada sub sistem 

pembangkit listrik tenaga mikrohidro, 

(2) Tidak menghitung head losses 

mayor dan head losses minor. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Debit Aliran 

Pada penelitian ini, besar debit 

diatur dengan menggunakan 

penampung air (tendon dengan volume 

350 liter) dan ketinggiannya (4,1 

meter). Air dipompa kemudian 

disalurkan melalui pipa paralon PVC 

menuju turbin. Sebelum melakukan 

pengujian di lapang dan uji alat. 

Dilakukan terlebih dahulu perhitungan 

debit air, kecepatan aliran air serta 

waktu secara teortitis dan matematis. 

Hasil pengujian sudu runner 

pada ketinggian 4.1 m (head total 3.36 

m) untuk tiap parameter non dimensi 

yang terdiri dari kecepatan aliran air, 

debit, putaran spesifik, serta daya yang 

dihasilkan, dituangkan dalam bentuk 

grafik balok untuk memudahkan dalam 

membaca dan membandingkan nilai 

pada kedua model sudu runner. Untuk 

mengetahui pengaruh bentuk sudu 

terhadap debit maka dituangkan 

perbandingan jumlah rerata dalam 

bentuk grafik balok. 

 
Grafik 4.1. Perbandingan Debit Dari 

Kedua Bentuk Sudu Runner   

Pada grafik di atas dapat dilihat 

fenomena bahwa semakin banyak 

jumlah sudu dalam sebuah runner 

mempengaruhi jumlah debit aliran pada 

setiap perlakuan. Hal ini ditunjukkan 

pada sudu runner persegi yang memiliki 

Sembilan bilah sudu lebih tinggi jumlah 

debit air yang dihasilkan meskipun 

waktu percobaan setiap perlakuan pada 

sudu runner trapesium yang memiliki 6 

buah bilah lebih sedikit jumlah sudunya 

dibandingkan percobaan yang dilakukan 

pada sudu runner trapesium 

 

Kecepatan Spesifik 

Kecepatan spesifik (nq) adalah 

kecepatan putar turbin yang 

menghasilkan daya sebesar satu satuan 

daya pada tinggi terjun satu satuan 

panjang. Kecepatan spesifik dihitung 

secara teoritis setelah mendapatkan 

pengukuran putaran runner tanpa beban 

pada pengujian pengaruh sudu runner 

terhadap kecepatan spesifik. Pada 

parameter perhitungan kecepatan 

spesifik didapatkan hasil kecepatan 

putaran runner yang berbeda-beda 

untuk setiap perlakuan pada variasi roda 

gila kecil, sedang, dan besar. 

Sebelum menghitung daya air 

yang dihasilkan oleh turbin, diukur 

terlebih dahulu jumlah putaran runner 

pada masing-masing model sudu yang 

digunakan. Dengan menggunakan 

tachometer untuk mempermudah dalam 

pengambilan data pengujian. Dengan 

menentukan nilai rerata putaran runner 

masing-masing sudu yang dipelajari 

dalam pengujian. Dengan menampilkan 

hasil nilai rata-rata putaran runner 

dalam bentuk grafik balok. 

 
Grafik 4.2. Perbandingan Putaran 

Kedua Macam Runner 

Setiap variasi roda dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa sudu 

runner persegi lebih tinggi nilai 

putarannya baik dari rincian tiap 

pengulangan yang bertahap-tahap. Nilai 

rata-rata setiap pengulangan roda gila 

kecil pada sudu runner trapesium yaitu 
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210 rpm, roda gila sedang dengan nilai 

rata-rata 231 rpm, dan pada roda gila 

besar berkisar nilai rata-ratanya adalah 

344 rpm. Dengan selisih yang berbeda 

yang ditunjukkan oleh sudu runner 

persegi, yaitu  nilai rata-rata yang 

didapatkan dengan menggabung semua 

elemen pengulangan adalah 274 rpm 

pada variasi roda gila kecil, 346 rpm 

nilai rata-rata pada variasi roda gila 

sedang, dan putaran yang paling tinggi 

adalah pada variasi roda gila besar yaitu 

454 rpm. 

Selanjutnya pengamatan tentang 

mikrohidro dengan diketahui pengaruh 

dan berapa kecepatan spesifik air untuk 

menghasilkan energi. Untuk lebih muda 

dalam membaca hasil perhitungan rerata 

maka ditampilkan dalam bentuk  grafik 

balok. 

 
Grafik 4.3. Perbandingan Kecepatan 

Spesifik Pada Kedua Bentuk Sudu 

Dapat dilihat fenomena yang 

terjadi pada percobaan menghitung 

kecepatan spesifik dengan masing-

masing sudu runner yang diuji. Pada 

perlakuan variasi roda gila kecil 

menunjukkan hasil kecepatan yang 

beragam dan berbeda dimana sudu 

runner berbentuk persegi lebih banyak 

mengasilkan daya karena kecepatan 

putaran runner berbentuk persegi lebih 

ringan disaat laju aliran air menghantam 

sudu untuk menghasilkan daya listrik.  

Daya Air yang Dihasilkan Turbin 

Daya air adalah potensi yang 

terkandung dalam air atau pada sumber 

air yang dapat memberikan manfaat 

ataupun kerugian bagi kehidupan dan 

penghidupan manusia serta 

lingkungannya (Anonim 2010). 

Pada perhitungan mengukur 

daya air yang dihasilkan turbin pada 

masing-masing sudu runner tangkapan 

berbentuk trapesium dan persegi dengan 

menggunakan rumus teoritis dengan 

menentukan kapasitas air (Q) dan tinggi 

air jatuh (H) dapat diproleh daya air 

sesuai yang dikatakan (Kvicinsky, et al, 

2002). Maka dapat disajikan hasil 

penelitian dalam bentuk grafik balok. 

 
Grafik 4.4. Perbandingan Daya Air 

yang Dihasilkan Kedua Bentuk Sudu 

Dapat dilihat fenomena yang 

terjadi dimana daya air yang dihasilkan 

sudu runner tangkapan berbentuk 

persegi lebih banyak menghasilkan daya 

air dibandingkan sudu runner tangkapan 

berbentuk trapesium. Dengan 

perhitungan teorititis didapatkan nilai 
rata-rata pada sudu runner trapesium 

yaitu 199,967 Watt pada perlakuan 

variasi roda gila kecil dengan 3 kali 

pengulangan. Pada variasi roda gila 

sedang didapatkan nilai rata-rata 

198,868 Watt. Dan pada perlakuan 

variasi roda gila besar didapatkan daya 

air yaitu rata-rata 193,375 Watt. 

Semakin menurun jumlah daya air yang 

dihasilkan turbin, diduga karena 

kapasitas aliran air lebih kecil dan 

waktu  setiap kali percobaan semakin 

sedikit. 
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Daya Listrik yang Dihasilkan 

Daya listrik atau dalam bahasa 

Inggris disebut dengan Electrical Power 

adalah jumlah energi yang diserap atau 

dihasilkan dalam sebuah 

sirkuit/rangkaian. Dengan kata lain, 

daya listrik adalah tingkat konsumsi 

energi dalam sebuah sirkuit atau 

rangkaian listrik. Sedangkan 

berdasarkan konsep usaha, yang 

dimaksud dengan daya listrik adalah 

besarnya usaha dalam memindahkan 

muatan persatuan waktu atau lebih 

singkatannya adalah jumlah energi 

listrik yang digunakan tiap detik 

(Anonim 2012). 

 
Grafik 4.5. Perbandingan Putaran 

Dinamo Pada Kedua Bentuk Sudu 

Ditampakkan hasil putaran 

dinamo yang berbeda nyata antara sudu 

runner trapesium yang dibandingkan 

dengan sudu runner berbentuk persegi 

atau setengah silinder 

 dihitung daya listrik yang 

dihasilkan secara teoritis yang 

didapatkan dari hasil pengukuran pada 

berbagai pengujian. Dengan  

menggunakan rumus P = VxI. 

 
Grafik 4.6. Perbandingan Daya Listrik 

yang Dihasilkan 

Dari gambar di atas dapat dilihat 

perbedaan yang signifikan daya listrik 

yang dihasilkan oleh kedua macam sudu 

runner, dimana level dimensi sudu 

runner persegi dari ketiga jenis roda 

gila yang digunakan lebih banyak 

menghasilkan daya listrik 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang terbatas maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai : 

1. Efektivitas dari sudu runner 

tangkapan persegi lebih baik 

dibandingkan sudu runner trapesium.  

2. Pencapaian hasil maksimal 

didapatkan pada pengujian variasi 

roda gila besar dengan putaran 

runner 496 rpm, putaran dinamo 

4337 rpm dan menghasilkan 

kecepatan spesifik 16,6016 m/s, serta 

mengasilkan daya 82.5 Watt pada 

sudu runner persegi. 

3. Variabilitas sudu berpengaruh 

terhadap peningkatan debit, 

kecepatan spesifik, putaran dinamo, 

putaran runner, dan daya air yang 

dihasilkan turbin. 

 

SARAN 

1.  Bentuk sudu persegi dapat 

digunakan untuk instalasi pada 

sistem mikrohidro skala 

laboratorium, untuk meningkatkan 

daya listrik yang dihasilkan, dengan 

dipertimbangkan untuk instalasi 

sistem mikrohidro skala komersial.  

2. Perlu dilakukan penelitian untuk 

menghitung head losses mayor dan 

minor pada sistem perpipaan untuk 

mengetahui jumlah kehilangan 

energi pada saat air melaju menuju 
sudu turbin. 
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