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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Energi listrik merupakan energi yang mempunyai peranan penting bagi 

kehidupan manusia, karena hampir di segala bidang energi ini menjadi hal dasar 

yang wajib dimiliki. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan energi listrik 

serta menipisnya cadangan bahan bakar fosil, maka keadaan tersebut memaksa 

manusia untuk mencari energi alternatif yang dapat diperbaharui (renewable 

energi) yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Dalam situs Direktorat 

Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian 

Energi dan Sumber Daya Mineral, 94 % dari total penyediaan energi nasional 

masih bergantung dari energi fosil. Sedangkan sampai tahun 2014, kontribusi 

energi baru terbarukan pada listrik nasional hanya mencapai 21 % atau sekitar 

10.744,16 megawatt (MW) dari kapasitas terpasang komulatif listrik nasional 

sebesar 51.981 megawatt (MW) (Oktavianto, Budiarto, & Kiryanto, 2017). Untuk 

itu beberapa langkah yang diambil untuk mencari energi alternatif dengan 

menggabungkan dua buah energi yang dikenal dengan energi hybrid. 

Sistem energi hybrid popular sebagai sistem tenaga listrik alternatif yang 

dapat menyediakan listrik. Sistem tenaga hybrid, biasanya terdiri dari dua atau 

lebih sumber energi terbarukan yang digunakan bersama untuk menyediakan 

energi listrik. Salah satu penggunaan energi hybrid dengan menggabungkan 

energi dari sistem pembangkit PV (solar cell) dengan sistem pembangkit mikro 

hidro. Di mana penggunaan mikro hidro dengan memanfaatkan aliran air kanal 

sebagai sumbernya dan Dusun Penawar Laut Desa Selat Baru memiliki sumber air 

kanal. 

Dusun Penawar Laut Desa Selat Baru merupakan suatu wilayah yang 

berada di Kabupaten Bengkalis. Tepatnya berada di kecamatan Bantan. Di Dusun 

ini terdapat dermaga nelayan yang digunakan untuk perahu bersandar, pada 

dermaga ini memiliki aktifitas nelayan yang cukup padat dari pagi hingga malam. 

Akan tetapi, aktifitas di malam hari terdapat kendala khususnya masalah 
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penerangan, di mana pada sistem penerangan jalan menuju dermaga saat ini tidak 

ada, hal ini sedikit menghambat aktifitas nelayan. Nelayan hanya mengandalkan 

lampu emergency ataupun lampu pelita berbahan minyak tanah.  

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Dusun Penawar Laut memiliki 

sumber air kanal yang airnya dapat dimanfaatkan untuk membuat pembangkit 

listrik tenaga mikro hidro yang akan menggerakkan turbin. Turbin ini akan 

bergerak untuk memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Bentuk sudu 

turbin sangat menentukan putaran turbin di mana dengan tepatnya penentuan 

bentuk sudu akan mempengaruhi kecepatan tangensial yang memutar roda turbin 

untuk meningkatkan kinerja turbin. Untuk itu maka penelitian ini diarahkan untuk 

menentukan bentuk sudu yang tepat untuk menghasilkan kinerja turbin yang 

maksimal.  

Dari latar belakang di atas maka peneliti akan membuat sebuah “Rancang 

Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) dan Analisa Daya Keluaran 

Dengan Perbandingan 3 Jenis Sudu Turbin Untuk Penerangan Jalan Di Dusun 

Penawar Laut”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana merancang pembangkit hybrid dengan memanfaatkan tenaga 

matahari dan aliran air kanal? 

2. Bagaimana prinsip kerja dari sistem pembangkit tenaga hybrid? 

3. Bagaimana analisis keluaran daya dari 3 jenis sudu turbin yang digunakan 

pada PLMH? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut ini adalah batasan masalah dalam penelitian yang akan 

dilakukan: 

1. Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) dengan 

menggunakan 3 jenis bentuk sudu turbin pada PLTMH. 
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2. Menganalisa keluaran daya yang dihasilkan dari putaran turbin dengan 3 

jenis sudu (lengkung, datar dan mangkuk). 

3. Penggunaan PV dengan kapasitas 50 WP yang akan digunakan sebagai 

sumber energi pertama dan air sebagai sumber energi kedua untuk mengisi 

baterai. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang pembangkit listrik tenaga 

hybrid dengan memanfaatkan tenaga matahari dan sumber air kanal dan 

mengetahui bagaimana prinsip kerja dari sistem pembangkit tenaga hybrid. Serta 

menganalisis keluaran daya dari 3 jenis sudu turbin yang digunakan pada PLMH. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memanfaatkan semua energi 

baru terbarukan yang tersedia, salah satunya adalah energi aliran air kanal sebagai 

sumber energi listrik untuk pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid 

(PLTH) untuk penerangan lampu jalan pada dermaga kapal nelayan di Dusun 

Penawar Laut. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Adapun metode untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Perancangan pembangkit listrik tenaga hybrid 

2. Membuat bentuk sudu turbin 

3. Pengujian alat 

4. Pengambilan data 

5. Analisa data dan menyimpulkan hasil dari penelitian 
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