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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi terbarukan (renewable energy) merupakan sumber energy alternative 

yang menjanjikan untuk dimanfaatkan sebagai sumber energy listrik masa depan. 

Posisi geografis Indonesia diantara dua samudra dan benua serta didaerah 

khatulistiwa, sehingga mempunyai potensi sumber terbarukan yang berlimpah. 

Salah satu pemanfaatan potensisumber energy terbarukan Indonesia adalah 

pemanfaatan arus datar (flat current) sebagai sumber energi penghasilkan listrik. 

Energi mekanis dari arus dapat digunakan untuk menggerakkan  turbin. Salah satu 

jenis turbin yang dapat dipergunakan untuk menangkap arus datar adalah turbin 

gorlov yang merupakan jenis turbin vertical. 

Kebutuhan akan energy yang ramah lingkungan pun ikut berperan dalam 

pengembangan energi alternatif ini, karena seperti diketahui bersama bahwa 

energi yang berasal dari bahan bakar fosil dapat merusak lingkungan. Hasil dari 

pembakaran bahan bakar fosil berupa gas karbon dioksida akan menyebabkan 

terjadinya pemanasan global yang dapat mengancam kehidupan manusia. 

Diindonesia sebenarnya cukup banyak sumber-sumber energi  alternatif yang 

tersedia akan tetapi sumber energy air yang paling memiliki potensiuntuk 

pengembangan yang lebih baik dan juga energi air yang ada di alam sangat 

melimpah khususnya di indonesia. 

Pada penelitian ini telah dikembangkan  turbin air aliran datar/saluran 

irigasi yang bersifat teknologi tepat guna  dengan memanfaatkan ketersediaan 

bahan baku lokal sehingga diharapkan dapat dengan mudah diadopsi masyarakat 

pengguna khususnya di lokasi penduduk yang mempunyai pola pemukiman 

menyebar. Tipe turbin yang direncanakan untuk dikembangkan adalah turbin 

helik gorlov yang merupakan pengembangan dari turbin air yang mengacu pada 

prinsip kerja turbin gorlovyang selama ini sudah dikenalkan. Turbin gorlov 
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memiliki karakteristikdi antaranya mempunyai efisiensiyang dikatakan paling 

tinggi dan konstan dibandingan jenis turbin arus air lainnya pada kecepatan arus 

air yang rendah sebesar 35%, turbin gorlov dapat mulai berputar pada air yang 

memiliki kecepatan minimal 0,6m/s, dapat berputar pada arah yang sama 

walaupun arah arusnya berbeda karena bladenya yang berbentuk heliks dan 

memiliki sudu turbin berupa hidrofoil yang mekanisme kerjanya berdasarkan 

gaya lift, dapat dipasang dengan arah sumbu rotor baik vertikal maupun 

horizontal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berawal dari rumusan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

gorlov? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Merancang dan membuat turbin gorlov 

2. Mengetahui bentuk perencanaan dan kapasitas daya output dari sistem  

pembangkit listrik tenaga arus datar. 

3. Mengetahui suplai energi listrik terhadap laju aliran turbin gorlov. 

 

1. Bagaimana cara merancang dan membuat turbin heliks gorlov? 

2. Bagaimana cara merancang sistem transmisi kincir ke generator? 

3. Analisa energi listrik terhadap peforma laju aliran turbin heliks 

Permasalahan pada tugas akhir ini ditetapkan batasan-batasan sebagai 

berikut : 

         1.   Output yang dipakai yaitu generator AC 

2.  Turbin yang digunakan turbin gorlov 

3.   Profil sudu yang digunakan untuk membuat turbin gorlov adalah 

      NACA 0020  

 

1.4 Tujuan 

 Adapun beberapa tujuan dalam tugas akhir ini antara lain : 
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menggunakan turbin gorlov adalah : 

1. Sebaagai referensi perencanaan pembangunan pembangkit listrik 

tenaga arus datar. 

2. Hasil pembuatan alat ini dapat diterapkan dilokasi yang memiliki 

potensi aliran arus air laut/sungai dengan head (tinggi jatuh air). 

3. Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber energi 

alternatif Sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan 

pembangkit listrik tenaga arus datar dengan menggunakan turbin 

gorlov. 

 

 

1.5 Manfaat 

Manfaatdari pembuatan alat Pembangkit listrik tenaga arus datar 
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