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RINGKASAN PENELITIAN 

 

Sebagai sumber energi, sumber daya air yang tersedia di Riau umumnya berada di 

daerah yang sulit dijangkau dan memiliki head rendah seperti lokasinya berada pada antar 

perbukitan dan sungai besar. Masalah waktu, biaya dan ketersediaan peralatan adalah menjadi 

hal yang sangat dipertimbangkan. Untuk itu, dalam rangka pemanfaatan sumber energi tersebut, 

maka pengembangan sebuah pembangkit listrik dari jenis pompa sentrifugal akan dilakukan 

karena dianggap bisa menjawab permasalahan. Dari potensi yang tersedia nampaknya bisa 

dikembangkan beberapa unit pembangkit skala kecil. 

Penelitian akan difokuskan pada pengaruh tipe sudu ( backward inclined blade, forward 

inclined blade dan radial blade type) pompa untuk turbin yang diasumsikan memiliki pengaruh 

pada prestasinya sebagai turbin, berdasarkan pada penelitian sebelumnya. Dalam rangka untuk 

membantu pemilihan pompa yang akan difungsikan sebagai pembangkit listrik dan melengkapi 

kekurangan data tentang pemanfaatannya, maka penelitian ini dilakukan agar memperoleh 

panduan yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada akhirnya pompa air dapat 

dipublikasikan sebagai mesin yang cocok di pakai langsung untuk pembangkit listrik terutama 

di sumber energi air di provinsi Riau.  

Kegiatan dalam penelitian meliputi perancangan berdasarkan data potensi sumber 

energi air dari survey langsung dilapangan. Karena hasil survey berguna sebagai masukan 

dalam rancangan, seperti head ketinggian, beda ketinggian air jatuh dengan tempat kedudukan 

turbin, dan debit aliran. Pembuatan pompa sentrifugal. Bagian utama dari pompa adalah runner 

blade (impeller), poros dan rumah pompa (volute). Karena penelitian ini fokus pada pengaruh 

perubahan tipe blade, maka impeller di buat beberapa set dengan berbagai tipe blade yang 

terpasang bervariasi. Selanjutnya dilakukan pengujian guna memperoleh data –data yang 

dibutuhkan untuk menganalisa suatu prestasi pompa sebagai turbin dengan variabel seperti jenis 

sudu, laju aliran dan beban listrik. 

Karena sulit melakukan penelitian langsung dilapangan maka kegiatan penelitian di 

lakukan di laboratorium teknik mesin. Keadaan alat uji dibuat mirip dengan head ketinggian 

dan laju aliran yang dilapangan. Seperangkat alat uji telah dirancang dan dibuat yang terdiri 

dari komponen utama seperti: pompa penggerak air, reservoar sirkulasi air, sistem pemipaan 

dan komponennya. Hasil investigasi selama penelitian menunjukan bahwa sudu turbin jenis 

backward lebih stabil dipakai untuk penggerak dan daya maksimum yang dihasilkan sekitar 

1000 W. Hasil lengkap dari penelitian ini dijadikan bahan dalam perkuliahan energi terbarukan 

di teknik mesin.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1       Latar Belakang Penelitian 

Pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat   

terhadap   energi  listrik telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sumber energi 

terbarukan seperti air juga nampak ada dan banyak pula tersedia dalam radius 2 km 

disekitar kediaman penduduk seperti di Kabupaten Kampar. Kegiatan pencarian terhadap 

sumber energy air mulai dari bagian hilir seperti sungai kecil atau seperti saluran irigasi 

telah dilakukan dalam dua tahun terakhir ini. Dalam pencarian sumber energi tersebut 

ditemukan beberapa kekurangan yang menjadi pertimbangan dasar dalam pengembangan 

pembangkit yaitu kondisi aliran yang memiliki head rendah dan debit aliran kecil 

sehingga energi listrik yang dihasilkan kemungkinan relative kecil. Walaupun kecil 

apabila dipasang banyak unit pembangkit listrik disepanjang aliran bisa menjadi solusi 

bagi penyelesaian permasalahan energi listrik di kawasan yang berhampiran atau daerah 

terisolir, seperti di daerah Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Dengan potensi sumber 

daya air nya, berupa sungai dan air terjun bisa dipastikan beberapa tahun kedepan dengan 

persiapan yang baik melalui penelitian maka masalah energi listrik yang semula terisolir 

bisa teratasi. 

Dalam tata aliran air, secara alami air mengalir dari daerah bagian hulu dan terus 

ke daerah bagian hilir yang lebih rendah. Aliran tersebut terjadi biasanya karena adanya 

perbedaan ketinggian suatu daerah (head different). Bagian hulu dikatakan memiliki head 

lebih tinggi relative terhadap bagian hilir. Bagian hulu biasanya keadaan sumber air nya 

berupa air terjun (water fall). Sedangkan bagian hilir membentuk anak sungai dan ada 

kemudian yang didam untuk seterusnya dialirkan ke cabang saluran lebih kecil (irigasi). 

Pemamfaatan energi air pada saluran irigasi untuk menghasilkan energi listrik dalam dua 

tahun terakhir telah dilakukan oleh Asral, dkk (2016) dan (2017). 

Penelitian yang dilakukan saat ini adalah direncanakan untuk dapat diaplikasikan 

langsung pada sumber energi air di kawasan hulu. Dimana pada bagian hulu tersedia 

sumber energi air dalam bentuk air terjun. Energi air yang turun dari suatu sumber berupa 

air terjun kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan 

cara membangun sebuah pembangkit berskala kecil. Salah satu contoh sumber air seperti 
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itu adalah air terjun di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten 

Kampar, dimana keadaannya dapat dilihat pada Gambar 1.  

Dari lokasi di peroleh informasi/ data bahwa debit aliran nya sekitar 0,6 m3/s 

sedangkan beda ketinggian bisa mencapai 20 m dengan potensi daya umumnya yang bisa 

dimanfaatkan adalah sekitar 60 kW (50% dari total potensi). Tambahan, sebelum 

membangun suatu pembangkit diperlukan pengelolaan atau pengaturan pemanfaatan  

sumber  air  yang dibuat sebagai dasar penentuan kapasitasnya [1], [2]. Kebutuhan air 

untuk segala sesuatunya di kawasan tersebut menjadi hal yang sangat menentukan berapa 

besarnya sumber daya air dapat dimanfaatkan untuk pembangkit. Namun untuk amannya 

diperkirakan 20% dari potensi energi air  bisa dimanfaatkan sehingga peralatan bisa 

dirancang untuk menghasilkan daya maksimum 3 kW. Dalam hal ini bisa dibuat 4 unit 

turbin air dengan skala pikohidro. 

Apabila sumber energi air pada kawasan yang dimaksud termasuk memiliki 

head rendah, maka kapasitas pembangkit yang bisa dibangun adalah berskala kecil [3]. 

Kesesuaian  jenis  mesin  pembangkit  dalam  pemilihan  dan  perancangan  juga  mesti 

diperhatikan [4], [5]. Teknik yang tepat dan pemilihan jenis mesin pembangkit yang 

sesuai sangat diperlukan sehingga terwujud suatu sistem yang bisa bermanfaat secara 

maksimal. 

 

        
 

Gambar 1.1 : Profil sumber air di Desa Tanjung Belit Kabupaten Kampar Kiri Hulu, 

Berbagai kajian mengenai pemanfaatan sumber energi air dari perbedaan 

ketinggian telah menjadi topik penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Peningkatan produksi   energi   oleh   suatu   pembangkit   daya   air   telah   menjadi 

pertimbangan sehingga diaplikasikan suatu sistem pembangkit daya air siklus gabungan 

(CCHS) [6]. Kajian mengenai pengaruh perubahan kondisi sudu turbin terhadap prestasi 

mesin telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Seperti yang memanfaatkan energi 
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momentum air dari suatu ketinggian, dimana pengaruh sudut kemiringan sudu (blade) 

dan lokasi tumbukan air sangat berpengaruh terhadap efisiensi turbin sebagai 

pembangkit [7]. Sementara itu beberapa jenis turbin air yang cocok untuk dikembangkan 

pada kawasan dengan head rendah diantaranya adalah cross flow turbine dimana 

efisiensi nya tidak banyak berubah walaupun laju aliran berubah-ubah. Kemudian ada 

hydroengines, yang merupakan turbin modifikasi mirip dengan cross flow turbine namun 

memiliki keliling sudu mirip dengan turbin Kaplan, sehingga turbin ini bisa dipasang 

dimana- mana tempat di hulu atau di hilir sumber daya air [8]. 

Selanjutnya untuk menjawab permasalahan pemanfaatan energi air adalah 

dengan membangun sebuah pembangkit skala mikrohidro atau pikohidro. Namun 

persoalan biaya adalah hal yang sangat krusial khususnya pada kawasan terpencil. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tarang Agarwal, 2012 [9] bahwa pompa 

yang digunakan sebagai turbin nampaknya cocok untuk mengatasi masalah tersebut. 

Sebagai sumber energi, sumber daya air seperti yang terdapat di daerah Tanjung 

Belit agak  sulit  dijangkau  karena  lokasinya  berada  antar  perbukitan  dan  sungai  

besar. Masalah waktu dan biaya adalah menjadi hal yang sangat dipertimbangkan dalam 

penelitian. Pemilihan jenis pompa yang sesuai untuk dipakai ditempat tersebut juga 

memiliki keterbatasan data/ informasi. Untuk itu, dalam usaha meneliti untuk 

pemanfaatan  potensi  sumber  energi  tersebut,  maka pengembangan sebuah pembangkit 

yang sesuai sedang dilakukan.  

Penelitian difokuskan pada perancangan, pembuatan dan pengujian pompa 

sebagai turbin yang dinilai sesuai dengan keadaan di suatu daerah. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya pengembangan pompa sebagai turbin adalah sesuai, namun perlu 

pertimbangan dalam pemilihan tipe sudu pompa, karena dapat mempengaruhi kinerja 

pompa sebagai turbin. 

 

 

1.2.        Perumusan Masalah 

 

Air dari hulu adalah sumber energi terbarukan yang tersedia setiap waktu namun 

belum dimanfaatkan untuk membangkitkan energi. Disisi lain ada masyarakat  yang 

belum mendapatkan pasokan atau kekurangan energi listrik. Namun ilmu pengetahuan 

dan dana oleh masyarakat untuk pemanfaatan sumber energi air adalah sangat terbatas. 

Disamping itu untuk mendapatkan turbin air adalah tidak mudah. Maka dari itu, suatu 
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kegiatan untuk meneliti suatu turbin dengan biaya pengembangan lebih rendah kemudian 

mudah di peroleh perlu dilakukan.  

Hampir semua sumber air terjun di Kampar Kiri Hulu kemungkinan termasuk 

sumber air dengan head ketinggian rendah. Pembangkit skala kecil 

(mikrohidro/pikohidro) adalah mungkin layak untuk dikembangkan. Lokasi pemasangan 

biasanya agak jauh dari pemukiman dan tidak bisa dengan mudah dijangkau dengan 

kendaraan bermotor. Sehingga pengujian langsung di lokasi bersangkutan adalah tidak 

efisien karena akan memerlukan waktu lama. 

Maka dari itu dengan tujuan untuk pemakaian dilokasi tersebut di susun suatu 

peralatan uji dengan kondisi pengujian sama dengan potensi sumber daya air dilokasi. 

Head ketinggian dan debit aliran dibuat menyerupai kondisi di lokasi. Pompa air diuji 

sebagai turbin air dengan memvariasikan jenis sudu (backward inclined, forward inclined 

dan radial blades) untuk diteliti yang mana satu memiliki prestasi tinggi sehingga layak 

dikembangkan. Namun perlu pengujian tentang segala hal yang berkaitan dengan 

efisiensi mesin atas perubahan jumlah sudu secara keseluruhan. Hasil penelitian ini akan 

memberikan informasi dan data tentang prestasi pompa dari berbagai jenis sudu apabila 

dioperasikan sebagai turbin. Seperti berapa jumlah daya sesungguhnya yang bisa 

dihasilkan dari sebuah pompa sebagai turbin yang dirancang, dibuat dan diuji, 

berdasarkan potensi yang ada di suatu kawasan dengan air dari  ketinggian  seperti  

pegunungan.  Data tentang pengaruh jenis sudu terhadap prestasi pompa sebagai turbin 

adalah sangat terbatas sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. 

 

 

1.3.  Maksud Dan Tujuan Penelitian 

 

1. Merancang pompa dengan jenis sudu bervariasi untuk difungsikan sebagai turbin 

air. 

2. Menghasilkan/ memproduksi sebuah pompa berfungsi sebagai turbin air sesuai 

untuk diaplikasikan pada sumber energy air dengan head rendah. 

3. Menguji prestasi pompa sebagai turbin dengan berbagai jenis sudu.  

4.       Memilih komponen pendukung operasional turbin air seperti sistem transmisi daya 

dan bantalan (bearing) yang sesuai. 

5.         Membuat alat uji pompa sebagai turbin air dengan jenis sudu berbeda-beda. 
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1.4.        LUARAN/MANFAAT PENELITIAN 

 

Manfaat: Kegiatan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Pemberdayaaan sumber energi aliran air untuk memenuhi kebutuhan energi listrik 

tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat dan lingkungan.  

2. Dapat dipergunakan sebagai mesin penggerak untuk membangkitkan energi listrik 

skala pikohidro.  

3. Menghasilkan sebuah teknologi tepat-guna untuk diaplikasikan pada sumber 

energi terbaharukan seperti air terjun dengan head ketinggian tergolong rendah. 

4. Meningkatkan keahlian dalam mengaplikasikan mesin tepat guna untuk sumber 

energi yang berasal dari air. 

5.       Dapat dijadikan contoh  atau  pemodelan  kepada  pihak  terkait  (masyarakat  dan 

pemerintah) tentang cara pemanfaatan sumber energi terbaharukan yang berada 

didaerah mereka. 

Luaran: 

1. Hasil kegiatan penelitian ini memberikan  luaran  berupa  artikel  untuk 

dipublikasikan pada jurnal internasional dan kemungkinan pula pada prosiding 

konferensi. 

2. Menghasilkan  sebuah  teknologi  tepat  guna (design dan product).  Teknologi   

yang  tepat untuk diaplikasikan pada sumber air dengan head rendah dan debit 

yang bersesuaian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Teori Dasar Pompa Air 

Berdasarkan geometri sudu impeler seperti Gambar 2.1 ada tiga jenis pompa 

sentrifugal yaitu : sudu mengarah kebelakang (backward inclined blade), sudu tegak lurus 

(radial blade). dan sudu mengarah kedepan (forward inclined blade). Namun yang banyak 

dipakai adalah pompa sentrifugal dengan tipe sudu mengarah kebelakang (backward 

inclined blade). Pompa dengan tipe sudu radial memiliki geometri yang lebih sederhana 

dan menghasilkan tekanan yang tinggi. Namun tekanannya bisa cepat turun setelah 

mencapai titik efisiensi maksimum seiring dengan pertambahan volume. Sementara itu 

pompa dengan tipe sudu forward –inclined blade bisa menghasilkan tekanan tinggi 

hampir konstan namun memiliki efisiensi lebih rendah. Kemudian pompa dengan tipe 

sudu backward-inclined blade memiliki efisiensi yang paling tinggi dari keduanya. 

 

     a               b            c 

Gambar 2.1: Tiga jenis utama pompa sentrifugal berdasarkan arah sudu, (a). backward 

inclined blade ,(b) radial blade, dan (c), inclined blade.[21] 

Sementara itu dari segi kurva prestasi (performance) ketiga jenis sudu impeler 

pompa memiliki perbedaan, sehingga perlu mendapat perhatian dalam pemilihan pompa 

yang akan dioperasikan untuk kebutuhan pemindahan air. Dari Gambar 2.2, pompa 

dengan tipe sudu radial blade menghasilkan head yang lebih tinggi, namun memerlukan 

brake horse power dengan nilai yang berada diantara kedua jenis sudu pompa lainnya. 

Sedangkan pompa dengan jenis sudu forward inclined blade memerlukan brake horse 

power yang paling tinggi. 
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Gambar 2.2: Kurva prestasi berbagai tipe sudu pompa, volume vs head atau brake horse 

power, [21] 

1. Laju aliran volume, V: 

 

2. Persamaan mesin turbo Euler, 

 

3. Brake horse power pompa 

 

4. Head pompa 

 

 

2.2. Teori Dasar Turbin Air 

Prinsip dasar beberapa jenis turbin air yang sudah banyak dikembangkan untuk 

pembangkit listrik tenaga air skala besar maupun kecil (mikro) dapat dilihat pada Gambar 

2.3. Selanjutnya untuk lebih jelasnya turbin skala kecil yang biasa digunakan untuk 

pembangkit listrik tenaga air, dimana jenis dan prinsip kerjanya dapat dilihat pada 

Gambar 2.4. Umumnya pemilihan jenis turbin air sangat bergantung pada keadaan di 

lapangan seperti head ketinggian dan debit aliran. 
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Gambar 2.3:   Skematik prinsip dasar berbagai jenis turbin air [20] 

 

Gambar 2.4: Jenis turbin air untuk pembangkit skala kecil, a) archimedes screw, b) 

overshot waterwheel, c) breatshot waterwheel, d) undershot waterwheel, e) crossflow 

[4]. 

Maka dari itu secara umum turbin air dapat dikategorikan menjadi dua kelompok; 

yaitu impuls dan turbin reaksi. Turbin impuls (misalnya Pelton dan Cross-stream dengan 

berbagai modifikasi) dengan  menggunakan  runner  kemudian  diputar  oleh  jet  air  pada 

kecepatan tinggi. Sementara pada turbin reaksi suatu aliran air digunakan untuk 

membangkitkan gaya  hidrodinamik  yang kemudian  menyebabkan  sudu-sudu  runner  

berputar.  Untuk jenis turbin dengan runner impuls adalah cocok untuk aplikasi head 
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tinggi dan jenis turbin runner reaksi adalah sangat cocok untuk instalasi hydropower head 

rendah [8]. Hydropower head rendah memiliki head tekanan sebesar 2 – 30 m, seperti 

terlihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.1: Klasifikasi turbin berdasarkan head 

 

 

Tabel 2.2: Turbin impuls cocok untuk hidropower head rendah 

 

 

Tabel 2.3: Turbin reaksi cocok untuk hidropower head rendah 

 

 

 



10 
 

2.3 Dasar Penggunaan Pompa Sebagai Turbin 

Berkaitan dengan pemanfaatan turbin air dan pompa sebagai turbin air untuk 

pembangkit tenaga listrik telah banyak dikembangkan penelitian akhir-akhir ini. 

Umumnya dilatar belakangi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang 

berkesinambungan, murah dan ramah lingkungan. Suatu hasil penelitian mengenai 

pompa sebagai turbin yang fokus menyelidiki tentang pengaruh kelengkungan sudu 

terhadap prestasi turbin telah dilakukan oleh Dwi Aries Himawanto, dkk (2016) [10]. 

Dengan memvariasikan jari-jari kelengkungan sudu hasil penelitiannya secara 

eksperimen menunjukan bahwa pompa sebagai turbin dengan jari-jari sudu 13 cm dan 

menghadap kebelakang (backward) memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibanding 

dengan sudu dengan jari-jari 11 cm dan 15 cm. Efisiensinya mencapai 26 %. Walau 

menunjukan kinerja yang rendah maka diperlukan untuk menyelidiki lebih banyak lagi 

tentang pengaruh perubahan-perubahan pada sudu. 

Selanjutnya kajian mengenai kelayakan pompa sentrifugal yang dioperasikan 

sebagai turbin telah diselidiki oleh Emma Frosina, 2017 [11]. Dengan metode analisa 

komputasional suatu penelitian dirancang dengan membandingkan antara pengoperasian 

pompa sebagai pompa dengan pompa sebagai turbin air. Sedangkan yang dipilih sebagai 

sampel adalah pompa dengan sudu membengkok kebelakang (curve backward). Hasilnya 

menunjukan bahwa kinerja pompa sebagai turbin adalah sebanding dengan pompa 

sebagai pompa air. 

 Kemudian dari referensi diperoleh suatu informasi tentang pembahasan berbagai 

macam turbin yang setara dengan pembangkit daya mikrohidro [12]. Sejarah 

perkembangan pompa sebagai turbin telah dibentangkan. Berbagai macam pompa yang 

cocok untuk menggerakan turbin pembangkit daya rendah telah dibahas. Peneliti 

mereview hasil berupa teoritik, eksperimen dan numerik dari berbagai sumber hasil 

penelitian oleh peneliti lain yang khusus mengkaji pemakaian pompa turbin. 

 Suatu paparan mengenai perancangan, pembuatan dan pengujian turbin air pada 

saluran terbuka disampaikan oleh Yelguntwar dkk [13]. Mereka memberikan gambaran 

mengenai   aplikasi   turbin   air   pada   saluran   terbuka   yang   murah,   untuk   tujuan 

penyelesaian  masalah  pada pembangkit  daya  rendah/  kecil.  Hal  ini  dicapai  dengan 

turbin air sumbu horisontal  yang dipasang sebuah dynamo untuk mengubah  energi 

mekanik menjadi energi listrik. Mesin konversi juga dilengkapi dengan belt dan pulley 

sebagai pentransmisi daya. Dengan full bridge rectifier memungkinkan energi listrik 

ditransmisikan lebih efisien dengan menjadi daya listrik arus searah biasa menjadi arus 
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searah murni. Kemudian pengarang juga menjelaskan prinsip kerja, fungsi, desain dengan 

perhitungan, tantangan, dan aplikasi masa depan dalam lingkup turbin air tipe sumbu 

horizontal. 

 Dari referensi selanjutnya [14] menyajikan studi kasus lokasi potensial untuk 

pembangkit daya air. Dalam kajiannya, data hidrologi dari suatu tempat yang potensial 

selama hampir enam puluh tahun diperoleh dan diteliti secara mendalam untuk 

pengembangan kemungkinan pembangkit listrik tenaga mini hidro.  Parameter dasar 

tersebut harus dimasukkan dalam laporan kelayakan yang harus dipersiapkan untuk setiap 

proyek pengembangan PLTA diusulkan. 

 

2.4. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan teori dan kajian-kajian yang telah dikemukakan sebelumnya, 

penelitian terhadap prestasi pompa sebagai turbin pada sumber daya air head rendah 

adalah bisa dilakukan. Mengingat daerah Riau juga menyediakan sumber energi yang 

sama seperti yang telah diuraikan oleh para peneliti. Cara atau metode yang dikemukakan 

bisa juga relevan dengan keadaan daerah Riau. Namun belum banyak penelitian serupa 

yang telah dilakukan. Sehingga data mengenai prestasi pompa sebagai turbin air sangat 

terbatas. Data data penting tersebut dapat menjadi panduan dalam pemilihan dari banyak 

jenis pompa yang ada dipasaran. Dengan data maka akan diperoleh pompa yang memiliki 

efisiensi tinggi untuk menghasilkan daya optimal. Mengingat kondisi disetiap daerah 

adalah berbeda-beda maka pompa sebagai turbin  air  untuk  diaplikasikan  pada  head  

rendah  adalah  layak  untuk  dilakukan perancangan ulang untuk kondisi di daerah Riau. 



12 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN (BAHAN dan METODE) 

 

 

3.1. Pendahuluan 

 Pompa sebagai turbin air dimaksudkan disini adalah memfungsikan pompa air 

jenis pompa sentrifugal yang biasanya bekerja memompakan air dengan sejumlah daya 

pasokan dari listrik untuk bekerja sebagai turbin air sehingga bisa menghasilkan listrik. 

Metode penelitian yang diterapkan adalah secara eksperimen di laboratorium dengan 

kondisi disesuaikan dengan keadaan dilapangan. Metode ini dimaksudkan supaya hasil 

penelitian menjadi tepat guna untuk diaplikasikan pada tempat yang bersesuaian. 

Selanjutnya disusun dan dibuat bagian-bagian dari alat uji seperti pompa air, pipa saluran, 

katup-katup, pompa turbin-transmisi dan generator, dan tangki penampungan air.  

 

3.2        Data Potensi Sumber Daya Air 

 Pengumpulan informasi sumber daya qair di daerah Riau diperoleh dengan cara 

mengadakan survey langsung ke sumber air terjun, pemilihan lokasi berdasarkan 

informasi dari masyarakat . Data yang ingin di dapat adalah: keadaan laju aliran (debit), 

head ketinggian, ukuran saluran atau area aliran. Alat ukur yang diperlukan masing-

masing adalah pengukur laju aliran saluran terbuka (flow meter open channel) atau alat 

lain yang setara, mistar pengukur dan water pass. Data tersebut diperlukan untuk 

menentukan potensi energi sumber daya air yang tersedia.  

Ketersediaan data informasi sumber energi air dapat membantu keakuratan 

pengadaan mesin pembangkit. Lokasi yang sudah disurvey adalah berada di Kabupaten 

Rokan Hulu, Desa Sialang Jaya, Dsn Sei Bungo (10 Km dari Pasir Pengarayan, jalan 

tanah berbukit) seperti dapat dilihat pada Gambar 3.1. Dari lokasi diperoleh informasi 

bahwa ketinggian air jatuh 15 m, debit 0,02 m3/s. Sumber air juga mengalir untuk 

kemudian dipergunakan oleh masyarakat di Dsn Sei Bungo yang berlokasi di arah aliran 

air.  

 Berdasarkan potensi yang ada, pengembangan pembangkit skala kecil dapat 

dilakukan, namun belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhampiran 

dengan 120 kepala keluarga. Diperkirakan hanya bisa menghasilkan energi listrik sekitar 

2000 Wat. Kecuali dimusim penghujan jumlah mesin pembangkit bisa di tambah. 
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Gambar 3.1. Keadan Sumber Air di Dsn. Sei Bungo 

 

3.3.      Perancangan Pompa Sebagai Turbin  (Turbine Design) 

 Tujuan perancangan adalah untuk menentukan ukuran dan kapasitas turbin air. 

Karena mesin yang akan dibuat adalah pompa yang akan difungsikan sebagai turbin air 

maka metode perancangan banyak mengikuti perancangan pompa sentrifugal. 

 Bagian utama suatu pompa sebagai turbin yang dirancang adalah runner blade 

(impeller), poros dan rumah turbin (volute). Karena penelitian ini fokus pada pengaruh 

jenis blade, maka impeller di rancang  sebanyak 3 set dengan jenis blade bervariasi 

(backward, forward dan radial). Sedangkan volute tetap satu unit. Istilah dalam 

perancangan adalah mengikuti pompa sentrifugal apabila dia difungsikan menjadi turbin 

maka akan menjadi kebalikannya. 

Perancangan dimulai dengan mencari nilai kecepatan spesifik (ns) yang dihitung 

dengan persamaan 3.1, dalam satuan rpm. 

    𝑛𝑆 = n x
√Q

2

H
3
4

= rpm x

√𝑓𝑡
3

𝑠
⁄

2

ft
3
4

           (3.1) 

Dimana : 

n = kecepatan putaran dari pompa sebagai turbin,  

Q =  debit aliran pompa tersebut,  

H = head pompa yang nilainya diasumsikan sama dengan nilai kecepatan putaran, debit, 

dan head pompa penggerak. Sedangkan berat air mengalir (w) dapat dihitung dengan 

persamaan 3.2 dengan satuan lb/s. 
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                 w=
Qx8.33

60
=

GPMx8.33ib

60
        (3.2) 

langkah selanjutnya adalah penentuan Daya Kuda Hidrolik (HHP), merupakan 

daya potensial pompa untuk digunakan sebagai motor penggerak. Nilainya dipengaruhi 

oleh head pompa (H) dan berat air mengalir (w). Daya kuda hidrolik dapat dihitung 

dengan persamaan 3.3 dengan satuannya Horsepower. 

            HHP = 
H x w

550
=

ft x 𝑖𝑏 𝑠⁄

550
                     (3.3)      

Daya Kuda Poros (BHP) merupakan daya teoritis yang ditransmisikan oleh poros 

pompa sebagai turbin. Sedangkan efisiensi optimum pompa (ηP) didapatkan dari grafik 

pada Gambar 3.2, sehingga nilai daya kuda poros dapat dihitung dengan persamaan 3.4 

BHP = nP
HHP

=
nP
HP

              (3.4) 

 

Gambar 3. 1 Grafik Efisiensi vs tinggi tekan per tingkat 

 

Perancangan bagian sisi masuk dimulai dengan mencari komponen yang ada pada 

sisi masuk. Diantaranya adalah diameter disk (D2). Diameter disk dipengaruhi oleh 

koefisien tinggi tekan (Φ), head (H) dan putaran motor (n), koefisien tinggi tekan 

didapatkan dari Gambar 3.3. Sedangkan untuk mencari diameter disk dapat menggunakan 

persamaan 3.5.  

       D2 = 
1840Φ√H

n
=

1840Φ√ft

rpm
          (3.5) 
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Gambar 3. 2 grafik koefisiensi tinggi tekan vs tinggi tekan per tingkat 

 

 Luas sisi masuk (A2) diasumsikan sama dengan luas sisi keluar pompa penggerak. 

Kecepatan radial sisi masuk (Vr2) dapat ditentukan dari persamaan 3.6.  

       Vr2 = 
Q

A2
=

ft
3

s⁄

ft
2          (3.6) 

Faktor kontraksi sisi masuk (e2) diasumsikan antara 0,9 sampai 0,95. Sehingga 

untuk mencari lebar sisi masuk (b2) dapat menggunakan persamaan 3.7.  

        b2 = 
144x1.02xQ

πD2Vr2ϵ2
=

144x1.02xft
3

s⁄

π x Inc x ft s⁄  x ϵ2

      (3.7) 

 

Perencanaan pompa sebagai turbin dimulai dengan mencari nilai diameter mata 

impeller. Diameter mata impeller dipengaruhi oleh debit (Q), diameter hub (DH) dan 

kecepatan mata impeller (V0). Nilai diameter hub diasumsikan, sedangkan untuk nilai 

kecepatan mata impeller juga diasumsikan diambil sedikit lebih besar dari nilai kecepatan 

radial sisi keluar, dimana kecepatan radial sisi keluar nilainya diasumsikan sama dengan 

kecepatan radial sisi masuk. Sehingga nilai diameter mata impeller (D1) dapat dihitung 

dengan persamaan 3.8. 

           D1 = √
4 x1.02 x144 x Q

2π𝑉0
+DH

2 = √4 x1.02 x144 x ft
3

s⁄

2π x ft s⁄
+in2     (3.8) 

Selanjutnya penentuan diameter flens sisi keluar (DSU). Diameter flens keluar 

dapat ditentukan setelah kecepatan sisi keluar (VSU) diketahui melalui persamaan 3.9.  
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              Vsu =
Q x 0,1337 x144

60xA
=

Gpm x 0,1337 x144

60 x in2        (3.9) 

kemudian diameter flens sisi keluar (DSU) dapat ditentukan dengan persamaan 3.10. 

Satuannya adalah inc. 

Dsu=√4x144xQ
πxVsu

=√4x144x ft
3

s
⁄

π x ft s⁄
     (3.10) 

Dimana Q adalah debit pompa sebagai turbin berasal dari sumber air, yang mana dalam 

hal ini diasumsikan sama dengan pompa penggerak dan A adalah luas flange pompa 

penggerak. 

Setelah nilai diameter mata impeller didapatkan, maka kecepatan keliling sisi keluar  (U1) 

dapat ditentukan dengan persamaan 3.11. 

       U1 = 
πnD1

720
=

π rpm x in

720
      (3.11) 

 Sudut sisi keluar dipengaruhi oleh kecepatan sisi keluar (U1) dan kecepatan radial 

sisi keluar (Vr1). Sehingga untuk mendapatkan nilai sudut sisi keluar (β1)  dapat ditentukan 

dengan persamaan 3.12. 

     β
1
 =  tan-1 Vr1

U1
=  tan-1

ft
s⁄

ft
s⁄
     (3.12) 

Lebar sisi keluar dipengaruhi oleh debit (Q), diameter mata impeller (D1), 

kecepatan radial sisi keluar (Vr1) dan factor kontrasi sisi keluar (ε1). Kecepatan radial sisi 

keluar diasumsikan bernilai sama dengan kecepatan radial sisi masuk, begitu pula dengan 

factor kontrasi sisi keluar diasumsikan dengan nilai antara 0,8 sampai 0,9.  Sehingga nilai 

lebar sisi masuk dapat ditentukan dengan persamaan 3.13.  

         b1 = 
144x1.02xQ

πD1Vr1ϵ1
=

144x1.02x  ft
3

s⁄

πx in x ft s⁄  x ϵ1

     (3.13) 

 

Dilanjutkan dengan perhitungan untuk mendapatkan diagram kecepatan aliran. 

Langkah- langkahnya sebagai berikut: 

Kecepatan Keliling sisi masuk (u2) dapat ditentukan dengan persamaan 3.14. 

U2 = 
πD2n

720
=

π rpm x in

720
      (3.14) 

Sudut sisi masuk (β
2
) diasumsikan dengan syaratnya nilai β

2
 harus lebis besar dari 

β1. Sehingga nilai komponen kecepatan (Vu2) dapat ditentukan dengan persamaan 3.15.  
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     Vu2 = U2- 
Vr2

tan β
2

= ft
s⁄  - 

ft
s⁄

tan β2
     (3.15) 

Koefisien aliran sirkulasi (η∞) juga diasumsikan. Kemudian nilai Komponen 

Aktual ( V’u2) dapat ditentukan dengan persamaan 3.16. 

     V'u2 = Vu2 x η°° = ft
s⁄  x η°°     (3.16) 

Kecepatan absolut sisi masuk (V’2) dapat ditentukan dengan persamaan 3.17. 

Satuannya adalah ft/s. 

     V2 = √Vr2
2+V'u2

2
= √ft

s⁄
2

+ ft
s⁄

2

    (3.17) 

Sudut sisi keluar masuk (α’2) dapat ditentukan dengan persamaan 3.18.  

                            α' 2=  tan-1 Vr2

V'u2
=  tan-1

ft
s⁄

ft
s⁄
     (3.18) 

 
Setelah nilai-nilai diatas didapatkan, kemudian dilakukan pembuatan segitiga 

kecepatan. Salah satu contoh segitiga kecepatan seperti terlihat pada Gambar 3.4 

 

Gambar 3. 3 contoh segitiga kecepatan sisi masuk 
 

Dilanjutkan dengan perhitungan untuk mendapatkan dimensi sudu - sudu 

impeller. Jari Jari diameter sisi keluar (R1) ditentukan setelah diameter sisi keluar 

didapatkan dengan menggunakan persamaan 3.19.  

       r1 = 
D1

2
=

in

2
        (3.19) 

Jari jari diameter diameter disk impeler (R2) ditentukan dengan persamaan 3.20.   

       r2 = 
D2

2
=

in

2
        (3.20) 

Untuk mendapatkan nilai dari Jari –jari busur (p), dapat menggunakan persamaan 

3.21.  

   p = 
r2

2-r1
2

2(r2 cos β2-r1 cos β1)
=

in
2
-in

2

2(in cos β2-in cos β1)
   (3.21) 
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Untuk mendapatkan nilai rata-rata sudut sudu (β) dapat ditentukan dengan 

persamaan 3.22. 

      βm = 
β1+β2

2
        (3.22) 

Jumlah Sudu (Z) pada impeller diketahui melalui persamaan 3.23.  

    Z = 6.5
D2+D1

D2-D1
sin Bm =6.5

in+in

in-in
sin Bm    (3.23) 

 

Dilanjutkan dengan perhitungan untuk mendapatkan dimensi volute. Langkah- 

langkahnya sebagai berikut: 

Nilai lebar volute (b3) dipengaruhi oleh nilai tebal selubung (ts) dan total  ruang 

bebas (rb). Tebal selubung (ts) pada perancangan pompa sebagai turbin adalah tebal 

material. Total ruang bebas (rb) harus diminimalisir nilainya agar tidak menyebabkan 

rugi-rugi aliran. Terlalu besar, menyebabkan rugi-rugi aliran, jika terlalu kecil 

menyebabkan kemungkinan gesekan terjadi antara dinding volute dengan disk impeller.  

Sehingga untuk menjaga supaya tidak timbulnya rugi-rugi maka lebar volute ditentukan 

dengan persamaan 3.24.  

           b3 = b1+rb+(2xts)       (3.24) 

Jari-jari lidah (R) diperlukan untuk mendapatkan titik dimana lingkaran volute 

dimulai yang nilainya dapat ditentukan dengan persamaan 3.25.  

            R = (0.05xr2)+r2       (3.25) 

Karena pompa yang dirancang adalah pompa sentrifugal, maka ada persamaan 

untuk mencari jari-jari pada setiap sudut rumah keong, yaitu dengan menggunakan 

persamaan 3.26. 

                                 φ = 2,3008x
b3

b2
x

Vu2

Vr2
x (log

r

rt
)    (3.26) 

 

3.4. Perancangan Poros dan Pasak  

Persamaan persamaan dalam perancangan poros dan pasak disusun berdasarkan 

buku perancangan dan pemilihan elemen mesin (Sularso,2004). Perancangan poros dan 

pasak dimulai setelah mendapatkan daya yang akan ditransmisikan poros (BHP) dan 

putaran yang didapatkan dari pompa yang digunakan sebagai motor penggerak (n). untuk 

mencari daya rencana (Pd), diperlukan factor koreksi (fc) dari table. Sehingga daya 

rencana poros (Pd) dapat dihitung dengan persamaan 3.27.  
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   Pd = FcxBHP                             (3.27) 

Momen puntir rencana (T) dapat ditentukan dengan persamaan 3.28. 

                                              T =  9.74x10
5
x

Pd

n
       (3.28) 

Untuk mendapatkan tegangan geser yang diijinkan, bahan harus terlebih dahulu dipilih. 

Bahan poros dapat dipilih berdasarkan table. 

Sehingga untuk mencari tegangan geser yang diijinkan (τa) dapat ditentukan 

dengan persamaan 3.29.  

τa = 
σB

sf1xsf2
                 (3.29) 

Dimana σB merupakan kekuatan tarik, sedangkan sf1 dan sf2 merupakan safety 

factor. 

Karena ada beban puntir dan beban lentur, maka factor koreksi diperlukan untuk  

momen puntir (KT) dan factor lenturan (CB). Sehingga untuk mencari diameter poros (DS) 

dapat menggunakan persamaan 3.30. Satuannya adalah mm. 

   DS= [
5,1

τa
KTCBT]

1

3
       (3.30) 

Setelah diameter poros didapatkan, perancangan pasak dapat menggunakan tabel 

saja untuk mendapatkan dimensi pasak yang sesuai. 

 

3.5. Perancangan Belt dan Pulley 

Pada perancangan belt, harus diketahui terlebih dahulu kecepatan generator (nG) 

dan diameter poros generator (DG). Kecepatan generator diasumsikan berdasarkan studi 

literatur. Perancangan belt dan pulley dimulai dengan mencari perbandingan antara 

kecepatan pompa dan kecepatan generator dengan persaaman 3.31. 

   i =
n

nG
        (3.31) 

Momen rencana generator (TG) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 3.32. 

Satuannya adalah Kg.mm. 

       TG = 9.74x10
5
x

Pd

nG
       (3.32) 

Dalam perancangan belt dan pulley, dipilih antara menggunakan sabuk tipe V atau 

sabuk sempit. Pada penelitian dipilih tipe abuk sempit yang ada di pasaran. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan nilai minimum diameter pulley (dP). nilai minimum 

diameter pulley kecil (dP) dapat dipilih dari table. Sehingga nilai diameter pulley besar 

(DP) dapat ditentukan dengan persamaan 3.33. 
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DP = i x dP         (3.33) 

Selanjutnya kecepatan sabuk (vV) dapat ditentukan dengan persamaan 3.34.  

vV = 
π x dP x n

60000
         (3.34) 

Nilai jarak sumbu poros (C) diasumsikan berdasarkan referensi. namun 

perhitungan panjang keliling sabuk (L) dapat ditentukan dengan persamaan 3.35.  

L = 2C+1,57(DP+dP)+
(DP-dP)2

4C
      (3.35) 

Ketika nilai panjang keliling sabuk (L) telah diketahui, panjang nomor seri sabuk 

(L) yang akan digunakan bisa dipilih dari table berdasarkan nilai tersebut. 

Untuk mendapatkan jarak sumbu poros sebenarnya (C) harus ditentukan dulu nilai 

(b), yaitu dengan menggunakan persamaan 3.36. 

b=2L-π(DP+dP)       (3.36) 

Sehingga nilai jarak sumbu poros (C) dapat ditentukan dengan persamaan 3.37, 

dengan satuannya adalah mm. 

C=
b+√b

2
-8(DP-dP)2

8
       (3.37) 

Untuk mengetahui Sabuk V yang akan digunakan,  maka perlu didapatkan nilai 

ΔCi 20 dan ΔCt diperoleh dari table. 

 

3.6. Perancangan bearing 

Perancangan bearing dapat diketahui setelah diameter poros (Ds) didapatkan 

melalui persamaan 3.30. Dikarenakan penelitian ini menggunakan suaian pas pada 

pemasangan poros pada bearing sehingga diameter poros sama dengan bore bearing. 

Bearing yang digunakan dapat dipilih berdasarkan table. 

 

3.7       Pembuatan 

 Pembuatan atau proses produksi adalah dimaksudkan untuk membuat atau 

menciptakan semua komponen yang diperlukan dari suatu sistem pompa sebagai turbin 

air hingga siap untuk digunakan. Turbin dibuat harus sesuai dengan perancangan. 

Komponen yang tidak dibuat/ dipilih harus disesuaikan ukurannya dengan yang dibuat. 

Dalam proses pembuatan beberapa jenis pekerjaan yang akan dilakukan antara lain adalah 

Memotong (cutting), Membubut (turning) dan Menyambung/mengelas (welding). 

Sehingga pada keseluruhan kegiatan dalam penelitian ini komponen yang dibuat tersebut 

adalah: 
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1. Pompa sebagai turbin dengan 3 jenis sudu 

2. Sistem sirkulasi air. 

 

3.8.      Pengujian 

Pengujian dilakukan sepenuhnya di laboratorium. Alat uji dibuat dan disusun 

untuk menggambarkan keadaan di lapangan. Karena yang paling penting dalam 

pengujian turbin adalah kemiripan dalam hal debit dan head ketinggian, semuanya bisa 

digantikan dengan sebuah pompa air. 

 

3.8.1 Variasi dalam pengujian. 

1. Jenis sudu (blade) pompa sebagai turbin 

 Ada tiga variasi yaitu: satu – variasi pengujian dengan jenis sudu backward 

inclined blade, dua- pengujian dengan jenis sudu forward inclined blade, tiga- variasi 

pengujian dengan jenis sudu radial blade. Namun volute/housing tetap sama. 

 

2.    Laju aliran (Q) 

 Laju aliran divariasikan sebanyak empat kali. Laju aliran diatur dengan sebuah 

katup kontrol dengan cara memvariasikan bukaannya. 

 

3. Keadaan (kondisi) pembebanan 

• Kondisi  pembebanan  tanpa  generator  listrik,  beban  turbin  diganti dengan  

jumlah  massa  tertentu  yang  divariasikan  sebanyak  7  kali untuk tiap variasi 

jenis sudu dan laju aliran. 

• Kondisi  pembebanan  dengan  generator  listrik,  beban  divariasikan sebanyak 7 

kali untuk tiap variasi jenis sudu dan laju aliran. 

4. Head ketinggian (H) dianggap tetap, serupa dengan di lapangan, perbedaan 

ketinggian posisi turbin dengan sumber air adalah tetap. 

 

3.8.2 Data-data  yang  dikumpulkan  serta  alat  ukur  yang  digunakan. 

1. Pengujian turbin tanpa beban. 

 Parameter yang diukur adalah putaran (N), tekanan (Pgage) dan laju aliran (Q). 

Pengukuran dilakukan untuk tiap variasi yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan karakteristik pompa sebagai turbin secara terpisah. 

 



22 
 

2. Pengujian turbin dengan transmisi dan beban  

 Pada setingan alat pengujian kali ini data-data yang ingin dikumpulkan atau 

diukur adalah putaran (N) poros turbin dan generator, tekanan dan laju aliran air, tegangan 

listrik (V) dan kuat arus listrik (I). Pada masing-masingnya juga dilakukan perubahan 

beban listrik dengan cara menyambungkan dengan beberapa buah lampu dan atau 

peralatan listrik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui  karakteristik pembangkit  

secara keseluruhan sebagai pembangkit listrik tenaga air. 

 

3. Alat ukur 

 Untuk mengukur putaran diperlukan Tachometer. Pengukuran tegangan dan kuat 

arus dengan volt meter dan current meter digital. Laju aliran volume diukur dengan 

flowmeter. Sedangkan tekanan diukur dengan menggunakan Pressure gage. 

 

4.  Analisa/pembahasan 

 Analisa atau pembahasan terhadap data hasil pengukuran dilakukan secara 

analitik atau jika diperlukan dilanjutkan dengan numerik. Analisa terhadap data hasil 

pengukuran dan pengamatan. Kejadian selama pengumpulan data berlangsung menjadi 

pedoman dalam menyusun pembahasan sehingga dihasilkan pembahasan menyeluruh. 

Analisa secara numerik karena keterbatasan waktu dan belum perlu dilakukan baik 

terhadap turbin maupun saluran. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Pada bagian hasil berisi tentang: perancangan, pembuatan, dan pengujian. 

Pembahasan diutamakan pada bagian hasil pengujian. 

 

4.1 Hasil Survey 

Survey pertama dilakukan di Dsn Sungai Bungo Kabupaten Rokan Hulu, jarak 

tempuh perjalanan kaki lebih kurang 2 km ke dalam hutan. Kondisi sumber daya air 

seperti terlihat pada Gambar 4.1.  Pada lokasi sudah pernah terpasang pembangkit dari 

tipe cross flow turbine, namun hasil nihil. Kegagalan disebabkan lemahnya perencanaan. 

Potensi energy lebih kecil dari yang direncanakan, 0,01 m3/s dengan head 10 m. 

 

    

Gambar 4.1 Kondisi potensi sumber daya di Dsn Sungai Bungo 

Lokasi kedua adalah di air terjun lipat kain perjalanan 1 km jalan kaki dari jalan 

utama. Kondisi survey dapat dilihat pada Gambar 4.2. Debit air yang terukur adalah 0,007 

m3/s dengan head yang bisa di raih sekitar 30 m pada jarak sekitar 4 km dari lokasi. 
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Gambar 4.2 Kondisi potensi sumber daya di Koboko Lipat Kain Kampar 

 

4.2  Perancangan 

 Umum 

1.  Kecepatan spesifik (ns) = 2305,04 rpm 

2.  Berat air mengalir (W) = 22,19 kg/s 

3.  Daya Kuda Hidrolik (HHP) = 2829,46 Watt 

4. Daya Poros Pompa (BHP) = 4346,52 Watt 

 

 Perancangan sisi masuk pompa sebagai turbin 

1. Diameter disk (D2) = 126 mm 

2. Kecepatan radial sisi masuk (Vr2) = 11 ft/s 

3. Lebar sisi masuk (b2) = 19 mm 

 

 Perancangan sisi keluar pompa sebagai turbin 

1.  kecepatan sisi keluar (VsU) = 9 ft/s 

2. diameter flens keluar (DSU) = 101,6 mm 
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3. Diameter sisi keluar (D1) 85,5 mm 

4. Kecepatan keliling sisi keluar (U1) = 13 m/s 

5. sudut sisi keluar (β1)  = 14°5’ 

6. Lebar sisi keluar (b1) = 30 mm 

 

 Diagram segitiga kecepatan  

1. Kecepatan Keliling sisi masuk (u2) = 19,18 m/s 

2. komponen kecepatan (Vu2) = 10,44 m/s 

3. Komponen Aktual ( V’u2) = 7,3 m/s 

4. kecepatan absolut sisi masuk (V’2) = 8 m/s 

5. sudut sisi masuk actual (α’2) = 19° 

 

Gambar 4.1 Segitiga kecepatan sisi masuk turbin 

 

 Perancangan impeller pompa sebagai turbin 

1. Jari Jari diameter sisi masuk (R1) = 42, 77 mm 

2. Jari jari diameter keluar/diameter disk impeler (R2)  = 63 mm 

3. jari-jari busur (p) = 61 mm 

4. rata-rata sudut sudu (βm)  = 17°74’ 

5.. Jumlah Sudu (Z)  = 10 buah 

 

 Perancangan volute pompa sebagai turbin 

1. Jari-jari lidah (R)  = 64 mm 

2. Lebar volute (b3) =43 mm 
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Tabel 4. 1 Dimensi pompa sebagai turbin 

no Keterangan Nilai Satuan 

1 Diameter poros 25 mm 

2 Diameter sisi masuk 85,5 mm 

3 Diameter disk impeller 126 mm 

4 Lebar sisi masuk 33 mm 

5 Lebar sisi keluar 22 mm 

6 sudut sudu 17°7’  

7 Jumlah sudu 10  

8 Jari-jari busur 61 mm 

9 Lebar volute 43 mm 

 

  

Tabel 4. 2 Dimensi Volute 

 º sudut/φº r/ro r 

1 5 0.0057 1.013 65.56 

2 10 0.0114 1.027 66.43 

3 15 0.0171 1.04 67.3 

4 20 0.0228 1.054 68.19 

5 25 0.0284 1.068 69.09 

6 30 0.0341 1.082 70 

7 35 0.0398 1.096 70.92 

8 40 0.0455 1.11 71.86 

9 45 0.0512 1.125 72.81 

10 50 0.0569 1.14 73.77 

11 55 0.0626 1.155 74.74 

12 60 0.0683 1.17 75.73 

13 65 0.074 1.186 76.72 

14 70 0.08 1.2 77.74 

15 75 0.0853 1.217 78.76 

16 80 0.091 1.233 79.8 

17 85 0.0967 1.249 80.85 

18 90 0.1024 1.266 81.92 

19 95 0.1081 1.283 83 

20 100 0.118 1.3 84.09 

21 105 0.1195 1.317 85.2 

22 110 0.1252 1.334 86.32 

23 115 0.1309 1.352 87.46 

24 120 0.1365 1.369 88.62 

25 125 0.1422 1.387 89.78 

26 130 0.1479 1.406 90.97 

27 135 0.1536 1.424 92.17 
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28 140 0.1593 1.443 93.38 

29 145 0.165 1.462 94.61 

30 150 0.1707 1.481 95.86 

31 155 0.1764 1.501 97.13 

32 160 0.1821 1.521 98.41 

33 165 0.1877 1.541 99.7 

34 170 0.1934 1.561 101.02 

35 175 0.1991 1.582 102.35 

36 180 0.2048 1.603 103.7 

37 185 0.2105 1.624 105.07 

38 190 0.2162 1.645 106.45 

39 195 0.2219 1.667 107.86 

40 200 0.2276 1.689 109.28 

41 205 0.2332 1.711 110.72 

42 210 0.2389 1.734 112.18 

43 215 0.2446 1.756 113.66 

44 220 0.2503 1.78 115.16 

45 225 0.256 1.803 116.68 

46 230 0.2617 1.827 118.25 

47 235 0.2674 1.851 119.77 

48 240 0.2731 1.875 121.35 

49 245 0.2788 1.9 122.95 

50 250 0.2845 1.925 124.57 

51 255 0.2901 1.951 126.22 

52 260 0.2958 1.976 127.88 

53 265 0.3015 2.002 129.57 

54 270 0.3072 2.029 131.28 

55 275 0.3129 2.055 133.01 

56 280 0.3186 2.083 134.76 

57 285 0.3243 2.11 136.54 

58 290 0.33 2.138 138.34 

59 295 0.3357 2.166 140.16 

60 300 0.3413 2.194 142.01 

61 305 0.347 2.223 143.88 

62 310 0.3527 2.253 145.78 

63 315 0.3584 2.282 147.70 

64 320 0.3641 2.313 149.65 

65 325 0.3698 2.343 151.62 

66 330 0.3755 2.374 153.62 

67 335 0.3812 2.405 155.65 

68 340 0.3869 2.437 157.7 

69 345 0.3925 2.469 159.78 

70 350 0.3982 2.502 161.89 

71 355 0.4039 2.535 164.02 

72 360 0.4096 2.568 166.18 
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 Hasil perancangan impeller dan volute digambarkan pada Gambar 4.1. dan 4.2, 

dan lebih detilnya dapat dilihat pada lampiran. 

 

Gambar 4. 1 Impeller  
 

 

 

  Gambar 4. 2 volute  
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Tabel 4. 3 Dimensi komponen pendukung 

Keterangan Nilai  Satuan  

Lebarx tinggi x panjang pasak 8x7x20 mm 

Diameter pulley kecil 67 mm 

Diameter pulley besar 102,5 mm 

Belt 3V-355 315 mm 

bearing N309  

 

4.3 Pembuatan 

Pembuatan yang utama dalam penelitian ini adalah turbin. Turbin dari tipe pompa 

sentrifugal terdiri dari atas, impeler, poros dan casing/ volute. 

  

 

Gambar 4. 4. Pembuatan volute 
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Gambar 4.5 Impeler dengan inclined blade, backward curved blade dan forward curved 

blade 

 

 

Gambar 4.6. Gambar alat uji dan kelengkapannya. 

 

4.4  Pengujian 

Pengujian yang dimaksud disini adalah unjuk kerja dari turbin yang telah 

dirancang dan dibuat seperti yang diuraikan sebelumnya. Tujuan utama pengujian adalah 

mengetahui kemampuan mesin dalam menghasilkan energy listrik yang mana dibuktikan 

dengan memasang satu unit generator listrik. Untuk mengetahuinya dilakukan beberapa 

variasi utamanya beban listrik. Secara keseluruhan diperbuat perbandingan dari ketiga 

jenis sudu sehingga dihasilkan satu yang unggul. 

Pengujian terdiri dari pengujian turbin tanpa beban, pengujian dengan hanya 

generator listrik tersambung dan pengujian penambahan beban listrik seperti lampu led. 

Untuk menyamakan persepsi dalam pembacaan hasil jenis sudu backward jika sebagai 
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turbin berarti lengkungannya menghadap aliran, forward berarti lengkungannya 

membelakangi aliran, sedangkan inclined adalah netral. 

 

4.4.1  Pengujian turbin tanpa beban 

Memvariasikan bukaan katup sebagai pengatur aliran dan pengaruhnya terhadap 

kecepatan aliran diperlihatkan pada Gambar 4.7. Turbin diuji dengan tanpa pembebanan 

seperti tidak disambungkan ke generator, sehingga semata-mata energy aliran diserap 

oleh turbin. Dalam perbandingan dari ketiga jenis sudu yang berbeda didapatkan hasil 

bahwa backward blades type memerlukan laju aliran yang lebih tinggi dari yang lainnya. 

Menyiratkan bahwa turbin dengan tipe sudu tersebut memerlukan banyak air dalam 

operasinya. Secara umum bukaan katup meningkatkan jumlah aliran. 

 

Gambar 4.7 Karakteristik aliran untuk tiap jenis sudu  

 

Aliran yang mengenai sudu dikonversikan menjadi putaran poros turbin, 

pengaruhnya terhadap perubahan jenis sudu dipaparkan pada Gambar 4.8. dapat dilihat 

dari gambar bahwa backward blades type terlihat menghasilkan putaran poros yang lebih 

rendah dari lainnya, namun memiliki perbedaan tidak signifikan. Perubahan bukaan katup 

menyebabkan putaran poros naik secara perlahan. Disebabkan perubahan bukaan katup 

naik dengan perlahan. 
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Gambar 4.8 Perubahan putaran poros turbin dengan berbagai jenis sudu 

 

4.4.2 Pengujian turbin dengan generator 

Gambar 4.9 menunjukan pengaruh bukaan katup terhadap kenaikan aliran dengan 

tiga jenis sudu yang berbeda. Terlihat bahwa ketika turbin diberi beban generator sudu 

jenis menghadap kedepan memperlihatkan laju aliran yang paling tinggi. Hal itu 

disebabkan aliran yang memasuki volute banyak yang diteruskan dengan sedikit 

hambatan karena arah sudu membelakangi aliran masuk. Dibuktikan dengan sudu yang 

menghadap kebelakang dan lurus memperlihatkan kecenderungan yang sama. Kebutuhan 

suplai air nyata disini dipengaruhi oleh jenis sudu. 

 

Gambar 4.9 Karakteristik aliran dibawah pengaruh beban generator 
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 Turbin dengan beban generator menghasilkan putaran poros meningkat perlahan 

seiring dengan kenaikan bukaan katup laluan aliran. Seperti yang ditunjukan pada 

Gambar 4.10 perubahan jenis sudu memperlihatkan perbedaan yang tidak signifikan 

namun menyiratkan forward blades lebih baik yang didekati oleh turbin dengan sudu jenis 

lurus. Untuk meningkatkan putaran poros memerlukan jumlah masa air yang cenderung 

tinggi. 

 

Gambar 4.10 Karakteristik putaran generator listrik dengan berbagai jenis sudu 

 Gambar 4.11 merrupakan perbandingan capaian tiap jenis sudu dalam 

menghasilkan tegangan pada generator. Kenaikan tegangan memerlukan kenaikan 

putaran poros. Umumnya turbin dengan sudu yang berubah-ubah memperlihatkan 

kecenderungan yang sama dalam memproduksi tegangan listrik walaupun sudu lurus 

cenderung lebih tinggi. 

 

Gambar 4.11 Karakteristik putaran pada tiap jenis sudu atas kenaikan tegangan listrik  
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Kenaikan tegangan seiring dengan peningkatan laju aliran. Seperti yang 

ditunjukan pada Gambar 4.12 turbin dengan jenis forward blades memerlukan jumlah 

aliran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Yang terbaik adalah produksi 

tegangan lebih tinggi namun suplai air terendah, seperti yang dicapai oleh turbin dengan 

jenis inclined blades. Karena sesungguhnya air juga terbatas ketersediaannya di tempat 

tertentu seperti daerah rawan kekeringan di musim kemarau. 

 

Gambar 4.12  Kakarketristik aliran dengan berbagai jenis sudu dalam menghasilkan 

tegangan listrik. 

 

4.4.3 Pengujian turbin dengan beban listrik 

Gambar 4.13 memperlihatkan perubahan laju aliran apabila beban listrik dinaikan. 

Konsumsi sumber air menjadi lebih tinggi apabila sudu jenis forward diterapkan. Untuk 

mengantisipasi suplai yang berlebih turbin dengan sudu jenis lurus dapat menggantikan. 

Karena ketersediaan sumber daya air adalah terbatas terutama untuk operasional di 

musim kemarau. Namun demikian turbin dengan jenis sudu backward memberikan 

penyelesaian yang optimal bagi permasalahan ini. 
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Gambar 4.13 Pengaruh pembebanan terhadap kebutuhan air dengan berbagai jenis sudu  

  

Kenaikan beban listrik memperlihatkan penurunan arus listrik yang dihasilkan 

oleh generator, seperti terlihat pada Gambar 4.14. Penurunan lebih signifikan 

dibandingkan dengan efek yang ditimbulkan terhadap jumlah laju aliran. Hasil ini 

menyiratkan adanya sebagian energy air yang belum terkonversi dengan baik disebabkan 

rugi-rugi. Dalam hal perbandingan dari tiga jenis sudu yang diterapkan turbin dengan 

jenis sudu backward kelihatan lebih baik dari yang lainnya. 

 

Gambar 4.14 Pengaruh kenaikan beban terhadap laju aliran listrik 

 

Beban listrik meningkat menyebabkan putaran poros generator menurun, seperti 

terlihat pada Gambar 4.15. Untuk memberikan daya guna yang tinggi dari turbin putaran 

poros semestinya dipertahankan seiring dengan kenaikan beban listrik. Penurunan 
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putaran disebabkan gaya dorong air pada sudu menurun yang diikuti dengan penurunan 

laju aliran. Hasil ini menggambarkan bahwa turbin mengalami penurunan kapasitas daya 

keluar pada saat beroperasi dalam keadaan defisit sumber daya. Kemudian, perubahan 

bentuk sudu belum memperlihatkan hasil yang penting dari penyelesaian permasalahan. 

Walaupun sudu jenis backward memperlihatkan hasil yang lebih baik. Nampaknya sudu 

turbin memerlukan modifikasi sehingga lebih tangguh dalam menanggung energy air. 

 

Gambar 4.15 Karakteristik putaran dengan jenis sudu dan beban listrik bervariasi 

 

Kenaikan beban listrik menyebabkan penurunan tegangan, Gambar 4.16. 

Perubahan jenis sudu yang dipakai pada turbin memberikan efek yang sama sehingga 

menyebabkan tegangan listrik tetap menurun. Hasil ini memperlihatkan bahwa telah 

terjadi penyerapan energy yang dikandung oleh air. Penyerapan dalam bentuk 

berkurangnya putaran yang memicu terjadinya medan magnet di generator. Untuk 

meningkatkan kembali tegangan nampaknya diperlukan peningkatan aliran sehingga 

sanggup mendorong sudu turbin dengan gaya yang bersesuaian. 
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Gambar 4.16 Karakteristik tegangan dengan jenis sudu dan beban listrik bervariasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Dari penelitian yang sudah dilakukan ini dapat di buat beberapa kesimpulan: 

1. Perancangan ukuran dan kapasitas turbin sesuai dengan kapasitas energi air di 

daerah Riau. Peningkatan beban listrik memerlukan laju aliran yang meningkat. 

2. Dengan pertimbangan pembuatan lebih mudah, turbin dengan jenis sudu lurus 

(inclined) sangat dipertimbangkan menjadi sudu yang dipilih untuk mesin 

pembangkit. 

3. Tegangan listrik tertinggi dihasilkan pompa turbin 230 Volt, diperkirakan dapat  

mencapai daya maksimum sekitar 1000 Wat. 

4. Hasil investigasi menunjukan bahwa jenis sudu terpasang pada turbin harus 

menjadi perhatian. Backward curved blade type layak dipertimbangkan. 

5. Pertimbangan terhadap jenis sudu terpasang pada turbin dapat menghemat 

pemakaian sumber daya air. Sesuai dengan keadaan daerah Riau sering defisit di 

musim kemarau. 

 

5.2 Saran 

 

Untuk perbaikan dan pengembangan pembangkit listrik kedepan di Propinsi Riau, 

beberapa saran yang dapat disampaikan disini adalah:  

1.  Turbin air dari pompa sentrifugal memiliki peluang besar untuk menggantikan  

cross flow turbine yang berukuran besar. Biaya investasi yang besar untuk 

pembangkit dapat teratasi.  

2.  Untuk tujuan hasil skala mikrohidro lebih baik memakai turbin skala kecil dengan 

jumlah yang lebih dari satu.   

3.  Untuk mengaplikasikan pompa sebagai turbin di daerah pedalaman Riau masih 

diperlukan kajian lebih lanjut. 
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