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ABSTRAK 

 
Kinerja dari suatu turbin kinetik bergantung pada jumlah sudu dan debit aliran. Karena di setiap 

variasi jumlah sudu dan debit aliran mempunyai perbedaan gaya dan momentum pada turbin sehingga 

berpengaruh pada kinerja turbin pelton.   

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh jumlah sudu dan debit aliran terhadap daya dan efisiensi pada turbin 

pelton. 

Metodologi penelitian Penelitian pada turbin kinetik  sudu turbin sebagai obyek utama yang 

diteliti. Turbin pelton yang bekerja pada aliran air yang memanfaatkan kecepatan fluida (air) yang 

bergerak dengan variasi jumlah sudu dan debit aliran dengan jumlah sudu yang digunakan 4, 6, 8, 12, 

dan 16 dan variasi debit aliran 3, 4 dan 5 m³/jam.  

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) sudu 16 mampu menghasilkan daya yang paling 

optimal sehingga hal ini juga berpengaruh pada efisiensi turbin yang juga semakin maksimal. (2) debit 

aliran 5 m
3
/jam mampu menghasilkan putaran pada runner turbin yang maksimal, sehingga daya 

output yang dihasilkan oleh turbin juga maksimal. Tetapi pada pengujian ini , setiap kali penambahan 

debit aliran mengalami penurunan efisiensi. Hal tersebut dikarenakan sudu pada turbin tidak mampu 

menerima gaya keseluruhan dari fluida , yang mengakibatkan kerugian pada kinerja turbin. 

 

KATA KUNCI  : Jumlah Sudu, Debit Aliran, Daya dan Efisiensi Turbin Pelton 
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I. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan meningkatnya 

kebutuhan akan energi listrik serta 

menipisnya cadangan bahan bakar 

fosil, maka keadaan tersebut memaksa 

manusia untuk mencari energi alternatif 

(renewable energy) yang dapat 

diperbaharui yang dapat menggantikan 

bahan bakar fosil. Banyak energi 

alternatif yang dapat diperbaharui 

seperti pembangkit listrik tenaga air 

yang menjadi sumber energi yang 

berpotensi besar untuk dikembangkan 

saat ini. Terlebih dalam hal ini 

geografis Indonesia 63% wilayahnya 

terdiri dari laut menyimpan banyak 

potensi energi alternatif, khususnya 

energi arus laut. Maka dari itu perlu 

dikembangkan suatu alat yang dapat 

mengubah potensi energi arus air 

menjadi energi listrik sehingga cocok 

digunakan untuk perairan Indonesia.  

Saat ini telah dikembangkan turbin arus 

air Darrieus yang efisien dapat 

mengambil energi dari arus air. Turbin 

ini menggunakan arus laut pasang 

surut, sungai ataupun kanal yang ada 

disekitarnya. 

Menurut “Andi Ade Larasakti  

dkk , Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Hasanuddin, Makassar , 1 

januari  2012”,  Indonesia mengalami 

lonjakan hebat dalam konsumsi energi. 

Dari tahun 2000 hingga tahun 2004 

konsumsi energi primer Indonesia 

meningkat sebesar 5.2 % pertahunnya. 

Peningkatan ini cukup signifikan 

apabila dibandingkan dengan 

peningkatan kebutuhan energi pada 

tahun 1995 hingga tahun 2000, yakni 

sebesar 2.9 % pertahun. Dengan 

keadaan yang seperti ini, diperkirakan 

kebutuhan listrik Indonesia akan terus 

bertambah sebesar 4.6% setiap 

tahunnya, sehingga diperkirakan 

mencapai tiga kali lipat pada tahun 

2030. Penelitian ini sangat penting 

mengingat potensi tenaga air tersebar 

hampir diseluruh Indonesia dan 

diperkirakan mencapai 75.000 MW, 

sementara dimanfaatkan untuk 

pembangkit baru sekitar 2,5%dari 

potensi yang ada. Untuk memenuhi 

kebutuhan listrik daerah pedesaan yang 

belum terjangkau PLN, dan mengingat 

tenaga air salah satu potensi sumber 

energi yang sangat besar namun  

pemanfaatannya masih dibawah 

potensinya. Maka penerapan PLTMH 

merupakan alternatif yang paling baik. 

Pembangkit listrik tenaga mikrohidro 

(PLTMH) telah dikembangkan 

diberbagai daerah pedesaan 

diIndonesia.Pembangkit  listrik tenaga 

mikro hydro  (PLTMH) adalah salah 
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satu upaya  untuk menanggulangi  

masalah tersebut. PLTMH adalah  

pembangkit  listrik  yang  dimana  

turbin  digerakkan  oleh debit air 

sehingga turbin mengeluarkan arus 

listrik dimana arus listrik tersebut  akan 

digunakan untuk mencukupi kebutuhan 

rumah tangga. Di Indonesia sendiri  

sangatlah prospek untuk dibangunnya 

PLTMH karena di Indonesia sendiri 

terdapat  banyak sungai yang bisa  

dimanfaatkan. Dalam penelitian 

PLTMH ada beberapa faktor yang 

harus diperhatikan. Salah satunya 

memperhatikan jumlah sudu dan debit 

aliran. Karena di setiap variasi jumlah 

sudu dan debit aliran mempunyai 

perbedaan gaya dan momentum pada 

turbin sehingga berpengaruh pada 

kinerja turbin. 

II. METODE 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan kuantitatif. sedangkan, 

teknik penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu teknik 

eksperimental. Sehingga penelitian 

eksperimen dapat dikatakan sebagai 

metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan (Suharsimi, 

2010). Dimana pengujian dilakukan 

dengan mengganti jumlah sudu dan 

debit aliran pada turbin pelton. 

Tempat penelitian ini diujikan di 

Desa Tanggul Kundung, Kec. Besuki, 

Tulungagung. Dalam penelitian ini 

populasi yang akan diambil sebagai 

obyek penelitian adalah turbin pelton 

dengan jumlah populasi 5 buah turbin. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 

bagian populasi yang di kelompokkan 

karakteristiknya berdasarkan jumlah 

sudu yang divariasikan 4, 6, 8 12, 16 

dan debit air yang divariasikan 3, 4, 

5m³/jam. 

Rancangan dalam penelitian ini 

ditetapkannya pemilihan matriks yang 

tergantung pada variabel kontrol dan 

banyaknya level dari masing masing 

variabel bebas tersebut. Tabel 2.1 

menunjukkan jenis variabel bebas, 

nilai dari variabel bebas dan jumlah 

level yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

Tabel 2.1  Variabel Bebas Dan 

Pengaruh Level 

 

 Variabel Bebas 

Level  

1 2 3 4 5 

A Jumlah  

sudu 

- 4 6 8 12 16 

C Debit 

aliran 

m³/jam 3 4 5   

Faktor dan level penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada tabel 2.2 dan matrik 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 01 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Imam Shodikin | 12.1.03.01.0117 
FT – Teknik Mesin 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 5|| 

 
 

penelitian ditunjukkan pada tabel 

berikut. 

Tabel 2.2  Variabel Penelitian 

1 a 1 6 b 3 11 d2 

2 a 2 7 c 1 12 d3 

3 a 3 8 c 2 13 e 1 

4 b 1 9 c 3 14 e 2  

5 b 2 10 d 1 15 e3 

Ket : 

a , b , c, d, e adalah variasi jumlah 

sudu 4, 6, 8, 12, dan 16 

1, 2, 3 adalah variasi debit aliran yang 

akan di gunakan , yaitu : 3, 4 dan 5  

m³/jam 

Tabel 2.3 Matrik Penelitian 

Run 
Matrik 

penelitian 

Jumlah 

sudu 

Debit 

aliran 

m³/jam 

1 a 1 4 3 

2 a 2 4 4 

3 a 3 4 5 

4 b 1 6 3 

5 b 2 6 4 

6 b 3 6 5 

7 c 1 8 3 

8 c 2 8 4 

9 c 3 8 5 

10 d 1 12 3 

11 d 2 12 4 

12 d 3 12 5 

13 e 1 16 3 

14 e 2 16 4 

15 e 3 16 5 

Pengambilan data dalam 

penelitian ini dilakukan secara acak 

dengan kombinasi parameter yang 

mengacu pada rancangan percobaan 

yang sesuai dengan matrix penelitian 

pada tabel 2.3 pengacaan dilakukan 

dengan menggunakan bantuan 

perangkat lunak atau Microsoft Office 

Excel. 

Untuk teknik pengambilan 

dilakukan dengan langlah berikut: 1) 

Menyiapkan instalasi dan perlengkapan 

alat ukur yang diperlukan dalam 

penelitian. 2) Memasang turbin dengan 

jumlah sudu 4. 3) Menyalakan pompa 

air pada debit 3 m³/jam. 4) 

Pengambilan data yang tertera pada 

alat ukur dilakukan setelah aliran pada 

kondisi yang stabil. 5) Data berupa 

tegangan dan kuat arus yang dihasilkan 

generator  diambil setiap 1 menit satu 

kali sebanyak 3 kali pengambilan data. 

6) Pada langkah pengambilan data ke 

dua sama dengan langkah sebelumnya 

poin B dan C. 7) Kemudian menaikkan 

debit air menjadi 4m³/jam. 8) 

Pengambilan data sama dengan poin B 

dan F. 9) Pengambilan data ke tiga 

langkah pada poin i diganti dengan 

debit 5m³/jam.Pengambilan data sama 

pada langkah B dan E. 10) Pada 

pengambilan data berikutnya sama 

dengan  langkah-langkah sebelumnya 

hanya saja di variasikan sesuai variabel 

yang telah ditentukan yaitu dengan 

variasi jumlah sudu pada 6, 8, 12, 16 

dan variasi debit air 3, 4, dan 5 m³/jam. 

11) Menganalisa data penelitian untuk 

mengetahui hubungan variabel bebas 
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dan variabel terikat. 12) Menarik kesimpulan dalam penelitian. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Adapun pembahasan penelitian 

tentang pengaruh jumlah sudu dan 

diameter runner turbin terhadap daya 

yang dihasilkan pada turbin kinetik 

poros horizontal adalah : 

1. Pembahasan jumlah sudu terhadap 

daya turbin 

Berdasarkan hasil perhitungan 

ANOVA, jumlah sudu sebagai faktor A 

berpengaruh signifikan terhadap daya 

pada turbin kinetik poros horizontal. 

Pengaruh jumlah sudu terhadap daya 

dapat dilihat pada gambar 4.4 dimana 

terjadi kenaikan daya pada jumlah sudu 

4, 6, 8, 12 dan 16. Berdasarkan data 

penelitian, jumlah sudu 16 mampu 

menghasilkan daya maksimum dan 

pada setiap pertambahan sudu maka 

akan terjadi penambahan daya output 

pada generator. Untuk penjelasan lebih 

detail hal tersebut dapat dilihat pada 

gambar 4.1 

Gambar 3.1 Grafik Jumlah Sudu 

Terhadap Daya Yang Dihasilkan 

Turbin Pelton 

Pada grafik diatas dapat di 

ketahui bahwa peningkatan daya terjadi 

disetiap penambahan jumlah sudu yang 

dipasang pada runner turbin, meskipun 

beberapa fase pengujian mengalami 

penurunan daya tetapi bisa dilihat dari 

grafik tersebut kenaikan daya lebih 

ditunjukan pada saat jumlah sudu 

ditambahkan pada runner turbin.. Hal 

ini terjadi juga pada penelitian 

Adiprasetyo, Dea Nina pada pengaruh 

jumlah sudu pada turbin kinetik poros 

horizontal dan pada penelitian 

Bambang Kristianto tentang pengaruh 

jumlah sudu pada turbin kinetik yang 

mengatakan setiap penambahan jumlah 

sudu pada turbin kinetik maka 

bertambah pula daya yang di hasilkan. 

Hal tersebut diasumsikan karena pada 

setiap penambahan jumlah sudu maka 

benturan – benturan pada sudu 

terhadap air semakin bertambah, dan 

hal tersebut meningkatkan putaran pada 

poros turbin karena dorongan / 

momentum pada turbin pelton. 

2. Pembahasan debit aliran terhadap daya 

turbin 

Berdasarkan hasil perhitungan 

ANOVA, debit aliran sebagai faktor B 

berpengaruh signifikan terhadap daya 

pada turbin kinetik poros horizontal. 
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Pengaruh debit aliran terhadap daya 

dapat dilihat pada gambar 3.2 dimana 

terjadi kenaikan daya pada debit aliran 

3, 4, dan 5 m
3
/jam. Debit aliran 

5m
3
/jam mampu menghasilkan daya 

maksimum dan pada setiap dilakukan 

penambahan debit aliran maka akan 

terjadi penambahan daya output pada 

generator. Untuk penjelasan lebih 

detail maka hal tersebut dapat dilihat 

pada gambar 3.2 

Gambar 4.2 Analisa Debit Aliran 

Terhadap Daya Yang Dihasilkan 

Turbin Pelton 

Pada grafik analisa debit aliran 

diatas dapat diketahui bahwa setiap 

penambahan fluida / debit aliran 

berpengaruh besar terhadap daya 

turbin. Peningkatan daya output pada 

turbin sangat signifikan karena setiap 

penambahan fluida maka putaran pada 

runner turbin juga bertambah. Hal ini 

disebabkan oleh seringnya terjadi 

benturan – benturan pada sudu turbin / 

turbin yang menerima gaya tangensial 

dari fluida yang begitu rapat sehingga 

pada fase ini turbin mengalami 

percepatan putaran. Bukan hanya itu, 

semakin besar debit air yang digunakan 

, maka tenaga turbin juga semakin kuat, 

hal ini dikarenakan peningkatan gaya 

tangensial dan tumbukan momentum 

pada sudu turbin yang semakin cepat. 

3. Pembahasan jumlah sudu terhadap 

efisiensi turbin 

Berdasarkan hasil perhitungan 

ANOVA, jumlah sudu sebagai faktor A 

berpengaruh signifikan terhadap 

efisiensi pada turbin kinetik poros 

horizontal. Pengaruh jumlah sudu 

terhadap efisiensi dapat dilihat pada 

gambar 4.8 dimana terjadi kenaikan 

efisiensi pada jumlah sudu 4, 6, 8, 12, 

dan 16. Jumlah sudu 16 mampu 

menghasilkan efisiensi maksimum. 

Dan saat terjadi penambahan jumlah 

sudu maka efisiensi turbin meningkat. 

Maka dapat disimpulkan semaikin 

banyak jumlah sudu maka semakin 

besar efisiensi yang  dihasilkan. Untuk 

penjelasan lebih detailnya dapat dilihat 

pada gambar 4.3 

Gambar 4.3 Analisa Jumlah Sudu 

Terhadap Efisiensi Pada Turbin Pelton 
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Pada grafik diatas dapat dilihat 

bahwa setiap penambahan jumlah sudu 

maka efisiensi pada turbin semakin 

meningkat. Meskipun pada fase ke-3 

pada debit air 3 m
3
/jam dengan 

menggunakan sudu 8 efisiensi turbin 

menurun. Efisiensi 

 turbin menurun dikarenakan 

daya yang dihasilkan pada turbin 

mengalami penurunan. Penurunan daya 

pada jumlah sudu 8 pada debit 3 

m
3
/jam bisa saja dikarenakan tidak 

stabilnya arus pada generator. Tetapi 

secara garis besar efisiensi meningkat 

setelah terjadi penambahan sudu pada 

runner turbin. Hal tersebut dapat 

diasumsikan bahwa setiap penambahan 

jumlah sudu berpengaruh pada efisiensi 

turbin adalah benar. Perubahan pada 

setiap penambahan jumlah sudu adalah 

peningkatan efisiensi pada turbin 

pelton.  

4. Pembahasan debit aliran terhadap 

efisiensi turbin 

Berdasarkan hasil perhitungan 

ANOVA, debit aliran sebagai faktor B 

berpengaruh signifikan terhadap 

efisiensi pada turbin kinetik poros 

horizontal. Pengaruh debit aliran 

terhadap efisiensi dapat dilihat pada 

gambar 3.4 dimana terjadi penurunan 

efisiensi pada debit aliran 3, 4, dan 5 

m
3
/jam. Debit aliran 3m

3
/jam mampu 

menghasilkan efisiensi maksimum. 

Maka dapat disimpulkan semaikin kecil 

debit aliran maka semakin besar 

efisiensi yang  dihasilkan. Penjelasan 

lebih detail akan disajikan pada gambar 

4.4 

Gambar 3.4 Analisa Debit Aliran 

Terhadap Efisiensi Yang Dihasilkan 

Turbin Pelton 

 Pada gambar diatas dapat 

diketahui penurunan efisiensi pada 

turbin. Hal ini dikarenakan pada 

penelitian ini generator yang digunakan 

berukuran kecil, hal tersebut 

mengakibatkan daya output yang kecil. 

Selain itu penurunan efisiensi ini 

diakibatkan oleh sudu-sudu yang tidak 

mampu menerima dengan maksimal 

aliran fluida yang disemprotkan oleh 

nozzle, Dapat dilihat pada debit 3 

m
3
/jam, pada fase tersebut efisiensi 

turbin diperoleh paling tinggi, 

sedangkan pada debit 4 m
3
/jam  dan 5 

m
3
/jam terjadi penurunan efisiensi. Hal 

ini dikarena itu banyak air yang tumpah 
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sehingga potensi penggunaan fluida berkurang atau tidak maksimal.  
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