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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mikrohidro atau yang di maksud dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

Terapung (PLTMHT) adalah suatu pembangkit skala kecil yang menggunakan tenaga  air 

sebagai penggeraknya seperti, saluaran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara 

memanfaatkan tinggi terjun (head) dan jumlah debit air. Mikrohidro merupakan sebuah 

istilah yang terdiri dari kata mikro adalah kecil dan hidro adalah air. Secara teknis, mikro 

hidro mempunyai tiga komponen utama yaitu air (sebagai sumber energi), turbin dan 

generator. Pemanfaatan energi tenaga air (hidro power) di Indonesia juga sangat minim. 

Pemanfaatan energi listrik seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikohidro Terapung 

(PLTMHT) akan sangat menguntungkan bagi industri kecil maupun masyarakat kecil di 

pedesaan yang belum terjangkau listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Pemanfaatan potensi sumber daya alam berupa air sangat potensial untuk 

membangkitkan sebuah energi terbarukan berupa energi listrik. Dengan pemasangan 

pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenga mikrohidro (PLTMHT) khususnya 

di daerah terpencil perlu dikembangkan melihat daerah di Indonesia yang banyak sekali 

gunung dan air terjun yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan masih banyak pula 

daerah terpencil di Indonesia yang belum terjangkau oleh aliran listrik (PLN). Sebagai 

alternatif pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga diesel (PLTD) yang menggunakan 

bahan bakar minyak khususnya solar, yang biaya operasionalnya besar dibandingkan 

PLTMH, di samping itu PLTMH juga ramah lingkungan. 
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Berdasarkan persoalan krisis energi listrik dan kebutuhan energi yang terus meningkat 

dan sumber daya air yang sangat melimpah, maka potensi ini harus dimanfaatkan 

semaksimal mungkin. Salah satunya dengan membuat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 

Hidro Terapung (PLTMHT) untuk memenuhi kebutuhan listrik dengan pemanfaatan sumber 

aliran air yang kecil.  

Rancangan PLTMHT yang telah didesain adalah sebuah rancangan yang diharapkan 

bisa memenuhi komsumsi daya skala kecill terutama pada konsumen rumah tangga di 

pedesaan. Konsumen rumah tangga dengan daya antara 450–4400 VA adalah konsumen 

yang terbanyak saat ini (PT. PLN (Persero). 2016). Untuk itulah maka PLTMHT yang 

didesain adalah merupakan tekonologi yang memanfaatkan energi aliran air sungai yang 

memiliki kapasitas aliran yang tidak terlalu besar antara 0.5 - 3.0 m/s dengan level 

kedalaman kincir yang tercelup dalam air antara 15 - 25 cm dengan kapasitas daya yang 

direncanakan sebesar 450 VA. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan adanya masalah-masalah tersebut di atas maka didapatkan perumusan 

masalah dalam penelitian yaitu: 

1. Bagaimana mengetahui kapasitas dan kecepatan air Bendungan Opyang. 

2. Bagaimana mengetahui  kapasitas PLTMHT. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengukur kapasitas dan kecepatan alir Bendungan Opyang. 

2. Untuk mengukur kapasitas PLTMHT. 
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1.4 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dengan 

tujuan agar mencapai sasaran yang d iinginkan. 

Adapun beberapa masalahnya, antara lain sebagai berikut: 

1. Mengukur kapasitas dan kecepatan alir Bendungan Opyang. 

2. Untuk mengukur kapasitas PLTMHT. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah : 

a. Pemanfaatan aliran air sebagai energi alternatif pembangkit listrik tenaga mikrohidro 

terapung. 

b. Sebagai kebutuhan tambahan masyarakat akan ketersedian energi listrik selain dari 

PLN 

c. Sebagai pengetahuan untuk masyarakat tentang energi terbaru dengan 

pemanfaatan air sungai. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pembahasan sistematika penulisan laporan ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas mengenai, pengertian tenaga air, spesifikasi pembangkit listrik 

tenaga air, pengertian umum mikrohidro, bagian-bagian utama PLTMHT, jenis turbin, prinsip 

kerja generator, perencanaan PLTMHT dan parameter sungai. 

BAB III METOLOGI 

Bab ini membahas bagaimana cara melakukan penelitian ini serta alat dan bahan yang 

digunakan dan teknik perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Terapung 

PLTMHT. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada  bab  ini  membahas  mengenai  hasil  analisa  dan  pembahasan  yang dilakukan 

tentang gambaran umum lokasi, analisis data perhitungan, penentuan jenis turbin dan 

penentuan jenis generator. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini merupakan penutup skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran 

 


