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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Listrik merupakan sumber energi yang digunakan oleh manusia. Listrik 

dihasilkan melalui  sebuah sistem pembangkit listrik. Pembangkit yang banyak 

digunakan adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga 

gas bumi (PLTG), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik 

tenaga disel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).  

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah menipisnya ketersediaan 

sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, seperti sumber energi bahan bakar 

fosil. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan polutan yang berpotensi 

merusak ozon dan berpotensi meningkatkan pemanasan global. Untuk mengatasi 

hal itu maka dikembangkan berbagai bentuk energi alternatif dengan 

memanfaatkan energi alam, berupa energi surya, angin dan air. 

Air merupakan energi alam yang tidak terbatas jumlahnya. Air juga 

memiliki potensi yang sangat besar dan dapat digunakan sebagai sumber energi 

yang bersih karena tidak menghasilkan polutan. Selain itu air juga tidak 

mempunyai potensi merusak ozon maupun potensi pemanasan global. (Agu Adro 

G.P, 2009 : 1). 

Turbin air adalah turbin yang menggunakan fluida kerja air. Pembangkit 

listrik tenaga air menggunakan turbin sebagai alat untuk mengkonversi potensi 

energi air menjadi energi mekanik untuk memutar generator yang nantinya akan 

menghasilkan listrik. 

Turbin pelton merupakan suatu alat yang merubah energi kinetik dan energi 

potensial dari air menjadi energi gerak rotasi pada poros turbin (energi mekanis). 

Turbin pelton dipakai untuk tinggi air jatuh yang besar. Aliran air dalam pipa akan 

keluar dengan kecepatan tinggi. Tinggi air jatuh (Head) dihitung dari permukaan 

air diatas sampai ketengah-tengah pancaran air. 

Turbin pelton yang ada di Workshop Teknik Mesin Universitas Khairun  

masih menggunakan sistem kerja pompa untuk menggerakkan turbin pelton 

tersebut yang mana tidak sesuai dengan aplikasi dari turbin pelton yang nyata, 
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untuk itu kami ingin memodifikasinya menjadi turbin pelton yang instalasinya 

yang umum digunakan. Untuk itu perlu dilakukan analisis kinerja yang dihasilkan 

oleh turbin yang akan dimodifikasi tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah apakah variasi ketinggian air jatuh dengan ketinggian 5,00 m, 5,30 m dan 

5,60 m  akan berpengaruh terhadap  kinerja turbin pelton ?. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Turbin pelton yang menjadi sumber penelitian adalah yang berada di 

Laboratorium Pengujian Mesin Fakultas Teknik Unkhair. 

2. Tinggi air jatuh (head)  yang digunakan ada tiga variasi yaitu 5,00 m, 

5,30 m dan 5,60 m. 

3. Debit air yang digunakan konstan yakni digantikan oleh bukaan katup 

buang konstan (bukaan katup buang 0 derajat atau katup buang tertutup). 

4. Roda jalan dari turbin pelton terdiri dari satu buah nozzel dan 20 buah 

sudu-sudu turbin (bucket). 

5. Beban pengereman yang digunakan hanya 400 gr. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja turbin pelton pada 

variasi tinggi ait jatuh (head) 5,00 m, 5,30 m dan 5,60 m. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa dan dapat menambah 

pengetahuan mahasiswa. 

2. Dengan adannya Penelitian ini, dapat diharapkan digunakan sebagai alat 

praktikum Mahasiswa Teknik Mesin Unkhair. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan untuk diteraokan didaerah 

yang mempunyai sumber daya. 

 


