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Abstrak—Potensienergianginmenurutbadan
LITBANG
tentangteknologi SKEA di Indonesia telahdimulaisejaktahun 1980andenganrancangbangunrekayasadenganberbagaiprototipe SKEA
untukpembangkittenagalistrikmaupununtuksistempemompaan air.
DalampenelitianTugasAkhirinimengangkattemamerancangbangun
turbinanginvertikaljenisSavoniusdenganmemvariasikanjumlah
stage dan phase shift angle terhadapdayamaksimum yang
akandiperoleh.
Permasalahandalamjumlahstage
adalahsudutfaseantarasudupadasatustage kestage lainnya.
Dari
penelitian
yang
diujikaninimenggunakandelapanvariasidenganmemvariasikanjuml
ah
stage
dan
phase
shift
angle.
TurbinanginSavoniusdengankinerjamaksimumterbaiksebesar
179,6
rpm
untukkecepatanangin
4,6
m/s
dimilikiolehturbindenganvariasi
III.
Dan
untukkecepatanturbinangin (rpm) yang dipengaruhioleh generator
kinerjamaksimumterbaiksebesarsebesar
162,9
rpm
untukkecepatanangin 4,6 m/s dengantegangankeluaransebesar 367
mV
dan
5,32
mA
dimilikiolehturbindenganvariasi
I.
Untukdayamaksimumterbaikpadakecepatan
4,6
m/s
dimilikiolehvariasi III yaitusebesar 2022,6 µW.
Kata kunci :TurbinanginSavonius, jumlah stage dan phase
shift angle.

I. PENDAHULUAN
otensi
energianginmenurutbadan
LITBANG
tentangteknologi
SKEA
di
Indonesia
telahdimulaisejaktahun
1980-an
denganrancangbangunrekayasadenganberbagaiprototipe
SKEA
untukpembangkittenagalistrikmaupununtuksistempemompaan
air.
Padatahun
2009,
kapasitasterpasangdalamsistemkonversiangin
di
seluruh
Indonesia mencapai 1,4 MW yang tersebar di PulauSelayar
(Sulawesi Utara), Nusa Penida (Bali), Yokyakarta, dan
Bangka
Belitung.
DalampenelitianTugasAkhirinimengangkattemamerancangban
gunturbinanginvertikaljenisSavoniusdenganmemvariasikanju
mlahstagedanphase shift angleterhadapdayamaksimum yang
akandiperoleh.
Padapenelitiansebelumnya,
dilakukanpenelitianjumlahstage
denganturbinangin
helix[1].Padapenelitiantersebutdiperolehkesimpulanbahwajum
lah
stage
denganaspect
ratio
yang
tepatdapatmeningkatkanperformaSavonius.
Permasalahandalamjumlahstage
adalahsudutfaseantarasudupadasatustage kestage lainnya.
Dayamaksimum yang terjadipadaturbinanginsavonius 2 stage
ataulebihadalahsuperposisiantarstagemenurutorientasinyamasi

P

ng-masing. Sehingga dugaan awal pengaruh banyaknya
jumlah stagedengan phase shift angleyang tepatdari 1 stage ke
2 stage dapat meningkatkan daya yang dihasilkan pada turbin
Savonius.
Sehingga tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk
menganalisa rpm sebagai pengaruh banyaknya stage dan
phase shift angle antar sudu dari stage satu ke yang lain.
Melakukan modifikasi banyaknya stagedan phase shift angle
turbin Savonius untuk mengetahui daya maksimum yang
dihasilkan untuk setiap variasi.
II. PERANCANGANDANMETODEPENGUJIAN
Dalampengerjaanpenelitian
kali
iniyaitumelakukanpenelitiandenganmembuatturbinanginSavon
iusdanmemvariasikan jumlah stage dengan mengubah phase
shift angle pada turbin angin 2 stage dan turbin angin 3 stage
dan disimulasikan dengan menggunakan kecepatan Wind
Tunnel.
Pada
penelitian
ini
dibuatturbinanginsavoniusdengan2variasijumlah stage dan
phase shift angle inimenggunakanbeberapa parameter
yaituoverlap ratioadalah 20%, aspect ratioadalah 4.0, end
plate parameteradalah 1:1. Ukuran sudu turbin untuk 2 stage
sebesar 20 cm. Untuk sudu turbin 3 stage sebesar 13,5 cm.
Spesifikasi turbin Savonius seperti dibawah ini:
Tabel 2.1 Spesifikasi Rotor Turbin Savonius
Model
Savonius
Jumlah Sudu
2 buah
Bahan Sudu
PVC
Diameter Sudu
10 cm
Diameter End Plate
21 cm
Tinggi Rotor
36 cm
Massa Rotor
0,95 Kg
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Gambar 2.2 Turbin 2 stage

Gambar 2.3 turbin 3 stage
Turbin
yang
digunakanmerupakanturbinjenisporosvertikaldenganjumlah
blade
2.
Model
blade
adalahsavoniusdenganvariasijumlahstagedenganmengubahpha
se shift anglepadaturbinangin 2 stagedanturbinangin 3

Gambar 2.4 Pemandu Angin buatan
Setelahitumengujirotor
turbinangindenganmenggunakanpemandu
angin
buatanuntukmengetahuirotor
turbinanginmana
yang
menghasilkandaya yang lebihbesar. Seperti pada gambar 3.4
pengambilan data dilakukan. Adapun langkah – langkah
penelitian yang dilakukan antara lain : melakukan pengukuran
data kecepatan angin berdasarkan data kecepatan angin dan
dimensi Wind Tunnel tersebut, melakukan pembuatan rotor
turbin angin dengan 3 variasi jumlah stage, melakukan
langkah pengujian yaitu pemasangan rotor turbin angin pada
rangka, melakukan pengujian dengan berbagai variasi
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kecepatan angin yaitu 1 sampai 5 m/s dan melakukan
pengambilan data kecepatan angin menggunakan anemometer,
melakukan pengambilan data kecepatan putaran rotor per
menit (rpm) menggunakan stroboskop dan melakukan
pengambilan data besarnya daya dengan pengukuran tegangan
(volt) dan arus listrik dari motor.
Berdasarkan data penelitian tersebut, melakukan analisis
performa
daya
maksimal
yang
dihasilkan.
Setelahmelakukankegiatandiatasmakadapatdiambilkesimpulan
darihasilanalisa
data
apakahtujuandaripenelitiantugasakhirinitelahterpenuhiatautida
k.Di bawahiniadalah desain 3 variasijumlah stage dan phase
shift anglePengujian sistem dilakukan dengan cara mengganti
variasi phase shift angle untuk setiap stage. Data yang diambil
merupakan data rpm, torsi, tegangan, dan arus untuk setiap
variasinya, variasi tersebut meliputi :
Variasi I : TurbinSavoniuskonvesional
Variasi II : 2 stage, sudutphase 0o
Variasi III : 2 stage, sudutphase 45o
Variasi IV : 2 stage, sudutphase 90o
Variasi V : 3 stage, stage 2 sudutphase 0o, stage 3 sudutphase
00
Variasi VI : 3 stage, stage 2 sudutphase 45o, stage 3
sudutphase 00
Variasi VII : 3 stage, stage 2 sudutphase 45o, stage 3
sudutphase 450
Variasi VIII : 3 stage, stage 2 sudutphase 45o, stage 3
sudutphase 900
2.4 Pengambilan dan Analisa Data
 Pengambilan data rpm
Data rpm diukur dengan cara menggunakan stroboskop.
Untuk pengambilan data rpm divariasikan kecepatan anginnya
mulai dari 3 m/s sampai 4,8 m/s.
 Pengambilan data Arus
Data arus diambil dengan cara mencatat tampilan dari
multimeter yang disetting pada arah DC Ampere pada range
kecepatan angin yang telah ditetapkan.
 Pengambilan data Tegangan
Data
tegangandiambildengancaramencatattampilandarimultimeter
yang disettingpadaarah DC Volt padarangekecepatanangin
yang
telahditetapkan.
Untukmengukurarusmakaantaramultimeterdenganbebandansu
mberdirangkaiseri.Sedanguntukmengukurteganganadalahmulti
meterdirangkaiparaleldengansumber.
III. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisa Data dan Pembahasan
Adapun data yang diambildalamujieksperimeniniadalah
RPM dantegangandenganmemvariasikankecepatananginantara
3,8 m/s – 4,6 m/s.
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yang
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Grafik 3.1PerbandinganKecepatanAngin Rata-Rata dengan
RPM Menggunakan Generator



0,3

0

Variasi VII

Pembahasan
 Pembahasan nilai RPM
Dari grafik 3.1 terlihat bahwa semakin besar kecepatan
angin maka nilai rpm akan meningkat secara linier. Dari grafik
tersebut juga dapat dilihat bahwa nilai rpm dengan dan tanpa
generator mempunyai bentuk tren grafik yang sama yaitu garis
linier.
Terlepas dari hasil pengujian turbin konvensional maka
kinerja maksimum terbaik pada kecepatan 4,6 m/s dimiliki
oleh variasi III yaitu 179,6 rpm tanpa dipengaruhi oleh
generator. Pada turbin variasi III digunakan turbin dengan
model yaitu 2 stage dengan masing – masing phase shift angle
untuk stage kedua 450 dan sudu turbinnya memiliki panjang
masing – masing 20 cm. Dimana untuk turbin dengan variasi
III ini mempunyai end plate yang berjumlah 3, hal itu sangat
berpengaruh terhadap kinerja turbin. Yang dimana end plate
sendiri dalam teoritisnya berfungsi sebagai pengarah
datangnya angin pada sudu positif arah datangnya angin.
Sedangkan pengaruh phase shift angle pada turbin variasi III
ini menggunakan titik sudut 450, dimana untuk setiap sudu
pada stage nya menghadap ke sisi sudu positif semua. Hal itu
dapat dijadikan alasan kalau setiap sudu turbin yang
menghadap sisi positif datangnya arah angin akan membantu
mendorong turbin untuk melakukan putaran pertama.
Untuk kinerja terburuk pada saat kecepatan angin 4,6
m/s dimiliki oleh variasi VII yaitu 110,0 rpm tanpa
dipengaruhi generator. Pada turbin variasi VII digunakan
turbin dengan model yaitu 3 stage dengan stage 2 dan stage 3
phase shift angle untuk setiap stage –nya 450 dan sudu
turbinnya memiliki panjang masing – masing 13,5 cm. Nilai
rpm yang kecil ini disebabkan oleh sudu turbin positif hanya
berada pada stage 1 yang menyebabkan luas daerah sapuan
angin semakin kecil. Pada variasi ini turbin sangat sulit
berputar karena cenderung tidak seimbang, antara sudu positif
dan sudu negatif arah datangnya angin.

Turbin Variasi
I

0,4

4
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4,4
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IV

kecepatan angin rata-rata (m/s)
Grafik 3.2PerbandinganTip Speed Ratio (TSR)
denganKecepatanAngin Rata-Rata
Nilai Tip Speed Ratio (TSR) adalah kecepatanujung
rotor terhadapkecepatananginbebas. Untukkecepatanangin
nominal
yang
tertentu,
tip
speed
ratio
akanberpengaruhpadakecepatanputar rotor. Jika rotor berputar
terlalu lambat, hal ini memungkinkan terlalu banyak angin
untuk melewati turbin angin sehingga turbin angin tergangu
untuk berputar. Dan dengan demikian energi angin yang
melewati turbin angin tersebut tidak terekstrak sebanyak
energi angin yang melewati sudu tersebut. Di sisi lain, jika
rotor turbin berputar terlalu cepat tampaknya angin yang
melewati rotor tersebut menciptakan sejumlah besar drag.
Berdasarkan grafik 3.2 nilai Tip Speed Ratio (TSR) terbaik
dimiliki oleh variasi III. Hal ini disebabkan karena variasi III
menghasilkan putaran kecepatan ujung rotor dengan kecepatan
angin bebas sesuai dengan apa yang disampaikan pada teori.
Yaitu nilai Tip Speed Ratio akan menyerupai grafik parabola
terbalik seiring dengan meningkatnya kecepatan angin. Pada
turbin variasi III menggunakan model yaitu 2 stage dengan
masing – masing phase shift angle untuk stage kedua 450 dan
sudu turbinnya memiliki panjang masing – masing 20 cm.
Nilai Tip Speed Ratio dihasilkan turbin variasi III dengan
variasi I hampir sama. Putaran yang dihasilkan pada turbin
variasi III ini sama besar dengan turbin konvensional
dikarenakan luas sapuan yang dikenai angin atau sisi sudu
positif datangnya angin luas.
NilaiTip Speed Ratio terburukterjadipadavariasi V
danvariasi VIII. Hal inidikarenakanluassapuan yang
dikenaianginatausisisudupositifdatangnyaanginsemakinmenye
mpit.Dan
beban
yang
dimilikioleh
rotor
variasiiniberatuntukberputar.SehingganilaidariTip
speed
ratiotergantungpadapisauprofil yang digunakan, jumlahpisau,
danjenisturbinangin yang digunakan.
Pembahasan nilai daya listrik
Berdasarkaneksperimendanperhitungan
yang
telahdilakukan, makadiperolehnilaidaya paling besar yang
dihasilkandarieksperimentersebut.Adapunhasilperhitungandan
pengukurandayadapatdilihatpadatabeldibawahini:
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Grafik 3.4PengukuranDayavariasi V-VIII VS
KecepatanAngin Rata-Rata
Berdasarkan grafik 3.3 dan 3.4 daya maksimum terbaik
pada kecepatan 4,6 m/s dimiliki oleh variasi III yaitu sebesar
2022,6 µW. Hal ini disebabkan karena variasi III
menghasilkan putaran yang relatif sama besar. Pada turbin
variasi III menggunakan model yaitu 2 stage dengan masing –
masing phase shift angle untuk stage kedua 450 dan sudu
turbinnya memiliki panjang masing – masing 20 cm. Daya
yang dihasilkan turbin variasi I dengan variasi III hampir
sama. Putaran yang dihasilkan pada turbin variasi III ini sama
besar dengan turbin konvensional dikarenakan luas sapuan
yang dikenai angin atau sisi sudu positif datangnya angin luas.
Dayamaksimumterburukkecepatan
4,6
m/s
terjadipadavariasi VIII dengan rpm sebesar 576,1 µW. Hal
inidikarenakanluassapuan
yang
dikenaianginatausisisudupositifdatangnyaanginsemakinmenye
mpit.
Dan
beban
yang
dimilikioleh
rotor
variasiiniberatuntukberputar.
Pembahasan Daya Rotor
Setelah diketahui berdasarkan eksperimen dan
perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai daya
listrik paling besar yang dihasilkan dari eksperimen tersebut.
Adapun hasil perhitungan dan pengukuran daya dapat dilihat
pada grafik dibawah ini:
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Grafik 3.6Pengukuran Daya rotor variasi V-VIII VS
Kecepatan Rata-Rata Angin
Berdasarkan grafik 3.5 dan 3.6 daya maksimum
terbaik pada kecepatan 4,6 m/s dimiliki oleh variasi III yaitu
sebesar 0,52 W. Hal ini disebabkan karena variasi III
menghasilkan putaran yang relatif sama besar. Pada turbin
variasi III menggunakan model yaitu 2 stage dengan masing –
masing phase shift angle untuk stage kedua 450 dan sudu
turbinnya memiliki panjang masing – masing 20 cm. Daya
yang dihasilkan turbin variasi I dengan variasi III hampir
sama. Putaran yang dihasilkan pada turbin variasi III ini sama
besar dengan turbin konvensional dikarenakan luas sapuan
yang dikenai angin atau sisi sudu positif datangnya angin luas.
Daya maksimum terburuk kecepatan 4,6 m/s terjadi pada
variasi VII dengan rpm sebesar 0,25 W. Hal ini dikarenakan
luas sapuan yang dikenai angin atau sisi sudu positif
datangnya angin semakin menyempit. Dan beban yang
dimiliki oleh rotor variasi ini berat untuk berputar. Selanjutnya
dari plot diatas, dapat disimpulkan bahwa ketika jumlah stage
meningkat dari satu sampai dua rotor menunjukkan
karakteristik kinerja yang lebih baik, namun kinerja rotor
tersebut akan rusak ketika jumlah stage menjadi tiga. Hal ini
mungkin disebabkan oleh peningkatan inersia dari rotor .
Pembahasan nilai Coefficient of Power
Daya angin berbanding lurus dengan kerapatan udara
dan kecepatan angin, tersebut dapat dijelaskan bahwa daya
listrik yang dihasilkan sebuah turbin angin dipengaruhi oleh
kecepatan angin dan luas dari sudu turbin atau luas daerah
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coeffisient of power (Cp)

sapuan angin. Jadi semakin besar nilai kecepatan angin dan
luas daerah sapuan angin maka semakin besar daya listrik
yang dihasilkan. Akan tetapi daya angin maksimum yang
dapat diekstrak oleh turbin angin dengan sapuan rotor adalah
sekitar 59,3% saja. Nilai 59,3% tersebut adalah nilai efisiensi
maksimum yang mampu dihasilkan dari sistem wind turbine.
Oleh karena itu dilakukan analisa coefficient of power (Cp)
yang dimiliki oleh turbin angin tersebut. Analisa ini perlu
dilakukan untuk mengetahui pada kondisi yang seperti
bagaimana turbin dapat bekerja maksimum yang ditunjukkan
oleh coefficient of power yang tinggi. Perhitungan nilai Cp itu
sendiri dapat diperoleh dengan cara membandingkan nilai
daya rotor dengan nilai daya input (daya angin). Perhitungan
nilai Cp dapat dilihat pada grafik 3.7 dibawah ini:
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Grafik 3.7 Coefficient of Power (Cp) terhadap Kecepatan
Angin Rata-Rata
Coefficient of power (Cp) dari rotor Savonius juga
tergantung pada jumlah stage. Pengujian telah dilakukan
dengan memvariasikan jumlah stage (dari satu sampai tiga),
dengan memvariasikan phase shift angle (sudut fasa) antar
sudu untun mengoptimalkan jumlah stage. Variasi coefficient
of power (Cp) dengan kecepatan untuk tiga rotor ditunjukkan
pada grafik 3.7. Dalam hal ini jumlah sudu dan geometri sudu
tetap. Ketika jumlah stage meningkat dari satu stage ke dua,
nilai Cp meningkat pesat terutama pada bentuk turbin variasi
III. Yaitu turbin dengan dua stage dan sudut antar fasanya 450
ditunjukkan pada grafik 3.7 diatas. Pada turbin variasi III
tersebut nilai Cp meningkat seiring dengan meningkatnya
kecepatan angin. Dalam hal ini nilai Cp maksimum pada
kecepatan angin 4,2 m/s dimiliki oleh turbin angin variasi III
yaitu sebesar 0,159 Watt.
Namun ketika jumlah stage meningkat dari dua ke tiga,
kinerja menurun karena peningkatan inersia dari rotor.
Sehingga dari beberapa tabel diatas dapat disimpulkan bahwa
ketika jumlah stage ditingkatkan dari satu ke dua, rotor
menunjukkan karakteristik kinerja yang lebih baik. Akan
tetapi kinerja akan rusak ketika jumlah stage menjadi tiga. Hal
ini tejadi disebabkan oleh peningkatan inersia dari rotor. Dari
eksperimen ini, jelas bahwa jumlah stage yang mampu
menghasilkan daya maksimum untuk rotor Savonius adalah
dua stage.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
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4.1 Kesimpulan
Berdasarkaneksperimen
yang
telahtelahdilakukan,
makadidapatkanbeberapakesimpulansebagaiberikukt :
1.
Telah dirancang sebuah sistem turbin angin dengan dua
stage dan sudut fasa 450 yang mampu menghasilkan
daya listrik maksimum sebesar 2022,6 µW, kecepatan
turbin 161,6 rpm pada kecepatan angin 4,6 m/s karena
pada rancang bangun sistem turbin ini luas area
permukaan sudu positif datangnya angin lebih besar
dari pengaruh phase shift angle sebesar 450.
2.
Dari hasil eksperimen tugas akhir ini menghasilkan
nilai Cp maksimum dari sistem turbin angin Savonius
diperoleh saat menggunakan variasi III dengan dua
stage dan sudut fasa 450 yaitu sebesar 0,159 pada
kecepatan angin 4,2 m/s.
4.2 Saran
Dari tugasakhir yang dilakukan, saran – saran yang
dapatdiberikanadalah
sebaiknya
dilakukan
penelitian
mengenai desain bentuk stage dan bentuk sudu. Dan yang
kedua yaitu pengembangan desain phase shift angle yang
lebih bervariasi untuk turbin Savonius tiga stage.
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