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BAB I. PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Kebutuhan energi listrik saat

ini

semakin meningkat dengan meningkatknr a
pertumbuhan manusia dan peralatan yang
menggunakan energi listrik seperti listrik untuk
perumahan, Iistrik untuk alat transportasi
seperti kereta api listrik, alat-alatrumah tangga
dan
lain-lainnya' Energi listrik yang diperlukan
oleh manusia dapat dihasilkan oleh pembanekit
listrik yang menggunakan beberapa sumher
energi seperti pembangkit listrik tenaga air
ll].
uap, bahan bakar minyak, surya. nuklir
[2] dan lainnya.
ini sumber energi untuk pembangkit listrik seperti
bahan bakar minyak atau tenaga
uap yang diperoleh dari sumber energi
minyak bumi dan batubara sudah mulai menipis
dan
selain itu untuk bahan baku batubara belum
ada sistem pengorahannya yang ramah
lingkungan.
FIal ini mendorong para peneliti atau perancang
untuk mencari sumberenergi altematif iain
yang memiliki potensi baik' Sumber energi
yang potensiat saat ini adalah tenaga air.
tenaga
surya' dan tenaga gelombang dimana untuk
sumber energi ini diperlukan peralatan
atau
mesin pengolah dari energi kinetik atau panas
menjadi energi listrik. Untuk pemanf-aatan
Saat

energi surya peralatan yang diperlukan
seperti solar cell masih mahal tetapi sumber
energinya

tidak akan habis' Pada energi gelombang laut
sampai saat ini masih dikembangkan alat
pengoiah untuk meubah energi gelombang
laut menjadi energi listrik dimana belum ad,a
alat

pengolah yang siap pakai.

Sementara untuk energi air, peralatan pengolahnya
sudah banyak dikenrbangkan baik

dalam skala kecil maupun besar. untuk
skala besar dapat dilihat dari ouput tegangan
listrik yang dihasilkan sampai ratusan ribu megawatt
yang mana alat ini biasanya
digunakan diarea yang luas dan bersitbt
sentralisasi seperti penggunaan dam atau
dengan area yang luas' Penggunaan pembangkit

danau

listrik skala besar dan sentral ini di Indonesia
belum menjamin ketersediaan aliran listrik
dengan kualitas dan kuantitas yang baik, dimana
untuk wilayah yang luas dan berbukit menyulitkan
dalam penyebaran aliran listriknya sehingga
pada daerah terpencil dan jauh tegangan
listrik yang diperoleh kurang stabil. untuk
menanggulangi hal ini maka dirancang
alat pembangkit listrik mikrohidro menggunakan
screw turbin' Pembangkit listrik ini
memiliki keuntungan seperti bisa digunakan pada
wilayah yang terpencil dan area yang relatif tidak
terlalu luas serta dapat bersifat desentralisasi.
Kebutuhan dasar dari pembangkit listrik ini
adalah aliran air yang mengalir. Air mengalir
ini
dapat diperoleh dari ariran sungai ataupun
irigasi. rndonesia merupakan wilayah yang

banyak memiliki

sungai-sungai besar dan kecil serta saluran irigasi. Wilayah Indonesia yang

luas sangat cocok dalam pemanfaatan pembangkit listrik mikrohidro

[3]

menggunakan screw

turbin [4lt5lt6lt7l ini. Propinsi Bengkulu termasuk wilayah yang memiliki sungai dan irigasi
yang cukup banyak dimana dapat dilihat dibeberapa daerah seperti di kota Arga Makmur.

Akan tetapi Kabupaten Arga Makmur memiliki kendala dalam hal kelistrikan. Untuk
menanggulangi kendala listrik didaerah Kabupaten Arga Makmur maka diperlukan alat
pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan memanfaatkan sumber air dari irigasi yang banyak

terdapat

di

Kelurahan Kemumu Kota Arga Makmur. Pembangkit yang dirancang dan
dibuat adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro berbasis screw turbin dimana
diharapkan screw turbin yang dihasilkan merupakan alat yang rantah lingkungan baik bagi

manusia maupun hewan (ikan). Selain ramah lingkungan, hasil dari alat pembangkit ini
diharapkan dapat membantu masyarakat pedesaan dalam menanggulangi kekurangan energi

listrik dan mengoptimaikan fungsi saluran irigasi yang ada. Alat pembangkit listrik ini dapat
dipergunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan energi listrik dan juga
dapat memecahlian issue nasional tentang energi terbanrkan.

l-1. Luaran Penelitian
Dalanr penelitian ini, sudah menghasilkan seminar nasional yang dilaksanakan pada
seminar Nasional SNTTM

XII dilampung

pada tanggal23-24

Oklober 2013 dengan Judul

'Design dan Manufacturing Screw Turbin Untuk Pembangkit Listrik
\Iikrohidro Skala Kecil".
Penranfaatan mikrohidro menggunakan Screw Turbin

Mini yang memiliki

keunggulan dapat

cirr,rprep25;L* dalam keadaan musim kering dan musin penghujan. Pembangkit skala
uimrprat

Tenaga

kecil ini

memenuhi kebutuhan akan listrik bagi masyarakat daerah terpencil yang belum dialiri

llhsrili- Pada penelitian

ini dihasilkan teknologi tepat guna berupa pembangkit skala kecil yang

dimanfaatkan masyarakat untuk mengolah hasil pertanian dan penerangan. Untuk itu tema
Pruful{il€si pada Seminar International adalah : o'Analysis of
uimpur

Screw Turbine Design and

Ffuement of the Generator in The Screw Turbine Shaft

Wfr

Used

for

Electrical Generaling". Leafled pelaksanaan Seminar
Theiland ll-12 Januari 2014.

The Small-scale of Micro

Internation

al

yang Phuket

