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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah, atas selesainya buku referensi Energi Angin: Turbin Angin. Buku ini 

diharapkan dapat memperkenalkan dasar-dasar energi angin (turbin angin), 

gambaran perkembangan energi angin khususnya di Indonesia dan dapat menjadi 

referensi mengenai energi angin khususnya turbin angin. 

Buku Energi Angin: Turbin Angin memaparkan tentang Dasar-Dasar 

Energi, Karakteristik Angin, Pengukuran Angin, Sistem Konversi Energi Angin, 

Ladang Angin, dan Perkembangan Energi Angin. Pemaparan tersebut memberikan 

pandangan dasar dan hal–hal penting terkait dengan pemanfaatan energi angin dan 

turbin angin, sehingga buku ini dapat dijadikan pedoman awal untuk kajian khusus 

terkait dengan energi angin dan turbin angin.  

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penulisan 

buku, oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun. Penulis berharap buku ini dapat berguna dalam memajukan 

pengembangan berkelanjutan aplikasi nyata dari green energy khususnya energi 

angin di Indonesia. 
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BAB 1 

DASAR-DASAR ENERGI 

 

 

 

ktivitas yang dilakukan oleh manusia, semuanya berhubungan dengan 

energi. Energi yang digunakan oleh manusia semuanya bermuara dari 

matahari, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.1. Hukum 

termodinamika 1 yang menyebutkan kekekalan energi; bahwa energi dapat diubah 

dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan dan juga 

dihancurkan [1]. 

 

Gambar 1.1. Bentuk-bentuk energi 

A 
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Energi yang dibutuhkan memiliki empat fungsi dasar yaitu [2]: 

a) Penyediaan gerak: pompa mekanis (sangat jarang) 

b) Penyediaan panas: memasak, pemrosesan cairan, proses industri, kebutuhan 

harian (pemanas ruang dan air)  

c) Penyediaan listrik: kebutuhan mesin listrik, instrumen komunikasi, penerangan, 

dll 

d) Transportasi yang bersumber dari energi listrik dan panas. 

1.1. Bentuk-Bentuk Energi 

Energi tersedia di bumi dalam berbagai bentuk. Bentuk dari energi ini dapat 

dikonversikan dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan menggunakan alat yaitu 

mesin konversi energi.  

Bentuk-bentuk energi diklasifikasikan dalam 5 bentuk [2]: 

1) Energi Mekanik 

2) Energi Listrik 

3) Energi Kimia 

4) Energi Nuklir 

5) Energi Termal 

 

1.1.1. Energi Mekanik 

Energi jenis ini yaitu energi mekanik selalu dikaitkan dengan kemampuan 

dari performansi kerja fisik. Dua bentuk energi yang terkait dengan energi mekanik 

yaitu energi potensial dan energi kinetik [2]. 

Energi mekanik merupakan gabungan dari energi potensial dan energi 

kinetik, hal ini ditunjukkan pada Persamaan 1.1 [3]. Sistem yang terisolasi yakni 

tanpa gesekan, energi mekanik tidak berubah. Meskipun gesekan tidak pernah bisa 

dihilangkan sama sekali, ada situasi gesekan ini cukup kecil dan dapat diabaikan. 

                                                                                                               (1.1) 
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1.1.1.1.  Energi Potensial 

 Energi potensial merupakan energi dari suatu benda atau sistem berkenaan 

dengan posisi dari benda atau susunan dari partikel-partikel suatu sistem [4]. 

Beberapa jenis energi potensial terdiri dari: energi potensial elastis, energi potensial 

gravitasi, energi potensial listrik, energi potensial nuklir, energi potensial antar 

molekul, energi potensial kimia. Tetapi energi potensial yang terkait dengan energi 

mekanik ini merupakan energi potensial gravitasi. 

 Energi potensial gravitasi adalah energi potensial yang terkait dengan gaya 

gravitasi. Jika suatu benda jatuh dari satu titik ke titik lain di dalam medan 

gravitasi, gaya gravitasi akan melakukan kerja positif pada objek, dan potensi 

gravitasi energi akan berkurang dengan jumlah yang sama. Contoh pemanfaatan 

energi potensial gravitasi adalah pembuatan waduk atau bendungan untuk 

menampung air pada ketinggian tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi energi 

potensial gravitasi suatu benda adalah faktor tinggi relatif terhadap beberapa titik 

referensi, massanya, dan kekuatan medan gravitasi yang ada di dalamnya. 

 Di dekat permukaan Bumi, misalnya, dianggap bahwa percepatan akibat 

gravitasi adalah konstanta g = 9,8 m/s
2
 (gravitasi standar). Jumlah energi potensial 

gravitasi yang dimiliki oleh benda yang ditinggikan sama dengan kerja yang 

dilakukan melawan gravitasi dalam mengangkatnya (W = F . d). Kerja yang 

dilakukan sama dengan gaya yang dibutuhkan untuk memindahkannya ke atas 

dikalikan dengan jarak vertikal itu dipindahkan. Gaya ke atas yang diperlukan saat 

bergerak pada kecepatan konstan sama dengan berat (W= m . g) dari suatu objek, 

sehingga kerja yang dilakukan dalam mengangkatnya melalui ketinggian h adalah 

m . g . h. Jadi, dihitung hanya untuk massa, gravitasi, dan ketinggian, seperti yang 

ditunjukkan pada Persamaan 1.2 [5]. 

                                                                                                                   (1.2)                                                                                             

 dengan; W merupakan energi potensial dari relatif objek terhadap 

keberadaannya di permukaan bumi, m adalah massa dari sebuah objek, dan h 

merupakan ketinggian dari objek itu. 
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1.1.1.2. Energi Kinetik 

Energi gerak sering disebut juga energi kinetik. Huygens menyimpulkan 

bahwa energi kinetik dapat ditransfer sepenuhnya dari satu bola ke bola lain jika 

kedua bola itu sangat keras sehingga tidak ada energi yang diserap oleh material 

bola dan sepenuhnya diubah menjadi gerak (hukum kekekalan momentum) [1]. 

Energi kinetik merupakan hubungan antara massa (m) dan kecepatan (v) yang 

ditunjukkan pada Persamaan 1.3 [2]. 

                                                              
    

 
                                           (1.3)                                                                                        

1.1.2. Energi Listrik 

 Energi listrik sering dihubungkan dengan elektron. Energi listrik dibagi 

dalam dua bentuk yaitu: listrik elektrostatik dan energi eletromagnetik [2]. 

1.1.2.1. Listrik Elektrostatik 

 Energi listrik tipe ini dihasilkan oleh akumulasi muatan pada pelat 

kapasitor. Charles Coulomb pertama kali menggambarkan kekuatan medan listrik 

pada 1780. Dia menemukan bahwa untuk muatan titik, gaya listrik bervariasi 

secara langsung dengan produk dari muatan tersebut.  

1.1.2.2. Energi Elektromagnetik 

 Energi elektomagnetik dihasilkan dari kombinasi gaya magnet dan listrik 

yang membentuk spektrum radiasi yang berkelanjutan. Jenis energi 

elektromagnetik yang paling berguna datang dalam bentuk radiasi matahari yang 

ditransmisikan oleh matahari yang membentuk dasar dari semua kehidupan di 

darat. 

1.1.3. Energi Kimia 

 Energi kimia berkaitan dengan pelepasan energi panas karena reaksi kimia 

zat (eksotermik). Proses pembakaran bahan bakar (kayu, batubara, gas dan minyak 

bumi) bertujuan untuk melepas energi kimia pada bahan bakar melalui reaksi 

oksidasi dengan oksigen. Energi yang dibebaskan dari pembakaran bahan bakar 



 

5 

dengan massa dan nilai kalor tertentu pada ruang bakar dengan efisiensi yang 

diketahui diberikan pada Persamaan 1.4 [2]. 

 
 

1.1.4. Energi Nuklir 

Energi nuklir disimpan di dalam inti materi dan dilepaskan sebagai hasil 

interaksi dalam atom. Reaksi nuklir terbagi menjadi tiga yaitu: peluruhan 

radioaktif, reaksi fusi, dan reaksi fisi. Peluruhan radioaktif untuk satu inti yang 

tidak stabil (radioisotop) meluruh menjadi konfigurasi yang lebih stabil yang 

menghasilkan pelepasan materi dan energi. Reaksi fisi; nukleus yang berat 

menyerap neutron yang membelahnya menjadi dua atau lebih nukleus disertai 

dengan pelepasan energi. Uranium U235 memiliki kemampuan menghasilkan 70 x 

10
9
 J/kg. Einstein mengusulkan Persamaan 1.5 untuk menghitung energi yang 

dihasilkan dari reaksi fisi dengan m merupakan massa, E adalah energi dan c 

merupakan kecepatan cahaya [2], reaksi ini telah digunakan untuk pembangkit 

listrik tenaga nuklir. Reaksi fusi; dua inti cahaya bergabung untuk menghasilkan 

konfigurasi yang lebih stabil disertai dengan pelepasan energi. Sebagai contoh; 

reaksi fusi air berat (deuterium) dapat menghasilkan energi 0,35 x 10
12

 J/kg [2], 

reaksi ini belum direalisasikan untuk menghasilkan listrik secara komersil. 

                                                                                                                    (1.5) 

1.1.5. Energi Panas 

 Energi panas dikaitkan dengan getaran antar molekul yang menghasilkan 

panas dan kenaikan suhu di atas lingkungan. Energi panas dihitung untuk dua 

kondisi yang berbeda: 

i. Ketika zat dalam fase murni, yaitu cair, gas atau padat, ditunjukkan pada 

Persamaan 1.6. Ep merupakan energi panas, m adalah massa, Cp adalah kalor 

jenis, dan T adalah perbedaan temperatur. 
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                                                                                                                 (1.6) 

ii. Ketika terjadi proses perubahan fase, yaitu penguapan dan kondensasi, 

ditunjukkan pada Persamaan 1.7. Ep merupakan energi panas, m adalah massa, 

dan L adalah kalor laten.  

 

                                                                                                                    (1.7) 

 

1.2. Konversi Energi 

 Konversi energi merupakan perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk 

lainnya. Proses konversi energi pasti mengalami kerugian akibat adanya pengaruh 

lingkungan dan sifat alami energi yang cenderung menyebar, sehingga hal ini harus 

dipahami dengan benar. Sebagai contoh, lampu merubah energi listrik menjadi 

energi cahaya dan panas. panas yang terjadi merupakan kerugian, sehingga jika 

energi yang listrik yang masuk ke lampu adalah 100, maka energi cahaya yang 

dihasilkan pasti kurang dari 100 karena adanya kerugian panas. Pada sistem turbin 

angin, proses konversi ditunjukkan pada Gambar 1.2 [6]. 

 

A 
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Gambar 1.2. A) Alur sistem konversi energi angin [6], B) Grafik konversi energi 

 

Energi input adalah energi kinetik angin yang diubah menjadi gerak poros 

oleh sudu turbin. Tidak seluruh potensi energi kinetik angin yang tersedia bisa 

diserap oleh turbin (kerugian desain). Semakin kecil kerugian desain, semakin 

besar energi masukan yang bisa diserap oleh turbin. Energi gerak dari turbin 

diteruskan ke gearbox lalu ke generator untuk menghasilkan listrik. Proses transfer 

energi pasti mengalami kerugian, semakin minim kerugian tiap bagian, maka 

semakin besar energi listrik yang bisa diperoleh dari energi masukan turbin. 

Perubahan energi membutuhkan mesin konversi energi atau suatu proses tertentu 

dan memiliki batasan – batasan proses perubahan, Tabel 1.1. menampilkan matrik 

konversi energi secara umum dan peralatan atau proses yang dibutuhkannya [2].  

 

 

 

 

 

B 
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Tabel 1.1. Matrik konversi energi [2] 

Ke 

Dari 
Mekanik Elektrik Panas Kimia Nuklir 

Mekanik 
Gear 

nutcracker 

push mower 
Generator listrik Gesekan X X 

Elektrik Motor listrik 
Transformer  

(trafo) 
Api listrik Elektrolisis 

Ekselerator 

partikel 

Panas Turbin uap Thermo-couple 

Alat 

penukar 

kalor 

Endotermik/ 

eksotermik  
Reaktor Fusi 

Kimia 
Mesin jet 

Roket 

Batterai 

Fuel cell 

Mesin 

mobil 

Boiler 

Intermediate 

reaction 
X 

Nuklir X X 
Reaktor 

nuklir 
X X 
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BAB 2 

KARAKTERISTIK ANGIN 

 

 

 

anas yang diterima bumi dari matahari harus melewati atmosfer terlebih 

dahulu, menyebabkan terjadinya terjadi perbedaan panas pada beberapa 

bagian atmosfer dan udara di bumi karena pengaruh gas yang menyusun 

tiap–tiap lapisan. Panas yang diserap oleh partikel gas dan pengaruh dari rotasi 

bumi, menyebabkan suatu daerah memiliki tekanan udara yang lebih tinggi dari 

daerah sekitarnya. Perbedaan tekanan tersebut menyebabkan beberapa gas (udara) 

yang berpindah dari tempat dengan tekanan tinggi ke tekanan rendah, fenomena ini 

dikenal dengan istilah angin.  

2.1. Konsep Dasar Angin 

Pergerakan udara yang terjadi secara alami disebabkan oleh adanya 

perbedaan tekanan udara pada dua area berbeda. Variabel penting yang 

menyebabkan fenomena tersebut adalah tekanan gas (P), volume gas (V), suhu gas 

(T) dan jumlah zat (n). Kaitan antara tekanan dan volume pada suhu konstan adalah 

Hukum Boyle yang menyatakan bahwa produk tekanan (P) dan volume gas (V) 

pada suhu (T) konstan adalah sama, yang dinyatakan melalui Persamaan 2.1 [7]. 

                                                                                                                   (2.1) 

Selanjutnya, Hukum Charles menyatakan pada tekanan konstan, volume 

gas berbanding terbalik dengan suhu,  yang dihubungkan melalui Persamaan 2.2 

[7]. 

                                                     
  

  
 

  

  
                                                              (2.2) 

P 
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Mempertimbangkan Hukum Boyle dan Charles serta jumlah zat pada udara 

dan konstanta Boltzmann, maka hukum gas ideal dirumuskan melalui Persamaan 

2.3 [7]. 

                                                                                                                  (2.3) 

R merupakan konstanta gas ideal yang munjukan hubungan antara energi, 

suhu dan jumlah zat dengan nilai umum R = 8,314472 J.K
-1

.mol
-1

. 

2.2. Variasi Kecepatan Angin Pada Ketinggian 

 Potensi kecepatan angin di berbagai tempat berbeda-beda, khususnya 

dipengaruhi oleh ketinggian (topografi) yang berpengaruh langsung terhadap 

tekanan udara relatif, sehingga kecepatan aliran udara berbeda–beda. Faktanya 

tidak semua data kecepatan angin tersedia dan diukur pada setiap ketinggian, 

karena selain membutuhkan waktu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. 

Mengatasi kendala tersebut, maka pendekatan matematis melalui persamaan dibuat 

untuk memprediksi kecepatan angin di satu ketinggian. Bentuk umum dari 

persamaan untuk memprediksi kecepatan terhadapa ketinggian ditunjukkan pada 

Persamaan 2.4 [7]. 

                                                       
     

     
  (

  

  
)
 

                                 (2.4) 

z1 merupakan ketinggian pengukuran, z2 merupakan perkiraan ketinggian 

kecepatan angin yang diinginkan dan  adalah parameter yang ditentukan secara 

empiris. Persamaan dapat dibuat menyesuaikan data angin yang diamati dengan 

cukup baik pada kisaran 10 hingga mungkin 100 atau 150 m jika tidak ada batas 

yang tajam dalam aliran. 

Koefisien  bervariasi sesuai dengan tinggi, waktu hari, musim dalam 

setahun, sifat medan, kecepatan angin, dan suhu [8]. Gambar 2.1 [7] menunjukkan 

plot logaritma linier untuk siang dan malam, masing-masing plot bervariasi dengan 

kecepatan angin sesuai dengan Persamaan 2.4. 
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Gambar 2.1. Variasi eksponen profil angin  dengan kecepatan angin referensi u (z1) [7] 

 

Kecepatan angin berubah dengan berubahnya ketinggian, yang secara 

umum semakin tinggi posisi, kecepatan akan lebih tinggi. Pertambahan atau 

penurunan kecepatan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yakni obstacle, 

roughness, orografi di sekitar lokasi. Untuk menghitung besarnya roughness dapat 

digunakan Persamaan 2.5 [9]. 

                                                  0

2

00 /5,0 AnbhZ 
 

                              (2.5) 

dengan :  

 zo : roughness length (m) 

 ho  : tinggi bangunan (m) 

 b  : lebar bangunan (m) 

 n  : banyaknya bangunan 

 Ao : total area di mana bangunan berada (m
2
)
   

 

 

 



 

12 

2.3. Distribusi Weibull dan Distribusi Rayleigh 

Ada beberapa fungsi densitas yang dapat digunakan untuk menggambarkan 

kurva frekuensi kecepatan angin. Dua yang fungsi paling umum adalah Weibull 

dan Rayleigh. Weibull adalah distribusi dua parameter sedangkan Rayleigh hanya 

memiliki satu parameter. Hal ini membuat Weibull lebih fleksibel dan Rayleigh 

lebih mudah digunakan. 

2.3.1. Distribusi Weibull 

Distribusi Weibull merupakan salah satu metode statistik yang berguna 

untuk mengetahui distribusi dari sejumlah data kecepatan angin yang bervariasi. 

Distribusi Weibull memiliki 2 parameter distribusi yaitu parameter bentuk Weibull 

  (tanpa dimensi) dan parameter skala Weibull   (m/s). Nilai parameter bentuk   

dapat ditentukan jika nilai tengah dan variannya diketahui menggunakan 

Persamaan 2.6 [7]. 

                                                         

086,1











u
k


                                               (2.6) 

  merupakan nilai standar deviasi kecepatan angin,   adalah jumlah nilai 

yang diukur,  ̅ adalah nilai rata-rata dari kecepatan angin, dan    adalah kecepatan 

angin yang diukur, maka nilai standar deviasi dapat diekspresikan melalui 

Persamaan 2.7 [7]. 

                                                   

 






n

i

i uu
n 1

22

1

1


                                       

(2.7)          

Persamaan 2.8 merupakan nilai rata-rata dari kecepatan angin. 

                                                        




n

i

iu
n

u
1

1

                                                    

(2.8)       

Nilai untuk parameter skala   dapat menggunakan Persamaan 2.9 [7]. 

                                                 uc  12,1    )35,1(  k                                     (2.9) 
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Fungsi distribusi dari probabilitas distribusi Weibull      dapat 

didefinisikan dengan menggunakan Persamaan 2.10 [7]. 
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Hubungan umum antara fungsi densitas dan fungsi distribusi ditunjukkan pada 

Gambar 2.2 [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Hubungan umum antara (a) fungsi densitas dan (b) fungsi distribusi [7] 

 

2.3.2. Distribusi Rayleigh 

Probabilitas fungsi kepadatan populer lainnya dalam studi tenaga angin 

yaitu Rayleigh atau chi-2. Fungsi kepadatan probabilitas Rayleigh diberikan pada 

Persamaan 2.11 [7]. 
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Fungsi distribusi kumulatif Rayleigh ditunjukkan pada Persamaan 2.12 [7]. 
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Probabilitas kecepatan angin u lebih besar dari atau sama dengan ua 

diberikan pada Persamaan 2.13 [7]. 

                                            

 





















2

4
exp1)(

u

u
uFuuP aa



                (2.13)

 

Variasi dari fungsi kerapatan ini ditunjukkan pada Persamaan 2.14 [7]. 

                                                

22 1
4

u












                                                  (2.14) 

Perlu diperhatikan bahwa variasi hanya merupakan fungsi dari kecepatan 

angin rata-rata. Karena kecepatan angin rata-rata selalu dihitung di lokasi 

pengukuran, semua statistik fungsi kepadatan Rayleigh yang digunakan untuk 

mendeskripsikan bentuk tersebut dapat langsung diperoleh tanpa perhitungan 

tambahan dalam jumlah besar. Seperti disebutkan sebelumnya, ini membuat fungsi 

kerapatan Rayleigh sangat mudah digunakan. Satu-satunya pertanyaan adalah 

kualitas hasil. Terlihat dari beberapa penelitian [10], [11], bahwa fungsi Rayleigh 

akan memberikan hasil yang dapat diterima dalam banyak kasus. Variabilitas 

alamiah angin dari tahun ke tahun cenderung membatasi kebutuhan akan 

kecanggihan yang lebih tinggi dari fungsi kerapatan Weibull.  



 

15 

BAB 3 

PENGUKURAN UNTUK  

TURBIN ANGIN 
 

 

 

erdapat tiga tahapan model pengukuran penting untuk turbin angin, yakni 

tahap pertama merupakan pengukuran potensi angin aktual pada area 

tertentu, tahap kedua pengukuran model turbin melalui terowongan angin 

dan tahap ketiga adalah pengukuran performansi turbin aktual pada lokasi instalasi. 

Pengukuran tahap pertama yakni mengukur potensi angin pada rencana lokasi 

merupakan bagian penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam 

menentukan ukuran, model dan kekuatan mekanis dari desain turbin yang 

direncanakan. Kecepatan angin aktual diukur dengan berbagai cara, mulai dari uji 

coba sederhana hingga sistem elektronik yang paling canggih. Variabilitas angin 

aktual membuat pengukuran yang akurat menjadi sulit, sehingga peralatan yang 

kompleks dibutuhkan sehingga menyebabkan peningkatan biaya pengukuran. Arah 

angin serta hubungan antara kecepatan dan arah merupakan item informasi yang 

penting untuk diketahui [7]. 

Pada tahap kedua, pengukuran dilakukan melalui simulasi pada terowongan 

angin. Pengukuran pada terowongan angin yang dilakukan adalah pengukuran daya 

keluaran listrik, pengukuran kecepatan angin sebelum dan sesudah melewati turbin, 

dan pengukuran kecepatan putar turbin. Pengukuran tahap kedua biasanya 

menggunakan data yang diperoleh pada pengukuran tahap pertama sebagai energi 

potensi angin untuk menentukan besarnya energi listrik yang mampu dihasilkan 

oleh turbin pada potensi kecepatan angin di lokasi tersebut. Sebagai tambahan, 

desain turbin yang diperoleh pada pengukuran tahap kedua juga dipertimbangkan 

berdasarkan kekuatan mekanis dari material yang digunakan, dan biasanya nilai ini 

T 
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dapat diperoleh dari data umum sifat mekanis material sehingga bagian ini tidak 

dibahas secara mendalam pada proses pengukuran untuk turbin angin.  

Tahap ketiga merupakan pengukuran aktual setelah turbin dibangun. 

Pengukuran ini umumnya difungsikan untuk mengetahui penyimpangan hasil 

pengukuran simulasi dan dibuat dalam model matematis untuk mengetahui nilai 

energi listrik yang dibangkitkan pada turbin aktual dengan lebih akurat. Nilai aktual 

energi listrik yang dibangkitkan selanjutnya diolah lebih mendalam untuk 

menentukan spesifikasi kelengkapan sistem turbin terkait kelistrikan seperti baterai 

dan inverter. Fokus pembahasan pada bagian ini adalah pengukuran kecepatan 

angin dan pengukuran tahap kedua karena berkaitan erat dengan rencana desain 

turbin angin. 

3.1. Pengukuran Kecepatan Angin 

 Kecepatan angin ini diukur karna merupakan bagian terpenting di dalam 

memprediksi energi yang akan dihasilkan dari suatu turbin angin. Pada umumnya 

alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin adalah anemometer. 

Beberapa tipe anemometer yang banyak digunakan di antaranya: anemometer tipe 

cangkir, anemometer baling-baling dan hot-wire anemometer. Bentuk cangkir dari 

anemometer tipe cangkir ini memberikan dorongan yang lebih besar di satu sisi 

daripada yang lain dan menghasilkan kecepatan rotasi yang kira-kira sebanding 

dengan kecepatan udara. Anemometer baling-baling memiliki impeler aksial yang 

terhubung dengan generator mini untuk mengukur tegangan yang dibangkitkan, 

nilai tegangan yang dibangkitkan diolah oleh sistem berdasarkan konstanta 

hubungan tegangan generator dan kecepatan putar untuk diubah menjadi nilai 

kecepatan angin. Hot-wire anemometer menggunakan kawat pemanas tipis dengan 

suhu yang dijaga tetap, ketika fluida mengenai kawat, maka suhu kawat akan turun, 

penurunan nilai suhu kawat akan diolah berdasarkan konstanta pemanasan yang 

kemudian diperhitungkan sebagai laju kecepatan angin [2]. 
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3.2. Pengukuran Kecepatan Putar 

 Alat-alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan putar suatu benda di 

antaranya: Tachometer mekanik, Tachometer digital, Stroboskop, Rotary Encoder, 

dan Wheel Encoder. Tachometer mekanik merupakan tachometer yang terkait 

dengan poros, roda gigi dan beban berputar. Ketika poros input pada posisi 

horizontal memutar poros vertikal dan secara bersamaan memutar beban yang 

dapat bergerak maju mundur. Gerak maju mundur beban diperhitungkan sebagai 

laju putaran poros, namun karena adanya efek inersia dari beban yang bergerak 

maka tingkat akurasinya menjadi rendah serta tidak dapat mengetahui arah putaran.  

Alat ukur Tachometer digital secara prinsip sama dengan anemoter tipe 

baling-baling karena menggunakan generator (bisa DC atau AC) yang kemudian 

diubah menjadi sinyal listrik melalui persamaan tertentu yang nilainya proporsional 

dengan kecepatan poros yang diukur. Kenaikan kecepatan akan proporsional 

terhadap kenaikan tegangan yang dibangkitkan. Frekuensi yang dibangkitkan pada 

tachometer digital juga dapat menggunakan fotosel dimana kenaikan kecepatan 

putar akan proporsi dengan kenaikan frekuensi fotosel. Penggunaan konstanta 

listrik memberikan keuntungan utama yakni akurasi yang lebih baik serta dapat 

mengetahui arah putaran (khusus untuk tipe generator DC).  

 Konsep yang digunakan pada alat ukur stroboskop yaitu untuk membuat 

objek yang bergerak secara siklus tampak bergerak lambat, atau tidak bergerak. 

Prinsip ini digunakan untuk mempelajari objek berputar, timbal balik, berosilasi, 

atau bergetar. Bentuk elektronik, cakram berlubang diganti dengan lampu yang 

mampu memancarkan kilatan cahaya singkat dan cepat. Frekuensi lampu kilat 

disesuaikan sehingga sama dengan, atau pecahan unit di bawah atau di atas 

kecepatan siklus objek, di mana titik objek terlihat diam atau bergerak mundur atau 

maju, tergantung pada frekuensi lampu kilat.  

Alat ukur Rotary Encoder, alat ini mampu mengukur arah sudut medan 

magnet dari magnet dengan resolusi <0,07
0
. keuntungan dari mengukur arah medan 

versus kekuatan medan meliputi: ketidakpekaan terhadap koefisien suhu magnet, 

sensitivitas yang lebih rendah terhadap guncangan dan getaran, dan kemampuan 



 

18 

untuk menahan variasi besar dalam celah antara sensor dan magnet. Aplikasi utama 

dari sensor ini adalah untuk menentukan posisi sudut sumbu putar. dalam hal ini, 

magnet permanen dipasang pada sumbu mesin tepat di atas sensor. magnet ini 

menghasilkan medan magnet terarah yang sejajar dengan permukaan sensor. 

Bidang ini bekerja sebagai antarmuka tanpa kontak antara orientasi sumbu dan 

sensor. 

Wheel Encoder adalah sensor yang dipasang pada objek berputar (seperti 

roda atau motor) untuk mengukur putaran. Tipe encoder ini menggunakan sensor 

optik, komponen mekanis yang bergerak, dan reflektor khusus untuk menghasilkan 

serangkaian pulsa listrik. pulsa ini dapat digunakan sebagai bagian dari sistem 

kontrol umpan balik untuk menentukan jarak translasi, kecepatan rotasi dari 

komponen yang berputar. 

 

3.3. Pengukuran Kecepatan Angin untuk Turbin Angin  

Kecepatan merupakan parameter terpenting dalam mengevaluasi daya dari 

turbin. Hal ini sering diremehkan oleh pabrikan atau disalahpahami oleh pembeli 

bahwa peringkat daya turbin angin hanya benar pada kecepatan tertentu, yang 

dikenal sebagai kecepatan yang dirata-rata, yang tidak terlalu rendah atau terlalu 

tinggi, tetapi di suatu tempat di mana dipercaya bahwa angin turbin akan mampu 

menahan gaya putaran. Kecepatan dibedakan menjadi empat ranah yang berbeda 

[2]. 

1. Start-up Speed  merupakan kecepatan rotor mulai berputar. 

2. Cut-in Speed adalah kecepatan angin minimum di mana turbin angin akan 

menghasilkan daya yang dapat digunakan. Kecepatan angin ini umumnya antara 

3 dan 4,5 m/s untuk sebagian besar turbin 

3. Rated Speed adalah kecepatan angin minimum di mana turbin angin akan 

menghasilkan daya yang dirata-rata yang ditentukan. 

4. Cut-out Speed merupakan batas maksimum kecepatan angin pada turbin di mana 

terjadi shut down, kadang-kadang disebut juga kecepatan furling. Cut-out speed 

merupakan fitur keselamatan yang melindungi turbin angin dari kerusakan.  
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3.4. Pengukuran Daya Generator Listrik 

Generator (atau dinamo) berfungsi merubah energi gerak poros menjadi 

energi listrik. Pada proses simulasi di turbin angin, model turbin dihubungkan 

dengan generator untuk mengetahui besarnya energi listrik yang mampu 

dibangkitkan oleh model turbin tersebut. Energi listrik merupakan satuan yang 

terikat dengan waktu yakni Watthour (Wh) atau kilo Watthour (kWh), sehingga 

istilah yang lebih tepat untuk mengukur kemampuan generator listrik adalah 

pengukuran daya listrik yang dibangkitkan. Daya listrik (dalam satuan Watt) 

merupakan fungsi dari nilai tegangan dan kuat arus sehingga nilai yang dapat 

diukur adalah besarnya tegangan (Volt) dan arus (Ampere) yang dibangkitkan. 

Pengukuran daya harus dilakukan secara simultan karena nilai tegangan berbanding 

terbalik dengan nilai arus. Terdapat dua metode pengukuran yakni menggunakan 

beban listrik variabel (variasi) dan model pengukuran langsung (maksimal). 

Gambar 3.1 menunjukkan model kedua pengukuran. 

 

 

Gambar 3.1. Model pengukuran variasi (A) dan model pengukuran maksimal (B) 

 

Simbol V menunjukkan voltmeter dan simbol A menunjukkan 

amperemeter. Pada pengukuran variabel, nilai beban listrik variabel (Variable 

Resistor: VR) dinaikan secara perlahan, tiap kenaikan hambatan akan menaikan 

arus yang diukur dan menurunkan tegangan terukur. VR terus dinaikkan sampai 
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pada satu titik posisi stall, yakni turbin tidak mampu berputar lagi karena beban 

listrik maksimal sudah terukur, sehingga nilai daya maksimal adalah besarnya arus 

dan tegangan terukur sebelum posisi stall. Metode pengukuran variabel 

memberikan hasil yang lebih akurat namun membutuhkan waktu yang lebih lama. 

Pada pengukuran langsung, proses ini dilakukan dengan mengaktifkan saklar (SW) 

menjadi ON, pada posisi ini nilai arus maksimal dan nilai tegangan maksimal akan 

diperoleh. Pada pengukuran langsung, dibutuhkan instrumen tambahan yakni 

rekaman video untuk pengukuran langsung karena saklar tidak boleh aktif lebih 

dari 5 detik untuk menghindari kerusakan. Metode pengukuran langsung 

memberikan hasil yang lebih akurat namun perlu dilakukan secara teliti dan hati–

hati.  
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BAB 4 

SISTEM KONVERSI  

ENERGI ANGIN  
 

 

 

 

ari sejumlah energi matahari yang terserap oleh bumi, 20% atau 2 x 10
6 

watt diserap oleh atmosfer. Penyerapan energi panas ini dapat 

memanaskan atmosfer bumi yang merupakan suatu penyimpanan energi 

termal, sebagai gerak konveksi dari atmosfer yang merupakan suatu konversi ke 

energi kinetik meskipun jumlahnya tidaklah begitu besar [12]. Hubbert melakukan 

perkiraan bahwa konveksi arus yang ditimbulkan oleh lautan dan atmosfer 

bergabung membentuk suatu energi yang besarnya 3,7. 10
14

 watt. Menurut Willet, 

yang juga dikutip oleh Putman, Energi angin dapat memberikan daya sebesar 

2.10
11

 Watt akan diperoleh, yang merupakan 3% dari kebutuhan energi tahun 1972 

[12]. 

Energi angin merupakan salah satu jenis sumber energi terbarukan yang 

cukup potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sumber 

pembangkit energi alternatif pada sejumlah daerah di Indonesia. Sumber energi ini 

jumlahnya tak terbatas, dapat digunakan berulangkali dan tidak menimbulkan 

polusi udara atau dampak lingkungan langsung bila diaplikasikan sebagai sumber 

pembangkit energi. Untuk mengaplikasikannya, diperlukan sebuah sistem yang 

dinamakan Sistem Konversi Energi Angin (SKEA). Sistem ini mengkonversi 

energi angin ke dalam bentuk energi mekanik yang dikenal dengan sebutan turbin 

angin [13]. 

Sistem Konversi Energi Angin adalah suatu perangkat peralatan yang 

berfungsi mengekstrak energi potensial angin menjadi energi mekanik dalam 

bentuk putaran (torsi), yang selanjutnya memutar generator untuk membangkitkan 

listrik atau peralatan lain (misalnya: pompa mekanis). SKEA dengan keluaran 

D 
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tenaga listrik disebut turbin angin (wind turbine) dan SKEA penggerak mekanik 

disebut kincir angin (wind mill), sedangkan pembangkit listrik yang menggunakan 

teknologi SKEA disebut Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) [14]. 

 

4.1. Komponen SKEA 

 SKEA untuk pembangkit listrik secara umum terdiri dari berbagai 

komponen yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang berfungsi untuk 

membangkitkan tenaga listrik dengan mengekstrasi energi angin. Komponen utama 

SKEA listrik (turbin angin) diperlihatkan seperti pada Gambar 4.1 dengan fungsi 

masing-masing komponen sebagai berikut [15]: 

 

Gambar 4.1. Komponen sistem konversi energi angin [15] 
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1. Peralatan monitoring kecepatan dan arah angin, yang berfungsi untuk 

memberikan input pada pitch control system dan yawing system. 

2. Nasel, berfungsi sebagai ruangan untuk menempatkan komponen generator, 

gearbox, rem mekanik, yawing system, transformer di atas tower turbin angin. 

3. Generator, merupakan peralatan konversi energi mekanik menjadi energi 

listrik. 

4. Sistem orientasi (Yawing mechanism), peralatan untuk orientasi arah rotor 

turbin angin terhadap perubahan arah angin. 

5. Naf, pangkal sudu berfungsi sebagai dudukan sudu dan setting sudut sudu 

terhadap perubahan kecepatan angin. 

6. Rotor, berfungsi untuk mengekstrasi energi kinetik angin menjadi energi 

mekanik dalam bentuk putaran. 

7. Tower (menara), berfungsi untuk menopang dan menempatkan turbin angin 

pada ketinggian yang diinginkan. 

8. Panel control, merupakan bagian sistem untuk mengatur, memonitor kerja 

turbin angin. 

9. Pondasi, merupakan penopang turbin angin agar dapat menahan gaya beban 

tekanan angin dan gaya berat komponen yang terpasang di atasnya. 

10. Sistem transmisi (gearbox), berfungsi untuk memindahkan daya rotor turbin 

angin ke generator dengan merubah putaran sesuai unjuk kerja putaran 

generator.  Pada gambar ini tidak menggunakan transmisi. 

11. Dan masih terdapat beberapa komponen lainya dari turbin angin yang menjadi 

pendukung operasional. 

 

4.2. Daya Angin 

 Laju aliran massa udara m (kg/s) dalam suatu area A dan dengan kecepatan 

v disajikan pada Persamaan 4.1 [16]. 

 

                        Am                                                  (4.1) 
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dengan    ρ : kerapatan udara (kg/m
3
) 

    A: luas penampang melintang aliran (m
2
) 

    ν : kecepatan aliran (m/s) 

 

Energi kinetik dalam udara merupakan aliran massa dengan kecepatan, 

diberikan pada Persamaan 4.2 [16]. 

                                 
2

2

1
 mEK                                             (4.2) 

 

Sedangkan daya angin merupakan laju aliran energi kinetik per detik, yang 

diberikan dengan Persamaan 4.3 [7]. 

                     
3

2

1
  AP                                            (4.3) 

 

dengan       P: daya mekanik pergerakan udara 

ρ :  kerapatan  udara, kg/m
3 

A : Luas penampang melintang aliran, m
2
 

V : kecepatan angin, m/s  

 

Jadi tenaga total aliran angin berbanding langsung terhadap massa jenisnya, 

luas, dan pangkat tiga kecepatannya, dalam kurva dapat diperlihatkan pada Gambar 

4.2 [15]. 
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Gambar 4.2. Daya angin spesifik [15] 

 

Daya angin spesifik yang ditunjukkan dengan besarnya daya di suatu lokasi 

per satuan luas (m
2
), yang dikelompokkan dalam beberapa kelas kecepatan angin. 

Mengacu kepada standar Amerika (NREL = National Renewable Energy 

Laboratory), kecepatan angin pengelompokkan dalam kelas rendah, sedang, tinggi 

dan ekselen seperti diperlihatkan pada Tabel 4.1 [17]. 

 

Tabel 4.1. Daya angin spesifik [17] 

Potesial Sumber daya 

angin 

Daya Angin Spesifik, 

(W/m
2)

 

Kecepatan Angin 

(m/s) 

Rendah  <  100 < 4,3 

Sedang 100 -150 4,3  - 5,0 

Tinggi 150 -200 5,0 – 5,5 

200 -300 5,5 – 6,3 

Ekselen 300 - 400 6,3  - 7,0 

400 - 600 7,0 – 8 ,2 

600 - 800 8,2 – 9,1 
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Daya yang dapat diperoleh dari turbin angin adalah pangkat tiga dari 

kecepatan angin, besarnya area sapuan rotor (rotor sweap area) serta koefisien 

daya rotor. Meskipun demikian, koefisien daya rotor turbin angin berubah dengan 

perubahan kecepatan angin. Dengan menerapkan keseimbangan energi maka daya 

maksimum yang dapat dibangkitkan oleh turbin angin, merupakan daya angin 

dikalikan dengan koefisien daya rotor turbin angin, yang dimodelkan pada 

Persamaan 4.4 [7]. 

 

                                                 

3

2

1
  ACP PWT

                                     
(4.4) 

 

dengan  : Cp :   koefisien daya rotor  

 

Dalam desain, koefisien daya turbin angin maksimum pada nilai kecepatan 

angin versi rancangan hingga kecepatan angin yang lebih tinggi dari kecepatan 

rancangan hingga seterusnya akan menurun sesuai dengan kurva koefisien daya 

meskipun dengan konfigurasi berbeda. Secara tipikal kurva koefisien daya rotor 

turbin angin dengan menggunakan profil aerodinamik tipe propeler dapat 

diperlihatkan pada Gambar 4.3 [15].  

 

Gambar 4.3. Tipikal kurva Cp vs kecepatan angin [15] 

  



 

27 

Besarnya koefisien daya (Cp) tidak konstan, sehingga daya yang 

dibangkitkan (output) dari suatu turbin angin tidak terus naik mengikuti grafik 

kecepatan angin, akan tetapi pada posisi tertentu akan menghasilkan daya 

maksimal dan seterusnya menurun. Dari gambar 4.3, karakteristik daya spesifik 

angin dan karakteristik koesien daya Cp suatu turbin angin yang digabungkan, 

maka karakteristik daya turbin angin dapat diperoleh. Pada Gambar 4.4 [15], 

disajikan karakteristik daya suatu turbin angin, dan secara umum tipikal kurva daya 

suatu turbin angin adalah dimulai dengan cut-in dan mencapai nominal pada 

kecepatan rated dan distop pada kecepatan angin cut-out. 

 

Gambar 4.4. Kurva Daya turbin angin [15] 

 

Secara teoritis koefisien daya maksimum sebesar 16/27 atau 59,3 %, 

berdasarkan Bets-coefficient (1926) [16], dengan analisis momentum sederhana 

untuk rotor turbin angin tipe axial dengan zero-drag blades. Dengan kata lain, 

turbin angin dapat mengkonversikan tidak lebih dari 60% dari tenaga total angin 

menjadi tenaga berguna. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 4.5 [15] yang 

menggambarkan besarnya daya kinetik angin secara kumulatif dengan daya 

keluaran ideal, maksimum efisiensi sebesar 0,59 (Bets-Law) dan koefisien daya 

rotor (sudu) turbin angin. 



 

28 

 

Gambar 4.5. Daya angin dan output turbin angin [15] 

 

4.3. Kerugian dan Keuntungan Pemanfaatan Energi Angin 

Selain pemanfaatan energi terhadap aktivitas manusia, energi angin juga 

memiliki kerugian dan keuntungan terhadap lingkungan. Dampak negatif dari 

pemanfaatan teknologi turbin angin dapat menimbulkan beberapa hal atau 

memberikan pengaruh [18]: 

 Visual impact, dapat mempengaruhi/menghambat pemandangan yang untuk 

sebagian orang, memandang turbin angin bisa merusak estetika. Termasuk juga 

lintasan kabel jaringan. Saat turbin angin berputar dapat memantulkan cahaya 

yang dapat membuat silau bagi yang melihatnya. 

 Noise, suara yang ditimbulkan oleh putaran baling-baling rotor bisa 

mengganggu di lingkungan terdekat dengan PLTB   

 Nature, dapat terpengaruh apabila turbin angin terpasang di area wisata, area 

perlindungan hewan. Yang dapat mempengaruhi habitat dan mungkin dapat 

mematikan burung yang melewati baling baling yang berputar.    

 Culture heritage, dapat terpengaruh jika turbin angin dipasang di desa tua 

peninggalan nenek moyang, monumen bersejarah, tempat ibadah dll.  

 Material use, penggunaan berbagai material ada yang sifatnya dapat 

mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya bahan PVC, oli 

bekas, baterai dll. 
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Perlu ditekankan bahwa energi angin tidak melibatkan pembakaran atau 

reaksi nuklir, sehingga bebas polusi. Energi ini terbarukan, berlimpah, gratis, dan 

terlebih lagi itu tersedia di mana-mana, terutama di daerah terpencil dan terbuka 

misalnya di pegunungan dan daerah dekat pesisir. Manfaat lingkungan yang 

diperoleh dari penggunaan perangkat energi terbarukan adalah penurunan 

pelepasan gas rumah kaca (CO2) yang terkait dengan bahan bakar fosil. Teknologi 

turbin angin merupakan salah satu pembangkit listrik ramah lingkungan dan tidak 

banyak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Dibandingkan dengan 

pembangkit energi listrik model konvesional, pembangkit listrik tenaga angin 

(PLTB) mempunyai banyak positif dan keuntungan [18] yakni:  

 Energi angin merupakan sumber energi terbarukan 

 Tidak menimbulkan emisi di udara (yang dapat mempengaruhi efek rumah kaca, 

ground level ozone, ozone depletion) 

 Tidak menggunakan bahan bakar, tidak membutuhkan sistem distribusi bahan 

bakar 

 Tidak menghasilkan zat toksik, asam, debu atau sampah radioaktif.  

 Apabila dipasang dalam ladang pertanian yang sangat luas, area untuk 

pemasangan turbin angin hanya memerlukan seluas 2% dari keselurahan lahan.  

 

Setiap megawatt jam listrik yang diproduksi oleh turbin angin dapat 

menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 0,8 – 0,9 ton setiap tahun. Penggunaan 

bahan bakar minyak yang dikonsumsi oleh diesel pada umumnya mengandung 10 

senyawa yang meliputi CO2, CO, THC, NO, NO2, SO2, Akrolin, Formaldehid, 

Aliphatik aldehid, dan campuran partikel. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan 

level pencemaran dari gas-gas buangan mesin diesel secara langsung akan memicu 

gangguan kesehatan terhadap manusia berupa kanker paru-paru dan mutasi genetik. 

Untuk mengetahui besarnya emisi gas-gas efek rumah kaca yakni emisi gas CO2, 

dapat dicari dengan menghitung besarnya nilai bahan bakar yang bisa dihemat 

dalam satuan liter kemudian dikonversi menjadi satuan energi berdasarkan 

perhitungan metode dari IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 
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Di dalam Protokol Kyoto ini juga diatur sebuah mekanisme yang disebut 

flexible mechanism yang terdiri dari: 

 Joint Implementation, kerjasama antara sesama negara Annex I (negara maju) 

dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca 

 Clean Development Mechanism (CDM), bentuk partisipasi negara berkembang 

dalam membantu negara maju menurunkan emisi gas rumah kaca, serta untuk 

mencapai pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. 

 Emission Trading, bentuk tukar menukar kredit emisi antara negara Annex I 

dalam memenuhi target mereka. 

 

4.4. Ekonomi SKEA 

Metode yang berbeda untuk menghitung dan menganalisis kelayakan 

ekonomi dari suatu investasi. Analisis aliran dana (cashflow) memberikan 

gambaran laju pengembalian investasi dalam rentang umur teknis turbin angin. 

Semua perhitungan didasarkan berbagai asumsi di masa mendatang, seperti 

produksi energi tahunan turbin angin, harga energi, harga operasi dan perawatan 

yang tidak bisa secara akurat dihitung saat ini. Analisis ekonomi mengikuti analisis 

sensitivitas yang mempertimbangkan resiko dan peluang dalam investasi. 

Menghitung nilai Net Present Value (NPV), dapat menggunakan Persamaan 

4.5 [19], [20].  

 

 

dengan S merupakan nilai sisa. 

 

IRR diperoleh dengan besarnya bunga yang menunjukkan nilai NPV = nol 

seperti pada Persamaan 4.6.  

                                                                                                   (4.6) 

dengan IRR merupakan internal rate of return. 
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Studi ekonomi ladang angin mempunyai beberapa komponen biaya yang 

digunakan yaitu sebagai berikut. 

1) Biaya investasi modal yang terdiri dari: biaya turbin angin, biaya jaringan 

koneksi kabel, biaya kontruksi dan biaya lain-lain. 

2) Biaya operasi dan perawatan. 

 

Pendapatan utama pada instalasi pembangkit listrik tenaga bayu/angin 

(PLTB) adalah dari menjual daya listrik. Negara tertentu terdapat insentif bagi yang 

menggunakan teknologi yang terbarukan dan ramah lingkungan, seperti carbon 

credit (CO2  tax reduction), green certificate dan lain-lain. 

 

4.5. Produsen-Produsen SKEA 

Diperkirakan jumlah produsen turbin angin di dunia ada sebanyak 162 

produsen dan jumlah jenis turbinnya ada sebanyak 1073 turbin [21]. Data sebanyak 

ini menunjukkan banyaknya pilihan bagi konsumen untuk memilih, tetapi data 

yang diperlihatkan oleh BTM Consult ApS dari beberapa produsen besar 

mendominasi untuk turbin angin yang terpasang di dunia. Sumber data dari BTM 

Consult ApS [22] pembagian pasar produsen turbin angin di dunia pada tahun 2010 

berdasarkan kapasitas turbin angin yang terpasang ditunjukkan pada Gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6. Pembagian pasar produsen turbin angin di dunia pada tahun 2010 berdasarkan 

kapasitas yang dipasang [22] 
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4.6. Kemampuan Industri Nasional Indonesia untuk SKEA 

Kemampuan industri nasional pada saat ini untuk memproduksi komponen 

pembangkit listrik tenaga bayu/angin (PLTB) sudah ada. Perusahaan-perusahaan di 

Indonesia yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi PLTB diberikan pada 

Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2. Kemampuan Industri Nasional, untuk memproduksi komponen 

PLTB [23] 

Komponen/Subsistem Industri 

Rotor PT. DI, PT. Smart Aviation, UAVINDO, ITB, Politeknik Ciwaruga 

Generator PT. Pindad, PT. BBI 

Menara PT. Korindo, PT. Barata 

Roda gigi PT. Cakra, PT. Barata, PT. Pindad 

Nasel PT. DI, PT. Barata, PT. Pindad 

Sistem kontrol PT. Guna Elektro, ITB, UAVINDO, LIN, LEN  

Yawing sistem PT. Barata, PT. Cakra, PT. LEN, PT. DI, PT. Pindad 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa industri di Indonesia, telah siap 

dan mampu untuk memproduksi Turbin Angin skala besar dengan kapasitas sampai 

dengan 600 kW. Koordinasi yang baik, dukungan pemerintah melalui penyediaan 

dana insentif dan regulasi yang mendukung khususnya, maka diyakini bahwa 

pembuatan turbin angin skala besar di Indonesia dapat terwujud. Tahap awal yang 

perlu dilakukan adalah kerjasama dengan produsen turbin angin dari negara maju 

sebagai proses alih teknologi untuk mempercepat realisasi pembuatan turbin angin 

skala besar di Indonesia. 
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BAB 5 

LADANG ANGIN  

 

 

 

 

 

adang angin (windfarm) adalah sekumpulan turbin angin yang dipasang 

dalam suatu area khusus untuk pembangkitan listrik yang terdiri dari 

beberapa tipe dan kapasitas yang umumnya dihubungkan ke jaringan 

listrik yang telah ada. Tahap awal yang diidentifikasi dari ladang angin adalah 

lokasi geografis dan variasi kecepatan angin tahunan berdasarkan data angin jangka 

panjang [24]. Penentuan jumlah turbin angin di dalam desain ladang angin terbatas 

oleh keperluan area geografis yang telah ditentukan [25]. Pembagian jarak antara 

turbin-turbin yang satu dengan yang lainnya mempertimbangkan tata letak ladang 

angin, dan bergantung terhadap karakteristik energi angin yang diperlukan untuk 

turbin yang berada di area belakang [26]. Untuk memaksimalkan potensi turbin 

angin, maka idealnya dimulai dari mendefinisikan tipe turbin, jumlah dan susunan 

letak turbin–turbin pada area geogrefis yang diberikan [25] sehingga dapat 

meminimalkan biaya per satuan energi untuk meminimalisir biaya investasi [27].  

5.1. Daya Rata-Rata Keluaran Turbin Angin 

 Faktor kapasitas merupakan salah satu parameter yang menentukan di 

dalam melakukan optimasi turbin angin. Faktor kapasitas daya turbin diekspresikan 

melalui Persamaan 5.1 [7]. 
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dengan          merupakan kecepatan awal turbin untuk menghasilkan daya 

(cut in wind speed),     (
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 merupakan kecepatan nominal rata-rata (rated 

wind speed),        merupakan kecepatan operasi maksimum (furling wind 
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speed),   merupakan parameter bentuk Weibull, dan   merupakan parameter skala 

Weibull. 

Distribusi Weibull merupakan salah satu metode statistik yang berguna 

untuk mengetahui distribusi dari sejumlah data kecepatan angin yang bervariasi. 

Distribusi Weibull memiliki 2 parameter distribusi yaitu parameter bentuk Weibull 

  (tanpa dimensi) dan parameter skala Weibull   (m/s). Menentukan nilai 

parameter bentuk  , jika nilai tengah dan variannya telah diketahui dengan 

menggunakan Persamaan 5.2 [7]. 

 

                                                              (
 

 ̅
)
      

                                                      (5.2) 

dengan   merupakan nilai standar deviasi kecepatan angin,   adalah jumlah nilai 

yang diukur,  ̅ adalah nilai rata-rata dari kecepatan angin, dan    adalah kecepatan 

angin yang diukur, maka nilai standar deviasi dapat diekspresikan melalui 

Persamaan 5.3 [7]. 

 

                                                        
 

   
∑      ̅   

                                     (5.3) 

Persamaan 6.4 merupakan nilai rata-rata dari kecepatan angin. 

                                                            ̅  
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                                                           (5.4) 

Nilai untuk parameter skala   dapat menggunakan Persamaan 5.5 [7]. 

                                                            ̅                                                          (5.5) 

Fungsi distribusi dari probabilitas distribusi Weibull      dapat didefinisikan 

dengan menggunakan Persamaan 5.6 [7]. 
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Daya rata-rata keluaran yang dihasilkan dari potensi angin pada satu turbin angin 

yang diekspresikan melalui Persamaan 5.7 [7].    
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dengan        merupakan daya rata-rata desain dari turbin angin dan     

merupakan kecepatan rata-rata desain dari turbin angin. 

 

5.2. Konfigurasi Ladang Angin 

Pemodelan konfigurasi ladang angin sebaiknya ditentukan berdasarkan area 

geografis dengan parameter-parameter turbin angin yang diketahui serta ukuran 

areanya. Tujuan utama penentuan konfigurasi optimal untuk ladang angin adalah 

memperoleh densitas energi keluaran maksimal pada luas area tertentu untuk 

memperkecil biaya. Arah angin untuk proses analisis pada bidang penelitian dan 

studi awal diasumsikan pada datang dari arah yang dominan. Pengaturan jarak dari 

suatu kelompok turbin angin di ladang angin tergantung pada area lokasi, arah, 

kecepatan angin, dan ukuran turbin [25]. 

Model wake effects yang digunakan adalah model wake effects yang 

dikembangkan N.O Jensen seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.1. 

 

Gambar 5.1. Skema model wake effects Jensen [26], [28]–[31] 

 

Bentuk dari kesetimbangan momentum dan penggunaan teori Betz untuk 

menentukan kecepatan angin di belakang rotor mirip pada persamaan penurunan 

kecepatan angin (downstream) yang dideskripsikan melalui Persamaan 5.8 [26], 

[28]–[31]. 
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dengan     merupakan kecepatan angin dari hulu turbin (upstream),   adalah 

faktor induksi aksial,    adalah radius rotor downstream,   merupakan entrainment 

constant, dan       adalah jarak di belakang turbin. 

 

Radius rotor downstream diekspresikan melalui Persamaan 5.9. 

 

                                                                √
   

    
                                                         (5.9) 

 

Koefisien thrust turbin    dan koefisien daya    yang dihubungkan dengan faktor 

induksi aksial diekspresikan melalui Persamaan 5.10. 

 

                                                   dan                                 (5.10) 

Entrainment Constant, diberikan pada Persamaan 5.11 

 

                                                             
   

  (
 

  
)
                                                            (5.11) 

 

dengan   merupakan tinggi hub dari turbin angin dan    merupakan kekasaran 

permukaan lokasi. 

 

Tata letak penempatan turbin-turbin dengan menggunakan Gambar 5.2 

jumlah total turbin angin dapat didefinisikan sebagai perkalian jumlah turbin 

sebaris dan jumlah turbin sekolom seperti Persamaan 5.12 - 5.16 [25]. 
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Gambar 5.2. Skema penempatan turbin angin untuk arah angin yang dominan 

 

                                                                                                                          (5.12) 

 

Jumlah turbin angin antara turbin sebaris dapat dihitung dengan Persamaan 5.13. 

 

                                                                     
    

     
                                            (5.13) 

 

Jumlah turbin angin antara turbin sekolom dapat dihitung dengan Persamaan 5.14. 

 

                                                                    
    

     
                                               (5.14) 

 

Untuk energi turbin sebaris selama setahun dideskripsikan dengan Persamaan 5.15. 

 

                                                                                                         (5.15) 
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   merupakan nilai koefisien jumlah waktu dalam satu tahun atau lebih, nilai hy 

adalah 8760 h (365 x 24). Sehingga total energi turbin selama setahun 

dideskripsikan dengan Persamaan 5.16. 

 

                                                                                                                          (5.16) 

      

Persamaan yang digunakan untuk menghitung biaya per tahun desain 

ladang angin sebagai fungsi dari jumlah turbin ( ) secara umum dideskripsikan 

seperti pada Persamaan 5.17 [25], [26], [28], [32]. 

 

                                                        ,
 

 
 

 

 
           

-                          (5.17) 

 

Meminimumkan biaya per satuan energi yang dihasilkan menggunakan Persamaan 

5.18 [26], [32]. 

 

                                                         (
     

      
)                                                  (5.18) 

   

 Fungsi objektif dipilih untuk mendefinisikan keuntungan dari mendesain 

ladang angin. Hal ini berarti meminimalkan investasi dan memaksimalkan energi 

yang dihasilkan. Solusi optimal terdiri dari biaya investasi ladang angin dan energi 

turbin angin yang terpasang. Jumlah turbin angin secara langsung berhubungan 

dengan ukuran ladang angin. Energi dari ladang angin adalah fungsi dari jumlah 

turbin-turbin yang dipasang, daya rata-rata dan kondisi angin. 
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BAB 6 

PERKEMBANGAN ENERGI ANGIN 

 
 

 

 

 

 

 

6.1. Perkembangan Energi Angin di Dunia 

erkembangan daya angin yang terpasang di dunia dari tahun 2001 sampai 

dengan 2017 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Empat tahun 

berturut-turut dari 2014-2017 dengan total yang sudah diinstal tiap 

tahunnya pembangkit listrik tenaga bayu di atas 50 GW seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 6.1 [33]. Pasar pembangkit tenaga angin tahunan faktanya turun 3,8% 

pada tahun 2016 menjadi 54,642 MW dan pada tahun 2017 juga turun sebesar 

52,492 MW. Pertumbuhan total pembangkit tenaga angin pada tahun 2017 

sebanyak 539,123 MW. Pertumbuhan rata-rata masih baik, meskipun pertumbuhan 

pada tahun 2016 dan 2017 cenderung menurun sedikit dibandingkan tahun 2015 

[33]. 

 

Gambar 6.1. Kapasitas global pembangkit energi angin terpasang 2001-2017 [33] 

 

 

 

P 
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6.2. Perkembangan Energi Angin di Asia Tenggara 

Negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand dan Vietnam 

mendorong pengembangan turbin angin, tetapi regulasi dan ketidakpastian 

ekonomi serta sedikitnya jaringan transmisi menghambat kemajuan di Filipina, 

yang hanya memiliki satu ladang angin dengan kapasitas 33 MW yang dibangun 

pada tahun 2009. Thailand mempunyai kapasitas total terpasang untuk pembangkit 

tenaga angin sebesar 7 MW dan penambahan 2 MW terjadi pada tahun lalu. 

Kapasitas total terpasang 7 MW ini akan segera didorong dengan rencana 

pengembangan empat ladang angin dengan total 242 MW. Pengembangan ladang 

angin 2 x 90 MW pada tahun 2013 menggunakan turbin angin siemen, yang 

disebut dengan Huay Bong II dan III, sedangkan konstruksi 90 MW di Thep Sathit 

Fars telah ditunda berkenaan dengan ketidaksetujuan pemerintah pada lokasi. 

Thailand mempunyai lokasi dengan potensi angin yang terbaik untuk ditempatkan 

merupakan area konservasi, yang membuat ijin tanah menjadi lebih komplek. 

Perencanaan pengembangan proyek energi angin di Thailand meskipun mengalami 

kendala mentargetkan totalnya 645 MW [34]. 

Vietnam menargetkan aplikasi pembangkit daya angin mencapai 1 GW 

pada tahun 2020 dan 6,2 GW pada tahun 2030. Master plan power Vietnam ke VII 

telah ditetapkan pada tahun lalu dan obligasi EVN (Electricity of Vietnam Group), 

untuk membeli semua listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga angin 

on-grid. Studi-studi estimasi menyebutkan bahwa Vietnam memiliki potensi energi 

angin yang bagus. Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa 

potensi energi angin Vietnam sebesar 521 GW. Studi yang dilakukan oleh EVN 

juga menyebutkan bahwa Vietnam memiliki potensi energi angin sebesar 1.785 

GW [34]. GIZ proyek energi angin menyebutkan sekitar 42 proyek pembangkit 

angin berkisar antara 6 MW sampai 150 MW pada tempat yang berbeda 

pengembangan di Vietnam untuk kapasitas total 3,9 GW. Perusahaan gabungan 

energi terbarukan Vietnam pada tahun lalu menyelesaikan tahap pertama ladang 

angin 120 MW di provinsi Binh Thuan, dengan 201,5 MW turbin yang dikoneksi 

ke grid yang cukup jauh [34]. 
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6.3. Perkembangan Energi Angin di Indonesia  

Perkembangan teknologi dan kebutuhan energi saat ini yang meningkat, 

dengan kondisi khususnya di Indonesia dengan meningkatnya harga dan 

pembatasan bahan bakar minyak, diperlukan teknologi dan pemanfaatan sumber 

energi baru dan terbarukan. Implementasi teknologi energi angin di Indonesia 

masih rendah. Pembangkit tenaga angin yang terpasang di seluruh Indonesia sekitar 

1,6 MW dalam skala non-komersial [35]. Data mengenai target bauran energi 

nasional dari dewan energi nasional dari tahun 2013 sampai 2050 terlihat seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 6.2 [36]. Data menunjukkan kondisi energi 

nasional pada tahun 2013, penggunaan energi baru dan terbarukan masih kecil 

sebesar 8%. Data juga memperlihatkan target energi nasional pemerintah pada 

regulasinya yang terbaru untuk tahun 2025, penggunaan energi baru dan terbarukan 

sebesar 23%. Data ini menjadi dorongan yang kuat dalam penggunaan energi baru 

dan terbarukan. 

 

 

Gambar 6.2. Data bauran energi nasional dari tahun 2013 – 2050 [36] 

 

Potensi energi angin di Indonesia secara keseluruhan rata-rata tidaklah 

besar, tetapi berdasarkan survei dan pengukuran data angin yang telah dilakukan 

sejak 1979, banyak daerah yang prospektif karena memiliki kecepatan angin rata-

rata tahunan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.3 [37]. Data  memperlihatkan 

daerah timur Indonesia memiliki potensi energi angin yang cukup besar. 
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Gambar 6.3. Data rata-rata kecepatan angin di atas ketinggian 50 m dari tahun 1983 – 1993 

di Indonesia [37] 

 

Pengembangan energi angin mengenai sektor energi angin dari tahun 2010 

sampai dengan 2025 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.1 [38]. Target dari 

rencana pengembangan ini menunjukkan kapasitas pembangkit tenaga angin 

sampai dengan 2025 sangat besar sebesar 256 MW. Target menunjukkan 

keseriusan pemerintah dalam pengembangan pembangkit tenaga angin. 

 

Tabel 6.1. Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga angin/bayu 

 
 

Hasil energi maksimal dari suatu pembangkit listrik tenaga angin/bayu 

(PLTB) didapat dengan memperhatikan potensi energi angin dan karakteristik daya 

turbin angin. Evaluasi energi angin di suatu daerah/lokasi meliputi; pola dan 

besarnya kecepatan angin, arah angin, rapat daya serta potensi energi tersedia dan 

dilakukan setidaknya selama satu tahun [39].  
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Data angin di Indonesia diperoleh dari berbagai pengukuran angin seperti 

dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan pengukuran di 

tempat yang dilakukan oleh Lembaga Penerbangan dan Aerodinamika Nasional 

(LAPAN), Winrock International USA, Wind Guard Germany bekerjasama dengan 

pemerintah lokal, Soluziona kerjasama dengan Kementerian ESDM, NipSA 

Spanyol dan institusi lainnya yang relevan pada beberapa area di Indonesia [35]. 

 Gambar 6.4 [35] menunjukkan potensi energi angin di Indonesia dinilai 

melalui data satelit dari 3TIER. Lokasi potensial diwarnai dengan kuning gelap 

kecoklatan, yakni pantai Selatan pulau jawa, bagian tenggara indonesia (NTT, 

Maluku) dan area dengan potensi menengah yakni bagian selatan Pulau Sulawesi. 

Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua [35]. 

 

Gambar 6.4. Kecepatan angin global Indonesia pada ketinggian 80 m [35] 

 

Data angin yang dikumpulkan sebanyak 166 lokasi di Indonesia telah 

diukur potensi energi anginnya [34]. Hasilnya menunjukkan bahwa 35 lokasi 

mempunyai potensi energi angin yang bagus dengan kecepatan energi angin 

tahunan rata-rata di atas 6 m/s. Hasilnya menunjukkan sebanyak 34 lokasi 

mempunyai energi angin yang cukup baik untuk dikembangkan, kecepatan energi 

tahunan rata-ratanya antara 4 – 5 m/s [35].  
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Pengukuran energi angin di Indonesia telah dilakukan lebih dari 15 tahun 

yang lalu, kebanyakan dilakukan oleh LAPAN seperti yang ditunjukkan pada Tabel 

6.2 [23]. 

 

Tabel 6.2. Rangkuman data angin di Indonesia [23] 

Potensi angin 
Kecepatan angin 

pada 50 m (m/s) 

Rapat Daya 

Angin pada 50 m 

(W/m
2
) 

Jumlah 

Lokasi 
Provinsi 

Jelek 3,0 – 4,0 < 75 84 Maluku, Papua, Sumba, 

Mentawai, Bengkulu, 

Jambi, Nusa Tenggara 

Timur dan Barat, 

Sulawesi Utara dan 

Selatan, Sumatera 

Utara, Jawa Tengah, 

DIY, Lampung, 

Kalimantan 

Sedang 4,0 – 5,0 75 – 150 34 Jawa Timur dan 

Tengah, DIY, Bali, 

Bengkulu, Nusa 

Tenggara Timur dan 

Barat, Sulawesi Utara 

dan Selatan 

Bagus > 5,0 > 150 35 Banten, DKI, Jawa 

Tengah dan Barat, 

DIY, Nusa Tenggara 

Timur dan barat, 

Sulawesi Utara dan 

Selatan, Maluku 

Sumber : Data angin LAPAN (2013) 

 

 Implementasi teknologi energi angin di Indonesia masih rendah. 

Implementasi sistem energi angin terbatas di area terpencil dan di pulau-pulau, 

itupun dipasang dengan frekuensi sebagai bagian dari pengembangan atau proyek 
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penelitian. Area sepanjang pantai utara dan selatan bagian dari pulau jawa, bagian 

timur pulau Madura, bagian utara dan selatan pulau Sulawesi, dan beberapa bagian 

pulau Nusa Tenggara telah diaplikasikan turbin angin untuk pembangkit listrik. 

Implementasi turbin angin kebanyakan menggunakan sistem tunggal dan sistem 

hibrid tetapi jumlah dan kualitas masih membutuhkan perbaikan untuk 

pengembangan [35]. 

Kapasitas yang paling besar pembangkit listrik tanaga bayu (PLTB) di 

Indonesia saat ini adalah PLTB Sidrap. PLTB ini memiliki 30 turbin angin dengan 

tinggi tower sebesar 80 meter dan diameter rotor sebesar 57 meter. Masing-masing 

menggerakkan turbin berkapasitas 2,5 MW, sehingga total kapasitas yang 

dihasilkan oleh 30 turbin adalah 75 MW. PLTB Sidrap merupakan PLTB 

komersial pertama yang dibangun PT UPC Sidrap Bayu, dan mampu mengaliri 

listrik sebanyak 150.000 untuk rumah tangga dengan keperluan daya 450 KVA 

[40]. 

Kapasitas turbin angin terpasang yang cukup besar di Indonesia sebesar 100 

kW, yang dipasang oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di 

Sukabumi (Jawa Barat) dan Selayar (Sulawesi Selatan). Fasilitas pembangkit 

tenaga angin saat ini yang paling besar dipasang adalah di Nusa Penida Bali dengan 

kapasitas 735 kW. Fasilitas pembangkit tenaga angin on-grid ini merupakan 

kerjasama antara pemerintah lokal Klungkung (Bali), Kementerian ESDM, dan PT. 

PLN. Kapasitas total terpasang turbin angin terbesar kedua adalah 240 kW di 

Sangihe (Sulawesi Utara). Instalasi sistem koneksi ke grid ini juga merupakan 

kerjasama antara Kementerian ESDM dan PT. PLN, di mana pembangkit tenaga 

angin secara langsung mensuplai jaringan PLN [23]. 

Beberapa proyek percotohan pemanfaatan energi angin telah dibangun di 

Indonesia, diantaranya [15]:  

 Desa angin percontohan Jepara – Jawa Tengah telah dibangun pada tahun 1991 

sampai 1995. 

 Pemanfaatan turbin angin di pulau Nyamuk – Karimunjawa (2  unit @ 1,0 kW 

dan 6 unit @ 2,5 kW) 
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 Pulau Karya DKI Jakarta (1 unit 2,5 kW dan 4 unit @ 1,0 kW), untuk 

penerangan jalan dan pemompaan air. 

 Desa Selayar – Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, untuk 

penerangan rumah dan sarana umum (sebanyak 7 unit @ 1,0 k W)  

 Desa Samas - Yogyakarta, terdiri dari beberapa unit SKEA (2,5 kW, 3,5kW dan 

10 kW) untuk penggerak kompresor pada pembibitan udang galah dan 

pemompaan air.  

 Desa Kuwaru – Kabupaten Bantul, terdiri dari 2 unit @ 3,5 kW untuk 

pemompaan air dan 1,0 kW untuk penerangan di kandang pembesaran sapi. 

  Pulau Giliiyang – Kabupaten Sumenep Madura, untuk penerangan rumah dan 

sarana umum terdiri dari  6 unit turbin angin @ 5 kW.  

 Sistem Hibrid  Angin–Surya–Diesel di Rote Ndao Nusa Tenggara Timur, 

dengan 4 unit @ 10 kW turbin angin dan  36 kWp Photovoltaic. 

 Nusa Penida Bali , terdiri dari 7 unit @ 80 kW yang dihubungkan dengan grid 

terbatas di Nusa Penida. 
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