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Abstrak—Aceh memiliki banyak aliran sungai yang mempunyai tinggi jatuh dan debit air yang bervariasi 
dimana pemanfaatannya belum optimal. Tugas akhir ini bertujuan untuk memanfaatkan energi air sehingga 
mampu menghasilkan sebuah prototipe pembangkit energi listrik piko hidro. Perancangan PLTPH ini dimulai 
dari pengukuran potensi air, merancang turbin dan generator, selanjutnya mengamati sistem kerja PLTPH dan 
memperkirakan daya listrik yang akan dihasilkan oleh PLTPH tersebut. Dari lokasi yang dipilih, diketahui debit air 
sebesar 0.0054 m3/s dan memiliki tinggi jatuh air sebesar 3 m. Data ini digunakan untuk menghitung dan merancang 
turbin, pemilihan bak penampungan, pipa hisap (draft tube), dan perancangan generator. Hasil penelitian didapatkan 
rancang bangun prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) dengan menggunakan turbin open 
flume dan generator magnet permanent 24 kutub.  Turbin open flume memiliki konstruksi yang sederhana dan 
dapat dioperasikan pada tinggi jatuh air antara 3-6 meter serta debit air yang rendah sehingga penggunaan turbin 
open flume untuk pembangkit listrik tenaga piko hidro yang akan digunakan pada aliran sungai yang memiliki  
tinggi jatuh air dan debit air yang rendah sangat tepat. Dengan kecepatan putaran generator 261,9 rpm, PLTPH 
ini mampu menghasilkan tegangan sebesar 13,37 V dan arus 3,11 A sehingga daya yang diperoleh adalah 41,6 watt.

Kata kunci: Energi Air, PLTPH, Open Flume

Abstract—Most of rivers in Aceh have different flow rates and head of water. Utilizing rivers with low head of water 
for generating electricity is still limited. This paper aims to harness the potential energy from the river with low 
head of water to produce electricity by developing a prototype of pico-hydro power plant (PHPP). For designing the 
generation system, the flow rate of the river was measured. This data was used to design the propeller of the water 
turbine and the generator. The selected location has water with the flow rate of 0.0054 m3/s and the head of 3 m. 
The type of the turbine used in the design is the open flume which can accommodate the low flow rate of water. The 
generator is designed with 24 poles permanent magnets and rotation speed of 261.9 rpm . The prototype of Pico-
hydro power plant is capable to produce voltage at 13.37 V and current at 3.11 A. The total power generated is  41,6 
Watts.

Keywords: Hydro Power, PLTPH, Open Flume

I. Pendahuluan

Teknologi air sebagai pembangkit tenaga air skala 
kecil merupakan salah satu teknologi  yang pemanfaatan 
energinya handal dengan biaya yang relatif murah, 
serta penyediaan energi yang ramah lingkungan. Energi 
potensial air (Hydropower) merupakan salah satu energi 
yang paling banyak di gunakan sebagai pembangkit 
energi listrik, seperti pembangkit listrik tenaga mikro 
hidro (PLTMH) dan pembangkit listrik tenaga pikohidro 
(PLTPH). Turbin air merupakan alat pengubah energi 
potensial air menjadi energi mekanik yang dapat 
dimanfaatkan sebagai penggerak generator (Lubis, 2007).

Pembangkit listrik tenaga piko hidro menggunakan 
turbin propeller open flume merupakan suatu pembangkit 
yang memanfaatkan aliran sungai yang memiliki head 
yang rendah sebagai tenaga penggeraknya. Piko hidro 
dengan menggunakan turbin propeller open flume 
tidak memerlukan pipa penstok dan konstruksi rumah 

pembangkit (Nugraha, 2013). Turbin propoller open 
flume merupakan turbin reaksi yang beroperasi pada head 
rendah yaitu kurang dari 6 meter. Turbin propeller open 
flume memiliki konstruksi yang sederhana dan harga yang 
relatif murah (Paisey, 2010).

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki 
potensi tenaga air dan diperkirakan dapat menghasilkan 
energi listrik sebesar 1482,5 MW, sementara 
pemanfaatannya belum begitu optimal. Potensi air di Aceh 
menyebar dihampir seluruh wilayah Kabupaten atau Kota, 
hal ini didukung oleh adanya sungai besar dan anak sungai 
maupun percabangan sungai yang memiliki debit dan 
head yang beraneka ragam. Seperti pada salah satu sungai 
yang berlokasi di Mata Ie, Aceh Besar merupakan sungai 
pembuangan dari pintu air yang memiliki head yang rendah 
yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi 
listrik. Untuk daerah yang mempunyai sumber energi 
air sangatlah menguntungkan apabila memanfaatkan 
teknologi turbin air. Dengan adanya perancangan 
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pembangkit energi listrik yang memanfaatkan energi 
air sebagai penggeraknya diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan energi listrik tersebut. Untuk pembangkit 
listrik berskala kecil seperti Pembangkit Listrik Tenaga 
Pikohidro (PLTPH),  penggunaan turbin propeller open 
flume sangatlah tepat untuk dioperasikan pada head yang 
rendah.

 Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan 
potensi energi air yang terbatas sehingga mampu 
menghasilkan energi listrik melalui perancangan prototipe 
PLTPH menggunakan turbin propeller open flume.

II. dasar TeorI

A. Potensi Energi Air

Potensi tenaga air dan pemanfaatannya pada umumnya 
sangat berbeda jika  dibandingkan dengan penggunaan 
tenaga lain. Sumber tenaga air merupakan sumber yang 
dapat diperbaharui. Potensi secara keseluruhan tenaga air 
relatif kecil dibandingkan dengan jumlah sumber bahan 
bakar fosil. Untuk menetukan pemakaian suatu potensi 
sumber tenaga air, ada tiga faktor utama yang harus 
diperhatikan yaitu jumlah air yang tersedia, tinggi jatuh 
air yang dimanfaatkan, dan jarak lokasi (Mahyuzal, 2013).

B. PLTPH

Sistem tenaga Pico-hydro merupakan pembangkit 
listrik tenaga air yang menghasilkan pembangkit listrik 
maksimum 5 kW dan biasanya ditemukan di daerah 
pedesaan dan perbukitan (Zainuddin and all,2009). Piko 
hidro memiliki 3 komponen utama,yaitu (Nugraha.dkk, 
2013) :
a. Aliran Air, merupakan komponen utama yang 

digunakan untuk menggerakkan turbin. 
b. Turbin, merupakan komponen yang mengubah energi 

potensial pada air menjadi daya mekanikal. 
c. Generator, merupakan suatu mesin yang mampu 

mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. 

C. Turbin Open Flume

Turbin open flume merupakan salah satu jenis turbin 
reaksi (propeller), dimana perbedaan antara tekanan inlet 
dan outlet digunakan untuk mendapatkan daya poros. 
Prinsip kerja turbin open flume sangat sederhana. Air 

yang memiliki energi potensial masuk ke dalam ruang 
turbin melalui guide vane selanjutnya memutar propeller. 
Sehingga menghasilkan daya turbin. Daya turbin 
kemudian diteruskan oleh poros menuju alternator untuk 
diubah ke dalam energi listrik, air yang telah memutar 
propeller keluar melalui draft tube. Bagian-bagian turbin 
open flume dapat dilihat pada gambar 1. (Saeful, 2009).

D. Generator Magnet Permanent

Generator magnet permanen juga sama seperti 
generator sinkron umumnya, yaitu terdiri dari dua bagian 
utama rotor (bagian yang berputar) dan stator (bagian yang 
diam). Akan tetapi generator magnet permanen memiliki 
perbedaan utama dari generator sinkron umumnya yaitu 
pada cara pembangkitan (sistem eksitasi) fluks magnetik, 
yaitu pada generator sinkron magnet permanen fluks 
magnet pada rotor dibangkitkan oleh magnet permanen 
yang kekuatan dan spesifikasi tergantung pada material 
magnet yang digunakan. Sedangkan pada generator 
sinkron biasa fluks magnet pada rotor di bangkitkan oleh 
tegangan DC melalui cincip geser serta sikat dan diberikan 
ke kumparan medan. 

Hubungan antara kecepatan putar dengan frekuensi 
generator dapat dilihat pada Persamaan 1 berikut ini 
(Fitradhana, 2012),

n f
p

=
120 1( )

Keterangan,
n = putaran (rpm)
f  = frekuensi (Hz)
p = jumlah kutub 

Tegangan induksi yang dibangkitkan oleh generator 
adalah  dapat dilihat pada Persamaan 2 berikut ini 
(Fitradhana,2012),

E N f
N
Nrms

s

ph

= 4 44 2, . . . . , ( )maxθ

Dimana,
E rms = Tegangan induksi (volt)
N      = Jumlah lilitan per kumparan
f = Frekuensi (Hz)
θmax  = Fluks Magnet (Wb)
Ns = Jumlah Kumparan
Nph = Jumlah Phasa

III. MeTodelogI PenelITIan

Penelitian ini dilakukan secara bertahap, berikut 
tahapan yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini 
dapat dilihat pada Gambar 2 :

Tahap pemilihan lokasi merupakan tahapan yang 
dilakukan oleh penulis untuk menentukan dimana lokasi 
untuk pengambilan data yang akan diteliti. Setelah 
ditentukan lokasi yang akan digunakan maka tahapan Gambar 1 Turbin Open Flume (Saeful, 2009)
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selanjutnya adalah mengukur parameter-parameter 
penting untuk dibuat prototipe PLTPH seperti debit air 
dan head efektif pada lokasi tersebut. Selanjutnya tahapan 
yang akan dilakukan yaitu mendesain rancangan prototipe 
Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) yang 
sesuai dengan lokasi tempat pengambilan data. Setelah 
proses desain alat selesai, maka tahap selanjutnya adalah 
mempersiapkan segala kebutuhan alat dan bahan yang 
diperlukan selama penelitian yang sesuai dengan hasil 
desain yang telah dibuat. Pada tahapan ini bahan awal 
yang harus dipersiapkan adalah turbin dan prototipe 
Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH), maka 
tahap selanjutnya adalah pembuatan generator magnet 
permanent yang sesuai dengan daya yang dihasilkan oleh 
turbin. Tahapan berikutnya yaitu menguji kinerja dari unit 
pembangkit yang telah selesai dibuat selama penelitian. 
Jika terjadi kegagalan maka unit pembangkit akan 
diperbaiki dan kembali pada proses pembuatan alat. Jika 
hasil perancangan telah berhasil maka akan dilanjutkan 
pada tahap analisa kinerja alat. Tahapan ini berfungsi 
menganalisa kinerja unit pembangkit dalam proses 
pengujian yang bertujuan untuk mengamati keberhasilan 
kinerja pembangkit. 

A. Menentukan Desain Prototipe PLTPH

Desain turbin pada prototipe Pembangkit Listrik 
Tenaga Piko Hidro berfungsi untuk mengubah air menjadi 
energi kinetik, dimana turbin ini terbuat dari besi. Untuk 
merancang turbin ini maka langkah awal perlu dilakukan 
analisa,yaitu :
1. Menghitung daya output turbin, yaitu dengan 

menggunakan persamaan 3 (Harsarapama, 2012):

P g Q h t= × × × ×ρ η ( )3

2. Menghitung kecepatan spesifik turbin dengan 
menggunakan persamaan 4 (Harsarapama, 2012) :

n
n p
Hs s= / ( )4 4

3. Menghitung diameter Sudu Jalan dengan menggunakan 
persamaan 5 (Harsarapama, 2012) :

4. Untuk perhitungan jarak antar sudu maka dapat 
digunakan persamaan 6 (Harsarapama, 2012)  :

Setelah menghitung dimensi sudu jalan dari turbin, 
maka tahapan selanjutnya adalah mendesain sudu jalan 
tersebut dengan menggunakan software AutoCad. Berikut 
pada Gambar 3 dan Gambar  4 merupakan hasil desain 
dari sudu jalan.
5. Sudu Pengarah 

Untuk merancang sudu pengarah seperti yang terdapat 
pada Gambar 5, maka jumlah sudu pengarah dapat 
dihitung menggunaan persamaan 7 (Harsarapama,  2012) :

Z D= +
1
4

4 7( )

Gambar 2  Diagram Alir Penelitian

Gambar 3. Sudu Jalan Tampak Atas Turbin Baling-Baling Hasil 
Perancangan

Gambar 4. Sudu Jalan Tampak Samping Turbin Baling-Baling Hasil 
Perancangan
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B. Pembuatan Generator

Pembuatan generator ini disesuaikan dengan daya 
output turbin yang dihasilkan. Generator yang dibuat 
adalah generator magnet permanen dengan menggunakan 
24 kutub. Tahapan selanjutnya mendesain generator 
magnet permanent tersebut seperti Gambar 6 dengan 
menggunakan software AutoCad.

Setelah menentukan desain turbin dan generator 
magnet permanent maka didapatkan tampilan desain 
sistem dari PLTPH menggunakan turbin open flume 
seperti Gambar 7.

IV. hasIl dan PeMbahasan

A. Hasil Pengukuran Air

Data hasil pengamatan lapangan yaitu pengukuran 
ketinggian Head dan debit air yang mengalir per detik. 
Maka didapatkan nilai seperti Tabel 1 :

Tabel 1 Hasil Pengukuran

1. Kecepatan Aliran Air (V) 0,9 m/s

2. Luas Penampang (A) 0,007 m2

3. Debit Air (Q) 0,0063 m3/s

4. Head (H) 3 m

B. Spesifikasi Komponen Turbin

Berdasarkan hasil perencanaan dan perhitungan pada 
subbab 3 maka didapatkan spesifikasi komponen turbin 
seperti pada Tabel 2 :

Tabel 2. Spesifikasi Komponen Turbin

1. Diameter Sudu Jalan 0,09 m

2. Jumlah Sudu 6

3. Jarak Antar Sudu 0,03 m

4. Jumlah Sudu Pengarah 5

C. Daya Air

Air yang diputar oleh turbin berubah dari energi 
kinetik menjadi energi mekanis. Untuk mengetahui berapa 
besarnya daya air yang akan memutar turbin, maka dapat 
dihitung menggunakan persamaan :

P g Q h t= × × × ×
= × × ×
=

ρ η
1000 9 81 0 0063 3
185 2

. .
.  Watt

D. Daya Keluaran Turbin

Daya keluaran turbin akan dikonversikan menjadi 
energi listrik. Berdasarkan referensi dari Williamson, 
turbin open flume yang memiliki head 3 meter dan draft 
tube maka didapatkan efisiensi turbin sebesar 63 %, 
sehingga diperoleh daya turbin adalah :

P g Q h t= × × × ×
= × × × ×
=

ρ η
1000 9 81 0 0063 3 0 63
116 68

. . .
.  Watt

E. Dimensi Generator

Berdasarkan hasil perencanaan pada bab 3 maka 
didapatkan dimensi dari generator magnet permanent 
seperti pada Tabel 3.

F. Pengujian dan Pengukuran Generator Tanpa Beban

Untuk mengukur kecepatan putar generator magnet 
permanen, maka telah diuji pada titik lokasi pengujian 

Gambar 6. Desain Generator Magnet Permanent

Gambar 5. Desain Sudu Pengarah

Gambar 7 Tampilan Desain Sistem Dari PLPTH Menggunakan Turbin 
Open Flume
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langsung dengan menggunakan turbin open flume sebagai 
penggerak generator tersebut. Dari hasil pengujian, maka 
didapatkan hasil seperti Gambar 8.

Berdasarkan Gambar 8, hasil pengukuran keluaran 
tegangan generator tanpa beban, pada kecepatan putar 
rotor sebesar 246,7 rpm maka dihasilkan tegangan sebesar 
24,4 volt dan pada gambar 8 terlihat jelas bahwa semakin 
besar putaran rotor maka akan semakin besar pula tegangan 
yang dihasilkan oleh generator.

G. Pengujian dan Pengukuran Generator Berbeban

Pada saat pengujian generator diberikan beban dengan 
menggunakan 2 lampu yang dirangkai secara paralel dan 
masing-masing lampu memiliki daya 21 watt, tegangan 
dan arus yang dihasilkan oleh generator dapat dilihat pada 
Gambar 9 dan Gambar 10.

Kecepatan putaran turbin dan generator dianggap sama 
karena poros generator langsung terhubung pada turbin. 
Dengan kecepatan putaran sebesar 261,9 rpm, tegangan 
keluaran yang dibangkitkan oleh generator adalah 13,37 
volt serta menghasilkan arus sebesar 3,11 volt.

Pada Gambar 9 dapat dilihat perbedaan antara tegangan 
keluaran generator saat diberi beban dan pada saat tidak 
berbeban yang terdapat pada Gambar 8, dimana tegangan 

yang dihasilkan lebih rendah ketika generator diberi 
beban dari pada ketika tidak berbeban. Setiap kenaikan 
kecepatan putaran generator maka tegangan akan terus 
meningkat  ketika tidak diberi beban. Tetapi tegangan 
akan turun saat generator diberikan beban. Dengan nilai 
cosφ nya diasumsikan sebesar 1, maka daya aktif dapat 
dihitung menggunakan persamaan dibawah ini :

P V I= × ×
= × ×
=

cos
. .
.

ϕ
13 37 3 11 1
41 6 Watt.

V. PenuTuP

A.  Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang 
telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan kecepatan aliran air sebesar 0.9 m/sdan debit 

air sebesar 0.0063 m3/s, maka didapatkan daya output 
turbin sebesar 116,68 Watt.

2. Pada saat pengujian generator tanpa beban dengan 
kecepatan putaran sebesar 246,7 rpm maka tegangan 
yang dihasilkan adalah 24,4 Volt.

3. Pada saat pengujian generator berbeban maka 
didapatkan kecepatan putaran sebesar 261,9 rpm 
maka tegangan dan arus yang dihasilkan sebesar 13,37 

Tabel 3. Dimensi Generator Magnet Permanent

Simbol Keterangan Satuan

Z Diameter Rotor 270,16 mm

R Lubang poros 20 mm

Y Jari-jari Rotor 135,08 mm

P Diameter Magnet Permanent 25 mm

R1 Jari-jari stator 15 cm

Tbl Tebal kumparan stator 1,5 cm

U Diameter kawat 1 mm

A Luas penampang kawat 0,785 mm2

l Panjang kawat 214 cm

R Tahanan kawat 4,74 ῼ

Gambar 8. Grafik Hubungan Kecepatan Terhadap Tegangan Keluaran 
Generator Tanpa Beban

Gambar  9. Grafik Hubungan Kecepatan Putar dan Tegangan Keluaran 
Generator Berbeban

Gambar 10 Hubungan Kecepatan Putar Terhadap Arus Keluaran 
Generator
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volt dan 3,11 ampere sehingga daya keluarannya 
adalah sebesar 41,6 watt. Jika kecepatan putaran rotor 
mencapai putaran nominal maka daya yang dihasilkan 
akan optimal.

B. Saran 

Diharapkan sebaiknya penelitian ini dapat dilanjutkan 
kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
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