
I. Pendahuluan

Pemanasan global dan perubahan iklim didefinisikan 
sebagai peningkatan suhu global yang disebabkan oleh 
emisi gas rumah kaca seperti carbon dioksida (CO2) 
[1]. Peningkatan emisi gas rumah kaca, salah satunya 
disebabkan oleh pemakaian bahan bakar fosil untuk 
sumber energi pada pembangkit listrik, oleh karena itu 
perlu ditingkatkan penggunaan energi baru terbarukan 
yang ramah lingkungan [2]. Potensi tenaga angin 
merupakan salah satu sumber energi baru terbarukan 
yang bersih, ramah lingkungan dan tersedia dimana-
mana, sehingga dapat dijadikan sebagai energi alternatif 
untuk menggantikan bahan bakar fosil [3]. Pengembangan 
potensi tenaga angin menjadi sumber pembangkit listrik 
sangat tergantung dari kondisi distribusi kecepatan angin 
sepanjang tahun. Adapun yang menjadi permasalahan 
dalam kajian ini yaitu distribusi kecepatan angin dikawasan 
kota Banda Aceh dan sekitarnya yang dinyatakan dalam 

kurva probability distribution function Weibull. Tujuan 
penulisan ini, untuk mengetahui karakteristik distribusi 
kecepatan angin di kawasan Kota Banda Aceh dan 
sekitarnya menggunakan metode Weibull, sehingga dapat 
diketahui parameter bentuk (k) dan skala parameter (c). 
Hasil perhitungan diharapkan dapat dikaji lebih lanjut 
untuk dapat dimanfaatkan potensi angin sebagai sumber 
energi pembangkit listrik di kawasan Kota Banda Aceh 
dan sekitarnya.

II. StudI PuStaka

Kecepatan angin mempengaruhi daya listrik yang 
akan dihasilkan oleh karena itu kecepatan angin sangat 
penting untuk diketahui dan di analisis. Kecepatan angin 
mempengaruhi daya listrik yang akan dihasilkan. Oleh 
karena itu kecepatan angin sangat penting untuk diketahui 
dan dianalisis dalam menetukan potensi energi di suatu 
lokasi. Kondisi angin tidak pernah stabil dan dipengaruhi 
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distribution method. The average of wind speed in Banda Aceh ranges from 0.5 to 8 m/s. Based on the results of 
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oleh iklim, kontur muka bumi dan ketinggian lokasi. 
Untuk menghitung potensi angin yang akurat dibutuhkan 
data dengan rentang waktu yang lama dan durasi yang 
singkat. Kondisi kecepatan angin tergantung pada 
matahari dan musim, sehingga membentuk pola berulang 
selama setahun [3]. Kondisi kecepatan angin yang selalu 
berubah dapat digambarkan secara rinci menggunakan 
metode statistik. Kecepatan angin biasanya diukur secara 
berulang kali selama periode waktu tertentu. Nilai rata-rata 
kecepatan angin dinyatakan dengan persamaan statistik, 
yaitu sebagai berikut [4]:
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 Dimana, u̅  adalah kecepatan angin rata-rata, mi adalah 
jumlah data kecepatan angin i, ui adalah kecepatan angin i, 
w merupakan jumlah data kecepatan angin yang berbeda, 
dan n adalah jumlah data kecepatan angin.
Standar deviasi σ2 adalah kecepatan angin dinyatakan 
dengan persamaan statistik berikut [4]:
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Probability density function (PDF) Weibull yang paling 
umum digunakan untuk menggambarkan variasi kecepatan 
angin pada suatu wilayah. PDF Weibull memiliki dua 
parameter yaitu bentuk (k) dan skala (c), yang dinyatakan 
dengan persamaan berikut [1-5]:
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dimana k > 0, u > 0, dan c > 1
Sedangkan cumulative distribution function (CDF) dapat 
dihitung menggunakan persamaan berikut [1-5]:
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dimana F(u) adalah cumulative distribution function.
Nilai k dapat dihitung, apabila diketahui kecepatan angin 
rata-rata dan standar deviasi  menggunakan metode Justus 
dengan persamaan berikut [1, 4, 5]:
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dimana 1 ≤ k ≤ 10. Nilai c dapat dihitung menggunakan 
persamaan=1.12 u̅ untuk 1.5 ≤ k3, dimana rasio c/u̅ adalah 
konstan pada nilai 1.12 sehingga parameter skala yang 
dihasilkan proporsional pada nilai interval k tersebut [5].

Jumlah atau durasi kecepatan angin sangat dipengaruhi 
oleh besar kecilnya nilai parameter k, dimana semakin 
besar nilai k, maka semakin tinggi durasi kecepatan angin 
dan sebaliknya semakin kecil nilai k, maka semakin 
rendah durasi kecepatan angin. Sedangkan parameter 

skala c mempengaruhi nilai minimum dan maksimum 
kecepatan angin, dimana semakin kecil nilai c, maka kurva 
menunjukkan kecepatan angin yang rendah, sedangkan 
semakin besar nilai c, maka kurva menunjukkan kecepatan 
angin yang tinggi.

III. Metode

Data kecepatan angin diunduh dari www.windguru.
cz untuk lokasi di Kawasan Banda Aceh dan sekitar 
dengan koordinat geografis 5.56410 LU dan 95.31460 
BT. Data yang diunduh berupa kecepatan angin rata-rata 
harian dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 
Desember 2016 pada ketinggian 10 meter dari permukaan 
tanah. Data dikelompokkan berdasarkan kecepatan angin 
terendah 1 m/s sampai dengan tertinggi 8 m/s. Jumlah 
total data kecepatan angin sebanyak 729 data. Analisa data 
menggunakan metode statistikal dan persamaan matematis 
untuk menghitung nilai kecepatan angin rata-rata dan 
standar deviasi. Sedangkan probabilitas kecepatan angin 
menggunakan metode probability distribution function 
Weibull yang memiliki parameter bentuk k dan skala c.

IV. haSIl dan PeMbahaSan

Data kecepatan angin dianalisis dan ditabulasi ke 
dalam tabel distribusi frekuensi, seperti pada Tabel 1, 
dimana dihasilkan kecepatan rata-rata angin sebesar 3.601 
m/s dan standar deviasi 1.5876. Berdasarkan persamaan 4 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Kecepatan Angin

Wind speed 
(u) Freq. (m) m.u m.u2 Standar deviasi 

(σ)

1 78 78 78 1.5876

2 134 268 536 1.5876

3 128 384 1152 1.5876

4 158 632 2528 1.5876

5 137 658 3425 1.5876

6 81 486 2916 1.5876

7 12 84 588 1.5876

8 1 8 64 1.5876

Ʃ 729 2625 11287

Tabel 2. Distribusi Fungsi Kecepatan Angin menggunakan metode 
Weibull 

u/k^ (k-1) -(u/c) ^k exp (-(u/c) ^k) F(u) F(u) (%)

0.135 -0.034 0.967 0.079 7.90

0.366 -0.181 0.834 0.184 18.41

0.654 -0.487 0.615 0.243 24.27

0.988 -0.980 0.375 0.224 22.40

1.361 -1.687 0.185 0.152 15.20

1.767 -2.630 0.072 0.077 7.69

2.205 -3.827 0.022 0.029 2.90

2.670 -5.296 0.005 0.008 0.81
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diperoleh fungsi probabilitas weibull dengan nilai k adalah 
2.4336 dan nilai c adalah 4.0329.

Sedangkan pada Tabel 2 merupakan hasil perhitungan 
nilai probability density function Weibull (PDF). Nilai 
PDF tertinggi yaitu 24.27% pada kecepatan angin 3 m/s 
dan terendah 0.81% pada kecepatan angin 8 m/s.

Berdasarkan tabel distribusi fungsi Weibull, peluang 
kecepatan angin yang berpotensi untuk dapat dijadikan 

sumber energi pembangkit listrik di kawasan Kota Banda 
Aceh dan sekitarnya yaitu pada kecepatan 3 m/s sampai 
dengan 6 m/s sebesar 69,53%. Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat ± 253 hari dalam setahun yang memiliki kecepatan 
angin antara 3 m/s sampai 6 m/s.

V. keSIMPulan

Kecepatan angin rata-rata di kawasan Kota Banda 
Aceh dan sekitarnya sebesar 3,601 m/s. Berdasarkan 
hasil perhitungan menggunakan analisis statistik didapat 
parameter karakteristik distribusi probabilitas Weybull 
yaitu nilai k = 2,4336 dan c = 4,0329. Data kecepatan angin 
yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber pembangkit 
listrik berkisar 3 – 6 m/s mencapai 69,53 %.
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Gambar 1. Grafik Probability Distribution Function Weibull
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Gambar 2. Grafik Cumulative Distribution Function Weibull
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