
I. Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu wilayah yang terletak 
paling ujung Pulau Sumatera negara Indonesia yang 
bertetangga dengan Provinsi Sumatera Utara (SUMUT). 
Provinsi yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi 
pasca bencana dan tsunami pada bulan Desember 
tahun 2004, membutuhkan suplai energi listrik menjadi 
semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari pengembangan 
pembangunan penyedia energi listrik yang dilakukan 
terus menerus oleh pihak badan usaha milik negara PT. 
PLN (Persero) seperti pembangunan PLTU Nagan Raya 
dengan kapasitas 2x100 MW, PJB Arun di Lhokseumawe 
kapasitas mesin 184 MW, pembangunan PLTA Peusangan 
I dan II dengan kapasitas 88nMW serta pada daerah / 
kabupaten kapasitas skala menengah dan kapasitas rendah 
yang lain. Namun secara realita di lapangan pembangunan 
dan peningkatan suplai energi tersebut belum memenuhi 

kebutuhan energi listrik selama 24 jam kepada masyarakat 
Aceh secara keseluruhan khususnya daerah terpencil yang 
belum memiliki jaringan listrik. 

Selain itu juga terdapat ganguan sewaktu-waktu pada 
sistem pengoperasian pembangkit perusahaan tersebut, 
ganguan dan perbaikan sistem jaringan distribusi dari 
hulu ke hilir, sehingga mengalami pemadaman secara 
bergiliran pada wilayah tertentu. Oleh sebab itu untuk 
memenuhi kebutuhan energi listrik, maka diperlukan 
sumber energi alternatif yang bersifat terbarukan, salah 
satunya memanfaatkan potensi kecepatan angin pada 
suatu kawasan untuk menggerakkan generator turbine. 
Kawasan kabupaten Aceh Besar memiliki beberapa titik 
lokasi yang berpotensi dapat dimanfaatkan energi angin 
untuk pembangunan energi listrik. Dalam pemanfaatan 
energi bersumber dari angin membutuhkan data maupun 
informasi mengenai potensi kecepatan angin yang aktual 
pada lokasi tersebut [1]. Hal ini sebagai langkah yang 

Analisis Potensi Tenaga Angin Menggunakan 
Metode Weibull di Waduk Keliling Aceh Besar

Husaini1, Suriadi2, dan Syahrizal2

1Dinas Pertambangan dan Energi, Provinsi Aceh
Jl. T. Nyak Arief No. 195., Banda Aceh 23114

2Jurusan Teknik Elektro dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala
Jl. Tgk. Syech Abdurrauf No. 7., Banda Aceh 23111

e-mail: husaini_aw27@yahoo.co.id

Abstrak—Kawasan Aceh Besar merupakan bagian dari  wilayah provinsi aceh yang memiliki potensial angin 
yang mendukung untuk dapat dikembangkan ataupun penerapan renewable energy melalui PLT Angin. Potensi 
angin untuk pengembangan pembangkit energi listrik tenaga angin pada suatu kawasan tertentu akan dapat 
diketahui menggunakan metode perhitungan yang dengan mempertimbangkan karakteristik kecepatan angin dan 
beberapa parameter yang ada. Karakteristik angin pada salah satu titik lokasi di aceh besar sangat bervariasi, 
sehingga membutuhkan perhitungan dan analisa yang menjadikan acuan. Berdasarkan data yang aktual dari hasil 
pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur anemometer potensi kecepatan angin pada 3 tahun 
terakhir mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 menjadi faktor penting. Penelitian ini menggunakan metode 
distribusi Weibull untuk memperoleh parameter (k) dan parameter (c) di kawasan Waduk Keliling Aceh Besar 
Provinsi Aceh. Dari hasil perolehan perhitungan parameter k  sebesar 1,2 dan perolehan nilai c sebesar 4,4.

Kata kunci: analisis potensi angin, kecepatan angin, distribusi Weibull

Abstract—Aceh Besar is a part area of Aceh province which has the potential to support wind to be developed or 
the application of renewable energy through wind power generation. The potential of wind for the development 
of wind energy generation in a particular area will be known to use calculation methods taking into account the 
characteristics of wind speed and some available parameters. The characteristics of the wind at the point of location 
in aceh great vary greatly, so it requires calculation and analysis as a reference. Based on actual data from the 
measurement results conducted by using anemometer measuring instrument wind speed for the last 3 years from 
2014 until 2016 becomes an important factor. This research uses weibull distribution method to obtain parameter 
(k) and parameter (c) in Aceh Besar Reservoir area. From the result of calculation of parameter k equal to 1,2 and 
acquisition value of c equal to 4,4.  
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paling utama untuk dijadikan sebagai acuan pengembangan 
energi listrik tersebut.

Potensial pemanfaatan energi angin untuk pembangkit 
energi listrik dapat diwujudkan apabila memenuhi data 
analisa kecepatan angin yang cukup dan data aktual 
pada beberapa tahun terakhir dengan mengunakan 
metode tertentu. Pada penelitian ini data kecepatan angin 
didapatkan dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh 
unit Hidrologi Satker O & P SDA I Balai Wilayah Sungai 
Sumatera Utara pada kawasan titik lokasi waduk keliling 
kabupaten Aceh Besar. Lokasi secara geografis yang 
sangat mendukung dengan acuan daerah terpencil dan 
salah satu daerah yang banyak dikunjungi oleh wisawan 
lokal, tentunya membutuhkan suplay energi listrik pada 
sarana prasarana kawasan tersebut dan masyarakat 
sekitarnya. Terdapat beberapa studi telah dilakukan 
pada penggunaan fungsi kerapatan probabilitas untuk 
pemodelan kecepaan angin di berbagai wilayah. Adapun 
fungsi kerapatan tersebut diantanya; Weibull, Reyleigh, 
Gamma, Lognormal, Exponensial dan Gausian. Fungsi 
weibull banyak digunakan secara luas dalam studi energi 
angin karena pendekatannya dianggap cocok dan akurat 
[2]. Selain itu juga karena cakupannya yang luas dalam 
keserbagunaan, fleksibilitas dan kemanfaatannya untuk 
menggambarkan variasi kecepatan angin [3].

Pada penelitian ini penulis akan menganalisa distribusi 
kecepatan angin menggunakan metode distribusi weibull 
pada kawasan titik lokasi waduk keliling kabupaten Aceh 
Besar. Dengan demikian data hasil analisis yang akan 
diperoleh tentunya dapat dijadikan sebagai referensi 
pemilihan turbine serta sebagai pedoman keseluruhan 
pembangunan sistem energi listrik tenaga angin. 

II. StudI PuStaka

Beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk 
mendapatkan frekuensi kecepatan angina yang terjadi pada 
durasi waktu tahunan. Pada umumnya digunakan metode 
fungsi Weibull dan Reyleigh. Akan tetapi dari kedua 
fungsi tersebut memiliki perbedaan hasil yang sedikit lebih 
akurasi, hal ini dapat dilihat dari penggunaan Weibull  juga 
sering disebut distribusi Gamma sendiri yang lebih sering 
digunkan dibandingkan dengan metode Reyleigh. Pada 
distribusi Weibull memiliki dua (2) parameter sementara 
Reyleigh hanya memiliki satu (1) parameter saja. Hal 
ini menjadi faktor utama distribusi Weibull akan lebih 
akurat dari pada distribusi Reyleigh. Kecepatan angin x 
di distribusikan sebagai distribusi Weibull  jika fungsi  
probabilitas densitasnya adalah :

1
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Fungsi distribusi weibull yang memenuhi persamaan   
matematika: f(u)=df(u)/du adalah :
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Biasanya data yang telah diperoleh kemudian dicari 
nilai kecepatan rata- rata, kemudian baru mencari k dan 
c. untuk mencari parameter k dan c adalah melakukan 
last square analisis terhadap data probabilitas p(ui). 
Penggunaan Persamaan (2) akan mendapatkan F(u) 
sehingga dan selanjutnya persamaan (5) akan memperoleh 
f(u) Sehingga diteruskan pada fungsi f (ui), maka garis 
linear dimana: 

      (. 3)y ax b= +

Jika kita lakukan fungsi logaritma pada persamaan (2), 
maka akan memperoleh:

( )   ln -ln(1- ( , (4))y F u=

untuk mendapatkan grafik yang bukan linear, kita bisa 
memasukkan data kecepatan yang sebenarnya, sehingga : 
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dan nilai b dapat dihitung  melalui persamaan:
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III. Metode

A. Tempat / Lokasi Penelitian

Data kecepatan angin diambil pada wilayah Aceh 
Besar yang terletak di Waduk Keliling. Waduk Keliling 
merupakan salah satu kawasan yang dikenal dengan 
panorama keindahan alam yang indah selalu dikunjungi 
oleh wisatawan lokal. Kawasan yang memiliki sumber 
daya alam angin sangat mendukung dan salah satu daerah 
yang perlu dikembangkan pasokan energi listrik untuk 
kebutuhan sekitarnya. Secara geografis Waduk Keliling 
terletak pada titik koordinat Latitude: 5.366358 dan 
Longitude :95.479085. Berikut ini terdapat lokasi seperti 
pada Gambar 1. 

B. Data Referensi

Referensi data secara tertulis diperoleh dari 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Gambar 1. Peta lokasi waduk keliling Aceh Besar
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Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah 
Sungai Sumatera-I Unit Hidrologi dan Kualitas Air Jl. Ir. 
Mohd. Thaher No. 14.A, Lueng Bata-Banda Aceh. Data-
data tersebut diolah melalui hasil pengukuran dilapangan 
menggunakan alat ukur Anemometer pada setiap saat. 
Dengan demikian pada penelitian ini menggunakan data 
hasil pengukuran dalam  durasi waktu tiga (3) tahun 
terakhir sejak tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016.

C. Metode Distribusi Weibull

Metode distribusi weibull terdapat 2 parameter 
diantaranya parameter bentuk k (tanpa demensi) dan 
parameter skala c. Nilai parameter k diperoleh dengan 
nilai yang berdasarkan data kecepatan angin pada kawasan 
tertentu. Untuk menentukan nilai parameter bentuk k.   
Berdasarkan penggunaan metode Least square method 
(Metode kuadrat terkecil) akan dapat di peroleh; jika 
kita lakukan fungsi logaritma pada persamaan (2) kita 
dapatkan:

(8) y ax b= +

( )( )      1 –  (9) (y ln ln F u= −

 (10)a k=

11) ln (x u=

 ln . (12)b k c= −

Dari perhitungan menggunakan persamaan-persamaan 
tersebut meperoleh garis linier yang terbentang pada kurva 
antara sumbu x dan sumbu y, hingga dipeoleh nilai r, Maka 
nilai a sama dengan dilai k serta nilai c dapat memperoleh 
dari persamaaa (14). Adapaun persamaannya sebagai 
berikut ini:

 (13)k a=

(14) exp .bc
k

 = − 
 

Perolehan parameter c akan sangat mempengaruhi 
bendtuk kurva yang di hasilkan berupa perolehan garis 
linier sesuai data- data yang ada, semakin kecil nilai c, 
maka pada kurva akan terlihat kecepatan angin yang 
rendah.

IV. haSIl dan PeMbahaSan

Hasil dan analisi pembahasan diperoleh dari 
perhitungan pengolahan data kecepatan angin dihitung 
secara matematika disetiap hari  dengan satuan (km/h) 
dengan  menggunakan alat ukur kecepatan angin 
Anemometer. Dimana hasil pengukuran yang aktual 
(baru) dapat di kurangi dengan hasil pengukuran yang 
sebelumnya (lama), kemudian akan memperoleh hasil 
pengukuran yang sesungguhnya dengan satuan (km/hari). 
Pada penelitian ini hasil pengukuran kecepatan angin 
(km/h) akan dikonversikan terlebih dahulu dalam satuan 
(m/s), dimana data kecepatan (km/h) dikalikan dengan 

1000, kemudian dibagi dengan 86.400, dimana 1 km 
sebesar 1000 meter dan 1 jam  terdapat  3600  secon.

Hasil perhitungan akan di peroleh dari pengolahan data  
dan distribusi persamaan perhitungan yang ada. Nilai hasil 
kecepatan angin rata-rata pada setiap bulan dalam waktu 
tiga (3) tahun terakhir akan memperoleh data seperti pada 
gambar 2. Selanjutnya menghitung nilai k dan nilai c pada 
setiap tahun. Berikut ini merupakan data kecepatan angin 
selama 3 tahun terakhir, sejak tahun 2014, tahun 2015 dan 
tahun 2016 diantaranya :

Perolehan data kecepatan angin rata-rata, kecepatan 
maksimum dan kecepatan minimum dapat diperoleh dari 
kejadian yang ditimbulkan pada setiap saat. Kecepatan rata-
rata angin pada setiap bulan akan didapatkan kecepatan 
angin maksimum dan kecepatan angin minimum pada 
setiap tahun. Dari perolehan kecepatan angin seperti pada 

Gambar 2. Kecepatan angin rata-rata sejak tahun 2014, tahun 2015 dan 
tahun 2016
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Gambar 3. dapat menunjukkan frekuensi kecepatan angin 
yang di timbulkan dalam waktu pertahun sejak tahun 2014, 
tahun 2015 hingga tahun 2016. Gambar 4. menunjukkan 
perbandingan perolehan nilai k dalam tiga (3) tahun 
terakhir. Dari data hasil pengukuran tersebut frekuensi 
kejadian angin yang terjadi akan dapat memperoleh hasil 
perhitungan probabilitas dari kecepatan angin.

Dari hasil perhitungan yang di peroleh seperti pada 
Gambar 4 menggunakan metode least-square (kuadrat 
terkecil) terdapat persamaan y=ax+b, dimana terjadi pada 
pada tahun 2014, tahun 2015 dan pada tahun 2016. Maka 
berdasarkan persamaan tersebut akan mendapat parameter 
nilai k dalam setiap tahun. Berikut ini rincian persamaan 
yang digunakan dan hasil perhitungan dapat dilihat pada 
Tabel 1.

Distribusi weibull terhadap kecepatan angin dapat 
memperoleh dua (2) fungsi yang akan mendapatkan 
persentase (%), kemudian kecepatan angin (m/s) terhadap 
perhitungan kejadian-kejadian yang ada pada interval 
tertentu. 

Selanjutnya fungsi distribusi sederhana yang akan 
menggambarkan persentase kecepatan angin dari waktu 
ke waktu sama ataupun lebih rendah dari yang terjadi 
sebelumnya, dimana integral penjumlahan secara berurut 
dari fungsi probabilitas yang ada. Probabilitas persentase 
kecepatan angin  dari setiap tahun dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan-persamaan yang ada. Disini 
perolehan probabilitas  pesentase kecepatan angin 
diperoleh pada tahun 2014, tahun 2015 serta hingga pada 
tahun terakhir 2016.

Fungsi distribusi f(u) dan fungsi kumulatif F(u) 
dapat diperoleh seperti pada Persamaan (2), dimana:         
f(u)=df(u)/du, kemudian persamaan  fungsi kumulatif 
F(u)=1-exp(-u/c)k hingga memperoleh hasil probabilitas 
persentase (%) terhadap kecepatan angin. 

Adapun hasil perhitungan dengan menggunakan 
persamaan tersebut dapat dilhat seperti pada Gambar 5. 
Pada gambar tersebut terdapat hasil probabiltas dalam 
persentase (%), dengan kecepatan angin yang terjadi pada 
tahun 2014, tahun 2015 serta pada tahun 2016.

Gambar 4. Perbandingan hubungan y terhadap x kecepatan angin di 
kawasan Waduk Keliling sejak tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016

Gambar 3. Perbandingan kecepatan angin rata-rata sejak tahun 2014, 
tahun 2015 dan tahun 2016

Tabel 1. Hasil perhitungan nilai k dan c pada kawasan Waduk Keliling 
Aceh Besar Provinsi Aceh
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V. keSIMPulan

Dari hasil analisa data kecepatan angin yang 
tersedia pada kawasan Waduk Keliling Aceh Besar 
akan  memperoleh  parameter k dan parameter c yang 
sangat berpotensi penerapan pengembangan energi yang 
bersumber dari angin. Pada penelitian ini membuktikan 
menggunakan metode weibull, teknik perhitungan 
matematik dan secara perolehan data probabilitas p(ui), 
hingga memperoleh f(u) garis linear. Adapun pada tahun 
2014 nilai parameter k = 1,119 dan nilai c = 6,887, tahun 
2015 nilai parameter k =1,389 dan nilai c = 4,328 dan pada 
tahun 2016 nilai parameter k = 1,177 serta nilai parameter 
c = 4,478.

Secara persentase (%) data probabilitas pada setiap 
tahun menunjukkan kecepatan angin yang bervariasi 
sebagaimana sifat dan karekteristik angin yang tidak 
kontinue. Pada tahun 2014 kecepatan angin diperoleh 
sebesar 1 m/s dengan probabilitas 11 %, tahun 2015 
kecepatan angin mencapai 0,8 m/s dimana probabilitas 
mencapai 13,5%. Sedangkan pada tahun 2016 kecepatan 
angin mencapai  1 m/s serta probabilitas mencapai 15,2%.  
Perolehan kecepatan angin rata-rata dari sejak tahun 2014 
hingga 2016.
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Gambar 5. Pengukuran menggunakan distribusi weibull terhadap data 
kecepatan angin di kawasan Waduk Keliling sejak tahun 2014, tahun 
2015 dan tahun 2016
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