
I. Pendahuluan

Listrik merupakan suatu bentuk energi yang dapat 
dihasilkan dari perubahan bentuk energi lain dan dapat 
diubah menjadi bentuk energi lainnya. Listrik dimanfaatkan 
untuk menjalankan perangkat elektronik yang berguna 
untuk mempermudah pekerjaan manusia. Hampir setiap 
hari, manusia tidak terlepas dari penggunaan listrik. Jadi, 
listrik merupakan kebutuhan yang tidak dipisahkan dalam 
keseharian manusia.

Kebutuhan listrik yang paling umum adalah 
penggunaan listrik untuk menghidupkan pompa air. Setiap 
perumahan membutuhkan pompa air untuk mengalirkan 
air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akan 
tetapi pompa air merupakan peralatan elektronik yang 
membutuhkan energi listrik paling besar dibandingkan 
peralatan elektronik lainnya. Sehingga dibutuhkan suatu 
inovasi yang dapat meminimalisir penggunaan listrik.

PLTA SIRAM : Pembangkit Hydro Berbasis Gravitasi 
Bumi untuk Menggerakkan Pompa Air Perumahan menjadi 
solusi untuk meminimalisir biaya penggunaan listrik. PLTA 

SIRAM dapat menghasilkan listrik yang akan digunakan 
untuk menghidupkan pompa air perumahan dengan cara 
memanfaatkan gravitasi bumi untuk menggerakan turbin 
generator. PLTA SIRAM diaplikasikan di perumahan 
penduduk sehingga setiap masyarakat dapat memiliki 
pembangkit listrik pribadi yang menghasilkan sumber 
listrik untuk menghidupkan pompa air, sehingga dapat 
meminimalisir penggunaan dan ketergantungan listrik dari 
PLN.

II. StudI  PuStaka

A. Kincir Air Overshot

Kincir air bekerja dengan memanfaatkan tinggi 
air jatuh dan kapasitas air. Kincir air yang digunakan 
merupakan kincir air overshot. Kincir air ini bekerja pada 
saat air yang mengalir jatuh ke dalam bagian sudu-sudu 
sisi bagian atas, kemudian gaya berat air pada roda kincir 
menyebabkan kincir berputar.
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Abstrak—Energi listrik merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hidup manusia. Setiap manusia 
membutuhkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi energi listrik yang ada di bumi 
semakin langka dan mahal sehingga sulit dipergunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan listrik, 
Oleh karena itu PLTA SIRAM menjadi solusi untuk menghasilkan energy terbarukan yang dapat dipergunakan 
oleh setiap masyarakat perumahan untuk memenuhi kebutuhan listrik yaitu salah satunya adalah energi listrik 
untuk pompa air. PLTA SIRAM memanfaatkan gaya jatuh bumi akibat dari gaya gravitasi sehingga air dapat 
memutar turbin dan menghasilkan suatu siklus yang dapat menghasilkan listrik. PLTA SIRAM menghasilkan 
listrik sebesar 33 V AC.
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Abstract— Electric energy is a part of human being. Every human need electricity energy to fulfill their needs. But 
electricity source in earth is decreasing and getting more expensive that make society can’t fulfill their needs . That’s 
why PLTA SIRAM became a solution to create new electric energy sources that will be used by the society to fulfill 
their needs of electric energy such as water pump of each residents house. PLTA SIRAM used gravity force and the 
water spin the turbine and produce energy. PLTA SIRAM produced 33 V AC.  
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B. Generator Magnet Permanen

Generator adalah mesin yang dapat mengubah 
tenaga mekanis menjadi tenaga listrik melalui proses 
induksi elektromagnetik. Generator yang digunakan 
yaitu generator magnet permanen. Generator bekerja 

menggunakan prinsip hukum Faraday dengan memutar 
magnet atau sebaliknya. Tegangan yang dihasilkan 
merupakan tegangan bolak balik (AC)

C. Pompa Air

Pompa adalah mesin untuk menggerakan fluida [3]. 
Pada PLTA berbasis grafitasi bumi ini pompa akan menarik 
air dari tempat penampungan menuju drum air untuk 
dialirkan kembali ke kincir air. Pompa yang digunakan 
yaitu pompa Unchida 125 Watt

D. Baterai

Baterai merupakan komponen yang dapat menyimpan 
energi kimia dan menjadikannya sebagai energi listrik 
pada saat dibutuhkan [4].

Energi listrik yang dihasilkan oleh generator ac akan 
disimpan di dalam baterai dalam bentuk energi kimia. 
Kemudian energy kimia ini akan dikonversikan kembail 
ke dalam bentuk energi listrik pada saat digunakan.

E. PLTA

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah salah 
satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk 
diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini 
bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir 
(dari bendungan atau air terjun) menjadi energi mekanik 
(dengan bantuan turbin air) dan dari energi mekanik 
menjadi energilistrik (dengan bantuan generator).

F. Tekanan Hidrostatik

Tekanan hidrostatik merupakan tekanan yang ada 
didalam fluida. Tekanan hidrostatik juga bergantung pada 
percepatan bumi yang konstan selama fluida berada di 

Gambar 1. Kincir air overshot

Gambar 2. Prinsip kerja motor DC [1]

Gambar 3. Pompa Air

Gambar 4. Baterai

Gambar 6. Skema PLTA [2]

Gambar 7. Tekanan hidrostatik [5]
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bumi. Semakin tinggi tekanan, maka air yang keluar dari 
suatu pipa akan semakin besar dan kuat.

III. Metode

A. Pengujian Alternator Mobil sebagai Generator

Pada tahap awal perancangan pembangkit hydro, 
dilakukan pengujian alternator mobil sebagai generator. 
Pengujian ini bertujuan untuk mengukur tegangan 
keluaran yang dihasilkan alternator. Pengujian dilakukan 
dengan menghubungkan alternator mobil dan motor dc 
sebagai penggerak mula menggunakan tali kipas seperti 
Gambar 8.

Setelah dihubungkan seperti Gambar 9, maka motor 
dc dihidupkan agar menghasilkan putaran yang dapat 
menggerakan alternator. Kemudian tegangan keluaran 
yang dihasilkan oleh alternator mobil dapat dilihat pada 
Tabel 1.

B. Perhitungan dan Perancangan Bak Penampungan Air 
Bawah

Pada tahap ini dilakukan perhitungan sebuah 
bak penampungan air dan setelah itu dirancang bak 
penampungan yang sesuai dengan perhitungan yang 

dilakukan. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui 
panjang,lebar dan tinggi bak penampungan yang sesuai 
dengan volume bak penampungan yang dikehendaki. 
Pada perhitungan ini volume bak penampungan yang 
dikehendaki yaitu 2000 liter.

C. Penggabungan Seluruh Komponen

Pada tahap ini dilakukan penggabungan seluruh 
komponen. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengujian 
terhadap kerja sistem dari alat secara keseluruhan. 
Penggabunga seluruh komponen dilakukan berdasarkan 
rancangan sistem yang telah dibuat.

IV. haSIl dan PeMbahaSan

A. Hasil yang Dicapai

Penggabungan seluruh komponen telah selesai 
dilakukan sesuai dengan rancangan sistem yang 
direncanakan. Pengujian keseleruhan telah diselesaikan. 
Setelah dilakukan pengujian ternyata alat dapat 
mengeluarkan tegangan. Namun tegangan yang dihasilkan 

Gambar 8. Alternator mobil dan motor dc yang dihubungkan dengan tali 
kipas

Gambar 9. Konstruksi bak penampungan air bawah

Gambar 10. Konstruksi turbin air

Gambar 11. Konstruksi penggabungan seluruh komponen

Table 1. Hasil Pengukuran tegangan Alternator Mobil

No. Kecepatan motor dc(RPM) Tegangan keluaran(volt 
dc)

1. 1,500 0.1

2. 1,800 0.3

3. 2,500 0.7

Noprida Sari dkk.: PLTA Siram: Pembangkit Hydro Berbasis Gravitasi Bumi untuk Menggerakkan Pompa Air 
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belum sesuai dengan yang diharapkan. Pada pengujian, 
tegangan yang didapat sebesar 33 volt AC.

Tegangan ini belum mampu menggerakkan pompa 
air. Maka perlu dilakukan pengkajian dan pengujian lebih 
lanjut untuk mendapatkan tegangan yang diharapkan.

B. Potensi Khusus

Dengan adanya sistem ini,diharapkan dapat menjadi 
salah satu alternatif dalam pengembangan PLTA. 
Penggunaan sistem ini dapat menciptakan pembangkit 
listrik skala kecil pada perumahan sehingga dapat 
meminimalisir penggunaan listrik dari PLN terutama pada 
pompa air. Debit air yang dibutuhkan tidak terlalu banyak 
karena air yang digunakan akan dilooping secara terus 
menerus. Sehingga pompa air akan terus bekerja selama 
sistem terus melakukan perputaran air.

Sistem ini dapat digunakan dimana saja dengan 
sumber air yang dapat disesuaikan. Diharapkan dengan 
adanya sistem ini dapat memudahkan orang-orang dalam 
memenuhi kebutuhan listriknya.

V. keSIMPulan

Setelah dilakukan pengujian ternyata hasil tegangan 
yang didapat yaitu sebesar 33 volt AC. Tegangan yang 
dihasilkan tersebut belum dapat menggerakkkan pompa 
air yang digunakan. Tegangan yang diharapkan yaitu 220 
volt AC atau 13 volt DC. Hal ini disebabkan oleh beberapa 
faktor yaitu jumlah debit air yang tidak maksimal sehingga 
belum dapat memutar kincir air dengan maksimal.

Kemudian desain kincir air yang digunakan belum 
sesuai dengan desain kincir yang seharusnya. Sehingga 
putaran rpm yang dihasilkan kincir air belum maksimal. 

Hal ini mempengaruhi tegngan keluaran yang dihasilkan 
generator yaitu tegangan yang dihasilkan belum sesuai 
dengan target tegangan yang ingin dicapai.

Oleh karena itu perrlu dilakukan kajian dan uji coba 
lebih lanjut terhapa komponen yang digunakan. Pada 
kincir air misalnya,perlu direkonstruksi kembali agar 
putaran rpmnya maksimal dan dapat menghasilkan 
tegangan listrik yang sesuai dengan yang diharapkan 
yaitu 220 volt AC atau 13 volt DC. Selain itu penambahan 
jumlah debit air juga harus diuji coba kembali agar dapat 
menggerakkan kincir air secara maksimal.
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