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ABSTRAK 

I Kadek Dwika Antara (105060307111016), Jurusan Teknik Elektro, Konsentrasi 

Teknik Energi Elektrik, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Malang, 05 

Januari 2015, Hubungan Tenaga Air Terhadap Keluaran Daya Listrik Dan Aspek 

Ekonomis Di PLTMH Gunung Sawur 2 Lumajang. Dosen Pembimbing: Ir. Teguh 

Utomo, MT. dan Ir. Hery Purnomo, MT. 

 

 

 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Gunung Sawur 2 adalah 

pembangkit listrik yang digunakan untuk kebutuhan listrik warga dan untuk menambah 

pasokan energi listrik yang kurang. Pembangunan PLTMH ini terletak di Dusun Gunung 

Sawur di lereng selatan Gunung Semeru Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang 

dengan memanfaatkan aliran sungai dari mata air Gunung Semeru. Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa potensi daya yang dapat dibangkitkan pada PLTMH Gunung Sawur 

2 secara teori adalah sebesar 6,88583 kW dengan debit air yang digunakan sebesar 

0,34998 m3 s⁄  dan ketinggian jatuh air bersih (head nett) 4,5 meter. Dalam melakukan 

pengukuran pembangkit dengan mengambil data pada generator saat PLTMH Gunung 

Sawur 2 mengalami beban puncak. Potensi daya sebenarnya yang dapat dibangkitkan 

oleh PLTMH Gunung Sawur 2 yang sudah dibangun adalah sebesar 47,3268% dari daya 

teori atau sebesar 3,2588 kW. Dan perbandingan daya terukur dengan daya terpasang 

pada generator sebesar 16,3 %. Hal ini terdapat perbedaan antara daya terbangkitkan dan 

daya terpasang pada generator jauh lebih besar dibandingkan dengan daya terukur yang 

ketika melakukan pengukuran pembangkit dikarenakan saat pengukuran debit air musim 

kemarau, beban generator yang belum maksimum, dan pembagian beban tiga fasa yang 

tidak seimbang. Dalam perhitungan harga pokok produksi (HPP) per kWh PLTMH 

Gunung Sawur 2 yang sudah dibangun menggunakan energi yang terbangkitkan selama 

setahun sebesar 19983,22523 kW. Perhitungan HPP per kWh PLTMH Gunung Sawur 2 

didapatkan harga sebesar Rp 556,-. Ini jauh lebih mahal jika dibandingkan harga listrik 

PLN. Oleh karena itu harga tarif listrik dari PLTMH Gunung Sawur 2 ditentukan dengan 

musyawarah warga. 

Kata Kunci—debit air, ketinggian jatuh air (head), PLTMH Gunung Sawur 

2, potensi daya, Energi per tahun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan sosial, budaya dan ekonomi serta informasi, maka 

listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat terpencil khususnya 

masyarakat perdesaan. Terbatasnya kemampuan PLN dalam menyediakan tenaga listrik 

kepada masyarakat Indonesia, berdasarkan data Direktorat Jenderal Listrik dan 

Pemanfaatan Energi (DJLPE) pencapaian rasio elektrifikasi baru mencapai 64%dan rasio 

desa berlistrik mencapai 88 % dari total sekitar 66.000 desa pada tahun 2008.  

Listrik merupakan energi yang sangat diperlukan di masa sekarang. Namun 

peningkatan pemanfaatan energi listrik tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan 

penyediaan energi listrik oleh Perusahaan Listrik Negara. Penyediaan energi listrik oleh 

Perusahaan Listrik Negara cenderung tidak mencukupi permintaan akan energi listrik 

yang ada. Oleh karena itu, desa-desa terpencil yang belum mendapatkan fasilitas listrik 

dari Perusahaan Listrik Negara harus bisa memanfaatkan sumber energi alternatif yang 

ada seperti matahari, air, angin, geothermal, biomassa dan biogas agar tidak bergantung 

dengan Perusahaan Listrik Negara. 

Pada data Perusahaan Listrik Negara di Provinsi Jawa Timur sekitar 40 persen atau 

8.506 desa belum teraliri listrik. Wilayah yang sebagian besar belum mendapatkan aliran 

listrik berada di daerah terpencil seperti di Madura, Jember, Lumajang, Bojonegoro dan 

Probolinggo. Untuk Kabupaten Lumajang 20 % penduduk Lumajang yang tersebar di 107 

dusun di 17 kecamatan belum menikmati jaringan listrik, umumnya daerah terpencil yang 

sulit terjangkau distribusi PLN. Salah satu upaya pemanfaatan sumber daya energi adalah 

dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) karena 

banyaknya aliran dan terjunan air di dataran tinggi berdekatan dengan wilayah Gunung 

Semeru.  

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Gunung 

Sawur di lereng selatan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur adalah salah satu cara 

yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan listrik para warga Dusun Gunung Sawur, 

Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikro Hidro ini digunakan untuk menambah pasokan listrik warga yang kurang dari 

Pembangit Mikro Hidro yang terdahulu berkapasitas 13 kW.  
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Berdasarkan survei di lapangan, untuk sekarang Pembangkit Mikro Hidro yang 

sudah ada memenuhi pasokan listrik 79 keluarga dan satu bengkel workshop PLTMH 

milik Bapak Sucipto. Dengan beban tersebut pembangkit mikro hidro yang sudah ada 

tidak cukup untuk memenuhi listrik dengan beban tersebut. Dengan adanya aliran sungai 

dari lereng gunung semeru maka potensi untuk pembangunan pembangkit mikro hidro 

yang kedua masih bisa dilaksanakan. Pembangunan Mikro Hidro Gunung Sawur 2 

mendapatkan dana dari pemerintah Lumajang. Di rencanakan Pembangkit Mikro Hidro 

Gunung Sawur 2 yang akan di bangun untuk memenuhi pasokanlistrik yang kurang dari 

Pembangkit Mikro Hidro Gunung Sawur 1.  

Dengan memperhatikan beberapa hal yang telah disebutkan di atas maka perlu 

diadakan perbandingan tenaga air yang ada terhadap daya listrik pada Pembangkit Listrik 

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Gunung Sawur 2 sehingga potensi sumber daya air yang 

tersedia dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan daya masyarakat Dusun Gunung 

Sawur, Kabupaten Lumajang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

1. Berapa potensi sumber daya air yang dapat dibangkitkan pada Pembangunan 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Gunung Sawur 2 Kabupaten 

Lumajang. 

2. Bagaimana perbandingan daya terbangkitkan secara teori dan daya yang terpasang 

dengan daya yang terukur  pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 

Gunung Sawur 2 Kabupaten Lumajang pada saat beban puncak. 

3. Bagaimana perbandingan Harga Pokok Produksi (HPP) secara teori dengan Harga 

Pokok Produksi yang dijual kepada konsumen atau kepada PT. PLN pada 

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Gunung Sawur 

2 Kabupaten Lumajang. 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut 

1. Pembahasan daya secara teoritis dan daya sebenarnya saat beban puncak pada 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Gunung Sawur 2 Kabupaten Lumajang. 

2. Aspek ekonomis hanya menghitung sampai harga pokok produksi per kWh. 

3. Pembahasan bangunan sipil dan segi mekanik hanya dibahas secara umum  
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4. Tidak membahas saluran distribusi, sisi beban dan ketidakseimbangan daya karena 

pembagian beban yang tidak merata. 

5. Tidak membahas rugi-rugi dari segi sipil dan mekanik. 

6. Tidak membahas masalah aspek sosial. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi daya yang terbangkitkan secara 

teoritis dengan sesungguhnya yang terpakai pada Pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Mikro Hidro Gunung Sawur 2 Kabupaten Lumajang. Serta mengetahui Harga 

Pokok Produksi dari Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Gunung 

Sawur 2 Kabupaten Lumajang dan membandingkan dengan harga penjualan listriknya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan sistematika 

penulisan hasil penelitian.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka atau dasar teori yang digunakan untuk dasar penelitian 

yang dilakukan dan untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Memberikan penjelasan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, 

meliputi metode pengambilan data, pengolahan data, dan analisis data.  

BAB IV : PEMBAHASAN 

Berisi pembahasan dan perhitungan daya teoritis dan daya sebenarnya saat beban 

puncak, serta perhitungan harga pokok produksi  

BAB V : PENUTUP 

Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



 

 

4 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sumber Energi 

Sumber daya energi primer pada dasarnya semua berasal dari proses alamiah yang 

terjadi sebagai akibat dari pancaran radiasi energi dari matahari. Sumber daya energi 

primer dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis energi, yaitu (Wibawa, 2001:1-13): 

1. Energi Tak Terbarukan (unrenewable energy), yang dikenal pula dengan 

istilah energi fosil, adalah jenis sumber daya energi primer yang habis 

dipakai, dan tidak dapat diperbaharui lagi, baik secara alamiah maupun 

dengan bantuan teknologi. Termasuk di sini antara lain: minyak bumi, 

batubara, dan gas alam. 

2. Energi Terbarukan (renewable energy), yang dikenal pula dengan istilah 

energi regeneratif, adalah jenis sumber daya energi primer yang tidak habis 

dipakai, dalam artian dapat diperbaharui lagi, baik secara alamiah maupun 

dengan bantuan teknologi (regenerasi). Termasuk disini antara lain: matahari, 

air, angin, geothermal, biomassa, dan biogas. 

Sumber daya energi primer tersebut pada proses selanjutnya, baik langsung maupun 

tidak langsung, diubah menjadi energi sekunder dalam bentuk: panas, mekanik dan 

elektrik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. 

2.2 Pembangkit Listrik 

Pembangkit listrik merupakan suatu bagian dari alat industri yang digunakan untuk 

memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber energi seperti uap, 

nuklir, air, panas bumi dan gas. 

Bagian yang utama dari pembangkit listrik adalah generator yang merupakan sebuah 

mesin berputar yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan 

menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. 

Secara umum, pembangkit listrik terdiri dari 7 macam yaitu: 

1. PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) 

2. PLTN (Pembangkit Listrik Tenga Nuklir) 

3. PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap)
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4. PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) 

5. PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) 

6. PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) 

7. PLTA (Pembangkit Lisrik Tenaga Air) 

2.3 Tenaga Air 

Sumber daya  yang sangat banyak tersedia di Dunia adalah tenaga air. Hampir 30 % 

dari seluruh kebutuhan tenaga di dunia dipenuhi oleh pusat-pusat listrik tenaga air. 

Berdasarkan perkiraan kasar, jika memanfaatkan seluruh potensi tenaga air di dunia dapat 

menghasilkan daya sebesar 5000 GW. Namun hingga saat ini, jumlah seluruh kapasitas 

terpasang hanya mendekati 200 GW (Dandekar dan Sharma 1991:7). 

Tenaga air mempunyai beberapa keuntungan, yaitu: 

 Sumber tenaga utama untuk PLTA adalah air. Sehingga Sumber tenaga ini 

bersifat terbaruhan (renewable) dan tidak dapat habis. 

 Biaya pengoperasian dan pemeliharaan PLTA sangat rendah jika 

dibandingkan dengan PLTU atau PLTN. 

 Turbin-turbin pada PLTA bisa dioperasikan atau dihentikan setiap saat. Hal 

ini sangat berbeda pada PLTU dan PLTN. 

 PLTA cukup sederhana untuk dimengerti dan cukup mudah untuk 

dioperasikan. Ketangguhan sistemnya dapat lebih diandalkan dibandingkan 

dengan sumber daya lainnya. 

 Peralatan PLTA yang mutakhir, sehingga bisa dioperasikan lebih dari 50 

tahun. 

 PLTA bisa dimanfaatkan sebagai cadangan pada sistem kelistrikan terpadu 

antara PLTU dan PLTN. 

 PLTA dapat menghasilkan tenaga dengan efisiensi yang sangat tinggi 

meskipun fluktuasi beban cukup besar. 

 Pengembangan PLTA dengan memanfaatkan arus sungai dapat 

menghasilkan manfaat lainnya seperti pariwisata, perikanan dan lain-lain. 

Namun PLTA memiliki kelemahan yang menonjol, yaitu: 

 PLTA merupakan proyek padat modal sehingga laju pengembalian modal 

proyek PLTA sangat rendah. 
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 Pada umumnya, masa persiapan suatu proyek PLTA memakan waktu yang 

sangat lama. 

 PLTA sangat tergantung pada aliran sungai secara alamiah. Sedangkan 

aliran sungai sangat bervariasi, sehingga tenaga andalan atau tenaga mantap 

pada umumnya sangat kecil jika dibandingkan dengan kapasitas totalnya 

(Dandekar dan Sharma 1991:8).  

2.4 Klasifikasi Pembangkit Listrik Tenaga Air 

Berdasarkan daya yang dihasilkan, Pembagkit listrik Tenaga Air dibedakan menjadi 

(Kurniawan,2009:6): 

1. Large-hydro  : lebih dari 100 MW 

2. Medium-hydro  : antara 15 – 100 MW 

3. Small-hydro  : antara 1 – 15 MW 

4. Mini-hydro  : antara 200 kW – 1 MW 

5. Micro-hydro  : antara 1 kW – 200 kW 

6. Pico-hydro  : dibawah 1 kW 

2.5 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 

Pembangkit listrik tenaga mikro hidro pada prinsipnya memanfaatkan beda 

ketinggian dan jumlah debit per detik yang ada pada aliran air saluran irigasi, sungai atau 

air terjun. Aliran ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. 

Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan generator menghasilkan listrik. 

 

Gambar 2.1 Sistem Konversi Energi Air 

Sumber: Wibawa,2001:6-12 
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Gambar 2.1 di atas menunjukkan bagian-bagian terpenting pada proses konversi 

energi air menjadi energi elektrik, antara lain adalah: (Wibawa, Unggul 2001: 6-13) 

1. Waduk/Bendung, berfungsi untuk menyimpan air yang akan dialihkan ke turbin 

air, sekaligus dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air, 

khususnya di musim kemarau, serta menentukan ketinggian jatuh air apabila 

dari waduk/bending tersebut air langsung dialirkan menuju turbin. 

2. Pintu air, berfungsi menentukan jumlah atau debit air yang akan dialirkan 

melalui saluran, sekaligus sebagai penghalang sampah/kotoran yang akan ikut 

masuk ke dalam saluran. 

3. Saluran air, berfungsi untuk menyalurkan air yang akan melalui pipa pesat, 

terutama apabila air dari pintu air tidak langsung masuk ke pipa pesat dengan 

alasan geografis, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.1. 

4. Bak penampung, berfungsi untuk mengendalikan volume dan debit air yang 

akan dialirkan ke turbin melalui pipa pesat, sekaligus sebagai penentu 

ketinggian jatuh air. 

5. Pipa pesat, berfungsi sebagai media penyalur air dari bak penampung ke turbin. 

Ada dua jenis pipa pesat yaitu: (a) tekanan tinggi, terbuat dari bahan logam/baja 

dan (b) tekanan rendah, terbuat dari kanal beton/pipa non baja. Efisiensi pipa 

pesat dipengaruhi oleh permukaan penampang aliran serta jumlah belokan. 

6. Sentral daya, merupakan bangunan tempat kedudukan seluruh perangkat 

konversi energi, mulai dari turbin air lengkap dengan governornya sebagai 

pengatur tekanan air, sistem transmisi mekanik, generator, perangkat 

pendukung lain, seperti: panel control, panel distribusi daya, beban komplemen, 

dan sebagainya. 

7. Saluran pelimpah, berfungsi sebagai penyalur air yang sudah digunakan, untuk 

dikembalikan ke sungai misalnya. 

2.6 Daya PLTMH 

Untuk mendapatkan daya hidrolik (𝑃ℎ) yang merupakan potensi sumber daya energi 

air pada suatu wilayah, didapatkan dengan persamaan: (Patty 1995:14) 

 

𝑃ℎ = 𝑄 . 𝜌 . 𝑔 . ℎ       (𝑊) ................................................................... (2.1) 
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Keterangan: 

𝑃ℎ : Daya hidrolik (kW) 

𝑄 : Debit air   ( 𝑚3 𝑠⁄ ) 

𝜌 :  Massa jenis air  (= 1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ) 

𝑔 : Gravitasi bumi  (= 9.8 𝑚 𝑠2⁄ ) 

ℎ : Tinggi jatuh air  (m) 

 

Apabila nilai gravitasi bumi 𝑔 dan massa jenis air 𝜌 dimasukkan di persamaan (2.1), 

maka persamaannya menjadi 

 

𝑃ℎ = 9.8 . 𝑄 . ℎ       (𝑘𝑊) ................................................................... (2.2) 

 

Jika efisiensi pipa pesat (𝜂𝑝𝑝) dan efisiensi turbin (𝜂𝑡𝑏) diketahui, maka besar daya 

mekanik turbin adalah 

 

𝑃𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑘 = 𝜂𝑝𝑝 . 𝜂𝑡𝑏 . 𝑃ℎ      (𝑘𝑊) ..................................................... (2.3) 

 

Apabila antara turbin dan generator ada perangkat sistem tranmisi mekanik (𝜂𝑡𝑚) dan 

efisiensi generator (𝜂𝑔) diketahui, maka besar daya keluaran elektrik dari generator 

adalah 

 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝜂𝑡𝑚 . 𝜂𝑔 . 𝑃𝑡𝑏      (𝑘𝑊) ........................................................................ (2.4) 

 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  . 𝑃ℎ       (𝑘𝑊) ................................................................ (2.5) 

 

Dimana efisiensi total (𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) adalah efisiensi total dari seluruh sistem dari efisiensi 

turbin sampai efisiensi generator (𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜂𝑝𝑝 . 𝜂𝑡𝑏 . 𝜂𝑡𝑚 . 𝜂𝑔), sedangkan perkalian 

antara efisiensi pipa pesat (𝜂𝑝𝑝) dan efisiensi turbin (𝜂𝑡𝑏) dapat disebut juga sebagai 

efisiensi mekanik (𝜂𝑚𝑒𝑘).  

2.7 Metode Pengukuran Debit Air 

Debit air merupakan jumlah air yang mengalir melalui suatu penampang sungai 

tertentu per satuan waktu. Debit air dipengaruhi oleh luasan daerah aliran sungai 
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(catchment area), curah hujan rata-rata (average rainfall) dan koefisien aliran sungai. 

Apabila curah hujan dan aliran sungai pada daerah tertentu sangat tinggi maka debit air 

pada daerah tersebut akan tinggi pula dan begitu juga apabila curah hujan dan aliran 

sungai rendah maka debit air akan menurun. 

Untuk mengurangi potensi energi air yang terbuang percuma atau yang tidak 

termanfaatkan dan kekurangan debit air ketika musim kemarau maka harus menggunakan 

debit andalan dalam merencanakan. Debit andalan adalah debit minimum sungai untuk 

kemungkinan terpenuhi yang sudah ditentukan yang dapat dipakai untuk irigasi. 

Kemungkinan terpenuhi ditetapkan 80 % (kemungkinan bahwa debit sungai lebih rendah 

daripada debit andalan sungai 20 %) debit andalan ditentukan untuk periode tengah 

bulanan. Debit minimum sungai di analisis atas dasar data debit harian sungai 

(Anonim/KP-01, 1986). 

Prosedur perhitungan debit andalan adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung total debit andalan dalam satu tahun untuk tiap tahun data yang 

diketahui. 

2. Mengurutkan data mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. 

3. Menghitung probabilitas untuk masing-masing data dengan menggunakan 

persamaan weilbull. 

𝑃 =
𝑚

𝑛+1
 𝑥 100 %................................................................ (2.6) 

Keterangan: 

P  : probabilitas (%) 

m : nomor urut data debit 

n  : jumlah data debit 

2.7.1 Metode Tampung 

Untuk mengetahui debit air dari sungai atau saluran air yang kecil dapat 

menggunakan metode tampung yaitu dengan cara membendung sementara aliran air 

kemudian mengalirkan aliran air yang di bendung ke suatu wadah atau bak yang sudah 

diketahui volumenya. Kemudian hitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh 

wadah tersebut. Apabila waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh wadah adalah 

𝑡  𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘  dengan volume wadah  𝑉  𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 maka debitnya 𝑄adalah 𝑉 𝑡⁄  (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘⁄ ). 
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2.7.2 Metode Apungan 

Untuk saluran air atau sungai yang lebih besar dapat menggunakan metode 

apungan. Apabila melakukan pengukuran secara berulang-ulang dengan metode ini, 

maka hasilnya cukup akurat. Dengan menggunakan metode ini, luas penampang 

melintang sungai dan kecepatan aliran harus diketahui. 

Luas penampang melintang sungai harus ditentukan pada suatu tempat yang 

mudah dan di tengah aliran sungai yang lurus untuk melakukan pengukuran. Untuk dapat 

menghitung luas penampang melintang sungai maka yang harus dilakukan pengukuran 

adalah menghitung lebar sungai dan kedalaman sungai tersebut, seperti ditunjukkan 

gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Pengukuran Luas Penampang Melintang Sungai 

Sumber: Mismail, Budiono 1991/1992:109 

 

Kedalaman sungai tersebut diambil rata-ratanya kemudian dikalikan dengan lebar 

sungai untuk mendapatkan luas penampang melintang sungai 𝐴 dengan persamaan: 

(Mismail, Budiono 1991/1992:111) 

𝐴 = 𝑤 . 𝑑 .................................................................................. (2.7) 

Keterangan: 

𝐴 ∶  Luas penampang melintang(𝑚2) 

𝑤 ∶  Lebar sungai(𝑚) 

𝑑 ∶  Kedalaman rata − rata sungai (𝑚) 

Untuk menentukan kecepatan aliran sungai yaitu dengan cara memilih aliran 

sungai yang mendekati lurus dan memiliki luas penampang yang hampir sama untuk 

jarak yang cukup. Beri tanda pada titik awal dan titik akhir. Letakkan pelampung di titik 

awal, kemudian mencatat waktu yang diperlukan pelampung untuk menempuh lintasan 
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untuk sampai di titik akhir. Sehingga kecepatan aliran dapat ditentukan dengan 

menggunakan persamaan:(Mismail, Budiono 1991/1992:112) 

𝑣 =
𝑙

𝑡
 ................................................................................................... (2.8) 

Keterangan: 

𝑣 ∶  𝐾ecepatan aliran air(𝑚 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘⁄ ) 

𝑙 ∶  Jarak antara titik awal dengan titik akhir(𝑚) 

𝑡 ∶  Waktu tempuh (𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘) 

Sehingga debit air dapat diketahui dengan mengaliran kecepatan aliran air 𝑣 

dengan luas penampang melintang 𝐴 sesuai dengan persamaan: (Mismail, Budiono 

1991/1992:114) 

𝑄 = 𝑣 . 𝐴 .............................................................................................. (2.9) 

Keterangan : 

𝑄 ∶  Debit air (𝑚3 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘⁄ ) 

𝑣 ∶  Kecepatan aliran air (𝑚 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘⁄ ) 

𝐴 ∶  Luas penampang melintang (𝑚2) 

Tetapi kecepatan pelampung itu tidak mewakili kecepatan air di semua titik di 

sungai. Ditepian dan dasar sungai, air mengalir lebih lambat dibandingkan dengan aliran 

di tengah atau di dekat permukaan air karena gesekan dengan dasar dan tepian sungai. 

Oleh karena itu, perlu dikalikan dengan sebuah faktor koreksi (𝑓𝑘) yang tergantung 

kepada kekasaran atau kehalusan dasar dan tepian sungai. Faktor koreksi tersebut 

berkisar antara 0.6 untuk sungai pegunungan yang berbatu-batu sampai 0.86 untuk sungai 

dengan tepian dan dasar yang licin (Mismail, Budiono 1991/1992:112). 

2.7.3 Metode Bendung (Weir) 

Apabila untuk menghitung debit air pada sungai yang dangkal dengan 

menggunakan metode pelampung terlalu sulit, dapat menerapkan dengan metode 

bendung. Metode ini sama akuratnya dengan metode apungan tetapi cukup sulit untuk 

dilaksanakan. Awalnya dibuat bendung pengukur yang tegak lurus terhadap aliran sungai 

dengan bukaan pelimpah segi empat ditengah-tengahnya dan perlu memperkirakan besar 

debit air sebelum membangun bendung tersebut. Lebar bukaan 𝑊 harus sekurang-

kurangnya tiga kali tingginya dan tepi bawahnya harus benar-benar mendatar. Alas dan 

tepi samping bukaan harus dimiringkan dengan sudut kurang lebih 45 derajat dengan 

bagian yang tajam terletak di hulu. Bangunan bendung dapat dibuat dari kayu dengan 
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semua tepi dan alasnya dilapisi dengan tanah liat dan karung pasir. Penduga kedalaman 

dapat dilakukan dengan memasang tongkat meteran di hulu yang tingginya kurang lebih 

dua meter dari bendung. Titik nol penduga dibuat sama dengan tinggi alas bukaan. 

Kedalaman air 𝑑 dihitung dari alas bukaan bendung sampai dengan tinggi muka air. 

Sehingga debit air dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: (Mismail, Budiono 

1991/1992:115) 

𝑄 = 0.544 . 𝑊 . 𝑑 √2 . 𝑔 . 𝑑(𝑚3 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘⁄ ) ............................... (2.10) 

2.7.4 Metode Kecepatan Area 

Metode kecepatan area adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui debit 

aliran dengan mengukur luas penampang basah aliran dan kecepatan aliran. Luas 

penampang basah aliran didapatkan dengan cara mengukur lebar permukaan air dan 

kedalaman air. Kecepatan aliran air dapat diperoleh dengan cara menggunakan current 

meter. Berikut ini adalah beberapa metode untuk menghitung kecepatan aliran rata-rata 

(Subagyo, 2008:204): 

1. Metode satu titik 

Metode ini digunakan untuk kedalaman aliran kurang dari 80 cm dan 

untuk pengukuran yang cepat. 

𝑣 = 𝑣0,6 dimana 𝑣0,6 adalah kecepatan pada jarak 0,6 dari kedalaman air 

sungai. 

Selain itu juga bisa dipergunakan: 

𝑣 = 0,96 𝑣0,5 

𝑣 = 0,88 𝑣0,2 

2. Metode dua titik 

Metode ini memberikan hasil yang lebih baik daripada metode satu titik. 

Metode ini digunakan untuk kedalaman aliran lebih dari 60 cm. 

𝑣 = 1
2⁄ [𝑣0,8 +  𝑣0,2] 

3. Metode tiga titik 

Metode ini digunakan untuk kecepatan aliran yang berbuah-ubah dan 

tidak teratur 

𝑣 = 1
4⁄ [𝑣0,2 + 2 𝑣0,6 + 𝑣0,8] 
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4. Metode lima titik 

Metode ini digunakan untuk kecepatan yang tidak normal dimana 

kecepatan aliran sangat tidak beraturan. 

𝑣 = 1
10⁄ [𝑣𝑠 + 3 𝑣0,2 + 2 𝑣0,6 + 3 𝑣0,8 + 𝑣𝑏]  

Dengan 𝑉𝑠 adalah kecepatan pada permukaan air dan 𝑉𝑏 adalah 

kecepatan pada dasar air. 

5. Metode semi-integrasi 

Pengukuran dilakukan setiap 20 cm dari kedalaman air (D). 

Gambar 2.3 di bawah menunjukkan letak dari current meter dimana titik 

pengukuran pada kedalaman sungai d1, d2, dan d3 adalah 0,2 ; 0,6 dan 0,8 dari kedalaman 

air (D) dihitung dari permukaan air. 

 

 

Gambar 2.3 Titik Pengukuran Kecepatan Air dengan Current Meter 

Sumber: Kurniawan, 2009:26 

 

Sehingga besar debit air adalah 

𝑄 = 𝑊1 . ℎ1 . 𝑣1 + 𝑊2 . ℎ2 . 𝑣2 + ⋯ + 𝑊𝑛 . ℎ𝑛 . 𝑣𝑛 ............................. (2.11) 

Keterangan: 

𝑄 ∶  Debit sungai(𝑚3 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘⁄ ) 

𝑊 ∶  Lebar Penampang (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟) 

𝑣 ∶  Kecepatan rata − rata(𝑚 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘⁄ ) 

ℎ ∶  Tinggi aliran(𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟) 

𝑛 ∶  Banyaknya pengukuran arah horisontal 

d1 = 0,2 D

d2 = 0,6 D

d3 = 0,8 D

V2

V3

V1
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2.8 Metode Menentukan Tinggi Jatuh Air 

Tinggi jatuh tergantung kepada geografi lokasi. Pada dasarnya pembangkit mikro 

hidro digolongkan dalam dua kategori yang menentukan jenis turbin yang akan dipakai : 

Tinggi jatuh rendah (sampai 20 meter) dan tinggi (lebih dari 20 meter).  

Jika tinggi jatuh besar maka putaran turbin akan tinggi dan generator dapat 

dihubungkan turbin dan jika tinggi jatuh rendah generator dihubungkan melalui 

pemercepat yang dapat berupa susunan roda gigi atau susunan belr dan pulley (Mismail, 

1991/1992).  

Untuk memperoleh tinggi jatuh (head) efektif adalah dengan mengurangi tinggi jatuh 

total (dari permukaan air pada pengambilan sampai permukaan air saluran bawah) dengan 

kehilangan tinggi pada saluran air. Tinggi jatuh penuh (full head) adalah tinggi air yang 

bekerja efektif pada turbin yang sedang berjalan. Faktor yang mempengaruhi kehilangan 

tinggi pada saluran air adalah besar penampang saluran air, besar kemiringan saluran air 

dan besar luas penampang pipa pesat (Arismunandar, Kuwahara 2004:17). 

2.8.1 Metode Menggunakan Peta Topografi 

Peta topografi dapat digunakan apabila tinggi jatuh air yang besar, namun 

ketepatan dalam membaca peta sangat terbatas sehingga cara ini hanya dapat digunakan 

untuk perkiraan saja. Peta topografi dari tempat atau lokasi yang diselidiki dapat 

memberikan identifikasi besarnya selisih antara tinggi air masuk yang direncanakan dan 

tinggi air pada tempat pembuangan. 

2.8.2 Metode Menggunakan Sigi Fotografi 

Sigi fotografi merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang cukup akurat. 

Dari gambar yang diambil pada lokasi dapat ditentukan tingginya sesuai dengan 

skalanya. Namun cara ini memerlukan keahlian dan pelatihan yang khusus dalam 

menggunakan sigi fotografi sehingga tidak dapat dipakai oleh semua orang. 

2.8.3 Metode Menggunakan Altimeter 

Altimeter adalah sebuah alat untuk mengukur ketinggian suatu titik dari 

permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk keperluan navigasi dalam 

penerbangan, pendakian, dan kegiatan yang berhubungan dengan ketinggian. Altimeter 

dapat memberikan perkiraan perbedaan tinggi antara tempat air masuk dan air yang 

keluar pada pembuangan. Namun alat ini kurang akurat untuk perhitungan teknik. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Navigasi
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2.8.4 Metode Menggunakan Peralatan Geodesi 

Peralatan ini sangat akurat apabila dipergunakan untuk menghitung suatu beda 

ketinggian suatu tempat. Peralatan ini biasa digunakan oleh para ahli geodesi namun 

peralatan ini susah didapatkan dan mahal karena alat ini hanya dimiliki oleh para ahli 

geodesi. 

2.8.5 Metode Water-Filled Tube 

Metode ini digunakan untuk tempat dengan ketinggian yang rendah. Peralatan 

yang dibutuhkan adalah selang, air, meteran, batang kayu sebagai penanda dan alat tulis. 

Cara melakukan pengukuran beda ketinggian dengan menggunakan metode ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengamat Y, mengukur ketinggian A1 pada tempat yang sudah ditentukan yang 

ditunjukkan pada gambar 2.4 dibawah. 

 

Gambar 2.4 Metode Pengukuran Water-Filled Tube-1 

Sumber: Harvey,1993: 45 

2. Pengamat Y tetap pada tempat yang sebelumnya dan mengukur ketinggian B1. 

Sedangkan pengamat X turun pada tempat yang sudah ditentukan kedua dan 

mengukur ketinggian A2, seperti yang terlihat pada gambar 2.5 dibawah. 
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Gambar 2.5 Metode Pengukuran Water-Filled Tube-2 

Sumber: Harvey,1993: 45 

3. Ulangi langkah-langkah diatas sampai menuju titik pembungan air. 

4. Jumlahkan ketinggian yang sudah diukur mulai dari titik atas yang sudah ditentukan 

hingga titik bawah pembuangan air. 

5. Head = H1 + H2 + H3 + H4 + H5, terlihat pada gambar 2.6 dibawah. 

 

 

Gambar 2.6 Metode Pengukuran Water-Filled Tube-3 

Sumber: Harvey,1993: 45 

2.9 Bak Penenang (Forebay) 

Fungsi dari bak penenang (forebay) adalah sebagai tempat penenangan air, 

pengendapan akhir sedimen dan penyaringan terakhir setelah settling basin untuk 

menyaring benda-benda yang masih terbawa dalam saluran air. Bak penenang (forebay) 

merupakan tempat permulaan pipa pesat (penstock) yang mengendalikan aliran minimum 

sebagai antisipasi aliran yang cepat pada turbin tanpa menurunkan elevasi muka air yang 

berlebihan dan menyebabkan arus balik pada saluran. 
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Berdasarkan fungsi dari bak penenang (forebay) diatas, ada beberapa yang perlu 

dipertimbangkan dalam mendesain bak penenang yaitu kegunaan bak penenang terutama 

untuk mengontrol debit aliran dan pengendalian untuk pembuangan sampah. Dalam 

mendesain bak penenang diperhatikan juga masalah kedalaman air dan ketinggiannya 

dari penstock pipe untuk menghindari aliran turbulensi secara umum bereferensi pada 

diameter pipa pesat (penstock pipe). Untuk merencanakan kapasitas bak penenang harus 

didesain dengan dua macam pendekatan kasus yaitu dengan beban dikontrol dan beban 

ditambah debit yang dikontrol. Diperlukan Kesesuaian ruang saringan dengan jenis, tipe 

dan dimensi turbin dan dilengkapi dengan instalasi pipa lubang angin.  

Bak penenang direncanakan agar berfungsi dan mempunyai karakteristik maksimal 

maka bangunan bak penenang harus dibuat dari konstruksi kedap air dan tahan bocor 

serta didesain menghubungkan saluran pembawa dan penstock. Bangunan bak penenang 

dalam bentuk tangki bisa dibuat dari pasangan batu atau beton bertulang dengan 

ketebalan beton minimal 25 cm. Selain itu bak penenang harus dilengkapi dengan 

saringan sampah (trashrack) yang lebih halus, bangunan spillway dengan kapasitas 120 

% dari debit rancangan, saluran pembuangan dari flushgate untuk membuang endapan 

lebih baik terpisah dari saluran spillway dan saluran pembuang air dari spillway 

dilengkapi dengan struktur pemecah energi air. Lebar bangunan bak penenang setidaknya 

selebar saringan sampah dan bangunan spillway sebaiknya sepanjang bak penenang. 

Sedangkan Pipa pesat harus terendam air dalam kedalaman minimum dua kali diameter 

pipa pesat dan jarak pipa pesat dari dasar bangunan bak penenang minimum 30 cm dan 

endapan direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak masuk ke dalam pipa pesat dalam 

bak penenang harus disediakan tangga untuk melakukan pembersihan tangki bak 

penenang. (Kurniawan,dkk,2009:16) 

 

Gambar 2.7 Bak Penenang (Forebay) Tampak Samping 

Sumber:Kurniawan,dkk,2009:55 
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Gambar 2.8 Bak Penenang (Forebay) Tampak Atas 

Sumber:Kurniawan,dkk,2009:56 

2.10 Pipa Pesat (Penstock) 

Pipa pesat merupakan pipa tekan yang dipakai untuk mengalirkan air dari bak 

penenang menuku ke rumah pembangkit. Saluran pipa tekan adalah nama umum bagi 

dasar atau terowongan yang dipakai untuk menempatkan pipa pesat, blok angker (anchor 

block) dan pelana (saddle) yang berfungsi untuk menahan pipa pesat tersebut. Seperti 

yang terlihat pada gambar 2.9 bahwa pipa pesat mengaliri air dari bak penenang langsung 

ke turbin PLTMH. 

 

Gambar 2.9 Pipa Pesat 

Sumber: http://udai08.blogspot.com/2011/01/13/pembangkit-listrik-tenaga-mikrohidro.html 
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Pipa pesat umumnya terbuat dari baja meskipun berton bertulang dan papan kayu 

dapat dipergunakan. Bila jarak antara kolam harian dan bangunan PLTMH pendek, 

biasanya dipergunakan pipa pesat yang terpisah untuk masing-masing turbin. Pipa pesat 

yang panjang biasanya bercabang pada ujung bawahnya untuk dapat melayani beberapa 

buah turbin. belokan tajam pada pipa pesat haruslah dihindari karena besarnya kehilangan 

tekanan dan besarnya gaya yang dibutuhkan untuk mengikat pipa tersebut. Efisiensi pipa 

pesat pada umumnya berkisar 95 % (Linsley,1995). 

2.11  Turbin Air 

Turbin air adalah mesin konversi energi yang berfungsi untuk merubah atau 

mengkonversi energi potensial (head) yang dimiliki oleh air ke bentuk energi mekanik 

pada poros turbin. Sebelum diubah menjadi energi mekanik pada turbin, energi potensial 

yang dimiliki oleh air terlebih dahulu dikonversi menjadi energi kinetik. Turbin ini dapat 

dihubungkan langsung ke peralatan mekanik atau suatu generator untuk menghasilkan 

tenaga listrik. 

Ada banyak tipe turbin air yang dapat digunakan pada Pembangkit Tenaga air 

sesuai dengan karakteristik potensi energi hidrolik yang tersedia. Penentuan jenis turbin 

yang tepat ditentukan dari kriteria debit dan ketinggian potensi air. Gambar 2.10 

menunjukkan grafik untuk menghitung rencana pemilihan turbin. 

 

Gambar 2.10 Kriteria Pemilihan Turbin Air 

Sumber: Kurniawan, 2009:11 
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Gambar 2.10 menunjukkan grafik antara head dan debit. Untuk suatu head tertentu 

dapat dipilih salah satu jenis turbin, tetapi pemilihan harus dilakukan dengan tepat. 

Bahwa turbin dengan kecepatan spesifik yang lebih tinggi adalah lebih ekonomis karena 

turbin dengan kecepatan yang lebih tinggi biasanya unit turbinnya lebih kompak, tetapi 

kecepatan yang tinggi ini juga harus disertai dengan konstruksi yang baik, kekuatan 

material turbin dan kemampuan generator atau bebannya. 

2.11.1 Jenis-jenis turbin air 

Berdasarkan perubahan momentum fluida kerjanya, turbin air dibedakan menjadi 

2 macam yaitu:(Arismunandar dan Kuwahara 2004:53) 

 Turbin impuls 

Turbin impuls bekerja dengan memanfaatkan kecepatan air untuk memutar 

rotor (runner) turbin. Turbin ini pada umumnya digunakan dengan tinggi jatuh 

yang besar. Jenis turbin impuls yaitu turbin Pelton. 

 Turbin reaksi. 

Turbin reaksi umumnya dipilih untuk tinggi jatuh yang rendah sehingga 

memerlukan volume air yang besar untuk menggerakkannya. Turbin reaksi bekerja 

dengan mengandalkan tekanan air. Jenis turbin reaksi misalnya turbin Francis dan 

turbin Kaplan. 

Tabel 2.1 Klasifikasi Turbin Berdasarkan Tinggi Tekan 

Turbin Runner 
Head Pressure 

High Medium Low 

Impulse 

Pelton Crossflow 

(Mitchell/Banki) 

Crossflow 

(Mitchell/Banki) 

Turgo Turgo  

Multi-jet Pelton Multi-jet Pelton 

Reaction  

Francis Propeller 

Pump-As-Turbin 

(PAT) 

Kaplan 

Sumber: Harvey,1993:153 

Pada tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa turbin crossflow, turbin propeller dan 

turbin kaplan dalam katagori tinggi tekan yang rendah. Untuk turbin crossflow, turbin 

turgo, turbin multi-jet pelton, turbin francis dan turbin PAT termasuk dalam katagori 



21 

 

  

 

tinggi tekan yang menengah sedangkan turbin pelton, turbin turgo dan turbin multi-jet 

pelton dalam katagori tinggi tekan yang tinggi. Turbin turgo dan turbin multi-jet pelton 

bisa digunakan pada tinggi tekan yang tinggi dan tinggi tekan menengah sedangkan 

turbin crossflow bisa digunakan untuk tinggi tekan menengah dan tinggi tekan yang 

rendah. 

Daya turbin air adalah suatu turbin air yang memanfaatkan tinggi jatuh air efektif 

dan debit air. Berikut ini persamaan daya turbin air (Fritz Dietzel,1984;2): 

𝑊𝐻𝑃 (𝑊𝑎𝑡𝑡) = 𝜌 . 𝑔 . 𝑄 . 𝐻𝑛...................................................................... (2.12) 

Keterangan: 

𝑄 :  Debit air    ( 𝑚3 𝑠⁄ ) 

𝜌  : Massa jenis air   (= 1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ) 

𝑔  : Gravitasi bumi   (= 9.8 𝑚 𝑠2⁄ ) 

ℎ𝑛 : Tinggi jatuh air efektif (m) 

Daya poros adalah daya yang dihasilkan oleh poros turbin. Daya poros didapatkan 

dengan persamaan: 

𝐵𝐻𝑃 (𝑘𝑊𝑎𝑡𝑡) =
𝑃𝑜𝑢𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟

𝜂𝑔 .  𝜂𝑡𝑚
 ........................................................... (2.13) 

Efesiensi turbin merupakan perbandingan antara daya poros dengan daya air. 

Besarnya efisiensi dapat dihitung dari rumus (Round,2004:20): 

𝜂 =
𝐵𝐻𝑃

𝑊𝐻𝑃
𝑥 100% ............................................................................... (2.14) 

Tabel 2.2 berikut menunjukkan efisiensi dari turbin : 

Tabel 2.2 Efisiensi Turbin 

Jenis Efisiensi (%) 

Poncelet 40 – 60 

Overshot 60 – 75 

Turbin  

Reaksi 80 

Impuls 80 – 75 

Arus lintang (Crossflow) 60 - 80 

Sumber : Mismail, 1991/992:160 

2.11.2 Turbin Crossflow 

Turbin crossflow merupakan turbin impuls yang berporos horizontal bekerja 

dengan cara tekanan air dikonversikan menjadi energi kinetic di inlet adaptor. Aliran air 
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yang menyebabkan berputarnya runner setelah berbenturan pertama dengan sudu turbin, 

kemudian menyilang (crossflow) mendorong sudu tingkat kedua. Runner tidak pernah 

terendam dalam air secara keseluruhan, tenaga yang dimiliki air pada saat meninggalkan 

inlet guide vane dan mendorong runner adalah tenaga kinetis seluruhnya. Selama aliran 

melalui runner, kecepatan absolut air berkurang karena energi kinetik air diberikan pada 

runner menjadi energi mekanis.  

Pada prinsipnya turbin crossflow terdiri dari sebuah nozzle dan runner. Bentuk 

runner seperti drum yang memiliki sejumlah sudu yang dipasang tetap di antara kedua 

piringan yang disangga oleh poros. Permukaan sudunya memiliki kelengkungan busur. 

Sedangkan nozzle memiliki penampang segi empat pada sisi masuknya dan memiliki atap 

dengan bentuk lengkungan busur lingkaran. Sehingga air yang keluar dari nozzle masuk 

ke runner menumbuk sudu-sudu tingkat pertama dan kemudian air tersebut keluar dari 

lorong sudu-sudu tingkat pertama lalu melewati ruang kosong dalam runner yang 

selanjutnya menuju tingkat kedua dan akhirnya air keluar dari lorong sudu-sudu menuju 

kolam bawah. 

Pemakaian jenis turbin crossflow lebih menguntungkan dibandingkan dengan 

penggunaan kincir air maupun jenis turbin mikro hidro lainnya. Penggunaan turbin ini 

untuk daya yang sama dapat menghemat biaya pembuatan penggerak mula sampai 50% 

dari penggunaan kincir air dengan bahan yang sama. Hasil pengujian laboratorium yang 

dilakukan oleh pabrik Ossberger Jerman Barat menyimpulkan bahwa daya guna kincir 

air dari jenis yang paling unggul sekalipun hanya mencapai 70% sedangkan efisiensi 

turbin crossflow mencapai 82% (Haimerl,L.A,1960).  

Tingginya efisiensi turbin crossflow ini akibat pemanfaatan energi pada turbin ini 

dilakukan dua kali, yang pertama energi tumbukan air pada sudu-sudu pada saat air mulai 

masuk dan yang kedua adalah daya dorong air pada sudu-sudu saat air akan 

meninggalkan runner. Adanya kerja air yang bertingkat ini ternyata memberi keuntungan 

dalam hal effektifitas yang tinggi dan kesederhanaan pada sistem pengeluaran air dari 

runner. 

Bagian-bagian utama dari turbin crossflow terdiri dari rotor, rumah turbin, guide 

vane, pulley, adapter dan base frame yang ditunjukkan pada gambar 2.10. 
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Gambar 2.11 Turbin Crossflow 

Sumber:Haimerl:1960 

Keterangan Gambar 2.11 : 

1. Adapter 

2. Poros guide vane 

3. Guide vane 

4. Nozel 

5. Runner 

6. Rangkaian Pondasi 

7. Rumah Turbin 

8. Tutup Turbin 

9. Poros Runner 

2.12 Bendungan 

Bendungan mempunyai  fungsi dasar yaitu sebagai sebuah kolam penampung air 

yang sanggup menyediakan air dan menaikan tekanan air yang merupakan potensi dari 

air sungai.  

Bendung sederhana dan hampir tidak menimbulkan masalah Bila keadaan sungai 

yang dipilih mempunyai kemungkinan untuk erosi dan penurunan dasar maka bangunan 

dari kayu,bata atau beton dapat dibangun di dasar sungai sedemikian hingga puncaknya 

sama tingginya dengan dasar sungai yang diinginkan. Jika bendung tidak dibangun di 

atas pondasi batu maka kaki bendung dapat mengalami erosi. Tenaga air yang mengalir 

di atas bendung harus dihilangkan dengan membentuk suatu kolam pengendap yang 

dalam tepat di bagian hilir bendung, atau dengan mengalasi dasar sungai di bagian hilir 

dengan batu-batu besar. Jika dasar sungai lebar dan aliran di musim kemarau rendah, 
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puncak bendung dapat dibuat sedikit miring ke arah hulu sehingga dapat membelokan 

aliran air yang rendah ke hilir (Mismail, Budiono 1991/1997:141). 

Fungsi pembuatan bendungan adalah memaksimalkan air masuk ke dalam 

saluran. Bendungan terdiri dari dinding penahan tanah di sebelah kiri dan kanan 

bendungan, pir, saluran penggelontor. Pintu air, tempat pemasukan. Lantai tempat 

pemasukan diletakkan setinggi mungkin di atas dasar sungai untuk mencega kerikil atau 

batu-batu masuk ke dalam saluran. Berbeda dengan bendung irigasi, pada tempat 

pemasukan diberi saringan kasar untuk mencegah daun-daun, cabang pohon atau benda 

lain yang terbawa aliran air masuk ke dalam saluran. 

2.13 Transmisi Mekanik 

2.13.1 Puli (Pulley) 

Pada sistem transmisi puli (pulley) dan sabuk (belt) berlaku (Hagendoorn,1989:20): 

𝑛1

𝑛2
=

𝑟2

𝑟1
 ...................................................................................................... (2.15)  

Keterangan : 

𝑛1 ∶  Kecepatan putar puli 1 (𝑟𝑝𝑚) 

𝑛2 ∶  Kecepatan putar puli 2 (𝑟𝑝𝑚) 

𝑟1 ∶  Jari − jari puli 1 (𝑚) 

𝑟2 ∶  Jari − jari puli 2 (𝑚) 

Dengan sistem transmisi puli dan sabuk yang ditunjukkan pada gambar 2.12, 

maka kecepatan putar rotor generator dapat diatur pada nilai tertentu berdasarkan 

kecepatan putar turbin. Dengan mengubah perbandingan jari-jari puli sistem transmisi, 

maka akan didapatkan nilai kecepatan putar yang berbeda-beda tergantung dengan nilai 

perbandingannya. Pada umumnya efisiensi sistem trasmisi mekanik berkisar 85 % 

(Niemann,1992). 

 

Gambar 2.12 Sistem Transmisi Puli dan Sabuk 

Sumber:Hagendoorn,1989:23 
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2.13.2 Sabuk (Belt) 

Jarak yang jauh antara dua buah poros sering tidak memungkinkan transmisi 

langsung dengan roda gigi. Dalam hal demikian, cara transmisi putaran daya yang lain 

dapat diterapkan, dimana sebuah sabuk luwes atau rantai dibelitkan sekeliling puli atau 

sprocket pada poros. Secara umum pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro lebih 

sering menggunakan sabuk V standard seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.13 

dibawah :  

 

Gambar 2.13 Macam-Macam Sabuk Transmisi Daya pada PLTMH 

Sumber:Sularso,1983:187 

Pada gambar 2.13 di atas,  gambar A merupakan sabuk V standard (berlapis 

tunggal dan banyak), sabuk ini digunakan pada mesin-mesin industry umum dengan batas 

temperatur mencapai 60º C. Gambar B merupakan sabuk V unggul (berlapis tunggal dan 

banyak), sabuk ini memiliki keunggulan yaitu tahan panas, minyak dan listrik statis 

(memiliki kekuatan yang tinggi) dengan batas temperatur mencapai 90º C. Gambar C 

merupakan sabuk V dengan penampang yang pendek, sabuk ini memiliki keunggulan 

yaitu tahan terhadap lenturan dan kecepatan tinggi dengan batas temperatur mencapai 90º 

C. Gambar D merupakan sabuk V tipe L yang memiliki keunggulan yaitu tahan lenturan 

dan kecepatan tinggi, biasanya digunakan untuk mesin-mesin pertanian dengan batas 

temperatur mencapai 60º C.  

Sabuk V terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Sabuk V 

dibelitkan dikeliling alur puli yang terbentuk V pula. Karena terjadi slip antara puli dan 

sabuk, sabuk V tidak dapat meneruskan putaran dengan perbandingan yang tepat. Slip 

yang terjadi antara 1 % - 2 % (Hagendoorn,1989:47). 

2.14 Generator Sinkron 

Generator adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanis 

dari turbin menjadi energi listrik. Komponen utama dari generator adalah rotor dan stator. 

Rotor merupakan bagian yang berputar, yang dikopel dengan poros turbin sebagai tenaga 

putarnya. Stator merupakan bagian generator yang tidak bergerak. Stator akan 

menghasilkan tegangan apabila rotor diberi penguatan atau magnetisasi. 
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Secara garis besar generator diklasifikasikan menjadi dua yaitu generator arus 

searah dan generator arus bolak-balik. Untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro 

biasanya menggunakan generator arus bolak-balik yaitu generator sinkron. Generator 

sinkron merupakan suatu mesin pembangkit tenaga listrik, dimana besar frekuensi 

tegangan yang dihasilkan berbanding langsung dengan kecepatan putaran rotornya. Pada 

gambar 2.14 memperlihatkan jenis generator sinkron yang sering digunakan pada 

PLTMH. 

 

Gambar 2.14 Generator Sinkron 3 fasa 

Sumber: http://www.ablecn.com/en/ProductDetail/2012/03/31 

2.14.1 Konversi Energi Elektromekanik 

Konversi energi baik dari energi listrik menjadi energi mekanik (motor) maupun 

sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik (generator) berlangsung melalui 

medium medan magnet (Zuhal,1991:56). 

Energi yang akan diubah dari satu ke lain sistem, sementara akan tersimpan pada 

medium medan magnet untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. 

Dengan demikian medan magnet disini selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

energi juga sekaligus sebagai medium untuk mengkopel proses perubahan energi. 

Energi 

Listrik

Medan 

Magnet

Energi 

Mekanis

Motor

Generator

 

Gambar 2.15 Bagan Proses Konversi Energi 
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Sumber:Zuhal,1991:56 

2.14.2 Hubungan Belitan Jangkar Generator Sinkron 

A) Hubungan bintang 

Gambar 2.16 memperlihatkan skema hubungan belitan bintang dan vector 

diagramnya. 

 

Gambar 2.16 Skema dan Vektor Diagram Hubungan Bintang 

Sumber:Zuhal,1991:42 

B) Hubungan Segitiga 

Gambar 2.17 memperlihatkan skema dan vector diagram hubungan belitan  

segitiga. 

 

Gambar 2.17 Skema dan Vektor Diagram Hubungan Segitiga 

Sumber:Zuhal.1991:42 

 

Dari gambar 2.14 dan gambar 2.15 diperoleh persamaan daya nyata dan daya 

semu yang sama pada kedua hubungan : 

𝑃 = 3 . 𝑉𝑓 . 𝐼𝑓 . 𝑐𝑜𝑠𝜑 ................................................... (2.16) 

𝑃 = √3 . 𝑉𝐿 . 𝐼𝐿 . 𝑐𝑜𝑠𝜑................................................. (2.17) 

𝑆 = 3 . 𝑉𝑓 .  𝐼𝑓 .............................................................. (2.18) 
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𝑆 = √3 . 𝑉𝐿 . 𝑉𝐿 ........................................................... (2.19) 

Keterangan : 

𝑉𝐿 ∶  Tegangan line (𝑉𝑜𝑙𝑡) 

𝑉𝑓 ∶  Tegangan fasa (𝑉𝑜𝑙𝑡) 

𝐼𝐿 ∶  Arus line (𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒) 

𝐼𝑓 ∶  Arus fasa (𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒) 

𝑃 ∶  Daya nyata (𝑊𝑎𝑡𝑡) 

𝑆 ∶  Daya semu (𝑉𝐴) 

𝐶𝑜𝑠 𝜑 ∶  Faktor daya 

2.14.3 Efesiensi Generator Sinkron  

Efesiensi generator dapat ditentukan dengan pengukuran langsung masukan dan 

keluaran atau dengan perhitungan setelah rugi-rugi ditentukan. Efisiensi generator 

umumnya berkisar 85 % - 90 %(Mismail,1991/1992:177).  

2.15 Analisis Ekonomi PLTMH 

Pembangunan PLTMH di Indonesia pada umumnya dibiayai menggunakan dana-

dana hibah. Penggunaan dana pinjaman atau investasi untuk PLTMH masih belum 

populer. Begitu juga pembiayaan PLTMH dengan pola swadaya biasanya hanya mampu 

dilakukan oleh perusahaan swasta ataupun perorangan yang digunakan untuk 

kepentingan usaha atau bisnis.  

Namun tidak berarti bahwa penggunaan dana investasi atau pinjaman tidak layak 

untuk PLTMH. Meskipun skema komersial murni hampir tidak mungkin diterapkan, 

masih terdapat alternatif-alternatif lain yang bisa dicoba. Sebagai contoh perpaduan 

antara hibah, pinjaman lunak dan pinjaman komersial dengan grace period (waktu 

tenggang) yang panjang serta swadaya masyarakat (baik dalam bentuk material, finansial 

maupun tenaga).  

Analisis ekonomi pembangunan PLTMH dimulai dengan menentukan sifat 

sumber dana seperti hibah, pinjaman, investasi, swadaya, atau perpaduan antara sumber-

sumber tersebut. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:  

a) Menentukan masa pengembalian seluruh investasi (Break Event Point) 

b) Merancang pola pengembalian dana (kepada investor, bank atau kas lembaga 

pengelola PLTMH)  
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c) Membuat proyeksi keuangan lengkap dengan cash flow, neraca rugi laba, Internal 

Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV)  

d) Menentukan rata-rata biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat per bulan 

e) Memperkirakan jumlah iuran listrik per bulan yang harus dikeluarkan per kepala 

keluarga.  

Sumber dana perlu diketahui bentuknya untuk menentukan besarnya dana yang 

harus dikembalikan oleh masyarakat setempat melalui pembayaran iuran bulanan. 

Pengembalian untuk dana pinjaman meliputi angsuran dan bunga pinjaman, sedangkan 

pengembalian untuk dana investasi meliputi penyusutan dan kembalian (return) untuk 

investasi. PLTMH yang dibangun menggunakan dana hibah dapat dianggap sebagai 

investasi oleh masyarakat pengguna. Penjajagan awal kepada pihak penyandang dana 

perlu dilakukan untuk menentukan besarnya bunga, return, dan masa pengembalian. 

Lebih baik lagi jika kesepakatan dengan penyandang dana sudah dapat diperoleh sejak 

awal.  

Analisis keuangan harus dibuat untuk beberapa opsi pembangunan yang layak 

secara teknis. Pada akhirnya yang menentukan apakah ada atau tidak opsi pembangunan 

yang layak adalah masyarakat pengguna. Meskipun demikian, dengan membandingkan 

perkiraan jumlah iuran listrik yang harus ditanggung masyarakat dan tingkat daya beli 

yang diperoleh dari hasil studi, sejak awal kita bisa membuang opsi yang menghasilkan 

iuran listrik terlalu mahal. Begitu juga jika sudah ada informasi tentang batas maksimum 

ketersediaan dana dari penyandang dana dan besarnya kontribusi masyarakat, kita 

memiliki pegangan tentang batas maksimum total anggaran proyek. 

2.15.1 Produksi Energi per tahun 

Produksi energi per tahun yang dihasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

dapat dihitung dengan daya yang dibangkitkan (kW), dengan waktu yang diperlukan (t) 

selama satu tahun (8760 jam) dengan asumsi pengoperasian PLTMH tidak operasikan 

secara terus menerus dan perlu waktu untuk pemeliharaan dengan memasukkan factor 

daya (FP) untuk pemeliharaan rutin. Secara teori dapat dipergunakan persamaan 2.21 di 

bawah (Adam Harvey, 2000) : 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 = 𝑃𝑛𝑒𝑡 × 8760 × 𝐶𝐹  (𝑘𝑊ℎ)……………………..(2.20) 

Keterangan: 

𝑃𝑛𝑒𝑡 ∶  𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 (𝑘𝑊) 

𝐶𝐹  ∶  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (70%) 
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2.15.2 Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi adalah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

memproduksi energi dari pengoperasian suatu sistem pembangkit, hal ini diperlukan 

untuk mengetahui apakah produksi listriknya lebih murah atau lebih mahal. Harga pokok 

per kWh dapat dihasilkan dengan menghitung semua biaya modal (cannula) per tahun, 

biaya operasi dan pemeliharaan (O+M) per tahun suatu pembangkit dibagi dengan 

produksi energi per tahun (8760 jam) kWh. Secara teori dapat dihitung dengan persamaan 

2.22 di bawah (Adam Harvey, 2000): 

𝐻𝑃𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 =  
𝐶𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛+(𝑂+𝑀)𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
……………….(2.21) 

2.15.3 Harga penjualan listrik  PLTMH 

 Listrik yang dihasilkan PLTMH bisa dijual ke warga yang belum 

mendapatkan aliran listrik dari PLN. Selain itu listrik yang dihasilkan merupakan listrik 

swasta. Oleh karena itu listrik yang dihasilkan oleh PLTMH bisa juga dijual ke PLN. 

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik 

Indonesia Nomer 04 Tahun 2012 tentang harga pembelian tenaga listrik oleh PT. PLN 

(Persero) dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil 

dan menengah atau kelebihan tenaga listrik. Ada beberapa ketentuan harga  penjualan 

listrik dari energi terbarukan skala kecil dan menengah atau kelebihan tenaga listrik. 

Beriktu harga  pembelian listrik oleh PT. PLN (Peraturan Menteri ESDM, 2012) : 

 Rp 650,- /kWh x F, jika terinterkoneksi pada tegangan menengah 

 Rp 1004,-/kWh x F, jika terinterkoneksi pada tegangan  rendah 

F merupakan faktor insentif sesuai lokasi pembelian tenaga listrik oleh PT. PLN 

(persero) dengan besaran sebagai berikut : 

 𝐹 = 1, untuk wilayah Jawa dan Bali 

 𝐹 = 1,2 ; untuk wilayah Sumatra dan Sulawesi 

 𝐹 = 1,3 ; untuk wilayah Kalimantan, NTT, dan NTB 

 𝐹 = 1,5 ; untuk wilayah Maluku dan Papua
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian yang akan dilakukan dalam 

proses perhitungan daya pada PLTMH Gunung Sawur 2. Pola  Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian PLTMH ini ditunjukan pada gambar 3.1 di bawah ini :   

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian
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3.1 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan melalui buku-buku dan literatur yang menunjang 

dalam penyusunan penelitian ini: 

 Mempelajari daya terbangkitkan pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 

Hidro (PLTMH). 

 Mempelajari konversi energi pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 

Hidro (PLTMH). 

 Mempelajari komponen-komponen pada Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikro Hidro (PLTMH) yaitu bak penenang (forebay), pipa pesat 

(penstock), turbin, sistem transmisi mekanik, generator. 

3.2 Survei Lapangan 

Kegiatan survei lapangan ini yaitu terjun langsung untuk mengamati dan 

mengetahui kondisi riil lapangan serta untuk mendapatkan informasi-informasi 

penting lain yang terkait guna melengkapi data-data. Kegiatan yang dilakukan pada 

saat survei lapangan antara lain : 

1. Melakukan Pengukuran terhadap kedalaman sungai dan kecepatan aliran 

sungai pada PLTMH Gunung Sawur 2. 

2. Melakukan pengukuran terhadap tegangan dan arus yang keluar langsung dari 

generator pada waktu tertentu yang telah ditetapkan. 

3. Mengumpulkan data turbin dan pulley. 

4. Mengumpulkan data biaya pembangunan dan data biaya pemeliharaan 

PLTMH Gunung Sawur 2. 

3.3 Pengambilan Data 

Data-data yang digunakan dalam evaluasi ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran, 

perhitungan, dan pengamatan langsung di lapangan. Adapun data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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 Debit air 

Dalam melakukan pengukuran debit air kali ini menggunakan 

metode kecepatan area. Pengukuran debit air dilakukan pada saluran 

cabang dari saluran Parseh yaitu saluran Gunung Sawur 2, saluran KP 2 

dan saluran KP 3. Untuk mengukur kecepatan aliran air menggunakan 

current meter sehingga debit air dapat diketahui dengan mengalikan 

kecepatan aliran air dengan luas penampang pada saluran. 

 Ketinggian jatuh air (head) 

Dalam menentukan ketinggian jatuh air menggunakan metode 

water-filled tube dimana pertama kali yang diukur adalah kedalaman dari 

bak penenang yang merupakan tinggi dari air permukaan atas. Kemudian 

mengukur ketinggian tempat yang sudah ditentukan dengan 

menggunakan selang yang sudah diisi air yang diletakkan pada dinding 

dasar bak penenang dan tempat yang sudah ditentukan. Pengukuran 

dilakukan sampai pada titik air permukaan bawah dan kemudian data 

ketinggian hasil pengukuran dijumlahkan untuk menentukan ketinggian 

jatuh air (head). 

 Tegangan dan Arus Generator Sinkron 

Dalam pengukuran tegangan dan arus generator sinkron PLTMH 

Gunung Sawur 2 dilakukan saat beban puncak dengan menggunakan 

clamp meter digital dan cos 𝜑 meter. Pada lampiran 1 memperlihatkan 

rangkaian pengukuran generator PLTMH Gunung Sawur 2 dengan 

perkiraan beban puncak yaitu pukul 16.00 sampai pukul 22.00. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang 

sudah ada seperti dari buku referensi, jurnal, atau data yang bersumber dari 

perusahaan-perusahaan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Spesifikasi teknis dari pipa pesat 

 Spesifikasi teknis dari turbin 

 Spesifikasi teknis dari pulley 

 Spesifikasi teknis dari generator 
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 Pengeluaran finansial pembangunan PTLMH Gunung Sawur 2 

3.4 Analisis Data dan Pembahasan 

Setelah semua data yang diinginkan terkumpul maka dilakukan analisis data dan 

pembahasan dengan mengacu pada rumusan masalah. Analisis data dan pembahasan 

hanya sebatas pada pembahasan dari aspek teknis dan ekonomis saja. Berikut ini 

analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: 

 Pada awalnya kita menghitung debit air (Q) untuk mendapatkan debit air terlebih 

dahulu menentukan besarnya luas penampang melintang sungai (A) dan 

kecepatan air (v) dengan persamaan 2.7 dan persamaan 2.8 : 

𝐴 = 𝑤 . 𝑑 (𝑚2) 

𝑣 =
𝑙

𝑡
  (𝑚

𝑠⁄ ) 

Setelah mendapatkan luas penampang (A) dan kecepatan aliran air (v) maka debit 

air (Q) dapat ditentukan dengan mengalikan antara luas penampang melintang 

sungai (A) dengan kecepatan aliran air (v), sesuai dengan persamaan 2.9 : 

𝑄 = 𝑣 . 𝐴 (𝑚3

𝑠⁄ )  

 Setelah mendapatkan debit air (Q) selanjutnya menghitung daya keluaran secara 

teoritis (𝑃𝑜𝑢𝑡) yang dapat dibangkitkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 

Hidro Gunung Sawur 2. Untuk mendapatkan daya keluaran secara teoritis 

terlebih dahulu menghitung besarnya daya hidrolik (𝑃ℎ) dengan menggunakan 

persamaan 2.2: 

𝑃ℎ = 𝑄 . 𝜌 . 𝑔 . ℎ (𝑊) 

𝑃ℎ = 9.8 . 𝑄 . ℎ  (𝑘𝑊) 

Apabila besar daya hidrolik (𝑃ℎ) sudah dihitung, kemudian menghitung 

daya mekanik turbin (𝑃𝑡𝑏). Sebelum menghitung daya mekanik turbin (𝑃𝑡𝑏) 

harus memperhatikan terlebih dahulu nilai-nilai efisiensi pipa pesat (𝜂𝑝𝑝) dan 

efisiensi turbin (𝜂𝑡𝑏). Berikut persamaan 2.3 untuk menentukan daya mekanik 

turbin (𝑃𝑡𝑏): 

𝑃𝑡𝑏 = 𝜂𝑡𝑏 . 𝜂𝑝𝑝 . 𝑃ℎ (𝑘𝑊) 

Setelah mendapatkan daya mekanik turbin (𝑃𝑡𝑏) maka daya keluaran 

teoritis (𝑃𝑜𝑢𝑡) dapat ditentukan dengan mengalikan antara efisiensi transmisi 
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mekanik (𝜂𝑡𝑚) dan efisiensi generator (𝜂𝑔) dengan daya mekanik turbin 

(𝑃𝑡𝑏).Berikut persamaan 2.4 untuk menentukan daya keluran teoritis (𝑃𝑜𝑢𝑡): 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝜂𝑡𝑚 . 𝜂𝑔 . 𝑃𝑡𝑏  (𝑘𝑊) 

 

 Analisis berikutnya adalah menghitung daya yang dibangkitkan oleh generator 

berdasarkan hasil pengukuran pembangkit. Dalam pengukuran pembangkit 

nantinya pembangkit akan diukur saat beban puncak yakni dari pukul 16.00 

sampai pukul 22.00. Data-data yang diperlukan kali ini adalah mengukur 

tegangan fasa pada generator dan arus fasa. Setelah nilai tegangan fasa dan arus 

fasa sudah didapatkan pada saat pengukuran maka untuk menghitung daya yang 

dibangkitkan oleh generator dengan menggunakan persamaan 2.16 dan 

persamaan 2.18: 

𝑆 = 3 . 𝑉𝑓 .  𝐼𝑓 (VA) 

𝑃 = 3 . 𝑉𝑓 . 𝐼𝑓 . 𝑐𝑜𝑠𝜑 (Watt) 

 Analisi selanjutnya yaitu menghitung perbandingan daya yang terbangkit secara 

pengukuran di lapangan dengan daya yang terbangkitkan secara teoritis. Hasil 

yang di dapat dapam bentuk persentase dan akan ditampilkan dalam bentuk tabel.  

 Analisis Ekonomi pembangunan PLTMH Gunung Sawur 2 dilakukan dengan 

analisis biaya dan manfaat. Pertama menghitung produksi energy per tahun yang 

dihasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dengan menggunakan 

persamaan 2.20 : 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 = 𝑃𝑛𝑒𝑡 × 8760 × 𝐶𝐹  (𝑘𝑊ℎ) 

Selanjutnya menentukan harga pokok produksi dan membandingkan harga yang 

dilapangan. Untuk menghitung harga pokok per kWh dapat dihasilkan dengan 

menghitung semua biaya modal (cannula) per tahun, biaya operasi dan pemeliharaan 

(O+M) per tahun suatu pembangkit dibagi dengan produksi energi per tahun (8760 

jam) kWh. Secara teori dapat dihitung dengan persamaan 2.21 : 

𝐻𝑃𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 =  
𝐶𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 + (𝑂 + 𝑀)𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
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3.5 Pengambilan Kesimpulan dan Saran 

Tahap selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan dan saran dari 

keseluruhan sistem yang telah dibuat. Dalam pengambilan kesimpulan analisis 

keluaran daya listrik dari PLTMH Gunung Sawur 2 maka perlu menghitung daya 

terbangkitkan dan daya sebenarnya dari PLTMH Gunung Sawur 2. Selanjutkan 

membandingkan daya terbangkitkan dengan daya sebenarnya yang terpakai pada 

PLTMH Gunung Sawur 2.  Pengambilan kesimpulan untuk aspek ekonomis 

PLTMH Gunung Sawur 2 diperlukan menghitung Harga Pokok Produksi dari 

pembangunan PLTMH Gunung Sawur 2 dan membandingkan apakah merugikan 

atau menguntungkan jika dijual kepada masyarakat dan kepada PT. PLN. 

Saran yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan 

kerugian yang terjadi pada PLTMH Gunung Sawur 2 serta menyempurnakan 

penelitian pada PLTMH Gunung Sawur 2 untuk pengembangan di masa 

mendatang.
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BAB IV 

ANALISIS TENAGA AIR TERHADAP KELUARAN DAYA LISTRIK DAN 

ASPEK EKONOMIS DI PLTMH GUNUNG SAWUR 2 LUMAJANG 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terletak di Dusun Gunung 

Sawur di lereng selatan Gunung Semeru Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, 

Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 

Hidro ini digunakan untuk menambah pasokan listrik warga yang kurang dari Pembangit 

Mikro Hidro yang terdahulu berkapasitas 13 kW.  

Berdasarkan survei di lapangan, untuk sekarang Pembangkit Mikro Hidro yang 

sudah ada memenuhi pasokan listrik 79 keluarga dan satu bengkel workshop PLTMH 

milik Bapak Sucipto. Dengan beban tersebut pembangkit mikro hidro yang sudah ada 

tidak cukup untuk memenuhi listrik dengan beban tersebut. Dengan adanya aliran sungai 

dari lereng gunung semeru maka potensi untuk pembangunan pembangkit mikro hidro 

yang kedua masih bisa dilaksanakan. Pembangunan Mikro Hidro Gunung Sawur 2 

mendapatkan dana dari pemerintah Lumajang. Di rencanakan Pembangkit Mikro Hidro 

Gunung Sawur 2 yang akan di bangun untuk memenuhi pasokanlistrik yang kurang dari 

Pembangkit Mikro Hidro Gunung Sawur 1. 

4.1 Potensi Energi Aliran Air PLTMH Gunung Sawur 2 

Berdasarkan data hidrologi berupa data curah hujan kecamatan candipuro sepanjang 

tahun 2014 yang terdapat pada lampiran di belakang ketersediaan air sungai pada lokasi 

PLTMH Gunung Sawur 2 sangat melimpah dan dapat memenuhi kebutuhan untuk 

PLTMH Gunung Sawur 2. Dengan data curah hujan yang ada dapat dikatakan bahwa 

kecamatan candipuro yang merupakan lokasi PLTMH Gunung Sawur 2 mempunyai 

kriteria cuaca basah maka ketersediaan air dari sumber air gunung semeru mencukupi 

untuk PLTMH Gunung Sawur2 di musim kering maupun di musim basah atau hujan.  

Dalam menghitung potensi energi aliran air pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 

Hidro (PLTMH) Gunung Sawur 2 ini perlu dilakukan perhitungan terhadap beberapa 

parameter. Untuk pengukuran debit air (𝑄) dilakukan pada aliran sungai yang akan 

dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pengukuran dilakukan 

dikarenakan ingin mengetahui potensi yang dibangkitkan dari aliran sungai yang akan 

dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Metode yang digunakan 

untuk
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mengukur debit air adalah metode apungan. Dengan menggunakan metode apungan 

harus diketahui luas penampang melintang sungai dan kecepatan aliran sungai. 

4.1.1 Luas Penampang Melintang Sungai (A) 

Untuk Pengukuran luas penampang pada sungai dilakukan dengan membagi lebar 

saluran menjadi 4 segment dengan lebar sungai 2 meter maka setiap segment adalah 50 

cm yang ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Penampang Sungai 

Kedalaman air sungai berbeda-beda pada setiap 5 titik yang membagi setiap 

segment sehingga akan dicari kedalaman rata-rata dari kedalaman sungai pada kelima 

titik yang telah diukur.  

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Kedalaman Sungai 

Titik pengukuran  Kedalaman sungai (m) 

1 0,14 

2 0,20 

3 0,32 

4 0,28 

5 0,20 

Dari hasil pengukuran diatas maka kedalaman rata-rata sungai didapatkan 0,228 

meter. Berdasarkan persamaan 2.7 didapatkan luas penampang melintang sungai yaitu : 

𝐴 = 𝑤 . 𝑑 

𝐴 = 2 . 0,228 

𝐴 = 0,456 𝑚2 

4.1.2 Kecepatan Aliran Air (m/s) 

Untuk menentukan kecepatan aliran sungai yaitu memilih sungai yang lurus dan 

mengukur panjang lintasan apungan yang akan diukur waktunya. Jarak panjang lintasan 
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apungan yaitu 5 meter dan luas penampang sungai sudah diketahui diatas. Tabel 4.2 

menunjukan hasil pengukuran waktu metode apungan. Tetapi kecepatan pelampung tidak 

mewakili kecepatan air di semua titik pada sungai. Di dasar dan di tepian sungai, air 

mengalir lebih lambat dibandingkan dengan ditengah sungai. Itu disebabkan oleh gesekan 

dengan dasar dan tepian sungai. Oleh karena itu, perlu dikalikan factor koreksi (fk) 0,86 

untuk sungai dengan tepian dan dasar yang licin.  

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Kecepatan Aliran Air 

Titik Pengukuran  Jarak lintasan (m) Waktu tempuh (detik) 

1 5 5,52 

2 5 5,51 

3 5 5,67 

4 5 5,47 

5 5 5.86 

Dari hasil pengukuran diatas maka berdasarkan persamaan 2.8 kecepatan aliran 

air dapat dihitung yaitu : 

𝑣1 =
𝑙1

𝑡1
 . 𝑓𝑘 

𝑣1 =  
5

5,52
 . 0.86 

𝑣1 =  0,7789 𝑚
𝑠⁄  

Dengan cara yang sama, diperoleh besarnya kecepatan aliran air setiap titik 

seperti tersusun dalam Tabel 4.3 dibawah ini. 

Tabel 4.3 Kecepatan Aliran Air Pada Setiap Titik 

Titik Pengukuran  Kecepatan aliran air (m/s) 

1 0.7789 

2 0.7803 

3 0.7583 

4 0.7861 

5 0.7337 

Dari hasil perhitungan diatas maka kecepatan rata-rata aliran sungai didapatkan 

0,7675 m/s. 
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4.1.3 Debit Air (Q)  

Untuk mengetahui besar debit air bisa didapatkan dari persamaan 2.9 dengan 

mengalikan kecepatan aliran sungai (v) dengan luas penampang melintang sungai (A). 

Didapatkan hasil debit air yaitu : 

𝑄 = 𝑣 . 𝐴 

𝑄 = 0,7675 . 0,456 

𝑄 = 0,34998 𝑚3

𝑠⁄  

4.1.4 Tinggi jatuh air (𝒉) 

Untuk mendapatkan tinggi jatuh air (ℎ) dilakukan pengukuran dengan 

menggunakan metode water-filled tube dimana diukur dari permukaan air atas pada 

kolam penenang hingga air menyentuh sudu pada runner turbin. Sehingga tinggi jatuh air 

pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Gunung Sawur 2 didapatkan 

sebesar 4,5 meter. Terdapat perbedaan tinggi jatuh air dari perencanaan awal dengan 

tinggi jatuh air saat PLTMH Gunung Sawur 2 sudah beroperasi. Dimana pada desain 

perencanaan PLTMH Gunung Sawur 2 tinggi jatuh air direncanakan 6 meter.  

4.2 Daya Keluaran Terbangkitkan (Pout) 

Berdasarkan parameter-parameter yang sudah didapatkan, maka besarnya daya 

hidrolik (𝑃ℎ) yang merupakan potensi sumber daya air pada sungai yang akan dibangun 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Gunung Sawur 2 dapat ditentukan melalui 

Persamaan 2.2. 

𝑃ℎ = 𝑄 . 𝜌 . 𝑔 . ℎ   (𝑊) 

𝑃ℎ = 9,8 . 𝑄 . ℎ      (𝑘𝑊)   

𝑃ℎ = 9,8  .  0,34998  .  4,5 

𝑃ℎ = 15.4341     𝑘𝑊 

 

Dalam pembangunan PLTMH Gunung Sawur 2 direncanakan akan menggunakan 

turbin jenis crossflow. Pada umumnya efisiensi turbin crossflow 60 % sampai 80 % 

(Mismail, 1991/1992:160). Namun pada perhitungan dan perancangan, efisiensi turbin 

yang dipakai adalah 65 %. Sedangkan efisiensi dari pipa pesat pada umumnya berkisar 

95 % (Linsley, 1995). Jika efisiensi pipa pesat (𝜂𝑝𝑝) dan efisiensi turbin (𝜂𝑡𝑏) diketahui, 

maka besarnya daya mekanik turbin dapat ditentukan dari Persamaan 2.3. 

𝑃𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑘 = 𝜂𝑝𝑝 .  𝜂𝑡𝑏 .  𝑃ℎ 
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𝑃𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑘 = 0,95  .  0,65  .  15.4341  

𝑃𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑘 = 9,53056     𝑘𝑊 

Antara turbin dan generator terdapat perangkat sistem transmisi mekanik. Pada 

PLTMH Gunung Sawur 2 ini direncanakan akan menggunakan system transmisi pulley. 

Pada umumnya efisiensi sistem transmisi mekanik dengan menggunakan pulley berkisar 

85 % (Neimann, 1992). Sedangkan efisiensi generator umumnya berkisar 85 % sampai 

90 % (Mismail, 1991/1992:177). Generator yang akan dipakai merupakan generator 

swadaya oleh karena itu efisiensi generator yang dipakai adalah 85 % karena generator 

memiliki kapasitas 20 kW dan efisiensi sistem transmisi mekanik yang dipakai adalah 85 

% karena sistem transmisi mekanik langsung menggunakan pulley yang langsung dikopel 

dengan generator. Jika efisiensi sistem transmisi mekanik (𝜂𝑡𝑚) dan efisiensi generator 

(𝜂𝑔) diketahui, maka besarnya daya keluaran elektrik dari generator dapat ditentukan 

dengan Persamaan 2.4. 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑘 = 𝜂𝑡𝑚  . 𝜂𝑔 . 𝑃𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑘 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑘 = 0,85  .  0,85  .  9,53056  

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑘 = 6,88583     𝑘𝑊 

4.3 Komponen Mekanikal dan Elektrikal PLTMH Gunung Sawur 2 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Gunung Sawur 2 memiliki data-data teknis 

sebagai berikut: 

4.3.1 Turbin Air PLTMH Gunung Sawur 2 

Bersadarkan dengan debit air 𝑄 = 0,34998 𝑚3

𝑠⁄  dan tinggi jatuh 4,5 meter 

maka desain turbin yang dipilih untuk PLTMH Gunung Sawur 2 adalah jenis turbin 

crossflow. Dengan demikian pemilihan jenis turbin untuk PLTMH Gunung Sawur 2 

sesuai dengan teori kriteria pemilihan turbin air yang ada pada gambar 2.10 di atas. 

Berikut ini spesifikasi dari turbin yang digunakan oleh Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikro Hidro Gunung Sawur 2: 
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Gambar 4.2 Turbin PLTMH Gunung Sawur 2 

Sumber: CV. Hidro Cipta Mandiri 

Jenis turbin   : crossflow 

Lebar kerangka turbin  : 620 mm 

Diameter runner   : 240 mm 

Putaran turbin saat pengukuran : 490 rpm 

4.3.2 Transmisi Mekanik 

Transmisi mekanik yang digunakan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 

Gunung Sawur 2 berupa pullei dan belt. Jumlah sabuk yang digunakan sebanyak tiga 

buah sabuk. Berdasarkan kondisi dilapangan, pengukuran putaran turbin dan putaran 

generator dilapangan menggunakan tachometer analog. Hasil pengukuran diperlihatkan 

pada tabel 4.4 di bawah ini : 

Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Kecepatan Putar Pullei 

Keterangan Putaran (rpm) diameter (inchi) 

Turbin 490 16 

Generator 1460 5 

Dengan putaran turbin dan jari-jari kedua pulley diketahui maka putaran generator 

dapat diketahui dengan persamaan 2.15 

𝑛𝑔 =  
𝑟𝑡

𝑟𝑔
 . 𝑛𝑡 

𝑛𝑔 =  
8

2,5
 × 490 

𝑛𝑔 = 1568 𝑟𝑝𝑚 

Sehingga nilai slip yang terjadi pada transmisi mekanik pulley pada PLTMH 

sebesar : 
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%𝑠𝑙𝑖𝑝 =  
1568 − 1460

1568
 𝑥 100% = 6,8877 % 

4.3.3 Generator Sinkron  

Generator yang digunakan pada PLTMH Gunung Sawur 2 merupakan swadaya 

dari masyarakat sekitar. Generator yang dipasang mempunyai daya 20 kW, daya tersebut 

jauh lebih besar dari daya yang terbangkitkan pada PLTMH Gunung Sawur 2, 

dikarenakan potensi yang ada di lokasi masih bisa ditambah dan kedepannya PLTMH 

Gunung Sawur 2 akan di kembangkan dari potensi yang masih tersedia. Untuk beban 

rumah tangga yang teraliri baru sekitar 29 rumah tangga dari 84 rumah tangga yang 84 

rumah tangga yang membutuhkan listrik dari PLTMH Gunung Sawur 2.  

Berikut ini spesifikasi generator yang digunakan oleh Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikro Hidro Gunung Sawur 2 : 

 

 

Gambar 4.3 Generator PLTMH Gunung Sawur 2 

Sumber: CV. Hidro Cipta Mandiri 

Jenis   : Generator Sinkron 3 fasa 

Type   : STC - 20 

Daya   : 20 kW 

Tegangan nominal : 380 volt 

Arus nominal  : 36 ampere 

Hubungan   : Y 

Pf    : 0,8 

Putaran    : 1500 rpm 

Tegangan eksitasi  : 94  volt 

Arus eksitasi  : 6,4  ampere 
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Insulation class  : B 

Index protection  : 21 

4.4 Pengukuran PLTMH Gunung Sawur 2 Dilapangan 

Pengukuran Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Gunung Sawur 2 dalam 

keadaan berbeban dilakukan pada tanggal 25 - 26 September 2014 yang bertujuan untuk 

mengetahui kapasitas daya yang mampu dibangkitkan oleh generator dengan potensi air 

yang ada pada sungai. 

Beban yang digunakan dalam pengukuran Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 

ini adalah beban pada konsumen langsung yang akan diukur dari Pembangkit Listrik 

Tenaga Mikro Hidro Gunung Sawur 2 ialah tegangan dan arus pada fasa R, S, dan T. 

Selain itu pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Gunung Sawur 2 juga akan 

diukur frekuensi dan putaran generator. Pengukuran dilakukan saat beban puncak yaitu 

dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Hasil pengukuran diperlihatkan pada 

tabel 4.5 dan tabel 4.6 dibawah ini : 

 Pengukuran 25 september 2014 

Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Generator Pada Hari Pertama 

Berdasarkan data pengukuran pada tabel di atas maka besarnya daya nyata dan 

daya semu yang dihasilkan generator dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

2.16 dan persamaan 2.18, yaitu : 

𝑃 = 3 . 𝑉𝑓 . 𝐼𝑓 . 𝑐𝑜𝑠𝜑 

Waktu Pengukuran 16.00 18.00 20.00 22.00 

Tegangan (volt) 

Fasa R 239,6 240,1 240,7 239,6 

Fasa S 235,1 237,7 238,5 239,4 

Fasa T 240,2 242,7 244,5 244,5 

Arus (Ampere) 

Fasa R 5,2 6,8 7,3 6,7 

Fasa S 5,5 7,2 6,1 5,7 

Fasa T 3,6 3,8 3,9 4,5 

cos 𝜑 

Fasa R 1 0,91 0,91 0,83 

Fasa S 0,85 0,65 0,74 0,48 

Fasa T 0,91 0,89 0,91 0,83 

Frekuensi (Hz) 49,1 48,2 48,3 49,3 

Putaran (rpm) 1460 1430 1445 1465 
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𝑃 = [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅 . cos 𝜑𝑅 ) +  (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆 . cos 𝜑𝑆 ) +  (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇 . cos 𝜑𝑇) ] 

𝑆 = 3 . 𝑉𝑓 .  𝐼𝑓 

𝑆 =  [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅) + (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆) +  (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇)] 

Perhitungan secara rinci dari daya yang di ukur pada table di atas akan 

diperlihatkan seperti pada bagian di bawah ini. 

 Pada pukul 16.00 

Data-data yang diketahui 

 Tegangan pada setiap fasa : 𝑉𝑅 = 239,6 𝑉, 𝑉𝑆 = 235,1 𝑉, 𝑉𝑇 = 240,2 𝑉 

 Arus pada setiap fasa : 𝐼𝑅 = 5,2 𝐴, 𝐼𝑆 = 5,5 𝐴, 𝐼𝑇 = 3,6 𝐴 

 𝑐𝑜𝑠 𝜑 pada setiap fasa : cos 𝜑𝑅 = 1 ; cos 𝜑𝑆 = 0,85 ; cos 𝜑𝑇 = 0,91 

Sehingga daya pada generator : 

𝑃 = [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅 . cos 𝜑𝑅 ) +  (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆 . cos 𝜑𝑆 ) +  (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇 . cos 𝜑𝑇) ]  

𝑃 = [(293,6 . 5,2 .  1 ) +  (235,1 . 5,5 . 0,85 ) +  (240,2 . 3,6 .  0,91 )]  

𝑃 = 3,1319𝑘𝑊 

𝑆 =   [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅) + (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆) +  (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇)] 

𝑆 =  [(293,6 . 5,2 . ) +  (235,1 . 5,5 . ) +  (240,2 . 3,6 .  )] 

𝑆 =  3,4036 𝑘𝑉𝐴 

 Pada pukul 18.00 

Data-data yang diketahui 

 Tegangan pada setiap fasa : 𝑉𝑅 = 240,1 𝑉, 𝑉𝑆 = 237,7 𝑉, 𝑉𝑇 = 242,7 𝑉 

 Arus pada setiap fasa : 𝐼𝑅 = 6,8 𝐴, 𝐼𝑆 = 7,2 𝐴, 𝐼𝑇 = 3,8 𝐴 

 𝑐𝑜𝑠 𝜑 pada setiap fasa : cos 𝜑𝑅 = 0,91 ; cos 𝜑𝑆 = 0,65 ; cos 𝜑𝑇 = 0,89 

Sehingga daya pada generator : 

𝑃 = [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅 . cos 𝜑𝑅 ) +  (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆 . cos 𝜑𝑆 ) +  (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇 . cos 𝜑𝑇) ] 

𝑃 = [(240,1 . 6,8 .  0,91 ) + (237,7 . 7,2 . 0,65 ) +  ( 242,7 . 3,8 .  0,89 )]   

𝑃 = 3,4189 𝑘𝑊 

𝑆 =  [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅) + (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆) +  (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇)] 

𝑆 =  [(240,1 . 6,8) +  (237,7 . 7,2) +  ( 242,7 . 3,8 )] 

𝑆 =  4,2664 𝑘𝑉𝐴 

 Pada pukul 20.00 

Data-data yang diketahui 

 Tegangan pada setiap fasa : 𝑉𝑅 = 240,7 𝑉, 𝑉𝑆 = 238,5 𝑉, 𝑉𝑇 = 244,5 𝑉 

 Arus pada setiap fasa : 𝐼𝑅 = 7,3 𝐴, 𝐼𝑆 = 6,1 𝐴, 𝐼𝑇 = 3,9 𝐴 
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 𝑐𝑜𝑠 𝜑 pada setiap fasa : cos 𝜑𝑅 = 0,91 ; cos 𝜑𝑆 = 0,74 ; cos 𝜑𝑇 = 0,91 

Sehingga daya pada generator : 

𝑃 = [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅 . cos 𝜑𝑅 ) +  (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆 . cos 𝜑𝑆 ) + (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇 . cos 𝜑𝑇) ] 

𝑃 = [(240,7 . 7,3 .  0,91 ) + (238,5 . 6,1 . 0,74 ) +  ( 244,5 . 3,9 .  0,91 )]  

𝑃 = 3,5432 𝑘𝑊  

𝑆 =  [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅) + (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆) +  (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇)] 

𝑆 =  [(240,7 . 7,3) +  (238,5 . 6,1) +  ( 244,5 . 3,9 )] 

𝑆 = 4,1655 𝑘𝑉𝐴 

 Pada pukul 22.00 

Data-data yang diketahui 

 Tegangan pada setiap fasa : 𝑉𝑅 = 239,6 𝑉, 𝑉𝑆 = 239,4 𝑉, 𝑉𝑇 = 244,5 𝑉 

 Arus pada setiap fasa : 𝐼𝑅 = 6,7 𝐴, 𝐼𝑆 = 5,7 𝐴, 𝐼𝑇 = 4,5 𝐴 

 𝑐𝑜𝑠 𝜑 pada setiap fasa : cos 𝜑𝑅 = 0,83 ; cos 𝜑𝑆 = 0,48 ; cos 𝜑𝑇 = 0,83 

Sehingga daya pada generator : 

𝑃 = [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅 . cos 𝜑𝑅 ) +  (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆 . cos 𝜑𝑆 ) + (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇 . cos 𝜑𝑇) ] 

 𝑃 = [(239,6 . 6,7 . 0,83 ) +  (239,4 . 5,7 . 0,48 ) +  ( 244,5 . 4,5 . 0,83 )] 

𝑃 =  2,9006 𝑘𝑊 

𝑆 =  [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅) + (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆) +  (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇)] 

𝑆 = [(239,6 . 6,7) +  (239,4 . 5,7 ) +  ( 244,5 . 4,5 )] 

𝑆 =  4,0701 𝑘𝑉𝐴 
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 Pengukuran 26 september 2014 

Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Generator Pada Hari Kedua 

Perhitungan secara rinci dari daya yang di ukur pada table di atas akan 

diperlihatkan seperti pada bagian di bawah ini. 

 Pada pukul 16.00 

Data-data yang diketahui 

 Tegangan pada setiap fasa : 𝑉𝑅 = 239,6 𝑉, 𝑉𝑆 = 238,4 𝑉, 𝑉𝑇 = 241,2 𝑉 

 Arus pada setiap fasa : 𝐼𝑅 = 5,4 𝐴, 𝐼𝑆 = 6,5 𝐴, 𝐼𝑇 = 4,2 𝐴 

 𝑐𝑜𝑠 𝜑 pada setiap fasa : cos 𝜑𝑅 = 0,94 ; cos 𝜑𝑆 = 0,72 ; cos 𝜑𝑇 = 0,89 

Sehingga daya pada generator : 

𝑃 = [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅 . cos 𝜑𝑅 ) +  (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆 . cos 𝜑𝑆 ) + (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇 . cos 𝜑𝑇) ] 

𝑃 = [(293,6 . 5,4 .  0,94 ) + (238,4 . 6,5 . 0,72 ) +  (241,2 . 4,2 .  0,89 )]  

𝑃 = 3,2335 𝑘𝑊 

𝑆 =   [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅) + (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆) +  (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇)] 

𝑆 =  [(293,6 . 5,4 ) +  (238,4 . 6,5 ) + (241,2 . 4,2 )] 

𝑆 =  3,8564 𝑘𝑉𝐴 

 Pada pukul 18.00 

Data-data yang diketahui 

 Tegangan pada setiap fasa : 𝑉𝑅 = 239,3 𝑉, 𝑉𝑆 = 237,3 𝑉, 𝑉𝑇 = 244,2 𝑉 

 Arus pada setiap fasa : 𝐼𝑅 = 7,2 𝐴, 𝐼𝑆 = 6,0 𝐴, 𝐼𝑇 = 4,3 𝐴 

 𝑐𝑜𝑠 𝜑 pada setiap fasa : cos 𝜑𝑅 = 0,85 ; cos 𝜑𝑆 = 0,68 ; cos 𝜑𝑇 = 0,9 

Waktu Pengukuran 16.00 18.00 20.00 22.00 

Tegangan (volt) 

Fasa R 239,6 239,3 239,8 240,3 

Fasa S 238,4 237,3 237,8 239,4 

Fasa T 241,2 244,2 242,7 244,8 

Arus (Ampere) 

Fasa R 5,4 7,2 7,1 6,8 

Fasa S 6,5 6,0 5,9 5,7 

Fasa T 4,2 4,3 4,4 3,8 

cos 𝜑 

Fasa R 0,94 0,85 0,91 0,91 

Fasa S 0,72 0,68 0,69 0,55 

Fasa T 0,89 0,89 0,84 0,83 

Frekuensi (Hz) 48,8 48,1 47,9 47,8 

Putaran (rpm) 1450 1445 1445 1430 



48 

 

 

 

Sehingga daya pada generator : 

𝑃 = [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅 . cos 𝜑𝑅 ) +  (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆 . cos 𝜑𝑆 ) +  (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇 . cos 𝜑𝑇) ] 

𝑃 = [(239,3 . 7,2 . 0,85 ) +  (237,3 . 6,0 . 0,86 ) +  ( 244,2 . 4,3 . 0,9 )]   

𝑃 = 3,3777 𝑘𝑊  

𝑆 =  [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅) + (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆) +  (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇)] 

𝑆 =  [(239,3 . 7,2) +  (237,3 . 6,0) +  ( 244,2 . 4,3)] 

𝑆 =  4,1968 𝑘𝑉𝐴 

 Pada pukul 20.00 

Data-data yang diketahui 

 Tegangan pada setiap fasa : 𝑉𝑅 = 239,8 𝑉, 𝑉𝑆 = 237,8 𝑉, 𝑉𝑇 = 242,7 𝑉 

 Arus pada setiap fasa : 𝐼𝑅 = 7,1 𝐴, 𝐼𝑆 = 5,9 𝐴, 𝐼𝑇 = 4,4 𝐴 

 𝑐𝑜𝑠 𝜑 pada setiap fasa : cos 𝜑𝑅 = 0,91 ; cos 𝜑𝑆 = 0,69 ; cos 𝜑𝑇 = 0,84 

Sehingga daya pada generator : 

𝑃 = [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅 . cos 𝜑𝑅 ) +  (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆 . cos 𝜑𝑆 ) +  (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇 . cos 𝜑𝑇) ] 

𝑃 = [(239,3 . 7,1 . 0,91) +  (237,8 . 5,9 . 0,69) + ( 242,7 . 4,4 . 0,84)]  

𝑃 = 3,4144 𝑘𝑊  

𝑆 =  [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅) + (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆) +  (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇)] 

𝑆 =  [(239,3 . 7,1) +  (237,8 . 5,9) +  ( 242,7 . 4,4)]  

𝑆 = 4,1734 𝑘𝑉𝐴 

 Pada pukul 22.00 

Data-data yang diketahui 

 Tegangan pada setiap fasa : 𝑉𝑅 = 240,3 𝑉, 𝑉𝑆 = 239,4 𝑉, 𝑉𝑇 = 244,8 𝑉 

 Arus pada setiap fasa : 𝐼𝑅 = 6,8 𝐴, 𝐼𝑆 = 5,7 𝐴, 𝐼𝑇 = 3,8 𝐴 

 𝑐𝑜𝑠 𝜑 pada setiap fasa : cos 𝜑𝑅 = 0,91 ; cos 𝜑𝑆 = 0,55 ; cos 𝜑𝑇 = 0,83 

Sehingga daya pada generator : 

𝑃 = [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅 . cos 𝜑𝑅 ) +  (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆 . cos 𝜑𝑆 ) +  (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇 . cos 𝜑𝑇) ] 

𝑃 = [(240,3 . 6,8 . 0,91) +  (239,4 . 5,7 . 0,55) + ( 244,8 . 3,8 . 0,83)] 

𝑃 =  3,0095 𝑘𝑊 

𝑆 =  [(𝑉𝑅 . 𝐼𝑅) + (𝑉𝑆 . 𝐼𝑆) +  (𝑉𝑇 . 𝐼𝑇)] 

𝑆 = [(240,3 . 6,8) +  (239,4 . 5,7) +  ( 244,8 . 3,8)] 

 𝑆 =  3,9288 𝑘𝑉𝐴 
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Hasil perhitungan yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini : 

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Daya 

Waktu uji 16.00 18.00 20.00 22.00 

Hari I 
Daya (kW) 3,1319 3,4189 3,5432 2,9006 

Daya (kVA) 3,4036 4,2664 4,1655 4,0701 

Hari II 
Daya (kW) 3,2335 3,3777 3,4144 3,0095 

Daya (kVA) 3,8564 4,1968 4,1734 3,9288 

4.5 Perbandingan Daya Terpakai Dengan Daya Terbangkitkan 

Perbandingan daya terpakai pada generator saat beban puncak dengan daya yang 

dapat dibangkitkan secara teoritis diperlihatkan pada perhitungan dalam persen di bawah 

ini. 

 Hari Pertama (25 september 2014) 

 Pukul 16.00 

% (perbandingan daya)  =
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛
× 100% 

=  
3,1319

6,8858
 . 100% = 45,4835 % 

 Pukul 18.00 

% (perbandingan daya)   =  
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛
× 100% 

=
3,4189

6,8858
 . 100% = 49,6527 % 

 Pukul 20.00 

% (perbandingan daya)  =  
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛
× 100% 

=  
3,5432

6,8858
 . 100% = 51,4579 % 

 Pukul 22.00 

% (perbandingan daya)  =  
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛
× 100% 

=
2,9006

6,8858
 . 100% =  42,1246 % 
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 Hari Kedua (26 september 2014) 

 Pukul 16.00 

% (perbandingan daya)   =  
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛
× 100% 

=
3,2335

6,8858
 . 100% = 46,9593 % 

 Pukul 18.00 

% (perbandingan daya)   =  
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛
× 100% 

=
3,3777

6,8858
 .100% = 49,0539 % 

 Pukul 20.00 

% (perbandingan daya)   =  
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛
× 100% 

=
3,4144

6,8858
 . 100% = 49,5868 % 

 Pukul 22.00 

% (perbandingan daya)   =  
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛
× 100% 

=
3,0095

6,8858
 . 100% =  43,7072 % 

Tabel 4.8 Perbandingan Daya Terbangkitkan Dengan Daya Terpakai 

Waktu 

Pengukuran 

Nilai Perbandingan Daya terbangkitkan dan daya terpakai 

Hari Pertama Hari Kedua 

16.00 45,4835 % 46,9593 % 

18.00 49,6527 % 49,0539 % 

20.00 51,4579 % 49,5868 % 

22.00 42,1246 % 43,7072 % 

 Nilai rata-rata perbandingan daya pada hari pertama 

Nilai rata − rata =
45,4835  % + 49,6527 % + 51,4579 % + 42,1246 %

4
 

Nilai rata − rata =  41,1797 %  

 Nilai rata-rata perbandingan daya pada hari kedua 

Nilai rata − rata =
46,9593 % + 49,0539 % + 49,5868 % + 43,7072 %

4
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Nilai rata − rata =  47,3268 % 

4.6 Perbandingan Daya Terpakai Dengan Daya Terpasang Pada Generator 

Perbandingan daya terpakai pada generator saat beban puncak dengan daya yang 

terpasang pada generator diperlihatkan pada perhitungan dalam persen di bawah ini. 

 Hari Pertama (25 september 2014) 

 Pukul 16.00 

% (perbandingan daya)  =
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔
× 100% 

=  
3,1319

20
 . 100% = 15,6595 % 

 Pukul 18.00 

% (perbandingan daya)   =  
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔
× 100% 

=
3,4189

20
 . 100% = 17,0945 % 

 Pukul 20.00 

% (perbandingan daya)  =  
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔
× 100% 

=  
3,5432

20
 . 100% = 17, 7160 % 

 Pukul 22.00 

% (perbandingan daya)  =  
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔
× 100% 

=
2,9006

20
 . 100% =  14,503 % 

 Hari Kedua (26 september 2014) 

 Pukul 16.00 

% (perbandingan daya)   =  
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔
× 100% 

=
3,2335

20
 . 100% = 16,1675 % 

 Pukul 18.00 

% (perbandingan daya)   =  
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔
× 100% 

=
3,3777

20
 .100% = 16,8885 % 
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 Pukul 20.00 

% (perbandingan daya)   =  
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔
× 100% 

=
3,4144

20
 . 100% = 17,0720 % 

 Pukul 22.00 

% (perbandingan daya)   =  
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔
× 100% 

=
3,0095

20
 . 100% =  15,0475 % 

 Tabel 4.9 Perbandingan Daya Terpasang Dengan Daya Terpakai 

Waktu 

Pengukuran 

Nilai Perbandingan Daya terpasang dan daya terpakai 

Hari Pertama Hari Kedua 

16.00 15,6595 % 16,1675 % 

18.00 17,0945 % 16,8885 %  

20.00 17, 7160 % 17,0720 % 

22.00 14,5030 % 15,0475 % 

 Nilai rata-rata perbandingan daya pada hari pertama 

Nilai rata − rata =
15,6595  % + 17,0945 % + 17,7160 % + 14,5030 %

4
 

Nilai rata − rata =   16,24325 %  

 

 Nilai rata-rata perbandingan daya pada hari kedua 

Nilai rata − rata =
16,1675 % + 16,8885 % + 17,0720 % + 15,0475 %

4
 

Nilai rata − rata =   16,293875 % 

4.7 Pembahasan Hubungan Daya PLTMH Gunung Sawur 2 

Ketinggian jatuh air yang dimiliki pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) 

Gunung Sawur 2 adalah 4,5 meter. Hal ini tidak sesuai dengan perencanaan awal PLTMH 

Gunung Sawur 2 yang telah dipilih tinggi jatuh air sebesar 6 meter. 

Daya yang terbangkitkan pada PLTMH Gunung Sawur 2 sesuai perhitungan 

didapatkan 6,88583 kW sedangkan berdasarkan data pengukuran generator saat beban 
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puncak didapatkan daya yang dihasilkan oleh generator jauh di bawah daya terpasang 

yang merupakan daya nominal pada generator sebesar 20 kW.  Dari masing-masing 

waktu pengukuran daya terukur saat beban puncak adalah sebesar 3,4131 kW. 

Dari perbandingan yang telah dilakukan sebelumnya dapat dikutahui bahwa nilai 

rata-rata perbandingan daya yang dapat dibankitkan secara teoritis dan daya yang terukur 

saat beban puncak sebesar 41,1797 % pada hari pertama dan sebesar 47,3268 % pada 

hari kedua. Dan perbandingan daya terpasang dengan daya yang terukur saat beban 

puncak adalah sebesar 16,24325 % pada hari pertama dan sebesar 16,293875 % pada 

hari kedua. 

4.8 Produksi Energi per tahun (kWh) 

Sesuai perhitungan sebelumnya maka daya terbangkitkan yang digunakan untuk 

menghitung energi terbangkitkan selama satu tahun yaitu daya yang terbangkitkan di 

lapangan yaitu daya yang terbesar sebesar 47,3268 % dari daya terbangkitkan secara 

teori. 

𝑃𝑛𝑒𝑡 = 47,3268 % × 6,88583 

𝑃𝑛𝑒𝑡 = 3,2588 𝑘𝑊 

Total energi yang dibangkitkan selama operasi satu tahun PLTMH Gunung Sawur 2 

sesuai dengan keadaan keadaan di lapangan dapat dihitung dengan persamaan 2.20 

dengan memisalkan capacity factor (CF) sebesar 70% dari daya yang terbangkitkan di 

lapangan karena dalam setahun PLTMH Gunung Sawur 2 tidak beroperasi secara terus-

menerus melainkan ada waktu saat tidak beroperasi untuk perawatan dan pemeliharaan 

PLTMH Gunung Sawur 2. Berikut perhitungan energi per tahun dari PLTMH Gunung 

Sawur 2 : 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 = 𝑃𝑛𝑒𝑡 × 8760 × 𝐶𝐹  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 = 3,2588 × 8760 × 70% 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 = 19983,22523 𝑘𝑊ℎ 

4.9 Perhitungan Harga Pokok Produksi (HP) per kWh 

Sesuai dengan bantuan dari PJB untuk Pembangkit listrik tenaga mikro hidro 

Gunung Sawur 2 maka perkiraan harga pokok produksi per kWh dapat dihitung. Namun 

dibutuhkan data berupa bantuan dana dan biaya perawatan PLTMH Gunung Sawur 2. 

Diasumsikan pembangunan PLTMH secara umum berumur 25 tahun jika dilihat dari segi 

teknis dan dirawat dengan baik walau umur PLTMH bisa melebihi 25 tahun namun secara 
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umum untuk menghitung HPP menggunakan jangka waktu 25 tahun, oleh demikian 

PLTMH  Gunung Sawur 2 diperkirakan berumur 25 tahun dengan syarat dirawat dengan 

baik oleh warga, dengan demikian untuk menghitung HPP maka biaya modal akan di 

bagi sepuluh. 

4.9.1 Bantuan Pembangunan PLTMH Gunung Sawur 2 Dari PJB 

Bantuan dalam pembangunan PLTMH Gunung Sawur 2 berasal dari bantuan PJB 

sebesar Rp 170.000.000,-. Untuk generator, DLC, Panel Kontrol, dan Kabel distribusi 

merupakan swadaya dari masyarakat. Biaya tersebut dirinci menjadi jenis pekerjaan dan 

jenis barang untuk membangun PLTMH Gunung Sawur 2. Biaya modal diperlihatkan 

dalam tabel 4.10 di bawah : 

Tabel 4.10 Rincian Bantuan Dari PJB untuk PLTMH Gunung Sawur 2 

Uraian Pekerjaan dan Nama Barang Satuan Jumlah Harga (Rp) 

Pipa pesat PVC Ø 16 inchi SNI S-12,5 15 btg 59.433.000 

Pipa pesat baja 16 inchi T 6 mm dan conennecting dengan 

pipa PVC 

1 set 8.800.000 

Pintu Air (225 x 90) cm, T 6 mm 1 set 5.000.000 

Saringan (170 x 130) cm, plat strip 7 x 12 mm 1 set 4.000.000 

Pekerjaan finising turbin 1 set 17.500.000 

Pek. Pas. Batu kali saluran pembunag turbin 33,76 𝑚3 19.427.116 

Pekerjaan Rumah Pembangkit 1 set 22.000.000 

Pekerjaan pasang batu kali Bendung Intake 23,08 𝑚3 13.284.740 

Pekerjaan galian pipa pesat, rumah pembangkit, dan 

saluran pembuang 

558,2 𝑚3 20.606.898 

Panel Control Manual dan DLC 1 set 6.900.000 

Generator 1 set 6.500.000 

Kabel distribusi TIC 4 x 16 mm  4.500.000 

Total  187.951.755 

Bantuan Dari PJB 170.000.000 

Sumber : CV. Cipta Hydro Mandiri 

4.9.2 Biaya Operasional dan Pemeliharaan 

Dalam satu bulan PLTMH Gunung Sawur 2 memelurkan biaya operasional dan 

pemeliharaan sebesar Rp 300.000,- per bulan. Dengan demikian dalam satu tahun biaya 
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operasional dan pemeliharaan tersebut dikalikan 12, maka dalam satu tahun PLTMH 

Gunung Sawur 2 memelurkan biaya oerasional dan pemeliharaan sebesar Rp 3.600.000,- 

 Sehingga Harga Pokok Produksi dari PLTMH Gunung Sawur 2 sesuai 

perhitungan dengan persamaan 2.21 yaitu : 

𝐻𝑃𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑊ℎ =  
𝐶𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 + (𝑂 + 𝑀)𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 

 

𝐻𝑃𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑊ℎ =  
7.518.000 + 3.600.000

19983,22523
 

 

𝐻𝑃𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑊ℎ = 𝑅𝑝 556, − /𝑘𝑊ℎ 

 

Harga pokok produksi PLTMH Gunung Sawur 2 secara teori memang lebih 

murah jika dibandingkan tarif listrik PLN yang mengalami kenaikan harga 1 

november 2014 dengan kisaran harganya Rp 1.200,- per kWh sampai Rp 1.352,- per 

kWh. Listrik yang dihasilkan PLTMH Gunung Sawur 2 dijual ke masyarakat 

setempat. Namun bisa juga dijual ke PT. PLN dengan cara diinterkoneksikan ke 

jaringan PLN. 

4.9.3 Harga Penjualan Listrik kepada Warga 

Berdasarkan keterangan pengelola dan masyarakat di Gunung Sawur istrik yang 

dihasilkan oleh PLTMH Gunung Sawur 2 dijual ke warga dengan harga bulanannya 

ditentukan melalui musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat. Didapatkan 

kesepakatan harga per kWH sebagai berikut : 

1. Pemakaian warga dengan pembatas arus (MCB) 2 A biaya per kWh dikenakan 

Rp 500,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 16 rumah. 

2. Pemakaian warga dengan pembatas arus (MCB) 2 A biaya per kWh dikenakan 

Rp 400,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 12 rumah. 

3. Pemakaian warga dengan pembatas arus (MCB) 4 A biaya per kWh dikenakan 

Rp 700,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 rumah. 

Dari harga jual ke masyarakat di atas jelas PLTMH Gunung Sawur 2 mengalami 

kerugian dalam penjualan dengan harga Rp 500,- dan Rp 400,- per kWh. Sedangkan 

untuk penjualan dengan harga Rp 700,- per kWh mengalami keuntungan. Biaya modal 

pembangunan PLTMH Gunung Sawur 2 bersumber dari pemerintah dengan 
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menggunakan dana ibah sedangkan pengoperasiannya dilakukan secara swadaya oleh 

masyarakat. 

4.9.4 Harga Penjualan Listrik kepada PT. PLN 

Jika Listrik yang dihasilkan oleh PLTMH Gunung Sawur 2 dijual dan 

diiterkoneksi ke jaringan PLN maka akan mengalami keuntungan sebesar Rp 448,- per 

kWh jika dilihat perbandingan HPP dengan harga jual ke PLN. Menurut Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomer 04 Tahun 

2012 tentang harga pembelian tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero) dari pembangkit 

tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah atau 

kelebihan tenaga listrik dimana harga per kWh untuk tegangan rendah adalah Rp 1.004,-

. Harga pembelian tersebut lebih besar dari harga pembelian dari warga tetapi syarat 

listrik yang akan dijual ke PT. PLN harus dengan kualitas dan mempunyai standard yang 

sesuai dengan PT. PLN.  

4.10 Pembahasan Harga Pokok Produksi 

Biaya pembangunan PLTMH Gunung Sawur 2 merupakan bantuan dari PJB sebesar 

RP 170.000.000,-. Hasil penjualan listrik ke warga digunakan untuk biaya operasional 

PLTMH Gunung Sawur 2 kedepannya. Sesuai energi yang terbangkitkan dan biaya 

digunakan yang digunakan untuk pembangunan PLTMH Gunung Sawur 2 didapatkan 

Harga Pokok Produksi (HPP) sebesar Rp 556,- per kWh. Ini lebih murah jika 

dibandingkan harga listrik per kWh milik PT. PLN dengan kisaran harga sebesar Rp 

1.200,- per kWh sampai Rp 1.352,- per kWh. Dan jika dibandingkan dengan penjualan 

listrik ke warga maka mengalami kerugian untuk penjualan yang MCB 2 A dengan harga 

Rp 500,- per kWh dan Rp 400,- per kWH. Dan mengalami keuntungan untuk penjualan 

kepada yang MCB 4 A dengan harga penjualan sebesar Rp 700,- per kWh.  

Jika listrik yang dihasilkan PLTMH Gunung Sawur 2 dijual ke PT. PLN maka listrik 

yang dihasilkan PLTMH Gunung Sawur 2 akan mengalami keuntugan sebesar Rp 448,- 

per kWh sesuai dengan peraturan Menteri ESDM tentang pembelian listrik oleh PT. PLN 

harganya ialah RP 1.004/kWh. Tetapi listrik yang dijual ke PT. PLN harus mempunyai 

kualitas dan standard yang sesuai dengan listrik PT. PLN.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan dan analisa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Gunung 

Sawur 2 di Dusun Gunung Sawur di lereng selatan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa 

Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, didapatkan besar potensi daya yang dapat 

dibangkitkan pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Gunung Sawur 2 adalah 

sebesar  6,88583 kW.  

2. Perbandingan daya antara daya terbangkitkan oleh PLTMH Gunung Sawur 2 dengan 

daya terukur saat beban puncak sebesar 41,1797 % pada hari pertama dan 

47,3268 % pada hari kedua. Dan perbandingan daya terpasang pasa generator 

dengan daya terukur saat beban puncak sebesar 16,24325 %  pada hari pertama dan 

sebesar 16,293875 % pada hari kedua. Hal ini diperoleh adanya perbedaan dimana 

daya yang dihasilkan pada perhitungan teoritis jauh lebih besar dibandingkan daya 

yang dihasilkan karena ketika melakukan pengukuran pembangkit, pada salah satu 

fasa terdapat beban yang tidak seimbang dengan kedua fasa yang lainnya sehingga 

beban yang terpasang pada generator belum mencapai beban maksimum. 

3. Berdasarkan biaya produksi dan biaya pemeliharaan dalam 25 tahun kedepan 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Gunung Sawur 2 menghasilkan harga 

pokok produksi sebesar Rp 556,-/kWh. Untuk penjualan kepada masyarakat 

diadakanlah musyawarah untuk menentukan harga penjualan listrik. Oleh karena itu 

PLTMH Gunung Sawur 2 mengalami kerugian untuk penjualan ke masyarakat 

sebesar Rp 400,-/kWh dan Rp 500,-/kWh dan mengalami keuntungan dengan harga 

penjualan ke masyarakat sebesar Rp 700,- per kWh. Sedangkan jika dijual ke PT. 

PLN harga yang dibeli PT. PLN sebesar Rp 1004,-/kWh. 

5.2 Saran 

Dari hasil perhitungan dan analisa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 

Gunung Sawur 2 di Dusun Gunung Sawur di lereng selatan Gunung Semeru, Lumajang, 

Jawa Timur yang telah dilakukan, ada beberapa saran untuk kedepannya yaitu:
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a. Pengukuran ketinggian jatuh air bisa menggunakan alat yang tepat dan lebih akuran 

agar tinggi jatuh air yang didapat lebih akurat. 

b. Dengan daya generator yang terpasang pada PLTMH Gunung Sawur 2 sebesar 20 

kW maka kedepannya sesuai dengan rencana perlu diadakan peningkatan kapasitas 

daya dengan potensi yang masih tersedia dengan demikian beban rumah tangga yang 

dapat dialiri listrik bisa bertambah.   
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LAMPIRAN 1 : RANGKAIAN PENGUKURAN GENERATOR 
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LAMPIRAN 2 : HASIL PENGUKURAN GENERATOR SAAT BEBAN PUNCAK PADA HARI PERTAMA 
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LAMPIRAN 3 : HASIL PENGUKURAN GENERATOR SAAT BEBAN PUNCAK PADA HARI KEDUA 

 



65 

 

 

 

LAMPIRAN 4 : BIAYA MODAL PEMBANGUNAN PLTMH GUNUNG 

SAWUR 2 LUMAJANG 
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LAMPIRAN 5 : LAY OUT PLTMH GUNUNG SAWUR 2 

 

Sumber : CV. Cipta Hydro Mandiri
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LAMPIRAN 6 : DATA HIDROLOGI (CURAH HUJAN) 2014 PADA LOKASI 

PLTMH GUNUNG SAWUR 2. 

 

DATA CURAH HUJAN BULAN JANUARI 2014 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lumajang 
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DATA CURAH HUJAN BULAN FEBRUARI 2014 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lumajang 
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DATA CURAH HUJAN BULAN MARET 2014 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lumajang  
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DATA CURAH HUJAN BULAN APRIL 2014 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lumajang  
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 DATA CURAH HUJAN BULAN MEI 2014 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lumajang 
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DATA CURAH HUJAN BULAN JUNI 2014 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lumajang 
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DATA CURAH HUJAN BULAN JULI 2014 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lumajang 
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DATA CURAH HUJAN BULAN AGUSTUS 2014 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lumajang 
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DATA CURAH HUJAN BULAN SEPTEMBER 2014 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lumajang 
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DATA CURAH HUJAN BULAN OKTOBER 2014 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lumajang 
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DATA CURAH HUJAN BULAN NOVEMBER 2014 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lumajang 
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DATA CURAH HUJAN BULAN DESEMBER 2014 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lumajang 
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LAMPIRAN 6 : FOTO PERJANJIAN KERJASAMA BANTUAN DARI PJB 
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Sumber :  PT. Pembangkitan Jawa - Bali
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LAMPIRAN 6 : FOTO-FOTO PENELITIAN 

 

 

 

PENGUKURAN KEDALAMAN SUNGAI 

 

 

 

 

 

PENGUKURAN ARUS DAN TEGANGAN KELUARAN GENERATOR 
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PENGUKURAN PUTARAN GENERATOR 

 

 

 

 

PENGUKURAN ARUS KELUARAN GENERATOR 
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BAK PENENANG PLTMH GUNUNG SAWUR 2 

 

 

 

 

PENGUKURAN KETINGGIAN JATUH AIR (head) 
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RUMAH PEMBANGKIT PLTMH GUNUNG SAWUR 2 LUMAJANG 

 

 

 
 

TRANSMISI MEKANIK PADA PLTMH GUNUNG SAWUR 2 LUMAJANG 
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TURBIN PLTMH GUNUNG SAWUR 2 LUMAJANG 

 

 
 

GENERATOR PLTMH GUNUNG SAWUR 2 LUMAJANG 

 

 


