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SUMMARY

DELLA HUSNALAINI. The use of horizontal axe-triple blade type 

windmill as direct current electrical energy source (Supervised by HARY AGUS 

WIBOWO and HERSYAMSI).

The objective of the research was to determine the use of horizontal axe-triple 

blade type windmill as direct current electrical. This windmill was very effective in 

term of producing electrical energy with magnitude of 286,88 Watts.

This windmill was affected by wind speed and rpm. The method used in this 

study was consisted of equipment contruction and equipment in-field testing. The 

degree of the blade shaft was 40°, the degree of the blade was 40° is great of the

blade.

This windmill have a maksimal time at 15.00 was affected wind speed was

6,61 m/s, rpm was 254,8, voltage was 7,72 V, elctric current was 36 A and electrical 

energy with magnitude 286,88 Watts, ang the minimal time at 18.00 was affected 

wind speed was 2,03 m/s, rpm was 32,6, voltage was 2,12 V, elctric current was 

22,07 A and electrical energy with magitude 53,14 Watts.

This windmill used a dynamo having voltage of 12 Volt and electrical current 

of 50 Ampere as a medium for producing electrical energy. The electrical energy 

produced by this windmill was affected by wind speed and rpm.

The faster the wind speed, the higher was the rpm produced which result in 

higher power output. The continous changing of wind speed has dictated electrical 

current recharge provision on accumulator to store the electrical energy produced.



RINGKASAN

DELLA HUSNALAINI. Penggunaan kincir angin tipe sumbu horizontal 

jenis tiga sudu sebagai sumber energi listrik DC (Dibimbing oleh Ir. Hary Agus 

Wibowo, M. P dan Dr. Ir. Hersyamsi, M.Agr).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui effektivitas penggunaan listrik DC 

yang dihasilkan oleh kincir angin tipe sumbu horizontal jenis tiga sudu. Sehingga 

dapat digunakan untuk kebutuhan listrik. Kincir angin ini sangat efektif 

penggunaannya karena dapat menghasilkan daya listrik sebesar 286,88 Watt.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kincir angin ini dalam menghasilkan 

daya listrik dipengaruhi oleh kecepatan putaran kincir dan kecepatan angin, metode

penelitian meliputi : tahap pembuatan alat dan tahap pengujian alat dilapangan.

Sudut poros baling-baling yang digunakan meliputi sudut 40 derajat. Sudut 40

derajat merupakan sudut maksimal yang diperoleh pada poros baling-baling kincir

angin.

Kincir angin tipe sumbu horizontal jenis tiga sudu ini memperoleh hasil 

maksimal pada pukul 15.00 yaitu : kecepatan angin rata-rata sebesar 6,61m/s, rpm 

rata-rata sebesar 254,8, volt rata-rata sebesar 7,72 V, kuat arus rata-rata sebesar 36 A 

dan daya rata-rata sebesar 286,88 Watt sedangkan hasil minimal diperoleh pada 

pukul 18.00 yaitu: kecepatan angin rata-rata sebesar 2,03m/s, rpm rata-rata sebesar 

32,6, volt rata-rata sebesar 2,12 V, kuat arus rata-rata sebesar 22,07 A dan daya rata- 

rata sebesar 53,14 Watt.



Kincir angin tipe sumbu horizontal jenis tiga sudu ini menggunakan dynamo 

12 volt dan arus 50 ampere sebagai media penghasil daya listrik DC. Kincir angin ini

dalam menghasilkan energi listrik dipengaruhi oleh kecepatan angin dan besaran

rpm. Semakin kencang angin berhembus maka semakin banyak jumlah rpm yang

dihasilkan, sehingga daya yang dihasilkan akan semakin besar. Kecepatan angin

yang selalu berubah-ubah memerlukan usaha pengisian arus pada aki.
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L PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

i kinetik yang dapat diperoleh

in di daerah tertentu seperti pada

ial untuk dijadikan sumber energi yang murah 

bahkan telah memanfaatkan energi 

gandum dan pompa air jauh sebelum

secara
Angin merupakan salah satu energi

selain aliran sungai dan gelombang laut. Angin
bebas,

dataran yang luas, adalah sangat potens

Masyarakat Belandadan ramah lingkungan, 

angin untuk menggerakkan penggilingan 

revolusi industri (Kadir, 1990)

era

bahwa pemanfaatan angin sebagai
al (1987), mengemukakan 

sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu sebaga, tenaga penggerak bagi 

bangsa Persia pada abad ke VII menggunakan kincir angin

Hofman e t 

energi dimulai 

perahu layar. Selanjutnya 

untuk menggiling biji kedelai 

irigasi. Pada prinsipnya angin 

panas dan udara dingin.

menjadi tepung dan dapat dipakai untuk keperluan 

terjadi karena terdapat perbedaan suhu antara udara

energi angin di Indonesia rata-rata tidak besar,

telah dilakukan sejak 

angin rata-rata

Secara keseluruhan, potensi

survei dan pengukuran data angin yangtetapi berdasarkan

1979, banyak daerah yang prospektif karena memiliki kecepatan

i energi antara 200 kWh/m. Kecepatantahunan sebesar 3,0-4,5 m/s atau mempunyai

angin lebih dari 5 m/s diperkirakan potensinya setara dengan 448.342 mW. Potens. 

ini sudah dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik skala kecil sampai 10

kW (Cross, 1987).

1
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Menurut Departemen Pertambangan dan Energi (2005), saat ini penyediaan 

energi listrik di Indonesia masih bergantung kepada sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi dan batubara yang apabila terus terus 

menggunakannya maka dengan kurun waktu sekitar 18 tahun yang akan datang bisa 

dipastikan sumber daya energi fosil tersebut akan habis.

Semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya energi fosil tersebut, 

menyebabkan perlu dipikirkan untuk mencari alternatif yang memiliki karakter 

sebagai berikut:

1. Dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil, 

khususnya minyak bumi.

2. Dapat menyediakan energi listrik.

3. Mampu menyedikan potensi sumber daya energi setempat, serta

4. Ramah lingkungan, yaitu proses produksi dan pembuangan hasil produksinya 

tidak merusak lingkungan hidup sekitarnya.

Sistem penyediaan energi listrik yang dapat memenuhi kriteria di atas adalah sistem 

konversi energi yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan, seperti : 

matahari, angin, air, biomas, dan lainnya, dan khususnya energi angin (Djojonegoro,

1992)

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kuantitas daya yang dihasilkan 

dari kincir angin tipe horizontal serta kecepatan angin yang optimal, dan kondisi 

lingkungan yang sesuai sehingga diharapkan kincir angin ini dapat menghasilkan 

energi listrik. Tetapi karena kurangnya informasi tentang hal ini maka diadakan
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penelitian ini untuk mengetahui apakah penggunaan kincir angin tipe sumbu 

horizontal ini efektif dalam menghasilkan energi listrik, berupa listrik DC.

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penggunaan listrik 

DC yang dihasilkan oleh kincir angin tipe sumbu horizontal jenis tiga sudu.

C. Hipotesis

Diduga waktu perputaran kincir angin yang meliputi jumlah kecepatan 

putaran dan kecepatan angin yang optimal berpengaruh nyata terhadap arus listrik 

yang dihasilkan.
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