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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Literatur

Dalam penelitian tugas akhir ini akan dilakukan studi literatur dengan

mencari permasalahannya dan diselesaikan sesuai dengan panduan buku-buku dan

journal yang berkaitan.

Dalam menentukan analisis ekonomi energi dalam perencanaan pembangkit

listrik tenaga mikrohidro di desa meragun menggunakan parameter analisis ekonomi

energi yaitu Pay Back Period (PBP), Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of

Return (IRR) dengan metoda pengolahan PLTMH dikelola oleh PT.PLN (Persero)

wilayah Kalimantan Barat atau PLTMH dikelola langsung oleh masyarakat. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa debit desain 700 liter/detik, sungai Kemoka mampu

membangkitkan daya minimal sebesar 121,5 kW. Energi listrik yang dapat

dibangkitkan pertahun sebesar 745.038 kWh. Berdasarkan hasil perhitungan

diperoleh biaya investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan Pembangkit Listrik

Tenaga Mikrohidro di Desa Meragun sebesar Rp. 5.329.094.199,-. HPP sebesar Rp.

834,-/kWh, Net Present Value (NPV) PLN = Rp.837.038.116,-, Net Present Value

(NPV) masyarakat = Rp. 310.803.500,- Pay Back Period (PBP) PLN = 9 tahun 6

bulan, Pay Back Period (PBP) masyarakat = 19 tahun 1 bulan dan Internal Rate of

Return (IRR) PLN = 39,65%, Internal Rate of Return (IRR) masyarakat = 38,85%.

Hal ini berarti Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro Meragun layak untuk

direalisasikan baikoleh PLN atau oleh Masyarakat[2].

Dalam sebuah penelitin diperlukan suatu studi komprensif mengenai

pemamfaatan potensi energi terbarukan sebagai energi alternatif dalam

pembangunan mikrohidro di dusun Sumberan yang difungsikan untuk Light Trap

atau pengendali hama sebagai pengganti pestisida. PLTMH Sumberan dapat

menghasilkan daya sebesar 16,4 KW. Potensi tenaga air yang dibangkitkan sungai

Kromong II untuk pembangunan PLTMH Sumberan di dusun Sumberan, Pacet,

Mojokerto dengan menggunakan ketinggian jatuh yang bisa dimanfaatkan (Hnet)
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sebesar 7,1 meter dan debit rata-rata saluran dengan pembangkit beroperasi

maksimum selama 4 bulan sebesar 0,45 m3/s. PLTMH Sumberan dengan suku bunga

6 % pada tahun ke 25 sebesar Rp 832 juta diperoleh hasil perhitungan CIF sebesar

159 juta/tahun Untuk suku bunga 9 % diperoleh hasil perhitungan CIF sebesar Rp

132 juta/tahun dengan NPV sebesar Rp 96 juta Sehingga investasi dengan kedua

macam suku bunga tersebut layak dilakukan. Lama waktu PP PLTMH Sumberan

dengan suku bunga 6% adalah 7,5 tahun dan 9% adalah 9 tahun sedangkan 12 %

adalah 12 tahun[3].

Pada Kawasan Sukma Elang di Desa Panduman Kabupaten Jember memiliki

air terjun dengan tinggi 25 m dapat menghasilkan daya lisrik sebesar 54,9744 kW.

Berdasarkan hasil perhitungan dan evaluasi studi kelayakan elektris dan ekonomis

pada pembangunan PLTMH pada Kawasan Sukma Elang Desa Paduman diperoleh

Spesifikasi elektrikal-mekanikal yaitu turbin jenis Crossflow dengan asumsi efisiensi

80% dan generator sinkron dengan asumsi efisiensi 90% dan kelayakan ekonomis

dengan NPV > 0 pada tingkat suku bunga 10 % diperoleh sebesar Rp108.163.589,29;

IRR > 0 sebesar 12,09235Selain itu BCR >1 sebesar 1,658255952[4].

Menganalisa analisa kelayakan dan finansial pembangunan PLTMH di tiga

lokasi yaitu PLTMH tradisional yang dikelola oleh rumah tangga (desa karang

tengah), PLTMH medium (desa purbasari) dan PLTMH modern (wanganaji)

dilakukan dengan menggunakan parameter Net Present Value (NPV), Internal Rate

of return (IRR) dan Pay Back Periode (PBP)[5]. Berdasarkan analisis finansial

PLTMH karang tengan secara finansial tidak layak. PLTMH Desa Purbasari dengan

kurun waktu 15 tahun memberikan NPV sebesar Rp. 6.562.695.042,  BCR sebesar

2,73 dan IRR = 35% dengan pay back period selama 3 tahun 4 bulan sedangkan

PLTMH Wanganaji yang memasok interkoneksi PLN Wonosobo dengan investasi

Rp. 2.695.700.000 dengan NPV sebesar Rp. 2.771.300.000 dan pengembalian

modal ( pay back periode ) akan terjadi 11 tahun 9 bulan yaitu pada bulan September

tahun 2018. PLTMH Desa Karang tengah dan Desa Purbasasri yang secara langsung

memasok kebutuhan listrik masyarakat berdampak nyata terhadap perekonomian
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masyarakat sedangkan PLTMH Wanganaji dampak ekonominya sulit diukur karena

hasil listrik digunakan untuk memasok interkoneksi PLN.

Pada PLTMH citra mekar dengan debit 1.100 l/detik dapat menghasilkan

listrik sebesar 100 kW. Energi listrik yang dihasilkan saat dijual ke PLN dihargai Rp

520,- per kWh, sehingga tiap bulan hanya ada pemasukan Rp 31.200.000,-. Hal ini

jelas belum mampu menghasilkan harga listrik yang ekonomis maka dibuatlah

sebuah rancangan model pengelolaan. Dengan rancangana pemodelan baru maka

PLTMH langsung menjual energi listrik kemasyarakat sebesar Rp 550 per kWh

sehingga tiap bulan diperoleh pemasukan Rp 33.000.000. ini berarti ada kenaikan

pemasukan sebesar Rp 1.800.000. Jika dilihat dari studi kelayakan,  pembangunan

PLTMH Cinta Mekar dengan investasi Rp 2,25 M, bunga 14 % dan 7,02 % maka

tidak layak dikarenakan nilai NPV=-724.542.300 < 0 , PBP nya 7,979 tahun > 7

tahun dan IRR = -1,791492062 <0 saat investasi 1,5 M, bunga 14% dan 7,02 %

maka layak darena nilai NPV = 25.457.700 >0 , PBP = 5,3 < & tahun dan IRR =

4,85741089 >0 sedangkan saat investasi Rp 750.000.000, bunga 14% dan 7,02%

maka layak dikarenakan nilai NPV = 775.457.000 >0 , PBP = 2,659857432>0 dan

IRR = 23,2569529 >0[6].

PLTMH memanfaatkan aliran sungai Dompyong dengan debit aliran 0,41

dan head 20 m menghasilkan daya terbangkit sebesar 50,76kW. Dari hasil studi

kelayakan secara finansial diperoleh PLTMH Dompyong cukum layak dibangun

karena memiliki nlai NPV bernilai positif pada tahun ke 12 dengan suku bunga

pinjaman 6% dan pada tahu ke 16 dengan suku bunga pinjaman 9% dan ROR

sebesar 12,23%. PLTMH ini dibangun untuk keperluan listrik tempat penampungan

dan pengelolaan susu sapi (Milk Collecting Center) sehingga dapat memacu

pertumbuhan perekonomian daerah setempat dan membantu pemerintah

mewujudkan Desa Mandiri Energi(DME) [7].

2.2 Sumber  Daya Air

Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable)

dengan mendapat prioritas pemanfaatan di Indonesia dapat sebagai pengganti sumber
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energi lain. Sumber air merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk

kebutuhan manusia diantaranya sebagai kebutuhan ragawi manusia, irigasi, navigasi,

perikanan perlindungan hokum, pembangkirt daya listrik serta sebagai pariwisata.

Potensi tenaga air dan pemanfaatannya pada umumnya sangat berbeda bila

dibandingkan dengan pengguna tenaga lain. Sumber tenaga air secara teratur

dibangkit kembali karena adanya pemanasan sinar matahari sehingga sumber tenaga

air dapat diperbahari. Pembangkit listrik tenaga air dilakukan tanpa ada perubahan

suhu karena tidak ada proses pembakaran bahan bakar sehingga mesin mesin hidro

dapat dipakai lebih lama dibandingkan dengan mesin bahan bakar.

2.3 Analisis Potensi Daya Listrik

Dalam mendapatkan potensi daya dari pemanfaatan aliran sungai mengalir

sebagai  sumber energi yang dapat dimanfaatkan tergantung kepada debit, gaya

gravitasi bumi, ketinggian air sungai dan densitas air[8]. Untuk mendapatkan potensi

daya  listrik dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

Pw = 	. 	. 	. (kW)…………..……………………………………….(2.1)

Dengan :

Pw = Daya pada air

Ƿ = Densitas air (1000 kg /m3)

g = Grafitasi (m/dt2)

Hn = Head-netto (m)

Q =Debit aliran sungai (m3/s)

Berdasarkan head-netto diatas maka besar daya yang dihasilkan oleh turbin

dapat dihitung dengan persamaan:

Pt = 	. ɳ (kW)…..…………………………………………………..…(2.2)

dengan:

Pt = Daya pada turbin

Pw = Daya pada air

nt = Efesiensi turbin
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Setelah mendapatkan hasil perhitungan daya pada turbin selanjutnya

menghitung daya pada transmisi yaitu sebagai berikut:

Ptm = 	.		ɳ ……..……………………………………………………….(2.3)

dengan:

Ptm = Daya pada transmisi

Pt = Daya pada turbin

ƞtm = Efesinsi transmisi

Kemudian dihitung daya yang dibangkitkan oleh generator yaitu dengan

persamaan berikut ini :

Pg = ɳ …………………………………………………………………………………………………(2.4)

dengan:

Pg = Daya pada generator

Ptm = Daya pada transmisi

ƞg = efesiensi generator

2.4 Siklus Hidrologi

Siklus hidrologi merupakan proses pengeluaran air dan perubahannya

menjadi uap air yang mengembun kembali menjadi air yang berlangsung secara terus

menerus tiada henti-hentinya sebagai akibat terjadinya sinar matahari maka timbul

panas. Dengan adanya panas ini maka air akan menguap menjadi uap air dari semua

tanah, sungai, danau, telaga, waduk, laut, kolam, sawah dan lain-lain dan proses

disebut penguapan (evaporation). Penguapan juga terjadi pada semua tanaman yang

disebut transpirasi[9].

Dibumi terdapat kira-kira sejumlah 1,3-1,4 miliar km3 air: 97,5% adalah air

laut, 1,75 % berbentuk es dan 0,73% berada didaratan sebagai air sungai, air danau,

air tanah dan sebagainya. Hanya 0,001 % berbentuk uap di udara. Air mengalami

siklus mulai dari: penguapan, presipitasi, dan pengaliran keluar (outflow). Air

menguap ke udara dari permukaan tanah dan laut, berubah menjadi awan sesudah

melalui berberapa proses dan kemudian jatuh sebagai air hujan atau salju ke

permukaan laut dan daratan. Sebelum tiba ke permukaan bumi, sebagian langsung
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menguap ke udara dan sebagian tiba ke permukaan bumi. Tidak semua bagian hujan

yang jatuh ke permukaan bumi mencapai permukaan tanah. Sebagian akan tertahan

oleh tumbuh-tumbuhan dimana sebagian akan menguap dan sebagian lagi akan jatuh

atau mengalir melalui dahan-dahan ke permukaan tanah[19].

2.5 DAS (Daerah Aliran Sungai)

DAS (Daerah Aliran Sungai) merupakan daerah dimana semua airnya

mengalir ke dalam suatu sungai yang dimaksudkan. Daerah ini umumnya dibatasi

oleh batas tofografi yang berarti tidak ditetapkan berdasarkan air bawah tanah karena

permukaan air tanah selalu berubah sesuai dengan musim dan tingkat kegiatan

pemakaian. Nama sebuah DAS ditandai dengan nama sungai yang bersangkutan dan

dibatasi oleh titik kontrol yang umumnya merupakan stasiun hidrometri. Dalam

praktek, penetapan batas DAS ini sangat diperlukan untuk menetapkan batas-batas

DAS yang akan di analisis[9].

DAS adalah suatu daerah yang dibatasi oleh pemisah tofografi yang

menerima hujan, menampung, menyimpan dang mengalirkan kesungai dan

seterusnya kedanau atau ke laut. Komponen masukan dalam DAS adalah curah

hujan, sedangkan keluarannya terdiri dari debit air dan sendimen. Konsep DAS

merupakan dasar dari semua perencanaan hidrologi tersusun dari DAS-DAS kecil

dan DAS kecil ini juga tersusun dari DAS-DAS yang lebih kecil sehingga dapat

didefenisikan sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam seperti jalan atau

tanggul dimana air hujan yang turun di wilayah tersebut memberi kontribusi aliran

ke titik kontrol (outlet)[14].

2.6 Parameter Pengukuran Debit Aliran Sungai

2.6.1 Pengukuran Debit Secara Langsung

Debit merupakan jumlah air yang mengalir didalam saluran atau sungai

perunit waktu. Metode umum yang diterapkan untuk menetapkan debit sungai adalah

metode profil sungai (cross section). Pada metode ini debit merupakan hasil
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perkalian antara luas penampang vertikal sungai (profil sungai) dengan kecepatan

aliran air [15].

Q = 	. 	…………………………………………………………………(2.5)

dengan:

Q = Debit aliran (m3/s)

A = Luas penampang vertikal  (m)

V = Kecepatan aliran sungai (m/s)

Sebelum mengukur berapa besar debit aliran sungai, terlebih dahulu

menghitung Profil sungai dan kecepatan aliran sungai:

1. Pembuatan profil sungai

Dengan melakukan pengukuran profil sungai, maka luas penampang sungai

dapat diketahui. Luas penampang sungai (A) merupakan penjumlahan seluruh bagian

penampang sungai yang diperoleh dari hasil perkalian antara interval jarak horisontal

dengan kedalaman air atau dapat dituliskan dengan persamaan:

A(m2 ) = L D 	 + L D + ⋯	L D ……………………………………...(2.6)

dengan:

L = Lebar penampang horizontal (m)

D = Kedalaman (m)

2. Pengukuran Kecepatan aliran

Kecepatan aliran sungai pada satu penampang saluran tidak sama. Kecepatan

aliran sungai ditentukan oleh bentuk aliran, geometri saluran dan faktor faktor

lainnya. Kecepatan aliran sungai diperoleh dari rata-rata kecepatan aliran pada tiap

bagian penampang sungai tersebut. Idealnya, kecepatan aliran rata-rata diukur

dengan mempergunakan 'flow probe' atau 'current meter'. Alat ini dapat mengetahui

kecepatan aliran pada berbagai kedalaman penampang. Namun apabila alat tersebut

tidak tersedia, kecepatan aliran dapat diukur dengan metode apung.

Pengukuran kecepatan aliran sungai dilakukan dengan jalan mengapungkan

suatu benda misalnya bola tennis, pada lintasan tertentu sampai dengan suatu titik

yang telah diketahui jaraknya. Pengukuran dilakukan oleh tiga orang yang masing
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masing bertugas sebagai pelepas pengapung di titik awal, pengamat di titik akhir

lintasan dan pencatat waktu perjalanan alat pengapung dari awal sampai titik akhir.

Kecepatan aliran merupakan hasil bagi antara jarak lintasan dengan waktu

tempuh atau dapat dituliskan dengan persamaan:

V = …………………………………………………………………….(2.7)

dengan:

V = Kecepatan (m/detik)

L = Panjang lintasan (m)

T = Waktu tempuh (detik)

Kecepatan yang diperoleh dari metode ini merupakan kecepatan maksimal

sehingga perlu dikalikan dengan faktor koreksi kecepatan. Pada sungai dengan dasar

yang kasar faktor koreksinya sebesar 0.75 dan pada dasar sungai yang halus faktor

koreksinya 0.85, tetapi secara umum faktor koreksi yang dipergunakan adalah

sebesar 0.65

2.6.2 Pengukuran Debit Secara Tidak Langsung

Pengukuran ini menetapkan debit banjir sungai secara tidak langsung yakn

dari variasi curah hujan yang diamati dalam jangka waktu yang panjang pada daerah

pengaliran. Untuk menentukan besar debit banjir dapat dihitung dengan

menggunakan berberapa metode yaitu dengan metode Melchior, Weduwen, Haspers,

Rational Jepang dan Synthetic Unit Hydrograf.

a. Penentuan Debit dengan Metode Rasional

Metode rasional adalah metode lama yang masih digunakan hingga sekarang

untuk memperkirakan debit puncak (peak discharge). Ide yang melatarbelakangi

metode rasional adalah jika curah hujan dengan intensitas I terjadi terus menerus

maka laju limpasan langsung akan bertambah sampai mencapai waktu kosentrasi tc.

Waktu kosentrasi tc tercapai ketika seluruh bagian DAS telah memberikan kontribusi

aliran di outlet. Laju masukan pada sistem adalah hasil curah hujan dengan intensitas
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I pada DAS dengan luas A. Nilai perbandingan antara laju debit puncak (Qp) yang

terjadi pada saat tc dinyatakan sebagai run off soefficient (C) dengan nilai 0 ≤ C ≤

1[16].

Pendugaan debit puncak dengan metode rasional ini merupakan

penyederhanaan besar-besaran terhadap suatu proses penentuan aliran permukaan

yang rumit tetapi memiliki pendugaan aliran permukaan yang akurat dan dalam

rancang bangun relatif murah, sederhana dan memberikan hasil yang dapat diterima.

Metode ini merupakan metode yang tertua dan terkenal diantara rumus empiris

lainnya. Metode ini banyak digunakan untuk sungai biasa dengan daerah pengaliran

yang luas serta perencanaan drainase daerah pengaliran yang sempit. Metode ini

sangat cocok dengan kondisi Indonesia yang beriklim tropis. Bentuk umum rumus

metode rumus seagai berkut:

Q = 0,278	. C	.…………………………………………………………….(2.8)

dengan:

Q = Debit banjir maksimum (m3/dtk)

C = Koefesien pengaliran/limpasan

I  = Intensitas curah hujan hujan rata-rata (mm/jam)

A = Luas daerah pengaliran (km2)

Dalam menggunakan metode rasional ada berberapa asumsi dasar yaitu

sebagai berikut:

1. Curah hujan terjadi dengan intensitas yang tetap dalam jangka waktu tertentu

setidaknya sama dengan waktu kosentrasi.

2. Limpasan langsung mencapai maksimum ketika durasi hujan dengan intensitas

tetap sama dengan waktu kosentas.

3. Koefisien run off dianggap tetap selama durasi hujan.

4. Luas DAS tidak berubah selama durasi jam.

b. Analisa Frekuensi

Sistem hidrologi kadang dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang luar biasa

(ekstrim) seperti hujan lebat, banjir dan kekeringan. Besaran peristiwa ekstrim
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berbandinga terbalik dengan frekuensi kejadiannya, peristiwa yang luarbiasa ekstrim

kejadiannya sangat langka. Frekuensi hujan adalah besarnya kemungkinan suatu

besaran hujan disamai atau dilampaui. Sebaliknya, kala ulang (return period) adalah

waktu dimana hujan dengan suatu besaran tertentu akan disamai atai dilampaui[19].

Dalam statistik dikenal berupa parameter yang berkaitan dengan analisis data

yang meliputi rata-rata, simpagan baku, koefisien variasi dan koefesien skewness

(kecondongan atau kemencengan) dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1 Parameter statistik yang penting

Parameter Sampel

Rata – rata X =∑ 	
Simpangan baku

S = 	∑ ( − ) /
Koefesien skewness

Cs =
∑ ( )

Koefesien variasi Cv =

Koefesien kurtosis
Ck =

∑ ( )
Sumber: Desriani ,2013

Setelah dilakukan perhitungan parameter statistik maka dapat ditentukan

jenis distribusi yang sesuai, adapun syarat-syaratnya dapat dilihat pada tabel 2.2

dibawah ini:

Tabel 2.2 Jenis-jenis distribusi

Jenis Distribusi Syarat

Normal
Cs = 0

Ck = 3

Log normal Cs = 3Cv

Gumbel
Cs = 1,139

Ck<5,4002

Log Pearson tipe 3 Apabila tidak menunjukkan sifat-
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sifat seperti ketiga distribusi diatas

Sumber: Desriani ,2013

Dalam ilmu statistik dikenal berberapa macam distribusi frekuensi dan empat

jenis distribusi yang banyak digunakan dalam bidang hidrologi adalah:

1. Distribusi Normal

Distribusi normal atau kurva normal disebut juga distribusi Gauss. Fungsi

densitas peluang normal (PDF = probability density function) yang paling dikenal

adalah bentuk bell dan dkenal sebagai distribusi normal. PDF distribusi normal dapat

dituliskan pada persamaan berikut:

P(X) = √ − ( )
….………………………………………...(2.9)

dengan:

P(X) = Fungsi densitas peluang normal (ordinat kurva normal)

X      = Variabel acak kontiniu

µ       = Rata-rata nilai X

σ = Simpangan baku dari nilai X

2. Distribusi Log Normal

Apabila variable acak Y = log X terdistribusi secara normal, maka X

dikatakan mengikuti distribusi log normal. PDF untuk distribusi log normal dapat

dituliskan pada persamaan berikut:

P(X) = √ exp − ( ) X > 0……………………...………...(2.10)

dengan:

P(X) = Fungsi densitas peluang normal (ordinat kurva normal)

X      = Nilai rata-rata populasi Y

σY = Deviasi standar nilai variat Y

3. Distribusi Gumbel

Distribusi ini mempunyai fungsi distribusi eksponensial ganda yaitu pada

persamaan berikut:

P(X) = − ………………………………………………...(2.11)
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Dengan parameter A dan B maka subsitusi nilai Y = A(X-B) dengan Y

disebut sebagai reduced variate maka:

P(Y) = e ……………………………………………………………...(2.12)

Fisher dan tippet memperoleh nilai:

A =
,

………………………………………………………………..(2.13)

B = μ − 0,45	σ………………………………………………………...(2.14)

4. Distribusi Log Person Type III

Tiga parameter penting dalam log pearson type III yaitu harga rata-rata,

simpangan baku dan koefesien kemencengan. Jika koefesien kemencengan sama

dengan nol, distribusi kembali ke distribusi normal [19]. Berikut ini langkah-langkah

penggunaan distribusi log pearson type III :

a. Ubah data kedalam bentuk logaritma dengan persamaan:

Log X = log Xi…………………………………………………………..(2.15)

b. Hitung harga rata-rata dengan persamaan:

Log =
∑

…………………...………………………………..(2.16)

c. Hitung harga simpangan baku dengan persamaan:

S = ∑ (X − X) /
…………………………..………………….(2.17)

d. Hitung koefesien kemencengan dengan persamaan:

G =
∑ ( )

……………..………………………………………...(2.18)

e. Hitung logaritma hujan atau banjir dengan periode ulang T dengan persamaan:

Log XT = log X + K.s ………………………………..………………...(2.19)

dengan:

K = Variabel standar untuk X

S = Simpangan baku

G = Koefesien kemencengan
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c. Intensitas Hujan

Perhitungan debit banjir dengan metode rasional memerlukan data intensitas

curah hujan. Intensitas curah hujan merupakan ketinggian curah hujan yang terjadi

pada kurun waktu dimana air tersebut terkonsentrasi. Durasinya adalah lamanya

suatu kejadian hujan. Intensitas hujan yang tinggi pada umumnya berlangsung

dengan durasi pendek dan meliputi daerah yang tidak luas. Hujan yang meliputi

daerah yang luas jarang sekali dengan intensitas yang tinggi tetapi berlangsung

dengan durasi cukup panjang[16].

Curah hujan dalam jangka pendek dinyatakan dalam intensitas per jam yang

disebut dengan intensitas curah hujan. Hujan dalam intensitas yang besar umumnya

terjadi dalam waktu yang pendek. Hubungan intensitas hujan dengan waktu hujan

banyak dirumuskan, yang pada umumnyatergantung pada parameter setempat [14].

Intensitas curah hujan rata-rata digunakan sebagai parameter perhitungan

debit. Untuk mengukur intensitas curah hujan dapat dihitung dengan persamaan:

I =
/

………………………………………………………….(2.20)

dengan:

I = Intensitas curah hujan (mm/jam)

t =  Lamanya curah hujan (jam)

R24= Curah hujan maksimum (mm)

Besarnya intensitas hujan tidak sama disegala tempat. Hal ini dipengaruhi

oleh tofograf, durasi dan frekuensi ditempat atau lokasi yang bersangkutan. Ketiga

hal ini dijadikan pertimbangan dalam membuat lengkung IDF (Intensity-Duration-

Frequency). Lengkung IDF ini digunakan dalam metode rasional untuk menentukan

intensitas curah hujan rata-rata dari waktu kosentrasi yang dipilih. Namun

pembuatan lengkung IDF ini cukup sulit dan membutuhkan banyak data curah hujan

sehingga secara periodik perlu diperbaharui bila ada tambahan data dan hal ini akan

memakan waktu yang cukur lama bila dilakukan secara manual [9].
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d. Waktu Kosentrasi

Waktu kosentrasi adalah waktu yang diperlukan oleh air hujan yang jatuh

untuk mengalir dari titik terjauh sampai ke tempat keluaran DAS (titik kontrol)

setelah tanah menjadi jenuh. Dalam hal ini diasumsikan bahwa jika durasi hujan

sama dengan waktu kosentrasi maka setiap bagian DAS secara serentak telah

menyumbangkan aliran terhadap titik kontrol[16]. Salah satu metode untuk

memperkirakan waktu kosentrasi adalah rumus yang dikembangkan oleh Kirpich

(1940) yang dapat ditulis sebagai berikut:

tc =
, 	 		 ,

……………………………………………………(2.21)

dengan:

tc = waktu kosentrasi dalam jam

L = Panjang sungai dalam KM

S = Kemiringan sungai dalam m/m

Durasi hujan dikaitkan dengan waktu kosentrasi sehingga berpengaruh

terhadap besarnya debit yang masuk kesaluran atau sungai. Jika tidak diperoleh

intensitas hujan sama dengan waktu kosentrasi maka perlu digunakan metode

rasional yang dimodifikasi.

e. Koefisien Limpasan

Koefesien limpasan adalah presentase jumlah air yang dapat melimpas

melalui permukaan tanah dari keseluruhan air hujan yang jatu pada suatu daerah.

Semakin kedap suatu permukaan tanah maka semakin tinggi nilai koefisien

pengaliran. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai koefesien limpasan adalah

kondisi tanah, laju infiltrasi, kemiringan lahan, tanaman penutup tanah dan intensitas

hujan[16].

Koefisien ditetapkan sebagai rasio keceparan maksimum pada aliran air dari

daerah tangkapan hujan. Koefisien ini merupakan nilai banding antara bagian hujan

yang membentuk limpasan langsung dengan hujan total yang terjadi. Pengaruh tata

guna lahan pada aliran permukaan dinyatakan dalam koefisien aliran permukaan (C)
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yaitu bilangan yang menampilkan perbandingan antara besarnya aliran permukaan

dan besarnya curah hujan. Angka koefisien aliran permukaan itu merupakan salah

satu indicator untuk menentukan kondisi fisik suatu DAS. Nilai C berkisar antara 0-

1. Nilai C=0 menunjukkan bahwa semua air hujan terintersepsi dan terinfiltrasi

kedalam tanah sebaliknya untuk nilai C = 1 menunjukkan bahwa air hujan mengalir

sebagai aliran permukaan. Pada DAS yang baik harga C mendekati nol dan semakin

rusak suatu DAS maka harga C semakin mendekati satu[9].

Nilai koefisien limpasan berdasarkan fungsi lahan menurut metode rasional

terdapat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Koefisien limpasan berdasarkan fungsi lahan

Tata Guna Lahan Nilai C

Hutan Tropis

Hutan Produksi

Semak Belukar

Sawah-sawah

Daerah pertanian, perkebunan

Jalan aspal

Daerah pemukiman’

Bangunan padat

Bangunan terpencar

Atap rumah

Jalan Tanah

Lapisan keras kerikil batu

pecah

Lapisan keras beton

Taman, halaman

Tanah lapang, tegalan

Kebun, lading

<3

5

7

15

40

95

50-70

70-90

30-70

70-90

13-50

35-70

70-90

5-25

10-30

0-20

Sumber: Girsang , 2008
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Jika DAS terdiri dari berbagai macam penggunaan lahan dengan koefesien

aliran permukaan yang berbeda maka C yang dipakai adalah koefisien DAS yng

dihitung dengan persamaan berikut ini:

CDAS =
∑∑ …………………………………………...…………..(2.22)

dengan:

Ai = Luas lahan dengan jenis penutup tanah i

Ci = Koefesien aliran permukaan jenis penutup tanah i

n  = Jumlah jenis penutup lahan

2.7 Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) biasa disebut mikro-hidro

adalah suatu suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air

sebagai penggeraknya misalnya saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan

cara memanfaatkan tinggi terjunnya (head dalam meter) dan jumlah debit airnya

(m3/dt)[11].

Mikrohidro yaitu suatu jenis alat pembangkit dengan memanfaatkan potensi

air berskala kecil dimana turbin air merubah energi potensial air menjadi energi

mekasis atau energi gerak sedangkan energi mekanis yang dibangkitkan turbin

digunakan untuk memutar generator, kemudian generator menghasilkan energi listrik

yang selanjutnya dialirkan ke konsumen/masyarakat menggunakan jaringan

distribusi[12]. Dibawah ini merupakan gambar skema konservasi energi pada

PLTMH:

Pipa Pesat

Listrik

Gambar 2.1 Skema Konversi Energi

Sumber : Tampubolan, 2011

Sumber Air Turbin Generator
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Pada prinsip kerja PLTMH yang paling utama adalah dengan memanfaatkan

semaksimal mungkin energi yang ditangkap oleh turbin/kincir air. Efesiensi

turbin/kincir air yang dipilih untuk menangkap energi air tersebut adalah untuk

menentukan besarnya energi mekanik guna memutar generator listrik. Umumnya

PLTMH yang dibangun jenis run off river dimana head yang diperoleh tidak dengan

membangun bendungan besar melainkan dengan mengalihkan aliran air sungai ke

satu sisi dari sungai dan menjatuhkannya lagi ke sungai pada suatu tempat dimana

beda tinggi yang diperoleh sudah diperoleh[11]. Air dialirkan ke rumah pembangkit

yang dibangun di pinggir sungai menggunakan pipa dan kemudian air akan

diarahkan ke roda turbin kemudian air tersebut diarahkan kembali kesungai. Energi

mekanik yang dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh

generator.

2.8 Komponen Utama PLTMH

Pada dasarnya fungsi komponen adalah untuk mengambil dan mengalirkan

debit air menuju turbin sehingga dapat menghasilkan energi listrik pada suatu unit

PLTMH dengan memiliki memiliki keandalalan sistem baik secara teknis maupun

ekonomis. Dalam perencanaan PLTMH ini mengacu pada Peraturan Pemerintah

Energi dan Sumber Daya Mineral NO:08 Tahun 2011.

2.8.1 Bendungan (Weir) dan Intake

Bendungan untuk instalasi PLTMH berfungsi untuk menampung aliran air

kesungai dan atau hanya sekedar untuk mengalihkan air supaya masuk kedalam

intake[11]. Biasanya pada sebuah bendungan PLTMH biasanya dilengkapi dengan

pintu air, endapan dan penjebak atau saringan. Untuk PLTMH tipe run off river,

bangunan intakenya berdekatan dengan bendungan dengan memilih dasar sungai

yang aman dari banjir seperti gambar 2.2 dibawah ini:
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Gambar2.2 : Bendungan dan Pintu Air

Sumber: Perangin-angin, 2008

Tipe dam intake terdapat berberapa jenis yaitu yang disebutkan pada tabel 2.4

dibawah ini :

Tabel 2.4 : Jenis tipe DAM intake

Tipe Garis Besar Gambar Kondisi Aplikasinya

Dam Beton

Graviti

Beton digunakan untuk

menkontruksi bangunan

secara keseluruhan

Fondasi: Lapisan Batu

Kondisi sungai: Tidak

terpengaruh oleh kemiringan

air atau tigkat beban sendimen

Kondisi intake: penampilan

yang baik, intake efesien

Dam Beton

Mengapung

Bagian infiltrasi yang

diperpanjang dari fondasinya

dengan diputus,dll. Untuk

menyempurnakan

penampilannya

Fondasinya: Kerikil

Kondisi sungai: Tidak

berpengaruh terhadap

kemiringan, keluaran air atau

tingkat beban sendimen.

Kondisi intake: Penampilan

yang baik, intake efesien.
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Dam Tanah Tanah (earth) digunakan

untuk bahan utama dan

penggunaan dari batu gosong

dinding utama tergantung dari

kondisi jika dierlukan

Fondasi: bervariasi dari tanah

(earth) sampai lapisan batu

Kondisi sungai: Aliran yang

tidak deras dan mudah diatasi

bila terjadi banjir.

Kondisi intake: Efisiensi intake

yang baik dikarenakan

penampilan yang baik jika

dikerjakan dengan hati-hati.

Dam Urungan

Batu

Kerikil digunakan sebagai

bahan utama dari

bangunannya. Penggunaan

dari dinding utama tergantung

dari kondisi jika

Diperlukan

Fondasi: Berbagai jenis tanah

(earth) sampai lapisan batu

Kondisi sungai: Sungai dimana

dam tanah dapat hanyut jika

menggunakan keluaran air

yang normal

Kondisi intake: Keterbatasan

penggunaan sungai karena

efisiensi intake yang rendah.

Dam Pasangan

Batu Basah

Pengisian ruang dengan

kerikil dan semen, dll

.

Fondasi: Berbagai jenis tanah

(earth) sampai lapisan batu

Kondisi sungai: Tidak

dipengaruhi oleh kemiringan,

keluaran air atau tingkat beban

sedimen.

Kondisi intake: Penampilan

yang baik dan intake yang

efisien

Dam Batu

Lonjong

Batu belah dibungkus dengan

jaringan logam untuk

Fondasi: Berbagai jenis tanah

(earth) sampai lapisan batu
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menyempurnakan

kesatuannya

Kondisi tanah: Sungai dimana

dam urugan batu bisa hanyut

dengan menggunakan keluaran

air yang normal

Kondisi intake: Keterbatasan

penggunaan sungai karena

efisiensi intake yang rendah.

Dam Batu

Bronjong

diperkuat Beton

Penguatan permukaan batu

bronjong dengan beton

Fondasi: Berbagai jenis tanah

sampai lapisan batu

Kondisi sungai: Sungai dimana

jarring logam dapat mengalami

kerusakan jika aliran sungai

terlalu deras

Kondisi intake: Dapat

diterapkan jika efisiensi intake

yang tinggi diperlukan

Dam Ranting

Kayu

Dam sederhana dengan

menggunakan ranting pohon

local

Fondasi: Berbagai jenis tanah

(earth) sampai lapisan kerikil

Kondisi sungai: Pengikisan

terjadi jika terdapat banjir.

Kondisi intake: Pada bagian

dengan volume intake dari

aliran (stream) sampai

suplemen untuk sungai di

musim kemarau.

Dam Kayu Dam dengan menggunakan

Kayu

Fondasi: Berbagai jenis tanah

(earth) sampai lapisan batu.

Kondisi sungai: Aliran yang

tidak deras dengan pergerakan

sedimen yang rendah.
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Kondisi intake: Suatu tingkat

dari efisiensi intake dalam

keadaan yang aman jika

permukaannya dilapisi,dll.

Dam bingkai

kayu dengan

kerikil

Di dalam frame kayu diisi

dengan kerikil untuk

meningkatkan stabilitasnya

Fondasi: Berbagai jenis tanah

(earth) sampai lapisan batu.

Kondisi sungai: Dam urugan

kerikil dapat hanyut jika

menggunakan debit air normal.

Kondisi intake: efisiensi intake

yang rendah.

Sumber: Perangin-angin, 2008

Untuk menentukan lebar pintu intake dan ketinggian pintu intake dapat

diukur dengan persamaan:

b =
		 	. . (m)……………………………………………….(2.23)

h =	32 . 	 (m)……………………………………...……………………..(2.24)

dengan:

b = Lebar pintu intake (m)

h = Ketinggian Pintu intake (m)

Q = Debit air (m3/dt)

g  = Percepatan grafitasi (9,81 m/dt2)

Y = Kedalam air muka pintu intake

2.8.2 Saluran Penghantar

Saluran penghantar berfungsi untuk menyalurkan air dari bendungan yang

masuk melalui intake menuju bak pengendap dan bak penenang. Sehingga

mengurangi perembesan agar air yang masuk sesuai dengan debit yang

direncanakan. Saluran penghantar dirancang dengan memperhitungkan toleransi
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debit air yang diizinkan masuk pada kondisi banjir dan menghitung kemiringan

antara dasar bendungan dan dasar bak pengendap serta kondisi daya dukung tanah

sepanjang lintasan saluran penghantar [12].

Gambar 2.3 : Saluran Penghantar

Sumber: Perangin-angin

Saluran pembawa mengikuti kontur dari sisi bukit untuk menjaga elevasi dari

air yang disalurkan. Ada berbagai macam saluran pembawa antara lain terowongan,

saluran terbuka dan saluran tertutup. Kontruksi saluran pembawa dapat berupa

pasangan batu kali atau hanya tanah ang digali. Pada saluran yang panjang

dilengkapi dengan saluran pelimpah pada jarak tertentu untuk menjaga jika terjadi

banjir maka kelebihan air akan terbuang melalui saluran tersebut[11]. Dibawah ini

merupakan tipe saluran yang digunakan dalam perencanaan PLTMH :

Tabel 2.5 Tipe saluran pada PLTM

Tipe Gambar Keuntungan dan

permasalahan

Kekhasan

Strukturnya

Saluran

Terbuka

Keuntungan

 Relatif murah

 Mudah

mengkonstruksinya

Permasalahan

 Kemungkinan aliran

sedimen dari

lereng di atasnya

 Saluran tanah

sederhana

 Jalur saluran

(jalur pasangan

batu basah atau

kering, jalur

beton)

 Pagar saluran
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Sumber: Peranging-angin, 2008

 Tingginya tingkat

jatuh daun-daunan,

Dll

(Terbuat dari

kayu, beton

atau tembaga)

 Jalur saluran

berbentuk

lembaran

 Saluran

berbentuk

setengah

tabung

Pipa

Tertutup/

Saluran

Tertutup

Keuntungan

 Pada umumnya

volume pekerjaan

tanahnya besar

 Rendahnya rata-rata

sedimen dan

daun-dananan yang

jatuh di saluran

Permasalahan

 Sulitnya merawat

dan meninjau

 Saluran, termasuk

pembersihan dan

Perbaikannya

 Tabung yang

dipendam

(Hume, PVC

or FRPM)

 Box culvert

 Pagar saluran

dengan

tutupnya
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Struktur dasar saluran pada PLTMH dijelaskan pada tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6 Tipe Dasar Saluran

Tipe Garis Besar

Diagram

Keuntungan dan Permasalahan

Saluran Tanah

Sederhana

Keuntungan

 Mudah dikonstruksi

 Murah

 Mudah diperbaiki Permasalahan

 Mudah mengalami kerusakan

pada dindingnya

 Tidak dapat diterapkan pada

tanah yang tinggi tingkat

permeabelnya (permeable =

mudah ditembus air)

 Sulit untuk membersihkan

timbunan sedimennya.

Saluran Lajur (batu

dan batu keras)

Keuntungan

 Konstruksinya relative mudah

 Dapat dibangun dengan

menggunakan bahan-bahan

lokal

 Ketahanan tinggi terhadap

gerusan

 Relatif mudah diperbaiki

Permasalahan

Tidak dapat diterapkan pada tanah

yang tinggi tingkat permeabelnya

(permeable = mudah ditembus air)
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Saluran Pasangan

Batu Basah

Keuntungan

 Dapat dibangun dengan

menggunakan bahan-bahan

lokal

 Ketahanan yang tinggi

terhadap gerusan

 Dapat diterapkan pada tanah

yang tinggi tingkat

permeabelnya (permeable =

mudah ditembus air)

Permasalahan

 Lebih mahal daripada saluran

tanah sederhana atau saluran

apsangan batu kering (saluran

lajur batu/batu keras)

 Relatif banyak memerlukan

tenaga kerja

Saluran Beton Keuntungan

 Tingkat kebebasan yang

cukup tinggi untuk desain

potongan melintang

Permasalahan

 Konstruksi sulit jika diameter

dalamnya kecil masa

konstruksinya relatif lama

Saluran Berpagar

Kayu

Keuntungan

 Lebih murah bila

dibandingkan dengan saluran

dari beton
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 Susunannya fleksibel jika

terjadi deformasi tanah kecil.

Permasalahan

 Penggunaan yang terbatas jika

menggunakan fondasi tanah

(earth)

 Kurang cocok untuk cross-

section yang cukup besar

 Sulit untuk memastikan

kerapatan air (water-tightness)

yang sempurna

 Mudah rusak

Saluran Box Culvert Keuntungan

 Konstruksi yang mudah bila

dibandingkan dengan pipa

hume pada lereng curam

dengan kemiringan potongan

melintang

 Periode konstruksi yang

relative singkat dapat

diterapkan pada potongan

melintang yang kecil, jika

produk siap pakainya

digunakan

 Kaya dengan berbagai jenis

variasi produk siap pakai

Permasalahan

 Beban yang berat

 Biaya transportasi yang cukup
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tinggi, jika menggunakan

produk siap pakai

 Periode konstruksi yang

cukup lama, jika dibuat

langsung di daerah yang

bersangkutan.

Saluran Pipa Hume Keuntungan

 Mudah dikonstruksi di daerah

tidak terlalu curam

 Periode konstruksinya relatif

singkat

 Ketahanan yang tinggi

 Dapat diterapkan pada

potongan melintang yang

kecil

 Memungkinkan untuk

konstruksi yang tinggi dengan

bentangan yang pendek

Permasalahan

 Biaya transportasi yang cukup

tinggi dan beban yang berat.

Sumber: Perangin-angin 2008

Dimensi dan ukuran penampang saluran penghantar dihitung dengan

persamaan :

As = (m2) ………………………………………...…………………..(2.25)

dengan:

As = Luas penampang kanan (m2)

Vs = Kecepatan air dalam saluran berkisar (1,2 – 1,5 m/det)
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Radius hidrolika untuk kanal trapesium dengan sudut θ = 45o dihitung

dengan persamaan:

r = 0,5
	 	 (m)…………………………………...…………(2.26)

dengan :

r =   Radius hidrolika (m)

As = Luas penanpang kanan (m2)

Slope (kemiringan) saluran dihitung dengan persamaan:

S =		 	. (m)……………………………………………………...……(2.27)

dengan:

S = Slope (kemiringan)

n = Faktor kekerasan dinding saluran

V = Kecepatan Aliran

r = Radius hidrolika (m)

Kedalaman saluran dihitung dengan persamaan:

d = 2 (m)……………………...……………………………………….(2.28)

dengan:

d = Kedalaman saluran (m)

r = Radius hidrolika (m)

Lebar saluran bagian atas (w) dihitung dengan persamaan:

w =
	.

(m)………………………………..…………………………. (2.29)

dengan:

w = Lebar saluran bagian atas (m)

r = Radius hidrolika (m)

Kecepatan aliran yang diizinkaan untuk menghindari penggerusan pada

berbagai jenis saluran penghantar dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7 Kecepatan aliran yang diizinkan pada saluran pembawa

Tipe Tanah Kecepatan (m/dt)

Pasir 0,3 – 0,4
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Sumber : Hamidi dkk 2008

Untuk mengetahui dimensi saluran untuk berbagai bentuk profil saluran dapat

dilihat pada table 2.8 dibawah ini:

Tabel 2.8 Dimensi saluran untuk berbagai profil

NO Profil Dimensi

1 ½ lingkaran d = 4.r

2 Persegi d = 2.r dan w = 4 . r

3 Segitiga d = 2,8.r dan w = 5,7 . r

4 Trapesium d = 2.r dan w =
	.

Sumber : Hamidi dkk 2008

2.8.3 Bak Pengendap dan Penenang

Bak pengendap berfungsi sebagai mengendapkan lumpur atau kotoran yang

ikut terbawa oleh air melalui saluran penghantar. Lantai bak pengendap dibuat lebih

rendah dari lantai saluran penghantar dan lantai bak penenang. Hal ini dimaksud agar

kotoran yang kasar dapat dapat mengendap pada dasar bak. Dengan demikian, air

yang masuk ke bak penenang dan pipa pesat bebas dari kotoran kasar seperti lumpur,

batu, kayu dan lain-lain tidak masuk kedalam bak penenang dan pipa pesat. Kotoran

yang mengendap pada dasar bak akan dikuras melalui pintu penguras. Sedangkan

bak penenang berfungsi sebagai menampung cadangan air dan merendam aliran

(riak/gelombang) air, sehingga dapat mengurangi terjadinya gelembung udara

(kavitasi) pada air pada pipa pesat. Hal ini hal ini dimaksud agar tekanan air pada

roda turbin relatif konstan. Bila air yang masuk pada bak pengendap melebihi dari

kapasitas yang diperlukan, maka air akan melalui saluran pelimpah[12].

Tanah lempung berpasir 0,4 – 0,6

Tanah liat lempung 0,6 – 0,8

Tanah liat pekat 0,8 – 2,0

Semen di plester halus 1,2 – 1,5
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Untuk menentukan diameter ekonomis suatu pipa (De), maka terlebih dahulu

dicari kecepatan aliran didalam pipa yang dihitung dengan persamaan :

Vp = 0,125	. 2. . (m/dtk)………………………………...………..(2.30)

dengan:

Vp = Kecepatan aliran didalam pipa

g = Percepatan grafitasi (m/dtk).

h = Head (m)

Didalam menentukan dimensi bak yang perlu diperhitungkan adalah

ketinggian tenggelam pipa pesat (S), sedangkan lebarnya dapat disesuaikan dengan

lebar saluran pipa penghantar. Tinggi tenggelamnya pipa pesat (S) dapat dihitung

dengan persamaan sebagai berikut :

S = 0,54	. V	. D , …………………...……………………………………(2.31)

dengan:

S = Tinggi tenggelamnya pipa pesat

D = Diameter pipa pesat

V = Kecepatan aliran dalam pipa

2.8.4 Pipa Pesat / Penstock

Pipa pesat berfungsi untuk mengubah energi potensial air dibak penenang

menjadi energi kinetik air didalam pipa pesat dan kemudian mengarahkan energi

kinetik tersebut untuk mengarahkan energi kinetik tersebut untuk memutar roda

gerak turbin air [11].

Gambar 2.4 : Penstock

Sumber: Perangin-angin, 2008
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Faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan material

pipa pesat yang digunakan yaitu sebagai beriku:

1. Besarnya tekanan air yang dipikul

2. Topografi dari lokasi penempatannya

3. Volume air yang harus ditampung

4. Metode penyambungan

5. Diameter pipa dan gaya gesek

6. Berat dan tingkat kesulitan dalam pemasangannya

7. Umur rencana

8. Kondisi iklim dan cuaca

9. Harga dan Biaya

10. Transportasi menuju lokasi

Material yang baik untuk digunakan untuk pipa pesat dalam mikrohidro yaitu

sebagai berikut:

1. Besi Ringan (Mild Steel)

2. Unplasticized polyvinyl choloride (UPVC)

3. High-density polyethylene (HDPE)

4. Medium-density polyethylene (MDPE)

Besarnya debit air yang akan mengalir didalam pipa tergantung dari besarnya

diameter ekonomis pipa (Dp) dan kecepatan aliran (Vp). Debit air dalam pipa (Qp)

dapat ditentukan dengan persamaan:

Qp = A	. 			(m3/dtk)…………...…………………………………………(2.32)

dengan:

Qp = Besarnya debit yang mengalir dalam pipa

A = Luas penampang pipa pesat

vp = Kecepatan aliran dalam pipa
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Untuk mencari luas penampang pipa pesat dapat diukur dengan persamaan :

Ap = (m2)………………………………………………...………….(2.33)

dengan:

Ap = Luas penampang pipa pesat

D = Diameter pipa pesat

Didalam perencanaan pipa pesat harus dilakukan berberapa pertimbangna

yaitu sebagai berikut:

1. Pemilihan dimensi ekonomis (De) pipa pesat

Untuk menentukan besar debit (Q) yang mengalir ditentukan oleh diameter

pipa (D) dan kecepatan aliran air dalam pipa (v). Penggunaan diameter yang kecil

dengan kecepatan aliran yang tinggi dan biaya pipa murah namun kehilangan head

atau daya yang dibangkitkan lebih besar dan demikian sebaliknya. Oleh sebab itu,

perlu dipilih penggunaan pipa dengan diameter yang paling ekonomis yaitu dengan

persamaan :

De =
	., 	. (m)……………………………………………………….(2.34)

dengan:

De = Diameter pipa pesat (m)

Q  = Debit air (m3/dt)

Vp = Kecepatan aliran dalam pipa

2. Perhitungan kehilangan head

Salah satu yang menyebabkan kehilangan head dalam pipa pesat yaitu

kecepatan aliran dalam pipa menyebabkan terjadinya gesekan. Kehilangan head

dapat juga terjadi akibat belokan, adanya pengecilan bagian pipa, adanya katup serta

bentuk mulut pipa pada bak penenang. Besar rugi-rugi head akibat gesekan dihitung

dengan persamaan:

Hf =
	. 		 	 			, …………………………………………………...(2.35)

dengan:

Hf = Rugi head terhadap gesekan (m)
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n = Koefisien kekasaran permukaan dalam pipa

D = Diameter pipa (m)

L = Panjang pipa (m)

Nilai Koefisien kekasaran dari berberapa jenis material pipa pesat dapat

dilihat pada tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9 Nilai koefesien kekasaran material pipa pesat

No Material Koefisien Kekasaran Permukaan Pipa

1 Plastik 0,009 – 0,011

2 Baja las (welded steel) 0,012 – 0,013

3 Papan (wood stave) 0,011 – 0,013

4 Beton halus (con stave) 0,011 – 0,012

5 Besi galvanis 0,015 – 0,017

6 Logam berkerut 0,023 – 0,028

Sumber: Tampubolan, 2011

Adapun besar kehilangan head akibat turbulensi yang terjadi pada belokan,

katup (valve) dan pengecilan/pembesaran pipa dibak penenang dihitung dengan

persamaan :

Hb = K 	 …………………………...…………………………………(2.36)

dengan:

Hb = Kehilangan head akibat turbulens

Kb = konstanta rugi-rugi turbulensi akibat belokan

Vp = Kecepatan air dalam pipa

g =   Grafitasi (m/dt2)

Tinggi jatuh air dihitung dari muka air pada bak penenang sampai ke poros

roda turbin. Head ini disebut dengan Head-gross (Hg) sedangkan Head-netto (Hn)

dapat dihitung dengan persamaan berikut:

Hn = Hg	–	(Hf	 + 	Hb) (m)……………………………………………...(2.37)

dengan:

Hn = Head-netto
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Hg = Head-gross

Hf = Rugi head terhadap gesekan (m)

Hb = Kehilangan head akibat turbulens

Tabel 2.10: Konstanta rugi-rugi akibat turbulensi belokan

Kondisi Konstanta Kb (r/D)

Sudut θ 1 2 3 4

Belokan 900 0,60 0,50 0,40 0,30

Belokan 450 0,45 0,375 0,3 0,22

5

Belokan 200 0,30 0,25 0,20 0,15

Sumber : Tampubolan, 2011

3. Sambungan dan peyangga pipa

Sambungan pipa dan penyangga merupakan petimbang yang harus

diperhatikan dalam perencanaan pipa pesat. Sambungan dibuat dengan flange. Untuk

saluran pipa yang cukup panjang perlu dipasang sambungan pipa yang diperlukan

untuk mengatasi gerakan pipa akibat pemuaian akibat perubahan temperature. Besar

perubahan panjang pipa dihitung dengan persamaan :

ΔL = L	. a	. ΔT (m)……………………………………………………….(2.38)

dengan:

L = Panjang total pipa pesat (m)

ΔL = Perubahan panjang (m)

a = Koefisien perubahan panjang (1,2 x 10-6 m/m0C ) (untuk baja)

ΔT  = Perubahan temperature

2.8.5 Turbin Air

Turbin air berfungsi untuk mengubah energi air (potensial, tekanan dan

kinetik) menjadi energi mekanik dalam bentuk rotor. Putaran gagang dari roda ini

dapat digunakan untuk memutar untuk berbagai malam alat mekanik (penggiling biji,

pemeras minyak, mesin bubut dll) atau untuk mengoperasikan generator listrik [11].
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Turbin air memanfaatkan air sebagai fluida kerja dimana fluida tersebut memiliki

energi potensial yang mengalir dari tempat yang tinggi menuju ketempat yang lebih

rendah. Secara umum turbin air dibedakan diklarifikasikan menjadi tiga yaitu

sebagai berikut [12]:

1. Berdasarkan Perubahan Tekanan Fluida

Turbin dapat diklarifikasikan berdasarkan tekanan fluida dibagi menjadi dua

macam yaitu :

a. Turbin Impuls

impuls merubah seluruh energi potensialnya menjadi energi kinetik pada

nozzle sehingga diperoleh kecepatan air untuk menumbuk sejumlah sudu turbin.

b. Turbin Reaksi

Turbin reaksi merupakan turbin yang pengoperasiannya berdasarkan pada

tekanan inlet dan outlet dimana air yang masuk mengalir melewati rotor dengan arah

radial dan keluar dengan arah aksial.

2. Berdasarkan Tinggi Jatuh Air

Berdasarkan tinggi jatuh air turbin ini dapat diklarifikasikan menjadi :

a. Tinggi jatuh air 2,5 – 30 m (pelton, cross flow, prancis, Kaplan)

b. Tinggi jatuh air 6 – 30 m (cross flow, prancis, Kaplan)

c. Tinggi jatuh air 3 – 6m (propeler)

d. Tinggi jatuh air <3 m (propeller Turbular / bulb sets)

3. Berdasarkan kecepatan Spesifik

Kecepatan spesifik adalah Turbin model yang beroperasi pada satu satu

satuan ketinggian jatuh dan menghasilkan daya output ebesar satu satuan daya. Table

2.11 ini merupakan jenis turbin berdasarkan kecepat spesifik:

Tabel 2.11 Jenis turbin berdasarkan kecepatan spesifik

Jenis Turbin
Kecepatan Spesifik (ns)

Lambat Sedang Cepat

Pelton 1-15 16 – 30 31 – 70

Cross-flow 42 – 80 18 – 120 121 – 180

Francis 60 – 150 151 – 250 251 – 350
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Kaplan 300 – 450 451 – 700 701 –

1000

Sumber : Hamidi, 2008

Kecepatan spesifik (ns) dapat dihitung dengan persamaan berikut:

ns =
√/ (rpm)……………………………………………………….(2.39)

dengan:

ns = kecepatan spesifik (rpm)

nt = Putaran turbin

H = Tinggi jatuh air

P  = Daya turbin

2.8.5.1 Jenis – Jenis Turbin

Turbin memiliki berberapa jenis yaitu sebagai berikut [13]:

a. Turbin Pelton

Turbin pelton disebut juga dengan turbin impuls atau turbin tekanan rata atau

turbin pancaran bebas karena tekana air yang keluar nozzle sama dengan tekanan

atmosfer. Turbin jenis ini biasanya digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik

berkapasitas besar pada pusat tenaga air tekanan tinggi. Turbin Pelton ini dilengkapi

dengan 4 sampai 6 buah nozzle sedangkan penggunaan pipa saluran penghantar

tergantung dari keadaan sumber pembangkit.

Gambar 2.5: Turbin Pelton

Sumber: Dilip Singh,2009
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b. Turbin Francis

Turbin francis merupakan jenis turbin tekanan lebih. Sudutnya terdiri atas

sudu pengarah dan sudu jalan yang kedua nyaterendam oleh air. Perubahan energy

terjadi seluruhnya dalam sudu pengarah dan sudu gerak dengan mengalrkan air

kedalam sebuah terusan atau dilewatkan kedalam sebuah cincin yang berbentuk

spiral atau rumah keong. Turbin jenis ini bekerja dengan menggunakan proses

tekanan lebih.

Proses kerja nya yaitu ketika air yang masuk menuju runner, sebagian energi

tinggi jatuh air telah bekerja didalam sudu pengarah dan diubah menjadi kecepatan

aliran air masuk. Sisi energy tnggi jatuh air dimanfaatkan dan bekerja didalam sudu

jalan diperoleh dengan bantuan pipa isap yang memungkinkan energi jatuh air

bekerja dengan maksimal. Pada sisi sebelah keluar tedapat tekanan kerendahan (- 1

atm) dan kecepatan aliran air yang tinggi.

Gambar2.6 Turbin Francis

Sumber : layman, 1998

c. Turbin Kaplan

Turbin kaplan merupakan turbin tekanan lebih yang special. Sudu jalannya

kemurniannya kecil dan pada saluran sudu jalan belokannya kecil. Sudu jalan dapat

diatur ketika bekerja, kedudukannya dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi jatuh

air sehingga sesuai untuk pusat tenaga air pada aliran sungai. Turbin jenis ini bekerja

pada tekanan yang lebis special. Sudu jalan turbin ini ada yang sangat kecil dan

belokan saluran pada sudu jalan sangat sedikit. Pada saat bekerja, posisi sudu jalan

dapat diatur sesuai dengan tinggi jatuh air.

Turbin ini sesuai untuk pusat tenaga air disungai dengan tinggi jatuh air

mencapai 80 m dan daya yang dihasilkan lebih dari 100.00 kW. Dengan
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bertambahnya kapasitas air yang masuk maka akan bertambah besar pula luas

penampang saluran yang dilewati air dan kecepatan putaran turbin bisa ditentukan

lebih tinggi.

Gambar2.7: Turrbin Kaplan

Sumber: Dilip Singh,2009

d. Turbin Cross Flow

Turbin ini bekerja dengan sistem radial. Air yang dialirkan melewati sudu-sudu

jalan yang yang berbentuk silinder. Air yang masuk dari luar menghantam sudu-sudu

silinder sehingga silinder berputar kemudian air keluar dari sudu silinder yang

berputar dengan membalikkan arah aliran air.

Gambar2.8: Turbin Cross Flow

Sumber : layman;1998
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2.8.5.2 Bagian Utama Turbin

Berikut ini cara mendesain komponen utama pada turbin cross flow sebagai

berikut[8]:

a. Menentukan Lebar dan Diameter Runner

Setelah mendapatkan nilai dari tinggi dan laju aliran air ,selanjutnya

menggunakan persamaan:

LD = 2,627 √ ……………………………………………………………(2.40)

dengan:

LD =  nilai parameter L dan D

Q =  debit aliran sungai

H = tinggi aliran sungai

b. Menentukan Kecepatan Diameter Dalam pada Turbin:

Untuk menentukan diameter dalam pada turbin dapat dihitung dengan

persamaan :

D2 = 	. D…………………………………………………...………………..(2.41)

dengan:

D2 = Diameter dalam turbi (m)

D  = Diameter luar turbin (m)

c. Menentukan Jarak Antar Sudu

Jarak blade adalah jarak antara batas antar sudu di  keliling luar. Nilai

tersebut dapat dicari dengan persamaan:

t = 0.174	D……………………...……………………………………….(2.42)

dengan:

t   = Jarak antar blade

D = diameter runner

d. Menentukan Jumlah Sudu

Untuk menentukan ketebalan pancaran pada nozzle dapat menggunakan

persamaan:
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N =
	

………………...………………………………………………..(2.43)

dengan:

N  = Jumlah sudu

D  = Diameter runner

T = Jarak antar blade

e.Ketebalan Pancaran pada Nozzle:

Untuk menentukan ketebalan pancaran pada nozzle dapat menggunakan

persamaan:

s = 0,22	.		 √ …………………………………………………………...(2.44)

dengan:

s = Ketebalan pancaran pada nozzle

Q = Debit air (m3/dt)

H  = Tinggi jatuh air

f. Lebar Keliling Radial:

Untuk menentukan lebar keliling radial dapat menggunakan persamaan

berikut:

a = 0.17	D………………………………………………………………..(2.45)

dengan:

a = Lebar keliling radial

D = Diameter runner

g. Kelengkungan Sudu:

Untuk menentukan kelengkungan sudu dapat menggunakan persamaan

berikut:

ρ = 0.163 D……………………………………………………………….(2.46)

dengan:

ρ = Kelengkungan sudu

D = Diameter runner
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h. Jumlah Sudu

Untuk menghitung jumlah sudu dapat dihitung dengan persamaan:

n =
	.

………………………………...………………………………...(2.47)

dengan:

n = Jumlah sudu

D = Diameter dalam turbin (m)

t = Jarak antar sudu (m)

2.9 Transmisi Mekanis

Pully merupakan suatu perlengkapan transmisi mekanis yang berfungsi

sebagai tempat kedudukan V belt / plate belt untuk memindahkan daya dari poros

urbin ke generator. Pully terpasang dari pada kedua unjung poros turbin dan

generator. Belt yang akan digunakan adalah tipe V belt / plate belt sebagai

penghubung poros turbin dan generator.

a. Diameter pully generator

Untuk menentukan diameter pully generator dapat dihitung dengan

persamaan:

Dg =
ɳɳ …………..…………………………………………….(2.48)

Dengan rasio transmisi dihitung dengan persamaan:

i =
ɳɳ ………………...…………………………………………...(2.49)

Jadi perbandingan rasio putaran turbin dan putaran generator adalah 1

: 3,5 artinya dimana satu kali putaran yang terjadi pada pully turbin sama

dengan tiga setengah kali putaran yang terjadi pada pully generator.

b. Kecepatan Keliling Pully (vt)

Kecepata keliling pully turbin sama dengan kecepatan keliling pully

generator maka dapat dihitung dengan persamaan:

vt = vg =
	. ………………………...………………………………..(2.50)
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Jarak sumbu poros dapat dihitung dengan persamaan :

sp = k. D ………………………………………………………………..(2.51)

dengan:

k = Konstanta jarak sumbu poros, berkisar 1,5 – 2 (diambil 1,5)

c. Panjang keliling sabuk (Lk)

Panjang keliling sabuk dapat dihitung dengan persamaan:

Lk = 2. sp . D D . 	 . D D …………………………(2.52)

2.10 Generator Sinkron

Generator sinkron merupakan mesin listrik arus bolak balik yang mengubah

energi mekanik menjadi energi listrik bolak balik. Energi mekanik diperoleh dari

penggerak mula(prime mover) yang terkopel dengan rotor generator sedangkan

energi listrik diperoleh dari proses induksi elektromagnetik yang melibatkan

kumparan rotor dan kumparan stator. Mesin listrik arus bolak-balik ini disebut sinkro

karena rotor berputar dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan medan magnet

putar.

Generator sinkron secara umum dapat diklarifikasikan berdasarkan bentuk

rotornya yaitu generator turbo atau cylindrical-rotor generator dan salient pole

generator. Generator yang digunakan pada pembangkit listrik yang besar biasanya

merupakan jenis generator turbo yag beroperasi pada kecepatan tinggi dan dikopel

dengan turbin gas dan uap. Sedangkan generator salient-pole biasanya digunakan

untuk pembangkit listrik kecil dan menengah.

Gambar 2.9 Salient-Pole Rotor dan Cylindrica-rotor

Sumber : Sumanto, 1993
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Pada generator sinkron, arus searah dialiri pada kumparan rotor yang

kemudian menghasilkan medan magnet rotor. Rotor dari generator akan diputar oleh

prime mover, menghasilkan medan magnet putar disalam mesin. Pada stator

generator juga terdapat kumparan.. Medan magnet putar menyebabkan medan

magnet yang melingkupi kumparan stator berubas secara kontiniu. Perubahan medan

magnet secara kontinu ini menginduksikan tegangan pada kumparan stator.

Tegangan induksi ini akan berbentuk sinusoidal dan besarnya bergantung pada

kekuatan medan magnet serta kecepatan putaran dari rotor. Untuk membuat

generator tiga fasa, pada stator ditempatkan tiga buah kumparan yang terpisah sejauh

120o satu sama lain, sehingga tegangan yang diinduksikan akan terpisah sejauh 120o

satu sama lain pula.

Secara umum ada dua komponen utama penyusun generator sinkron yaitu

stator dan rotor. Stator merupakan bagian dari generator sinkron yang diam, tempat

dimana tegangan induksi dibangkirkan. Sedagkan rotor merupakan bagian dari

generator sinkron yang bergerak dan dialirir arus searah pada kumparannya. Pada

stator terdapat berberapa komponen utama yaitu :

1. Rangka stator

Rangka luar yang biasanya terbuat dari baja berfungsi untuk menyokong

struktur stator dan mempunyai kaki-kaki yang dipasang pada bagian fondasi. Angka

stator ini dibuat kokoh untuk mengatasi perubahan beban secara tiba-tiba atau

hubung singkat tiga fasa.

2. Inti stator

Inti stator menyediakan jalur permeabilitas yang tinggi untuk proses

magnetisasi. Inti stator dibuat berlaminasi untuk mengurangi rugi eddy current dan

juga rugi hysteresis. Bahan-bahan non-magnetic atau penggunaan perisai fluks yang

terbuat dari tembaga juga digunakan untuk mengurangi stray loss.

3. Slot

Slot merupakan tempat untuk meletakkan kumparan stator yang dibentuk

dengan sistem berbuku-buku.
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4. Kumparan Stator

Kumparan stator merupakan tempat terbentuknya tegangan induksi pada

generator dan disesain untuk menghasilkan kutub-kutub elektromagnetik stator yang

sinkron dengan kutub magnet rotor.

Sedangkan pada bagian rotor terdapat tiga bagian utama yaitu

1. Collector ring atau slip ring

Collector ring merupakan cincin logam yang melingkari poros rotor, tetapi

dipisahkan oleh isolasi tertentu. Bagian ini merupakan bagian yang terhubung

dengan sumber arus searah yang untuk selanjutnya dialirkan menuju kumparan rotor.

2. Kumparan Rotor

Kumparan rotor merupakan bagian yang dialiri arue searah sebagai sumber

medan magnet melalui sistem eksitasi tertentu.

3. Poros

Poros merupakan tempat untuk meletakkan kumparan rotor dan merupakan

bagian yang terkopel dengan dan diputar oleh prime mover.

Jenis generator yang digunakan pada PLTMH dapat berupa :

1. Generator sinkron, sistem eksitasi tanpa sikat (brushless) dengan penggunaan

dua tumpuan bantalan (two bearing).

2. Induction Motor sebagai Generator (IMAG) sumbu vertical

Efesiensi generator secara umum adalah

1. Aplikasi <10 KVA efesiensi 0.7 – 0.8

2. Aplikasi 10 – 20 KVA efesiensi 0.8 – 0.85

3. Aplikasi 20 – 50 KVA efesiensi 0.85

4. Aplikasi 50 – 100 KVA efesiensi 0.85 – 0.9

5. Aplikasi > - 100 KVA efesiensi 0.9 – 0.95
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Dalam merancang sebuah turbin pembangkit listrik, yang perlu di perhatikan

adalah besarnya putaran pada generator. Untuk mengukur besarnya putaran pada

generator dapat dihitung dengan persamaan:

ng =
.

…………………………………………………………………(2.53)

dengan:

f = frekwensi (50hz)

p = Jumlah kutub magnet pada generator

Untuk mencari daya generator dapat dihitung dengan persamaan:

Pg = P n (kW)………………………...……………………………….(2.54)

dengan:

ng = putaran generator

Ptm = daya transmisi mekanis

2.11 Rumah Turbin

Rumah turbin terdiri dari dua ruangan yang terdiri dari ruang mesin dan

ruang operator. Ruang mesin adalah tempat memposisikan turbin, generator, panel

control dan bak ballast serta peralatan lainnya sedangkan ruangan operator

digunakan untuk pusat kontrol dari sistem pembangkit.

2.12 Metode LCC

Life Cycle Costing (LCC) merupakan total biaya instalasi, memiliki,

mengoperasikan dan memelihara suatu proses kegiatan atau bangunan selama masa

manfaatnya. LCC menjumlahkan semua biaya proyek selama jangka waktu evaluasi.

Perkiraan biaya dan menganalisa finansial dilakukan untuk mengetahui kelayakan

pada suatu proyek. Perkiraan biaya pada proyek ini meliputi pada perhitungan

perkiraan volume pekerjaan bangunan sipil, peralatan elektromagnetik, jaringan

distribusi tegangan menengah dan harga satuan pekerjaan dengan

mempertimbangkan faktor ketidakpastian seperti inflasi dan volume fisik.
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Perkiraan biaya berdasarkan pada upah setempat dan harga bahan yang

didapat darihasil survey serta harga peralatan dari pabrik-pabrik elektro mekanik

serta referensi dari proyek-proyek PLTMH yang telah dibangun. Dalam analisa

finansial, pelaksanaannya berdasarkan pada perkiraan biaya investasi yang

diperlukan dan pendapatan dari hasil penjualan energi listrik dari PLTMH

berdasarkan harga perjanjian jual beli dengan PT. PLN (Persero).

Perkiraan biaya investasi proyek PLTMH dapat diringkas sebagai berikut:

1. Biaya langsung (direct cost)

Biaya langsung (Indirect cost) dapat diperkirakan berdasarkan pada item

pekerjaan dan volume pekerjaan yang diperoleh dari desain dasar termasuk juga

biaya upah buruh, biaya material, dan biaya peralatan serta biaya tidak langsung

kontraktor. Biaya langsung termasuk juga dalam biaya kontruksi pekerjaan sipil dan

pekerjaan elektromekanik (testing dan commissioning). Satuan harga nya berupa

biaya material, upah dan peralatan, biaya tidak langsung kontraktor, biaya lapangan,

overhead¸dan keuntungan.

2. Biaya tidak langsung (indirect cost)

a. Biaya pelayanan teknis (engineering service) dan admnitrasi

Biaya pelayanan teknis dan adminitrasi untuk implementasi pada

proyek PLTMH adalah untuk studi kelayakan, engineering design dan servisi

kontruksi dan keperluan tak terduga lainnya.

b. Biaya contingences

Contingencies mencangkup biaya atas kondisi tidak terduga sepeti

physical, managerial dan currency contingencies. Dalam perhitungan

komponen biaya PLTMH, dialokasikan sebesar kurang lebih 2,5 % dari biaya

langsung.

c. Bungan bank

Bunga bank selama kontruksi diperhitungkan selama dua tahun

dengan bunga 14% pertahun. Alokasi biaya diasumsikan 50% tahun pertama

dan 50% tahun kedua kontruksi.
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d. Biaya pembebasan tanah

Biaya pembebasan tanah diperkirakan untuk tanah milik umum dan

pribadi dengan mengklasifikasikan ke kedalam tingkatan yang layak

berdasarkan harga satuan di lokasi proyek.

e. Pajak-pajak

Biaya pajak-pajak, PPN sebesar 10%.

2.13 Analisis Studi Kelayakan

Studi Kelayakan merupakan pengkajian yang bersifat menyeluruh dan

mencoba menyoroti segala aspek kelayakan proyek atau investasi. Disamping

sifatnya yang menyeluruh, studi kelayakan dapat menyuguhkan hasil analisisan. Dari

berbagai perlu secara kuantitatif tentang manfaat yang akan diperoleh dengan

sumber daya yang diperlukan. Tujuan dari studi lelayakan yaitu:

1. Mengetahui tingkat keuntungan yang dapat dicapai melalui investasi dalam

suatu proyek dan menghindari sumber daya yaitu dengan menghindari

pelaksanaan proyek yang tidak menguntungkan.

2. Mengadakan penilaian terhadap peluang investasi yang ada sehingga dapat

dipilih alternatif proyek yang paling menguntungkan dan menentukan prioritas

investasi

Studi kelayakan teknis merupakan studi identifikasi potensi berdasarkan

barometer(parameter) kuantitatif teknis yang dapat menentukan apakah lokasi

potensi tersebut memenuhi kriteria-kriteria persyaratan (standar) layak secara teknis.

Berdasarkan persyaratan (standar) layak tersebut, suatu rencana pembangunan

PLTMH yang diajukan oleh pihakpihak yang berkepentingan dapat dievaluasi

sehingga dapat dinyatakan kelayakan secara teknis [18].

Kriteria kelayan studi potensi dapat dilanjutkan dengan studi kelayakan bila

memenuhi kriteria berikut ini:

1. Total panjang jaringan transmisi/distribusi  dan jarak pembangkit terhadap

penerima daya (titik beban) terjauh untuk sistem off-grid atau jarak pembangkit
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terhadap titik interkoneksi (gardu penerima daya) untuk sistem on-grid masih

memungkinkan.

2. Jumlah calon konsumen (orang, rumah, kepala keluarga) tersedia.

3. Potensi daya listrik terbangkit mencukupi.

4. Kontinuitas ketersediaan air.

5. Tidak menurunkan fungsi sistem keairan yang ada.

6. Lokasi pembangkit tidak berada di kawasan cagar alam atau budaya yang

melarang pembangunan fisik permanen di lokasi tersebut (Lihat

Regulasi/peraturan perundang-undangan yang berlaku).

7. Ada potensi Sumber Daya Manusia (SDM) atau institusi lokal yang dapat

dikembangkan sebagai pengelola PLTMH.

8. Kejelasan status penguasaan/kepemilikan dan peruntukan lahan.

Studi kelayakan teknis meliputi berberapa aspek yaitu :

1. Studi kelayakan hidrologi

Studi kelayakan hidrologi ini dilakukan untuk mengetahui apakah debit

air dan tinggi terjun air (head) yang tersedia mampu menggerakkan turbin

sesuai dengan daya yang diinginkan. Studi ini dilakukan untuk mengetahui debit

minimum yang mengalir pada sungai tersebut, debit air pada saat banjir untuk

mengetahui visual batas banjir dan pengukuran debit air secara time series serta

tinggi terjun (head) yang tersedia.

2. Studi kelayakan Sipil

Studi kelayakan sipil ini dilakukan untuk meyakinkan kepada berbagai

pihak bahwa secara teknik sipil program pembangunan PLTMH yang akan

dilaksanakan layak dan dapat berjalan dengan baik. Data yang diperlukan dalam

studi kelayakan sipil ini adalah survey keadaan tofografi, geologi dan mekanika

tanah yang akan digunakan untum bangunan utama seperti bendungan, intake,

bak pengendap, saluran pembawa, bak utama, saluran buang, penstock, rumah

turbin, tailrace¸ dan lain-lain.
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Studi topografi meliputi pengumpulan data dan informasi tentang :

a. Keadaan kontur tanah yang digambarkan dari hasil pemetaan topografi

lokal.

b. Letak terbaik untuk mendapatkan tinggi jatuhan air yang memadai.

Studi geologi dan mekanika tanah meliputi pengumpulan informasi

kuantitatif yang bersumber dari data primer atau sekunder hasil penyelidikan

yang telah dilakukan antara lain :

a. Pergerakan permukaan yang mungkin terjadi, seperti batuan dan

permukaan tanah yang dapat bergerak bila turun hujan, pergerakan air dan

lumpur.

b. Pergerakan tanah di bawah permukaan yang mungkin terjadi seperti gempa

atau tanah longsor.

c. Tipe batuan, tanah dan pasir.

d. Kekuatan atau daya dukung tanah pada lokasi bangunan PLTMH.

Kriteria kelayakan adalah syarat minimum yang dimiliki secara alamiah

oleh suatu lokasi potensi PLTMH untuk dapat dibangun, seperti adanya :

a. Sumber mata air yang memenuhi standar kelayakan hidrologi.

b. Terdapat aliran sungai dengan debit air (minimal 1.0 - 3.0 meter/detik) yang

cukup dan diperkirakan dapat memenuhi standar kelayakan hidrologi.

c. Secara visual di lokasi terdapat potensi sistem skema PLTMH seperti sungai

yang bisa dibangun bendung yang mempunyai debit stabil, intake , bak

pengendap, saluran pembawa dan kondisi tofografi untuk pembuatan

penstock.

d. Kondisi dan stabilitas tanah calon lokasi PLTMH diperhitungkan layak

untuk didirikan bangunan sipil.

e. Akses ke lokasi PLTMH dapat digambarkan dengan skema yang jelas dan

dapat dijangkau dengan metode tertentu sesuai dengan kebutuhan

pembangunannya.

f. Bangunan PLTMH yang akan didirikan tidak mengganggu kelestarian

lingkungan.
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g. Bangunan PLTMH yang akan didirikan tidak menimbulkan dampak negatif

sosial masyarakat yang berkepanjangan.

3. Studi kelayakan mekanikal elektrikal

Studi kelayakan mekanikal elektrikal dilakukan dengan tujuan untuk

memilih jenis turbin dan komponen elektrik yang sesuai sehingga :

a. Dapat dioperasikan dengan baik sesuai umur teknis.

b. Mudah dioperasikan oleh operator lokal yang terlatih.

c. Komponen mekanikal elektrikal diprioritaskan buatan dalam negeri guna

menumbuhkan industri dalam negeri.

Adapun jenis studi yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan menganalisa data spesifikasi komponen mekanikal

elektrikal yang sesuai kebutuhan rencana pembangunan PLTMH.

b. Memilih atau menetapkan jenis, ukuran dan turbin.

c. Memilih atau menetapkan jenis, dan ukuran alat transmisi mekanik.

d. Memilih atau menetapkan jenis dan kapasitas generator.

e. Memilih atau menetapkan jenis kontrol dan proteksi.

f. Menetapkan jalur jaringan distribusi dan fasilitas pendukung.

g. Mengumpulkan dan menganalisa data spesifikasi peralatan Jaringan

Tegangan Rendah (JTR), distribusi dan sambungan/instalasi (rumah,industri

kecil dan konsumen lainnya) yang sesuai kebutuhan beban.

Studi kelayakan ekonomis merupakan studi untuk meyakinkan bahwa cost

(biaya pembangunan PLTMH) masih lebih kecil dibandingkan dengan total

benifet.Total benifet ini akan memberikan capital asset kepada masyarakat

pemilik/pengguna. Studi ini juga akan memberikan informasi kepada institusi

pengelola bahwa pengelola akan mampu mengelola dan melakukan operasi serta

pemeliharaan. Selain dari pada itu, studi ini dimaksudkan juga untuk

menginformasikan apakah proyek dapat merubah atau justru mengurangi pendapatan

per kapita penduduk setempat. Seperti, seberapa besar tingkat pendapatan per kapita
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penduduk, pendapatan nasional atau upah rata-rata tenaga kerja setempat atau UMR

dan lain-lain[18].

Pengumpulan data survey dalam di lapangan meliputi

a. Sumber dan besarnya dana investasi/pinjaman.

b. Tenggang waktu pinjaman/masa pengembalian pinjaman.

c. Besarnya angsuran pinjaman.

d. Bunga pinjaman.

e. Iuran bulanan oleh masyarakat.

f. Besarnya penyusutan.

g. Batas maksimum ketersediaan dana dari penyandang dana.

h. Nilai/besarnya kontribusi masyakat.

i. Tingkat inflasi.

j. yang dipakai untuk perhitungan.

2.14 RET Screen

RETScreen adalah perangkat lunak pendukung keputusan energi bersih

terkemuka dunia. Perangkat ini disediakan secara gratis oleh Pemerintah Kanada

sebagai bagian dari pengakuan Kanada atas diperlukannya sebuah pendekatan

terpadu dalam menghadapi perubahan iklim dan untuk mengurangi polusi.

RETScreen adalah sebuah alat yang terbukti memberdayakan dilakukannya proyek-

proyek energi bersih di seluruh dunia.

RETScreen secara berarti mengurangi biaya (baik secara keuangan maupun

waktu) yang berhubungan dengan pengidentifikasian dan penaksiran proyek-proyek

energi yang berpotensi. Biaya-biaya ini, yang timbul pada tingkat pra-kelayakan,

kelayakan, pengembangan, dan teknis , dapat menjadi rintangan yang berarti bagi

pelaksanaan teknologi energi terbarukan dan efisien energi. Dengan membantu

meruntuhkan rintangan-rintangan ini, RETScreen mengurangi biaya untuk memulai

proyek-proyek ini dan melakukan bisnis dalam bidang energi bersih.

RETScreen memungkinkan para pengambil keputusan dan para profesional

untuk menentukan apakah sebuah proyek energi terbarukan, efisiensi energi, atau
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penghasil gabungan (cogeneration) yang diajukan akan masuk di akal secara

keuangan. Jika sebuah proyek dianggap layak – atau jika tidak – RETScreen akan

membantu pengambil keputusan untuk mengerti hal ini dengan: cepat, tegas, dan

dalam bentuk yang mudah dimengerti pengguna, dan dengan biaya yang relatif

rendah.

RETScreen:

 Digunakan oleh lebih dari 425.000 orang di 222 negara dan wilayah

 Tersedia dalam 35 bahasa yang mencakup lebih dari 2/3 populasi dunia

 Adalah bagian dari kurikulum pendidikan di lebih dari 600 universitas dan

perguruan tinggi di seluruh dunia

RETScreen secara langsung bertanggung jawab atas penghematan lebih dari

7 miliar dolar bagi para penggunanya di seluruh dunia, sebuah angka yang

diharapkan akan bertumbuh menjadi lebih dari 8 miliar dolar pada tahun 2013.

Dengan memberdayakan energi bersih, RETScreen secara tidak langsung

berkontribusi terhadap pengurangan yang berarti dalam emisi gas rumah kaca-sebuah

pengurangan yang secara konservatif diperkirakan sekitar 20 juta ton per tahun pada

tahun 2013. Dan di tahun 2013, diperkirakan bahwa RETScreen telah membantu

terjadinya penggunaan paling sedikit 24 GW dari kapasitas energi bersih dunia yang

terpasang dengan nilai kurang lebih 41 miliar dolar.


