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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Flow Chart Penelitian

Lokasi Penelitian terletak di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan kecamatan

Kampar kiri Kabupaten Kampar. Pada penelitian ini, peneliti menguraikan langkah-

langkah penelitian yang diperlihatkan di flow chart pada gambar3.1 .
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3.2 Metode Pengumpulan Data dan Studi Literatur

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode pengumpulan

data dan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan cara meninjau atau

mensurvei langsung kelapangan. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data dengan

mendatangi berberapa pihak terkait. Kemudian data yang diperlukan yaitu data primer

dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang yang didapat langsung dari lapangan dengan

cara peninjauan langsung ke lokasi penelitian. Data primer yang yang dibutuhkan berupa

data air terjun (Debit, head dan kedalaman sungai). Sedangkan data sekunder merupakan

data yang didapat dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan materi penelitian

dan bukan merupakan hasil langsung penelitian itu sendiri. Data sekunder yang

diperlukan yaitu data klimatologi dan peta tentang lokasi penelitian.

3.3 Proses Perancangan PLTMH

3.3.1 Studi Literatur

Dalam penelitian ini, studi literatur memiliki peran yang sangat penting. Karena

studi literatur ini dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Studi ini dilakukan dengan

mempelajari dan mengkaji buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu dan sumber-sumber

literatur yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Studi literatur ini berguna sebagai

dasar dalam pembahasan masalah sebagai acuan untuk ketahap penelitian selanjutnya.

3.3.2 Survey dan Pengumpuan Data

Dalam Penelitian ini, peneliti langsung turun ke lapangan untuk mensurvey

tempat lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Lipat Kain Selatan

Kabupaten Kampar. dan peneliti mengumpulkan data kependudukan dan keadaan sosial-

ekonomi di daerah tempat penelitian. Peneliti langsung meminta data yang dibutuhkan ke

kantor kepala desa.

3.3.3 Perhitungan Debit dan Head

Sebelum mengadakan pengukuran debit , peneliti terlebih dahulu memilihan

lokasi yang tepat karena pemilihan lokasi merupakan hal penting yang harus diperhatikan

karena kesesuaian lokasi akan berpengaruh terhadap akurasi hasil pengukuran. Dengan
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melakukan pengukuran profil sungai, maka luas penampang sungai dapat diketahui.

Setelah luas penampang sungai diketahui maka peneliti mengukur kecepatan aliran

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

penampang sungai. Biasanya pengukuran kecepatan aliran rata-rata diukur dengan

mempergunakan 'flow probe' atau 'current meter'. Namun karena peneliti tidak memiliki

alat tersebut, maka peneliti mengukurnya dengan metode apung. Kecepatan aliran

merupakan hasil bagi antara jarak lintasan dengan waktu tempuh. Peneliti mengukur

debit air pada musim hujan dan musim panas dilokasi penelitian. Untuk mengukur head,

peneliti langsung mengukur langsung kelapangan dengan mengukur secara manual.

3.3.4 Analisa Kapasitas Daya

Dalam penelitian ini, analisa kapasitas daya diperlukan untuk mengetahui untuk

mengetahui besarnya daya yang direncanakan. Setelah peneliti mengetahui besarnya

debit dan ketinggian jatuh air di air terjun Sungai Kobako maka peneliti langsung

membuat perkiraan daya yang dihasilkan dan membuat rancangan pembangkit listrik

tenaga mikrohidro.

3.3.5 Penentukan Potensi

Dalam menentukan potensi perencanaan pembangunan PLTMH di Desa Lipat Kain

Selatan, peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan mengenai lokasi Sungai

Koboko. Peneliti melakukan studi mengenai perhitungan potensi daya yang dihasilkan

jika dibangun PLTMH dengan memanfaatkan air terjun Sungai Kobako. Peneliti juga

melakukan pengamatan terhadap jarak antara sungai dengan lokasi yang akan dialiri

listrik di Desa Lipat Kain Selatan. Selain itu, peneliti mempertimbangkan akses jalan

ketempat tersebut agar jika dibangun PLTMH tidak mengalami kendala yang menganggu

kelancaran pembangunan PLTMH.

3.3.6 Perancangan PLTMH

Dalam perancangan PLTMH, peneliti membuat rancangannya sesuai dengan

potensi daya yang dibangkitkan dari air terjun sungai kobako. Dalam perancangan ini

peneliti merancang komponen utama pada PLTMH seperti bendungan dan intake, saluran

pembawa, bak pengendap, bak penenang, pipa pesat, rumah pembangkit, turbin generator

dan saluran transmisi.
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Gambar 3.2 : Model Perancangan PLTMH

Secara teknis PLTMH ini hanya memiliki tiga komponen utama yaitu sumber air,

turbin dan generator. Air yang mengalir pada sungai koboko yang sudah dibendung

dialihkan melalui pintu intake kemudian dialirkan melalui saluran pembawa. Saluran

pembawa berfungsi sebagai pembawa air dari penangkap air menuju bak pengendap. Bak

pengendap berfungsi sebagai pengendap tanah yang terbawa dalam air sehingga tidak

masuk kedalam pipa pesat. Dari bak pengendap air akan disalurkan menuju pipa pesat

dengan ketinggian tertentu menuju turbin sehingga energi potensial tersebut dirubah

menjadi energi mekanik berupa berputarnya poros turbin. Kemudian poros turbin yang

berputar akan dikopel dengan generator dengan menggunakan kopling. Dari generator

akan menghasilkan energi listrik yang masuk ke sistem kontrol arus listrik sebelum

dialirkan ke konsumen.

3.3.7 Analisa Kebutuhan Daya

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa kebutuhan daya yang dibutuhkan di

tempat rencana penelitian yaitu di Desa Lipat Kain Selatan. Hal ini dilakukan supaya

peneliti mengetahui besar daya yang dibutuhkan khususnya pada sarana publik pada desa

tersebut. Karena saran publik merupakan hal yang sangat penting sehingga dibutuhkan

aliran listrik yang konstan.

3.3.8 Analisa Ekonomi

Sesudah peneliti merancang komponen utama PLTMH  maka peneliti membuat

analisa ekonomi dalam pembagunan PLTMH tersebut. Hal ini dilakukan peneliti akan

mengetahui kelayakan dalam pembanguna PLTMH di Desa Lipat Kain Selatan. Pada

penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan software RETscreen.
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3.4 Alat dan Bahan

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan alat untuk mempermudah dalam

penelitian ini. Peralatan yang digunakan dalan penelitian ini adalah:

1. Alat tulis (buku dan pensil)

2. Timer (stopwatch)

3. Alat pengapung (Bola Pimpong)

4. Meteran

5. Benang atau tali

6. Palu dan paku

7. Tongkat bambu atau kayu

8. Penggaris


