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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Marine Current Turbines (Turbin Arus Laut) 

 Marine Current Turbines (Turbin Arus Laut) adalah jenis jenis turbin yang 

digunakan dalam perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut. 

Arus laut adalah suatu pergerakan massa air secara vertikal serta 

juga horizontal atau juga gerakan air yang sangat luas yang terjadi pada seluruh 

lautan di dunia. Arus itu juga merupakan suatu gerakan mengalir massa air 

yang disebabkan karena tiupan angin atau juga perbedaan densitas 

ataupun pergerakan gelombang panjang. 

Faktor penyebab terjadinya arus laut ada dua yaitu : 

1. Faktor internal, ialah seperti perbedaan densitas air laut, gradien tekanan 

mendatar serta juga gesekan lapisan air. 

2. Faktor eksternal, ialah seperti gaya tarik matahari serta juga bulan yang 

dipengaruhi oleh tahanan dasar laut serta juga gaya coriolis, gaya 

gravitasi, gaya tektonik, perbedaan tekanan udara, serta juga angin. 

Jenis-jenis arus laut berdasarkan proses terjadinya: 

1. Arus ekman adalah arus laut yang dipengaruhi oleh angin. 

2. Arus termohaline adalah  arus yang dipengaruhi oleh densitas 

serta gravitasi. 

3. Arus pasang surut adalah  arus yang dipengaruhi oleh adanya pasang surut. 

4. Arus Geostropik ialah  arus yang dipengaruhi oleh adanya gradien tekanan 

mendatar serta juga gaya corolis. 

5. Arus Wind Driven Current ialah  arus yang dipengaruhi oleh adanya pola 

pergerakan angin serta terjadi pada lapisan permukaan. 

 

Arus laut berdasarkan dengan tingkat kedalamannya: 

1. Arus permukaan adalah arus yang terjadi dibeberapa ratus meter dari suatu 

permukaan, bergeraknya ialah dengan arah horizontal serta 

juga dipengaruhinya oleh pola sebaran angin. 
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2. Arus dalam ialah  arus yang terjadi jauh pada dasar kolom perairan, arah 

pergerakannya itu tidak dipengaruhi oleh adanya pola sebaran angin serta 

juga membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator. 

 

 Turbin adalah suatu alat yang merubah energi dari air maupun angin 

menjadi energi gerak (mekanis).Turbin banyak sekali macamnya, berdasarkan 

cara kerjanya dibagi menjadi 2 yaitu turbin impuls dan turbin reaksi. Turbin 

impuls lebih mengandalkan pada derasnya aliran atau tekanan dan tinggi 

jatuhnya air saat mengenai turbin.Sedangkan turbin reaksi bekerja dengan 

merubah semua energi air menjadi energi puntir. Jenis turbin lainnya yaitu 

berdasarkan poros penggeraknya yaitu turbin vertikal dan horizontal. Turbin 

vertikal memiliki sumbu penggerak utama tegak lurus keatas, sedangkan turbin 

horizontal memiliki sumbu penggerak lurus kedepan atau kesamping 

menghadap arus air yang lewat. 

 Dalam perancangan ini penulis menggunakan turbin dengan jenis vertikal 

atau memiliki sumbu penggerak tegak keatas, turbin yang digunakan adalah 

turbin Darrieus, Gorlov dan Achard sebagai turbin yang akan dibandingkan 

besar efisiensinya. Sebelum mengetahui efisiensi daya turbin vertikal yang 

dihasilkan perlu dibandingkan terlebih dahulu dengan daya air yang tersedia 

dengan cara mencari kecepatan aliran air, debit air, serta luas penampang aliran 

airnya. 

  

   𝑷 =  
𝟏

𝟐
 × 𝝆 × 𝑸 × 𝒗𝟐………………………….…..(2.1) 

Dimana ∶ 
𝑃 = Daya yang tersimpan pada fluida …….. Kg m/s2 

𝜌 = Massa jenis air …………………...……
Kg

m3⁄  

𝑄 = Debit aliran air … … … … … … … … . … . . m3

s⁄  

𝑣 = Kecepatan aliran air … … … … . … … … . . m
s⁄  

 

 

Untuk mencari besarnya debit air dapat dicari dengan cara mencari besarnya 

luas penampang aliran dan kecepatan aliran air yang dihasilkan. 

   𝑸 = 𝑨 × 𝒗…………………………….……………(2.2) 
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Dimana : 

𝑄 = Debit aliran air … … … … … … … … m3

s⁄  

𝐴 = Luas penampang aliran air … … . . m2 

𝑣 = Kecepatan aliran air … … … . … … . . m
s⁄  

 

Untuk mencari luas penampang air dengan cara mencari luas lingkaran nozzle 

pompa dengan mengetahui besar jari-jari lingkaran nozzle. 

   𝑨 =  𝝅 × 𝒓𝟐………………………………………..(2.3) 

Dimana : 

𝐴 = Luas penampang aliran air … … … … … … . . . m2 

𝑟 = Jari jari lingkaran penyemprot pompa … … . m 
 

Sehingga di dapat daya air yang tersedia, berikutnya bisa dicari besar daya 

generator yang dihasilkan sehingga dapat dibandingkan efisiensi dayanya. 

 

2.2 Turbin Darrieus 

  Turbin Darrieus merupakan salah satu jenis turbin air dan angin yang 

dikembangkan oleh Georges Jean Marie Darrieus pada tahun 1931. Turbin 

darrieus ini memiliki keunggulan diantaranya tidak terlalu memperhitungkan 

arah aliran karena bentuknya yang simetri, mampu beroperasi pada aliran air 

yang rendah, sedangkan kelemahannya adalah ketidak mampuan melakukan 

self-starting, dan getaran yang tinggi. 

 

Gambar 2.1 Turbin Darrieus 

  Turbin yang digunakan dalam perancangan ini semuanya menggunakan 

hydrofoil (air) atau airfoil (udara), yaitu suatu bentuk aerodinamika seperti 

sayap yang digunakan untuk menghasilkan gaya angkat turbin pada air atau 
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udara. Banyak terdapat jenis bentuk hydrofoil atau airfoil, bentuk-bentuk 

tersebut dikelompokan dan diberi nama NACA airfoil yang dikembangkan 

oleh National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) Dalam 

perancangan ini turbin darrieus menggunakan hydrofoil NACA 0015 yang 

memiliki bentuk simetris. 

 

 

Gambar 2.2 Airfoil NACA 0015 

 

2.3 Turbin Gorlov 

  Turbin Gorlov merupakan turbin air dan angin yang merupakan 

pengembangan dari turbin darrieus ditemukan oleh Prof. Alexander M. Gorlov 

dari Northeastern University pada tahun 1995. Turbin ini berbentuk helical 

seperti ulir sekrup. 

 

Gambar 2.3 Turbin Gorlov 

 

Keuntungan dari turbin Gorlov yang berbentuk helikal ini adalah 

kecepatannya yang tinggi, getaran yang minim dapat bergerak pada kecepatan 

aliran fluida yang rendah. Pada perancangan turbin Gorlov ini menggunakan 

hydrofoil NACA 4418. 
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Gambar 2.4 Airfoil NACA 4418 

 

2.4 Turbin Achard dan Maitre 

  Sesuai namanya turbin ini ditemukan oleh Achard dan Maitre pada tahun 

2004 pengembangan dari turbin Gorlov, turbin Achard dan Maitre ini memiliki 

sudu turbin yang berbentuk delta. Kelebihan dari turbin ini memiliki self 

starting yang baik ketimbang dengan turbin gorlov dan menimbulkan getaran 

lebih kecil dari pada getaran yang dihasilkan turbin Darrieus. Pada 

perancangan turbin ini menggunakan NACA 4418 sama seperti turbin Gorlov. 

 

 

Gambar 2.5 Turbin Achard dan Maitre 

   

2.5 Generator 

Generator adalah sumber tegangan listrik yang diperoleh dari perubahan 

energi mekanik menjadi energi listrik dan bekerja berdasarkan induksi 

electromagnet yaitu dengan memutar suatu kumparan dalam medan magnet 

sehingga timbul gaya gerak listrik induksi. Generator ditemukan oleh Faraday 

pada tahun 1831. 
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Generator mempunyai dua komponen utama, yaitu bagian yang diam 

(stator) dan bagian yang bergerak (rotor). Rotor berhubungan dengan poros 

generator yang berputar di pusat stator. Poros generator biasanya diputar 

menggunakan usaha luar yang dapat berasal dari turbin dan selanjutnya 

berproses menghasilkan arus listrik sesuai dengan kecepatan putaran dari rotor 

yang bergerak. 

Terdapat dua jenis generator, yaitu generator arus bolak-balik (AC) dan 

generator arus searah (DC). Generator arus bolak-balik sering disebut juga 

dengan alternator sedangkan generator arus searah sering disebut dinamo. 

Dalam perancangan ini menggunakan generator merk sanyo denki 200W 

dengan tegangan maksimal 200V pada kecepatan sudut 3000 rpm. 

 

 

Gambar 2.6 Generator AC Sanyo Denki 200W 

 

    

2.6 Pengatur Tegangan (Voltage Regulator) 

 Pengatur tegangan adalah suatu rangkaian yang berfungsi menyediakan 

suatu tegangan keluaran yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh perubahan 

tegangan masukan dan beban yang digunakan. 

 Terdapat dua jenis voltage regulator yaitu fixed voltage regulator dan 

adjustable voltage regulator. Fixed voltage regulator atau pengatur tegangan  

tetap yaitu pengatur tegangan yang keluaran tegangannya tidak dapat diubah-

ubah karena sudah ditentukan besar keluarannya, contoh IC 7805, 7809 dan 
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7812. Adjustable voltage regulator atau pengatur tegangan yang dapat diatur 

keluaran tegangannya sesuai dengan besarnya tegangan yang ditentukan oleh 

rangkaian tersebut, contoh IC LM317. 

 Voltage regulator dalam perancangan ini adalah voltage regulator berjenis 

boost regulator atau step-up regulator atau penaik tegangan voltage regulator 

jenis XL6009 ini adalah tipe regulator adjustable yang memiliki spesifikasi 

sebagai berikut : 

 Tegangan masukan antara 3 V sampai 32 V 

 Tegangan keluaran dapat diatur antara 5 V sampai 35 V pastikan tegangan 

diatas tegangan masukan 

 Maksimal arus masukan sebesar 4 A 

 

Gambar 2.7 Step-up Regulator XL6009 

 

2.7 Arduino 

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-source, 

yang di turunkan dari wiring platform, yang di rancang untuk memudahkan 

penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardwernya memiliki prosesor 

atmel AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. 

Arduino memiliki kelebihan tidak perlu perangkat chip programmer 

karena didalamnya sudah ada bootloadder yang akan menangani upload 

program dari computer, sudah memiliki sarana komunikasi USB, Sehingga 

pengguna laptop yang tidak memiliki port serial/RS323 bisa menggunakannya 

dan memiliki modul siap pakai (Shield) yang bisa ditancapkan pada board 

arduino. Contohnya shield GPS, Ethernet, dll. 
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Arduino yang digunakan adalah Arduino Mega 2560 yang menggunakan 

IC mikrokontroler ATmega 2560, berikut spesifikasi dari Arduino Mega 2560. 

 

Spesifikasi Arduino Mega 2560 

Mikrokontroler   :  ATmega 2560 

Operating Voltage   :  5V 

Input Voltage (recommended) :  7-12V 

Input Voltage (limit)  :  6-20V 

Digital I/0 Pins   :  54 (of which 15 provide PWM output) 

Analog Input Pins   :  16 

DC Current per I/O Pin  :  20 mA 

DC Current for 3,3V Pin  :  50 mA 

Flash Memory   :  256 KB of which 8 KB used by bootloader 

SRAM    :  8 KB 

EEPROM    :  4 KB 

Clock Speed   :  16 MHz 

Length    :  101,52 mm 

Width    :  53,3 mm 

Weight    :  37 g 

 

 

Gambar 2.8 Arduino Mega 2560 

 

2.8 Akumulator 
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Akumulator adalah alat yang dapat menyimpan energi (umumnya energi 

listrik) dalam bentuk energi kimia. Aki banyak kita jumpai karena banyak 

digunakan pada sepeda motor maupun mobil. Aki temasuk sel sekunder, 

karena selain menghasilkan arus listrik, aki juga dapat diisi arus listrik 

kembali.  Akumulator dapat terisi dengan diberi arus 10% dari kapasitas aki 

yang tertera (slow charging)  dan tegangan 25% diatas tegangan aki [9]. 

 

 

Gambar 2.9 Akumulator 6V 1,2Ah 

2.9 Sensor Arus 

Sensor arus yang digunakan dalam perancangan skripsi ini adalah dengan 

memanfaatkan resistor 1 Ohm sebagai hambatan untuk menghasilkan beda 

potensial tegangan yang kecil tanpa mempengaruhi besar arus yang lewat pada 

rangkaian. Kemudian keluaran dari beda potensial antara inputan resistor 

tersebut dikuatkan melalui Differential Amplifier sebesar 100 kali setelah itu 

keluaran dari penguat akan diproses pada ADC arduino. 

Differential Amplifier adalah penguat tidak membalik fasa dengan 

menguatkan perbedaan antara kedua tegangan yang masuk pada inputan 

positif dan negatif pada amplifier. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Differential Amplifier 
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Pada rangkaian diatas R1 dan R2 memiliki nilai hambatan yang sama 

sedangkan R3 dan R4 juga sama. Rumus mencari Vout pada Differential 

Amplifier. 

Vout =  
R3

R1
 × (V2 − V1) 

Selain Differential Amplifier cara yang kedua untuk melihat arus pada 

rangkaian adalah mencari besar daya maksimal pada generator dengan cara 

memberi hambatan tertentu yang disesuaikan sampai mendapat besar daya 

maksimalnya yang kemudian akan dihubungkan seri dengan hambatan 1 Ohm 

untuk dilihat besar nilai tegangan pada pembagi tegangan kedua hambatan 

tersebut yang akan dikuatkan dengan Non Inverting Amplifier. 

Non Inverting Amplifier adalah merupakan penguat sinyal dengan 

karakteristik dasar sinyal output yang dikuatkan memiliki fasa yang sama 

dengan sinyal input. Mencari besar Vout pada Non Inverting Amplifier adalah 

sebagai berikut. 

Vout = Vin ×
R2

R1
 

 

Gambar 2.11 Non Inverting Amplifier 

 2.10 Display 

Display disini berfungsi untuk menampilkan nilai dari suatu alat dengan 

nomor desimal. Display yang digunakan adalah 7 segmen sebagai penunjuk 

nilai voltase dan arus dari generator. 

 

Gambar 2.12 Display 7Segmen 


