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ABSTRAK 
 

Sebagai persiapannya menghadapi krisis energi global 2020, PBB dalam Kyoto 

Protocol mengatur beberapa hal guna (i) mengurangi emisi karbon, (ii) mencari 

sumber energi alternatif, (iii) sumber energi yang cocok untuk wilayah pedesaan 

dan  pinggiran  kota,  (iv)  menurunkan  tingkat  ketergantungan  terhadap  energi 

karbon dan (v) meningkatkan tingkat perkenomonian  negara tertinggal/miskin 

dan berkembang. Para ahli menyebutkan, Indonesia akan menjadi  pengimpor 

bahan  bakar  minyak  dan  gas  pada  10  tahun  mendatang. Sebagai  solusi, 

Pemerintah menaikkan harga BBM secara berkala yang akan berimbas pada 

kehidupan masyarakat menengah ke bawah.  Provinsi Lampung memiliki potensi 

wilayah pertanian dan perkebunan yang sangat luas.  Masalah pengairan selalu 

menjadi salah satu faktor utama.  Kondisi kecepatan angin di daerah Lampung 

berkisar  antara  3-10  m/detik  cocok  untuk  dikembangkannya  Pompa  Kapiler 

Mekanik Tenaga Angin (PKMTA)  guna mengatasi hal ini. Riset yang dilakukan 

masih dalam skala laboratorium, sehingga fluktuasi angin yang berubah  cepat 

serta faktor-faktor   penghambat   yang   sering   muncul   di   lapangan   tidak 

diperhitungkan (diabaikan).  Faktor keberhasilan riset prototipe ini adalah : (1) 

tingkat pengetahuan konsumen (petani) tentang suku cadang PKMTA sebesar 85 

%; (2) sebaran suku cadang di pasar tingkat kabupaten dan kota mencapai 90 %; 
dan  (4)   kinerja  prototipe  pada  7  hari  amatan  (24  jam)  mengindikasikan 

perpindahan   air   dapat   dilakukan   terus   menerus   walaupun   tidak   konstan 

(berfluktuasi terhadap angin).  Hasil simulasi untuk prototipe jenis savonius ini 

menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, yaitu  201,35 ml/s.   Hasil tersebut 

memperlihatkan  bahwa  turbin  tipe  savonius  sangat  cocok  dikembangkan  di 

daerah dengan kapasitas angin rendah, misalnya di Propinsi Lampung. 

 
Kata Kunci : krisis energi, potensi wilayah, PKMTA,  prototipe, savonius 

 
 

PENDAHULUAN 
 

a.  Latar Belakang 
 

Sebagai persiapan menghadapi krisis energi global 2020, PBB dalam Kyoto 

Protocol  (Kyoto  Protocol  -  UNFCCC,  1997)  dalam  makalah  Bohringer  C 

(2002)  dan  Pan  Horan  (2005)  menyebutkan  bahwa  bahwa  tujuan  utama  KP 

adalah (i) mengurangi emisi karbon, (ii)  mencari sumber energi alternatif, (iii) 

sumber  energi  yang  cocok  untuk  wilayah  pedesaan  dan  pinggiran  kota,  (iv) 

menurunkan tingkat ketergantungan terhadap energi karbon dan (v) meningkatkan 

tingkat perkenomonian negara tertinggal/miskin dan berkembang. 
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Dudung Natanegara (2001) menyebutkan bahwa kenaikan angka statistik 
dalam pemodelan konsumsi energi (energi alam : bahan bakar minyak dan gas) 

dengan nilai kebutuhan  6-10 % pada rentang waktu 10 tahun mendatang akan 

menyebabkan Indonesia menjadi  pengimpor bahan bakar minyak dan gas. Di 

samping  itu  pula,  Purnomo  Yusgiantoro  (2001)  menitikberatkan  pada  RUU 

Migas yang harus dibenahi dan diterapkan untuk mengatasi krisis energi global. 

Langkah yag diambil  pemerintah saat ini adalah menaikkan harga BBM secara 

berkala dan berkelanjutan.   Senada  dengan kondisi ini, Baihaki Hakim (2001) 

menyatakan kenaikan harga BBM secara berkala merupakan satu-satunya solusi 

bagi   pemerintah   dan   Pertamina   untuk   meningkatkan   nilai   produksi   serta 

meringankan subsidi pemerintah dalam eksplorasi dan eksploitasi energi Migas. 

Bachrawi   Sanusi   (2001)   dalam   makalah   seminarnya   menyatakan   bahwa 

kenaikan secara  berkala harga BBM merupakan langkah mundur dalam upaya 

meningkatkan ekonomi rakyat. 

Provinsi Lampung  memiliki  potensi  wilayah  pertanian  dan  perkebunan 

yang sangat  luas. Berdasarkan data dari BPS Propinsi Lampung, tercatat luas 

daerah perkebunan dan persawahan sebesar 827.988 ha dan hutan seluas 943.452 

ha. Dinas Pertanian Propinsi Lampung menyebutkan sebesar 60 % lahan pertanian 

Propinsi Lampung termasuk lahan kering dan gambut, hanya 40 % yang benar- 

benar  produktif  dan  dapat  menghasilkan  setiap  tahunnya.  Masalah  pengairan 

selalu  menjadi  salah  satu  faktor  utama.  Kondisi  kecepatan  angin  di  daerah 

Lampung berkisar antara 3-10 m/detik cocok untuk dikembangkannya Pompa 

Kapiler Mekanik Tenaga Angin (PKMTA)  guna mengatasi hal ini. 

Studi SET,  khususnya  pompa  air  tenaga  angin  (pompa  kapiler  mekanik 

tenaga angin - PKMTA) telah dikembangkan untuk akomodasi kebutuhan air pada 

sawah  lahan  kering  (Taufik   A  dan  Yudiantoro  B,  2004).  Studi  tersebut 

memberikan banyak dampak positif bagi  masyarakat pengguna yang umumnya 

petani tidak mampu. Hal tersebut disebabkan karena  PKMTA dirancang untuk 

memberdayakan seluruh potensi lokal sebagai bahan baku komponen. 

 
b. Identifikasi Masalah 

 

Pengembangan Riset Berkelanjutan untuk Implementasi Produk Pompa Air  

Tenaga Angin 
 

Labib A.W. (2000) menyatakan bahwa suatu produk dapat bersaing secara 

kompetitif  apabila dapat memenuhi beberapa kriteria konsumen di era modern, 

yaitu (1) estetika, (2)  kualitas, (3) bahan/material, (4) harga bersaing dan (5) 

faktor   lingkungan.   Untuk   merumuskan   kelima   faktor   tersebut   ke   dalam 

serangkaian  proses  manufaktur  sangat  diperlukan  suatu  studi  mengani  kinerja 

model atau pompa kapiler mekanik produk yang  akan  dipasarkan. Salah satu 

luaran yang akan dicapai dari riset pompa kapiler mekanik ini adalah tersedianya 

pompa air tenaga angin yang dapat dijangkau oleh masyarakat, khususnya petani 

tradisional. 
 

Untuk  mencapai   tujuan   tersebut   maka   perlu   dilakukan   suatu   studi 

komprehensif  lanjutan  guna  memperdalam  kajian  performan  produk  melalui 

pompa kapiler mekaniknya  sebelum diproduksi atau dikenalkan ke masyarakat 

tersebut. Di samping itu juga, Hannam R  (1999) dalam bukunya menyatakan 

bahwa aktualitas informasi dan kelengkapan informasi merupakan sumber utama 
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bagi  suatu  upaya  pengembangan  produk.  Dalam  kaitan  dengan  pernyataan 

tersebut, sangat  diharapkan bahwa riset usul dapat memberikan suatu informasi 

pembanding bagi program  implementasi pompa air tenaga angin, yaitu dengan 

menyajikan kinerja jenis pompa kapiler mekanik yang lain. 
Selanjutnya, Stowe (2004) menyatakan bahwa keterlibatan konsumen pada 

perancangan  dan  pengembangan  produk  sangat  memegang  peranan  penting. 

Untuk maksud tersebut,  penelitian usul dirancang untuk dapat mengakomodasi 

kriteria konsumen dalam hal ini petani  tradisional terhadap kedua jenis pompa 

kapiler  mekanik  tersebut.  Langkah  berikutnya   adalah  merumuskan  kriteria 

konsumen tersebut ke dalam kriteria teknik yang merujuk pada  kriteria lahan 

aplikasi. 

 
Karakteristik Lahan Aplikasi Pompa Air Tenaga Angin 

Taufik A (2003) menyatakan bahwa kinerja pompa air tenaga angin juga 

sangat bergantung pada karakteristik lahan aplikasi. Khusus untuk lahan aplikasi 

persawahan, hubungan antara intensitas energi angin, torsi, debit dan laju resapan 

lahan  terhadap  kinerja  pompa  aplikasi  secara  langsung  belum  dibahas  secara 

detail. Untuk maksud tersebut, penelitian usul akan mengamati hubungan antara 

variabel-variabel tersebut dalam skala pompa kapiler mekanik, khususnya dengan 

menggunakan dua jenis pompa kapiler mekanik. 
 

Performan Double Acting Savonius Wind Pump 

Implementasi model pompa air tenaga angin jenis savonius dengan jumlah 

tingkatkan  sudu sebanyak 2 tingkat sudah dilakukan di Venezuela (Geoff Egel, 

2002). Implementasi tersebut memberikan indikasi bahwa debit output air yang 

dihasilkan  cocok  untuk  lahan  perkebunan  gandum.  Lebih  jauh,  model  yang 

dipakai  menggunakan  sudu  dengan  beban  berat  (kurang  lebih  65  kg  /  sudu), 

sehingga hanya angin yang bekecepatan di atas rata-rata 15 m/detik yang mampu 

menggerakan turbin tersebut. Gambar 1 memberikan contoh aplikasi tersebut. 

Merujuk  kecepatan  angin  rata-rata  di  Provinsi  Lampung  sebesar  7-10 

m/detik  (BPS  Provinsi Lampung, 2000), maka implementasi model savonius 

dengan  sistem  kerja   double  acting  sangat  sulit  diadopsi.  Untuk  mengatasi 

kesulitan tersebut, terutama disebabkan kurangnya intensitas energi angin, maka 

diperlukan suatu perubahan pada struktur, berat dan geometri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) (b) 
 
 

Gambar 1. Foto  dokumentasi  double  acting  Savonius  Wind  Pump:  (a)  Foto 
konstruksi  secara keseluruhan, (b) foto pompa tangan (Geoff Egel, 

Venezuela 2002). 
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c. Perumusan Masalah 
 

Labib A.W. (2000) menyatakan bahwa suatu produk dapat bersaing secara 

kompetitif  apabila dapat memenuhi beberapa kriteria konsumen di era modern, 

yaitu (1) estetika, (2)  kualitas, (3) bahan/material, (4) harga bersaing dan (5) 

faktor   lingkungan.   Untuk   merumuskan   kelima   faktor   tersebut   ke   dalam 

serangkaian proses manufaktur sangat  diperlukan suatu studi mengenai kinerja 

model atau prototipe produk yang akan dipasarkan. Salah satu luaran yang akan 

dicapai dan riset prototipe ini adalah tersedianya pompa air tenaga  angin yang 

dapat dijangkau oleh masyarakat, khususnya petani tradisional. Untuk mencapai 

tujuan  tersebut  maka  perlu  dilakukan  suatu  studi  komprehensif  lanjutan  guna 

memperdalam kajian performan produk melalui prototipenya sebelum diproduksi 

atau dikenalkan ke masyarakat tersebut. Di samping itu juga, Hannam R (1999) 

dalam   bukunya   menyatakan   bahwa   aktualitas   informasi   dan   kelengkapan 

informasi  merupakan  sumber  utama  bagi  suatu  upaya  pengembangan  produk. 

Dalam kaitan dengan pernyataan tersebut, sangat diharapkan bahwa  riset usul 

dapat  memberikan  suatu  informasi  pembanding  bagi  program  implementasi 

pompa  air tenaga angin, yaitu dengan menyajikan kinerja jenis prototipe yang 

lain. Sebelumnya telah dilaksanakan penelitian prototipe pompa kapiler mekanik 

tenaga angin tipe  fan dan sedang dalam arah kegiatan aplikasi, dan pembuatan 

prototipe pompa kapiler mekanik  tenaga angin jenis savonius ini selain sebagai 

pembanding juga sebagai kegiatan awal sebelum aplikasinya di seluruh wilayah 

lahan kering di Lampung dan seluruh tanah air. 

 
d. Tujuan Program 

 

Secara umum, tujuan studi komprehensif prototipe adalah untuk menentukan 

jenis pompa  air tenaga angin yang sesuai dengan kondisi lahan aplikasi, yaitu 

persawahan lahan kering di  wilayah Propinsi Lampung. Di samping itu juga, 

dengan  adanya  pengembangan  prototipe  model  savonius,  maka  media  untuk 

mengevaluasi  kinerja  program  studi  eksplorasi  sumber  energi  terbarukan  di 

lingkungan Fakultas Teknik Unila akan semakin baik. 

 
e. Manfaat Program 

 

1. Hasil   studi   komprehensif   dapat   memberikan   perbandingan   mengenai 

keunggulan  dan  kekurangan kedua jenis prototipe terhadap lahan aplikasi 

tertentu. 

2. Dengan  tersedianya  dua  jenis  prototipe  pompa  air  tenaga  angin,  maka 

program  pengembangan riset pemberdayaan sumber energi secara terpadu 

dapat dilakukan dengan  bertahap dan potensi pemilihan lahan aplikasi di 

Propinsi Lampung lebih bervariasi. 

3. Pembuatan alat ukur laju resapan diharapkan dapat memodelkan bentuk, 

jenis   karakteristik  lahan  persawahan.  Dengan  adanya  data  pemodelan 

tersebut, maka keandalan prototipe dapat diprediksikan. 

4. Media  penelitian  yang  menghantarkan  program  aplikasi  pompa  kapiler 

mekanik tenaga angin untuk diaplikasikan di Propinsi Lampung. 
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METODE PENELITIAN 
 

a. Rancangan Konstruksi dan Sistem Kerja Alat Uji 

Konstruksi alat  uji  terdiri  dari  lima  bagian  utama,  yaitu  :  (1)  sumber 

pembangkit  energi angin; (2) lorong angin; (3) sudu turbin angin; (4) sumber 

angin; (5) alat pengukur laju  resapan air dan (6) kamera pengamat.   Gambar 2 

memberikan ilustrasi mengenai komponen alat uji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.  Ilustrasi komponen alat uji. 

 
Sistem Kerja Alat Uji 

 

Sistem kerja yang diadopsi pada studi ini adalah pengembangan sistem uji 

pada  penelitian  sebelumnya  (Taufik,  A.  et  al.  2004). Pengembangan  yang 

dilakukan  adalah  dengan  menambahkan  alat  pengamat  berupa  handy  camera, 

lorong angin  berbentuk bujur sangkar dan alat pengukur laju resapan.   Alat uji 

akan berfungsi apabila  diawali oleh pengoperasian sumber angin.   Selanjutnya, 

angin tersebut dilewatkan pada lorong  angin. Setelah lewat dari lorong angin, 

daya  dorong  angin  menggerakkan  sudu  turbin  angin  jenis  savonius. Putaran 

turbin ditransfer ke sistem transmisi pompa torak untuk menghisap air.  Air yang 

tersedot ke atas disalurkan ke  alat pengukur laju resapan yang terdiri dari tiga 

jenis karakter lahan. Laju resapan air diukur dengan geometri bak pengukur dan 

kepadatan jenis tanah yang digunakan.  Pengukuran dilakukan dengan mengamati 

resapan air pada permukaan atas dan bawah.  Waktu yang dibutuhkan air untuk 

mencapai ujung bak merupakan waktu laju resapan per satuan kepadatan  tanah. 

Pengukuran ini dilakukan secara berulang untuk mendapatkan data rata-rata laju 

resapan. 

b. Prosedur Pengambilan Data 

Prosedur  pengambilan   data   dilakukan   dengan   menggunakan   formulir 

pendataan  seperti yang tertera pada Tabel 1.   Pengamatan dilakukan selama 24 

jam  pada  masing-masing   variabel  kecepatan  (V1....Vn).  Waktu  baku  yang 

ditetapkan  untuk  interval  waktu  amatan  adalah  dalam satuan  menit  (min1-n   = 

minute). 
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Tabel 1.  Ilustrasi formulir pendataan volume debit output 

 
No. Variabel Min-1 ........ ........ ........ ........ Min-n 
1. V-1 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
A V-n ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

 

c. Waktu Pelaksanaan 
Penelitian dilakukan selama tujuh bulan, yaitu pada Juli 2005 – Oktober 

2005. 

d. Tempat Pelaksanaan : 

a. Survey Data dan Informasi : Warung Internet di Bandar Lampung 

b. Perancangan :  Laboratorium Metrologi dan Teknologi 

Manufaktur Fak. Teknik UNILA 

c. Asembling dan Simulasi : Yayasan Pijar Cendikiawan 

 
e. Instrumen Pelaksanaan 

 

Alat pembuatan 
 

(1) tang, (2) alat suntik polimer, (3) cutter, (4) kuas cat, (5) gelas ukur, (6) 

kikir besi, (7) mistar ukur, (8) plat dudukan poros untuk mengukur kedataran, (9) 

obeng kembang dan biasa,  (10) gergaji besi, (11) palu besi, (12) kunci L, (13) 

gunting dan (14) pena. 

 
Instrumen Pengambilan dan Pengolahan Data 

 

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan seperangkat lorong angin 

(wind   tunnel),   dan  pembangkit  intensitas  angin  (kipas  angin).  Sedangkan 

pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer Pentium IV 2.4 giga 

Hertz dengan kapasitas memori RAM 256 Mb. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kualitas dan jaminan merupakan karakteristik yang harus diberikan oleh 

produsen atau perusahaan manufaktur pembuat pompa. Kualitas dan jaminan juga 

merupakan indikator kinerja pompa yang diharapkan dapat bekerja penuh dengan 

intensitas  angin  yang  rendah.  Taufik  A  (2004)  menyatakan  bahwa  intensitas 

angin   pada   model   simulasi   adalah   sebesar   1-10   m/detik   dengan   rentang 

kontinuitas  1  menit.  Dengan  demikian,  kinerja  pompa  harus  dapat  beroperasi 

penuh dengan interval stopping operation time (SOT) selama satu detik untuk 

setiap satu menit intensitas energi angin. Total waktu SOT selama 1 tahun adalah 

146 jam. SOT ini berfungsi untuk menentukan jadwal pemeliharaan dan inspeksi 

rutin saat pompa sedang beroperasi (running condition). 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa keterlibatan petani 

dalam menentukan material PKMTA sebesar 85 %, dan ketersediaan komponen 

(spare part) PKMTA di pasar tingkat kabupaten/kota sebesar 90 % 

(BenyYudiantoro et al, 2004). Oleh karena itu, sebagai pertimbangan dalam 

pembuatan  prototipe  PKMTA  jenis  Savonius  ini  harus  mengacu  pada  semua 
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kriteria pokok tersebut agar dapat diterima dan dikembangkan oleh masyarakat 

petani. 

 
Sudu Turbin Angin 

Perbandingan antara  berat  baling-baling  model  yang  terbuat  dari  bahan 

komposit   fiber  dengan  prototipe  diusahakan  berbanding  12:1.  Perbandingan 

antara diameter model  dengan diameter prototipe ditentukan sebesar 12:1. Sudu 

prototipe yang dikembangkan  berjumlah 2, sedangkan jumlah sudu model yang 

akan dikembangkan berjumlah 3 bilah. Berat masing-masing keping sudu berkisar 

0.1 kg, sehingga berat maksimum sudu (jumlah sudu + penahan + poros) adalah 

berkisar  2  kg.  Torsi  yang  dihasilkan  sudu  sangat  bergantung  dengan  variasi 

kecepatan angin yang dilewatkan melalui lorong angin (wind tunnel). 
 

Pompa Torak 
 

Pompa torak yang digunakan merupakan pompa torak yang telah 

dikembangkan pada penelitian sebelumnya, yaitu terbuat dari bahan epoxy resin 

dan bahan pengeras, dengan perbandingan volume 300:1 (300 ml epoxy resin dan 

1  ml  harderner).  Untuk  meningkatkan  berat,  maka  pada  konstruksi  torak 

disisipkan pipa aluminium yang dililit kawat tembaga. Produk torak yang dibuat 

memiliki  fungsi  yang  sama   dengan  torak  pada  pompa  yang  dibuat  oleh 

manufaktur internasional. 

 
Sistem Transmisi Prototipe 

 

Sistem transmisi horizontal model PKM menggunakan poros yang terbuat 

dari   pipa  pejal dengan ukuran diameter sebesar 1,5-2,25 inci. Untuk prototipe, 

poros yang digunakan adalah besi baja karbon sedang dengan diameter 12 mm. 

Sistem  transmisi  vertikal  model   menggunakan  poros  pejal  stainless  steel. 

Sedangkan prototipe menggunakan bor tangan  yang  memiliki sistem roda gigi 

layaknya rancangan yang dibuat dengan rasio gigi 4 : 1.   Hal  ini dimaksudkan 

agar torsi yang terjadi pada poros penggerak pompa besar sehingga dapat dengan 

mudah menggerakkan pompa. 

 
Analisa Kinerja PKMTA 

 

Pada pengujian  aktual  dan  simulasi  dikondisikan  kecepatan  angin  yang 

terjadi berkisar pada 3-10 m/s. Pengukuran kinerja pompa dilakukan selama 7 hari 

(24 jam amatan). 

Pemodelan angin dengan menggunakan random number dilakukan dengan 

variasi  waktu  tiap  10  menit  selama  kurun  waktu  7  hari  amatan. Hasil  dari 

pemodelan  besaran  volume  yang  diperoleh  berdasarkan  pemodelan  kecepatan 

angin dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3.   Hasil simulasi volume angkat selama 7 hari amatan (@ 2 jam). 

 
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (Beny Yudiantoro et al, 2004), 

dapat diketahui bahwa debit air rata-rata hasil simulasi (selama 5 hari pengujian 

@24 jam) sebesar 97,92 ml/s. Sedangkan hasil simulasi untuk prototipe jenis 

savonius ini menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, yaitu 201,35 ml/s.  Hasil 

tersebut memperlihatkan bahwa turbin tipe savonius sangat cocok dikembangkan 

di daerah dengan kapasitas angin rendah, misalnya di Propinsi Lampung.  Turbin 

ini  memiliki  torsi  yang  sangat  tinggi  sehingga  jika  digunakan  untuk  pompa 

(windpump)  atau  penggilingan  (windmill)  akan  menghasilkan   kinerja  yang 

optimal dari pada jika digunakan untuk generator listrik (Jenkins. N & Walker. JF, 

1997). 

Pengujian  yang  dilakukan  ini  belum  memberikan  indikasi  keberhasilan 

PKMTA  sepenuhnya. Karena  selama  pengamatan  belum  terjadi  kerusakan 

komponen.  Hal ini disebabkan oleh pengujian yang dilakukan hanya pada kondisi 

konstan.  Kondisi   pengujian  yang  berfluktuasi  sangat  perlu  dilakukan  guna 

mengetahui  keandalan  (reliability)  dan  umur  (life time)  PKMTA  ini  terhadap 

beban kejut yang diterima.   Hasil pengujian yang  diperoleh tidak jauh berbeda 

dengan  hasil  pemodelan. Hal  ini  terjadi  karena  asumsi  awal  untuk  kondisi 

operasional yang dipakai adalah sama-sama konstan. Faktor penyebab lainnya 

diprekdisikan  sebagai  faktor  pengaruh  getaran  sistem  transmisi,  baik  sistem 

transmisi horizontal maupun sistem transmisi vertikal. Tinggi permukaan air yang 

relatif pendek juga  diprediksikan sebagai faktor penyebab fenomena fluaktuasi 

volume output terhadap variasi kecepatan angin 9-10 m/detik. 

Pengujian di lapangan masih sangat diperlukan untuk mengetahui 

karakteristik Pompa Kapiler Mekanik Tipe Savonius ini terhadap berbagai kondisi 

alam setempat.  Pengujian yang dilakukan hanya sebatas simulasi dan pemodelan. 

Pengujian model di lapangan sangat perlu dilakukan mengingat kondisi alam yang 

berubah-ubah, sehingga dapat diketahui  daya  tahan (endurance) dan keandalan 

(reliability) produk ini. Serta akan diketahui  cara penanganannya (perawatan) 

terhadap berbagai kerusakan atau kegagalan yang akan timbul. 

mailto:@24
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KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Secara umum, hasil studi kelayakan memberikan indikasi bahwa 

implementasi  pompa  air  tenaga  angin  dapat  dilakukan  di  Provinsi  Lampung 

sebagai  upaya  untuk  memberdayakan  sumber  energi  terbarukan  –  SET  dan 

sebagai  alat  untuk  mengantisipasi  bencana  krisis  energi  di  masa  mendatang. 

Prototipe PKMTA tipe savonius sangat cocok dan sesuai jika diterapkan di lahan 

pertanian yang berada di Propinsi Lampung.  Karena Propinsi ini memiliki range 

kecepatan  angin  3-10  m/s,  dimana  kondisi  ini  mampu  untuk  menggerakkan 

(prototipe) PKMTA tipe savonius. 

Hasil studi  inii  mengidentifikasikan  adanya  kegagalan  dan  keberhasilan 

prototipe ini.  Adapun kedua jenis indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

Indikator Keberhasilan 

 Terjadi peningkatan debit air yang sangat signifikan, yaitu dari 97,92 ml/s 

menjadi 201,35 ml/s. 

 Seperti   pada   hasil   penelitian   sebelumnya,   keterlibatan   petani   dalam 

menentukan   karakteristik  PKMTA  senilai  85  %,  tingkat  pengetahuan 

konsumen cukup baik, dan sebaran komponen di pasar tingkat 

kabupaten/kota sebesar 90 %. 

 Terjadi  peningkatan  volume  output  secara  signifikan  dari  PKMTA  tipe 

savonius terhadap PKMTA tipe fan. 

 Kinerja prototipe memberikan indikasi bahwa volume air yang dipindahkan 

cukup memadai apabila model atau produk pompa ditempatkan pada lahan 

persawahan. 

Indikator Kegagalan 

 Reliability prototipe belum dapat ditentukan melalui studi kelayakan yang 

telah  dilakukan.  Selama  masa  percobaan  dan  pengambilan  data,  kondisi 

yang dilakukan adalah kondisi konstan dalam rentang waktu yang singkat (7 

hari  amatan).  Sedangkan   pada  kondisi  aktual,  kecepatan  angin  sangat 

berfluktuasi   yang   akan   menyebabkan   beban   kejut   pada   elemen   dan 

komponen  pompa  sangat  tinggi.  Hal  tersebut  dapat  memicu  kegagalan 

operasional dalam waktu yang relatif singkat. 

 Bahan baling-baling yang digunakan sangat getas sehingga menyebabkan 

sudu mudah rusak (retak).  Bahan baling-baling yang digunakan adalah fiber 

yang ada dipasaran, dengan ketebalan 1 mm. 

 
Saran 

 

 Karena torsi yang dihasilkan cukup besar, maka kekuatan dari poros dan 

baling-baling juga harus diperhitungkan lebih lanjut. 

 Volume perpindahan air pada prototipe belum memadai dan belum mewakili 

volume perpindahan air pada model. 

 Keandalan prototipe pompa terhadap perubahan tinggi permukaan air belum 

dapat ditentukan. Hal tersebut disebabkan karena pada pengujian prototipe, 

tinggi permukaan  air relatif pendek. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan 

penelitian lanjutan mengenai kemampuan pompa terhadap tinggi permukaan 

air yang sangat bervariasi. 
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