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ABSTRAK 

 

Pendayagunaan potensi angin yang di peruntukan pada pengaplikasian turbin 

angin skala kecil masih sangat kurang, padahal energi angin merupakan salah satu 

potensi energi terbarukan yang sangat memberikan kontribusi signifikan terhadap 

kebutuhan energi listrik domestik, khususnya daerah terpencil. Pengembangan turbin 

angin tidak hanya terfokus pada skala besar yang memiliki ladang angin seperti daerah 

pegunungan, pesisir pantai, dan lepas pantai. Sangat jarang difokuskan pada 

pengembangan turbin angin skala kecil yang di aplikasikan pada bubungan atap rumah. 

Penelitian ini menggunakan metode pegujian eksperimental (experimental) melakukan 

pengamatan dan pengukuran kecepatan angin di kemiringan atap dengan durasi rata-

rata perjam, perhari, dan perbulan menggunakan alat ukur anemometer digital. 

Selanjutnya data tersebut dijadikan sebagai parameter awal dalam menentukan 

kecepatan angin dalam pengujian skala lab, dengan variabel penelitian kecepatan angin 

kemiringan atap 3, 5, dan 7 m/s menggunakan airfoil savonius tipe L dan tipe U 

terhadap unjuk kerja turbin atap rumah.  Hasil pegujian Turbin atap rumah 

menggunakan sudu L yang di uji pada kecepatan angin 3 m/s memilik pengaruh 

terhadap putaran turbin sebesar 169,2 rpm, Pr sebesar 2,439 W, TSR sebesar 6,6, Tr 

sebesar 0,0153 Nm, dan CT sebesar 0,089 %. selanjutnya pada kecepatan angin 5 m/s 

memilik pengaruh terhadap putaran turbin sebesar 247,3 rpm, Pr sebesar 11,29 W, TSR 

sebesar 16,17, Tr sebesar 0,0175 Nm, dan CT sebesar 0,036 %. Sedangkan pada 

kecepatan angin 7 m/s memilik pengaruh terhadap putaran turbin sebesar 352,7 rpm Pr 

sebesar 30,99 W, TSR sebesar 32,3, Tr sebesar 0,0171 Nm, dan CT sebesar 0,018 %. 

Sedangkan Turbin atap rumah menggunakan sudu U mampu tampil lebih baik dari 

hasil yang di uji pada kecepatan angin 3 m/s memilik pengaruh terhadap putaran turbin 

sebesar 171,2 rpm, Pr sebesar 2,439 W, TSR sebesar 6,72, Tr sebesar 0,0151 Nm, dan 

CT sebesar 0,088 %. Selanjutnya pada kecepatan angin 5 m/s memilik pengaruh 

terhadap putaran turbin sebesar 296,3 rpm, Pr sebesar 11,29 W, TSR sebesar 17,6, Tr 

sebesar 0,0160 Nm, dan CT sebesar 0,033 %. Sedangkan pada kecepatan angin 7 m/s 

memilik pengaruh terhadap putaran turbin sebesar 386,2 rpm, Pr sebesar 30,99 W, TSR 

sebesar 35,4, Tr sebesar 0,0156 Nm, dan CT sebesar 0,017 %. 

Kata Kunci : Turbin atap rumah, Geometri sudu, Unjuk kerja 

 

PENDAHULUAN 

Pendayagunaan potensi angin yang 

di peruntukan pada pengaplikasian 

turbin angin skala kecil masih sangat 

kurang, padahal energi angin 

merupakan salah satu potensi energi 

terbarukan yang sangat memberikan 

kontribusi signifikan terhadap 

kebutuhan energi listrik domestik, 

khususnya daerah terpencil. Sehingga 

apabila sumber daya energi angin yang 

tersedia mampu di maksimalkan, maka 

pembangkit ini dapat menjawab 

mailto:Mujiburrahman.4646@gmail.com
mailto:Heri.irawan.up@gmail.com


Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2020 (SENASTIKA 2020) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-5-8 
24 Oktober 2020 

49 
 

masalah lingkungan hidup dan 

ketersediaan sumber energi. 

Turbin angin atap rumah memiliki 

bentuk memanjang yang di aplikasikan 

pada  bubungan atap dengan sumbu 

poros horizontal. Potensi angin 

kemiringan atap di sinyalir  dapat 

berkontribusi besar terhadap 

pengaplikasian turbin angin di mana 

angin yang mengalir di permukaan atap 

akan di pandu menuju bubungan atap, 

sehingga secara tidak langsung efek 

kemiringan atap meningkatkan 

kecepatan aliran angin menuju turbin. 

Namun sangat jarang di aplikasikan di 

indonesia mengingat potensi angin 

kemiringan atap rumah yang tergolong 

kecepatan angin rendah dan cenderung 

ber ubah ubah arah. 

Langkah dalam penelitian ini di 

rasa penting untuk mendapatkan 

parameter desain geometri sudu yang 

mampu memanfaatkan sumber daya 

angin bubungan atap rumah. Pada 

penelitian ini akan membuat pemodelan 

dengan parameter desain geometri sudu 

menggunakan airfoil savonius tipe L 

dan tipe U yang di uji secara langsung 

sebagai dasar pengembangan dan 

pengapliksian turbin angin yang 

memiliki unjuk kerja optimal. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Potensi Energi Angin Atap Rumah 

Potensi angin di bubungan atap 

memiliki sumber daya angin yang 

menjanjikan sebagai penghasil energi, 

selama ini pemanfaatan potensi angin 

skala besar membutuhkan ladang angin 

yang cukup luas dan memakan tempat 

untuk mendirikan tiang pondasi untuk 

turbin angin sebagai mesin konversi 

energi, sangat sedikit penelitian di 

arahkan pada pembangkit listrik skala 

kecil yang di aplikasikan pada atap 

bangunan. Menurut persamaan 

Bernoulli efek yang terjadi pada 

struktur permukaan kemiringan atap 

hampir sama dengan yang terjadi pada 

sebuah sayap pesawaat yang 

menurunkan tekanan udara di atas 

sayap sehingga terjadi peningkatan 

kecepatan udara yang terjadi pada 

permukaan sayap. 

 
Gambar 2.1 Pola aliran udara 

kemiringan atap  

(Sumber : 

https://andreyass.wordpress.com) 

Efek dari kemiringan atap ini 

menyediakan lima sampai delapan kali 

energi untuk pengaplikasian turbin atap 

rumah, setara dengan turbin angin tipe 

baling - baling tidak dipasang di atap 

miring. di bawah ini menunjukkan 

energi angin dihitung tersedia 

memanfaatkan turbin bubungan atap 

angin. Raymond E. Paggi, 2010. 

Parameter proses sistem konversi 

energi angin umumnya didasarkan pada 

kecepatan dan arah aliran angin. 

Kecepatan angin di kemiringan atap di 

ukur dengan menggunakan alat 

anemometer. Anemometer tangan 

terdiri dari semacam kipas kecil pada 

ujungnya yang akan berputar ketika 

dilalui oleh angin.  

Rumus perhitungan yang di 

gunakan dalam sistem konversi energi 

angin sebagai berikut :  

Ek = ½ m.v2 .....................................   

(2.1) 

Dimana : 

Ek  = energi kinetik (joule) 

m   = massa udara (kg) 

v   = kecepatan angin (m/s) 

Bila suatu blok udara yang 

memiliki penampang   A   dalam   

satuan m2,   dan bergerak dengan 

kecepatan v dalam satuan m/s,  maka  

jumlah  massa  yang  melewati suatu 

tempat dinyatakan sebagai berikut : 
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m = ρ . A . v2 .........................................   

(2.2) 

Di mana : 

m = laju alir massa udara (kg/s) 

v = kecepatan udara (m/s) 

ρ  = kerapatan udara (kg/m3)  

A = luas penampang (m2) 

Jika A = d x h ........................................   

(2.3) 

Di mana : 

d = diameter sudu  (m) 

h = tinggi sudu  (m) 

Dengan demikian maka energi 

yang dapat dihasilkan per satuan waktu 

adalah sesuai dengan rumus : 

Pa    = Energi / waktu .............................   

(2.4) 

Pa = (½. m .v2) / t 

Pa = ½ .m/t .v2 

Pa = ½ . m . v2 

Pw = ½ .ρ.A.v3 ......................................   

(2.5) 

Di mana : 

Pw = daya angin (Watt)  

ρ = massa jenis udara 1,225 (kg/m3) 

A = luas penampang  (m2) 

v = kecepatan angin (m/s) 

Daya rotor merupakan daya yang 

dibangkitkan oleh rotor turbin angin 

akibat mendapatkan daya dari 

hembusan angin. Daya turbin angin 

tidak sama dengan daya angin 

dikarenakan daya turbin angin 

terpengaruh oleh koefisien daya. 

Koefisien daya adalah presentase daya 

yang terdapat pada angin yang dirubah 

ke dalam bentuk energi mekanik Secara 

teori, kemungkinan koefisien daya rotor 

maksimum diberikan oleh Batas Betz, 

CP = 16/27 = 0,593 (Manwell, et all. 

2002). Jadi hasil dari kekuatan turbin 

angin dapat disimpulkan sebagai : 

31

2
rP Cp Av=  ..................................   

(2.6) 

Di mana : 

Pr = daya rotor turbin (W)  

Cp = Coefisien sudu 

ρ = massa jenis udara 1,225 (kg/m3) 

A = luas penampang  (m2) 

v = kecepatan angin (m/s) 

Dengan ρ adalah massa jenis 

udara yaitu 1,225 kg/m3. Ungkapan ini 

memberikan daya yang tersedia dalam 

aliran bergerak dari udara, tetapi 

kekuatan yang dapat diekstraksi dari 

aliran bergerak ini adalah apa yang 

dibutuhkan. Dengan demikian kita 

dapat mempertimbangkan rasio, yang 

dikenal sebagai koefisien daya, antara 

kekuatan angin, dan kekuatan rotor : 

r

w

P
Cp

P
= .............................................   

(2.7) 

Di mana : 

Pr = daya rotor turbin (W)  

Pw = daya angin (Watt) 

Sehingga torsi rotor (Trotor) dihitung 

yaitu : 

21
.

2
CT v A R=  ................................. 

(2.8) 

Di mana CT adalah koefisien torsi yang 

besarnya ditentukan dari hubungan 

antara torsi dan daya sehingga diperoleh 

: 

T

Cp
C


=  ........................................... 

(2.9) 

Grafik berikut menunjukan variasi 

nilai tip speed ratio dan koefisien daya 

untuk berbagai macam turbin angin. 

 
Gambar 2.2. Nilai koefisien daya dan 

TSR  

(Sumber: Hau,E. 2006) 

Perhitungan nilai Tip Speed Ratio 

dapat di tentukan berdasarkan  

menggunakan persamaan berikut 

(Hau,E. 2005) : 
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60

Dn

v


 =  ......................................... 

(2.10) 

Di mana :  

λ = tip speed ratio 

ω = kecepatan sudut turbin (rad/s) 

D = diameter rotor (m) 

n = Putaran turbin (rpm)  

v = kecepatan angin (m/s) 

Sebaliknya kecepatan putar poros 

dapat di tentukan berdasarkan  

menggunakan persamaan berikut : 
60. .

.

v
SS

D




= .................................. 

(2.11) 

Di mana : 

SS =  Kecepatan Poros (rpm) 

 =  Kecepatan ujung bilah/Tip speed 

ratio 

Aliran Angin Kemiringan Atap 

Besarnya energi angin yang mengalami 

kontak dengan bangunan menjadi lebih 

padat/ karena terjadi menumpuk yang 

dikibatkan oleh dinding bagunan 

sebelum mengalami transisi aliran ke 

laminar kemudian angin di permukaan 

atap di arahkan oleh kemiringan atap 

mengalir menuju puncak atap sehingga 

secara tidak langsung berdampak pada 

peningkatan kecepatan angin, tetapi hal 

ini juga tergantung besar kecilnya 

sumber daya angin yang datang dan 

arah angin yang datang. 

 
Gambar 2.4. Aliran Angin Dikemiringn 

Atap 

(Sumber : www.ridge blade.com) 

Sehingga efek inilah yang di 

maksimalkan oleh turbin angin atap 

rumah yang memiliki luas sapuan angin 

sepanjang bubungan atap dalam 

meningkatkan nilai putaran yang di 

hasilkan, seperti skema aliran angin 

tergambar di mana efek angin yang 

mengalir mengalami kontak dengan 

bangunan lalu di arahkan oleh 

kemiringan atap menuju bubungan 

sebagai berikut. 

 
Gambar 2.5. Skema aliran angin  

(Sumber : www. Building strees.com) 

 

Turbin Angin Atap Rumah 

Turbin angin memaksimalkan 
potensi angin yang di kemiringan atap 

masih sangat jarang, mengingat 

posisinya yang cukup rendah, sehingga 

di pandang kurang optimal sebagai 

sumber daya angin untuk pembangkit 

listrik. Untuk mengatasi persoalan 

tersebut Misalnya turbin tipe Bergey 

yang di aplikasikan pada menggunakan 

struktur tiang. Selanjutnya penelitian 

yang sama di lakukan (Lukas deisadze, 

dkk 2013). Membuat penelitian turbin 

atap rumah menggunakan airfoil 

savonius sumbu tegak dengan struktur 

tiang, Lukas membandingkan konsep 

savonius dengan bilah datar hasilnya 

konsep savonius lebih baik di 

bandingkan dengan sudu datar. 

Pemanfaatan energi angin skala kecil 

yang diaplikasikan pada kemiringan 

atap bangunan termasuk kecepatan 

angin rendah. (Raymond E. Paggi 

2010). Selain itu turbin bentuk 

memanjang efektif memaksimalkan 

aliran angin di puncak kemiringan atap, 

karena mampu menghasilkan tangkapan 

angin sepanjang bubungan atap di 

dukung bentuk Aerodinamis Airfoil 

Savonius turbin angin atap rumah dirasa 

mampu berputar dengan optimal pada 

kecepatan angin rendah. 

(Mujiburrahman, Heri Irawan, 2019). 

 

Airfoil Savinius 

Pada perkembangannya turbin 

Savonius ini banyak mengalami 
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perubahan bentuk rotor, untuk 

menghasilkan efesiensi aerodinamis 

yang optimal. Angin yang berhembus 

pada salah satu bagian bilah rotor 

diharapkan lebih banyak mengalir ke 

bilah rotor lainnya melalui celah di 

sekitar poros sehingga menghasilkan 

daya dorong tambahan pada sudu rotor, 

akibatnya rotor berputar lebih cepat.  

 
Gambar 2.9  Aerofoil Savonius tipe U 

(Sumber : Soelaiman, 2006) 

Geometri airfoil sudu savonius 

awalnya memiliki bentuk airfoil 

lengkung U, seiring dengan 

perkembangan teknologi 

pengkonversian energi angin, airfoil 

savonius banyak mengalami perubahan 

bentuk geometri sudu pada rotor, 

menyerupai lengkung L. 

 
Gambar 2.10. Rotor Savonius U, dan  L  

Sumber : (Soelaiman, 2006) 

Inilah yang mendorong beberapa 

penelitian mengembangkan konsep 

airfoil savonius pada turbin atap rumah 

karena efisiensi airfoil Savonius 

memang cukup baik di bandingkan 

dengan jenis airfoil turbin angin lainnya 

dalam mendayagunakan sumber daya 

angin rendah, sistem fabrikasi yang 

sederhana, mampu menerima angin dari 

segala arah, noise yang di hasilkan 

cukup rendah dan tidak memerlukan 

komponen perlindungan terhadap 

kecepatan putar tinggi (overspeed 

rotation). Selain itu juga memiliki 

kemampuan self-start yang baik untuk 

kecepatan angin yang rendah sehingga 

memiliki performansi yang baik untuk 

pembangkitan skala kecil. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Diagram Alir Penelitian 

 

Studi Literatur

Perumusan Masalah

Tujuan Penelitian 

Mulai

Studi Lapangan

Analisis Data 
Hasil Pengujian

Kesimpulan Dan Saran

Selesai

Pembuatan Alat

Model turbin
 angin atap rumah

Kecepatan angin puncak di 
kemiringan  atap

Pengujian Alat

Ya

Tidak

 
Gambar 3.1. Flow chart penelitian 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini rencanakan di 

laksanakan terhitung dari bulan Oktober 

2019 sampai dengan bulan Juni 2020. 

Pengukuran data angin dilakukan di 

puncak kemiringan atap rumah daerah 

banjarmasin. Sedangkan pengujian 

model turbin dilakukan di Laboraturium 

Fakultas Teknik menggunakan 

terowongan angin. Objek penelitian di 

fokuskan pada bagian geometri bentuk 

sudu turbin menggunakan airfoil 

savonius tipe L, dan tipe U terhadap 

unjuk kerja turbin angin atap rumah. 

Tabel 3.1 Spesifikasi Turbin Atap 

Rumah 
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Gambar 3.2. Desain turbin atap rumah 

Rotor Turbin Atap Rumah Sudu L

Rotor Turbin Atap Rumah Sudu U  
Gambar 3.3. Airfoil savonius tipe L dan 

tipe U 

 

Metode Pengujian 

Penelitian ini menggunakan metode 

pegujian eksperimental (experimental 

research) melakukan pengamatan dan 

pengukuran kecepatan angin di 

kemiringan atap dengan durasi rata-rata 

perjam, perhari, dan perbulan 

menggunakan alat ukur anemometer 

digital.  Selanjutnya data tersebut 

dijadikan sebagai parameter awal dalam 

menentukan kecepatan angin dalam 

pengujian skala lab, dengan variabel 

penelitian kecepatan angin kemiringan 

atap 3, 5, dan 7 m/s  menggunakan 

airfoil savonius tipe L dan tipe U 

terhadap unjuk kerja turbin atap rumah. 

 

Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan 

untuk pembuatan turbin angin atap 

rumah sebagai berikut : 

1. Model turbin 

Model uji menggunakan turbin angin 

atap rumah sudu 3 menggunakan airfoil 

savonius tipe L dan tipe U. 

 
Gambar 3.5. airfoil savonius tipe L, dan 

tipe U 

2. Model bagunan  

Jenis atap yang menggunakan jenis atap 

miring (pelana), dengan sudut 

kemiringan atap 350. Sesuai 

karakteristik perumahan di banjarmasin. 

 
Gambar 3.6. Miniatur bangunan rumah 

3. Wind Tunnel 

Wind tunnel digunakan untuk 

mensimulasikan arah dan kecepatan 

angin sebagai fasilitas uji turbin angin 

atap rumah. 

 
Gambar 3.7. Wind Tunnel 

4. Blower 

Digunakan sebagai sumber fluida angin 

dalam pengujian wind tunnel. 

 
Gambar 3.8. Blower 
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5. Anemometer digital 

Anemometer digital digunakan untuk 

mengukur kecepatan angin pada puncak 

kemiringan atap di lapangan. 

 
Gambar 3.9. Anemometer digital 

6. Tachometer digital 

Sedangkan tachometer digunakan 

mengukur kecepatan putaran yang 

dihasilkan oleh turbin saat pengujian. 

 
Gambar 3.10. Tachometer digital 

 

Langkah – Langkah Pengujian 

1. Site up peralatan pengujian  

2. Site up  kecepatan angin  

3. Menyiapkan model uji  

4. Pengujian 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Parameter awal sebagai dasar 

pengujian yaitu hasil pengukuran 

kecepatan angin diwilayah banjarmasin 

dan pengukuran potensi angin di 

lakukan di puncak kemiringan atap 

rumah didapat kecepatan angin rata-rata 

sebesar 2 m/s sampai dengan  7  m/s. 

Kecepatan rata-rata angin tersebut 

menjadi acuan pengujian turbin angin 

atap rumah skala lab di gunakan 

sebagai variabel pengujian 3, 5, 7 m/s . 

dan geometri bentuk sudu tip L dan tip 

U. Selanjutnya di lakukan pengukuran 

dan perhitungan unjuk kerja turbin 

angin atap rumah seprti terlihat pada 

gambar 4.1. berikut : 

 
Gambar 4.1. Pengujian turbin atap 

rumah 

Tabel 4.1. Hasil Perhitungan Tip Speed 

Ratio  

v m/s 
 TSR  λ 

sudu U sudu L 

3 m/s 6,72 6,64 

5 m/s 17,62 16,18 

7 m/s 35,37 32,30 

 

Gambar 4.2. Hubungan Kecepatan 

angin terhadap Tip Speed Ratio 

Gambar 4.2 menunjukan hubungan 

antara kecepatan dan tip speed ratio 

(TSR). Di mana hasil menunjukan 

ketika kecepatan angin meningkat di 

ikuti oleh Peningkatan nilai TSR yang 

di dapatkan. Begitu juga pada saat 

kecepatan angin di tingkatkan nilai 

yang didapat TSR terjadi peningkatan 

yang signifikan. ini diduga akibat besar 

rasio kecepatan ujung dari turbin angin 

dapat menerima besarnya kecepatan 

angin mendorong sudu. Hal ini terjadi 

pada turbin yang dipasang dengan 

bentuk sudu U menghasilkan nilai TSR 

lebih besar di bandingkan sudu L 

dimana pada kecepatan angin 3 m/s 

nilai TSR yang di hasilkan sudu U 
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sebesar 6,72 sedangkan sudu L sebesar 

6,64. Pada kecepatan angin 5 m/s nilai 

TSR yang di hasilkan sudu U sebesar 

17,62 sedangkan sudu L sebesar 16,18. 

Dan pada kecepatan angin 7 m/s  nilai 

TSR yang di hasilkan sudu U sebesar 

35,57 sedangkan sudu L sebesar 32,30. 

Tabel 4.2. Hasil Perhitungan torsi rotor   

v m/s 
Tr Nm 

sudu U sudu L 

3 m/s 0,0151 0,0153 

5 m/s 0,0160 0,0175 

7 m/s 0,0156 0,0171 

 

Gambar 4.3. Hubungan Kecepatan 

angin terhadap torsi rotor 

Gambar 4.3. menunjukan hubungan 

antara kecepatan angin dan torsi rotor 

(Tr). Dimana saat kecepatan angin di 

tingkatkan nilai yang didapat putaran 

poros meningkat tetapi nilai torsi rotor 

menurun. Hal ini terjadi ketika gaya 

yang diberikan angin cukup besar 

terhadap sebuah penampang turbin 

maka torsi rotor yang di butuhkan juga 

besar sehingga menyebabkan nilai 

putaran menurun. Di mana turbin atap 

rumah menggunakan geometri sudu U 

menghasilkan starting torsi rotor  yang 

lebih besar untuk menggerakkan turbin 

oleh sebab itu nilainya lebih kecil di 

bandingkan sudu L, yaitu pada 

kecepatan angin 3 m/s Tr yang di 

hasilkan sudu U sebesar 0,0151 Nm 

sedangkan sudu L sebesar 0,0153 Nm. 

Pada kecepatan angin 5 m/s nilai Tr 

sudu U sebesar 0,0160 Nm sedangkan 

sudu L sebesar 0,0175. Dan pada 

kecepatan angin 7 m/s  nilai Tr yang di 

hasilkan sudu U sebesar 0,0156 Nm 

sedangkan sudu L sebesar 0,0171 Nm. 

Tabel 4.3. Hasil Perhitungan koefisien 

daya  

v m/s 
CT % 

sudu U sudu L 

3 m/s 0,088 0,089 

5 m/s 0,033 0,036 

7 m/s 0,017 0,018 

 

 

Gambar 4.4. Hubungan Kecepatan 

angin terhadap koefisien torsi 

Gambar 4.4. menunjukan hubungan 

antara kecepatan angin dan koefisien 

torsi (CT ). Di mana hasil menunjukan  

Pada saat kecepatan angin di tingkatkan 

daya yang di ekstrak menjadi energi 

meningkat. Hal ini terjadi ketika CT 

yang besarnya ditentukan dari 

hubungan antara torsi rotor dan daya 

sehingga gaya yang diberikan angin 

cukup besar terhadap sebuah 

penampang turbin maka CT yang di 

hasilkan pun meningkat. Oleh karena 

itu turbin atap rumah menggunakan 

geometri sudu U menghasilkan CT lebih 

kecil di bandingkan sudu L, yaitu pada 

kecepatan angin 3 m/s CT yang di 

hasilkan sudu U sebesar 0,088 % 

sedangkan sudu L sebesar 0,089 %. 

Pada kecepatan angin 5 m/s nilai CT 

yang di hasilkan sudu U sebesar 0,033 

% sedangkan sudu L sebesar 0,036 %. 

Dan pada kecepatan angin 7 m/s  nilai 

CT yang di hasilkan sudu U sebesar 

0,017 % sedangkan sudu L sebesar 

0,018 %. 
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Tabel 4.4. Hasil Pengujian putaran  

v m/s 
n rpm 

sudu U sudu L 

3 m/s 171,2 169,2 

5 m/s 269,3 247,3 

7 m/s 386,2 352,7 

 

 

Gambar 4.5. Hubungan Kecepatan 

angin terhadap putaran 

Gambar 4.5. menunjukan hubungan 

antara kecepatan dan Putaran poros. 

Dimana hasil menunjukan ketika 

kecepatan angin meningkat di ikuti oleh 

Peningkatan nilai kecepatan poros yang 

di dapatkan. Begitu juga pada saat 

kecepatan angin di tingkatkan nilai 

yang didapat putaran poros terjadi 

peningkatan yang signifikan. Ini diduga 

akibat besar rasio putaran dari poros 

turbin angin dapat menerima besarnya 

kecepatan angin memutar turbin. Hal 

ini terjadi pada turbin atap rumah yang 

dipasang dengan bentuk sudu U 

menghasilkan nilai kecepatan putaran 

poros  lebih besar di bandingkan sudu L 

dimana pada kecepatan angin 3 m/s 

nilai kecepatan putaran poros yang di 

hasilkan sudu U sebesar 171,2 rpm 

sedangkan sudu L sebesar 169,2 rpm. 

Pada kecepatan angin 5 m/s nilai 

kecepatan putaran poros yang di 

hasilkan sudu U sebesar 269,3 rpm  

sedangkan sudu L sebesar 247,3 rpm. 

Dan pada kecepatan angin 7 m/s  nilai 

kecepatan putaran poros yang di 

hasilkan sudu U sebesar 386,2 rpm 

sedangkan sudu L sebesar 352,7 rpm. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengujian yang 

di lakukan maka dapat di tarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Turbin atap rumah menggunakan 

sudu L yang di uji pada kecepatan 

angin 3 m/s memilik pengaruh 

terhadap putaran turbin sebesar 

169,2 rpm, Pr sebesar 2,439 W, TSR 

sebesar 6,6, Tr sebesar 0,0153 Nm, 

dan CT sebesar 0,089 %. selanjutnya 

pada kecepatan angin 5 m/s memilik 

pengaruh terhadap putaran turbin 

sebesar 247,3 rpm, Pr sebesar 11,29 

W, TSR sebesar 16,17, Tr sebesar 

0,0175 Nm, dan CT sebesar 0,036 

%. Sedangkan pada kecepatan angin 

7 m/s memilik pengaruh terhadap 

putaran turbin sebesar 352,7 rpm Pr 

sebesar 30,99 W, TSR sebesar 32,3, 

Tr sebesar 0,0171 Nm, dan CT 

sebesar 0,018 %. 

2. Turbin atap rumah menggunakan 

sudu U mampu tampil lebih baik dari 

hasil yang di uji pada kecepatan 

angin 3 m/s memilik pengaruh 

terhadap putaran turbin sebesar 

171,2 rpm, Pr sebesar 2,439 W, TSR 

sebesar 6,72, Tr sebesar 0,0151 Nm, 

dan CT sebesar 0,088 %. 

Selanjutnya pada kecepatan angin 5 

m/s memilik pengaruh terhadap 

putaran turbin sebesar 296,3 rpm, Pr 

sebesar 11,29 W, TSR sebesar 17,6, 

Tr sebesar 0,0160 Nm, dan CT 

sebesar 0,033 %. Sedangkan pada 

kecepatan angin 7 m/s memilik 

pengaruh terhadap putaran turbin 

sebesar 386,2 rpm, Pr sebesar 30,99 

W, TSR sebesar 35,4, Tr sebesar 

0,0156 Nm, dan CT sebesar 0,017 

%. 
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