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Abstrak 
Semakin menipisnya sumber energi yang yang tidak dapat terbarukan (non renewable), 
memerlukan suatu jalan alternatif guna mengganti sumber energi tersebut dengan sumber 
energi yang terbarukan (renewable). Sumber energi tak terbarukan yang banyak di gunakan 
saat ini adalah bahan bakar yang berasal dari fosil (minyak bumi, gas alam, dan batu bara). 
Salah satu upaya mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan energi angin. 
Turbin angin adalah salah satu alat konversi energi yang mengubah energi kinetik angin 
menjadi energi energi mekanik pada porosnya. Turbin angin savonius memiliki 
kemampuan self starting yang bagus sehingga hanya membutukan angin dengan kecepatan 
3,0 m/s untuk memutar generator dari turbin angin ini, turbin savonius cocok untuk kondisi 
di kalimantan. Secara umum turbin angin savonius hanya memanfaatkan gaya dorong dari 
angin, sehingga semakin besar gaya dorong, maka semakin besar juga daya yang di 
hasilkan generator.metode yang digunakan adalah penelitian experimental dengan 
penambahan winglet pada sudu yaitu dengan sudut kemiringan (30°,45°,60°) turbin ini 
mempunyai type sudu U dengan jumlah sudu 3 buah. Hasil penelitian yang dilakukan di 
pantai asmara tanpa winglet di kecepatan angin 5,9 m/s mendapatkan putaran poros 400,6 
rpm daya yang dihasilkan 21,41 watt torsi yang didapatkan 0,511 Nm,winglet 30° 
dikecepatan angin 5,9 m/s mendapatkan putaran poros 480,6 rpm daya yang dihasilkan 
42,38 watt torsi yang didapatkan 0,89 Nm,winglet 45° dikecepatan angin 5,9 m/s 
mendapatkan putaran poros 454,3 rpm daya yang dihasilkan 32,87 watt torsi yang 
didapatkan 0,65 Nm,winglet 60° dikecepatan angin 5,9 m/s  mendapatkan putaran poros 
420,5 rpm daya yang dihasilkan 27,72 watt  torsi yang didapatkan 0,6305 Nm.  Hasil 
pengujian dan analisis perhitungan menunjukan bahwa turbin angin savonius 3 sudu 
dengan sudut kemiringan 30° mempuyai unjuk kerja yang tinggi dibandingkan dengan 
sudut kemiringan lainnya.  
 
Kata Kunci: Turbin angin savonius 3 sudu, winglet, kemiringan winglet 30°,45°,60° 
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Abstract 
The depletion of non-renewable energy sources requires an alternative way to replace 
these energy sources with renewable energy sources. Non-renewable energy sources that 
are widely used today are fossil fuels (petroleum, natural gas, and coal). One of the efforts 
to overcome this problem is to use wind energy. A wind turbine is an energy conversion 
device that converts the kinetic energy of the wind into mechanical energy on its axis. The 
Savonius wind turbine has a good self-starting ability so it only needs wind with a speed of 
3.0 m/s to turn the generator of this wind turbine, the Savonius turbine is suitable for 
conditions in Kalimantan. In general, the Savonius wind turbine only utilizes the thrust of 
the wind, so the greater the thrust, the greater the power generated by the generator. The 
method used is experimental research with the addition of winglets on the blades with a tilt 
angle (30°,45°, 60°) This turbine has a U blade type with a total of 3 blades. The results of 
research conducted on Asmara Beach without winglets at a wind speed of 5.9 m/s get a 
shaft rotation of 400.6 rpm, the power produced is 21.41 watts, the torque is 0.511 Nm, the 
winglet is 30° at a wind speed of 5.9 m/s. the shaft rotation is 480.6 rpm, the power 
generated is 42.38 watts, the torque is 0.89 Nm, the winglet is 45° at a wind speed of 5.9 
m/s, the shaft rotation is 454.3 rpm, the power generated is 32.87 watts, the torque is 
obtained 0 ,65 Nm, 60° winglet with a wind speed of 5.9 m/s to get a shaft rotation of 420.5 
rpm, the power produced is 27.72 watts, and the torque is 0.6305 Nm. The test results and 
calculation analysis show that the 3-blade Savonius wind turbine with a tilt angle of 30° 
has high performance compared to other tilt angles.  

 
Keywords : 3 blade savonius wind turbine, winglet, winglet tilt 30°,45°,60°

Pendahuluan 

Energi angin merupakan salah satu 
sumber dari energi alternatif yang 
potensial untuk dikembangkan dimana 
pemanfaatannya memerlukan turbin angin 
yang dapat merubah energi angin menjadi 
energi kinetik. (Sudirman S, 2020) Angin 
adalah udara yang bergerak sehingga 
kecepatan, tenaga, dan arah. Penyebab dari 
pergerakan ini adalah pemanasan bumi 
oleh radiasi matahari. Pergerakan angin ini 
memiliki energi kinetik, oleh karena itu 
energi angin dapat dikonversi menjadi 
energi lainnya seperti energi listrik dengan 
menggunakan kincir angina tau turbin 
angin, Pada peta energi angin menunjukan 
besarnya energi angin pada wilayah 
perairan Indonesia adalah dari 100 W/m2 
hingga lebih besar dari 1 kW/m2 (Hero .P 
Dida, 2016). Beberapa kelebihan energi 
angin antara lain : sumbernya relatif 
mudah didapat, dapat diperoleh dengan 

gratis, minim limbah, tidak mempengaruhi 
suhu bumi secara global, dan tidak 
terpengaruh oleh kenaikan harga bahan 
bakar (Antonov Bachtiar, 2018). 
Permasalahan yang harus segera diatasi 
adalah bagaimana menyediakan perangkat 
pembangkit listrik yang mampu 
menyediakan daya cadangan Salah satu 
solusinya adalah dengan membuat 
Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) 
yang menghasilkan daya sesuai dengan 
yang dibutuhkan, yaitu sekitar 100 watt) 
Melalui kajian mesin konversi energi 
maka energi terbarukan di indonesia dapat 
dimanfaatkan secara optimal untuk 
kebutuhan energi di dalam menunjang 
keberlangsungan pembangunan dan 
kebutuhan manusia di bidang energi. Salah 
satu bentuk kincir angin yang mudah 
dibuat oleh bengkel sederhana adalah 
kincir angin dengan poros vertikal 
misalnya kincir angin tipe Savonius. turbin 
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angin dengan jumlah sudu 3 mempunyai 
unjuk kerja yang tinggi  dibandingkan 
dengan jumlah sudu yang lainnya. Posisi 
masing masing sudu yang tidak simetris 
menjadikan gaya hambat negatif relatif 
kecil dan jarak antara sudu yang satu 
dengan lainnya terhadap poros sudu turbin 
mempunyai kerenggangan yang 
menjadikan aliran dapat mengalir dan 
menerpa sudu lainnya dan ini akan 
meningkatkan gaya momen pada sudu 
sehingga aliran turbulensi yang terdapat 
pada turbin tersebut relatif kecil (Bayu 
mahendra, 2013).  Kincir angin jenis ini 
berputar dengan memanfaatkan kecepatan 
angin dari berbagai arah dan mudah 
dikonversi untuk membangkitkan energi 
listrik, Umumnya kecepan angin di 
Indonesia dapat terbagi menjadi dua 
katagori, pada dataran rendah terkatagori 
angin bekecepatan rendah hingga angin 
berkecepatan sedang, sedangkan untuk 
dataran tinggi dan pesisir pantai 
terkategori dalam angin berkecepatan 
sedang hingga tinggi (Novri T , 2011). 

Adapun perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah:berapakah daya yang 
dihasilkan terhadap model turbin angin 
savonius pakai winglet dengan potensi 
angin dikalimantan, kemudian 
bagaimanakah pengaruh sudut 
kelengkungan winglet terhadap putaran 
poros turbin angin savonius tiga sudu.  

Adapun yang menjadi Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui 
putaran poros pada turbin savonius tiga 
sudu dengan variasi penambahan winglet, 
juga untuk mengetahui perbandingan 
turbin angin savonius dengan penambahan 
winglet dan tanpa winglet pada sudu 
turbin. 

 
 

 

Metodologi Penelitian 
 
1. Waktu dan Tempat 

Adapun tempat dilaksanakannya 
penelitian untuk menguji turbin angin 
Savonius tiga sudu adalah di Pantai 
Asmara yang dilakukan dari tanggal 26 juli 
hingga 29 juli 2022. 

 
2. Alat dan Bahan 

Adapun alat yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain : 

a. Anemometer, berfungsi mengukur 
kecepatan angin ditempat pengujian. 
Pada alat ini terdapat pengukur suhu. 

b. AVO Meter, berfungsi sebagai alat 
ukur arus listrik, tegangan listrik dan 
hambatan resistor sesuai range. 

c. Tachometer berfungsi sebagai alat 
ukur putaran dari poros turbin angin. 

d. Generator listrik, berfungsi mengubah 
energi mekanik putaran poros turbin 
menjadi energi listrik. 

e. Turbin Angin Sumbu Horizontal, 
berfungsi mengubah energi angin 
menjadi energi putaran poros. 
 

3. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Studi literatur, yaitu Studi literatur 

adalah suatu teknik pengumpulan data 
dengan cara mengumpulkan, 
mempelajari berkas – berkas, dokumen 
dan arsip - arsip yang ada di 
perpustakaan serta buku – buku dan 
jurnal, maupun internet penunjang 
lainnya. 

2. Studi Experimental, yaitu melakukan 
pengujian langsung terhadap 
Rancang bangun Turbin Angin 
Savonius tiga sudu untuk mencari data 
sebab akibat dalam suatu proses 
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melalui ekperimen. Tahap yang 
dilakukan adalah perancangan 
pembuatan Turbin angin, perakitan 
dan dilakukan pengujian, ekperimen 
terhadap Turbin Angin tersebut. 
 

4. Prosedur Penelitian 
Adapun prosedur dalam pelaksanaan 

penelitian ini dimulai sejak proposal 
penelitian diseminarkan dan kemudian 
diterima untuk melakukan penelitian. 
Diawali dengan persiapan untuk memulai, 
kemudian melakukan identifikasi pada 
permasalahan yang dihadapi, dengan 
melakukan studi literatur untuk 
menemukan penelitian yang berkaitan 
dengan penelitian yang akan dijalankan. 
Kemudian menentukan turbin angin dan 
sudu yang tersedia yang nantinya 
digunakan dalam pengujian ini. Setelah alat 
ini dapat beroperasi, kemudian dilanjutkan 
dengan pengujian kinerja yang mana data 
hasil pengujian akan dicatat pada tabel yang 
telah disediakan hingga data yang 
diperlukan dirasa cukup. Setelah itu 
dilanjutkan dengan pengolahan data hasil 
pengujian dan kemudian membuat laporan 
hingga selesai. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Diagram alir penelitian 
Sumber gambar : Data pribadi 

 
Hasil dan Pembahasan 

Setelah melakukan pengambilan dan 
menganalisi data maka dapat dilihat 
seberapa besar kinerja turbin angin 
savonius tiga sudu dengan perbandingan 
antara pakai winglet dengan kemiringan 
30°, 45°, 60° dan tidak pakai winglet hasil 
penelitian yang dilakukan di pantai asmara 
bisa diamati tabel dibawah ini. 
1. Hasil Penelitian 

 
Tabel 1. Model A tanpa winglet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabel 2. Model B Kemiringan winglet 30° 
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Tabel 3. Model C Kemiringan winglet 
45° 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4. Model D kemiringan winglet 
60° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. Hasil Perhitungan  
Tabel 5. Model A Tanpa Winglet 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabel 6. Model B Kemiringan winglet 30° 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7. Model C kemiringan Winglet 
45° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8. Model D kemiringan Winglet 
60° 

 

 

 

 

 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2022 (SENASTIKA 2022)  
Universitas Islam Kalimantan MAB 

 
ISBN : 978-623-7583-57-8 
22 Oktober 2022 

 

 
87 

 

 

 

 

 

 

3. Hubungan kecepatan angin dengan 

putaran turbin 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan grafik putaran turbin 
tertinggi terdapat pada sudu turbin dengan 
Winglet 30° yaitu di kecepatan angin 5,9 
m/s mendapatkan putaran poros 454,3 rpm, 
sedangkan putaran terendah terdapat pada 
sudu turbin tanpa Winglet yaitu di 
kecepatan angin 5,9 m/s mendapatkan 
putaran poros 44,5 rpm. 

4. Hubungan kecepatan angin 
dengaan daya turbin 
Berdasarkan grafik Daya generator 

yang dihasilkan tanpa winglet yaitu 
dengan kecepatan angin terendah  3,0 m/s 
memperoleh daya generator  0,73 Watt 
sedangkan di kecepatan angin tertinggi 
5,9 m/s memperoleh daya 21,41 Watt, 
daya generator yang dihasilkan Winglet 
dengan sudut kemiringan 300 yaitu 
dengan kecepatan angin 3,0 m/s 
memperoleh daya 12,45 Watt sedangkan 
di kecepatan angin 5,9 m/s memperoleh 
daya 42,38 Watt, daya generator yang 
dihasilkan dengan sudut kemiringan 45° 
yaitu dengan kecepatan angin 3,0 m/s 

memperoleh daya 9,56 Watt sedangkan 
dikecepatan angin 5,9 m/s memperoleh 
daya 32,87 Watt, daya generator yang 
dihasilkan dengan sudut kemiringan 60° 
yaitu dengan kecepatan angin 3,0 m/s 
memperoleh daya 7,56 Watt sedangkan 
dikecepatan angin 5,9 m/s memperoleh 
daya 27,72 Watt. 
 
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian untuk 
menguji turbin angin savonius tiga sudu 
dengan variasi penambahan wimglet, maka 
dapat disimpulkan : 

1. Setalah dilakukan penelitian di pantai 
asmara jadi daya yang dihasilkan 
terhadap model turbin savonius pakai 
winglet jadi di penelitian ini di 
kemiringan winglet 30° di kecepatan 
angin 3,0 m/s mendapatkan putaran 
poros 103,7 rpm, daya yang dihasilkan 
12,45 Watt, Torsi yang dihasilkan 1,15 
Nm sedangkan dikecepatan angin 5,9 
m/s mendapatkan putaran poros 480,6 
rpm, daya yang dihasilkan 42,38 watt, 
Torsi yang di hasilkan 0,859 Nm. 
kemiringan winglet 45° di kecepatan 
angin 3,0 m/s mendapatkan putaran 
poros 63,5 rpm, daya yang dihasilkan 
9,56 watt, torsi 1,45 Nm sedangkan di 
kecepatan angin 5,9 m/s mendapatkan 
putaran poros 454,3 rpm, daya yang 
dihasilkan 32,87 watt, torsi yang 
dihasilkan 0,65 Nm, kemiringan 
winglet 60° di kecepatan angin 3,0 m/s 
mendapatkan putaran poros 60,4 rpm, 
daya yang dihasilkan 7,56 watt, torsi 
yang di hasilkan 1,20 Nm sedangkan 
dikecepatan angin 5,9 m/s mendapatkan 
putaran poros 60,4 rpm, daya yang 
dihasilkan 7,56 watt, torsi yang di 
hasilkan 1,20 Nm. Jadi dari penjelasan 
diatas yang mempunyai unjuk kerja 
yang maksimal adalah sudu turbin 
dengan penambahan winglet sudut 
kemiringan 30° sudu turbin ini 
Berdiameter 60 cm dan jari jari nya 30 



 

Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2022 (SENASTIKA 2022)  
Universitas Islam Kalimantan MAB 

 
ISBN : 978-623-7583-57-8 
22 Oktober 2022 

 

 
88 

cm dan tinggi sudu 100 cm lebar rangka 
300x180 mm, lebar winglet 15 cm dan 
panjang 100 cm.  

2. Sudut kemiringan winglet sangat 
berpengaruh pada putaran poros dan 
daya yang dihasilkan winglet yang 
paling efektif daya yang dihasilkan oleh 
generator yaitu winglet dengan sudut 
kemiringan 30° daya yang tertinggi 
dihasilkan 42,38 Watt dengan 
kecepatan angin 5,9 m/s.  
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