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BAB III 

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

 

 

3.1. Perancangan dan Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

Pada perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) memiliki sistem 

kerja yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Untuk pembangkitan  

menggunakan 2 turbin air dan 1 sensor debit air. Pada sistem PLTA ini kita akan 

memanfaatkan air hujan sebagai sumber energi. Untuk pemanfaatan air hujan kita 

menggunakan penampung kemudian dibuat 2 lubang pembuangan untuk 

menggerakkan turbin air. Turbin air mampu membangkitkan energi listrik sebesar 

10 Watt, jadi daya yang dapat dihasilkan sebesar 20 Watt sedangkan sensor debit 

air digunakan untuk mengukur debit air yang akan mengalir ke turbin air. 

 
Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Air 
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Pada diagram blok 3.1 dapat diketahui alur pengkabelan dari alat yang akan kita 

buat. Bahan dan alat yang digunakan adalah : 

1. Turbin Air GOSO F50 – 12V 

2. Pipa PVC 

3. Solar Charge Controller 

4. Tang, lem pipa, silikon silent, gergaji, bor 

5. Kabel 

Dalam pengimplementasi sistem Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dilakukan 

beberapa tahapan prosedur sebagai berikut: 

1. Membuat bak penampung sesuai desain yang dibuat. Pada bak dibuat 2 

lubang dibawah untuk masuknya air ke turbin dan 1 lubang lagi dibagian 

samping untuk pembuangan kalau bak penampung penuh. 

2. Menentukan pemilihan turbin air. Pemilihan ini meliputi pertimbangan 

harga, daya bangkit, dan ukuran turbin air. 

3. Pemasangan pipa PVC, turbin air, dan sensor debit air sesuai perancangan 

yang telah dibuat. 

4. Menghubungkan kabel dari turbin air dan sensor ke mikrokontroler. 

Dalam pengimplementasian subsistem Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

menggunakan turbin air GOSO F50 – 12V. Generator memiliki peran sebagai 

pembangkit energi listrik. Generator terhubung dengan bilah yang berputar dengan 

tekanan air.  Hasil pembangkitan dari generator kemudian dihubungkan dengan 

solar charge controlleryang dihubungkan paralel dengan output panel 

surya.Sebelum masuk kesolar charge controllerdiberi dioda supaya tidak terjadi 

arus balik yang mengakibatkan turbin air menjadi beban.Peran dari solar charge 

controller adalah pengendali arus listrik yang mengalir dari generator menuju aki 

agar selalu stabil sehingga tidak cepat menyebabkan kerusakan pada aki. Aki 

berperan dalam penyimpanan energi yang telah diubah ke dalam bentuk DC oleh 

solar charge controller. 
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Gambar 3.2 Implementasi turbin air 

Tabel 3.1 Outline Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

Nama Blok Subsistem Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

Fungsi • Membangkit energi listrik yang bersumber dari tenaga air 

Input • Energi air 

Output • Panenan Daya listrik  

Kebutuhan 

Kuantitatif 

• Kecepatan air minimum  

 

Deskripsi 

Kebutuhan 

Performansi 

• Tenaga air yang digunakan bersumber dari air hujan yang 

ditampung kemudian dialirkan ke turbin air untuk 

menghasilkan energi listrik 

• Generator dapat digunakan untuk mengonversi energi 

mekanik menjadi energi listrik 

• Alat ini menggunakan 2 turbin air untuk memaksimalkan 

energi yang akan didapat. 

 

 

Dalam pengimplementasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat 

permasalah yaitu rendahnya curah hujan dan penampung yang kecil hanya 
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Gambar 3.3 Tampilan aplikasi Mesh and Loop 

berukuran 1 x 1 m. Pada produk ini perancang menggunakan turbin air GOSO F50 

– 12V dengan daya maksimal 10W. Dengan pempung yang kecil maka daya yang 

dihasilkan kecil. Solusi perancangan dalam menyikapi rendahnya curah hujan yaitu 

dengan membuat hujan buatan dan dalam menyikapi rendahnya daya yang 

dihasilkan yaitu dengan mengganti pipa menggunakan sistem vortex dan 

menggunakan analisis regresi. 

3.2. Perancangan dan Implementasi Sistem Antarmuka 

Perangkat lunak sub-sistem antarmuka pengguna adalah sebuah aplikasi 

smartphone yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam memantau kondisi 

pembangkitan daya yang dihasilkan oleh tiap pembangkit serta beberapa 

pembacaan sensor-sensor pendukung yang menjadi parameter kinerja alat MESH 

& LOOP ini. Dengan aplikasi ini, pemantauan dapat di kontrol dengan mudah. 

Progres pembuatan tampilan interface dari aplikasi MESH & LOOP menggunakan 

MIT app inventor yang merupakan software development dengan memanfaatkan 

coding block sehingga pembuat hanya perlu melakukan penataan widget yang telah 

disediakan lalu melakukan pemrograman. Berikut adalah tampilan dari aplikasi 

MESH & LOOP : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Outline Perangkat lunak sistem antar muka pengguna 

Nama Blok Sub-sistem antarmuka pengguna 
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Fungsi Memudahkan pengguna dalam melakukan 

pemantauan daya pembangkit dan  hasil 

pembacaan sensor-sensor   

Input ➢ Data tegangan dan arus dari masing-masing 

pembangkit dari cloud-server 

➢ Data pembacaan sensor debit air, intensitas cahaya 

dan anemometer dari cloud-server 

➢  Data tegangan dan arus yang di hasilkan pada 

accu dan beban yang di grid ke PLN dari cloud-

server 

Output Tampilan daya keluaran per pembangkit yang 

menjadi layar utama tampilan aplikasi MESH & 

LOOP 

Kebutuhan 

Kuantitatif 

Koneksi internet pada smartphone yang terkoneksi 

dengan aplikasi MESH & LOOP 

Deskripsi 

Kebutuhan 

Performansi 

Aplikasi ini diharapkan dapat menerima data-data 

dari cloud-server dan menampilkan pembacaan 

daya yang dihasilkan oleh masing-masing 

pembangkit 

 

Permasalahanpada saat pembuatan aplikasi terjadi masalah dimana hasil yang telah 

di peroleh pada thingspeak sebagai cloud-datatidak dapat ditampilkan dengan benar 

pada aplikasi MESH & LOOP. Untuk mengatasi hal ini dilakukan beberapa 

penyesuaian pada block coding MIT App Inventor dan melakukan pembaruan API 

key pada salah satu channel thingspeak. 

 

3.3. Perancangan dan Implementasi Sub Sistem Tambahan 

Pada sub sistem ini akan dibuat sistem Automatic Transfer Switch (ATS). ATS 

adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengendalikan sumber aliran listrik yang 

dapat diatur secara otomatis dan aman. Untuk sistem ATS pada produk Mesh and 

Loop ini memiliki prinsip on/off atau jika PLN mati maka akan otomatis 

menghidupkan inverter yang disuplai dari batterai. Komponen yang digunakan 

yaitu 2 relay dan MCB. Cara kerja dari sistem ATS ini yaitu 1 relay digunakan unuk 

mengatur sumber listrik dari pln dan inverter yang akan disuplai ke beban, dan relai 

satunya untuk mengatir saklar on/off dari inverter. Perancangan dan implementasi 

wiring diagram dari ATS bisa dilihat pada gambar 3.4 dibawah. MCB digunakan 

sebagai fuse juka terjadi kelebihan arus dan tegangan. 
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Gambar 3.4 Wiring diagram ATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


