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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kebutuhan energi merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. 

Salah satu kebutuhan energi tersebut adalah kebutuhan akan energi listrik. Energi 

listrik merupakan sumber daya yang paling banyak digunakan dalam menunjang 

aktifitas manusia. Energi listrik ini menopang dalam berbagai bidang, mulai dari 

bidang industri, bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Namun hal itu 

berbanding terbalik dengan terbatasnya bahan bakar yang digunakan pembangkit 

listrik, karena pembangkit listrik berbahan bakar fosil masih sangat diandalkan. 

Hal ini yang membuat banyak negara termasuk Indonesia mencari cara dalam 

memanfaatkan energi untuk manambah pasokan energi listrik guna memenuhi 

kebutuhan manusia. 

Energi air merupakan salah satu energi alternantif yang berpotensi di 

Indonesia. Energi air dapat dimanfaatkan untuk PLTA (Pembangkit Listrik 

Tenaga Air) baik  dalam skala yang kecil maupun dalam skala besar. Dalam skala 

kecil digunakan untuk PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro). 

Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMH) merupakan sumber energi yang secara 

ekonomis sangat efisien, selain mudah dalam perawatannya. Sungai Indonesia 

sangat berpotensi untuk diterapkan untuk pembangkit mikrohidro. Pembangkit 

energi air skala mikro atau pembangkit mikrohidro semakin populer sebagai 

alternatif sumber energi, terutama di wilayah yang terpencil. Sistem pembangkit 

mikrohidro dapat dipasang pada sungai kecil dan tidak memerlukan dam yang 

besar sehingga tidak membutuhkan tempat yang luas. Dalam perancanganya 

dibutuhkan ketelitian dan penguasaan desain sistem oleh karena itu untuk 

memermudah dalam perencanaan pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro (PLTMH) maka diperlukan sebuah studi perhitungan dan analisa 

perencanaan PLTMH sehingga mempermudah dalam dalam perancangannya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dituliskan maka dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menentukan dan memilih komponen  yang dibutuhkan untuk 

membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro untuk PLT Hibrid 

Berbasis Energi Air dan Surya? 

2. Bagaimana kapasitas daya yang dihasilkan dari sistem Pembangkit 

Listrik Tenaga Mikrohidro untuk PLT Hibrid Berbasis Energi Air dan 

Surya? 

3. Bagaimana kinerja sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro untuk 

PLT Hibrid Berbasis Energi Air dan Surya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan memilih Komponen apa saja yang dibutuhkan untuk 

membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro untuk PLT Hibrid 

Berbasis Energi Air dan Surya. 

2. Mengukur kapasitas daya sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

untuk PLT Hibrid Berbasis Energi Air dan Surya. 

3. Mengetahui kinerja sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro untuk 

PLT Hibrid Berbasis Energi Air dan Surya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.   Manfaat bagi peneliti 

a. Mengevaluasi hasil belajar dan menerapakannya ke dalam hal yang 

lebih nyata 

b. Mengetahui seluruh proses perancangan Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro untuk PLT Hibrid Berbasis Energi Air dan Surya sehingga 

peniliti bisa paham pengaplikasian serta fungsinya. 
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2.  Manfaat bagi universitas 

a. Menggunakan hasil penelitian sebagai bahan ajar. 

b. Menggunakan hasil peneltian sebagai referensi untuk tugas akhir 

berikutnya. 

c. Memberikan tambahan karya perancangan Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya untuk PLT Hibrid Berbasis Energi Air dan Surya sebagai 

pemanfaatan energi tambahan pada energi listrik. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan batasan masalah yang digunakan untuk lebih memfokuskan 

permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. PLTMH yang dibangun difungsikan untuk Pembangkit Listrik Tenaga 

Hibrid Berbasis Energi Air dan Surya 

2. Kekuatan bahan mekanis tidak dibahas dalam tugas akhir ini. 

3. Analisa ekonomi tidak dibahas dalam tugas akhir ini. 

4. Sungai yang digunakan untuk studi kasus adalah saluran air utama UPI 

yang berada dibelangkang gedung lama FPTK UPI 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami skripsi ini, maka 

disusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 

penulisan. 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Konsep-konsep, teori-teori, model-model, dan rumus-rumus serta 

turunannya dalam rumusan masalah yang diteliti. 
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b.Penelitian terdahulu yang relevan dengan rumusan masalah yang 

diteliti, termasuk prosedur, subjek, dan temuannya. 

c. Posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang kegiatan atau metode penelitian yang meliputi 

lokasi penelitian, data penelitian, dan langkah- langkah penelitian. 

4. BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni temuan penelitian 

berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai 

kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan 

penelitian dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

5. BAB  VSIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan 

panafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan 

penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat 

dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. 

 


