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Variasi Putaran Turbin terhadap Performa Pembangkit Listrik 
Tenaga Gelombang Air Menggunakan Oscillating Water 
Column

(Variation of Turbine Rotation on the Performance of a Water Wave Power Plant 
Using an Oscillating Water Column)
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Pada saat ini banyak sekali sumberdaya yang dapat di manfaatkan, salah satunya adalah gelombang air. Gelombang dapat 
dimanfaatkan sebagai penghasil energi yaitu energi listrik dengan memanfaatkan gelombang air yang sekarang ini sudah banyak 
diaplikasikan di negara-negara maju. Salah satu metode konversi yang dapat dilakukan untuk mengubah energi gelombang menjadi 
energi listrik adalah dengan menggunakan oscillating water column. Pada penelitian ini oscillating water column dibuat dengan 
menggunakan turbin angin dengan variasi putaran 200, 500 dan 800 rpm dengan hasil yaitu daya turbin, daya generator dan 
efi siensi sistem. Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan menguji alat menggunakan gelombang air buatan. 
Hasil yang didapat dari eksperimen adalah daya listrik pada beban maksimal yang dihasilkan oleh generator adalah 5,5 W pada 
putaran rasio gigi 500 rpm. Sedangkan daya listrik terendah pada beban maksimal yaitu 7 W dengan putaran rasio gigi 800 rpm. 
Efi siensi sistem terbesar pada beban maksimal adalah 46,91 % terjadi pada putaran rasio gigi 800 rpm.

Kata kunci: Gelombang air, turbin angin, oscillating water column dan efi siensi

The water waves can be utilized at this time. it can be harnessed to generate electricity, this is already done in many developed 
countries. it converts wave energy into wind energy that will drive the turbine. Present, the oscillating water column was made 
by using the turbine with variation of ratio at 200, 500 and 800 rpm with the turbine power, the power plant and the system 
effi  ciency. The method used is the experimental method by testing the tool using artifi cial water waves. The results obtained from the 
experiment is the electric power at the maximum load generated by the generator are 5.5 W at the rotation of the gear ratio of 500 
rpm. While the lowest power at a maximum load of 7 W with a round of gear ratio of 800 rpm. The greatest system effi  ciency at the 
maximum load was 46.91% occurring at a ratio of 800 rpm.
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Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 
banyak pulau-pulau dan lautan yang luas. Dimana luas 
area negara indonesia mencakup perairan dan garis pantai. 
Oleh karena itu indonesia mempunyai banyak peluang 
dalam mengembangkan energi terbarukan salah satunya 
adalah energi yang berhubungan dengan gelombang laut 
[1]. Banyak cara dalam pemanfaatan energi gelombang 
laut menjadi energi listrik diantaranya adalah dengan 
menggunakan alat perubah gerakan translasi ke dalam 
gerakan rotasi dan akhirnya membuat gerakan rotasi 
pada generator seperti yang dilakukan oleh Ulum et al 
[2]. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa energi 
gelombang yang dibangkitkan dari kolam pengujian 
skala laboratorium energi yang dihasilkan sebesar 0,9018 
watt. Sedangkan energi listrik yang dihasilkan pada skala 

lautan sebenarnya oleh mekanisme adalah 95,97 watt 
pada ketinggian gelombang laut 2,9 meter.

 Lautan indonesia khususnya di perairan laut Jawa 
memiliki ketinggian gelombang rata-rata mencapai 
2986 meter dengan panjang gelombang antara 559017 
dan 883883 meter dan periode sebesar 56579 dan 89360 
sekon [3]. Tae, Valens et al. [4] melakukan penelitian 
dengan merencanakan turbin wells yang digunakan 
pada mekanisme pembangkit listrik tenaga gelombang 
laut (PLTGL) menggunakan osilasi kolom air dengan 
kapasitas 10 kW. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa daya listrik yang dihasilkan gelombang laut 
dengan penggunaan PLTGL-OWC yang dapat dihasilkan 
dengan energi terkecil sebesar 5633089 Joule di bulan 
Maret dan April, sedangkan energi terbesar yang 
dihasilkan sebesar 3762948,04 Joule di bulan Maret dan 
April. Untuk penggunaan turbin Wells dengan simulasi 
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yang digunakan menghasilkan daya mekanik turbin 
sebesar 15031,13 Watt, dengan efi siensi osilasi kolom air 
24,544%. 

Utami et al [5] melakukan penelitian yang juga 
membahas mengenai sistem Oscillating Water Column 
(OWC) di tiga puluh wilayah kelautan indonesia. Dari 
penelitian yang didapat wilayah perairan pantai di 
indonesia memiliki potensi yang bisa digunakan untuk 
menerapkan PLTGL sistem kolom air berosilasi. Dimana 
daya terkecil yang dapat dihasilkan adalah 246,0294 
watt di daerah perairan selat malaka. Daya terbesar yang 
dapat dihasilkan adalah 1968235 watt di daerah perairan 
selatan banten hingga jawa barat, perairan selatan jawa 
tengah, perairan selatan jawa timur dan wilayah perairan 
laut Arafuru. I Wayan Arta et al [6] melakukan penelitian 
yang sama di perairan bali. Dari hasil penelitiannya 
dapat disimpulkan dengan menggunakan pembangkit 
listrik tenaga gelombang laut metode oscillating water 
column di laut kawasan Jimbaran menghasilkan energi 
terbesar adalah 16478982,17 Joule dan terendah 925897 
Joule, sedangkan untuk daya listrik yang dihasilkan ialah 
4174007 watt dan terendah 175,89 watt. Pada lokasi 
penempatan pada kedalaman 50 m dari permukaan 
laut dan berjarak kurang lebih 2,8 km dari garis pantai 
Jimbaran.

OWC merupakan salah satu sistem dan peralatan 
yang dapat mengubah energi gelombang laut menjadi 
energi listrik dengan menggunakan kolom osilasi. Alat 
OWC ini akan menangkap energi gelombang yang 
mengenai lubang pintu OWC, sehingga terjadi fl uktuasi 
atau osilasi gerakan air dalam ruang OWC, kemudian 
tekanan udara ini akan menggerakkan baling-baling 
turbin yang dihubungkan dengan generator listrik 
sehingga menghasilkan listrik. Pada teknologi OWC ini, 
digunakan tekanan udara dari ruangan kedap air untuk 
menggerakkan wells turbine yang nantinya pergerakan 
turbin ini digunakan untuk menghasilkan energi listrik 
[7].

Pada penelitian sebelumnya belum ada pembahasan 
mengenai pengujian sistem pembangkit listrik tenaga 
gelombang laut menggunakan (OWC) oscillating water 
column, untuk itu pada penelitian ini akan dilakukan 
pengujian dengan menggunakan dengan menggunakan 
turbin wells pada skala pico dengan memvariasikan 
kecepatan putar 200, 500 dan 800 rpm.

Metode yang digunakan adalah metode eksperimental, 
dimana sebelum melakukan pengujian terlebih dahulu 
mendesain alat OWC yang akan digunakan. Setelah itu 
menentukan bahan dan peralatan yang akan digunakan 
dalam pembuatan skala pico, selanjutnya menentukan 
variasi kecepatan generator yang akan digunakan yaitu 
200, 500 dan 800 rpm dengan pembebanan (lampu LED).

Pada gambar 1 adalah skema OWC yang digunakan 
sebagai alat penelitian. Dimana penelitian tersebut 
dilakukan dengan cara membuat gelombang osilasi 
terlebih dahulu menggunakan motor penggerak 
dengan daya ¼ Hp, selanjutnya putaran motor akan di 
transmisikan ke pulley dan menggerakkan gear rasio 
yang tersambung dengan mekanisme pembuatan 
gelombang osilasi. Selanjutnya gelombang akan masuk 
ke dalam bagian kolom pengarah angin yang didalamnya 
terdapat pemvacuman ruang yang akan membentuk 
sebuah gerakan udara yang bersikulasi sesuai dengan 
gelombang yang masuk ke dalam sistem OWC.

Tabel 1. Spesifi kasi Turbin

Parameter Dimensi Ukuran

Diameter 97 cm

Tebal 10 cm

Lebar sudu 20 cm

Sudut sudu 18.26°

Lebar blade 20 cm

Panjang blade 30 cm

Lampu
Generator

Pengarah Angin

Pembuat 
Gelombang Air

Kapasitor

Air

Gambar 1. Skema Penelitian

Gambar 2. Respons Variasi Putaran Penggerak terhadap 
Tinggi Gelombang



60 Jurnal Saintek, Vol. 15. No. 2 Desember 2018: 58–60

  

Dari gambar 2 dapat diketahui bahwa respons 
akibat variasi putaran rasio gigi yang digunakan sangat 
memengaruhi tinggi gelombang yang ditimbulkan. Pada 
putaran 200 rpm ketinggian gelombang yang dihasilkan 
adalah 0,19 m, pada putaran 500 rpm adalah nilai 
tertinggi yaitu 0,25 m, dan nilai terendah pada putaran 
800 rpm dengan tinggi gelombang 0,13 m. Dari data 
tersebut dapat disimpulkan yaitu pada sistem OWC yang 
digunakan maksimal putaran yang dapat diterima oleh 
pembuat gelombang osilasi pada sistem OWC hanyalah 
pada putaran 120 rpm, diatas itu osilasi gelombang yang 
dibuat tidak akan stabil dan akan merusak frekuensi 
gelombang yang ditimbulkan.

Dari gambar 3 dapat diketahui bahwa pengaruh 
kecepatan putaran rasio gigi memengaruhi daya yang 
dihasilkan oleh generator. Pada pembebanan 1 dengan 
daya maksimal dihasilkan sebesar 3,75 W pada putaran 
500 rpm, daya terendah terjadi pada putaran 800 rpm 
dengan daya 2,5 W. Pembebanan 2 daya tertinggi 
dihasilkan 5,2 W dengan putaran 500 rm, daya terendah 
terjadi pada putaran 800 rpm dengan daya 3 W. 
Sedangkan pembebanan 3 menghasilkan daya maksimal 
6,3 W pada putaran 500 rpm, daya terendah terjadi pada 
putaran 800 rpm dengan daya 4,2 W.

Pada gambar 4 menunjukkan pengaruh variasi 
kecepatan terhadap efi siensi sistem memiliki tren line 
yang sama dengan daya generator, dimana semakin besar 
efi siensi yang dihasilkan maka semakin besar pula daya 
yang dikeluarkan namun semakin kecil daya masuk 
yang dihasilkan. Grafi k tersebut membentuk kurva dan 
efi siensi yang paling tinggi terjadi pada kecepatan putaran 
500 rpm dengan efi siensi pada beban satu 44,10 % dan 
efi siensi beban maksimal 44,50 % sedangkan efi siensi 
yang paling rendah terjadi pada kecepatan putaran 200 
rpm dengan efi siensi beban satu 37,50 % dan efi siensi 
beban maksimal 38,60 %.

Gambar 3. Putaran Penggerak Gelombang terhadap Daya 
Generator

Gambar 4. Putaran Penggerak Gelombang terhadap Efi siensi 
Sistem

Bahwa daya yang dihasilkan dari putaran penggerak 
yang paling efektif adalah 500 rpm sebesar 5,2 Watt 
dibandingkan dengan putaran penggerak 200 rpm 
dan 800 rpm, dikarenakan putaran yang terlalu tinggi 
mengakibatkan timbulnya feed back gelombang yang 
menjadi penggangu atau penghambat gelombang yang 
datang berikutnya, sehingga kecepatan gelombang yang 
datang akan melemah atau berkurang daya hempasnya. 
Serupa dengan putaran penggerak yang terlalu rendah 
yang semakin lama semakin berkurang karena efek dari 
gelombang balik yang dapat mengganggu gelombang 
berikutnya.
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