
 

 

2 BAB II  
DASAR TEORI 

 

2.1 UMUM 
Dalam suatu perencanaan pekerjaan, diperlukan pemahaman terhadap 

teori pendukung agar didapat hasil  yang maksimal. Untuk itu, sebelum 

melangkah ke perencanaan PLTA Siteki, terlebih dahulu harus dipahami 

pengertian-pengertian serta rumus-rumus yang nantinya akan berguna terutama 

pada saat pengolahan data dan perencanaan desain bangunan sipil. 

2.2 WADUK 
Waduk menurut pengertian umum adalah tempat pada permukaan tanah 

yang digunakan untuk menampung air saat terjadi kelebihan air / musim 

penghujan sehingga air itu dapat dimanfaatkan pada musim kering. Sumber air 

waduk terutama berasal dari aliran permukaan dtambah dengan air hujan 

langsung. Waduk dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut : 

1. Irigasi  

Pada saat musim penghujan, hujan yang turun di daerah tangkapan air 

sebagian besar akan mengalir ke sungai. Kelebihan air yang terjadi dapat 

di tampung waduk sebagai persediaan sehingga pada saat musim 

kemarau tiba air tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan antara 

lain irigasi lahan pertanian.  

2. PLTA 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai PLTA, waduk dikelola untuk 

mendapatkan kapasitas listrik yang dibutuhkan. Pembangkit Listrik Tenaga 

Air (PLTA) adalah suatu system pembangkit listrik yang biasanya 

terintegrasi dalam bendungan dengan memanfaatkan energi mekanis 

aliran air untuk memutar turbin yang kemudian akan diubah menjadi tenaga 

listrik oleh generator. 

3. Penyediaan air baku 
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Air baku adalah air bersih yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

air minum dan air rumah tangga. Waduk selain sebagai sumber pengairan 

persawahan juga dimanfaatkan sebagai sumber penyediaan air baku untuk 

bahan baku air minum dan air rumah tangga. Air yang dipakai harus 

memenuhi persyaratan sesuai kegunaannya. 

2.2.1 Klasifikasi Penggunaan Waduk 
Berdasarkan fungsinya, waduk diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu : 

1) Waduk eka guna (single purpose) 

Waduk eka guna adalah waduk yang dioperasikan untuk memenuhi satu 

kebutuhan saja, misalnya untuk kebutuhan air irigasi, air baku atau PLTA. 

Pengoperasian waduk eka guna lebih mudah dibandingkan dengan waduk 

multi guna dikarenakan tidak adanya konflik kepentingan di dalam. Pada 

waduk eka guna pengoperasian yang dilakukan hanya mempertimbangkan 

pemenuhan satu kebutuhan. 

2) Waduk multi guna (multi purpose) 

Waduk multi guna adalah waduk yang berfungsi untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan, misalnya waduk untuk memenuhi kebutuhan air, irigasi, air 

baku dan PLTA. Kombinasi dari berbagai kebutuhan ini dimaksudkan untuk 

dapat mengoptimalkan fungsi waduk dan meningkatkan kelayakan 

pembangunan suatu waduk. 

2.2.2 Karakteristik Waduk 
Karakteristik suatu waduk merupakan bagian pokok dari waduk yaitu 

volume hidup (live storage), volume mati (dead storage), tinggi muka air (TMA) 

maksimum, TMA minimum, tinggi mercu bangunan pelimpah berdasarkan debit 

rencana. 

Dari karakteristik fisik waduk tersebut didapatkan hubungan antara elevasi 

dan volume tampungan yang disebut juga liku kapasitas waduk. Liku kapasitas 

tampungan waduk merupakan data yang menggambarkan volume tampungan air 

di dalam waduk pada setiap ketinggian muka air. 
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Gambar 2-1  Karakteristik Waduk 

2.2.3 Pola Operasi Waduk 
Pola operasi waduk adalah patokan operasional bulanan suatu waduk 

dimana debit air yang dikeluarkan oleh waduk harus sesuai dengan ketentuan 

agar elevasinya terjaga sesuai dengan rencana. Pola operasi waduk disepakati 

bersama oleh para pemanfaat air dan pengelola melalui Panitia Tata Pengaturan 

Air (PTPA). 

Tujuan dari disusunnya pola operasi waduk adalah untuk memanfaatkan 

air secara optimal demi tercapainya kemampuan maksimal waduk dengan cara 

mengalokasikan secara proporsional sehingga tidak terjadi konflik antar 

kepentinggan. 

Pengoperasian waduk secara efisien dan optimal merupakan 

permasalahan yang kompleks karena melibatkan beberapa faktor seperti : 

1) Operasional policy, pola kebijakan pengoperasian waduk. 

2) Debit inflow yang akan masuk ke waduk yang tergantung dari ketepatan 

perencanaan debit yang akan masuk ke waduk tersebut. 

3) Demand,  kebutuhan air untuk irigasi, air baku, dan PLTA. 

4) Keandalan peralatan monitoring tinggi muka waduk, debit aliran dan curah 

hujan. 

5) Koordinasi antara instansi yang terkait. 

Volume Mati 

m.a minimum 

m.a normal 

m.a maksimum 
Mercu  

BangunanPelimpah 

Saluran 
Pengambilan 

Volume hidup 
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6) Kemampuan Operasional. 

Kebijakan pola pengoperasian waduk dapat dibedakan menjadi 5, yaitu: 

1. Standard Operating Policy (SOP) 

Kebijakan pola pengoperasian waduk berdasarkan SOP adalah dengan 

menentukan outflow  terlebih dahulu berdasarkan ketersediaan air di 

waduk dikurangi kehilangan air. Sejauh mungkin outflow yang dihasilkan 

dapat memenuhi seluruh kebutuhan / demand dengan syarat air berada 

dalam zona kapasitas / tampungan efektif. Besarnya pelepasan dapat 

ditentukan sebagai berikut : 

RLt  =  It + St-1 – Et – Smaks, apabila It + St-1 – Et – Dt > Smaks 

RLt  =  It + St-1 – Et – Smin, apabila It + St-1 – Et – Dt < Smin 

RLt  =  Dt, apabila Smin > It + St-1 – Et – Dt > Smaks 

2. Dinamik Program Deterministik Ataupun Implisit Stokastik 

Asumsi bahwa semua parameter atau variabel yang terdapat dalam model 

program linier dapat diperkirakan dengan pasti (non stochastic), meskipun 

tidak dengan tepat (Buras, 1975; Asri 1984). Pada model Deterministik, 

debit inflow pada masing-masing interfal waktu telah ditentukan. Secara 

sederhana, model ini menggunakan nilai harapan (expected value) dari 

sebuah variabel abstrak yang diskrit. 

3. Dinamik Program Stokastik 

Pada model Stokastik, debit inflow diperoleh dari suatu proses stokastik 

dari data-data yang ada dan cara pendekatannya adalah sebagai suatu 

proses Markov yang ditampilkan dengan sebuah matrik probabilitas 

transisi. Dapat disimpulkan bahwa, program dinamik stokastik 

menggunakan probabilitas inflow bersyarat yang diperoleh dari matrik 

probabilitas transisi dan nilai yang diharapkan yang diperoleh dari fungsi 

tujuan yang berulang perhitungannya (recursive objective fuction). 

4. Linear Program 

Program Linier banyak dipakai dalam program optimasi pendayagunaan 

sumber daya air, baik untuk permasalahan operasi dan pengelolaan yang 
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sederhana sampai permasalahan yang kompleks. Teknik program linier 

dapat dipakai apabila terdapat hubungan linier antara variabel-variabel 

yang dioptimasi, baik dalam fungsi tujuan (objective function) maupun 

kendala (constraint function). 

Apabila permasalahan yang ditinjau bersifat non linier, seperti yang umum 

dijumpai dalam sumber daya air, maka hubungan antar variabel diubah 

menjadi bentuk linier atau persamaan-persamaan non linier pada fungsi 

sasaran dan kendala dipecah menjadi beberapa persaman linier dan 

diselesaikan dengan metode iterasi dan aproksimasi (Yeh, 1985). 

Keunggulan program linier adalah kemudahannya untuk penyelesaian 

permasalahan optimasi berdimensi besar, sedangkan kelemahannya 

adalah kemungkinan terjadinya kesalahan dan kekeliruan dari program ini 

sangat besar karena pendekatan yang dilakukan melinierisasi fenomena 

non linier pada beberapa variabel tidak tepat (Makrup 1995 ; Goulter 1981). 

Oleh karena itu kendala program linier tergantung pada tingkat pendekatan 

dalam linierisasi hubungan antara variabel. 

5. Rule Curve 

Rule curve adalah ilmu yang menunjukan keadaan waduk pada akhir 

periode pengoperasian yang harus dicapai pada suatu nilai outflow tertentu 

(Mc. Mahon 1978). Rule curve pengoperasian waduk adalah kurva atau 

grafik yang menunjukan hubungan antara elevasi muka air waduk, debit 

outflow dan waktu dalam satu tahun (Indrakarya, 1993). Rule Curve ini 

digunakan sebagai pedoman pengoperasian waduk dalam menentukan 

pelepasan yang diijinkan dan sebagai harapan memenuhi kebutuhan. Akan 

tetapi pada kenyataannya, kondisi muka air waduk pada awal operasi 

belum tentu akan sama Rule Curve rencana. Untuk mencapai elevasi awal 

operasi yang direncanakan, mungkin harus lebih banyak volume air yang 

dibuang. Sebaliknya apabila debit terjadi dari tahun-tahun kering, rencana 

pelepasan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. 

2.2.4 Istilah dan Definisi 
1) Debit aliran, adalah volume air yang mengalir melalui penampang 

melintang sungai atau saluran dalam satuan waktu tertentu. 
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2) Kapasitas tampungan, adalah kemampuan suatu waduk menampung 

sejumlah air sampai pada tinggi normal. 

3) Tampungan efektif, adalah suatu wadah yang muka airnya terletak antara 

TMA normal dengan TMA minimum. 

4) Tampungan mati, adalah suatu wadah atau tempat yang terletak dibawah 

TMA minimum. Wadah tersebut direncanakan sebagai kantong Lumpur. 

5) Tinggi Muka Air (TMA), adalah tinggi muka air waduk yang dapat 

diketahui dengan cara melihat pada alat ukur ketinggian yang terpasang 

pada tepi waduk. TMA waduk biasanya berkaitan/dihubungkan dengan 

volume atau luas permukaan waduk atau danau. 

6) Tinggi minimum, adalah elevasi muka air terendah dari suatu waduk. 

Pada elevasi ini waduk sudah tidak dapat dioperasikan lagi. Satuan yang 

umum dipakai adalah meter (m). 

7) Tinggi normal, adalah elevasi muka air sampai elevasi mercu (m). 

8) Volume waduk, adalah sejumlah volume air yang tertampung dalam suatu 

waduk pada TMA tertentu. Satuan yang dipergunakan biasanya dalam juta 

meter kubik (106m3) 

9) Kurva TMA-luas permukaan waduk, adalah garis lengkung yang 

menggambarkan hubungan antara TMA waduk dengan luas permukaan 

waduk. 

10) Kurva TMA-volume tampungan, adalah garis lengkung yang 

menggambarkan hubungan antara TMA waduk dengan volume waduk. 

11) Luas genangan, adalah luas permukaan air yang tergenang dalam suatu 

waduk. 

12) Tahun normal, adalah debit air masuk merupakan debit rata-rata dari data 

pengamatan yang terjadi, yang deviasinya berkisar antara nilai rata-rata+ y 

σ sampai  - y σ suatu ambang dimana nilai σ adalah standar deviasinya 

dan y adalah suatu besaran yang tergantung dari resiko dan tingkat akurasi 

yang diinginkan. 
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13) Tahun basah, adalah debit air masuk pada tahun basah dinyatakan 

dengan besarnya debit diatas nilai rata-rata ditambah dengan τ y. 

14) Tahun kering, adalah debit air masuk pada tahun kering dinyatakan 

dengan besarnya debit dibawah nilai rata-rata dikurangi dengan τ y. 

2.3 KEBUTUHAN AIR IRIGASI 
Kebutuhan air irigasi adalah adalah jumlah volume air yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan evapotranspirasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk 

tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang disediakan oleh alam melalui 

hujan dan kontribusi air tanah. 

Kebutuhan air sawah dinyatakan dalam mm/hari atau liter/detik/hari dan 
ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

1) Penyiapan lahan 

2) Penggunaan konsumtif 

3) Perkolasi dan rembesan 

4) Curah hujan efektif 

2.3.1 Pola tanam 
Untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman, penentuan pola tanam 

merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. Tabel di bawah ini merupakan 

contoh pola tanam yang dipakai. 

Tabel 2.1  Pola Tanam 

Ketersediaan air untuk jaringan irigasi Pola tanam dalam 1 Th 

Tersedia air cukup banyak Padi – padi – palawija  

Tersedia air dalam jumlah cukup Padi – padi – bera  

Padi – palawija – palawija  

Air yang tersedia kurang  Padi – palawija – bera  

Pala – padi – bera  

Sumber : Irigasi dan Bangunan Air, Gunadarma  
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2.4 PLTA 
Dalam PLTA, potensi tenaga air dikonversikan menjadi tenaga listrik. Mula-

mula tenaga air dikonversikan menjadi tenaga mekanik oleh turbin air, kemudian 

turbin air memutar generator yang membangkitkan tenaga listrik.  

Gambar 2.1 menunjukan secara skematis bagaimana potensi tenaga air, 

yaitu sejumlah air yang terletak pada ketinggian tertentu diubah menjadi tenaga 

mekanik oleh turbin air. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2-2  Proses Konversi Energi dalam PLTA 

 

2.4.1 Klasifikasi PLTA 
PLTA dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Patty,1995) : 

1) Pembagian secara Teknis 

PLTA secara teknis dapat dibagi atas : 

1) PLTA yang menggunakan air sungai atau waduk 

2) PLTA yang menggunakan air yang telah dipompa ke suatu  reservoir 

yang letaknya lebih tinggi 

3) PLTA yang menggunakan pasang surut air laut 

4) PLTA yang menggunakan energi ombak 
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2) Pembagian menurut kapasitas 

1) PLTA mikro yaitu dengan daya hingga 99 kW 

2) PLTA kapasitas rendah yaitu dengan daya 100 hingga 999 kW 

3) PLTA kapasitas sedang yaitu dengan daya 1000 hingga 9999 kW 

4) PLTA kapasitas tinggi yaitu dengan daya diatas 10.000 kW 

3) Pembagian menurut tinggi jatuhnya air 

1) PLTA dengan tekanan rendah, H < 15 m 

2) PLTA dengan tekanan sedang, H = 15 hingga 50 m 

3) PLTA dengan tekanan tinggi, H > 50 m 

2.4.2 Perencanaan PLTA 
1. Saluran Penghantar 

Saluran Penghantar berfungsi untuk mengalirkan air dari intake sampai ke 

kolam penenang sehingga dalam perencanaan saluran diperlukan kriteria 

yang mencakup : 

1) Dapat berfungsi secara efisien 

2) Mempunyai nilai ekonomis tinggi 

3) Aman terhadap tinjauan teknis 

4) Mudah pengerjaan dan pemeliharaannya 

5) Mempunyai keawetan dan keandalan struktur bangunan yang 

memadahi 

6) Mempunyai kehilangan tinggi yang kecil 

Perencanaan Hidrolis Saluran : 
Untuk memperoleh penampang saluran yang optimal, dimensi saluran 

dihitung menggunakan rumus untuk perhitungan aliran seragam (uniform 

flow) pada saluran terbuka, yaitu : 

1) Q = V*A 
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2) V = 
n
1

*R2/3*I1/2 

3) A = B*h 

4) P = B + 2h 

5) R = 
P
A

 
 

Dimana :  

Q = Debit yang akan dialirkan (m3/detik) 

V = Kecepatan pengaliran (m/detik) 

A = Luas penampang aliran (m2) 

R = Jari-jari hidrolis saluran (m) 

P = Keliling basah saluran (m) 

n = Koefisien kekasaran dinding saluran 

I = Kemiringan dasar saluran 

b = Lebar dasar saluran (m) 

h = Tinggi air (m) 

w = Tinggi jagaan 

Tabel 2.2  Koefisien Kekasaran Dinding Saluran 

No. Bahan Koefisien Manning (n) 

1. Tanah 0,025 

2. Pasangan Batu 0,020 

3. Pasangan Beton 0,015 

Sumber : Bangunan Tenaga Air, O.F.Patty 

Jari-jari minimum tikungan saluran adalah : 

1) Saluran pasangan batu 

Q < 10 m3/detik maka r ≥ 3h 
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Q > 10 m3/detik maka r ≥ 7h 

2) Saluran tanah, r ≥ 8h  

(Standar Perencanaan Irigasi,  Kriteria Perencanaan 4, Bagian Bangunan) 

Kecepatan maksimum dan minimum : 
Kecepatan aliran pada saluran penghantar harus direncanakan sedemikian 

rupa sehingga tidak boleh terjadi penggerusan akibat kecepatan tinggi dan 

tidak boleh terjadi sedimentasi akibat kecepatan rendah. 

Kecepatan minimum yang diijinkan tergantung diameter material sedimen, 

hal ini dimaksudkan untuk mencegah pengendapan sedimen layang di 

dasar saluran. 

Kecepatan aliran yang diijinkan dalam saluran:  

1) Kecepatan maksimum : 3,0 m/detik pakai lining/pasangan 

                  1,6 m/detik tanpa lining/pasangan 

2) Kecepatan minimum : 0,3 m/detik pakai lining/pasangan 

                  0,6 m/detik tanpa lining/pasangan 

2. Kolam Penenang 

Perencanaan Kolam Penenang pada prinsipnya sifat aliran adalah aliran 

seragam dengan syarat tidak terjadi turbulensi. Maka hubungan antara 

intake dengan Low Water Level (LWL) harus memenuhi kriteria berikut : 

PENSTOCK
D =  2,2 m

h< 1,5-2D
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Dimana : 

h = Tinggi air di inlet (m) 

D = Diameter dalam penstock (m) 

(Studi kelayakan dan Penyusunan Basic Design Proyek PLTA Siteki, Vol I 

Bab 3 “Parameter Design Optimum”) 

3. Pipa pesat (Penstock) 

Pipa pesat adalah pipa yang berfungsi untuk mengalirkan air dari tanki atas 

(head tank) atau langsung dari bangunan pengambilan sampai ke turbin. 

Pipa pesat ditempatkan di atas atau di bawah permukaan tanah sesuai 

dengan keadaan geografis dan geologi dimana pipa tersebut ditempatkan. 

Diameter penstock : 
Perhitungan awal diameter minimum penstock dapat diestimasi dengan 

persamaan: 

D   = 0,72*Q0,5 

Dimana : 

Q = Debit rencana (m3/detik) 

Tebal plat : 

tp = ε
ησ

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

*
* DP

 

Dimana : 

tp = Tebal plat (mm) 

H = Tinggi terjun desain (m) 

P = Tekanan air dalam pipa pesat (kg/cm2) 

 = 0,1*Hdyn  

Hdyn   = 1,2*H (m) 

σ  = Tegangan ijin plat (kg/cm2) 

η  = Efisiensi sambungan las (0,9 untuk pengelasan dengan inspeksi       

           x-ray dan 0,8 untuk pengelasan biasa ) 
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ε  = Korosi plat yang diijinkan (1-3 mm) 

Hasil perhitungan awal tersebut akan dikoreksi dengan memperhatikan 

faktor keamanan terhadap water hammer. 

Tekanan maksimum akibat water hammer : 
Tekanan balik akibat tertahannya aliran air oleh penutupan katup akan 

berinteraksi dengan tekanan air yang menuju inlet valve sehingga terjadi 

tekanan tinggi yang dapat merusak penstock.   

Konstanta Allievi 

P = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Hg

V
*2
*α

 < 1 

V = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
2

4
1 D

Q
π  

Dimana : 

α  = Kecepatan rambat gelombang tekanan (m/det) 

H = Tekanan hidrostatis (m) 

V = Kecepatan rata-rata dalam aliran (m/det) 

Rumus pendekatan : 

α  = 21

50

1000

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

pt
Dk

 

dengan harga k = 0,5 untuk baja 

   k = 1 untuk besi tuang 

Penentuan jenis pipa : 

− Pipa tipis apabila P*D < 10.000 kg/cm 

Maka pipa tidak perlu memakai sabuk / beugel 

− Pipa tebal apabila P*D > 10.000 kg/cm 

Maka pipa perlu memakai sabuk / beugel 
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Tekanan lingkar akibat Tekanan Hidrostatik : 

σ  = 
ηε )(

*
−pt

RP
  (kg/cm2) 

Dimana : 

P = Tekanan air dalam pipa pesat (kg/cm2) 

 = 0,1*Hdyn = 0,1*(1,2H)  

H = Tinggi terjun desain (m) 

 = 95%*Gross head 

R = Luas basah = 0,5 (D + ε ) 

D = Diameter dalam pipa (m) 

tp = Tebal plat (mm) 

ε  = Korosi plat yang diijinkan (1-3 mm) 

η  = Efisiensi sambungan las = 0,85 

Tumpuan Penstock : 
Tumpuan penstock berfungsi untuk mengikat dan menahan penstock. 

Jarak antar tumpuan (L) ditentukan oleh besarnya defleksi maksimum 

penstock yang diijinkan.  

[ ] 333,044)0147,0(*61,182
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −+

=
P

DDL  

Dimana : 

D = Diameter dalam penstock (m) 

P = Berat satuan dalam keadaan penuh berisi air (kg/m) 

P = Wpipa + Wair  

Wpipa = bajatD ρπ **  

Wair   = airD ρπ *25,0 2  

(Studi kelayakan dan Penyusunan Basic Design Proyek PLTA Siteki, Vol I 

Bab 3 “Parameter Design Optimum”) 
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4. Saluran Pembuang (Tailrace) 

Akibat pengaruh kecepatan aliran pada draftube yang bersifat sub kritis, 

maka sisa energi masih harus diredam dengan memberikan peredaman 

pada bagian hilir, sehingga kecepatan pada saluran irigasi kembali normal. 

Saluran Pembuang ini dimensinya harus sama atau lebih besar dari 

Saluran Pemasukan. rumus yang digunakan dalam mendimensi saluran 

pembuang sama dengan yang dipakai pada Saluran Pemasukan, yaitu : 

Q = V*A 

V  = 
n
1

*R2/3*I1/2 

R  = 
P
A

 

Dimana :  

Q = Debit yang akan dialirkan (m3/detik) 

V = Kecepatan pengaliran (m/detik) 

A = Luas penampang aliran (m2) 

R = Jari-jari hidrolis saluran (m) 

P = Keliling basah saluran (m) 

n = Koefisien kekasaran dinding saluran 

I = Kemiringan dasar saluran 

b = Lebar dasar saluran (m) 

h = Tinggi air (m) 

(Standar Perencanaan Irigasi , Kriteria Perencanaan 4, Bagian Bangunan) 

5. Kehilangan Energi (Losses) 

Perhitungan kehilangan energi pada saluran hingga intake tunnel 

merupakan salah satu tahapan yang diperlukan dalam penentuan tinggi 

jatuh bersih (Hnetto) maupun perhitungan daya yang dapat dibangkitkan. 

Perhitungan kehilangan energi dibedakan dalam dua bagian antara lain : 
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Kehilangan Energi pada Saluran Terbuka : 

1) Pada Bangunan Pengambilan 

he= 1,3*
g

V
2

2

 

2) Pada Saluran Penghantar 

he= 
g

V
2

2

 

Kehilangan Energi pada Saluran Tertutup (Penstock) : 

Terjadi dua macam kehilangan energi pada saluran tertutup (penstock), 

yaitu major losses dan minor losses. Major losses adalah kehilangan energi 

yang timbul akibat gesekan dengan dinding pipa. Sedangkan minor losses 

diakibatkan oleh tumbukan dan turbulensi, misal tejadi pada saat melewati 

kisi-kisi (trashrack), perubahan penampang, belokan dan lain-lain. 

1) Trashrack 

Menurut O. Kirschmer : 

he = αϕ sin*
2

**
234

g
V

b
s

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 

Tabel 2.3  Nilai φ pada trashrack
 

Profil       a             b            c             d            e            f            g       

φ     2,42       1,83       1,67        1,03       0,92       0,76       1,79 

Sumber : Bangunan Tenaga Air, O.F.Patty 
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2) Inlet penstock 

he = k*
g

V
2

2

 

Dimana : k = 0,5 untuk bentuk persegi / tegak 

  k = 0,05 untuk bentuk yang dibulatkan 

3) Gesekan  Dinding Penstock 

he = D
g

VLf *
2

**
2

 

Dimana : f  = koefisien gesekan dinding pipa 

                     (nilai f  didapat dari diagram Moody) 

D  = diameter pipa 

V  = kecepatan aliran dalam pipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2-3  Diagram Moody 



2-18 
 

 

4) Belokan 

he = Kb*
g

V
2

2

 

Dimana :  

Kb  = koefisien kehilangan tenaga karena belokan 

V = kecepatan aliran dalam pipa 

Tabel 2.4  Koefisien Kb sebagai fungsi sudut belokan α  

α      20o                40o                60o              80o               90o 

Kb    0,05              0,14              0,36            0,74             0,98 

Sumber : Hidrolika II, Bambang Triatmodjo 

5) Reducer 

he = k * 
g
VV

2
)( 2

2
2

1 −
 

Jika aliran dalam pipa adalah steady uniform flow maka berlaku 

persamaan kontinuitas, yaitu : 

Q = Vk x Ak = V2 x A2, sehingga  : Vk = 
kk C

V
A

VA 222 *
=  

Dimana : he = 
g
VVk

2
)( 2

2−
 

Sehingga he = 
g

V
Cg

V
C
V

k

k

2
*11

2

2
2

2

2

2
2

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

 

Jika : k
Ck

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

2

11
 

Maka : he = 
g

V
k

2
*

2
2 , dan nilai k tergantung nilai 

1

2

A
A
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Tabel 2.5  Harga koefisien k berdasarkan Weisbach 

A2/A1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

k 0,5 0,48 0,45 0,41 0,36 0,29 0,21 0,13 0,07 0,01 0,00

Sumber : Hidrolika II, Bambang Triatmodjo 

6) Outlet penstock 

he = 1,0*
g

V
2

2
1  

 (Studi kelayakan dan Penyusunan Basic Design Proyek PLTA Siteki, Vol I 

Bab 3 “Parameter Design Optimum”) 

6. Perhitungan tinggi terjun (Head) 

Tinggi terjun yang dimaksud terdiri dari : 

1. Terjun Bruto = Hbruto = Hkotor 

Adalah selisih tinggi muka air di kolam (reservoir atas) dengan  muka air 

pembuangan pada saat turbin tidak berputar. 

2. Terjun Netto = Hnetto = Hbersih 

Dibedakan menjadi dua yaitu : 

Turbin reaksi : 

Adalah selisih antara tenaga total (tenaga potensial dan tenaga kinetis) 

yang terkandung dalam air tiap satuan berat sebelum masuk dan keluar 

turbin. 

Terjun Impuls : 

Adalah tinggi tekanan dan tinggi kecepatan pada link ujung curat 

dikurangi tinggi titik terendah pada pusat berat mangkok-mangkok dari 

turbin yang merupakan titik akhir dan ini lazimnya merupakan pusat 

ujung curat. 

3. Terjun Rencana (Design Head) 

Adalah terjun bersih untuk turbin yang telah direncanakan oleh pabrik  

pada efisiensi yang baik. 
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7. Turbin 

Bagian-bagian turbin : 

1. Katup pemandu (guide vane) 

2. Bagian yang berputar (runner) 

3. Kotak roda (wheel case) 

4. Poros (shaft) 

5. Bantalan poros (bearings) 

Menurut cara kerjanya terdapat dua jenis utama turbin, yaitu turbin impuls 

dan turbin reaksi. Pada turbin impuls, air disemprotkan ke mangkok-

mangkok turbin. Sedangkan pada turbin reaksi, baling-baling dari turbin 

berputar bersama-sama dengan air lalu turun kebawah melalui pipa isap 

menuju ke saluran pembuang. 

Macam-macam turbin : 

1) Turbin Pelton  

Turbin Pelton adalah turbin untuk tinggi terjun yang tinggi, yaitu diatas 

300 meter. Teknik mengkonversikan energi potensial air menjadi energi 

mekanik pada roda air turbin dilakukan melalui proses impuls sehingga 

turbin Pelton juga disebut sebagai turbin impuls. Bagian-bagian utama 

turbin Pelton : 

1. Pipa nozzle dan lain lain yang diperlukan untuk mengarahkan aliran 

jet air. 

2. Runner yang menggunakan energi kinetis aliran jet (semburan) air. 

3. Kotak Penutup untuk mengamankan runner dan nozzle. 

4. Alat pengatur kecepatan (governor) agar kecepatan tetap sama 

pada beberapa bahan. 

Untuk mendapatkan H efektif sebesar mungkin, turbin harus 

ditempatkan serendah mungkin. Keunggulan turbin Pelton dibanding 

turbin lainnya : 

 



2-21 
 

 

1. Pengaturan kecepatan yang lebih baik. 

2. Konstruksi yang sederhana. 

 

 

 

 

 

 Gambar 2-4  Turbin Pelton 
2) Turbin Francis 

Turbin Francis paling banyak digunakan di Indonesia. Turbin ini 

digunakan pada PLTA dengan tinggi terjun sedang, yaitu antara 20-400 

meter. Teknik mengkonversikan energi potensial air menjadi energi 

mekanik pada roda air turbin dilakukan melalui proses reaksi sehingga 

turbin Francis juga disebut sebagai turbin reaksi. Bagian-bagian utama 

turbin Francis : 

1. Rumah spiral (scroll-case) yang menerima air dari pipa pesat dan 

mengarahkan aliran air ke turbin. Fungsi rumah spiral adalah 

membagi rata air yang diterima dari pipa pesat sekeliling turbin. 

2. runner 

3. Pipa pelepas air (draftube) yang meneruskan air dari turbin ke 

saluran pembuangan. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2-5  Turbin Francis 
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3) Turbin Kaplan/Propeller 

Disebut turbin Propeller apabila mangkok-mangkok turbinnya tetap, 

sedangkan turbin Kaplan memiliki mangkok-mangkok turbin yang dapat 

diatur. Turbin Kaplan/Propeller baik digunakan pada PLTA dengan 

tinggi terjun yang rendah, yaitu dibawah 20 meter. Teknik 

mengkonversikan energi potensial air menjadi energi mekanik pada 

roda air turbin dilakukan melalui pemanfaatan kecepatan air. Bagian-

bagian utama sama dengan turbin Francis yaitu : 

1. Rumah spiral (scroll-case)  

2. runner 

3. Pipa pelepas air (draftube)  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-6  Turbin Kaplan 

 
Daya Turbin  

Besarnya daya poros/output turbin : 

P   = 9,81*Q*H* tη  

Dimana : 

P = Paya poros/output  turbin (MW) 

Q = Debit air (m3/detik) 

H = Efektif Head (m) 

tη  = Efesiansi turbin 
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Pemilihan Jenis Turbin  

Pada tahap awal, pemilihan jenis turbin dapat diperhitungkan dengan 

mempertimbangkan parameter – parameter khusus yang mempengaruhi 

sistem operasi turbin yaitu : 

1. Tinggi jatuh air efektif (net head) dan debit yang akan dimanfaatkan 

untuk operasi turbin 

2. Daya (Power) yang diinginkan berkaitan dengan head dan debit yang 

tersedia 

3. Kecepatan putaran turbin 

Ketiga faktor diatas dinyatakan sebagai kecepatan spesifik turbin (Ns), dari 

kecepatan spesifik dapat diketahui jenis turbin : 

1. Ns = 9 s/d 25 untuk turbin Pelton dengan satu pancaran    

2. Ns = 25 s/d 60 untuk turbin Pelton dengan lebih dari satu pancaran    

3. Ns = 40 s/d 400 untuk turbin Francis    

4. Ns = 260 s/d 860 untuk turbin Kaplan    

5. Ns = 340 s/d 860 untuk turbin Propeller    

(Patty, 1995) 

 

Tabel 2.6  Turbin untuk berbagai variasi head 

Jenis Turbin Variasi Head (m) 

Kaplan dan Propeller 2 < H < 40 

Francis 10 < H < 350 

Pelton 50 < H < 1300 

Crossflow 3 < H < 250 

Turgo 50 < H < 250 

Sumber: Studi kelayakan dan Penyusunan Basic Design Proyek PLTA 

Siteki, Vol I Bab 3 “Parameter Design Optimum” 
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Gambar 2-7  Grafik Kisaran Kecepatan Spesifik Turbin 
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Gambar 2-8  Grafik Efisiensi Turbin 

 

Kecepatan Turbin  

Ns = 2283/H0,486;     

N  = Ns*H1,25/P0,5 

Dimana : 

Ns = Kecepatan spesifik 

N = Kecepatan putaran turbin (rpm) 

P = Daya poros/output turbin (MW) 

H = Head efektif (m) 
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Dimensi Turbin  

Pendekatan awal penentuan dimensi turbin dapat menggunakan metode 

persamaan yang diberikan oleh F. de Siervo dan F. De Leva sebagai 

berikut : 

D = c*Q0,5 

Dimana : 

D = Dimensi minimum runner turbin (m) 

c = koefisien runner  

Q = Debit air (m3/detik) 

Tabel 2.7  Faktor Koefisien Runner (c) pada Turbin Kaplan 

H (m) 5 10 15 20 25 

C 0,39 0,37 0,37 0,36 0,36 

Sumber: Studi kelayakan dan Penyusunan Basic Design Proyek PLTA     

Siteki, Vol I Bab 3 “Parameter Design Optimum” 

Tabel 2.8  Jumlah Bilah Runner Turbin (Z) 

Ns (Hp) 400 500 600 700 800 

Ns (kW) = 0,857Ns 340 430 510 600 680 

Z 8-6 7-6 6-5 5-4 4 

Sumber: Studi kelayakan dan Penyusunan Basic Design Proyek PLTA     

Siteki, Vol I Bab 3 “Parameter Design Optimum” 

Kavitasi dan Bilangan Thoma : 

Kavitasi adalah gejala pembentukan gelembung uap air yang bergerak ke 

permukaan. Pecahnya gelembung uap air di permukaan akan 

menimbulkan tekanan serta noise. Hal tersebut dapat menyebabkan pitting 

pada material (penstock dan turbin). Dalam jangka panjang, pitting akan 

menyebabkan retakan (crack) pada material.  

Parameter penting dalam perencanaan faktor kavitasi adalah bilangan 

Thoma, σT yang diberikan oleh persamaan : 
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σT = 
H

HsHvpHa −−
 

Dimana : 

Ha = Tekanan atmosfir = 10,33 Kg/m2 

Hvp = Tekanan uap air maksimum 

Hs = Head Suction atau jarak elevasi MA tailrace dan lokasi kritis 

H = Head efektif pada sistem  

Tabel 2.9  Tekanan uap air maksimum pada temperatur tertentu 

Temperatur oC Hvp Temperatur oC Hvp 

0ºC 

10ºC 

20ºC 

30ºC 

40ºC 

50ºC 

0,06 

0,12 

0,25 

0,44 

0,76 

1,26 

60ºC 

70ºC 

80ºC 

90ºC 

100ºC 

2,03 

3,20 

4,86 

7,18 

10,33 

Sumber : Bangunan Tenaga Air, O.F.Patty 

Gejala kavitasi dapat dicegah dengan menempatkan turbin pada ketinggian 

Hs maximum : 

Hs ≤ Ha - Hvp - σT H 

Faktor kavitasi bilangan Thoma ini juga dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan yang berkorelasi dengan Kecepatan spesifik Ns 

yaitu : 

σT = 
000.20

5,1Ns
 

 

 




