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Kata Pengantar 
 

 

 

Dengan memuji dan mengucap syukur kepadaTuhan Yang Maha Esa, yang telah 

memberikan karunia kekuatan dan kesabaran kepada Penulis. Berkat karunia ini, Penulis 

sampai pada langkah akhirnya, pembuatan modul pembelajaran energi alternatif.  

Modul pembelajaran energi alternatif merupakan modul untuk memudahkan dosen 

dan mahasiswa dalam mempelajari materi tentang energi alternatif. Materi terdiri dari: 

Konsep dasar energi dan konsep dasar energi alternatif, Energi surya, Energi Biomassa, dan 

Energi Angin. Penulis mengharapkan pembaca dapat menyerap informasi secara keseluruhan 

dari modul ini. 

Penulis menyadari bahwa dokumen ini masih banyak kekurangan, baik penyajian 

ataupun kekurangtepatan dalam penjelasan. Penulis dengan senang hati akan menerima saran 

dan perbaikan dari pembaca. 

Semoga modul pembelajaran ini mampu memberikan pengetahuan dan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi pembaca dan merangsang perbaikan lebih lanjut. 
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MODUL 1 

Konsep Energi Alternatif 
 

 

2.1 Tujuan Pembelajaran 

 Agar mahasiswa memahami tentang konsep dasar energi. 

 Agar mahasiswa memahami tentang konsep energi alternatif. 

 

2.2 Konsep Dasar Energi 

Berdasarkan ilmu Fisika yang mempelajari tentang energi, energi adalah kerja. 

Suatu benda dapat bergerak atau berpindah posisi jika ada energi untuk benda tersebut 

perpindah. Dengan kata lain energi merupakan suatu kekampuan untuk melakukan kerja. 

Energi listrik, mekanik, dan panas merupakan contoh dari bentuk energi. Adanya ketiga 

energi tersebut karena ketiganya memiliki daya yang dapat digunakan untuk melakukan 

berbagai proses kegiatan. 

2.2.1 Jenis-Jenis Energi 

Sumber energi sebagian berasal dari sumber daya alam berupa minyak dan gas 

bumi, batubara, air, panas bumi, gambut, biomasa dan sebagainya, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi. Energi listrik 

merupakan energi yang sangat mudah terpakai karena dapat dikonversi menjadi 

bentuk energi lain dengan mudah dan efisien. Energi listrik merupakan energi yang 

luas penggunannya, keuntungannya mudah dalam pengaturan dan penyebaran 

(distribusi) secara simultan dan tidak terputus-putus. Energi elektromagnetik 

berkaitan dengan radiasi elektromagnetik, termasuk radiasi ultraviolet dan sinar infra 

merah. Energi thermal merupakan bentuk energi dasar yang mana semua jenis energi 

dapat dikonversikan menjadi energi panas.  

Menurut bentuknya energi dapat dikelompokkan menjadi energi padat, cair 

dan gas. Dari aspek teknologi, energi dikelompokkan menjadi energi konvensional 
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(teknologi energi yang biasa digunakan masyarakat) dan energi non-konvensional 

(teknologi energi yang belum biasa digunakan masyarakat). 

Dilihat dari segi ekonomi, energi dapat dikelompokkan menJadi energi 

komersial (minyak, listrik, gas, batubara, dan lainlain) dan energi nonkomersial (kayu, 

arang, sampah, jerami, dan lain-lain).  

Ditinjau dari sudut penyediaannya, energi dapat dikelompokkan menjadi 

energi baru dan terbarukan (renewable) dan energi non-renewable yang habis pakai, 

seperti minyak, gas dan batu bara. 

2.2.2 Sumber Energi 

Sumber energi dari bumi dapat dikelompokkan dalam jenis energi terbarukan 

(renewable energy) dan energi fosil (non-renewable atau depleted energy) seperti 

minyak bumi, batu bara dan gas alam. Energi terbarukan adalah sumber energi yang 

dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat 

berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain:  

 Energi panas bumi 

 Energi matahari 

 Biofuel  

 Aliran air sungai 

 Panas surya 

 Angin  

 Biomassa  

 Biogas  

 Ombak laut 

 Suhu kedalaman laut 

2.2.3 Energi dan Daya 

Energi dan daya adalah dua konsep utama dalam sektor energi terbarukan. 

Standar internasional satuan energi adalah Joule. Simbol untuk joule adalah J. Daya 

adalah suatu tingkat / laju di mana energi diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, 

yakni tingkat dimana pekerjaan dilakukan. Misalnya, turbin angin mengubah energi 

kinetik angin menjadi energi listrik (listrik). Semakin kuat daya turbin angin akan 

menghasilkan energi listrik yang lebih besar. Satuan daya adalah watt (simbol W). 
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Satu watt nilainya sama dengan satu joule per detik. Dengan kata lain, daya 1 Watt 

menunjukkan pekerjaan yang dilakukan, yaitu energi yang sedang dikonversi, dengan 

nilai satu joule per detik. Sebagai contoh, sebuah bola lampu listrik 25 watt mengubah 

energi listrik menjadi cahaya dan panas pada tingkat 25 joule per detik. Contoh lain, 

sebuah mesin sepeda motor memiliki output daya maksimum sebesar 45.000 watt 

(atau sama dengan 45 “kW”) menggunakan energi kimia (dalam bentuk bensin) untuk 

memproduksi hingga 45.000 joule per detik energi kinetik di roda belakang. Kapasitas 

adalah istilah lain untuk daya yang sering digunakan untuk menyatakan besarnya daya 

peralatan energi terbarukan. 

2.2.4 Satuan Energi 

Standar internasional satuan energi adalah Joule atau kilo kalori (kCal), tapi 

besaran satu joule adalah jumlah energi yang sangat kecil (contoh satu batang coklat 

mengandung sekitar 1.000.000 joule energi). Oleh karena itu, umumnya satuan 

kilowatt jam (kWh) lebih sering digunakan dalam bidang energi terbarukan, karena 

kWh adalah satuan yang lebih besar energi dari joule (1 kWh = 3.6 juta joule). 

Disamping itu, pengertian kWh dapat digunakan dalam kegiatan pemakaian energi 

ataupun peralatan yang menghasilkan energi. Salah satu contoh adalah tagihan 

pemakaian listrik dinyatakan dalam kWh. Setiap bentuk energi memiliki nilai panas, 

atau nilai energi sendiri, dan masingmasing bentuk energi tersebut juga diukur 

menurut volume ataupun menurut berat. Minyak bumi biasanya diukur dengan barel, 

gas bumi dengan meter kubik, batu bara dengan satuan berat kg, energi listrik dengan 

kWh. Beberapa satuan energi yang umum digunakan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Satuan Energi 

Satuan Setara dengan 

1 Btu  = 1055.6 Joules (J) 

1 MJ  = 106 J 

1 GJ  = 109 J 

1 TJ  = 1012 J 

1 PJ  = 1015 J 

29.0 PJ  Setara 1 juta ton batubara 

41.868 PJ  Setara 1 juta ton minyak 

3.60 MJ  1 kilowatt-hour (kWh) 

1 PJ gas alam  Setara dengan 172,000 barel minyak 
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1 ton LPG  Setara 8.46 barel minyak 

1 ton  = 1000 Kg 

1 kilolitre  = 6.2898 barel 

1 horsepower-hour  = 2.684520 MJ 

Satuan Setara dengan 

1 kilowatt-hour  
= 3.6 MJ* 

= 3,414 Btu (Int) 

2.2.5 Pemanfaatan dan Penyediaan Energi 

Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung 

maupun tidak langsung dari sumber energi. Penyediaan energi adalah kegiatan atau 

proses menyediakan energi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 

Kebijakan pokok yang diterapkan Pemerintah dalam kaitannya dengan pemanfaatan 

dan penyediaan energi meliputi : 

 Penyediaan : Jaminan ketersediaan pasokan energi domestik; optimasi 

produksi energi; perwujudan konversi energi. 

 Penggunaan Energi : Efisiensi energi; diversifikasi energi. 

 Penetapan kebijakan harga energi yang disesuaikan terhadap harga ekonomis 

dengan pertimbangan kemampuan dari perusahaan kecil dan membantu yang 

miskin dalam jangka waktu tertentu. 

 Perlindungan lingkungan dengan penerapan prinsip pengembangan yang 

berkelanjutan. 

 

2.3 Konsep Energi Alternatif 

Energi Alternatif menurut definisi adalah energi yang dihasilkan dengan cara yang 

tidak menghabiskan sumber daya alam atau merusak lingkungan. Ini adalah sumber 

energi yang merupakan alternatif bahan bakar fosil. Jenis utama cara berbahaya untuk 

menghasilkan energi adalah menggunakan bahan bakar fosil dan tenaga nuklir. Arti kata 

'alternatif' digunakan karena itu adalah pengganti bahan bakar fosil yang memasok 

sebagian besar populasi. Ada banyak cara alternatif untuk menghasilkan energi. 

Penggunaan energi alternatif semakin meningkat dari waktu ke waktu orang telah 

menemukan bahwa bahan bakar fosil sudah habis dan solusi alternatif harus dibuat. 

Orang-orang diharapkan akan mulai bergerak ke masa depan energi yang lebih bersih. 

Untungnya, tingkat pertumbuhan tahunan meningkat, yang memberi tahu kita bahwa 



 

5 
 

orang telah menyadari fakta yang sangat penting bahwa bahan bakar fosil pada akhirnya 

akan habis. 

Dunia membutuhkan energi terbarukan untuk menjaga Bumi tetap hidup. Lapisan 

ozon semakin hancur, pemanasan global meningkat. Ini akan berhenti jika dunia 

menggunakan alternatif bahan bakar fosil. 

2.3.1 Pentingnya Pengembangan Energi Terbarukan 

Pangsa konsumsi energi akhir di Indonesia didominasi oleh minyak, diikuti 

oleh gas, batubara dan energi hidro, dan sepertinya impor minyak dan produk 

petroleum akan meningkat untuk memenuhi meningkatnya permintaan domestik. 

Dengan pertumbuhan konsumsi yang cepat, diperkirakan bahwa tanpa sumber daya 

energi yang baru dan upaya efisiensi energi, Indonesia dapat menjadi importir minyak 

murni dalam waktu dekat. 

Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, terutama untuk pembangkit 

listrik, pemerintah telah berinisiatif untuk meningkatkan penggunaan sumber energi 

terbarukan. Penggunaan energi terbarukan untuk elektrifikasi pedesaan di Indonesia, 

menantang, membuat pulau dari pulau sulit, untuk membangun sistim distribusi listrik 

yang saling terhubung, baik secara fisik maupun finansial. Oleh karena itu, 

desentralisasi listrik dapat menjadi pilihan terbaik. 

2.3.2 Pengembangan Teknologi Energi Terbarukan 

Teknologi energi terbarukan yang telah dikembangkan secara signifikan 

dengan jumlah teknologi yang diluncurkan pasar komersial. Beberapa teknologi yang 

menggunakan biomassa, panas bumi, dan energi hidro telah mencapai tingkat 

komersial, dimana mereka dapat digunakan untuk elektrifikasi pedesaan. Komponen 

mikro hidro seperti turbin, alat pengatur, dan peralatan listrik sekarang ini telah dibuat 

dengan kandungan lokal yang tinggi. Namun, modul photovoltaic telah dirakit secara 

lokal. Pemanas udara dengan panas surya dan pengering tenaga surya juga dibuat 

secara lokal. Perlengkapan Pengering Tenaga surya untuk produk pertanian telah 

dipasang di dalam fabrikasi. Penghasil gas biomassa telah diluncurkan di Indonesia. 

Komponen Sistem Konversi Energi Skala Kecil kecuali generator sekarang dapat 

dibeli oleh lokal. 

 



 

6 
 

2.3.3 Kendala dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan (ET) 

Dari aspek teknis, semakin banyak komponen dari teknologi energi terbarukan 

yang kini dapat disediakan di Indonesia, seperti pembangkit tenaga mikro hidro dan 

biomassa skala kecil. Akan tetapi, penggunaan energi surya (contoh modul PV) dan 

sistem energi angin masih membawa cadangan impor yang tinggi. 

Beberapa kemudahan dalam pemanfaatan ET adalah: 

a. Dari aspek teknologi, tantangan utama sering ditemukan rendahnya kualitas 

teknologi ET jadi lebih banyak menimbulkan kegagalan. Selain itu, masih 

ditemukan ketidaksesuaian antara teknologi ET dengan kondisi sosial, geografi 

dan ekonomi masyarakat. 

b. Harga teknologi ET yang tidak kompetitif dibandingkan energi konvensional juga 

menghambat laju peningkatan pemanfaatan ET. 

c. Terbatasnya informasi mengenai teknologi ET yang diperlukan masyarakat 

perdesaan juga menentang pertumbuhan teknologi ET. 

d. Kurangnya tenaga teknis di lapangan sehingga menyulitkan perawatan setelah 

pemasangan (layanan purna jual) 
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MODUL 2 

Energi Surya 
 

2.1 Tujuan Pembelajaran 

 Agar mahasiswa memiliki pengetahuan tentang energi surya, pengukuran, 

pemanfaatan, dan optimasinya 

 

2.2 Pengenalan Energi Surya 

Energi dari matahari tiba dibumi dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang mirip 

dengan gelombang radio tetapi memiliki kisaran frekwensi yang berbeda. Energi dari 

matahari ini dikenal di Indonesia sebagai energi surya. 

Energi surya yang diterima dengan penuh daya pada suatu permukaan daerah 

penerima dan diklaim sebagai radiasi matahari. Rata-rata nilai dari radiasi surya di luar 

atmosfir bumi adalah 1353 W / m
2
, dinyatakan sebagai konstanta surya. Total energi yang 

sampai pada permukaan horizontal dibumi adalah konstanta surya yang diakhiri oleh 

radiasi dan pemantulan atmosfer sebelum mencapai bumi dan nilai ini disebut sebagai 

radiasi surya global. 

Radiasi surya global terdiri dari radiasi yang langsung memancar dari matahari 

(radiasi langsung) dan radiasi sebaran yang dipencarkan oleh molekul gas, debu dan uap 

udara di atmosfer (radiasi difus). 

 

Gambar 2.1 Radiasi Langsung dan Radiasi Sebaran pada Permukaan Horisontal 
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Insolasi surya adalah intensitas radiasi surya rata-rata yang diterima selama satu jam, 

dinyatakan dengan lambang I dan satuan W/ m
2
. Nilai insolasi surya dipengaruhi oleh 

waktu siklus perputaran bumi, kondisi cuaca meliputi kualitas dan kuantitas awan, 

pergantian musim dan posisi garis lintang. 

Matahari terbit disetujui selesai dalam satu hari disetujui sebagai jam surya. Untuk 

Indonesia, jumlah jam surya adalah sekitar 4 - 5 jam per hari. Jumlah radiasi yang 

diterima dalam satu hari dinyatakan dengan satuan kilowatt-jam / m
2
 (kWh / m

2
). 

Produksi energi surya pada suatu daerah dapat dihitung sebagai berikut: 

 

Energi surya yang dihasilkan (Watt) = Insolasi surya (W / m2) x luas (m2) 

2.2.1 Pemanfaatan Energi Surya 

Ada banyak cara pemanfaatan energi surya secara efektif. Secara garis besar, 

pemanfaatan energi surya menjadi dua metode, yaitu:  

1) Pemanfaatan panas radiasi surya melalui teknologi surya termal. 

Panas dari radiasi surya dapat dimanfaatkan dengan menggunakan alat pengumpul 

panas atau yang biasa disebut kolektor surya. Kolektor surya menyerap radiasi 

surya dan mengkonversinya menjadi energi panas yang digunakan untuk 

memanaskan udara atau udara yang dapat digunakan langsung atau pun tidak 

langsung untuk berbagai aplikasi seperti; Pemanas udara, pemanas hasil pertanian, 

distilasi / desalinasi (tenaga surya), memasak (kompor surya), pendingin surya, 

pendingin uap, dan lain- berbaring  

2) Pembangkit daya listrik melalui teknologi fotovoltaik (PV). 

Energi surya dapat diubah langsung menjadi listrik dengan menggunakan sel 

surya. Proses konversi energi surya menjadi listrik disebut teknologi fotovoltaik. 

Pembangkit daya listrik dengan menggunakan teknologi fotovoltaik atau yang 

dikenal dengan istilah sistem PV pada saat dikembangkan untuk menyediakan 

peralatan listrik yang telah diperbaiki. Selain dapat digunakan untuk program 

listrik perdesaan, sistem PV juga dapat digunakan untuk: 

 Lampu penerangan jalan dan lingkungan; 

 Penyediaan listrik untuk keperluan penerangan dan pengeras suara di rumah 

peribadatan 

 Penyediaan listrik untuk sarana pelayanan kesehatan, seperti: rumah sakit, 

Puskesmas, Posyandu, dan Rumah Bersalin; 
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 Penyediaan listrik untuk Kantor Pelayanan Umum Pemerintah. untuk 

membantu usaha konservasi energi dan mambantu PLN mengurangi beban 

puncak disiang hari; 

 Untuk pompa air, yang digunakan untuk pengairan irigasi atau sumber air 

bersih (air minum). 

2.2.2 Keuntungan dan Kelemahan 

Keuntungan pemanfaatan energi surya, antara lain: 

 Dapat diperoleh secara gratis di alam. 

 Ramah Lingkungan dan tidak berisik. 

 Tidak bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas dan batu 

bara. 

 Mempunyai peluang pasar di bidang peralatan industri dan mesin pertanian 

yang memanfaatkan energi surya. 

 Dapat diaplikasikan pada berbagai kondisi: daerah yang sedang dilewati, 

pantai, pantai, daerah bencana, dan sebagainya. Dapat memiliki listrik sendiri 

tanpa memerlukan jaringan distribusi dari PLN. 

 Tidak memerlukan biaya operasional. 

 Instalasi, kemudahan dan perawatan mudah. 

 Peralatan untuk memanfaatkan langsung panas radiasi surya (surya termal) 

mudah dibuat sesuai kebutuhan, fleksibel dan praktis. 

 Listrik dari energi surya dapat mengalirkan dalam baterai dan dapat digunakan 

pada malam hari atau pada saat tidak ada matahari / mendung. 

 Energi panas dari radiasi surya juga dapat digunakan dalam media seperti 

udara, batu dan material lainnya. 

Pemanfaatan energi surya juga memiliki banyak kelemahan, seperti: 

 Membutuhkan area luas untuk radiasi matahari sejauh mungkin. 

 Biaya investasi cukup tinggi untuk sistem PV. 

 Efisiensi peralatan energi surya masih rendah. 

 Membutuhkan komponen tambahan untuk menghemat energi matahari saat ini 

tidak ada sinar matahari / malam hari dan tidak langsung menambah biaya 

investasi awal. 
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 Bersifat intermiten / tidak kontinyu (tergantung pada kondisi cuaca). 

2.3 Fotovoltaik (PV) 

2.3.1 Prinsip Kerja PV 

Fotovoltaik berasal dari bahasa Yunani yang berarti listrik dari cahaya / sinar. 

Cahaya dari matahari dapat diubah menjadi listrik dengan menggunakan sel surya 

yang terbuat dari bahan semikonduktor, seperti silikon. 

 

Gambar 2.2 Dari sel surya hingga PLTS (sumber : PT. LEN 2008) 

 

Beberapa sel surya dirangkai menjadi modul / panel surya seperti yang dijual di 

pasaran kemudian di pasang sebagai sistem pembangkit listrik tenaga surya sesuai 

dengan kapasitas daya yang dibutuhkan. Listrik yang dihasilkan oleh modul surya dan 

PLTS kemudian dapat digunakan untuk mengaktifkan peralatan seperti lampu, TV, 

pompa, kipas, setrika, dan peralatan elektronik lainnya. Aplikasi sistem PV dapat 

dilihat pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Skema sistem PV (Sumber: Winrock Internasional/Nepal, 2004) 

 

2.3.2 Komponen Sistem PV 

Sistem PV secara umum terdiri atas beberapa komponen, yaitu: 

 Modul surya 

Modul surya adalah komponen utama dalam sistem PV yang mengubah sinar 

matahari menjadi listrik. Listrik yang dihasilkan adalah arus listrik DC. Kapasitas 

daya modul surya yang dihitung dalam satuan Watt-peak (Wp) dan merupakan 

spesifikasi modul surya yang diklaim daya yang dapat dihasilkan oleh modul 

surya pada saat insulasi surya yang diterima sebesar 1000 W/m
2
 dan Kondisi Suhu 

Lingkungan 25
0
C. Daya dan arus listrik yang dihasilkan modul surya berubah-

tergantung pada besar radiasi radiasi yang diterima. 

 Baterai/Aki 

Baterai dapat digunakan untuk menyimpan energi dari modul surya sehingga 

dapat digunakan pada saat tidak ada sinar matahari. Ada beberapa jenis baterai/aki 

yang dapat digunakan pada sistem PV. Baterai/aki mobil kurang cocok digunakan 

pada sistem PV karena tidak mampu mengatasi fluktuasi pemakaian (discharge) 

yang terjadi dalam sistem PV. Jenis barterai/aki yang bisa digunakan antara lain: 

1. Baterai deep cycle Asam timbal atau yang biasa digunakan pada mobil golf. 

2. Baterai yang biasa digunakan pada kapal selam: dapat digunakan selama 

kurang lebih 2-3 tahun. 

Ukuran kapasitas baterai diumumkan dengan satuan ampere-jam (Ah). Baterai 

dengan kapasitas 100 Ah, tegangan 12 V dapat menyimpan energi sebesar 1.200 
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Wh (12 V x 100 Ah). Ukuran baterai yang digunakan pada sistem PV berbeda-

beda, tergantung kebutuhan kebutuhan. 80% baterai hemat. 

 Regulator baterai 

Komponen ini diperlukan untuk melewati lalu lintas listrik dari modul surya ke 

baterai / aki dan dari baterai / aki ke beban. Saat baterai / aki sudah penuh maka 

regulator akan menghentikan proses pengisian listrik dari modul surya ke baterai, 

sehingga sebaliknya. Saat listrik di dalam baterai tinggal 20-30%, regulator akan 

memutus aliran listrik dari baterai ke beban, begitu juga sebaliknya. 

 Inverter 

Berfungsi mengubah listrik DC (yang dihasilkan modul atau baterai) menjadi 

listrik AC yang dapat digunakan sesuai dengan spesifikasi peralatan elektrik 

rumah tangga (120 atau 240 V AC, 50 atau 60 Hz). Inverter banyak tersedia 

dipasaran dengan ukuran bervariasi mulai dari 250 watt hingga 8.000 watt. 

 Asesoris dan komponen pendukung lainnya 

Selain komponen-komponen utama, sistem PV juga memiliki beberapa asesoris 

dan komponen pendukung seperti pengkabelan, dan asesoris lain tergantung jenis 

aplikasinya. 
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MODUL 3 

Energi Biomassa 

 

 

2.1 Tujuan Pembelajaran 

 Agar mahasiswa memiliki pengetahuan tentang biogas, proses, dan pemanfaatannya. 

 

2.2 Pengenalan Energi Biomassa 

Biomassa adalah produk fotosintesis yang menyerap energi matahari dan mengubah 

karbon dioksida, dengan udara ke campuran karbon, hidrogen dan oksigen. Biomassa 

adalah bahan biologis yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar, baik langsung 

maupun setelah diproses melalui proses yang dikenal sebagai konversi biomassa. 

Biomassa juga memuat sampah bio yang bisa diuraikan yang bisa digunakan sebagai 

bahan bakar. Biomassa tidak termasuk bahan organik yang telah diubah dengan proses 

geologis ke dalam zat seperti batubara atau minyak bumi. 

 

 Bahan Baku Biomassa 

Bahan Baku (bahan baku) energi biomassa sangat beragam. Biomassa dapat 

diambil dari tanaman perkebunan, hutan, peternakan atau bahkan sampah. Bioenergi 

adalah energi yang berasal dari tanaman hidup (biomassa) yang ada di sekitar kita. 

Energi itu biasa disebut sebagai bahan bakar hayati atau biofuel. Energi ini tidak akan 

pernah habis selama tersedia tanah, udara, dan matahari masih memancarkan sinarnya 

ke muka bumi. Selama mau menanam, membudidayakan, serta mengolahnya menjadi 

produk bermanfaat seperti bahan bakar. 

Saat ini, Indonesia merupakan negara yang paling kaya dengan energi hijau. 

Menurut BPPT Kita memiliki minimal 49 jenis tanaman bahan baku biofuel yang 
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didistribusikan secara spesifik di seluruh pelosok Nusantara. Kelapa sawit tumbuh di 

wilayah yang tumbuh dengan curah hujan yang tinggi. 

Selain itu, ada tanaman tebu yang menghendaki perbedaan musim yang 

dikonfirmasi antara hujan dan kemarau. Singkong mampu berproduksi baik di 

lingkungan sub-optimal dan toleran pada tanah dengan tingkat kesuburan rendah. 

Jarak pagar mampu berproduksi optimal di daerah terik dan gersang. Kelapa berada di 

pantai-pantai, bahkan di pulau-pulau menjauh. Ditambah tanaman lain, seperti sagu, 

nipah, nyamplung, bahkan limbah pertanian, seperti sekam padi, ampas tebu, tongkol 

jagung, dan biji-bijian sangat mudah didapat di Indonesia. 

 

 Klasifikasi Biomassa sebagai Bioenergi 

Berdasarkan jenisnya, Bahan Baku Biomassa dikelompokan menjadi beberapa 

jenis kayu, buah, biji-bijian, akar dan sisa limbah biomassa. Semua jenis bahan 

tersebut merupakan bahan-bahan yang bisa dirubah menjadi bahan baku bioenergi. 

Berdasarkan proses pengolahannya menjadi bioenergi, pengubahan (konversi) 

biomasa dikelompokkan menjadi: 

 

Gambar 3.1 Pohon Energi Biomassa 

- Konversi terno-kimia 
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Pengubahan bentuk biomasa menjadi bioenergi yang melibatkan panas dan reaksi 

kimia 

- Konversi fisika-kimia 

Pengubahan bentuk biomasa menjadi bioenergi yang melibatkan proses fisika dan 

reaksi kimia 

- Konversi biologi 

Pengubahan bentuk biomasa menjadi bioenergi yang melibatkan proses biologis 

Berdasarkan sifatnya, biomasa sebagai bahan baku bioenergi dikelompokkan 

menjadi bahan bakar padatan (arang, briket, pelet), bahan bakar gas (syngas, 

biogas) dan bahan bakar cair (biodiesel, biooil, bioetanol). 

Berdasarkan pemanfaatan biomassa sebagai bahan baku bioenergi dibagi menjadi: 

- Pemanfaatan panas 

Panas yang dihasilkan oleh pembakaran biomasa, dimanfaatkan sebagai sumber 

energi untuk memasak dan memanaskan ketel. 

- Pemanfaatan listrik 

Listrik dapat dihasilkan melalui proses konversi dari bahan baku menjadi bahan 

bakar pembangkit listrik, listrik dimanfaatkan untuk aktivitas manusia. 

- Pemanfaatan transesterisikasi 

Biodiesel yang diproduksi secara transesterifikasi digunakan sebagai bahan bakar 

penggerak mesin seperti kendaraan dan mesin diesel. 

 

2.3 Biogas 

Biogas merupakan proses produksi gas bio dari bahan organik dengan bantuan bakteri. 

Proses degradasi bahan organik ini tanpa melibatkan oksigen disebut pencernaan 

anaerobik Gas yang dihasilkan sebagian besar (lebih dari 50%) terdiri dari metana. bahan 

organik yang terkumpul pada digester (reaktor) akan diuraiakan menjadi dua dengan 

bantuan dua jenis bakteri. Tahap pertama bahan orgranik akan didegradasi menjadi asam 

lemah dengan bantuan bakteri pembentuk asam. Bakteri ini akan menguraikan sampah 

pada tingkat hidrolisis dan asidifikasi. Hidrolisis adalah penguraian senyawa kompleks 

atau rantai panjang seperti lemak, protein, penggabungan menjadi senyawa yang 

sederhana. Sementara asifdifikasi adalah komposisi asam dari komposisi sederhana. 
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Setelah bahan organik berubah menjadi asam asam, maka proses pencernaan 

anaerobik adalah pembentukan gas metana dengan bantuan bakteri pembentuk metana 

seperti methanococus, methanosarcina, bakteri methano. Kandungan utama dalam biogas 

adalah kombinasi metana (CH4), karbon dioksida (CO2), Air dalam bentuk uap (H20), 

dan beberapa gas lain seperti hidrogen sulfida (H2S), gas nitrogen (N2), gas hidrogen 

(H2) dan gas jenis lainnya dalam jumlah kecil. 

Tabel 3.1 Komposisi Biogas 

Substansi Simbol Persen 

Metane  CH4  50-70 

 Karbon Dioksida   CO2  30-40  

 Hidrogen   H2   5-10 

 Nitrogen   N2  1-2  

 Uap Air   H2O  0.3  

Hidrogen Sulfida  H2S  trace 

 

 Bahan Baku Biogas 

Berdasarkan resolusi diatas, dapat digunakan bahan baku biogas adalah bahan-

bahan organik seperti limbah pertanian, limbah organik, limbah biomassa. 

Selain hewan dan kotoran manusia, bahan tanaman juga dapat digunakan 

untuk menghasilkan biogas dan biomanure. Sebagai contoh, satu kg limbah tanaman 

mentah dan eceng gondok memiliki potensi dapat memproduksi masingmasing 0,037 

dan 0,045 m3 biogas. 

Bahan organik yang berbeda memiliki karakteristik bio-kimia yang berbeda, 

potensi mereka untuk produksi gas juga bervariasi. Dua atau lebih dari bahan tersebut 

dapat digunakan bersama dengan ketentuan bahwa beberapa persyaratan dasar untuk 

produksi gas atau untuk pertumbuhan normal methanogen terpenuhi. 

 

 Tahapan Pembentukan Biogas 

Tahapan yang terjadi selama proses pembentukan bahan baku menjadi biogas adalah: 

Tahap 1 Hidrolisis 

Limbah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mengandung dari 

lemak, lipid, protein dan bahan anorganik. Besar molekul yang dilarutkan ke dalam 

pelarut sederhana dengan bantuan enzim ekstraseluler yang dikeluarkan oleh bakteri. 

Tahap ini juga dikenal sebagai pemecahan polimer. Misalnya, selulosa yang terdiri 
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dari polimerisasi fosil dipecah menjadi dimerik, dan kemudian berubah menjadi 

molekul monomer gula (dihasilkan) oleh bakteri selulolitik. 

 

Tahap 2 Pengasaman 

Monomer seperti yang dihasilkan pada Tahap 1 adalah fermentasi dalam kondisi 

anaerob menjadi berbagai asam dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh bakteri 

pembentuk asam. Pada saat ini, bakteri pembentuk asam memecah molekul dari enam 

atom karbon (molekul) menjadi molekul dengan atom karbon lebih kecil (asam). 

Asam utama yang dihasilkan dalam proses ini adalah asam asetat, asam propionat, 

asam butirat dan etanol. 

 

Tahap 3 Metanisasi 

Prinsipnya asam yang dihasilkan dalam Tahap 2 diproses oleh bakteri metanogen 

untuk menghasilkan metana. Reaksi yang terjadi dalam proses produksi metana 

disebut Metanisasi dan dinyatakan oleh persamaan berikut (Karki dan Dixit 1984). 

CH3COOH  →  CH4   +  CO2 

Asam Asetat   Metane    Karbon Dioksida 

2CH3CH2OH  +  CO2   →  CH4  +  2CH3COOH 
Etanol    C.Dioksida   Metane   Asam Asetat 

CO2   +  4H2   →  CH4  +  2H2O 
Karbon Dioksida   Hidrogen    Metane   Air 

 Proses Pembuatan Biogas 

Proses pembuatan biogas dengan langkah langkah sebagai berikut: 

1. Mencampur kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan 

perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Bentuk lumpur akan 

mempermudah pemasukan kedalam digester. 

2. Mengalirkan lumpur kedalam digester melalui lubang pemasukan. Pada pengisian 

pertama kran gas yang ada diatas digester dibuka agar pemasukan lebih mudah 

dan udara yang ada didalam digester terdesak keluar. Pada pengisian pertama ini 

dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak sampai digester 

penuh. 

3. Melakukan penambahan starter (banyak dijual dipasaran) sebanyak 1 liter dan isi 

rumen segar dari rumah potong hewan (RPH) sebanyak 5 karung untuk kapasitas 

digester 3,5 - 5,0 m2. Setelah digester penuh, kran gas ditutup supaya terjadi 

proses fermentasi. 
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4. Membuang gas yang pertama dihasilkan pada hari ke-1 sampai ke-8 karena yang 

terbentuk adalah gas CO2. Sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-14 baru 

terbentuk gas metan (CH4) dan CO2 mulai menurun. Pada komposisi CH4 54% 

dan CO2 27% maka biogas akan menyala. 

5. Pada hari ke-14 gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada 

kompor gas atau kebutuhan lainnya. Mulai hari ke-14 ini kita sudah bisa 

menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Biogas ini tidak berbau 

seperti bau kotoran sapi. Selanjutnya, digester terus diisi lumpur kotoran sapi 

secara kontinu sehingga dihasilkan biogas yang optimal. 

 

 Peralatan Produksi Biogas 

Sebagaimana telah diterangkan diatas, membuat biogas dengan kotoran sapi cukup 

mudah. Hanya dengan memasukkan kotoran sapi kedalam digester anaerob, dan 

mendiamkannya beberapa lama, Biogas akan terbentuk. Hal ini bisa terjadi karena 

sebenarnya dalam kotoran sapi yang masih segar terdapat bakteri yang akan men-

fermentasi kotoran tersebut. Tanpa dimasukkan ke dalam digester pun biogas 

sebanarkan akan terbentuk pada proses dekomposisi kotoran sapi, namun prosesnya 

berlangsung lama dan tentu saja biogas yang dihasilkan tidak dapat kita gunakan. 

Ada tiga jenis digester yang telah dikembangkan selama ini, yaitu: 

Fixed Dome Plant 

Pada fixed dome plant, digesternya tetap. Penampung gas ada pada bagian atas 

digester. Ketika gas mulai timbul, gas tersebut menekan slurry ke bak slurry. Jika 

pasokan kotoran ternak terus menerus, gas yang timbul akan terus menekan slurry 

hingga meluap keluar dari bak slurry.  
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Gambar 3.2 Fixed Dome Plant 

Gas yang timbul digunakan/dikeluarkan lewat pipa gas yang diberi katup/kran. 

Reaktor ini disebut juga reaktor china. Dinamakan demikian karena reaktor ini dibuat 

pertama kali di china sekitar tahun 1930 an, kemudian sejak saat itu reaktor ini 

berkembang dengan berbagai model. Pada reaktor ini memiliki dua bagian yaitu 

digester sebagai tempat pencerna material biogas dan sebagai rumah bagi bakteri,baik 

bakteri pembentuk asam ataupun bakteri pembentu gas metana. Bagian ini dapat 

dibuat dengan kedalaman tertentu menggunakan batu, batu bata atau beton. 

Strukturnya harus kuat karna menahan gas aga tidak terjadi kebocoran. Bagian yang 

kedua adalah kubah tetap (fixed-dome). Dinamakan kubah tetap karena bentunknya 

menyerupai kubah dan bagian ini merupakan pengumpul gas yang tidak bergerak 

(fixed). Gas yang dihasilkan dari material organik pada digester akan mengalir dan 

disimpan di bagian kubah. 

Keuntungan: Tidak ada bagian yang bergerak, awet (berumur panjang), 

dibuat di dalam tanah sehingga terlindung dari berbagai cuaca atau gangguan lain dan 

tidak membutuhkan ruangan (diatas tanah). Biaya konstruksi lebih murah daripada 

menggunaka reaktor terapung, karena tidak memiliki bagian yang bergerak 

menggunakan besi yang tentunya harganya relatif lebih mahal dan perawatannya lebih 

mudah 

Kerugian: Kadang-kadang timbul kebocoran, karena porositas dan retakretak, 

tekanan gasnya berubah-ubah karena tidak ada katup tekanan. 
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Floating Drum Plant 

Floating drum plant terdiri dari satu digester dan penampung gas yang bisa 

bergerak. Penampung gas ini akan bergerak keatas ketika gas bertambah dan turun 

lagi ketika gas berkurang, seiring dengan penggunaan dan produksi gasnya. Reaktor 

jenis terapung pertama kali dikembangkan di india pada tahun 1937 sehingga 

dinamakan dengan reaktor India. Memiliki bagian digester yang sama dengan reaktor 

kubah, perbedaannya terletak pada bagian penampung gas menggunakan peralatan 

bergerak menggunakan drum. Drum ini dapat bergerak naik turun yang berfungsi 

untuk menyimpan gas hasil fermentasi dalam digester. Pergerakan drum mengapung 

pada cairan dan tergantung dari jumlah gas yang dihasilkan. 

 

Gambar 3.3 Floating Drum Plant 

Keuntungan: Tekanan gasnya konstan karena penampung gas yang bergerak 

mengikuti jumlah gas. Jumlah gas bisa dengan mudah diketahui dengan melihat naik 

turunya drum. 

Kerugian: Konstruksi pada drum agak rumit. Biasanya drum terbuat dari 

logam (besi), sehingga mudah berkarat, akibatnya pada bagian ini tidak begitu awet 

(sering diganti). Bahkan jika digesternya juga terbuat dari drum logam (besi), 

digeseter tipe ini tidak begitu awet. Biaya material konstruksi dari drum lebih mahal. 

Faktor korosi pada drum juga menjadi masalah sehingga bagian pengumpul gas pada 

reaktor ini memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan menggunakan tipe kubah 

tetap. 

 

Ballont Plant 
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Konstruksi balloon plant lebih sederhana, terbuat dari plastik yang pada 

ujungujungnya dipasang pipa masuk untuk kotoran ternak dan pipa keluar peluapan 

slurry. Sedangkan pada bagian atas dipasang pipa keluar gas. Reaktor balon 

merupakan jenis reaktor yang banyak digunakan pada skala rumah tangga yang 

menggunakan bahan plastik sehingga lebih efisien dalam penanganan dan perubahan 

tempat biogas. reaktor ini terdiri dari satu bagian yang berfungsi sebagai digester dan 

penyimpan gas masing masing bercampur dalam satu ruangan tanpa sekat. Material 

organik terletak dibagian bawah karena memiliki berat yang lebih besar dibandingkan 

gas yang akan mengisi pada rongga atas. 

 

Gambar 3.4 Ballon Plant 

Keuntungan: biayanya murah, mudah diangkut, konstruksinya sederhana, mudah 

pemeliharaan dan pengoperasiannya. 

Kerugian: tidak awet, mudah rusak, cara pembuatan harus sangat teliti dan hati-hati 

(karena bahan mudah rusak), bahan yang memenuhi syarat sulit diperoleh. 
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MODUL 4 

Energi Angin 

 

 

4.1 Pengenalan Teknologi Energi Angin 

Energi Angin sebagai salah satu jenis sumber energi terbarukan (ET) merupakan 

umber energi yang potensial untuk menghasilkan energi listrik maupun mekanik melalui 

konversi ke listrik maupun mekanik. Pengubahan menjadi listrik yang di mulai dengan 

proses pengubahan energi angin tersebut menjadi putaran mekanik rotor dan selanjutnya 

memutar generator merupakan contoh pemakaian yang banyak digunakan. Sedangkan 

dalam bentuk mekanik, pemakaian yang umum adalah pemompaan mekanik dengan 

menggunakan pompa piston (torak). 

Kedua proses pengubahan ini disebut konversi energi angin, sedangkan sistem 

atau alat yang melakukannya disebut SKEA (Sistem Konversi Energi Angin). Selanjutnya 

untuk menghasilkan listrik disebut SKEA listrik atau lebih dikenal sebagai turbin angin; 

dan untuk mekanik disebut SKEA mekanik atau kincir angin. Sebagaimana energi 

terbarukan lainnya (tenaga surya, biomasa, gelombang samudera, tenaga air skala kecil), 

energi angin merupakan sumber energi yang melimpah, bersih (non polusi) dan mudah 

diperoleh, namun pemanfaatannya adalah spesifik tempat (site specific) sehingga 

memerlukan data dan informasi yang lebih akurat mengenai supply terutama terkait 

dengan potensi energi aktual yang tersedia di suatu lokasi. Pemanfaatan energi angin 

secara ekonomis memerlukan lokasi dengan kecepatan angin rata-rata 6 m/detik atau 

lebih misalnya untuk interkoneksi ke jaringan listrik lokal yang ada (misal PLN); akan 

tetapi bila dalam kondisi tertentu atau dalam kajian pemanfaatan sumber-sumber ET 

aspek ekonomis bukan merupakan persyaratan utama, maka pemanfaatan dalam skala 

yang lebih kecil (menengah atau standalone) merupakan pilihan yang sesuai. Hal ini 

misalnya diperlukan di daerah pedesaan atau pulau-pulau terpencil yang belum memiliki 

jaringan listrik umum; atau untuk pemakaian lainnya antara lain: catu daya komunikasi di 
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daerah terpencil, pengawetan obat-obatan, penerangan perahu nelayan, pengawetan ikan 

nelayan, dan lain-lain. 

Dari segi potensi, energi angin dinyatakan oleh besarnya energi yang dimiliki oleh 

suatu daerah dalam 1 tahun yang disebut AkWh (annual kilowatt hour) per m2 dan 

ditaksir berdasarkan besarnya rapat daya angin (WPD-Wind Power Density) dalam W/m2 

dan kemudian dikalikan dengan jumlah jam dalam 1 tahun yakni 8760 jam. Kecepatan 

angin yang berbeda akan memberikan nilai WPD yang berbeda untuk masing masing 

wilayah dan menghasilkan kelas pemanfaatan dalam skala kecil, menengah dan besar 

sesuai dengan jumlah nilai WPD tersebut. 

 

4.2 Metode Pengukuran 

Metode pengukuran data angin dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Tidak langsung 

(i) Pengamatan fenomena alam di lokasi yang dapat ditaksir secara kuantitatif, 

misalnya dengan menggunakan skala Beaufort. 

(ii) Kondisi ekologi suatu lokasi. 

b. Langsung 

Pengukuran langsung data angin primer (kecepatan dan arah angin) di lokasi. 

Kecepatan angin diukur dengan anemometer, dan arah angin dengan sensor arah 

angin. Syarat pengukuran adalah sebagai berikut : 

(i) Pengukuran kecepatan dan arah angin dilakukan pada ketinggian standar 

WMO (World Meteorological Organization) = 10 m, atau pada ketinggian 

yang dirancang untuk tinggi aktual menara turbin angin. 

(ii) Menggunakan peralatan standar (anemometer analog atau digital) yang 

dilengkapi dengan data logger. 

(iii) Pengukuran arah angin dilakukan dengan alat ukur arah angin (tipe mekanis 

atau elektris), yang dapat digabung atau terpisah dengan anemometer. Arah 

angin acuan adalah utara (0 derajat). Dengan menggunakan data logger, semua 

parameter dicuplik (sampling) setiap 10 menit dan dicatat sebagai nilai rata-

rata, deviasi standar, maksimum dan minimum. Data tersebut dicatat secara 

berurutan (serial). 

(iv) Pengukuran minimum dilakukan dalam satu tahun. 

c. Pengukuran sesaat dilokasi (survey): 
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(i) Kecepatan angin diukur setiap 10 menit untuk mendapatkan kecepatan angin 

rata-rata per jam dan harian. 

(ii) Setiap 1 jam pada beberapa pengukuran yang mewakili 1 hari dan mengambil 

rata-ratanya. 

d. Ekstrapolasi 

Ekstrapolasi dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran standar (10 m) 

untuk menaksir kecepatan angin pada suatu ketinggian di atas ketinggian standar, 

misalnya pada 15 m, 24 m, 30 m, dan seterusnya. 

 

4.3 Turbin Angin 

Prinsip Dasar Turbin Angin 

SKEA (Sistem Konversi Energi Angin) adalah sebuah sistem yang mengubah energi 

angin menjadi listrik (disebut SKEA listrik atau turbin angin) atau menjadi energi 

mekanik (disebut SKEA mekanik atau kincir angin). 

Proses pengubahan energi adalah sebagai berikut: 

 Pengubahan energi angin (dengan memutar sudu) menjadi putaran sudu (putaran 

rendah). 

 Pengubahan putaran sudu yang digandeng ke poros unit transmisi menjadi putaran 

unit transmisi (roda gigi atau sabuk). 

 Pengubahan putaran unit transmisi menjadi putaran generator (putaran tinggi). 

 Pengubahan putaran generator menjadi energi listrik (tegangan DC atau AC). 

Karena tiap komponen konversi memiliki efisiensi tersendiri, maka tidak semua energi 

yang diubah dapat dimanfaatkan. 

Efisiensi total terdiri atas: 

o Efisiensi rotor SKEA: Cp (koefisien daya) maksimum 0,40; untuk poros tegak dan 

0,50 untuk poros datar. 

o Efisiensi unit transmisi: ηr (≈ 0,95). 

o Efisiensi generator: ηG (≈ 0,50 - 0,95). 

Dalam perhitungan praktis, efisiensi total sebuah turbin angin di ambil sebesar 30%. 

 

Jenis dan Klasifikasi 

SKEA listrik atau turbin angin dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
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a. Berdasarkan keluaran yang dihasilkan: SKEA listrik (turbin angin) dan SKEA 

mekanik (kincir angin). 

b. Berdasarkan gaya-gaya aerodinamis dominan. 

 Poros datar (HAWT - Horisontal Axis Wind Turbine): Gaya yang lebih dominan 

adalah gaya angkat (lift). 

 Poros tegak (VAWT - Vertical Axis Wind Turbine): Gaya yang lebih dominan 

adalah gaya hambat/ drag. 

c. Berdasarkan posisi rotor 

 Upwind: Posisi rotor turbin angin menghadap angin, atau rotor beroperasi di 

depan menara atau rotor berada pada sisi yang sama dengan arah angin. 

 Downwind: Rotor berada pada sisi yang berlawanan dengan arah angin, atau rotor 

berada dibelakang menara dan arah angin. 

d. Berdasarkan kapasitas 

 Skala kecil : < 10 kW 

 Skala menengah: 10 kW - 100 kW 

 Skala besar : > 100 kW 

e. Berdasarkan tipe jaringan terdiri atas 2 (dua) jenis, yakni: 

(i) Sistem sentralisasi  

Pemanfaatan SKEA sebagai pembangkit listrik terpusat guna memasok 

kebutuhan listrik untuk berbagai pemakaian disuatu daerah dengan 

menggunakan jaringan-jaringan transmisi dan distribusi. 

(ii) Desentralisasi 

Pemakaian SKEA sebagai pemasok listrik bagi sejumlah atau sekelompok 

pemakai tanpa dihubungkan langsung oleh jaringan transmisi atau distribusi, 

tetapi para pengguna mengambil listrik dari pusat pemasok listrik. Misalnya 

pemanfaatan untuk pengisi baterai (battery station) dimana tiap pengguna 

datang ke stasiun pengisian untuk mengisi baterai masing-masing. Dengan 

cara ini masing-masing pengguna harus memiliki paling sedikit dua set baterai 

agar secara bergantian dapat dipakai untuk memasok listrik di tiap rumah. 

Perbedaan turbin angin skala kecil dan besar pada dasarnya ditentukan oleh kapasitas 

dan diameter rotor (D) serta komponen komponen lainnya. Makin besar kapasitas 

turbin angin, maka komponen nya juga akan makin besar; misalnya rotor, generator, 

nasel dan roda gigi; demikian juga menara yang makin besar dan berat untuk turbin 
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angin besar. Ciri lain adalah bahwa turbin angin kecil pada umumnya mempunyai 

ekor pengarah sebagai subsistem orientasi: sedangkan turbin angin besar tidak 

memiliki ekor pengarah dan untuk pengontrolan dilakukan dengan rotor bergeleng ke 

kiri dan ke kanan terhadap poros datar (yawing) atau lainnya. 
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