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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kebutuhan  enegi  listrik  di  era  sekarang  semakin  meningkat,  

dibuktikan dengan kenaikan konsumsi energi listrik dalam kurun waktu tahun 

2000-2014 yang   mengalami   pertumbuhan   rata -rata   6,8%  per  tahun ,disisi 

lain cadangan bahan bakar fosil semakin menipis (Outlook  Energi Indonesia, 

2016). Pada era ini semua kegiatan manusia membutuhkan energi listrik baik 

kegiatan rumah tangga, kegiatan produksi perusahaan, dan kegiatan umum 

lainnya. Di Indonesia, salah satu pengguna energi listrik terbanyak adalah tempat 

wisata (Katalog BPS, 2012). 

Tempat  wisata  merupakan  salah  satu  tempat  yang  memiliki  kebutuhan 

energi   listrik   yang   digunakan   untuk   penerangan    dan   kebutuhan   lain.   

Sementara   itu,   sejauh   ini pemenuhan kebutuhan energi listrik di tempat wisata 

berasal dari PLN, yang memanfaatkan  batu bara sebagai  sumber energinya. 

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Objek Daya Tarik Wisata 

tahun 2012, sebanyak 68,79 persen usaha objek daya tarik wisata komersial 

menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih dan 74,60 persennya 

menggunakan PLN sebagai sumber tenaga listrik (Katalog BPS, 2012).  

Salah satu cara untuk mengurangi konsumsi energi listrik adalah dengan 

memanfaatkan sumber energi terbarukan karena masalah lingkungan telah 

menempatkan sumber energi terbarukan menjadi sorotan di Indonesia (Outlook  

Energi Indonesia, 2016). Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang 

berasal dari alam seperti angin, air, biogas, biomass, dan energi matahari. Energi 

terbarukan masih minim digunakan di Indonesia (Hanifah, 2017). 

Energi angin, telah mendapat banyak perhatian karena selalu tersedia dan 

ramah terhadap lingkungan tetapi pemanfaatannya masih sangat minim yaitu 

1,87 MW (Hanifah, 2017). Di Indonesia kecepatan angin berkisar antara 2 m/s 

hingga 6 m/s. Dengan karakteristik kecepatan seperti itu, Indonesia dinilai 
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cocok untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga angin skala kecil (10 kW) 

dan menengah (10-100kW), sedangkan penggunaan hingga tahun 2004 masih 

kurang dari 0,5 MW (Rachman, 2012). 

 Daerah pesisir  yang banyak dimiliki Indonesia memiliki kecepatan angin 

yang besar, sehingga memiliki potensi untuk menggerakkan  baling – baling dan 

diubah menjadi energi listrik. Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten 

di Jawa Timur yang mempunyai wilayah perairan laut sepanjang 65 km yang 

meliputi Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Dengan 

kondisi geografis tersebut, kabupaten Tuban digolongkan sebagai daerah pesisir 

(Kabupaten Tuban, 2013). Seiring dengan dinamika masyarakat, pertumbuhan 

wilayah pantai di Kabupaten Tuban tidak dapat dikesampingkan terutama potensi 

bahari di sepanjang pantai kota Tuban. Pantai Boom Tuban merupakan salah satu 

pantai di Kota Tuban yang termasuk kategori dalam wilayah pantai utara yang 

memberi potensi sebagai wisata laut (Dinas, 2009). 

 Secara geografis Pantai Boom merupakan sebuah kawasan wisata di 

Semenanjung Boom, Kutorejo, Kec. Tuban, Jawa Timur yang ramai dikunjungi 

masyarakat  Tuban dan pendatang karena berlokasi dekat dengan alun – alun 

Tuban dan tempat ziarah Sunan Bonang. Pantai Boom di Tuban ini memiliki 

break  water  atau  semenanjung  buatan  yang  panjangnya  sekitar  1000  meter 

sebagai sandaran perahu nelayan tradisional. Kawasan pantai ini juga memiliki 

beberapa gazebo sebagai tempat santai wisatawan dan fasilitas lainnya seperti 

bianglala yang membutuhkan energi listrik sebesar 3.140.000 W setiap 

tahunnya atau 261.667 W setiap bulan dan konsumsi listrik tersebut merupakan 

konsumsi listrik rata -  rata setiap tahunnya di Pantai Boom Tuban (Dinas, 

2017). 

Sesuai dengan catatan BMKG Tuban, daerah pantai Tuban memiliki 

kecepatan angin sebesar 18 km/h atau 5 m/s (BMKG, 2017) yang cukup untuk 

menggerakkan baling – baling pembangkit listrik. Salah satu cara untuk 

menghemat  konsumsi  energi  listrik  di kawasan  wisata  Pantai  Boom adalah 
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penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin dikarenakan pemanfaatan energi 

angin yang berlimpah di Pantai Boom yang merupakan pesisir pantai, dan 

pemasangan kincir angin sangat sesuai dengan lokasi pantai Boom sebagai tempat 

wisata untuk menambah keindahan lokasi wisata juga sebagai sarana edukasi di 

tempat wisata. 

Akan tetapi pemasangan sebuah kincir angin di suatu tempat memiliki risiko 

kegagalan dikarenakan variasi  ketersediaan  sumber energi angin dan bentuk 

kincir yang sesuai sehingga  sebelum  dilakukan  pemasangan, sehingga 

diperlukan  sebuah pemodelan  pembangkit listrik tenaga angin untuk 

meminimalisir kegagalan pemasangan PLT Angin dan untuk mempermudah 

perancangan dan analisa dari sistem Pembangkit Listrik Tenaga Angin tersebut. 

Pemodelan terhadap pembangkit listrik tenaga angin telah banyak dilakukan 

pada penelitian sebelumnya, seperti pemodelan pembangkit listrik tenaga angin 

menggunakan generator magnet permanen (Subrata, 2014), pemodelan 

pembangkit  listrik tenaga angin untuk koneksi grid (Syafaruddin, 2013), dan 

simulasi sistem pembangkit listrik tenaga angin yang menggunakan Doubly Fed 

Induction Generator (DFIG) (Harumwidiah, dkk, 2016).  

Terdapat  banyak  pemodelan dari pembangkit  listrik tenaga angin,  namun 

belum ada penelitian tentang simulasi PLT Angin di kawasan wisata pantai boom 

Tuban. Oleh karena itu, penelitian “Simulasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin 

di Kawasan Wisata Pantai Boom Tuban” dilakukan dengan harapan dapat 

mengetahui bagaimana hasil uji simulasi angin sebagai pembangkit listrik di 

Kawasan Wisata Pantai Boom Tuban dan model pembangkit yang cocok untuk di 

pasang di Kawasan Wisata tersebut. Penelitian ini menghasilkan beberapa 

pemodelan pembangkit listrik tenaga angin dengan beberapa variasi yang 

dimasukkan sesuai kondisi eksisiting di Pantai Boom Tuban. Keluaran berupa 

daya listrik dimana pemodelan dari turbin angin ini merupakan pemodelan 

turbin angin horizontal (Pramana, dkk, 2014). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.   Bagaimana  pemodelan  pembangkit   listrik  tenaga  angin  

yang  tepat diterapkan di Kawasan Wisata Pantai Boom Tuban? 

2.   Bagaimana    hasil   uji   simulasi   pemanfaatan    angin   laut   

sebagai pembangkit listrik di Kawasan Pantai Boom Tuban? 

 

 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Memodelkan pembangkit listrik tenaga angin yang sesuai dengan 

lokasi   Kawasan Wisata Pantai Boom Tuban. 

2. Mengetahui    hasil   uji   simulasi   pemanfaatan   angin   laut   

sebagai pembangkit listrik di Kawasan Wisata Pantai Boom Tuban. 

 

 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian  ini diharapakan dapat menjadi kontribusi  bagi 

masyarakat maupun praktisi yang ingin membuat sebuah Pembangkit Listrik 

Tenaga Angin di Kawasan Wisata Pantai Boom Tuban. 

 

 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini akan membahas dan meneliti tentang simulasi 

pemanfaatan angin laut sebagai pembangkit listrik mandiri di Kawasan Wisata 

Pantai   Boom  Tuban.   Untuk   itu,  agar   mendapatkan   arah   penelitian   dan 

pembahasan  yang fokus sehingga tujuan penulisan ilmiah bisa dicapai, maka 

penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian yang ada yaitu sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini hanya akan membahas mengenai model/ simulasi 

pembangkit listrik tenaga angin dan tidak sampai ke pemasangan 

PLT Angin. 

2. Pemodelan  yang akan digunakan  adalah  Wind Turbine  Model  

dan Wind Turbine Doubly-Fed Induction Generator Model. 

3. Penentuan titik koordinat PLT Angin sesuai dengan data yang 

diberikan oleh BMKG (sesuai dengan alat ukur angin yang 

dipasang pihak BMKG). 

4. Pemodelan ini merupakan instalasi turbin onshore dimana jarak 

pemasangan turbin 3 km atau lebih dari garis pantai, sesuai 

dengan posisi pantai Boom Tuban. 

5. Pada penelitian ini, arah turbin angin tidak diperhatikan atau 

arah turbin angin mengikuti arah kecepatan angin. 

6. Spesifikasi generator dan konverter mengikuti spesifikasi pada 

pemodelan yang sudah ada. 

7. Pada penelitian ini tidak dijelaskan mengenai spesifikasi  turbin, 

pitch angle, dan hal teknis lainnya. 

 

 Asumsi 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa asumsi, antara lain: 

1. Kecepatan  angin  bersifat  steady  (yang  digunakan  adalah  dalam  

kondisi maksimum, minimum, dan rata – rata). 

2. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  awal  untuk  meninjau  

pemasangan pembangkit listrik tenaga angin di kawasan Wisata Pantai 

Boom Tuban. 

3. Pemodelan yang digunakan sesuai dengan pemodelan yang ada di 

Simulink Matlab r2017a, spesifikasi dan ketentuan sesuai dengan 

pemodelan yang sudah ada. 

 


