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ABSTRAK 

 

Udara yang bergerak (angin) dengan kecepatan tertentu dapat diketahui besarnya dengan 

alat pengukur kecepatan angin yaitu anemometer. Prinsip kerja dari alat pengukur kecepatan angin 

yang biasa digunakan cukup sederhana yaitu cup yang berjumlah tiga buah berputar searah pada 

suatu shaft yang dihubungkan dengan counter. Tujuan penelitian ini adalah merancang 

anemometer jenis cup dan mengkarakterisasi antara kecepatan rotasi dengan kecepatan angin.  

Anemometer rancangan memiliki 3 cup dengan diameter  4 mm dan panjang jari-jari 65 

mm dan wind vane memiliki ukuran panjang 180 mm dan lebar 80 mm. Anemometer dan wind 

vane yang dirancang menggunakan sensor optocoupler dan piringan derajat sebagai penghasil 

counter  dari putaran cup anemometer dan wind vane. Hasil counter putaran akan diproses oleh 

mikrokontroller dan hasilnya akan ditampilkan di LCD. Karakterisasi anemometer rancangan 

dilakukan dengan cara pengambilan sampel kecepatan angin menggunakan anemometer komersial 

dan pengambilan sampel kecepatan rotasi anemometer rancangan. Karakter anemometer 

rancangan kecepatan rotasi cup 0 sampai 450 rpm sebanding dengan kecepatan angin 0 sampai 10 

m/s. Hasil pengujian dilapangan anemometer rancangan dapat beoperasi pada kecepatan angin 3 

m/s.  

 

Kata kunci : Anemometer, Karakterisasi, Kecepatan Angin,  Rotasi 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Angin merupakan kejadian dimana 

udara yang bergerak terus menerus akibat 

rotasi pada bumi. Udara akan memuai akibat 

dipanaskan, udara yang memuai akan lebih 

ringan sehingga udara tersebut akan naik 

dan tekanan udara akan mengalami 

penurunan akibat dari rendahnya tekanan 

udara, udara dingin yang ada disekitar akan 

mengalir ketempat udara yang bertekenan 

rendah. Adapun beberapa jenis angin yaitu 

angin passat, angin muson, angin darat dan 

laut, angin gunung dan angin lembah. Angin 

dalam kehidupan sehari–hari sangat  

 

 

 

dibutuhkan untuk menunjang kegiatan 

maupun digunakan untuk dijadikan sumber 

energi terbarukan seperti menggerakan 

sampan layar dan menggerakkan turbin 

angin. Angin juga bisa menjadi musibah, 

karena pada saat angin mengalami kecepatan 

yang sangat besar maka dapat 

menghancurkan dan menerbangkan apa saja.  

Jumini dan Holifah (2014) 

menyebutkan bahwa dalam mengetahui 

kondisi lingkungan sekitar kita sangatlah 

penting. Kondisi lingkungan yang ada 

disekitar kita dipengaruhi oleh pergerakan 
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udara. Udara yang bergerak (angin) dengan 

kecepatan tertentu dapat diketahui besarnya 

dengan alat pengukur kecepatan angin yaitu 

Anemometer. mahalnya peralatan yang biasa 

digunakan, sehingga membuat masyarakat 

kebanyakan tidak dapat memiliki alat 

tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa 

prinsip kerja dari alat pengukur kecepatan 

angin yang biasa digunakan, cukup 

sederhana yaitu cup yang berjumlah tiga 

buah berputar searah pada suatu shaft yang 

dihubungkan dengan counter. Mengetahui 

prinsip yang sederhana tersebut kita dapat 

mengembangkan alat ini, yaitu dengan 

merancang alat pengukur kecepatan angin 

dari bahan-bahan yang mudah didapat. 

Salah satunya metode yang dilakukan 

untuk mengetahui prinsip kerja dari 

anemometer jenis cup, seperti penelitian 

yang dilakukan oleh (Siswoko dkk., 2014) 

yaitu pengukur kecepatan angin berbasis 

Raspberry PI dimana alat hasil 

rancangannya menggunakan cup counter 

dengan panjang jari-jari 6,5 cm dengan 

diameter cup 4,5 cm. Pembacaan counter 

menggunakan sensor optocoupler dan 

piringan derajat. Proses hasil output sensor 

optocoupler menggunakan Raspberry PI dan 

hasil proses dimasukan kedaalam flashdisk 

dalam format.txt. Keterbatasan dari alat 

pengukur ini tidak memiiki LCD sebagai 

media penampil hasil pengukuran. Alat 

pengukur kecepatan angin belum dikalibrasi 

dan tidak memiliki wind vane sebagai alat 

penentu arah datangnya angin. 

Berdasarkan uraian diatas maka 

penulis tertarik untuk merancang dan 

membuat sistem pembacaan kecepatan angin 

dan arah angin yang memanfaatkan sensor 

optocoupler dan piringan derajat sebagai 

penghasil counter dari putaran cup 

anemometer dan wind vane yang kemudian 

hasil putaran cup anemometer akan 

dikarakterisasi dengan kecepatan angin dan 

hasil putaran cup akan diproses oleh 

mikrokontroller Arduino dan hasil 

pengukuran akan ditampikan di LCD. 

Penelitian ini diberi judul “Perancangan dan 

Karakterisasi Prototipe Anemometer Jenis 

Cup”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang konstruksi 

cup anemometer untuk 

mendapatkan kecepatan angin yang 

disebabkan oleh pergerakan angin. 

2. Bagaimana mengkarakterisasikan 

hasil rotasi dari putaran cup 

anemometer agar dapat mengetahui 

kecepatan angin. 

C. Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya merancang dan 

mengkarakterisasi anemometer 

jenis cup. 

2. Pembahasan penelitian hanya 

tentang anemometer dan wind vane 

tidak termasuk pembuatan data 

logger, karena pembacaan masih 

dilakukan secara manual dengan 

LCD. 

3. Wind vane yang digunakan belum 

dikalibrasi. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Merancang anemometer jenis cup. 

2. Mengkarakterisasi anemometer 

jenis cup dengan kecepatan angin 

dalam satuan m/s.      

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian 

yang dilakukan adalah : 

1. Untuk potensi kecepatan angin 

disuatu daerah khususnya di 

Tanjungpinang 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Palupi 

(2006), tentang uji karakteristik dimensi jari-

jari dari cup counter anemometer. Penelitian 

ini dalam perancangan cup anemometer 

menggunakan fibreglass sebagai jari-jari dan 

belahan bola pimpong sebagai cup 

penangkap angin. Jari- jari cup anemometer 

yang dibuat dengan panjang 5,5 cm, 5,7 cm, 

5,9 cm, 6,2 cm, dan 6,5 cm. Proses 

pengujian menggunakan wind tunnel sebagai 

sumber angin, untuk mengetahui kecepatan 

angin yang dihasilkan wind tunnel 

menggunakan anemometer yang telah 

terkalibrasi. Hasil penelitian ini belum dapat 

menentukan cup yang dapat berkerja paling 

optimal, hanya saja cup anemomter yang 

terbuat dari bahan fibreglass dan belahan 

bola pimpong dapat menghasilkan grafik 

linear sampai kecepatan 13,9 m/s. 

As’ari (2011) meneliti tentang 

rancang bangun anemometer analog didalam 

penelitian merancang anemometer 

menggunakan lengan almunium plat yang 

dapat diubah panjang dan pendeknya, 

dengan panjang jari-jari  2 sampai 9 cm. 

Pengujian panjang jari-jari dengan 

kecepatan sudut terukur semakin pendek 

jari-jari maka kecepatan yang terukur 

semakin besar dan apabila semakin panjang 

jari-jari yang digunakan maka kecepatan 

yang terukur semakin kecil. Diameter cup 

yang digunakan juga diperhitungkan dengan 

kecepatan sudut. Hasil pengukuran 

menunjukkan semakin kecil diameter 

mangkuk maka kecepatan angin yang 

terukur semakin kecil. Apabila semakin 

besar diameter cup yang digunakan maka 

kecepatan angin yang terukur juga semakin 

kecil karena terpengaruh oleh massa cup 

yang digunakan. Massa mangkuk yang 

digunakan juga diperhitungkan dengan hasil 

pengukuran apabila massa mangkuk 

semakin besar maka kecepatan angin yang 

terukur semakin kecil dan apa bila semakin 

kecil massa mangkuk kecepatan yang 

terukur juga kecil. Hasil pengujian yang 

dilakukan maka didapatkan ukuran cup 

anemometer dengan ukuran panjang jari-jari 

2 cm dan diameter mangkuk 8 cm, 

jangkauan ukur anemometer adalah 1,78 m/s 

sampai 4,71 m/s. 

Penelitian (Siswoko dkk., 2014), 

dalam merancang anemometer terdiri dari 3 

bagian yaitu input, proses, dan output. 

Bagian input terdiri dari cup anemometer 

dengan ukuran panjang jari-jari 6,5 cm dan 

diameter cup 4,5 cm dengan besar sudut 

setiap jari-jari adalah 120°. Sensor 

optocoupler sebagai sensor untuk 

pembacaan putaran dari cup. Bagian proses 

terdapat Raspberry PI yang berfungsi untuk 
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memproses ouput pulsa yang dihasilkan 

sensor optocoupler dan akan diproses 

menjadi data dalam bentuk format.txt. 

Bagian output adalah data yang diberikan 

oleh Raspberry PI dalam format.txt dan 

disalin kedalam flashdisk 

Penelitian yang dilakukan oleh 

(Safrianti dkk., 2010) didalam merancang 

sebuah anemometer menggunakan motor 

DC sebagai sensor untuk membaca 

kecepatan angin. Keluaran dari motor  DC 

berupa tegangan analog yang akan menjadi 

masukan untuk ADC (Analog Digital 

Converter), sehingga didapatkan keluaran 

dari ADC dalam bentuk digital. Merancang 

arah angin menggunakan delapan buah 

sensor optocoupler yang akan membaca 

piringan yang telah dilubangi sepanjang 45°. 

Pada saat cahaya LED melewati lubang pada 

piringan maka optocoupler pada saat kondisi 

ini dinamakan logika high. Jika cahaya LED 

terhalang maka kondisi ini dinamakan logika 

low. Menghasilkan logika tepat high dan low 

yang digunakan untuk arah angin, 

diperlukan rangkaian Schmitt Trigger 

dengan menggunakan IC 7414Semua output 

dari proses akan masukan kedalam komputer 

melalui antar muka modul PPI8255 dan 

dalam memproses output tersebut 

memanfaatkan program visual basic dalam 

pengolahan data. 

B.  Dasar Teori  

Angin merupakan kejadian dimana 

udara yang bergerak terus menerus akibat 

rotasi pada bumi. Arah mata angin atau 

sering disebut sebagai mata angin dalam 

bahasa Inggris disebut sebagai cardinal 

directions atau cardinal points. Mata angin 

mempunyai pengertian sebagai panduan 

untuk menentukan arah. 

A. Cup Anemometer 

Cup anemometer adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur kecepatan angin. 

Cup anemometer ini terdiri dari tiga cup 

yang dihubungkan pada lengan yang 

dipasang pada shaft  penggerak. Semua cup 

menghadap searah dimana angin bertiup 

Shaft yang terhubung pada cup akan 

memutar sensor yang bekerja untuk 

menghitung putaran cup (Palupi, 2006). 

. 

Gambar 1. Cup Anemometer  

                 (Sumber: Palupi 2006) 

Desain cup anemometer ini sangat 

berpengaruh terhadap daya tangkap angin 

yang didapatkan oleh cup anemometer. 

Pembuatan cup anemometer panjang jari- 

jari yang ideal untuk anemometer jenis cup 

sepanjang 5,9 cm. Panjang ini dianggap 

ideal karena antara cup yang satu dengan 

yang lainnya tidak saling terhalang satu 

sama lainnya, sehingga apabila angin yang 

mengenai salah satu cup, respon cup untuk 

bergerak lebih tanggap karena tidak 

terhalang oleh bagian yang lainnya.(Palupi, 

2006) 

Gambar 2. Desain jari- jari anemometer 

(Sumber: Palupi, 2006) 
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Poros cup tersebut dipasang dengan 

satu buah piringan derajat sebagai counter 

pembaca kecepatan, dan poros tersebut 

dipasangkan 2 buah bearing sehingga faktor 

gesekan yang terjadi pada poros akan 

diabaikan (Siswoko dkk., 2014). Pada cup 

menggunakan belahan bola pimpong, 

pemilihan belahan bola pimpong sebagai 

cup. Jari - jari anemometer menggunakan 

bahan dari fibreglass dengan tebal 1 mm ( 

Palupi, 2006). 

Anemometer yang akan digunakan 

sebagai acuan pengkarakterisasian 

anemometer rancangan adalah anemometer 

Model AM-4221 Buatan Taiwan. 

 

 Gambar 3. Anemometer model AM-4221 

B. Arah Angin (Wind Vane) 

Wind vane berupa sirip yang 

digunakan sebagai acuan dari mana arah 

angin datang. Pengukuran arah angin 

digunakan berupa sirip yang memiliki 

bentuk yang tidak simeteris(Pesma dkk., 

2013). 

 Arah angin dibuat dari dua bagian 

pada bagian A mendapatkan tekanan angin 

lebih besar dari pada bagian B, karena 

bagian A memiliki penampang yang lebih 

besar dari bagian B. (Pesma dkk.,  2013). 

 

 

Gambar 4. Sirip penunjuk arah angin 

(Sumber: Pesma dkk., 2013). 

C. Sensor Optocoupler 

 Sensor yang digunakan untuk 

menghitung putaran angin adalah sensor 

optocoupler, sensor optocoupler adalah 

sebuah saklar yang terdiri dari 2 buah bagian 

pengirim dan penerima. (Siswoko, 2014) 

 

 

Gambar 5. Bagian sensor optocoupler 

(Sumber : Data Sheet optocoupler H21A3, 

2001) 

Mengetahui besarnya tegangan keluar dari 

optocoupler (saat phototransistor tidak 

mendapatkan cahaya). (Siswoko dkk., 2014) 

     
  

     
        

 

 Gambar 6. Rangkaian optocoupler  

(Sumber : http://www.elektronika-

dasar.web.id, 2015) 

Sensor optocoupler juga digunakan 

untuk mengetahui arah angin, cara kerjanya 

http://www.elektronika-dasar.web.id/komponen/sensor-%20%20%20%20tranducer/membuat-sensor-putaran-kecepatan
http://www.elektronika-dasar.web.id/komponen/sensor-%20%20%20%20tranducer/membuat-sensor-putaran-kecepatan
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sama seperti sensor yang digunakan untuk 

menghitung kecepatan angin hanya 

perbedaannya sensor optocoupler yang 

digunakan sebanyak delapan buah dan 

diletakkan sepanjang 45°(Safrianti dkk., 

2010). 

Gambar 7. Tata letak sensor optocoupler 

arah angin (Sumber: Safrianti dkk., 2010) 

D. Piringan Derajat 

 Piringan Derajat adalah sebuah 

piringan bulat yang memiliki lubang yang 

mengeluarkan jumlah pulsa sesuai dengan 

jumlah celah pada piringan tersebut. Apabila 

pada piringan terdapat 32 celah, maka dalam 

1 kali putaran, menghasilkan pulsa sebanyak 

32 pulsa(Ashuri, 2009). 

 

 

Gambar 8. Piringan derajat (Sumber: 

Ashuri, 2009 

E. Arduino 

Arduino adalah mikrokontroller 

yang biasa digunakan untuk mengontrol 

alat-alat elektronik dan mekanik selain itu 

arduino adalah sebuah physical computing 

yang open source. Bahasa program yang 

digunakan oleh arduino adalah bahasa 

program yang lebih mudah dari bahasa 

program C++ dan java (http://Arduino.cc, 

2015). 

1. Arduino Mega 2560 

 

Gambar 9. Arduino Mega 2560 (Sumber: 

http://Arduino.cc, 2015) 

III. PERANCANGAN ANEMOMETER 

DAN ARAH ANGIN 

A. Metode Pengumpulan Data 

Ada 2 metode yang digunakan oleh 

peneliti dalam perancangan ini antara lain : 

1. Teknik observasi lapangan 

2. Teknik studi pustaka 

B. Analisa Sistem 

Sistem dalam peracangan ditunjukan oleh 

blok diagram berikut : 

 

     Gambar 10. Blok diagram sistem 

C. Rancangan Cup Anemometer dan 

Sirip Arah Angin 

1. Pembuatan Cup Anemometer 

Pembuatan cup anemometer 

menggunakan akrilik. Cup anemometer ini 

memiliki 3 jari – jari  yang panjangnya 6,5 

cm yang dihubungkan dengan bola pingpong 

dengan diameter 40 mm. Pada pemasangan 

cup pada jari – jari menggunakan lem silicon 

dan lem alteco. 

http://arduino.cc/
http://arduino.cc/
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Gambar 11. Cup anemometer 

2. Pembuatan Sirip Arah Angin 

   Sirip arah angin juga 

menggunakan akrilik 3mm dengan panjang 

180 mm dan lebar 80 mm.  

 

  Gambar 12. Rancangan Arah Angin 

D. Pembuatan Sensor Kecepatan Angin 

dan Arah Angin 

Sensor yang digunakan untuk 

kecepatan dan arah angin adalah sensor 

optocoupler, sensor optocoupler 

dipasangkan dengan piringan derajat. 

Piringan derajat ini berfungsi untuk 

membaca putaran dari cup anemometer dan 

arah . 

 

Gambar 13. Shaft dengan bearing 

1. Sensor Optopcoupler 

Sensor yang digunakan untuk 

kecepatan angin adalah 1 sensor 

optocoupler, 2 resistor 3,3 kΩ dan 220 Ω, 

untuk arah angin menggunakan 8 sensor 

optocoupler. Ini bertujuan dimana setiap 1 

sensor optocoupler akan mewakilkan 1 arah 

mata angin 

 

Gambar 14. Sensor optocoupler  kecepatan 

angin 

Gambar 15. Sensor optocoupler arah angin 

 Mencari tegangan keluar dari 

sensor optocoupler. 

     
  

     
   

         
    

        
   

                          

                             = 4,68 Volt 

Tegangan yang keluar dari sensor 

optocoupler sebesar 4,68 Volt dan akan 

menjadi input dalam mikrokontroller.  
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Gambar 16. Logika Low  

Gambar 17. Logika  High  

2. Piringan Derajat 

Piringan derajat yang dalam 

merancang kecepatan angin menggunakan 

bahan dari akrilik dengan ukuran 47 mm 

dengan tebal 2 mm  dan jumlah lubang 

sebanyak 18 lubang dengan jarak diantara 

lubang sebesar 20 derajat.  

Gambar 18. Piringan derajat Kecepatan 

angin 

 Piringan ini memiliki 1 celah dengan 

besar sudut 20 derajat. Pada Saat celah  

melewati sensor pembaca arah angin, maka 

sensor tersebut akan aktif dan memberi input 

kedalam mikrokontroller. 

Gambar 19. Piringan derajat Arah angin 

E. Rangkaian Mikrokontroller Arduino 

Mega 2560 

Mikrokontroler yang digunakan 

dalam peracangan ini adalah Arduino Mega 

2560. Pin yang digunakan untuk kecepatan 

angin adalah pin 13 pada arduino dan untuk 

arah angin pin yang digunakan adalah 22, 

24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 sedangkan untuk 

LCD digunakan pin 12, 11, 5, 4, 3, dan 2.  

F. Proses Kerja Penelitian 

 

Gambar 20. Flowchart Penelitian 

IV. KARAKTERISASI DAN 

PENGUJIAN ANEMOMETER 

A. Karakterisasi Anemometer Rancangan 

Karakterisasi anemometer 

rancangan dengan cara pengambilan sampel 

kecepatan angin dari anemometer komersial 

dan sampel kecepatan rotasi anemometer 

rancangan dengan menggunakan kipas angin 

sebagai sumber angin. Pengambilan sampel 

menggunakan lintasan untuk mendapatkan 

perbedaan kecepatan angin dan kecepatan 
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rotasi.  Panjang lintasan dari sumber angin 

yaitu 10 cm, 30 cm, 50 cm.  

 
Gambar 21. Lintasan Karakterisasi 

 
Gambar 22. Pengambilan sampel kecepatan 

angin 

 
Gambar 23. Pengambilan sampel kecepatan 

rotasi 

Proses ini bertujuan untuk mendapatkan 

hasil pegukuran dari kedua anemometer.  

Tabel 1. Data kecepatan angin dan 

kecepatan rotasi 

Kec. angin (m/s) 

Kec. Rotasi 

(RPM) 

4,2 170 

5,2 210 

5,2 210 

5,5 240 

6,2 300 

6,7 310 

7 340 

8,3 380 

9,1 430 

Perubahan kecepatan rotasi  

terhadap kecepatan angin terdapat ketidak 

sesuaian karena setiap kenaikan kecepatan 

angin 0,1 m/s terhadap kecepatan rotasi yang 

didapat tidak selalu sama. Ini dikarenakan 

desain cup anemometer rancangan dan 

anemometer komersial yang berfungsi untuk 

menangkap angin tidak sama. Pendekatan 

kecepatan rotasi yang sesuai dengan 

kecepatan angin adalah 5 rpm untuk setiap 

perubahan kecepatan angin 0,1 m/s.  

 Tabel 2. Penyesuaian kecepatan rotasi 

terhadap kecepatan angin 

Kec. Rotasi Kec. Angin  

(RPM) (m/s) 

105 – 150 3,1 – 4,0 

155 – 200 4,1 – 5,0 

205 – 250 5,1 – 6,0 

255 – 300 6,1 – 7,0 

305 – 350 7,1 - 7,9 

355 – 400 8,1 - 8,9 

405 – 450 9,1 – 10 

Kecepatan angin minimal pada saat 

pengukuran adalah  4,2 m/s, dan didalam 

tabel 11 terdapat kecepatan angin 3,1 m/s 

penambahan kecepatan angin ini bertujuan 

untuk mempermudah didalam menyesuaikan 

kecepatan rotasi dalam mencari kecepatan 

angin yang belum didapatkan. Pada 

kecepatan angin 3,1 m/s hingga 10 m/s dapat 

diketahui jika setiap kecepatan angin 

bertambah 0,1 m/s maka akan bertambah 

kecepatan rotasi sebesar 5 rpm. Pada 

pernyataan ini didapatkan persamaan linear 

untuk mengkarakterisasikan anemometer 

rancangan pada skala kecepatan angin 3,1 

m/s sampai 10 m/s . 
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Dengan: 

y  adalah kecepatan angin (m/s) 

x adaalah kecepatan rotasi (rpm) 

1 adalah konstanta 

0,02  adalah konstanta gradien  

Pencarian kecepatan angin dari 0,1 

m/s hingga 3,0 m/s, kecepatan angin dan 

kecepatan rotasi dibagi menjadi 2 bagian. 

Kecepatan angin 1,1 m/s sampai 3 m/s 

kecepatan rotasi yang didapatkan sebesar 43 

rpm sampai 100 rpm. Ini dikarenakan untuk 

setiap  kenaikan kecepatan angin 0,1 m/s 

didapatkan kenaikan kecepatan rotasi 

sebesar 3 rpm.  

Tabel 3. Kecepatan rotasi dengan kecepatan 

angin 1,1 sampai 3 m/s 

Kec. Rotasi Kec. Angin  

(RPM) (m/s) 

43 1,1 

55 1,5 

70 2,0 

85 2,5 

100 3 

Anemometer rancangan telah 

dikarekterkan dengan kecepatan rotasi 

sebesar 43 sampai 100 rpm, untuk kecepatan 

angin 1,1 m/s sampai 3 m/s. 

Mengkarekterisasi kecepatan rotasi dengan 

kecepatan angin dapat digunakan persamaan 

linear.  

                                                                                    

Dimana : 

y  adalah kecepatan angin (m/s) 

x  adaalah kecepatan rotasi (rpm) 

0,3333  adalah konstanta 

0,0333 adalah gradient 

Kecepatan angin 0,1 m/s sampai 1 

m/s kecepatan rotasi yang diberikan 4 

sampai 40 rpm.  

Tabel 4. Kecepatan rotasi dengan kecepatan 

angin 0,1 sampai 1m/s 

Kec. Rotasi Kec. Angin 

(m/s) (RPM) 

4 0,1 

20 0,5 

40 1 

Setiap kenaikan kecepatan rotasi 

sebesar 4 sampai 40 rpm, dapat mewakilkan 

kecepatan angin sebesar 0,1 m/s sampai 1 

m/s.                 

                                                             

Dimana  

y  adalah kecepatan angin (m/s) 

x  adalah kecepatan rotasi (rpm) 

0,025  adalah gradient 

Kecepatan rotasi yang 

dikarkterisasi dengan kecepatan angin 

memiliki 3 karakter.  

Tabel 5. Karekter kecepatan angin dengan 

kecepatan rotasi 

No 

Kecepatan 

Rotasi (RPM)  

Kecepatan 

Angin  (m/s) 

1 0 sampai 3 0 

2 4 sampai 20 0,1 – 0,5 

3 24 sampai 40 0,6 – 1 

4 43 sampai 55 1,1 – 1,5 

5 58 sampai 70 1,5 – 2 

6 73 sampai 100 2,1 – 3 

7 105 sampai 150 3,1 – 4 

8 155 sampai 200 4 ,1- 5 

9 205 sampai 250 5,1 – 6 

10 255 sampai 300 6,1 – 7 
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11 305 sampai 350 7,1 – 8 

12 355 sampai 400 8,1 – 9 

13 405 sampai 450 9,1 – 10 

 

B. Pengujian Anemometer  

 Hal pertama yang dilakukan 

sebelum pengujian adalah mengkalibrasi 

anemometer rancangan ini secara sederhana. 

Kalibrasi sederhana disini adalah hanya 

menyetting atau mensesuaikan hasil 

pembacaan kecepatan angin anemomter 

komersial yang digunakan sebagai acuan 

kalibrasi dengan anemometer rancangan. 

Proses kalibrasi sederhana yang dilakukan 

dalam menghitung kecepatan angin sama 

seperti proses pengambilan sampel 

kecepatan angin dan sampel kecepatan 

rotasi. Proses kalibrasi sederhana ini 

menggunakan lintasan yang digunakan 

dalam proses karakterisasi dengan sumber 

angin dari kipas angin.  

Panjang lintasan yang digunakan 

adalah 10 cm, 30 cm, 50 cm dan 70 cm. 

Setiap panjang lintasan yang digunakan 

diukur kecepatan anginnya dengan 

menggunakan anemometer komersial dan 

anemometer rancangan. Setiap hasil 

pengukuran yang dihasilkan anemometer 

rancangan harus mendekati hasil 

pengukuran anemometer komersial. 

Pengujian tidak hanya menggunakan kipas 

angin sebagai sumber angin. Pengujian juga 

menggunakan angin alam sebagai sumber 

angin. Proses pengujian anemometer yang 

menggunakan angin alam bertujuan untuk 

mengetahui anemometer hasil rancangan 

dapat beroperasi pada kecepatan angin alam. 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengukuran Kecepatan Angin 

dan Arah Angin 

1. Pengukuran Kecepatan Angin Dengan 

Kipas Angin 

Pengukuran kecepatan angin dalam 

bentuk m/s. Alat penujuk arah angin 

penelitian ditampilkan dalam bentuk 

singkatan arah mata angin . 

 

Gambar 24. Hasil pengukuran 

Hasil pengukuran anemometer 

rancangan dan anemometer komersial 

pengambilan datanya dilakukan secara 

bersamaan. Pengambilan data di lakukan 

dengan cara mencatat manual hasil dari 

pembacaan kedua anemometer tersebut. 

Anemometer komersial dengan anemometer 

rancanga dapat dicari kesalahan relatif   

KR(%) ARan= (AKom – ARan)/AKom *100% 

Dimana:   

KR(%)  adalah kesalahan relatif 

ARan  adalah anemometer rancangan 

AKom  adalah Anemometer komersial 
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Tabel 6. Kesalahan relatif pada pengujian 

panjang lintasan 10 cm 

Tombol P. Lintasan 

AKom-

Aran KR(%) 

Kipas 10 cm 

Angin Akom ARan 

1 7,36 7,41 -0,05 0,68 

1 7,05 6,90 0,15 2,13 

1 7,15 7,05 0,10 1,40 

2 8,31 8,30 0,01 0,12 

2 8,33 8,43 -0,10 1,20 

2 9,06 9,13 -0,07 0,77 

3 9,03 9,25 -0,22 2,44 

3 9,11 9,01 0,10 1,10 

3 9,06 9,13 -0,07 0,77 

KR(%) 1,18 
 

Tabel 7. Kesalahan relatif pada pengujian 

panjang lintasan 30 cm 

Tombol P. Lintasan 

AKom-

ARan KR(%) 

Kipas 30 cm 

Angin AKom ARan 

1 5,98 5,91 0,07 1,17 

1 5,68 5,76 -0,08 1,41 

1 5,91 5,88 0,03 0,51 

2 7,03 7,06 -0,03 0,43 

2 6,95 7,23 -0,28 4,03 

2 7,20 7,20 0,00 0,00 

3 7,36 7,40 -0,04 0,54 

3 7,31 7,60 -0,29 3,97 

3 7,43 7,48 -0,05 0,67 

KR(%) 1,41 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8. Kesalahan relatif pada pengujian 

panjang lintasan 50 cm  

 

 Tabel 9. Kesalahan relatif pada pengujian 

panjang lintasan 70 cm 

Tombol P. Lintasan 

AKom-

ARan KR(%) 

Kipas 70 cm 

Angin AKom ARan 

1 3,05 3,06 -0,01 0,33 

1 3,16 3,33 -0,17 5,38 

1 3,33 3,21 0,12 3,60 

2 3,81 3,63 0,18 4,72 

2 4,15 4,06 0,09 2,17 

2 4,21 4,26 -0,05 1,19 

3 4,28 4,31 -0,03 0,70 

3 4,15 4,26 -0,11 2,65 

3 4,21 4,26 -0,05 1,19 

KR(%) 2,44 
 

Kesalahan relatif yang paling 

rendah dari adalah 1,18. Ini dikarenakan 

data yang didapatkan pada jarak ukur 10 cm. 

Pada jarak ini anemometer lebih pas 

terhadap titik angin dan tidak terpengaruh 

terhadap udara yang ada disekitarnya. 

Kesalahan relative yang paling 

tinggi adalah 2,44. Data yang didapatkan 

pada jarak ukur 70 cm. Pada jarak ini cup 

Tombol P. Lintasan 

AKom-

ARan KR(%) 

Kipas 50 cm 

Angin AKom ARan 

1 4,68 4,73 -0,05 1,07 

1 4,66 4,60 0,06 1,29 

1 4,76 4,91 -0,15 3,15 

2 4,65 4,68 -0,03 0,65 

2 4,96 4,75 0,21 4,23 

2 5,46 5,50 -0,04 0,73 

3 5,63 5,73 -0,10 1,78 

3 5,98 6,00 -0,02 0,33 

3 5,46 5,50 -0,04 0,73 

KR(%) 1,55 
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anemometer rancangan tidak pas terhadap 

pada titik angin pada kipas angin yang 

digunakan sebagai sumber angin. Pada jarak 

ini angin yang ada disekitar anemometer 

rancangan telah mempengararuhi angin yang 

diterima oleh anemometer rancangan. 

2. Pengukuran Kecepatan Angin Dengan 

Angin Alam 

Pengujian anemometer rancangan 

tidak hanya menggunakan kipas sebagai 

sumber angin tetapi pengujian juga 

dilakukan ditempat terbuka. Ditempat 

terbuka ini, pengujian anemomter 

menggunakan angin alam sebagai sumber 

angin. Pengujian dilakukan di BMKG 

(Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika) Klimatologi dan Geofisika kelas 

3 yang berada di Tanjungpinang. 

Anemometer rancangan dipasang bersama 

alat arah angin pada sebuah tiang dengan 

ketinggian 9,7 meter dari permukaan tanah. 

Disini peneliti ingin mengetahui apakah 

anemometer rancangan dapat berfungsi 

dengan angin alam.  

     Tabel 10. Hasil pengukuran kecepatan 

angin tanggal 28 Juli 2015 

NO 

ABMKG ARan 

Kec. Angin 

(m/s) 

Kec. Angin 

(m/s) 

1 3,5 4,90 

2 4,6 4,90 

3 4,3 4,20 

4 3,8 3,80 

5 3,5 3,80 

6 3,5 1,0 

7 2,4 0,0 

8 3,1 3,40 

9 2,0 0,0 

10 3,9 3,80 

 

      Tabel 11. Hasil pengukuran kecepatan 

angin tanggal 29 Juli 2015 

NO 

ABMKG ARan 

Kec. Angin 

(m/s) 

Kec. Angin 

(m/s) 

1 5,4 4,20 

2 4,6 5,20 

3 4,6 6,40 

4 5,5 5,90 

5 6,5 6,80 

6 3,9 0,0 

7 5,4 5,3 

8 4,6 6,60 

9 2,4 0,0 

10 3,5 0,0 

 

  Pengukuran angin di bawah 3,0 m/s 

tidak bisa dilakukan, karena datangnya 

angin yang digunakan untuk pengujian 

amemometer rancangan di BMKG selalu 

berubah-ubah kecepatannya. Anemometer 

rancangan ini tidak bisa secara spontan 

menghitung kecepatan angin yang selalu 

berubah-ubah. Faktor yang mempengaruhi 

hal tersebut adalah dari konstruksi 

anemometer, seperti konstruksi dari cup 

yang belum bisa menangkap kecepatan 

angin rendah dan shaft yang berputar dengan 

bearing masih menggunakan material yang 

tergolong dalam kategori berat. Pencatatan 

secara manual juga dapat berpengaruh 

terhadap data yang didapatkan karena 

keakuratan data yang didapat berpengaruh 

terhadap pencatatan secara manual.  

3. Hasil Pembacaan Arah Angin 

NO 

Arah Angin  

BMKG 

Arah Angin 

Rancangan 

1 Tenggara Tenggara 

2 Selatan Tenggara 

3 Tenggara Tenggara 

4 Tenggara Tenggara 

5 Tenggara Tenggara 
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6 Tenggara Timur 

7 Tenggara Tenggara 

8  Tenggara Tenggara 

9 Tenggara Tenggara 

10 Selatan Tenggara 

pengukuran arah angin tidak terlalu 

besar terjadi kesalahan didalam pembacaan 

arah angin karena kesalahan pembacaan saat 

sirip arah angin berputar tidak sampai 45°. 

Perbedaan yang tidak besar ini dikarenakan 

sensor untuk arah angin menggunakan 8 

sensor optocoupler dimana setiap 1 sensor 

optocoupler memiliki peranan untuk 

mentukan 1 arah mata angin.  

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Adapun rangkuman kesimpulan 

tersebut sebagai berikut : 

1. Berhasil dirancangan anemometer 

jenis cup dengan diameter cup 

sebesar 40 mm dan panjang jari-jari 

65 mm dengan hasil pembacaan 

dalam rentan  3 sampai 10 m/s. 

2.  Anemometer rancangan jenis cup 

dengan spesifikasi kecepatan rotasi 

0 sampai 450 rpm sebanding 

dengan kecepatan angin 0 sampai 

10 m/s. 

B. Saran 

1. Dalam pembuatan anemometer 

selanjutnya diharapkan 

menggunakan data logger sebagai 

penyimpan data kecepatan angin 

dari anemometer. 

2. Akurasi pengukuran yang lebih 

baik, yaitu dapat mengukur 

kecepatan angin 0,1 m/s. 
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