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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

 

4.1 Pendahuluan 

 Pada bab IV ini akan diuraikan hasil simulasi dan implementasi dari tugas 

akhir ini tentang pompa air BLDC tenaga surya dengan satu kendali antara driver 

BLDC dan MPPT. Simulasi alat ini dilakukan menggunakan software Power 

Simulator (PSIM). Dengan demikian dapat diketahui hasil dari rancangan sistem 

melalui sebuah simulasi. 

Pada implementasi ini menggunakan (Digital Signal Controller) DSC 

dsPIC30f4012 sebagai kendali driver pada inverter tiga fasa yang berperan sebagai 

driver motor BLDC sekaligus sebagai MPPT dari photovoltaic. Pengendalian 

dengan metode Perturb and Observe yang diolah secara digital. Pada tahap awal 

uji coba melalui simulasi sebelum implementasi dilakukan.  

 

4.2 Hasil Simulasi Pada Software PSIM 

 Simulasi menggunakan software PSIM. Dengan demikian dapat 

memberikan gambaran hasil mendekati kondisi nyata. Rangkaian simulasi terdiri 

dari  photovoltaic yang terdiri dari 200 sel surya dan akan menghasilkan daya 

sebesar 336 wp, rangkaian inverter tiga fasa, C Block sebagai mikrokontroller dan 

motor BLDC sebagai beban. selain itu digunakan 2 buah sensor sebagai proses awal 

pengolahan nilai arus dan tegangan photovoltaic yang nantinya menjadi inputan 
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dari C Block. Berikut merupakan skema atau rangkaian sistem yang telah dirancang 

dan disimulasikan, Gambar 4.1.  

  
Gambar 4.1.  Skema simulasi menggunakan Power Simulator 

 

 Skema simulasi di atas kurang lebih mendekati kondisi sesungguhnya. Akan 

tetapi kondisi pada simulasi semuanya dianggap ideal. Inverter tiga fasa yang 

digunakan memiliki nilai parameter dan komponen pendukung sistem seperti pada 

Tabel 4.1. Berikut parameter komponen dan kontrol pada simulasi ini.  
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Tabel 4.1.  Parameter komponen pada simulasi 

Nama Parameter Rating Keterangan 

Photovoltaic 

Number of 
Cell 

200 

1 Buah 

Intensitas 1000 W/m2 

Suhu 250 C 

Pmax 336,30 W 

Voc 120 V 

Isc 3, 8 A 

Vmpp 94 V 

Impp 3.55 A 

Induktor Induktansi 2 mH  

Kapasitor Kapasitansi 10000u Kapasitor Input 

Motor BLDC Resistansi 4 ohm  

Sensor Arus Gain 1  

Sensor Tegangan Gain 1  

 

Pada simulasi, MPPT metode Perturbe and Observe telah diprogram 

kedalam C Block. Di mana pada impelementasi aktual menggunakan mikrokontrol 

dsPIC30F4012.  Pemrograman dasar C Block menggunakan Bahasa C mirip 

dengan memrogram mikrokontroler. Beberapa deklarasi program digunakan 

sebagai proses awal pemrograman. Program yang dimasukkan berdasarkan turunan 

rumus MPPT Perturbe and Observe. Berikut isi program pada C Block.  

 

//Deklarasi 

static double I1, V1, I0=0, V0=0, P1, P=0, H1, H2, H3, S1, S2, S3, S4, S5, S6, 

dP, dV=0, dI=0, car; 

static double A, B, d ; 

 

 



55 

 

//Input 

I1=in[0]; 

V1=in[1]; 

H1=in[2]; 

H2=in[3]; 

H3=in[4]; 

 

//Output 

out[0]=S1; 

out[1]=S3; 

out[2]=S5; 

 

//Proses Perhitungan 

dV=V1-V0; 

V0=V1; 

dI= I1-I0; 

I0=I1; 

A=dI/dV; 

B=(-1*I1)/V1; 

car=car+5; 

 

 

if(car>10) 

{ 

 if (dV=0) 

 { 

  if(dI>0) 

   d=d-1; 

  else 

   d=d+1;  

    

 } 

 

else 

{ 

 if(A>B) 

  d=d-1; 

 else 

  d=d+1; 

} 

car=-12; 

} 

 

 

//Eksekusi Program 

if(d>car) 
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{ 

 S1=H1; 

 S3=H2; 

 S5=H3; 

  

} 

else 

{ 

 S1=-1*H1; 

 S3=-1*H2; 

 S5=-1*H3; 

} 

 

Program diawali dengan pembacaan sensor. Terutama sensor tegangan dan 

arus sensor hall effect yang tergeser 1200, seperti Gambar 4.2.   

  

Gambar 4.2.  Sinyal hall effect 
 

Kemudian diolah dengan metode PO dan menghasilkan duty. Kemudian 

dibandingkan antara duty dan carier. Dari perbandingan tersebut akan menentukan 

hasil akhir dari program berupa sinyal PWM. 
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Gambar 4.3.  PWM keluaran C Block 

 

 Dari Pensaklaran PWM seperti Gambar 4.3, akan mengendalikan inverter 

tiga fasa dan menentukan arah arus dari sumber menuju beban motor BLDC. Arus 

yang masuk motor BLDC bisa dilihat seperti gambar berikut. 

 

Gambar 4.4  Arus Motor BLDC ( Ia ) 

 

 Gambar 4.4 menunjukkan bahwa motor sudah berputar. Ini membuktikan 

bahwa inverter tiga fasa yang berperan menjadi driver motor BLDC sudah bekerja 

baik. 

 Daya photovoltaic merupakan hasil perkalian dari tegangan dan arus. Bisa 

dikatakan bahwa tegangan dan arus sudah mencapai Vmpp dan Impp. Berdasarkan 

gambarkan Gambar 4.6 bahwa daya yang dihasilkan dari PV untuk mensupali 
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motor BLDC berhimpitan dengan daya maksimal dari PV. Ini menunjukan bawa 

MMPT sudah berjalan sesuai yang diinginkan. 

 

Gambar 4.5.   Pmax dan PPV 
 

 Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh, sistem 

/ metode sebagai pemaksimal daya photovoltaic sekaligus sebagai driver motor 

BLDC dapat bekerja dengan baik. Inverter tiga fasa dapat mengerakan motor 

BLDC dan mentransfer daya dengan maksimal.  

 

4.3.  Hasil Pengujian Labolatorium 

 Desain dan pengimplementasi alat keseluruhan dikerjakan dan diuji coba di 

labolatorium Program studi Teknik Elektro Unika Soegijapranata. Uji coba 

dilakukan menggunakan 4 buah photovoltaic yang disusun seri dan dihubungkan 

secara langsung  dengan implementasi alat yang dibuat. Pengujian dilakukan tiga 

kali yaitu sumber menggunakan catu daya, kemudian sumber menggunakan PV 

dengan pompa air BLDC magnet permanen sedang dan pompa air BLDC dengan 

magnet permanen kuat.  
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Gambar 4.6.  Rangkaian Implementasi Alat 

 

Desain dan implementasi alat pompa air BLDC tenaga surya yang telah 

dikerjakan terdiri dari inverter tiga fasa, mikrokontroller dsPIC30F4012, Sensor 

arus, sensor tegangan, rangkaian driver IGBT, dan catu daya. Parameter komponen 

yang digunakan dalam pengujian hampir mirip dengan parameter pada simulasi.  

Tabel 4.2  Parameter Komponen Pada Implementasi 

Nama Parameter Rating Keterangan 

Photovoltaic 

Number of 
Cell 

50 

4 Buah 

Intensitas 1000 W/m2 

Suhu 250 C 

Pmax 80 W 

Voc 21,6 V 

Isc 5, 15 A 

Vmpp 17, 3 V 

Impp 4, 63 A 

Induktor Induktansi 2 mH  

Kapasitor Kapasitansi 10000u Kapasitor Input 

Motor BLDC Resistansi 4 ohm  

Sensor Arus Gain 1  

Sensor Tegangan Gain 1  
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4.3.1.  Pengujian Pompa Air BLDC dengan Magnet Permanen Sedang 

Sumber Menggunakan Catu Daya 

 Sebelum menguji menggunakan PV, terlebih dahulu diuji menggunkan catu 

daya apakah sistem sudah berjalan dengan baik. Dalam pengujian menggunakan 

catu daya menggunakan mode PWM. Yaitu mengatur potensio untuk menentukan 

duty tertentu. Pada pengujian ini dilihat apakah alat yang dibuat bisa diatur 

kecepatannya dengan mengatur duty. Pengujian ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu 

: pengujian tanpa PWM, PWM kondisi 1 dan PWM dalam kondisi 2.  

 

4.3.1.1. Hasil Pengujian Ketika Tanpa PWM 

 Dalam pengujian pada tahap ini menggunkan catu daya DC sebagai sumber 

inverter tiga fasa mewakili PV. Dalam pengujian ini potensio diatur penuh tanpa 

dengan duty atau sama dengan satu. Pengujian diawali dengan melihat arus dari 

sumber apakah sudah mengalir arus atau belum. 

 

Gambar 4.7  Gelombang arus dari catu daya (d = 1, skala 5ms/div, 5A/div) 
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Dari Gambar 4.7 bisa dilihat bahwa arus yang mengalir dari sumber sebesar 5A 

karena parameter dari sensor arus yang digunakan adalah 1A=1V. Kemudian 

mengamati output dari mikrokontroler yaitu dari PORTE mulai dari RE0-RE5. 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.8.  Output Mikrokontrol (a) RE0, RE1, RE2 dan RE3 (b) RE0, RE4 

dan RE5 

 

Gambar 4.8. adalah output dari mikrokontrol yang nantinya akan menjadi 

inputan driver untuk mengendalikan IGBT pada inverter. Sinyal dari keluaran 
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dsPIC30f4012 ini bergantung pada inputan mikrokontrol dari hall effect. 

Berikutnya adalah mengamati dari tegangan antar fasa dan arusnya masing-masing. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Gambar 4.9.  Gelombang tegangan dan arus per fasa skala (skala 5ms/div, CH1 

20V/div, CH2 10A/div) (a) Van, Ia (b) Vbn, Ib (c) Vcn, Ic 
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Gambar 4.10.  Gelombang Van,Vbn,Vcn dalam satu screen (skala 5ms/div, 

20V/div) 

 

 Pada Gambar 4.10. tampak bahwa tegangan per fasanya bergeser 1200 satu 

dengan yang lain. Pergeseran ini bertujuan supaya terjadi medan putar pada stator. 

Jika diperhatikan pada arus, arus nampak bermodel dua kali on kemudian nol lalu 

dua kali negatif kemudian nol lagi begitu seterusnya. Ini terjadi karena pada saklar 

juga demikian bermodelkan demikian. Kemudian yang yang perlu diamati adalah 

tegangan antar fasa yaitu A-B, B-C, C-A.  

 

Gambar 4.11.  Gelombang tegangan antar fasa (skala 5ms/div, 50V/div) 
 

 Gambar menujukan bahwa tegangan antar fasanya adalah 25 V. Dan masing 

masing juga tergeser 1200. Tegangan pada motor BLDC ini bisa dikatakan cukup 
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rendah. Ini dikarenakan rangkaian pada statornya, belitan disusun secara paraler. 

Sehingga mengakibatkan tegangannya rendah akan tetapi arusnya cukup besar. Hal 

ini dilakukan untuk mendukung mode MPTT di mana MPPT menggunakan 

topologi buck. Topologi buck pada dasarnya adalah menurunkan tegangan dan 

menaikan arus. Maka dari itu komsusmsi motor BLDC dirancang supaya 

tegangannya di bawah Vmpp dan arusnya di atas Impp. Sumber menggunakan catu 

daya dengan duty sama dengan satu menghasilkan putaran dari pompa air BLDC 

dengan kecepatan 1639 rpm, Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12.  Kecepatan pompa air Bldc sumber catu daya (d=1)  

 

4.3.1.2. Hasil Pengujian Ketika PWM Jenis 1 

 Setelah dilakukan pengujian pada sistem yang sudah dirancang yang 

bersumber dari catu daya dengan duty=1.  Berikutnya adalah pengujian dengan duty 

< 1. Duty tersebut bisa disebut duty1. Pada duty1 kecepatan diatur cukup rendah. 

Pengujian diawali dengan melihat keluaran dari mikrokontrol, Gambar 4.13. 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 4.13.  Output Mikrokontrol PWM jenis 1 (a) RE0, RE1, RE2 dan RE3 

(b) RE0, RE4 dan RE5 (skala 5ms/div, 5V/div) 

 

 Dapat dilihat pada Gambar 4.13 bahwa setiap sinyal keluaran dari 

mikrokontroler dsPIC30f4012 ber-PWM dengan duty tertentu. Sinyal ini 

mengakibatkan kecepatan pada pompa air BLDC berubah. Berikutnya adalah 

mengamati tegangan dan arus setiap fasa. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Gambar 4.14.  Gelombang tegangan dan arus per fasa PWM jenis 1 (skala 

5ms/div, CH1 20V/div, CH2 10A/div) (a) Van, Ia (b) Vbn, Ib 

(c) Vcn, Ic 
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Gambar 4.15.  Gelombang Van,Vbn,Vcn dalam satu screen PWM jenis 1 (skala 

5ms/div, 50V/div) 

 

 Sinyal pensklaran ber-PWM mengakibatkan outputan dari inverter juga ber-

PWM. Sinyal ini yang menyebabkan kecepatan pada pompa air BLDC dapat diatur 

secara variabel sesuai duty yang diset.  

 

Gambar 4.16.  Tegangan antar fasa PWM1 PWM jenis 1 (skala 5ms/div, 

50V/div) 
 

 Dengan sinyal antar fasa seperti Gambar 4.16 akan menghasilkan kecepatan  

1143 rpM pada pompa air BLDC seperti Gambar 4.17. Kecepatan yang bisa 

dikatakan cukup rendah ini masih mampu menghisap air. Meskipun debitnya cukup 

rendah juga. 
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Gambar 4.17.  Kecepatan Pompa Air Bldc Sumber Catu Daya duty1  

 

4.3.1.3. Hasil Pengujian Ketika PWM Jenis 2 

 Pada pengujian kali ini duty diatur sedemikian rupa supaya dihasilkan 

kecepatan pompa air tinggi. Duty ini selanjutnya disebut duty2 di mana ini 

diamsumsikan titik maksimalnya yang nantinya akan diset untuk MPPT. Seperti 

pengujian sebelumnya yaitu diawali dengan melihat sinyal yang dikeluarkan oleh 

dsPIC30f4012.  
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(a) 

 

(b) 

Gambar 4.18.  Output Mikrokontrol PWM jenis 2 (a) RE0, RE1, RE2 dan RE3 

(b) RE0, RE4 dan RE5 (skala 5ms/div, 5V/div) 
 

 Jika diperhatikan pada Gambar 4.18 bahwa keluaran dari mikrokontroler 

yang nantinya akan mengatur pensaklaran pada inverter tiga fasa ber-PWM. Hanya 

saja tidak semua sinyal ber-PWM. Yang ber-PWM adalah sinyal yang mengatur 

pensklaran pada bagian atas lengan saja. Hal ini menujukan bahwa kitika sinyal 

keluaran pada mikrokontrol untuk lengan atas berlogika “1” maka dapat dikatakan 

sedang dalam proses motoring. Jika berlogika “0” itu berarti sedang dalam proses 

free wheeling. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Gambar 4.19.  Gelombang tegangan dan arus per fasa PWM jenis 2 (skala 

5ms/div, CH1 20V/div, CH2 10A/div) (a) Van, Ia (b) Vbn, Ib 

(c) Vcn, Ic 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 4.20.  Gelombang tegangan dan arus PWM jenis 2 (skala 5ms/div, 

50V/div (a) Van,Vbn,Vcn dalam satu screen (b) Tegangan antar 

fasa 

  

 Dengan gelombang dari Gambar 4.19 bisa dilihat bahwa daya yang 

dihasilkan lebih besar dari daya sebelumnya. Ini tidak memungkiri bahwa daya 

yang maksimal juga akan dikonversi menjadi energi gerak yang lebih maksimal 

juga (kecepatan 8000 rpm) , Gambar 4.21.  
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Gambar 4.21.  Kecepatan pompa air Bldc sumber catu daya duty2  

 

4.3.2.  Hasil Pengujian Pompa Air BLDC Magnet Permanen Sedang Sumber 

dari Panel Surya 

 Setelah dilakukan pengujian dengan sumber inverter menggunakan catu 

daya DC. Dan sistem yang dirancang sudah berjalan dengan baik. Proses pengujian 

selanjutnya adalah menggunakan photovoltaic (PV) sebagai sumber inverter. 

Dalam pengujian kali ini ada dua tahap pengujian. Yang pertama adalah mode open 

loop yaitu mengatur duty secara manual dengan memutar potensio. Yang kedua 

adalah mode close loop yaitu duty diatur secara otomatis oleh mikrokontroler 

dengan hasil perhitungan dari data sensor tegangan dan arus metode PO.  
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4.3.2.1. Hasil Pengujian Menggunakan Mode Potensio 

 Mode Potensio atau open loop adalah mode yang mengatur duty secara 

manual dan diatur untuk mencari titik maksimal dari konversi PV. Seperti pada 

pengujian sebelumnya, pengujian pada tahap ini yang pertama dilakukan adalah 

melihat keluaran pada mikrokontroler.  

 

Gambar 4.22.  Gelombang Ia dan RE0 mode potensio (skala 5ms/div, CH1 

5A/div, CH2 5V/div) 
   

 Dari Gambar 4.22 bisa dilihat bahwa keluaran mikrokontroler berupa PWM 

dengan duty tertentu. RE0 adalah keluaran sinyal yang mengatur pensaklaran pada 

lengan pertama bagian atas lengan. Jika sinyal tersebut diperbesar maka hasilnya 

akan nampak pada Gambar 4.23 berikut ini. 

 

Gambar 4.23.  Gelombang Ia dan RE0 mode potensio (skala 500us/div, CH1 

5A/div, CH2 5V/div)  
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 Sangat terlihat sekali bahwa ketika sklar on maka arus akan naik. Ketika 

saklar off maka arus akan turun secara perlahan. Kemudian naik lagi saat on lagi. 

Dengan mode ini arus yang mengalir pada fasa A sebesar 5A. Ini merupakan nilai 

yang cukup besar. Oleh sebab itu daya yang dihasilkannyapun juga besar. Untuk 

lebih jelasnya lagi bisa kita simak gambar arus masukan inverter pada Gambar 4.24. 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.24.  (a) Gelombang Ipv dan RE0 (skala 5ms/div, CH1 5A/div, CH2 

5V/div) (b) Gelombang Ipv dan RE0 diperbesar (skala 500us/div, 

CH1 5A/div, CH2 5V/div) 
 

 Dari gambar tersebut terlihat bahwa memang arus yang mengalir dari PV 

adalah 5 A. Dan nilai itu merupakan melebihi Impp. Akan tetapi jika dikalikan 

dengan tegangannya, daya yang dihasilkan sudah maksimal. Hal ini terjadi karena 
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inverter yang digunakan merupakan topologi buck. Sehingga tegangannya lebih 

rendah dari Vmpp dan arusnya lebih tinggi dari Impp. Akan tetapi dayanya masih 

tetap maksimal, Gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25.  Hasil pengukuran tegangan dan arus PV (mode potensio) 

 

 Dari gambar tersebut dapat dihitung daya yang dikonversi dari panel surya 

yaitu sebesar + 120 W. Daya masukan ini adalah setengah dari daya masukan unutk 

pompa air yang menggunakan motor kapasitor yaitu 350 W. Akan tetapi hasil dari 

hisapan airnya sama seperti ditunjukan pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 4.26.  Kecepatan pompa air BLDC dan debit airnya (mode potensio) 
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 Dengan kecepatan yang sama dengan pompa air rumah tangga yang lainya 

yaitu 1300 rpm. Maka hasil hisapannyapun juga sama. Akan tetapi daya yang 

diperlukan jauh lebih hemat jika menggunakan motor BLDC. Ini berarti efisiensi 

motor BLDC lebih tinggi.  

 

4.3.2.2. Hasil Pengujian Menggunakan Mode MPPT 

 Secara open loop sistem sudah berjalan dengan lancar. Untuk itu sistem 

akan dicoba secara close loop. Mode close loop adalah mengatur saklar pada 

inverter supaya daya yang dihasilkan oleh PV dapat maksimal untuk memutar 

pompa air BLDC. Perhitungan dilakukan dengan metode perturb and observe. 

Berikut ini adalah hasil dari mode ini.  

 

Gambar 4.27.   Ia dan RE0 (skala 2,5ms/div, CH1 5A/div, CH2 5V/div)  

  

 

Gambar 4.28.   Ia dan RE0 (skala 1ms/div, CH1 5A/div, CH2 5V/div)  



77 

 

 

 Seperti pada mode open loop bahwa arus fasa A juga sebesar 5A. Ini 

membuktikan bahwa MPPT dengan metode PO sudah berjalan dengan baik. Dan 

secara otomatis akan menyesuaikan dengan beban. untuk lebih jelas apakah MPPT 

sudah berjalan dengan baik dapat dilihat arus dari PV, Gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29.  Gelombang Ipv dan RE0 (skala 2,5ms/div, CH1 5A/div, CH2 

5V/div)  

 
 

 Dari Gambar 4.30. juga terlihat arus PV juga 5 A. Ini juga sama ketika 

MPPT secara open loop. Dari data di atas tidak diragukan lagi hasilnya juga akan 

maksimal. 

 

Gambar 4.30.  Hasil Pengukuran tegangan dan arus PV (mode MPPT) 
 



78 

 

 Daya yang dihasil dari PV sangat bergantung pada cuaca. Semakin tinggi 

intesitas dan suhu matahari, maka hasil konversinya juga semakin tinggi. Meskipun 

demikian hasil dari alat ini masih mendekati maksimal yaitu + 110 W. Dengan daya 

sebesar itu menghasilkan kecepatan pada pompa air 1368 rpm sama dengan mode 

open loop. 

 
Gambar 4.31.  Kecepatan pompa air BLDC dan debit airnya (mode MPPT) 

 

4.3.3.  Pengujian Pompa Air BLDC dengan Magnet Permanen Kuat Sumber 

dari Panel Surya 

 Melihat hasil dari beberapa percobaan di atas bisa dikatakan bahwa sistem 

yang dirancang sudah berjalan dengan sangat baik. Daya yang dihasilkan sudah 

maksimal dan daya tersebut dapat ditransferkan pada motor BLDC dan 

menghasilkan debit yang cukup besar sama dengan pompa air rumah tangga 

biasanya. Hanya saja efisiensinya lebih tinggi jka menggunakan pompa air BLDC. 

Supaya semakin yakin apakah alat ini memang sudah berjalan sangat baik, uji coba 

berikutnya adalah menggunakan beban berbeda. Beban yang dimaksut adalah 

pompa air BLDC yang menggunakan magnet permanen lebih kuat dari sebelumnya. 
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Dari pengujian ini akan dibuktikan apakah MPPT akan bekerja secara maksimal 

meskipun beban sudah berubah. 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.32.  (a) Gelombang Ia dan RE0 (skala 2,5ms/div, CH1 5A/div, CH2 

5V/div) (b) Gelombang Ia dan RE0 diperbesar (skala 1ms/div, 

CH1 5A/div, CH2 5V/div) 
 

 Dari Gambar 4.32 arus pada fasa A dan sinyal keluaran dari RE0 masih 

normal. Dengan demikian mungkin saja sistem masih maksimal. Untuk lebih 

jelasnya lihat gambar berikut ini. 
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Gambar 4.33.  Gelombang Ipv dan RE0 (skala 2,5ms/div, CH1 5A/div, CH2 

5V/div) 
 

 Jika dibandingkan dengan data sebelumnya, arus PV menggunakan beban 

ini lebih rendah. Yaitu sebesar 3 A. Supaya daya yang dihasilkan tetap maksimal 

maka tegangan dari PV harus lebih besar dari pengujian sebelumnya, Gambar 4.34. 

 

Gambar 4.34.  Hasil pengukuran tegangan dan arus PV (magnet kuat) 
 

 Dari gambar tersebut dapat dikalkulasi daya konversi pada photovoltaic 

sebesar + 100 W. Ini juga masih mendekati maksimal. Hal ini dimungkinkan terjadi 

karena sangat bergantung pada cuaca. Meskipun demikian kecepatan yang 

dihasilkan dan debit airnya sangat bagus, gambar 4.35. 
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Gambar 4.35.  Kecepatan pompa air BLDC 2 dan debit airnya  
 

 Dari Gambar 4.35. sangat terlihat sekali bahwa kecepatan dari pompa air ini 

sangat tinggi yaitu 1800 rpm. Dengan kecepatan yang tinggi ini maka debit airnya 

juga tinggi. Ini terjadi karena magnet pada rotor motor BLDC cukup kuat. Sehingga 

gaya tarik dan dorongnya juga sangat kuat, mengakibatkan kecepatan dan torka 

motor juga kuat. 

 

4.4. Pembahasan 

 Setelah realisasi beberapa pengujian selesai dilakukan dapat diamati bahwa 

sistem dapat bekerja sangat baik sebagai pemaksimal daya photovoltaic dan driver 

motor BLDC.  Sistem dapat bekerja pada beberapa kondisi sesuai dengan beban 

yang digunakan. Dari  menggunakan catu daya sebagai sumber, kemudian kendali 

secara open loop dan pada akhirnya secara close loop menggunakan PV sebagai 

sumber, sistem sudah bekerja dengan sangat baik . Peran dsPIC30F4012 juga 

berpengaruh dalam pengolahan data sampai menghasilkan sinyal pensaklaran 
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PWM sebagai kendali Inverter tiga fasa. Perbedaan daya yang dihasilkan 

disebabkan oleh kondisi cuaca ditempat uji coba yang tidak menentu.  

Berdasarkan nilai effisiensi yang diperoleh pada implementasi dan simulasi. 

Menggunkan pompa air BLDC efisienfinya naik lebih dari 50%. Yang semula 

untuk memutar pompa air biasa membutuhkan 350 W. Kini menggunkan pompa 

air BLDC hanya dengan 100 W saja dapat menghasilkan air yang sama. 

MMPT dengan metode perturb and observe juga sudah berjalan sangat baik. 

Ini dibuktikan dengan mengganti beban dengan beban yang lain dan daya yang 

dihasilkan pada PV masih maksimal.  

Terdapat sebuah kekurangan daya yang dihasilkan yang disebabkan oleh 

pembuatan jalur atau komponen yang digunakan, sehingga menyebabkan adanya 

rugi-rugi daya pada saat proses konverter berlangsung. Meskipun demikian dapat 

disimpulkan bahwa rancangan alat pompa air BLDC tenaga surya dengan satu 

kendali berbasis dsPIC30F4012 yang direalisasikan memiliki keluaran yang 

hampir sama pada simulasi yang dilakukan. Dan ini membuktikan bahwa rancangan 

alat ini sudah berkeja sangat baik dan dapat diletakan di mana saja untuk beroprasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


