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BAB V 

P E N U T U P 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian laboratorium dan analisa yang telah dilakukan dapat 

diambil beberapa kesimpulan : 

1. Negara Indonesia merupakan negara tropis yang juga dilalui garis 

katulistiwa, maka sinar matahari di wilayah ini sangat melimpah. Energi ini 

kemudian dapat dikonversi menjadi energi listrik menggunakan 

photovoltaic. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan menjadi 

sumber untuk memutar pompa air motor BLDC. Banyak manfaat dari 

sistem ini yaitu biaya oprasioanl yang sangat murah (gratis) dan perawatan 

yang sangat mudah. 

2. Desain dan implementasi untuk pompa air motor BLDC menggunakan 

pompa air rumah tangga biasa hanya dimodifikasi motornya, yang semula 

motor kapasitor menjadi motor BLDC. Secara konstruksi motor yang 

dirancang terdiri dari 4 kutub rotor dan 6 kutub stator. Kelebihan untuk 

konstruksi motor jenis ini adalah komsumsi daya yang rendah dan torka 

yang tinggi. 

3. Dengan melihat kurva karakteristik photovoltaic, untuk memaksimalkan 

daya konversi dari PV dibutuhkan MPPT. MPPT yang digunakan adalah 

metode perturb and observe (PO) di mana puncak dari daya yang 

dihasilkan panel surya pada kurva daya terhadap tegangan. Setelah daya 
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dari photovoltaic maksimal, energi ini dimanfaatkan untuk memutar motor 

BLDC yang di-couple-kan dengan pompa air. Dari hasil implementasi 

pompa air BLDC dapat bekerja sangat baik. Dengan daya masukan yang 

jauh lebih rendah dari pompa air pada umunya tetapi menghasilkan 

keluaran berupa hisapan air yang sama dengan pompa air rumah tangga 

biasanya. Efisiensi dari pompa air BLDC ini, naik 50% dari pada 

menggunakan pompa air biasa. 

 

5.2 Saran 

Untuk pembaca yang budiman, alat ini masih dapat dikembangkan lagi 

untuk meningkatkan efisiensi yang lebih tinggi lagi. Mungkin bisa 

mengembangkan metode pemaksimalan daya ataupun menggunakan jenis motor 

yang lebih rendah mengkomsumsi daya listrik atau bahkan kedua-duanya. Yang 

nantinya dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan 

menujang kesejahteraan. Diharapkan alat seperti ini juga dapat diproduksi secara 

umum agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum pula. 

 

 

 

 

 

 


