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                                                            BAB I 

           PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertanian menjadi bidang yang berfungsi untuk menjaga keberlangsungan 

hidup manusia. Indonesia merupakan negara yang berorientasi pada bidang 

pertanian. Hal ini disebabkan karena sebagian besar atau mayoritas penduduknya 

bermata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Selain itu wilayah 

Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa menyebabkan negara kita memiliki 

iklim tropis dengan jumlah curah hujan yang termasuk tinggi. Hal ini 

menyebabkan Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam hewani dan nabati. 

Kondisi alam di Indonesia terutama di Pulau Jawa yang daratannya banyak 

memiliki gunung berapi juga dapat menyebabkan banyak lahan pertanian yang 

menjadi subur. 

Namun jika kita melihat berita akhir – akhir ini, krisis air sering terjadi di 

beberapa tempat di Indonesia. Terutama pada musim kemarau panjang yang 

terjadi di Riau dan Kalimantan baru – baru ini. Lahan pertanian yang seharusnya 

membutuhkan air yang cukup untuk mengairi lahan pertanian atau persawahan 

banyak yang kekurangan air. Hal  ini dapat menyebabkan petani selaku pelaku 

bidang pertanian merugi karena hasil panen akan menurun drastis karena banyak 

tanaman yang mati karena kekurangan air. 

Untuk mengatasi masalah itu biasanya petani akan menggunakan pompa 

air untuk mengairi sawah. Pompa air yang digunakan biasanya merupakan pompa 
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air induksi. Pompa air induksi membutuhkan daya yang tinggi. Padahal umumnya 

lahan pertanian banyak yang tidak dialiri listrik, sehingga para petani akan 

menggunakan mesin diesel untuk menghidupkan pompa air tersebut. Namun dari 

segi ekonomi, hal ini sangat boros dan memberatkan para petani, karena mesin 

diesel menggunakan bahan bakar minyak di mana harga BBM sangat tinggi saat 

ini dan harganya fluktuatif menyebabkan pengeluaran para petani tidak menentu. 

Karena itulah pompa air motor BLDC dibuat sebagai solusi dari 

permasalahan tersebut. Pompa air motor BLDC merupakan pompa air hasil 

modifikasi dari pompa air motor induksi. Jika dilihat dari daya yang dibutuhkan, 

pompa air motor BLDC ini membutuhkan daya yang lebih rendah dibanding dari 

pompa air motor induksi. Daya yang lebih rendah ini menyebabkan pompa air 

motor BLDC dapat dimanfaatkan dengan menggunakan aplikasi seperti PV atau 

photovoltaic.   

Implementasi alatnya dengan penggunaan Inverter 3 fasa untuk 

mengendalikan pompa air motor BLDC dengan menggunakan suatu kontrol 

digital dengan menggunakan sistem minimum dsPIC30F2020 yang didapatkan 

dari pembacaan hall effect sensor yang mendeteksi perubahan medan magnet 

yang terjadi pada dalam pompa air motor BLDC saat motor berputar. 3 buah hall 

effect sensor yang digunakan tersebut dipasang secara teratur pada dalam pompa 

air motor BLDC dengan jarak antara satu hall effect sensor dengan yang lainnya 

sebesar 120 derajat. Hasil dari pembacaan oleh hall effect sensor akan diolah 

dalam sistem minimum dsPIC30F2020 yang kemudian akan menentukan respon 

terhadap perubahan tersebut berupa sinyal pensaklaran pada inverter 3 fasa 

tersebut. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas akan dikaji beberapa 

masalah adalah : 

a. Cara mendesain dan merancang pompa air motor BLDC 

b. Cara menggunakan Inverter 3 fasa yang akan digunakan untuk 

mengendalikan pompa air motor BLDC. 

c. Cara  menggunakan mikrokontroler atau sistem minimum dsPIC30F2020 

sebagai alat kontrol digital untuk Inverter 3 fasa yang digunakan. 

d. Cara menggunakan hall effect sensor yang berfungsi untuk mendeteksi 

perubahan medan magnet yang terjadi. 

e. Cara membuat simulasi Pompa air motor BLDC dengan menggunakan Power 

Simulator. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pada Tugas Akhir ini akan dibatasi dengan membahas tentang penggunaan 

Inverter 3 fasa untuk mengendalikan pompa air motor BLDC dengan 

menggunakan suatu kontrol digital dengan menggunakan mikrokontroler atau 

sistem minimum dsPIC30F2020. 
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1.4. Tujuan dan Manfaat 

  Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah : 

a. Menggunakan Inverter 3 fasa untuk mengendalikan pompa air motor BLDC. 

b. Menggunakan sistem minimum dsPIC30F2020 sebagai alat kontrol digital 

untuk menghemat komponen rangkaian kendali atau kontrol yang dibutuhkan. 

c. Daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan pompa air BLDC menjadi lebih 

kecil dibanding pompa air induksi sehingga air yang dihasilkan menjadi lebih 

maksimal. 

Dan adapun manfaat dari Tugas Akhir ini adalah : 

a. Menurunkan biaya operasional untuk pompa air motor BLDC. 

b. Motor BLDC yang digunakan pada pompa air tersebut rangkaian kendalinya 

lebih sederhana dibanding dari menggunakan pompa air motor induksi. 

c. Menurunkan daya yang dibutuhkan untuk operasional pompa air sehingga 

dapat menghemat energi.  

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini digunakan berbagai metode 

untuk melengkapi bahan perbandingan maupun menambah wawasan dan 

pengetahuan. Berikut beberapa tahapan yang digunakan penulis dalam menyusun 

laporan tugas akhir ini antara lain : 
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a. Kajian Pustaka 

Merupakan metode dengan mengumpulkan data dan informasi yang 

dibutuhkan mengenai motor BLDC, inverter 3 fasa, hall effect sensor, dan 

Push – pull converter sebagai catu daya listrik yang digunakan, dan 

komponen – komponen lain yang digunakan dan juga mempelajari tentang 

bagaimana cara kerja Inverter 3 fasa dalam mengendalikan pompa air motor 

BLDC yang berbasis mikrokontroller atau sistem minimum dsPIC30F2020. 

b. Pemodelan/ Simulasi 

Merancang atau memodelkan suatu sistem yang akan dibuat dan 

disimulasikan dengan menggunakan software Power Simulator sebelum 

direalisasikan dalam bentuk alat atau hardware. 

c. Implementasi alat 

Membuat alat yang sudah dirancang sesuai desain, rancangan, dan parameter 

komponen yang sesuai dengan simulasi dengan menggunakan software 

Power Simulator tersebut. 

d. Pengujian 

Pengujian dilakukan berguna untuk mengetahui apakah alat yang telah 

dirancang dan dibuat sudah sesuai yang disimulasikan dan sesuai dengan 

hasil yang diinginkan. Pengujian diawali dengan menguji sinyal masukan dan 

keluaran mikrokontroler dsPIC30F2020 dan dilanjutkan dengan menguji 

sinyal masukan dan sinyal keluaran dari inverter 3 fasa yang digunakan.   

e. Analisis pengujian 

Menganalisa hasil dari pengujian berupa analisa terhadap besar dan bentuk 

gelombang dan hasil dari kinerja alat yang telah dibuat. 
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f. Penyusunan laporan 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini memiliki isi berupa hasil dan 

kesimpulan dari Tugas Akhir sehingga diperoleh manfaat dari implementasi 

alat yang dirancang berupa Pompa air motor BLDC tersebut. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari Laporan Tugas Akhir ini 

penulis secara garis besar menyusun  Laporan Tugas Akhir ini dalam berbagai bab 

menurut sistematika sebagai berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang tugas akhir , 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat tugas akhir, 

metodologi  penelitian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dan 

sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini. 

 

BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini penulis akan menjelaskan tentang dasar teori dan berbagai  kajian 

pustaka yang dipaparkan oleh para ahli sebagai dasar pedoman dalam 

perancangan tugas akhir ini. Akan dijelaskan pembahasan mengenai Motor 

BLDC, Inverter 3 fasa, karakteristik hall effect sensor, Mosfet IGBT IRFP 250, 

Mikrokontroller dsPIC30F2020 dan beberapa komponen pendukung lainnya. 
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BAB III: PERANCANGAN ALAT 

Dalam bab III ini penulis akan menjelaskan tentang pendahuluan dan 

implementasi alat yang dibuat berupa Pompa Air BLDC, perancangan inverter 3 

fasa berbasis mikrokontroller dsPIC30F2020, dan  perancangan Push – Pull 

Converter.  

 

BAB IV: HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Dalam bab IV ini penulis akan menjelaskan tentang hasil dari perancangan alat 

yang disimulasikan pada software Power Simulator dan pengujian alat serta 

analisa dari hasil pengujian alat tersebut. 

 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab V ini penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil akhir 

dari Tugas Akhir ini dengan saran yang diberikan oleh penulis untuk perbaikan ke 

depannya. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


