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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

 

4.1. Pendahuluan 

 Pada Bab IV ini penulis akan menjelaskan tentang hasil pengujian dan 

analisa dari pembuatan Pompa Air motor BLDC yang dikerjakan pada Tugas 

Akhir ini. Pada Bab IV ini juga dibahas tentang hasil simulasi dari Pompa Air 

motor BLDC dengan menggunakan software Power Simulator atau PSIM. 

Simulasi ini dilakukan saat perancangan alat atau sebelum melakukan pembuatan 

alat berguna untuk mengetahui hasil yang diperlukan sebagai gambaran dari hasil 

nyata dari pembuatan alat tersebut.  

Implementasi alatnya dengan menggunakan inverter 3 fasa untuk 

mengendalikan pompa air motor BLDC tersebut dengan menggunakan suatu 

sistem kontrol digital berupa mikrokontroler dsPIC30F2020. Berikutnya akan 

dibahas terlebih dahulu mengenai simulasi dari implementasi penggunaan inverter 

3 fasa untuk mengendalikan pompa air motor BLDC dengan menggunakan 

software Power Simulator tersebut. 

 

4.2. Simulasi Pompa Air Motor BLDC dengan PSIM 

 Pada saat perancangan alat penulis membutuhkan gambaran dari hasil 

akhir dari pembuatan alat berupa pompa air motor BLDC tersebut. Oleh karena 

itu penulis menggunakan software Power Simulator untuk melakukan simulasi 

yang diperlukan untuk melihat gambaran dari hasil akhir tersebut. Berikut 
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dijelaskan rangkaian sistem dari pompa air motor BLDC yang disimulasikan 

dengan PSIM pada Gambar 4.1 di bawah ini. 

    

      Gambar 4.1  Simulasi rangkaian pompa air motor BLDC 

 

 Berdasarkan pada Gambar 4.1 di atas dijelaskan mengenai rangkaian 

pompa air motor BLDC beserta rangkaian kendalinya yang disimulasikan pada 

software  PSIM  tersebut. Rangkaian yang disimulasikan terdiri dari rangkaian 

inverter 3 fasa, Mikrokontroler yang berupa C Block, beserta motor BLDC yang 

merupakan alat yang akan dikendalikan oleh inverter 3 fasa tersebut yang 

diberikan suplai tegangan (Vdc) sebesar 60 Volt. 

 Pada rangkaian yang disimulasikan tersebut, mikrokontroler yang 

digunakan pada simulasi tersebut menggunakan C Block. Pemrograman pada 
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dalam C Block ini menggunakan bahasa pemrograman berupa bahasa C sama 

halnya dengan bahasa yang digunakan untuk pemrograman mikrokontroler. 

Pemrograman yang diisikan dalam C Block ini berguna untuk membentuk enam 

sinyal PWM yang berfungsi untuk mengendalikan 6 saklar mosfet yang terdapat 

pada inverter 3 fasa tersebut. Berikut dijelaskan mengenai program yang diisikan 

pada C Block tersebut. 

 

//Deklarasi 

static double H1,H2,H3,S1,S2,S3,S4,S5,S6; 

  

//Masukan 

H1=in[0]; 

H2=in[1]; 

H3=in[2]; 

 

//Keluaran 

out[0]=S1; 

out[1]=S2; 

out[2]=S3; 

out[3]=S4; 

out[4]=S5; 

out[5]=S6; 
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//Eksekusi Pemrograman 

{ 

 S1=H1; 

 S3=H2; 

 S5=H3; 

 

 S2=-1*H1; 

 S4=-1*H2; 

 S6=-1*H3; 

} 

 

 Pemrograman pada C Block tersebut berfungsi untuk menghasilkan sinyal 

PWM (S1, S2, S3, S4, S5, S6) yang diperlukan untuk mengendalikan saklar 

mosfet tersebut. Pada tiap satu lengan fasa pada inverter tiga fasa dimana saklar 

S1 dengan S2 berdampingan atau S3 dengan S4 atau S5 dengan S6, saklar S1 dan 

S2 tersebut bekerja secara komplementer atau bergantian on – off antara S1 dan 

S2 sehingga saklar – saklar yang berdampingan pada satu lengan fasa tidak akan 

pernah hidup dalam waktu yang bersamaan. 

 Pemrograman pada C Block mendapatkan sinyal masukan dari pembacaan 

tiga hall effect sensor ( H1, H2, H3) yang terdapat pada dalam motor BLDC. Di 

mana tiga sinyal hall effect tersebut masing – masing tergeser 120 derajat seperti 

pada Gambar 4.2. 
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(a) 

                     

(b) 

 

(c) 

Gambar 4.2  Sinyal 3 hall effect sensor (a) H1, (b) H2, (c) H3 

 

 Sinyal hasil pembacaan tiga hall effect sensor diolah di dalam C Block 

tersebut untuk menghasilkan sinyal keluaran yang berupa enam sinyal PWM yang 

berguna untuk mengendalikan 6 saklar mosfet pada dalam inverter 3 fasa tersebut 

seperti yang dijelaskan pada Gambar 4.3. 
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                                                                (a) 

 
                                                                (b) 

 
                                                                (c) 

 
                                                                (d) 

 
                                                                (e) 

 
                                                                (f) 

 

Gambar 4.3  Enam sinyal PWM keluaran dari C Block (a) PWM 1, (b)  

                       PWM 2, (c) PWM 3, (d) PWM 4, (e) PWM 5, (f) PWM 6 

 

 Enam Sinyal PWM keluaran dari C Block tersebut berfungsi untuk 

mengendalikan 6 saklar mosfet dalam inverter 3 fasa yang akan menghasilkan 3 

arah arus (Ia, Ib, Ic) yang berfungsi untuk mengendalikan motor BLDC tersebut 

secara langsung. 3 arus  yang akan menjadi arus masukan dari motor BLDC akan 

dijelaskan pada Gambar 4.4 . 
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                                                                 (a) 

 

                                                                 (b) 

 
 

                                                                 (c) 

 

           Gambar 4.4  Arus masukan bagi motor BLDC (a) Ia (b) Ib (c) Ic 

  

 Pada Gambar 4.4 ini menunjukkan arus masukan bagi motor BLDC yang 

merupakan hasil akhir dari rangkaian pengendalian motor BLDC tersebut. 3 arus 

masukan bagi motor BLDC itu berguna supaya motor BLDC dapat berputar. Hal 

ini menunjukkan bahwa motor BLDC yang dikendalikan oleh inverter 3 fasa 

tersebut dapat berfungsi dengan baik. 

 

4.3. Hasil Pengujian Laboratorium 

 Pompa air motor BLDC dirancang dan dibuat dan akhirnya diuji coba 

untuk melihat hasil nyata dari implementasi alat tersebut. Pengujian ini dilakukan 

di Laboratorium Program Studi Teknik Elektro Universitas Katolik 

Soegijapranata. Pengujian ini dilakukan dalam 2 kondisi, yaitu pada saat belitan 
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stator pada motor BLDC dipasang secara seri dan pada saat belitan stator pada 

motor BLDC dipasang secara paralel. 

 Implementasi alat berupa Pompa air motor BLDC ini menggunakan 

rangkaian pengendali berupa inverter 3 fasa, rangkaian driver, dan rangkaian 

mikrokontroller dsPIC30F2020, dan rangkaian catu daya. Berikut dijelaskan 

parameter komponen yang digunakan untuk implementasi alat pada tabel di 

bawah ini. 

 Tabel 4.1  Parameter komponen   

       

Nama Komponen Parameter Rating Jumlah Keterangan

IRFP 250

dsPIC30F2020

74HC7541

TLP 250

UGN3503

LM7805

LM7812

tegangan 200 V 6 buah Saklar mosfet

Jumlah pin

Kapasitansi 

input

tegangan

tegangan

temperatur

temperatur

Pin ADC

tegangan

tegangan

28

8

3,5 pF

12 V

4,5 - 6 V

7 - 20 V

14,5 - 27 V

0 - 12,5 0C

0 - 12,5 0C

1 buah

1 buah

6 buah

3 buah

1 buah

5 buah

Sistem 

minimum

Buffer

Driver

Hall effect 

sensor

 Regulator 

tegangan pada 

catu daya
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Rangkaian driver 

TLP 250

Rangkaian 

mikrokontroler 

dsPIC30F2020

Rangkaian catu 

daya

Pompa air motor 

BLDC

 

Gambar 4.5   Gambar keseluruhan dari implementasi alat 

 

4.3.1. Hasil Pengujian Pompa Air Motor Saat Belitan Stator Dipasang Seri 

 Pada tahap ini pengujian dibagi menjadi dua tahapan yaitu: pengujian 

tanpa PWM dan pengujian dengan PWM, yang membedakannya adalah saat 

pengujian dengan PWM penulis menggunakan potensiometer untuk mengubah 

kecepatan motor BLDC secara analog (ADC). 

 

A.   Hasil Pengujian Saat Tanpa PWM 

 Dalam tahap pengujian ini diawali dengan melihat arus dari sumber 

tegangan saat mengalir menjadi arus masukan bagi rangkaian. 
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Gambar 4.6   Gelombang arus dari sumber tegangan (skala 10x, 2.5 ms/div,     

1A/div) 

 

 

 Pada Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa arus yang mengalir dari sumber sebesar 1A, 

selanjutnya dapat dilihat output dari PORT E (RE0 – RE 5) pada mikrokontroler 

dsPIC30F2020 tersebut. 

 

                 

    

              Gambar 4.7  Keluaran mikrokontroler (RE0,RE1,RE2,RE3) 
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                Gambar 4.8   Keluaran mikrokontroler (RE0,RE4, RE5)  

 

 

Pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8 dapat dilihat bahwa keluaran dari 

mikrokontroler ini menjadi masukan bagi rangkaian driver untuk mengendalikan 

inverter 3 fasa. Berikut adalah gambar tegangan dan arusnya per fasa masing – 

masing. 

 

 

 

 

 

 

     

           



50 

 

                

    (a) 

                 

    (b) 

                 

    (c) 

Gambar 4.9   Gelombang tegangan dan arus per fasa (skala 10x, 2.5ms/div,      

CH1 50V/div, CH2 1A/div) (a) Van, Ia (b) Vbn, Ib (c) Vcn, Ic 
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  Gambar 4.10 Gelombang tegangan Van, Vbn, Vcn (skala 10x, 5ms/div,                 

50 V/div)  

 

 

Pada Gambar 4.10 ditunjukkan bahwa tegangan per fasanya tergeser 120 derajat 

antara satu dengan yang lainnya. Berikut dapat dilihat tegangan antar fasa A-B, B-

C, C-A pada gambar di bawah ini. 

                

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

 

Pada Gambar 4.11 dapat dilihat bahwa tegangan antar fasanya sekitar 65 sampai 

70 V dan masing – masing tegangannya tergeser 120 derajat. Tegangannya cukup 

tinggi. Hal ini karena rangkaian belitan pada stator motor disusun secara seri dan 

mengakibatkan tegangan lebih tinggi dan arus menjadi lebih rendah. 
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B.   Hasil Pengujian Dengan PWM 

  Pada tahap pengujian ini diawali dengan melihat arus masukan dari 

sumber tegangan dan melihat output dari mikrokontroler terlebih dahulu. 

                 

Gambar 4.12   Gelombang arus dari sumber tegangan dengan PWM (skala 

10x, 2.5 ms/div, 1A/div) 

 

 

                    

Gambar 4.13  Keluaran mikrokontroler dengan PWM (RE0, RE1,RE2,RE3)  

 

                   

Gambar 4.14  Keluaran mikrokontroler dengan PWM (RE0,RE4, RE5)  
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Pada Gambar 4.13 dan 4.14 dapat dilihat sinyal keluaran dari mikrokontroler 

dengan menggunakan PWM dengan duty cycle tertentu. Berikutnya dapat dilihat 

juga tegangan dan arusnya per fasa masing – masing. 

                     

                   (a)    

                     

                     (b) 

Gambar 4.15   Gelombang tegangan dan arus per fasa dengan PWM (skala 5 

ms/div, CH1 50V/div, CH2 1A/div) (a) Van,Ia (b) Vbn, Ib   

 

                      

Gambar 4.16   Gelombang tegangan dan arus per fasa dengan PWM (skala 5 

ms/div, CH1 50V/div, CH2 1A/div) Vcn, Ic     
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Gambar 4.17   Gelombang tegangan Van, Vbn, Vcn dengan PWM (skala 

5ms/div, 50 V/div) 

 

 

Pada Gambar 4.17 dapat dilihat gelombang tegangan Van, Vbn, dan Vcn dengan 

PWM. Berikut dapat dilihat tegangan antar fasa A-B,B-C,C-A dengan PWM . 

                  

                        

Gambar 4.18   Gelombang tegangan antar fasa dengan PWM (skala 5ms/div,   

50 V/div) 

 

 

Dengan gelombang tegangan antar fasa seperti pada Gambar 4.18 akan 

menghasilkan kecepatan motor sebesar 1613 pada pompa air motor BLDC 

tersebut. 
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     Gambar 4.19  Kecepatan pompa air motor BLDC saat belitan stator seri 

 

4.3.2. Hasil Pengujian Pompa Air Motor Saat Belitan Stator Dipasang   

Paralel 

  Pada tahap pengujian ini sama dengan tahap pengujian saat belitan stator 

dipasang seri. Sebelum melakukan tahap pengujian ini, belitan stator yang 

dipasang secara seri sebelumnya diubah dengan dipasang secara paralel. 

 

A.   Hasil Pengujian Saat Tanpa PWM 

 Tahap pengujian ini diawali dengan melihat arus masukan dari sumber 

tegangan dan sinyal output dari mikrokontroler. Dapat dilihat pada Gambar 4.20 

bahwa arus yang mengalir dari sumber tegangan sekitar 5 A.  
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Gambar 4.20   Gelombang arus dari sumber tegangan saat belitan paralel 

(skala 1x, 5 ms/div, 5A/div) 

 

 

                   

                                                               (a)    

                 

                                                               (b)    

Gambar 4.21   Keluaran mikrokontroler saat belitan paralel (a) RE0, 

RE1,RE2,RE3 (b) RE0,RE4, RE5 
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Sinyal keluaran dari mikrokontroler itu menjadi sinyal masukan bagi driver untuk 

mengendalikan inverter 3 fasa. Setelah itu tahapan berikutnya adalah dengan 

melihat tegangan fasa dan arusnya masing – masing. 

                    

                                                               (a)    

                     

                                                               (b)    

                       

                                                               (c)    

Gambar 4.22   Gelombang tegangan dan arus per fasa saat belitan paralel 

(CH1 skala 10x, CH2 skala 1X, 5ms/div, CH1 20V/div, CH2 

5A/div) (a) Van, Ia (b) Vbn, Ib (c) Vcn, Ic 
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Gambar 4.23   Gelombang tegangan Van, Vbn, Vcn saat belitan paralel 

(skala 10x, 5ms/div, 20 V/div) 

 

 

Dari Gambar 4.23 dapat dilihat bahwa tegangan per fasanya tergeser 120 derajat. 

dapat dilihat juga gelombang tegangan antar fasa A-B,B-C,C-A pada Gambar 

4.24 di bawah ini. 

         

Gambar 4.24 Gelombang tegangan antar fasa saat belitan paralel (skala   

5ms/div, 20 V/div)  

 

B.   Hasil Pengujian Dengan PWM 

Pada tahap pengujian ini juga diawali dengan melihat arus masukan dari 

sumber tegangan dan sinyal output dari mikrokontroler terlebih dahulu. 
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Gambar 4.25   Gelombang arus dari sumber tegangan dengan PWM saat 

belitan paralel (skala 1x, 5 ms/div, 5A/div) 

 

                       

                                                                (a)    

                    

                                                                (b)  

Gambar 4.26   Keluaran mikrokontroler dengan PWM saat belitan paralel    

(a) RE0, RE1,RE2,RE3 (b) RE0,RE4, RE5 

 

 

Gambar 4.26 menunjukkan sinyal keluaran dari mikrokontroler dsPIC30F2020 

saat belitan stator dipasang paralel. Berikut pada Gambar 4.27 dan 4.28 

ditunjukkan tegangan per fasa dan arusnya masing – masing. 
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                                                                (a)    

               

                   

                                                                 (b)    

Gambar 4.27   Gelombang tegangan dan arus per fasa dengan PWM saat 

belitan paralel (CH1 skala 10x, CH2 skala 1X, 5ms/div, CH1 

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

 

 

                   

Gambar 4.28   Gelombang tegangan dan arus per fasa dengan PWM saat 

belitan paralel (CH1 skala 10x, CH2 skala 1X, 5ms/div, CH1 

10V/div, CH2 5A/div) Vcn, Ic                                            
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Gambar 4.29   Gelombang tegangan Van, Vbn, Vcn dengan PWM saat 

belitan paralel (skala 10x, 5ms/div, 10 V/div) 

 

 

Pada Gambar 4.29 di atas ditunjukkan tegangan Van,Vbn,Vcn dalam 1 layar saat 

belitan stator dipasang paralel. Berikut pada Gambar 4.30 ditunjukkan gambar 

tegangan antar fasa A-B,B-C,C-A saat belitan stator dipasang paralel. 

 

                   

Gambar 4.30   Gelombang tegangan antar fasa dengan PWM saat belitan 

paralel (skala 10x, 5ms/div, 20 V/div) 

 

 

Gambar 4.30 di atas menunjukkan bahwa tegangan antar fasanya adalah 20 V dan 

masing – masing tegangannya tergeser 120 derajat. Tegangannya termasuk 

tegangan yang rendah. Hal ini karena rangkaian belitan pada stator motor disusun 

secara paralel dan mengakibatkan tegangan lebih rendah dan arus menjadi lebih 

tinggi. Gelombang tegangan antar fasa tersebut menghasilkan kecepatan motor 
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sebesar 1735 rpm seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.31 beserta ditunjukkan 

juga nilai arus dan tegangan antar fasanya.  

                                        

                                                                 (a)    

                          

                                                                (b)    

Gambar 4.31  (a) Kecepatan pompa air motor BLDC saat belitan stator    

paralel  (b) Nilai arus dan tegangan antar fasa  
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Dari Gambar 4.31 di atas ditunjukkan bahwa kecepatan motor dalam pompa air 

motor BLDC saat belitan pada stator motor BLDC dipasang secara paralel cukup 

tinggi sekitar 1735 rpm.  

 

4.4. Pembahasan 

 Dari tahapan hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat bahwa inverter 3 

fasa dan rangkaian kontrol yang mendukungnya untuk mengendalikan pompa air 

motor BLDC sudah bekerja dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari arus masukan 

dari sumber tegangan. Dan juga rangkaian kontrol berupa mikrokontroler 

dsPIC30F2020 sudah bekerja dengan baik, hal itu dapat dilihat dari hasil PWM 

keluaran mikrokontroler tersebut.  

 Dari hasil pengujian tersebut juga diketahui bahwa saat belitan stator pada 

motor BLDC dihubung secara seri hasil yang diperoleh berupa tegangan menjadi 

lebih tinggi 60 sampai 70 Volt sekitar  sedangkan arus masukan menjadi lebih 

rendah sekitar 1 A, sebaliknya saat belitan stator pada motor BLDC dihubung 

secara paralel hasil yang diperoleh berupa tegangan menjadi lebih rendah sekitar 

20 Volt dan arus masukan menjadi lebih tinggi sekitar 5 A. 

 Berdasarkan dari nilai efisiensi yang didapatkan setelah pembuatan alat 

tersebut. Efisiensi pompa air naik lebih dari 70%. Hal ini dapat dilihat dari saat 

sebelumnya untuk menjalankan pompa air itu memerlukan daya sebesar 350 W, 

namun setelah pompa air dimodifikasi baik saat belitan stator dihubung seri 

maupun paralel, pompa air tersebut kini hanya membutuhkan daya sekitar 70 

sampai 80 watt dengan jumlah debit air yang sama.  

 


