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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Dalam beberapa dekade ini lingkungan sudah semakin tercemar akibat 

penggunaan kendaraan berbaan bakar fossil dan juga industri yang berbahan bakar 

fossil. Emisi gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran motor bermesin bensin 

merupakan masalah utama dari timbulnya kerusakan ekosistem di dunia. Masalah 

ini semakin memburuk dengan semakin meningkatnya jumlah penggunaan 

kendaraan berbahan bakar fossil. Untuk dapat menanggulangi masalah ini 

dikembangkanlah kendaraan listrik dengan berbagai macam motor listrik. Pada 

awalnya kendaraan listrik [1] menggunakan motor DC karena mempunyai 

karakteristik torka awalnya yang kuat sehingga dapat menarik beban yang berat 

seperti kendaraan listrik. Tetapi motor DC memiliki salah satu kelemahan yaitu 

pada sikat komutator berbahan karbon. Dari kelemahan motor DC [2] tersebut 

maka motor ini mulai ditinggalkan. Seiring perkembangan teknologi kendaraan 

listrik mulai menerapkan penggunaan motor modern. Motor modern yang 

digunakan salah satunya yaitu motor BLDC. Motor BLDC merupakan suatu jenis 

motor sinkron [3]. Penggunaan motor BLDC untuk aplikasi kendaraan listrik, 

industri dan aplikasi lainnya banyak digunakan karena motor ini memiliki 

karakteristik yang sama dengan motor DC dan tidak menggunakan sikat untuk 

beroperasi sehingga biaya perawatan yang dibutuhkan rendah dan lebih praktis. 
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Pada tugas akhir ini konstruksi motor yang akan dirancang terdiri dari 

delapan kutub rotor dan 12 kutub stator. Seperti motor BLDC pada umumnya 

rotor berupa magnet permanen, sedangkan statornya berupa belitan [4]. Di dalam 

motor juga dilengkapi dengan sensor hall effect untuk mendeteksi posisi rotor. 

Rangkaian daya yang digunakan pada motor BLDC berupa inverter tiga fasa. 

Dalam implementasi laboratorium ini digunakan juga mikrokontroller 

dsPIC30f4012 dengan suplai dari catu daya B1205 tersebut. . Pada laporan tugas 

akhir ini dilakukan kajian dengan pembebanan yang direalisasikan dengan 

mengggunakan generator DC yang diaplikasikan sebagai beban pada sistem 

penggerak mekanik dengan variable resistor pada kondisi motoring untuk 

mendapatkan respon motor [5]. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas beberapa masalah yang akan diteliti adalah : 

a. Pengoperasian motor BLDC. 

b.    Memaksimalkan motor BLDC dimana Generator DC diaplikasikan   

sebagai beban pada system penggerak mekanik dengan tiga variasi 

resistif. 

c. Penggunaan Inverter tiga fasa sebagai rangkaian daya. 

d. Menjalankan motor BLDC dalam kondisi motoring berbasis 

Mikrokontroller dsPIC30f4012. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pada tugas akhir ini akan membahas tentang pemanfaatan motor BLDC 

dimana generator DC diaplikasikan sebagai roda pada sistem penggerak mekanik 

dan dilakukan tiga variasi pembebanan dengan beban resistif. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan untuk tugas akhir ini adalah : 

a. Dapat mengoperasikan motor BLDC sebagai pembebanan. 

b. Dapat memaksimalkan motor BLDC yang diimplementasikan pada 

sistem pembebanan dengan variasi beban resistif. 

Dan manfaat dari tugas akhir ini adalah : 

a. Menekan biaya oprasional untuk motor 

b. Daya yang maksimal akan menghasilkan hasil yang maksimal pula 
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c. Menggunakan motor BLDC kendali lebih sederhana dan menghemat 

komponen dan lebih efektif dibanding motor kapasitor 

d. Dapat menganalisa pembebanan pada motor BLDC 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Pada laporan tugas akhir ini menggunakan beberapa metode untuk proses 

penyusunannya.Berikut adalah tahap – tahap dalam menyusun laporan tugas akhir 

ini: 

a. Kajian pustaka  

Merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan 

mempelajari tentang bagaimana membuat motor BLDC yang 

diaplikasikan sebagai pembebanan dengan generator DC menggunakan 

inverter tiga fasa berbasis mikrokontroller dsPIC30F4012. 

b. Pemodelan/ Simulasi 

Merancang suatu sistem dan disimulasikan menggunakan 

softwarepower simulator PSIM sebelum direalisasikan dalam bentuk 

hardware. Dengan menggunakan inverter tiga fasa sebagai driver dari 

motor BLDC. 

c. Implementasi alat 

Merancang alat sesuai dengan desain kontruksi motor BLDC, 

rancangan dan parameter komponen sesuai dengan simulasi yang telah 

dibuat. 
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d. Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk dapat mengetahui apakah alat yang telah 

dirancang sudah sesuai dengan apa yang disimulasikan dan yang 

direncanakan. Pengujian diawali dengan melakukan pengujian sinyal 

inputan dan ouputan mikrokontroler dsPIC30f4012 dilanjutkan 

pengujian pada inputan dan outputan inverter tiga fasa. Setelah itu 

melakukan pengujian yang sama dengan generator DC yang 

diaplikasikan sebagai roda pada sistem penggerak mekanik dengan tiga 

variasi beban. 

e. Analisis pengujian 

Menganalisa hasil pengujian yang telah dilakukan meliputi bentuk 

gelombang, besar gelombang dan hasil dari kinerja alat. 

f. Penyusunan laporan 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir berisikan hasil dan 

kesimpulan dari penyusunan Tugas Akhir sehingga didapat manfaat 

dari aplikasi sistem yang dirancang dari motor BLDC dan generator DC 

sebagai pembebanan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini secara garis besar disusun sesuai dengan 

sistematika terdiri dari beberapa bab didalamnya, antara lain sebagai berikut: 

 

 



6 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada BAB I ini berisikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi 

penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir ini 

serta bagaimana sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada BAB II ini, berisikan tentang dasar teori dan beberapa kajian 

pustaka oleh para ahli sebagai literatur dalam penyusunan tugas 

akhir ini. Seperti pembahasan tentang Motor BLDC, Inverter tiga 

Fasa, Catu daya B1212 dan B1205, dsPIC30F4012, MOSFET dan 

beberapa teori pendukung lainnya. 

BAB III : PERANCANGAN ALAT  

Pada BAB III berisikan tentang pendahuluan, implementasi dari 

motor BLDC, perancangan inverter tiga fasa sebagai driver motor 

BLDC berbasis mikrokontroler dsPIC30f4012.  

BAB IV : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pada BAB IV berisikan tentang hasil dari simulasi software power 

simulator PSIM dan pengujian alat serta analisa hasil simulasi 

maupun hasil pengujian alat. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada BAB V berisikan kesimpulan hasil akhir dari tugas akhir ini 

dan saran-saran yang dapat membangun bagi pembaca supaya alat 

ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


