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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, cadangan dan persediaan bahan bakar 

fossil setiap tahun semakin menipis. Hal ini sangat berpengaruh bagi dunia otomotif 

yang menggunakan bahan bakar fossil sebagai sumber utama penggerak kendaraan 

bermotor dan mendorong manusia untuk mencari energi alternatif untuk penggerak 

kendaraan. Saat ini banyak dijumpai kendaraan yang ramah lingkungan, salah 

satunya yaitu kendaraan elektrik atau listrik [1]. Kendaraan listrik merupakan 

kendaraan yang menggunakan energi listrik sebagai energi penggeraknya. Pada 

awalnya motor DC digunakan untuk menggerakan kendaraan listrik, karena memiliki 

torka yang besar. Motor DC memiliki kelemahan, yaitu pada sikat (brush). Oleh 

karena itu dibutuhkan motor yang memiliki efisiensi tinggi, torka tinggi, kecepatan 

tinggi, biaya operasional yang murah dan tidak menggunakan sikat. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut digunakan motor BLDC.  

Motor BLDC banyak digunakan untuk kendaraan listrik sebagai pengganti 

motor DC karena motor BLDC memiliki karakteristik yang hampir sama dengan 

motor DC.   Motor BLDC tidak menggunakan sikat seperti motor DC. O leh karena 

itu motor BLDC banyak digunakan untuk industri, terutama bidang otomotif. Motor 

BLDC digunakan sebagai tenaga penggerak pada kendaraan listrik karena motor ini 

memiliki daya tahan tinggi, desain yang sederhana dan kemampuan bekerja pada 
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kecepatan tinggi dengan baik [2]. Pada dasarnya motor listrik membutuhkan suatu 

proses pengereman. Pengereman pada motor dilakukan dengan memberikan gaya 

terhadap motor yang sedang berputar agar motor mengalami perlambatan atau 

berhenti dalam waktu singkat. Pengereman dapat dilakukan secara mekanis dan 

elektris. Terdapat tiga jenis pengereman secara elektris, yaitu pengereman dinamik, 

pengereman plugging, dan pengereman regeneratif [3]. 

Pada tugas akhir ini pengereman dinamik diimplementasikan pada motor 

BLDC. Pada pengereman dinamik energi kinetik pada motor akan terbuang menjadi 

energi panas pada beban [4,5]. Pengereman dinamik banyak digunakan dalam 

aplikasi industri karena motor yang sedang berputar dapat berhenti dengan cepat dan 

menghasilkan pengereman yang halus serta tidak ada hentakan yang dapat 

menimbulkan kerugian [5]. Metode pengereman dinamik memiliki keuntungan antara 

lain kemudahan untuk mengatur pengereman pada motor.   

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas beberapa masalah yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut ini : 

a. Pengoperasian motor BLDC 

b. Megoperasikan inverter tiga fasa sebagai rangkaian daya pada motor BLDC  

c. Mengimplementasikan pengereman dinamik pada motor BLDC  
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1.3 Pembatasan Masalah 

Pada tugas akhir ini permasalahan dibatasi tentang cara meimplementasikan 

dan mengoperasikan pengereman dinamik pada motor BLDC.  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini yaitu : 

a. Melakukan kajian terhadap motor BLDC terkait dengan kemampuan untuk 

melakukan pengereman 

b. Mengamati perilaku pengereman terhadap perubahan pembebanan.  

Manfaat dari tugas akhir ini yaitu untuk dapat mengoperasikan pengereman dinamik 

pada motor BLDC dan dapat mengimplementasikannya pada kendaraan listrik.  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Pada laporan tugas akhir ini menggunakan metode analisis, simulasi dan 

pengujian untuk proses pembuatannya. Berikut ini adalah tahap – tahap dalam 

menyusun laporan tugas akhir : 

a. Kajian Pustaka 

Metode pengumpulan data dan informasi, mempelajari tentang bagaimana 

membuat motor BLDC dan mempelajari tentang mengimplementasikan 

pengereman dinamik pada motor BLDC.  

b. Analisis Permasalahan 

Menganalisa penyebab terjadinya masalah dan mencari solusinya. 
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c. Pemodelan / Simulasi 

Merancang suatu sistem dalam suatu software power simulation sebelum 

direalisasikan dalam bentuk hardware. 

d. Pembuatan Alat 

Merancang alat sesuai dengan desain, rancangan, dan parameter yang sesuai 

dengan simulasi. 

e. Pengujian  

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah kerja alat yang telah dirancang 

sudah sesuai dengan apa yang disimulasikan dan sudah sesuai dengan yang 

diinginkan. 

f. Penyusunan Laporan 

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir berisi tentang hasil dan kesimpulan 

dari penyusunan Tugas Akhir untuk memperoleh manfaat dari aplikasi sistem 

yang sudah dirancang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini secara garis besar disusun menurut sistematika 

penulisan terdiri dari bebearapa bab didalamnya, antara lain sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pada BAB I berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat dibuatnya hardware ini, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan Laporan Tugas 

Akhir. 



5 

 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Pada BAB II ini berisikan tentang dasar teori dan kajian pustaka oleh 

para ahli yang mendukung dalam perancangan tugas akhir ini.  

BAB III :  PERANCANGAN ALAT 

Pada BAB III berisikan tentang implementasi pengereman dinamik 

pada motor BLDC, dan rangkaian pendukung yang lainnya.  

BAB IV :  HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pada BAB IV berisi tentang hasil simulasi, analisa hasil simulasi dan 

hasil pengujian alat serta analisa hasil pengujian motor BLDC. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada BAB V berisi tentang saran-saran dan kesimpulan tugas akhir 

ini. Sehingga dapat menjadi saran yang membangun bagi pembaca 

dan mampu dikembangkan menjadi lebih baik lagi. 

 

  


