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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era saat ini teknologi berkembang sangat pesat. Seiring dengan 

perkembangan tersebut dunia elektronika merupakan yang mendominasi 

merambah ke semua sektor. sektor-sektor yang paling berperan adalah sektor mesin 

dan juga sektor robotika. hal ini menunjukkan bahwa ilmu elektronika sangat luas 

dan paling berperan pada perkembangan jaman. 

Ilmu elektronika pada dunia permesinan sekarang menjadi tren dalam 

kehidupan manusia dalam mempermudah pekerjaan dan juga menjadi solusi yang 

efisient untuk teknologi ramah lingkungan. contoh dari teknologi ramah lingkungan 

dan dapat mempermudah pekerjaan manusia adalah mobil listrik, sepedah listrik, 

pico renewable energi dan lain sebaginya. 

Mobil listrik merupakan teknologi yang sedang dikembangkan guna 

menjawab permasalahan pemanasan global dan krisisnya bahan bakar fosil. Mobil 

listrik juga menjadi produk yang sangat di apresiasi di norwegia, jepang, china, 

amerika, bahkan di sediakan tempat charger mobil listrik secara gratis di tempat 

umum.  

Mobil listrik sedang dalam perkembangan di seluruh dunia sehingga 

perusahaan Shell mengadakan perlombaan mobil listrik guna mempertandingkan 

hasil research dari setiap mahasiswa Negara manapun tentang mobil listrik baik 

prototype dan juga urban untuk mendapatkan hasil mobil yang terbaik dari salah 

suatu Negara. Pertandingan tersebut mempertandingkan kecepatan, dan keiritan 

dari mobil listrik. Rule pertandingan juga harus mempertandingkan mobil listrik 

buatan sendiri sehingga pada rangkaian driver  dan kontroler akan di monitoring 

langsung oleh panitia untuk bukti bahwa merupakan rakitan sendiri. 



 

2 

 

UMM memiliki tim mobil listrik sebagai peserta pertandingan mobil listrik 

di tingkat mahasisswa. Karena dari tim mobil listrik rata-rata meraka dari jurusan 

mesin maka mereka kurang familiar dengan kelistrikan. Dengan demikian saya 

membantu mereka dan mengembangkan mobil listrik mereka ke teknologi 

pengoprasian motor BLDC yang efisien.  

Melihat hal tersebut saya maka saya mengajukan skripsi bejudul “Simulasi 

Kontrol Kecepatan Motor DC Tanpa Sikat menggunakan PWM Sinus dan kotak” 

sebagai awal penelitian dan pengembangan untuk membantu tim mobil listrik dari 

mekatron untuk mengembangkan teknologi tepat guna pada mobil listrik sehingga 

nantinya tim mobil listrik dari mekatronika dapat mengikuti shell eco marathon 

dengan kategori prototype mobil listrik. 

1.2 Rumusan masalah 

Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam perancangan alat ini: 

1 Bagaimana mensimulasikan motor BLDC pada Simulink? 

2 Bagaimana mensimulasikan inverter dengan metode PWM Sinus dan 

PWM kotak pada aplikasi Simulink? 

3 Bagaimana transient response  dari motor BLDC dengan kontrol PID? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Skripsi ini memiliki beberapa batasan masalah yang muncul setelah 

dilakukannya beberapa ujicoba yang terkait dalam pembuatan skripsi tersebut, 

yaitu: 

1. Sistem ini sebatas simulasi matlab 2013. 

2. Pembuatan driver  menggunakan 6 mosfet. 

3. Terdapat sensor hall effect. 

4. Pemodelan tidak boleh menggunakan library jadi pada matlab 

5. Batasan Simulasi: 
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1. Saturasi sirkuit magnetik diabaikan. 

2. Resistensi stator, dan induktansi diri dari semua fase adalah sama dan 

konstan. 

3. Histeresis dan kerugian arus dieliminasi. 

4. Semua switch semikonduktor ideal. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah. 

1 Mensimulasikan Motor BLDC pada Simulink. 

2 Mensimulasikan inverter dengan metode PWM Sinus dan PWM kotak 

pada aplikasi Simulink. 

3 Mengetahui transient response  dari motor BLDC dengan kontrol PID. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut ini: 

BAB I Pendahuluan 

Pada Bab I ini akan menguraikan secara garis besar terhadap permasalahan 

yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

metodologi pembahsan, sistematika pembahasan. 

BAB II Dasar Teori 

Pada Bab II ini akan menjelaskan teori yang mendasari penyusunan skripsi 

ini. 

BAB III Analisa dan Perancangan 

Pada Bab III ini akan membahas tentang perancangan dan pembuatan tiap 

blok plant yang natinya di buat menjadi plant keseluruhan. 
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BAB IV Pengujian Alat dan analisis 

Pada Bab IV ini akan membahas tentang hasil pengujian pada plant di sertai 

analisa dari pengujian. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada Bab V ini berisikan kesimpulan dari penyusunan skripsi dan saran 

untuk pengembangan selanjutnya. 

 

 


