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ABSTRAK 

 Penggunaan motor Brushless DC (BLDC) saat ini banyak 

digunakan pada kendaraan listrik. Jenis motor ini memiliki efisiensi 

tinggi, mudah dalam kontrol kecepatan, dan masa penggunaan yang lama. 

Namun pada kenyataannya motor BLDC yang menggunakan magnet 

permanen akan menghasilkan interaksi apabila bergerak mengitari bagian 

stator yang terbuat dari bahan feromagnetik. Interaksi tersebut disebut 

dengan torsi cogging. Torsi cogging akan menyebabkan riak torsi 

sehingga efisiensi motor berkurang, menyebabkan suara bising, dan 

getaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan parameter desain 

pada motor Brushless DC 1kW jenis radial dengan rotor luar. Desain 

motor yang diharapkan adalah motor dengan torsi cogging minimum, 

serta torsi rating dan efisiensi maksimum. Penelitian ini fokus pada 

pengaruh parameter desain seperti ketebalan magnet, lebar celah udara, 

lebar opening slot stator, dan lebar gigi slot stator dengan masing – 

masing 5 level variasi. Metode Taguchi mampu mereduksi banyaknya 

percobaan menjadi 25 kali dari 625 kombinasi parameter desain. Hasil 

yang didapatkan dari hasil simulasi menggunakan Ansys Maxwell adalah 

parameter desain motor dengan tebal magnet 5mm, lebar celah udara 0.4 

mm, lebar opening slot 2 mm, dan lebar gigi slot stator 7 mm. Desain ini 

menghasilkan torsi cogging sebesar 0.334 (39.162 % lebih kecil), torsi 

rating sebesar 5.68 (10.832% lebih kecil), dan efisiensi meningkat  

10.515% menjadi 92.07%. 

 

Kata Kunci : Brushless DC, Torsi Cogging, Taguchi, Optimalisasi, 

Ansys Maxwell 
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ABSTRACT 

The Brushless DC motors (BLDC) is currently widely used in 

electric vehicles. This type of motor has high efficiency, easy speed 

control, and long usage period. In reality, however, the BLDC motor that 

uses a permanent magnet will produce interaction if it moves around the 

stator part which is made of ferromagnetic material. This interaction is 

called cogging torque. Cogging torque will cause ripple torque that 

reduce the motor efficiency, cause some noise and vibration. This study 

aims to obtain design parameters on a 1kW Brushless DC radial type  

with an outer rotor. The expected motor design is the one with minimum 

cogging torque, as well as a maximum torque rating and efficiency. This 

study focuses on the influence of design parameters such as magnetic 

thickness, air gap width, the width of stator opening slot, and the width of 

stator slot tooth with 5 levels of variation. The Taguchi method helps to 

reduce the number of experiments to 25 times from 625 combinations of 

design parameters. The results obtained from the simulation results using 

Ansys Maxwell are motor design parameters with 5mm thick magnetic, 

air gap width 0.4mm, opening width of 2mm slot, and stator slot tooth 

width 7mm. This design produces cogging torque of 0.334 (39.162% 

smaller), torque rating of 5.68 (10.832% smaller), and efficiency 

increases by 10,515% to 92.07%. 

Keywords : Brushless DC, Cogging Torque, Taguchi, Optimization, 

Ansys Maxwell 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Beberapa waktu terakhir ini, penggunaan motor brushless DC 

atau disingkat BLDC sangat diminati oleh industri kendaraan listrik. Hal 

ini dikarenakan kelebihannya yakni memiliki efisiensi tinggi, rasio daya 

terhadap massa yang tinggi, mudah dikontrol, serta memiliki usia lebih 

lama karena tidak menggunakan sikat. Namun, motor BLDC pada 

umumnya memiliki riak torsi yang cukup besar sehingga menyebabkan 

getaran, kecepatan tidak stabil, suara bising, serta masalah saat 

melakukan kontrol kecepatan. 

 Penyebab utama munculnya riak torsi pada motor BLDC karena 

adanya torsi cogging akibat interaksi antara magnet permanen pada rotor 

dengan material besi pada stator. Ketidakseimbangan celah udara 

mengakibatkan magnet mencari posisi reluktansi minimum secara 

kontinyu sehingga menimbulkan torsi cogging. Torsi cogging ini harus 

dikurangi seminimal mungkin agar efisiensi motor meningkat dan tidak 

memiliki suara bising yang tidak diinginkan. 

 Pada praktiknya, torsi cogging tidak dapat dihilangkan 

sepenuhnya, namun dapat dikurangi dengan memodifikasi beberapa 

konstruksi motor seperti mengubah lebar celah udara, mengubah bentuk 

magnet, mengubah ketebalan magnet, mengubah bentuk slot stator, serta  

menumpuk lapisan stator dengan sudut kemiringan tertentu. Sangat 

banyak parameter desain yang berpengaruh terhadap besarnya torsi 

cogging pada motor BLDC.  

 Oleh sebab itu pada Tugas Akhir ini bertujuan untuk 

menentukan parameter desain seperti lebar celah udara, ketebalan 

magnet, lebar gigi slot stator, dan lebar opening slot dari motor BLDC 

sehingga dihasilkan motor BLDC dengan torsi cogging rendah, torsi 

nominal tinggi serta efisiensi motor tinggi.  
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1.2 Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah yang dibahas pada Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Bagaimana melakukan simulasi torsi cogging, torsi rating, dan 

efisiensi pada motor BLDC 1 kW menggunakan perangkat lunak 

Ansys Maxwell? 

2. Bagaimana pengaruh ketebalan magnet, lebar gigi slot stator, 

lebar opening slot, lebar air gap dan kemiringan tumpukan stator 

terhadap torsi cogging, torsi rating, dan efisiensi pada motor 

BLDC 1 kW? 

3. Bagaimana melakukan desain 3 Dimensi setiap bagian motor 

menggunakan perangkat lunak Solidwork  untuk proses 

manufaktur? 

1.3 Batasan Masalah 

 Permasalahan yang akan dibatasi dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Desain dan simulasi menggunakan perangkat lunak Solidwork  

dan Ansys Maxwell. 

2. Tugas akhir ini membahas bagaimana memilih parameter 

ketebalan magnet, lebar celah udara, lebar opening slot, dan 

lebar stator untuk mendapatkan desain motor dengan torsi 

cogging rendah, torsi rating tinggi, dan efisiensi tinggi. 

3. Motor yang di gunakan pada Tugas Akhir ini merupakan motor 

BLDC 1 kW dengan rotor luar. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan Tugas Akhir ini ialah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan parameter desain motor BLDC 1 kW dengan torsi 

cogging minimum. 

2. Mendapatkan desain blueprint untuk proses manufaktur motor 

BLDC 1 kW. 
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1.5  Metodologi 

 Metodologi yang digunakan pada Tugas Akhir dini dapat dilihat 

pada diagram alir yang tertera pada Gambar 1.1 dibawah ini. 

 
Gambar 1.1 Diagram Alir Mengurangi Torsi Cogging 
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1. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan kajian untuk mempelajari literatur 

maupun pustaka yang diambil dari buku, jurnal ilmiah , 

prosiding, ataupun tugas akhir sebelumnya yang membahas 

penelitian tentang metode untuk mengurangi torsi cogging pada 

motor BLDC. 

2. Penentuan Parameter Desain 

Pada tahap ini dilakukan penentuan parameter – parameter yang 

berpengaruh terhadap besarnya torsi cogging seperti ketebalan 

magnet, lebar celah udara, lebar gigi slot stator, dan lebar 

opening slot stator. 

3. Simulasi 

Proses ini diawali dengan menentukan Tabel orthogonal array 

untuk menentukan sample kombinasi parameter. Kemudian  

dilakukan simulasi menggunakan perangkat lunak ansys 

Maxwell sesuai dengan Tabel orthogonal array yang ditentukan 

untuk mendapatkan besaran torsi cogging, torsi rating, dan 

efisiensi. 

4. Analisa Data 

Data hasil simulasi yang diperoleh kemudian dianalisa untuk 

menentukan parameter ketebalan magnet, lebar celah udara, 

lebar opening slot, lebar gigi slot stator dengan hasil torsi 

cogging yang rendah, torsi rating yang tinggi dan efisiensi motor 

yang tinggi. 

5. Desain 3 Dimensi 

Setelah menentukan parameter – parameter desain yang sesuai 

kemudian melakukan desain 3 Dimensi untuk mendapatkan 

blueprint guna proses manufaktur motor. 

6. Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan dari seluruh kegiatan yang dilakukan pada 

tugas akhir ini. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan laporan penelitian ini dapat dijelaskan dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi, sistematika 

penulisan, dan relevansi dari Tugas Akhir yang akan dilakukan. 
BAB 2  METODE PENGURANGAN TORSI COGGING PADA 

MOTOR BLDC 

 Pada bab ini dibahas mengenai dasar teori dan tinjauan pustaka 

yang berhubungan dengan metode untuk mengurangi torsi 

cogging pada motor BLDC. 

BAB 3 PERANCANGAN DAN SIMULAS I MOTOR BLDC 

 Pada bab ini dilakukan desain motor BLDC pada perangkat 

lunak Ansys Maxwell dan melakukan simulasi untuk 

mendapatkan parameter torsi rating, torsi cogging, efisiensi, 

kecepatan, dan aliran flux pada setiap perubahan parameter 

desain motor. 

BAB 4  HASIL DAN ANALISA DATA 

 Pada bab ini dilakukan pengolahan data yang diperoleh dari hasil 

simulasi sehingga diperoleh parameter desain baru dengan hasil 

torsi cogging minimum namun torsi rating dan efisiensi 

maksimum. Setelah mendapatkan parameter desain motor yang 

baru, dilakukan desain 3 dimensi untuk mendapatkan blueprint 

untuk proses manufaktur selanjutnya. 

BAB 5 PENUTUP 

Pada bab ini dapat ditarik kesimpulan tentang parameter yang 

signifikan terhadap penurunan torsi cogging. Pada bab ini juga 

membahas saran yang dapat dilakukan untuk melakukan  

perbaikan pada penelitian – penelitian selanjutnya dan menjad i 

acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan metode 

untuk mengurangi torsi cogging. 
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1.7 Relevansi 

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Menjadi referensi yang dapat digunakan untuk proses 

manufaktur Motor BLDC 1 kW yang digunakan pada kendaraan 

listrik. 

2. Menjadi Referensi bagi mahasiswa yang akan mengerjakan  

penelitian dengan topik desain, simulasi, optimalisasi, serta 

proses manufaktur motor BLDC. 
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BAB II 

METODE PENGURANGAN TORSI COGGING PADA 

MOTOR BLDC 

2.1 Motor Brushless DC 

Motor brushless DC atau sering di singkat dengan motor BLDC 

merupakan salah satu jenis motor sinkron yang memiliki kumparan  

jangkar pada stator dan magnet permanen pada rotor. Kumparan jangkar 

terletak pada bahan feromagnetik atau udara di stator. Magnet permanen 

disusun dengan jumlah genap dengan komposisi kutub utara dan kutub 

selatan yang sama. Motor brushless DC dalam Bahasa Indonesia disebut 

dengan motor arus searah tanpa sikat. Perbedaan utama jenis motor ini 

adalah tidak terdapat sikat yang biasanya digunakan sebagai komutator 

pada motor brushes. 

Kelebihan motor BLDC dibandingkan jenis motor lainnya yakni 

motor ini memiliki karakteristik torsi versus kecepatan yang baik, respon 

dinamik yang tinggi, efisiensi tinggi, waktu operasi lama, tingkat 

kebisingan yang rendah, dan memiliki rentan kecepatan yang tinggi[1]. 

Namun motor jenis ini juga memiliki kelemahan seperti biaya yang 

diperlukan untuk proses manufaktur cukup mahal, memerlukan  

komponen elektronika daya yang kompleks dan mahal untuk melakukan  

kontrol kecepatan. Secara umum, konstruksi utama dari motor BLDC 

terdiri dari stator, kumparan, rotor, poros, magnet permanen, dan hall 

sensor yang nampak seperti pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Konstruksi motor Brushless DC 
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Konstruksi motor BLDC secara lengkap akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

2.1.1 Stator 

Stator merupakan bagian dari motor BLDC yang diam atau tidak 

bergerak. Stator biasanya terbuat dari bahan feromagnetik yang disusun 

dari plat tipis yang kemudian ditumpuk dengan laminasi isolator nampak 

seperti Gambar 2.2 yang berguna untuk mengurangi rugi arus pusar atau 

eddy current. Semakin tipis lapisan stator maka rugi inti akan semakin  

kecil pula.  

Fungsi dari stator adalah sebagai tempat kumparan jangkar 

dibelitkan sehingga saat diberikan arus akan menimbulkan medan 

elektromagnetik yang akan menarik dan mendorong magnet permanen 

yang terletak di rotor. Motor BLDC dikontrol oleh sebuah inverter yang 

mengubah sumber DC dari baterai utama menjadi sumber 3 fasa, oleh 

karena itu, biasanya stator terdiri dari slot yang berjumlah sebanyak 

kelipatan tiga. Kombinasi banyaknya slot stator dan jumlah kutub magnet 

pada rotor akan menentukan besarnya winding factor yang memiliki efek 

terhadap efisiensi akhir motor. 

 
Gambar 2.2 Tumpukan stator dengan laminasi[2] 
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2.1.2 Rotor 

Rotor merupakan bagian motor BLDC yang bergerak atau 

berputar. Rotor dibuat dari bahan feromagnetik pejal atau lapisan plat 

dengan laminasi seperti pada stator. Rotor terdiri dari magnet permanen 

yang berjumlah genap dengan komposisi jumlah kutub selatan dan kutub 

utara yang sama. Umumnya motor BLDC menggunakan jumlah magnet 

dua hingga delapan pasang kutub yang disusun berpasangan. 

Saat ini sudah cukup banyak jenis magnet permanen yang 

diproduksi di dunia, mulai dari alnico, ferrite (keramik),samarium –

cobalt, dan neodymium-iron-boron (NdFeB). Pemilihan magnet 

permanen untuk konstruksi motor BLDC berdasarkan kebutuhan 

kerapatan medan magnet yang dibutuhkan saat proses desain. Tipe ferrite 

merupakan jenis magnet permanen yang paling murah diantara jenis 

lainnya, namun memiliki kerugian pada kerapatan medan magnet yang 

kecil sehingga membutuhkan dimensi yang lebih besar untuk kerapatan 

medan magnet yang sama[1]. NdFeB dan samarium-cobalt merupakan  

jenis permanen magnet yang efisien[2].  

Motor BLDC berdasarkan letak antara stator dan rotor dibagi 

menjadi dua bagian seperti yang terlihat pada Gambar 2.3 yakni motor 

inrunner atau rotor dalam yaitu motor yang memiliki letak rotor berada di 

dalam stator, selain itu adalah motor outrunner atau rotor luar yaitu motor 

BLDC dengan letak stator berada di dalam dan rotor atau bagian yang 

berputar terletak di bagian luar. 

 

 

Gambar 2.3 Jenis motor berdasarkan letak rotor dan stator, (a) rotor 

dalam, (b) rotor luar. 

(a) (b) 
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2.1.3 Hall Sensor 

Tidak seperti motor DC yang menggunakan sikat sebagai 

komutator, Motor BLDC menggunakan komutator komponen 

elektronika. Kumparan jangkar diberi diberi sinyal sesuai urutan tertentu 

untuk memutar motor. Untuk menentukan urutan pemberian arus pada 

kumparan jangkar, inverter memerlukan data posisi kutub magnet pada 

rotor secara kontinu. Untuk membaca posisi magnet pada rotor digunakan 

hall sensor yang memiliki bentuk seperti pada Gambar 2.4. 

Pada umumnya motor BLDC menggunakan tiga buah hall 

sensor yang dipasang pada bagian stator untuk membaca medan magnet. 

Cara kerja hall sensor yakni melakukan switching dengan sinyal 0 dan 1 

ketika membaca perubahan kutub magnet nampak seperti pada Gambar 

2.5. Data perubahan tersebut kemudian dibaca oleh inverter untuk 

memberikan arus pada kumparan jangkar. 

 
Gambar 2.4 Gambar teknik hall sensor 
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Gambar 2.5 Sinyal pembacaan hall sensor 

2.2 Proses Bangkitnya Torsi pada Motor BLDC 

Motor Brushless DC terdiri dari bagian stator yang berisi 

kumparan. Dan Rotor dengan magnet permanen. Ketika kumparan motor 

diberi arus oleh inverter 3 fasa, maka stator akan menghasilkan medan 

stator. Ketika medan stator memotong flux dari magnet permanen yang 

terdapat pada rotor akan terjadi interaksi atau gaya pada bagian rotor yang 

dekat dengan celah udara.  Gaya tersebut apabila dikalikan secara cross 

dengan jari-jari rotor akan menghasilkan torsi pada poros motor.  

 
Gambar 2.6 Skema rangkaian motor BLDC[3] 

Model matematika kumparan stator dapat dijabarkan menjad i 

seperti berikut[3]. 

𝑉𝑎 = 𝑖𝑎𝑅 + 𝐿
𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑡
+ 𝑒𝑎   (2.1) 

𝑉𝑏 = 𝑖𝑏𝑅 + 𝐿
𝑑𝑖𝑏

𝑑𝑡
+ 𝑒𝑏    (2.2) 

𝑉𝑐 = 𝑖𝑐𝑅 + 𝐿
𝑑𝑖𝑐

𝑑𝑡
+ 𝑒𝑐    (2.3) 
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 Sedangkan torsi terbangkit pada motor BLDC dapat dirumuskan 

menjadi sebagai berikut[3]. 

𝑇𝑒 =
𝑒𝑎𝑖𝑎+𝑒𝑏𝑖𝑏+𝑒𝑐𝐼𝑐

𝜔𝑚
  (2.4) 

Atau 

𝑇𝑒 = 𝐾𝑡 [𝑓(𝜃𝑒
)𝑖𝑎 + 𝑓 (𝜃𝑒 −

2𝜋

3
) 𝑖𝑏 + 𝑓 (𝜃𝑒 +

2𝜋

3
) 𝑖𝑐 ]  (2.5) 

Keterangan :  

- 𝑉𝑎 , 𝑉𝑏 , 𝑉𝑐 : Tegangan terminal fasa a,b, dan c (V) 

- 𝐼𝑎 , 𝐼𝑏, 𝐼𝑐 : Arus jangkar fasa a, b, dan c (Ampere) 

- 𝑒𝑎 , 𝑒𝑏, 𝑒𝑐  : back emf fasa a, b, dan c (V) 

- 𝐿  : Induktansi kumparan stator(Hendry) 

- 𝑅  : Hambatan dalam kumparan stator (Ohm) 

- 𝑇𝑒   : Torsi elektromagnetik (Nm) 

- 𝜔𝑚   : Kecepatan motor (rad/s) 

- 𝐾𝑡   : Konstanta torsi (Nm/A) 

 

2.3 Torsi Cogging 

Torsi cogging merupakan variasi energi yang terletak pada celah 

udara dan disebabkan oleh adanya interaksi antara magnet permanen pada 

rotor yang berputar dan stator[4]. Magnet permanen yang berputar di 

sekitar stator akan menyebabkan reluktansi yang berubah – ubah secara 

periodik. Torsi cogging independen terhadap besarnya arus pada 

kumparan stator. Untuk melakukan pengujian torsi cogging, arus pada 

kumparan harus diputus dan tanpa dibebani. Secara matematis, besarnya 

torsi cogging dapat dirumuskan sebagai berikut[2]: 

𝑇𝑐𝑜𝑔 =
1

2
∅𝑔

2
𝑑 ℜ𝑔

𝑑𝜃
 

 

(2.6) 

Dimana Tcog merupakan besaran torsi cogging, ∅𝑔 merupakan 

flux pada celah udara, ℜ𝑔  merupakan reluktansi celah udara, dan 𝜃 

merupakan posisi angular rotor. Semakin tinggi torsi cogging motor 

maka, riak torsi akan semakin besar sehingga menimbulkan getaran dan 

suara bising yang berlebihan. Hal ini akan menyebabkan efisiensi motor 

BLDC menurun.  Sedangkan ∅𝑔 dihitung dengan persamaan berikut[2]. 
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∅𝑔 = 𝐵𝑔 . 𝐴𝑔     (2.7) 

 

Dimana 𝐵𝑔adalah amplitude kerapatan flux celah udaran dan 𝐴𝑔  

adalah luasan udara yang dipotong oleh aliran flux. 

 

Besar kerapatan flux celah udara[2]: 

𝐵𝑔 =
𝐵𝑟 𝑙𝑚

(𝑟𝑟+𝑙𝑔)ln (
𝑟𝑟+𝑙𝑔

𝑟𝑟−𝑙𝑚
)
   (2.8) 

Dimana Br adalah magnetic remanence yang tertera pada 

datasheet magnet, lm merupakan panjang magnet, rr merupakan radius 

rotor, dan lg merupakan lebar celah udara. Sedangkan Reluktansi celah 

udara dapat diketahui dengan persamaan berikut[5]. 

ℜ𝑔 =
𝑙𝑔

µ0𝐴𝑔
    (2.9) 

 Dimana ℜ𝑔  merupakan reluktansi celah udara, 𝑙𝑔merupakan  

lebar celah udara, dan 𝐴𝑔 merupakan luasan celah udara yang dipotong 

oleh flux. 

Pada Gambar 2.6 Aliran flux pada motor tampak membentuk 

jalur mulai dari kutub utara magnet menuju pada gigi stator hin gga 

kembali menuju manet dengan kutub selatan. 

 

 
Gambar 2.6 Aliran Flux saat tanpa beban 

Jalur aliran flux   
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 Dengan memperhatikan Gambar 2.6 diatas, flux dari magnet 

berkutub utara kemudian masuk pada gigi stator setelah melewati media 

udara, bagian tengah stator, gigi stator lain, kemudian kearah magnet 

dengan kutub selatan. Rangkaian pengganti magnetik dapat terlihat pada 

Gambar 2.7. 

 
Gambar 2.7 Rangkaian magnetik motor BLDC[5] 

 Dari Gambar 2.7 diketahui bahwa ∅𝑔 adalah flux pada celah 

udara, Rs merupakan reluktansi stator, Rg merupakan reluktansi celah 

udara, Rl merupakan reluktansi flux bocor, Rm merupakan reluktansi 

magnet,  ∅𝑔 Flux yang ditimbulkan oleh magnet permanen, dan Rr 

merupakan reluktansi rotor.  

Sudut satu periode torsi cogging terhadap putaran rotor dapat 

dirumuskan dengan: 

𝜃𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 −𝑐𝑜𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔 =  
3600

𝐹𝑃𝐵(𝑁𝑠, 𝑁𝑟
)
 

 

(2.10) 

 Berdasarkan rumus di atas, derajat satu periode torsi cogging 

𝜃𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 −𝑐𝑜𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔  dipengaruhi oleh Faktor Pembagian Terbesar dari 

jumlah slot stator dan jumlah kutub 𝑁𝑠 magnet pada rotor 𝑁𝑟. Oleh sebab 

itu untuk mengubah banyaknya pulsasi dalam satu putaran mekanik hanya 

bisa dilakukan dengan cara mengubah banyaknya slot stator dan 

banyaknya kutub magnet permanen yang terletak pada rotor. 
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 Torsi cogging tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun dapat 

diminalisir dengan beberapa cara seperti memodifikasi bentuk stator, 

memodifikasi bentuk magnet, serta mengubah metode kontrol dalam 

melakukan algoritma switching. 

2.4 Pengujian Torsi Cogging 

Pada penelitian [5] dijelaskan bahwa pengukuran besaran torsi 

cogging dilakukan dengan menggunakan dynamometer, yang di putar 

menggunakan servo motor ironless dengan nol torsi cogging. Motor 

dioperasikan dengan kecepatan rendah. Motor juga di couple d engan 

sensor torsi untuk mengukur besarnya torsi cogging, serta dilengkapi 

dengan magnetic powder brake untuk memberikan keseimbangan torsi 

yang dihasilkan oleh torsi servo motor. Skema pengujian torsi cogging 

dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 2.8. 

 
Gambar 2.8 Skema pengujian torsi cogging 

2.5 Pengurangan Torsi Cogging 

Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk mengurangi 

torsi cogging pada motor BLDC yaitu dengan mengubah struktur bagian 

– bagian motor dan mengubah teknik kontrol dari  inventer. Secara garis 

besar, metode untuk mengurangi torsi cogging berdasarkan struktur motor 

terlihat pada Gambar 2.9. Pada tugas akhir ini metode yang digunakan 

untuk mengurangi torsi cogging fokus pada menggunakan metode 

mengubah struktur bagian motor seperti ketebalan magnet, lebar opening 

slot stator, lebar gigi stator dan lebar celah udara antara stator dan rotor.  
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Gambar 2.9 Metode mengurangi torsi cogging[6] 

2.5.1 Ketebalan Magnet 

Salah satu cara untuk mengurangi torsi cogging berdasarkan 

struktur motor adalah dengan mengubah ketebalan magnet permanen. 

Semakin tebal magnet permanen yang digunakan maka torsi cogging 

semakin besar, dan juga sebaliknya semakin kecil ketebalan magnet maka 

torsi cogging akan semakin kecil. Namun ketika magnet yang digunakan 

terlalu tipis akan menimbulkan masalah demagtisasi yang menyebabkan 

torsi rata – rata motor akan mengecil[7]. 

 

 Mengacu pada Persamaan 2.8, dengan berubahnya ketebalan 

magnet maka radius rotor dan luasan celah udara yang dipotong oleh 

aliran flux juga berubah. Akibatnya kerapatan flux berubah dan besarnya 

torsi cogging juga berubah. Hal ini membuktikan bahwa perbedaan 

ketebalan magnet memiliki pengaruh terhadap besarnya torsi cogging. 

 



 

17 

2.5.2 Lebar Celah Udara 

Torsi cogging merupakan efek yang ditimbulkan oleh adanya 

interaksi antara magnet permanen yang terletak pada bagian rotor dengan 

gigi stator yang terbuat dari lapisan besi berlaminasi. Antara magnet 

permanen dan stator terdapat pemisah berupa udara untuk mencegah 

keduanya untuk bergesekan. Pemisah ini biasa disebut dengan celah udara 

atau airgap. Besarnya celah udara antara magnet dan stator juga sangat 

mempengaruhi besarnya reluktansi yang berakibat pada perbedaan besar 

torsi cogging. 

Berdasarkan penelitian[8], semakin besar jarak celah udara, 

maka back-emf motor akan semakin kecil, torsi rms menurun, daya 

maksimum motor menurun, dan tors i cogging menurun. Pemilihan celah 

udara yang terlalu kecil akan menimbulkan torsi cogging besar, namun 

apabila jarak yang dipilih terlalu besar menyebabkan energi yang dapat 

diterima tidak maksimal. 

Perubahan celah udara akan berpengaruh terhadap besarnya  

reluktansi celah udara dan flux celah udara sesuai dengan persamaan 2.8 

dan 2.9. Akibatnya besar torsi cogging juga dipengaruhi oleh lebar celah 

udara.  

2.5.3 Lebar Opening Slot Stator 

Lebar opening slot stator memberikan dampak yang cukup 

signifikan terhadap besarnya torsi cogging dan dapat mengurangi orde 

harmonik back -emf yang sangat bergantung pada distribusi kerapatan flux 

pada celah udara[9]. Perbedaan lebar opening slot akan menyebabkan 

luasan beberapa bagian stator yang dipotong oleh aliran flux berubah 

sehingga menyebabkan perubahan besarnya torsi cogging ketika lebar 

opening slot stator berubah. 

Pemilihan ukuran lebar opening slot stator harus dilakukan  

secara teliti pada saat proses desain. Semakin kecil ukuran opening slot 

maka torsi cogging akan semakin kecil. Lebar opening slot stator terbaik 

sebenarnya adalah tanpa adanya opening slot. Namun tidak semua desain 

motor mendukung desain tanpa adanya opening slot karena alasan ruang 

untuk proses instalasi belitan jangkar. Sedangkan apabila lebar opening 

slot stator terlalu besar, maka torsi cogging akan semakin besar dan timbul 
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orde periodik pada back-emf motor sehingga gelombang back-emf motor 

semakin buruk.  

 

2.5.4 Lebar Gigi Slot Stator 

Metode lainnya yang dapat digunakan untuk mengurangi 

besarnya torsi cogging adalah dengan memodifikasi lebar gigi stator. 

Umumnya nilai maksimum torsi cogging akan semakin besar seiring 

bertambah tebalnya lebar gigi slot stator. Hal ini dikarenakan semakin  

lebar gigi slot stator akan menyebabkan rendahnya reluktansi stator, 

namun aliran flux celah udara akan semakin besar. Karena besarnya torsi 

cogging sebanding dengan besar flux celah udara, maka besarnya torsi 

cogging juga akan semakin besar. Namun lebar gigi stator perlu dipilih  

secara teliti karena memiliki batasan yakni stator tidak boleh mengalami 

saturasi ketika diberikan beban nominal sesuai spesifikasi motor. Saturasi 

pada stator akan menyebabkan motor mengalami overheat dan 

mengurangi efisiensi motor secara keseluruhan. 

Parameter – parameter desain yang berhubungan dengan 

besarnya torsi cogging motor dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 
Gambar 2.10 Parameter desain motor BLDC  
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2.6 Optimalisasi Taguchi 

Optimalisasi taguchi merupakan metode yang mulai popular 

untuk mencari robust design dari sebuah permasalahan untuk 

menghasilkan desain yang optimal. Optimalisasi Taguchi menggunakan 

perhitungan statistika sederhana yang dapat mereduksi jumlah percobaan 

dari total kombinasi yang tersedia. Langkah-langkah dalam melakukan  

optimalisasi menggunakan metode Taguchi adalah sebagai berikut: 

1) Langkah pertama : Menentukan variabel independen 

Sebelum mereduksi banyaknya percobaan, langkah pertama yang 

harus dilakukan untuk melakukan optimalisasi menggunakan metode 

Taguchi yakni menentukan beberapa parameter input yang memilik i 

pengaruh signifikan terhadap parameter output yang akan dianalisa. 

Pada metode ini, parameter ini sering disebut dengan “ factor” 

2) Langkah kedua : Menentukan jumlah level 

Setelah menentukan parameter input atau factor, selanjutnya adalah 

menentukan jumlah level atau domain dari setiap factor. Jumlah level 

pada setiap factor harus memiliki jumlah yang sama. 

3) Langkah ketiga : Menentukan tabel orthogonal array 

Optimalisasi taguchi merupakan metode optimalisasi yang dilakukan  

dengan cara mereduksi banyaknya percobaan dari total banyaknya 

kombinasi dari beberapa factor dan level yang tersedia. Untuk 

memilih kombinasi factor dan level yang digunakan untuk sample 

percobaan harus mengacu pada tabel orthogonal array yang sesuai. 

Tabel orthogonal array berisi berapa banyak simulasi yang harus 

dilakukan beserta kombinasi parameter desainnya berdasarkan 

jumlah factor dan level yang ditentukan diawal. 

4) Langkah keempat : Analysis of mean 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana bertujuan untuk menghitung 

rata-rata hasil percobaan. Hasil perhitungan rata-rata diperoleh dari 

penjumlahan semua hasil percobaan dengan banyaknya percobaan 

yang dilakukan. 
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5) Langkah kelima : Menentukan pengaruh rata-rata 

Pada tahap ini bertujuan untuk memperoleh pengaruh setiap factor 

dan setiap level terhadap parameter output yang akan dianalisa. 

Untuk menghitung pengaruh rata-rata dari factor X pada level Y, 

maka caranya yaitu dengan menjumlahkan semua hasil percobaan 

yang menggunakan factor X pada level Y. 

6) Langkah ke-enam : Menentukan kondisi terbaik 

Terdapat dua buah pilihan untuk menentukan kombinasi desain 

terbaik yakni terbesar yang terbaik atau terkecil yang terbaik. 

7) Langkah ke-tujuh : Menentukan kombinasi desain terbaik 

Pada langkah 5 akan diperoleh tabel pengaruh rata-rata setiap factor 

pada setiap level. Apabila dipilih kondisi terbaik merupakan terbesar 

yang terbaik maka dari tabel tersebut pilih level dengan rata -rata 

terbesar pada setiap factor. 

8) Langkah ke-delapan : Menentukan Analysis of Variance 

Analysis of Variance digunakan ketika parameter output yang akan 

dianalisa lebih dari satu. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui 

factor effect dari setiap factor terhadap parameter output. Misal 

parameter output yang akan dianalisa terdapat tiga. Maka dari tahap 

pertama hingga ke-tujuh akan terdapat tiga buah kombinasi desain 

yang terbaik. Untuk memilih satu desain paling terbaik dari tiga 

kombinasi desain maka dipilih parameter dengan factor effect 

terbesar. 

 

2.7 Penelitian Sebelumnya (S. Rashidaee and S. Asghar 
Gholamian, “Reduction of Cogging Torque in Ipm 

Motors By Using the Taguchi and Finite Element 

Method,”)  [10]  

Pada penelitian ini dibahas bagaimana cara menentukan 

kombinasi parameter desain motor IPM (Internal Permanen Magnet) 

dengan menggunakan metode Taguchi. Penelitian ini menjelaskan  

penggunaan metode optimalisasi Taguchi digabungkan dengan Analysis 

of Mean dan Analysis of Variance sehingga dihasilkan parameter desain 

motor dengan torsi cogging yang lebih kecil dan riak torsi yang lebih 

kecil. Hasil penelitiannya dirangkum dalam Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Perbandingan parameter motor sebelum dan sesudah dilakukan 

optimalisasi Taguchi 

 
Tavg (Nm) 

Torsi Cogging 

(Nm) 

Riak Torsi 

(% ) 

Eksisting 
225.9689 3.5290 3.4657 

Hasil 

Optimalisasi 
224.2574 2.1896 2.6777 
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BAB III 

PERANCANGAN DAN SIMULASI MOTOR BLDC 

3.1 Spesifikasi Motor Eksisting 

Spesifikasi motor brushless DC yang akan digunakan sebagai bahan 

penelitian pada tugas akhir ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Parameter – parameter dasar motor 

Parameter Nilai Satuan 

Daya Output 1000 Watt 

Tegangan nominal 48 Volt 

Jumlah slot stator 18  

Jumlah kutub magnet 12  

Torsi nominal 6.37416 N.m 

Kecepatan nominal 0.549515 rpm 

 

Tabel 3.1 merupakan parameter – parameter acuan yang digunakan 

pada penelitian ini untuk mendapatkan desain motor dengan torsi cogging 

rendah, torsi nominal tinggi, dan efisiensi yang tinggi. 

3.2 Desain dan Simulasi Menggunakan Ansys Maxwell 

Secara garis besar, pemodelan dan simulas i torsi cogging dapat dapat 

digambarkan seperti pada skema yang terdapat pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1 Langkah simulasi torsi cogging menggunakan Ansys 

Maxwell 

 



 

24 

 
3.2.1 Pemodelan Menggunakan Library RMXprt 

RMXprt merupakan fitur library yang tersedia pada software 

simulasi Ansys Maxwell. Library ini akan secara otomatis melakukan  

desain dua dimensi atau tiga dimensi mesin listrik sesuai dengan 

parameter – parameter yang dimasukkan. Namun library ini hanya dapat 

mencangkup desain motor atau generator yang umum. Untuk membuat  

bentuk khusus seperti cekungan pada slot stator atau rotor dan mengubah 

bentuk magnet secara khusus tidak dapat menggunakan library ini. 

Skema perancangan motor BLDC menggunakan library RMXprt 

dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 
 

Gambar 3.2  skema perancangan motor BLDC menggunakan library 

RMXprt 
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3.2.1.1 Menentukan Parameter Umum Mesin 

Langkah awal dalam melakukan perancangan motor BLDC 

menggunakan library RMXprt pada perangkat lunak Ansys Maxwell 

adalah menentukan parameter umum mesin seperti tipe mesin, jumlah  

kutub magnet, posisi rotor, rugi-rugi gesek mekanik (friction loss), rugi-

rugi gesek antara rotor dan udara (windage loss), kecepatan referensi, tipe 

kontrol, dan tipe sirkuit. 

Tabel 3.2 Parameter umum mesin 

Parameter Nilai Satuan Keterangan 

Tipe Mesin Brushless 

Permanent-

Magnet DC 

Motor 

 Tipe mesin merupakan  

motor BLDC 

Jumlah kutub 12  Jumlah kutub magnet yang 

digunakan sebanyak 12 

Posisi rotor Outer Rotor  Posisi rotor berada diluar 

stator  

Friction Loss 35 W Rugi – rugi gesek 

diasumsikan 35 Watt 

Windage Loss  25 W Rugi – rugi yang 

disebabkan oleh gesekan 

antara rotor dan udara 

diasumsikan 25 Watt 

Kecepatan 

Referensi 

1600 rpm Kecepatan referensi motor 

sebesar 1600 rpm 

Tipe kontrol DC  Motor menggunakan catu 

daya DC 

Tipe 

rangkaian 

Y3  Konfigurasi rangkaian 

menggunakan wye seperti 

pada Gambar 3.3 

 Berdasarkan Tabel 3.2 diketahui bahwa motor memiliki tipe 

Brushless DC motor dengan rotor luar, memiliki jumlah kutub magnet 

sebanyak 12, rugi-rugi gesekan mekanis dan rugi –rugi gesek antara rotor 

dan udara diasumsikan sebesar 35 Watt, dan 25 Watt saat kecepatan motor 

sama dengan kecepatan referensi. Tipe kontrol yang digunakan pada 
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motor menggunakan DC dengan konfigurasi rangkaian Y3 atau dengan 

skema seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3 Tipe rangkaian Y3 

3.2.1.2 Penentuan Parameter Sirkuit 

Langkah selanjutnya dalam memodelkan motor BLDC yakni 

dengan menentukan parameter sirkuit seperti sudut leading sinyal trigger, 

lebar sudut sinyal trigger, drop transistor, dan drop dioda. 

Tabel 3.3 Parameter sirkuit motor 

Parameter Nilai Satuan Keterangan 

Lead Angle of 

Trigger 

0 deg  

Lebar sinyal 

trigger 

120 deg  

Transistor drop 0.7 V Drop tegangan karena pengaruh 

transistor diasumsikan 0.7 Volt 

Diode drop 0.7 V Drop tegangan karena pengaruh 

dioda diasumsikan 0.7 Volt 

 

 Dari Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa motor dianggap tidak 

memiliki sudut leading sinyal trigger, lebar pulsa trigger 1200 elektrikal, 

drop tegangan karena pengaruh transistor dan dioda masing – masing 0.7 

volt. 
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3.2.1.3 Penentuan Parameter Stator 

Selanjutnya adalah menentukan parameter – parameter yang 

dibutuhkan untuk desain stator. Parameter yang dibutuhkan diantaranya 

diameter luar, diameter dalam, ketebalan stator, stacking factor, material, 

jumlah slot stator, tipe slot stator, dan sudut kemiringan tumpukan stator. 

Tabel 3.4 Parameter Stator 

Parameter Nilai Satuan Keterangan 

Diameter Luar 108.36 mm Diameter luar stator 

sebesar 108.36 mm 

Diameter 

Dalam 

33 mm Diameter dalam stator 

sebesar 33 mm 

Ketebalan 21.4 mm Ketebalan tumpukan plat 

stator sebesar 21.4 mm 

Stacking 

Factor 

0.95 mm Perbandingan antara tebal 

konduktor dengan 

laminasi 

Material DW 315_50  DW 315_50 merupakan  

jenis material electrical 

steel dengan kurva B-H 

seperti pada Gambar 3.4 

Jumlah slot 18  Terdapat 18 slot pada 

stator 

Tipe Slot 3  Desain stator yang 

digunakan seperti pada 

gambar 3.5 

Skew Width 0  Tumpukan electrical steel 

tidak dibuat miring  

 Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa motor memiliki slot 

yang berjumlah 18 dengan dimensi diameter luar dan diameter dalam 

masing-masing 108.36mm dan 33 mm. Stator menggunakan material DW 

315_50 yang ditumpuk dengan asumsi faktor tumpukan sama dengan 

0.95 hingga memiliki ketebalan 21.4mm. Antar tumpukan stator tidak 

dimiringkan untuk mempermudah proses manufaktur. Tipe desain stator 

menggunakan tipe 3 seperti pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.4 Kurva B-H material DW315_50 

 

 
Gambar 3.5 Desain stator tipe 3 
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3.2.1.4 Penentuan Parameter Slot Stator 

Penentuan dimensi-dimensi setiap bagian pada stator juga harus 

ditentukan pada library RMXprt untuk mendapatkan desain Maxwell 2 

Dimensi atau 3 Dimensi yang sesuai dengan desain sebenarnya dari 

motor. Parameter yang ditentukan mengacu pada Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6 Parameter desain slot stator 

Tabel 3.5 Parameter slot stator 

Parameter Nilai Satuan 

Lebar gigi stator 8.4 mm 

Hs0 1.55 mm 

Hs1 0 mm 

Hs2 21.52 mm 

Bs0 2.6 mm 

Rs 0.5 mm 

 

 Pemodelan bentuk stator berdasarkan parameter – parameter 

yang didefinisikan sebelumnya terlihat pada Gambar 3.7. 
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(Tampak Atas) 

 
(Tampak Samping) 

Gambar 3.7 Desain stator 

3.2.1.5 Penentuan Parameter Kumparan 

Setelah menentukan parameter-parameter ukuran pada stator, 

langkah selanjutnya dalam pemodelan motor BLDC adalah menentukan 

parameter kumparan jangkar pada motor. Tabel 3.6 merupakan parameter 

– paremeter kumparan yang diperlukan untuk desain kumparan jang kar. 
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Tabel 3.6 Parameter kumparan 

Parameter Nilai Satuan Keterangan 

Layer 

Kumparan 

2  Kumparan menggunakan 2 

layer seperti terlihat pada 

gambar 3.8(b) 

Tipe kumparan Half-

Coiled 

 Tipe Half Coiled merupakan  

merupakan metode winding 

dengan percabangan seperti 

pada gambar 3.9(a) 

Parallel Brach 1  Jumlah cabang paralel dari 

kumparan stator tiap fasa 

Conductor per 

slot 

26  Jumlah konduktor tiap slot. 

Jumlah Strand 1  Jumlah kawat per konduktor 

Wire wrap 0.2 mm Ketebalan isolasi pada kawat  

konduktor 

Diameter 

kawat 

2.052 mm Diameter kawat konduktor 

Dari Tabel 3.6 diketahui bahwa desain kumparan menggunakan 

26 buah konduktor setiap slot dengan desain 2 layer terlihat pada Gambar 

3.8(b), hal ini berarti setiap slot stator memiliki 13 lilitan. Berdasarkan 

parameter-parameter yang diberikan sebelumnya, kawat yang disarankan 

untuk digunakan pada motor adalah kawat dengan diameter 2.052 mm 

dengan ketebalan bungkus konduktor 0.2mm. 

 
(a)                                                   (b) 

Gambar 3.8 Perbedaan jumlah layer pada motor 12 slot dan 8 kutub 

dengan konfigurasi wye: (a) 1 layer, (b) 2 layer 
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(a)                                                         (b) 

Gambar 3.9 Tipe kumparan stator : (a) Whole-coiled; (b) Half-coiled 

3.2.1.6 Penentuan Parameter Rotor 

Rotor merupakan bagian dari motor yang berputar, Rotor yang 

digunakan pada penelitian ini merupakan jenis rotor luar, oleh sebab itu 

diameter dalam rotor memiliki nilai lebih besar daripada diameter dalam 

stator. 

Tabel 3.7 Parameter Rotor 

Parameter Nilai Satuan Keterangan 

Diameter luar 125.16 mm Diameter luar rotor 

Diameter 

dalam 

109.16 mm Diameter dalam rotor 

Panjang 21.4 mm Panjang aksial rotor 

Material Steel_1008  Steel_1008 merupakan  

material jenis carbon 

steel AISI 1008 dengan 

kurva B-H seperti di 

tunjukkan pada gambar 

3.10 

Stacking factor 1  Faktor tumpukan rotor 

Pole Type 1  Tipe desain kutub rotor 

  

Dari Tabel 3.7 diketahui bahwa motor memiliki diameter luar 

125.16mm, diameter dalam 109.16, dan panjang aksial rotor sebesar 

21.4mm. dari data tersebut dapat diketahui bahwa lebar celah udara motor 

sebesar 0.52mm. Material yang digunakan untuk pembuatan rotor 

menggunakan steel_1008 dengan stacking factor 1 atau berarti rotor 
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dibuat dari bahan solid. Tipe kutub yang digunakan adalah tipe 1 seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 3.11. 

 
Gambar 3.10 Kurva B-H material material carbon steel AISI 1008 

 

 
Gambar 3.11 Desain kutub magnet tipe 1 
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3.2.1.7 Penentuan Parameter Kutub Magnet 

Setelah menentukan ukuran dari rotor, tahap selanjutnya adalah 

menentukan parameter-parameter kutub magnet seperti material magnet, 

ketebalan magnet, dan embrance. Parameter motor eksisting ditunjukkan 

pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Parameter Kutub Magnet 

Parameter Nilai Satuan Keterangan 

Embrance 1  Faktor celah antar magnet 

Tipe magnet NdFeB35  NdFeB35 merupakan jenis 

material magnet permanen  

dengan komposisi 

Neodymium, Ferrite, dan 

Boron grade 35. 

Ketebalan 

magnet 

5 mm Ketebalan kutub magnet pada 

rotor 

 

 Berdasarkan Tabel 3.8 diketahui bahwa magnet yang digunakan 

pada motor menggunakan material NdFeB35 (Neodymium, Ferrite, 

Boron) dengan ketebalan 5mm. Desain kutub magnet memiliki embrance 

1 yang artinya tidak ada jarak atau celah antara kutub yang satu dengan 

yang lainnya. Spesifikasi magnet jenis NdFeB35 dapat dilihat pada tabel 

3.9. 

Tabel 3.9 Spesifikasi Magnet NdFeB35 

Parameter Nilai Satuan 

Relative Permeability 1.0997785406  

Bulk  Conductivity 625000 Siemens/m 

Magnetic Coercivity -890000 A/m 

Thermal Conductivity 0 W/m.C 

Core Loss Model - - 

Massa Jenis 7400 Kg/m3 

Specific Heat 0 J/Kg.C 
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(Tampak Atas) 

 
(Tampak samping) 

Gambar 3.12 Pemodelan Rotor 

 Sehingga dari Gambar 3.7 dan Gambar 3.12 saat digabungkan 

menjadi desain motor yang lengkap untuk keperluan simulasi sepert i yang 

terlihat pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Desain assembly motor 

3.2.2 Penentuan Solution Setup 

Setelah menentukan semua parameter – parameter desain motor, 

untuk melakukan simulasi, perlu mendefinisikan operasi kerja dari motor 

melalui solution setup pada ansys Maxwell. 

Tabel 3.10 Solution Setup 

Parameter Nilai Satuan 

Tipe Operasi Motor  

Tipe pembebanan Daya konstan  

Rating daya output 1000 W 

Rating Tegangan 48 V 

Rating Kecepatan 2000 rpm 

Dari Tabel 3.10 diketahui bahwa simulasi akan menjalankan  

perhitungan dengan tipe operasi motor dengan pembebanan konstan. 

Motor memiliki daya output nominal 1000 watt, tegangan nominal 48 volt 
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dan kecepatan nominal 2000 rpm. Parameter yang telah dimasukkan pada 

library RMXprt dapat dikonversi menjadi desain Maxwell 2Dimensi atau 

3 Dimensi untuk melakukan simulasi transien (dalam fungsi waktu). 

 
 

Gambar 3.14 Pemodelan motor 3 Dimensi 

3.2.3 Simulasi Motor Tanpa Beban 

Simulasi motor tanpa beban berguna untuk memperkirakan nilai 

torsi cogging dengan software simulasi Ansys Maxwell. Torsi cogging 

merupakan torsi dalam fungsi putaran rotor. Karena torsi cogging 

independen terhadap arus, oleh sebab itu dalam melakukan  simulasi 

terhadap torsi cogging, eksitasi pada semua fasa kumparan diberi nilai 0 

A.  

Untuk mempersingkat waktu, simulasi, perlu mengetahui 

banyaknya periode torsi cogging yang terjadi dalam satu putaran penuh 

atau 3600. Dengan nilai Ns =18, Nr = 12, FPB(Ns,Nr) = 36, maka 

gelombang torsi cogging dapat dihitung dengan mengacu pada persamaan 

2.2. 

𝜃𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 −𝑐𝑜𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔 =  
3600

36
 

 (3.1)

𝜃𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 −𝑐𝑜𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔 =  100  
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 Setelah memberikan nilai arus 0 A pada semua fasa, langkah 

selanjutnya adalah dengan melakukan pengaturan pada motion setup 

untuk memberikan kecepatan pada motor secara konstan untuk mengukur 

besarnya torsi cogging. 

 

 
Gambar 3.15 Penentuan arus eksitasi kumparan 

 Dari Gambar 3.15 diketahui bahwa arus pada kumparan stator 

diberi nilai 0 A untuk melihat besarnya torsi cogging pada motor. 
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Gambar 3.16 Setting kecepatan pemutaran motor 

 Dari Gambar 3.16 diketahui bahwa rotor diputar secara konstan 

dengan kecepatan 10 setiap detik. Sebelumnya juga telah diketahui bahwa 

torsi cogging memiliki sinyal periodik terhadap sudut putaran mekanik 

rotor setiap 100. Oleh sebab itu apabila ingin menganalisa tiga periode 

gelombang torsi cogging maka dilakukan simulasi pemutaran motor 300. 

Dengan pengaturan motion setup sebesar 10 per detik, maka simulasi 

dijalankan untuk mendapatkan hasil pergerakan selama 30 detik. 

3.2.4 Simulasi Motor Berbeban 

Konversi desain 3 Dimensi dari library RMXprt juga dapat 

melakukan pemodelan rangkaian pengganti untuk motor BLDC dengan 

parameter yang terisi secara otomatis. Rangkaian pengganti motor BLDC 

yang akan disimulasikan terlihat pada gambar 3.18. Simulasi motor 

berbeban berguna untuk mengetahui karakteristik parameter output motor 

saat diberikan beban sesuai dengan nominalnya. 
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Gambar 3.17 Rangkaian pengganti motor BLDC pada Ansys Maxwell 

 Untuk melakukan simulasi motor berbeban, kumparan pada 

stator harus dihubungkan pada rangkaian pengganti tersebut. Pada 

pengaturan eksitasi, sumber diubah menjadi “External” yang berarti 

kumparan pada desain dikaitkan pada rangkaian pengganti seperti yang 

ditunjukkan oleh Gambar 3.17. 

 
Gambar 3.18 Pengaturan eksitasi kumparan stator 
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3.3 Penentuan Faktor Desain 

Faktor desain optimalisasi merupakan parameter-parameter yang 

akan diubah untuk mengetahui pengaruh parameter tersebut terhadap 

besarnya torsi cogging, torsi nominal, dan efisiensi dari motor. Setiap p 

memiliki parameter memiliki lima level besaran sehingga total kombinasi 

desain yang mungkin dibuat dari faktor desain tersebut sebanyak 54 atau 

625 kombinasi. Faktor desain dari motor dapat dilihat pada Tabel 3.11. 

 
Gambar 3.19 Parameter motor 

Tabel 3.11 Faktor Desain 

Faktor Level 
Eksisting 

Parameter Satuan Simbol 1 2 3 4 5 

Ketebalan 

Magnet 
mm A 4 4.4 5 5.4 5.8 5 

Celah Udara mm B 0.4 0.6 0.8 1 1.2 0.52 

Lebar 

Opening 

Slot 

mm C 2 2.6 3.2 3.8 4.4 3.61 

Lebar Slot mm D 7 7.6 8.2 8.8 9.4 8.4 

3.4 Penentuan Tabel Orthogonal Array 

Faktor desain yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

empat buah parameter dengan lima level setiap parameternya. Untuk 

mereduksi banyaknya percobaan perlu menentukan Tabel orthogonal 
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array yang sesuai dengan standar metode optimalisasi Taguchi. Menurut 

penelitian[11], Tabel orthogonal array yang sesuai untuk faktor desain 

dengan matriks 5x4 adalah L25. Tabel orthogonal array L25 memiliki 25 

kombinasi yang dapat mewakili 625 kombinasi lainnya untuk 

mendapatkan desain motor yang optimal. Kombinasi parameter pengujian 

dapat dilihat pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12 Tabel Orthogonal Array L25[11] 

Percobaan 
Level 

A B C D 

1 1 1 1 1 

2 1 2 2 2 

3 1 3 3 3 

4 1 4 4 4 

5 1 5 5 5 

6 2 1 2 3 

7 2 2 3 4 

8 2 3 4 5 

9 2 4 5 1 

10 2 5 1 2 

11 3 1 3 5 

12 3 2 4 1 

13 3 3 5 2 

14 3 4 1 3 

15 3 5 2 4 

16 4 1 4 2 

17 4 2 5 3 

18 4 3 1 4 

19 4 4 2 5 

20 4 5 3 1 

21 5 1 5 4 

22 5 2 1 5 

23 5 3 2 1 

24 5 4 3 2 

25 5 5 4 3 

Keterangan :  

(A) Ketebalan magnet;  

(B) Lebar Celah Udara;  

(C) Lebar Opening slot stator; 

(D) Lebar gigi slot stator 
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Simulasi dijalankan sebanyak 25 kali dengan kombinasi 

parameter seperti pada Tabel diatas. Parameter output yang akan dianalisa 

adalah besarnya torsi cogging, torsi nominal, dan efisiensi motor 

berdasarkan hasil simulasi menggunakan Ansys Maxwell. 
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BAB IV 

HASIL DAN ANALISA DATA 

 Pada bab ini dibahas hasil simulasi 2 Dimensi dan 3 Dimens i 

dengan parameter output torsi cogging, torsi nominal, dan efisiensi. 

Selain itu juga dibahas metode optimalisasi untuk mendapatkan 

parameter desain motor dengan torsi cogging rendah, torsi nominal tinggi, 

dan efisiensi tinggi. Setelah mendapatkan parameter – parameter desain, 

motor perlu didesain ulang menggunakan perangkat lunak untuk 

mendapatkan desain blueprint yang berguna saat proses manufaktur 

selanjutnya. 

4.1 Hasil Simulasi Motor Eksisting 

Dengan menggunakan library RMXprt, didapatkan parameter – 

parameter output motor seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Hasil simulasi motor eksisting menggunakan library RMXprt 

Parameter Nilai Satuan 

Tegangan 48 V 

Arus rms 22.3245 A 

Rugi-rugi total 201.929 Watt 

Daya output 1000.27 Watt 

Daya input 1202.2 Watt 

Efisiensi 83.2034 % 

Kecepatan Rating 1498.53 Rpm 

Torsi rating 6.37416 Nm 

Torsi cogging 0.549515 Nm 
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Gambar 4.1 Kondisi motor setelah 0.01 detik 

Simulasi menggunakan fitur RMXprt pada perangkat lunak Ansys 

Maxwell memerlukan waktu yang cukup singkat. Namun hasil yang 

diperoleh tidak dapat menampilkan grafik dalam fungsi waktu. Oleh 

sebab itu, setelah menentukan parameter-parameter motor pada RMXprt, 

desain motor selanjutnya dikonversi menjadi desain Maxwell 3 Dimens i 

untuk mendapatkan parameter output dalam fungsi waktu. 

4.2 Hasil Simulasi Tabel Orthogonal Array 

 Optimalisasi akan dilakukan pada motor dengan cara mengubah 

beberapa parameter seperti ketebalan magnet, lebar celah udara, lebar 

opening slot stator, dan lebar gigi slot stator dengan masing -masing 

memiliki lima besaran yang berbeda. Kombinasi desain yang mungkin  

dibuat adalah sebanyak 625 des ain. Berdasarkan metode optimalisasi 

taguchi, banyaknya percobaan dengan matriks 5x4 dapat direduksi 

menjadi 25 kali percobaan dengan kombinasi yang tertera pada Tabel 

3.11.  
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Sebanyak 25 kombinasi tersebut kemudian disimulasikan dengan 

cara yang sama untuk mendapatkan besaran torsi cogging, torsi rating, 

dan efisiensi motor. Hasil simulasi dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Simulasi Tabel Orthogonal Array 

Percobaan 
Torsi Cogging 

(Nm) 

Torsi Rating 

(Nm) 

Effisiensi 

(% ) 

Eksisting 0.549 6.37 83.20 

1 0.319 6.27 82.96 

2 0.478 6.27 83.24 

3 0.635 6.26 82.91 

4 0.795 6.23 82.42 

5 0.945 6.17 81.76 

6 0.384 6.45 82.92 

7 0.561 6.42 82.50 

8 0.737 6.40 81.91 

9 0.832 5.82 84.01 

10 0.361 6.21 82.95 

11 0.548 7.50 81.85 

12 0.584 6.07 83.67 

13 0.799 6.12 83.81 

14 0.407 6.45 82.67 

15 0.563 6.39 82.29 

16 0.457 6.29 83.84 

17 0.683 6.31 83.49 

18 0.434 6.61 82.23 

19 0.589 6.55 81.75 

20 0.672 5.97 83.47 

21 0.514 6.46 83.05 

22 0.431 6.75 81.65 

23 0.535 6.18 83.47 

24 0.714 6.22 83.66 

25 0.887 6.24 83.30 

 Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap parameter desain 

yang ditentukan sebelumnya memiliki pengaruh terhadap besarnya torsi 

cogging, torsi rating, dan efisiensi. Langkah selanjutnya yakni melakukan  
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optimalisasi sehingga dihasilkan desain paling optimal menggunakan 

metode Taguchi. 

4.3 Optimalisasi Menggunakan Metode Taguchi 

4.3.1 Analysis of Means (ANOM) 

 Untuk menentukan kombinasi parameter desain yang optimal, 

langkah pertama adalah menentukan rata – rata setiap parameter output 

dari hasil percobaan. Rumus menghitung rata – rata adalah sebagai 

berikut: 

𝑚𝑇𝑐 =  
1

30
∑ 𝑇𝑐𝑖 =

30

𝑖=1

0.594 

𝑚𝑇𝑟 =  
1

30
∑ 𝑇𝑟𝑖 = 6.344

30

𝑖=1

 

 

𝑚𝜂 = 
1

30
∑ 𝜂𝑖 =

30

𝑖 =1

 82.872 

 

 Dimana Tc merupakan torsi cogging, Tr adalah torsi rating, dan 

𝜂 merupakan efisiensi. Simbol m menandakan besaran rata-rata dari 

Tabel orthogonal array. Jadi besaran rata-rata parameter output dapat 

disederhanakan menjadi seperti pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Analysis of Mean 

 Tc Tr 𝜼 

m 0.594 6.34 82.87 

4.3.2 Perhitungan Pengaruh Rata-Rata 

4.3.2.1 Perhitungan Pengaruh Rata-rata terhadap Torsi Cogging 

Nilai dari torsi cogging karena pengaruh parameter A pada level 

1 hingga 5 dapat dihitung seperti berikut. 

𝑚𝐴1(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(1) + 𝑇𝑐(2) + 𝑇𝑐(3) + 𝑇𝑐(4) + 𝑇𝑐(5)) = 0.634 

𝑚𝐴2(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(6) + 𝑇𝑐(7) + 𝑇𝑐(8) + 𝑇𝑐 (9) + 𝑇𝑐(10)) = 0.575 
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𝑚𝐴3(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(11) + 𝑇𝑐(12) + 𝑇𝑐(13) + 𝑇𝑐(14) + 𝑇𝑐(15)) = 0.580 

𝑚𝐴4(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(16) + 𝑇𝑐(17) + 𝑇𝑐(18) + 𝑇𝑐(19) + 𝑇𝑐(20)) = 0.567 

𝑚𝐴5(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(21) + 𝑇𝑐(22) + 𝑇𝑐(23) + 𝑇𝑐(24) + 𝑇𝑐(25)) = 0.616 

Nilai dari torsi cogging karena pengaruh parameter B pada level 

1 hingga 5 dapat dihitung seperti berikut. 

𝑚𝐵1(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(1) + 𝑇𝑐(6) + 𝑇𝑐(11) + 𝑇𝑐(16) + 𝑇𝑐(21)) = 0.44 

𝑚𝐵2(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(2) + 𝑇𝑐(7) + 𝑇𝑐(12) + 𝑇𝑐(17) + 𝑇𝑐 (22)) = 0.548 

𝑚𝐵3(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(3) + 𝑇𝑐(8) + 𝑇𝑐(13) + 𝑇𝑐(18) + 𝑇𝑐 (23)) = 0.628 

𝑚𝐵4 (𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(4) + 𝑇𝑐(9) + 𝑇𝑐(14) + 𝑇𝑐(19) + 𝑇𝑐(24)) = 0.667 

𝑚𝐵5(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(5) + 𝑇𝑐(10) + 𝑇𝑐(15) + 𝑇𝑐(20)+ 𝑇𝑐(25)) = 0.685 

Nilai dari torsi cogging karena pengaruh parameter C pada level 

1 hingga 5 dapat dihitung seperti berikut. 

𝑚𝐶1(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(1) + 𝑇𝑐(10) + 𝑇𝑐(14) + 𝑇𝑐(18) + 𝑇𝑐(22)) = 0.390 

𝑚𝐶2(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(2) + 𝑇𝑐(6) + 𝑇𝑐(15) + 𝑇𝑐(19) + 𝑇𝑐(23)) = 0.510 

𝑚𝐶3(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(3) + 𝑇𝑐(7) + 𝑇𝑐(11) + 𝑇𝑐(20) + 𝑇𝑐(24)) = 0.626 

𝑚𝐶4(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(4) + 𝑇𝑐(8) + 𝑇𝑐(12) + 𝑇𝑐(16) + 𝑇𝑐(25)) = 0.692 

𝑚𝐶5(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(5) + 𝑇𝑐(9) + 𝑇𝑐(13) + 𝑇𝑐(17) + 𝑇𝑐(21)) = 0.755 

Nilai dari torsi cogging karena pengaruh parameter D pada level 

1 hingga 5 dapat dihitung seperti berikut. 

𝑚𝐷1(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(1) + 𝑇𝑐(9) + 𝑇𝑐(12) + 𝑇𝑐(20) + 𝑇𝑐(23)) = 0.588 

𝑚𝐷2(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(2) + 𝑇𝑐(10) + 𝑇𝑐(13) + 𝑇𝑐(16) + 𝑇𝑐(24)) = 0.562 

𝑚𝐷3(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(3) + 𝑇𝑐(6) + 𝑇𝑐(14)+ 𝑇𝑐(17) + 𝑇𝑐(25)) = 0.599 

𝑚𝐷4(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(4) + 𝑇𝑐(7) + 𝑇𝑐(15)+ 𝑇𝑐(18) + 𝑇𝑐(21)) = 0.573 



 

50 

𝑚𝐷5(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(5) + 𝑇𝑐(8) + 𝑇𝑐(11)+ 𝑇𝑐(19) + 𝑇𝑐(22)) = 0.650 

Sehingga, pengaruh rata-rata dari semua parameter terhadap 

besaran torsi cogging dapat ditulis pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Pengaruh rata-rata semua parameter terhadap torsi cogging 

 Ai Bi Ci Di 

i=1 0.634 0.444 0.390 0.588 

i=2 0.575 0.548 0.510 0.562 

i=3 0.580 0.628 0.626 0.599 

i=4 0.567 0.667 0.692 0.574 

i=5 0.616 0.685 0.755 0.650 

 
Gambar 4.2 Pengaruh parameter terhadap torsi cogging 

 Dari grafik pada Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa parameter 

yang memberikan dampak signifikan terhadap besarnya torsi cogging 

adalah parameter C (lebar opening slot stator). Kombinasi parameter 

desain yang menghasilkan torsi cogging terkecil adalah A4,B1,C1,D2. 
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4.3.2.2 Penrhitungan Pengaruh Rata-rata terhadap Torsi Rating 

Nilai dari torsi rating karena pengaruh parameter A pada level 1 

hingga 5 dapat dihitung seperti berikut. 

𝑚𝐴1(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟 (1) + 𝑇𝑟 (2) + 𝑇𝑟 (3) + 𝑇𝑟(4) + 𝑇𝑟(5)) = 6.23 

𝑚𝐴2(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟 (6) + 𝑇𝑟 (7) + 𝑇𝑟 (8) + 𝑇𝑟(9) + 𝑇𝑟(10)) = 6.26 

𝑚𝐴3(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟(11) + 𝑇𝑟(12) + 𝑇𝑟(13) + 𝑇𝑟(14) + 𝑇𝑟(15)) = 6.51 

𝑚𝐴4(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟(16) + 𝑇𝑟(17) + 𝑇𝑟(18) + 𝑇𝑟(19) + 𝑇𝑟(20)) = 6.35 

𝑚𝐴5(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟(21) + 𝑇𝑟(22) + 𝑇𝑟(23) + 𝑇𝑟(24) + 𝑇𝑟(25)) = 6.37 

Nilai dari torsi rating karena pengaruh parameter B pada level 1 

hingga 5 dapat dihitung seperti berikut. 

𝑚𝐵1(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟(1) + 𝑇𝑟(6) + 𝑇𝑟(11) + 𝑇𝑟(16) + 𝑇𝑟(21)) = 6.59 

𝑚𝐵2(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟 (2) + 𝑇𝑟 (7) + 𝑇𝑟 (12) + 𝑇𝑟(17) + 𝑇𝑟(22)) = 6.36 

𝑚𝐵3(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟 (3) + 𝑇𝑟 (8) + 𝑇𝑟 (13) + 𝑇𝑟(18) + 𝑇𝑟(23)) = 6.31 

𝑚𝐵4 (𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑐(4) + 𝑇𝑐(9) + 𝑇𝑐(14) + 𝑇𝑐(19) + 𝑇𝑐(24)) = 6.25 

𝑚𝐵5(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟 (5) + 𝑇𝑟 (10) + 𝑇𝑟(15) + 𝑇𝑟(20) + 𝑇𝑟(25)) = 6.20 

Nilai dari torsi rating karena pengaruh parameter C pada level 1 

hingga 5 dapat dihitung seperti berikut. 

𝑚𝐶1(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟(1) + 𝑇𝑟(10) + 𝑇𝑟(14) + 𝑇𝑟(18) + 𝑇𝑟(22)) = 6.458 

𝑚𝐶2(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟(2) + 𝑇𝑟(6) + 𝑇𝑟(15) + 𝑇𝑟(19) + 𝑇𝑟(23)) = 6.367 

𝑚𝐶3(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟(3) + 𝑇𝑟(7) + 𝑇𝑟(11) + 𝑇𝑟(20) + 𝑇𝑟(24)) = 6.472 

𝑚𝐶4(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟(4) + 𝑇𝑟(8) + 𝑇𝑟(12) + 𝑇𝑟(16) + 𝑇𝑟(25)) = 6.245 

𝑚𝐶5(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟(5) + 𝑇𝑟(9) + 𝑇𝑟(13) + 𝑇𝑟(17) + 𝑇𝑟(21)) = 6.117 
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Nilai dari torsi rating karena pengaruh parameter D pada level 1 

hingga 5 dapat dihitung seperti berikut. 

𝑚𝐷1(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟(1) + 𝑇𝑟(9) + 𝑇𝑟(12) + 𝑇𝑟(20) + 𝑇𝑟(23)) = 6.06 

𝑚𝐷2(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟(2) + 𝑇𝑟(10) + 𝑇𝑟(13)+ 𝑇𝑟(16) + 𝑇𝑟(24)) = 6.22 

𝑚𝐷3(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟(3) + 𝑇𝑟(6) + 𝑇𝑟(14) + 𝑇𝑟 (17)+ 𝑇𝑟(25)) = 6.34 

𝑚𝐷4(𝑇𝑟) =
1

5
(𝑇𝑟(4) + 𝑇𝑟(7) + 𝑇𝑟(15) + 𝑇𝑟 (18)+ 𝑇𝑟(21)) = 6.42 

𝑚𝐷5(𝑇𝑐) =
1

5
(𝑇𝑟(5) + 𝑇𝑟(8) + 𝑇𝑟(11) + 𝑇𝑟(19) + 𝑇𝑟(22)) = 6.67 

Sehingga, pengaruh rata-rata dari semua parameter terhadap 

besaran torsi rating dapat ditulis pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Pengaruh rata-rata semua parameter terhadap torsi rating 

 Ai Bi Ci Di 

i=1 6.24 6.59 6.46 6.06 

i=2 6.26 6.36 6.37 6.22 

i=3 6.51 6.31 6.47 6.34 

i=4 6.35 6.25 6.24 6.42 

i=5 6.37 6.20 6.18 6.67 
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Gambar 4.3 Pengaruh parameter terhadap torsi rating 

Dari Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa parameter yang memberikan  

pengaruh yang signifikan terhadap besarnya torsi rating adalah parameter 

D (lebar gigi slot stator). Kombinasi parameter desain yang menghasilkan 

torsi rating paling besar adalah A3,B1,C3,D5.  

4.3.2.3 Perhtiungan Pengaruh Rata-rata terhadap Efisiensi 

Nilai dari efisiensi karena pengaruh parameter A pada level 1 hingga 

5 dapat dihitung seperti berikut. 

𝑚𝐴1(𝜂) =
1

5
(𝜂(1) + 𝜂(2) + 𝜂(3) + 𝜂(4) + 𝜂(5)) = 82.658 

𝑚𝐴2(𝜂) =
1

5
(𝜂(6) + 𝜂(7) + 𝜂(8) + 𝜂(9) + 𝜂(10)) = 82.858 

𝑚𝐴3(𝜂) =
1

5
(𝜂(11)+ 𝜂(12) + 𝜂(13) + 𝜂(14) + 𝜂(15)) = 82.86 

𝑚𝐴4(𝜂) =
1

5
(𝜂(16)+ 𝜂(17) + 𝜂(18) + 𝜂(19) + 𝜂(20)) = 82.957 

𝑚𝐴5(𝜂) =
1

5
(𝜂(21)+ 𝜂(22) + 𝜂(23) + 𝜂(24) + 𝜂(25)) = 83.025 
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Nilai dari efisiensi karena pengaruh parameter B pada level 1 

hingga 5 dapat dihitung seperti berikut. 

𝑚𝐵1(𝜂) =
1

5
(𝜂(1) + 𝜂(6) + 𝜂(11) + 𝜂(16) + 𝑇𝑟(21)) = 82.925 

𝑚𝐵2(𝜂) =
1

5
(𝜂(2) + 𝜂(7) + 𝜂(12) + 𝜂(17) + 𝜂(22)) = 82.912 

𝑚𝐵3(𝜂) =
1

5
(𝜂(3) + 𝜂(8) + 𝜂(13) + 𝜂(18) + 𝜂(23)) = 82.866 

𝑚𝐵4 (𝜂) =
1

5
(𝜂(4) + 𝜂(9) + 𝜂(14) + 𝜂(19) + 𝜂(24)) = 82.902 

𝑚𝐵5(𝜂) =
1

5
(𝜂(5) + 𝜂(10) + 𝜂(15) + 𝜂(20) + 𝑇𝑟(25)) = 82.755 

Nilai dari efisiensi karena pengaruh parameter C pada level 1 

hingga 5 dapat dihitung seperti berikut. 

𝑚𝐶1(𝜂) =
1

5
(𝜂(1) + 𝜂(10) + 𝜂(14) + 𝜂(18) + 𝜂(22)) = 83.152 

𝑚𝐶2(𝜂) =
1

5
(𝜂(2) + 𝜂(6) + 𝜂(15) + 𝜂(19) + 𝜂(23)) = 82.735 

𝑚𝐶3(𝜂) =
1

5
(𝜂(3) + 𝜂(7) + 𝜂(11) + 𝜂(20) + 𝜂(24)) = 82.879 

𝑚𝐶4(𝜂) =
1

5
(𝜂(4) + 𝜂(8) + 𝜂(12) + 𝜂(16) + 𝜂(25)) = 83.03 

𝑚𝐶5(𝜂) =
1

5
(𝜂(5) + 𝜂(9) + 𝜂(13) + 𝜂(17) + 𝜂(21)) = 83.223 

Nilai dari efisiensi karena pengaruh parameter D pada level 1 

hingga 5 dapat dihitung seperti berikut. 

𝑚𝐷1(𝜂) =
1

5
(𝜂(1) + 𝜂(9) + 𝜂(12) + 𝜂(20) + 𝜂(23)) = 83.516 

𝑚𝐷2(𝜂) =
1

5
(𝜂(2) + 𝜂(10) + 𝜂(13) + 𝜂(16)+ 𝜂(24)) = 83.499 

𝑚𝐷3(𝜂) =
1

5
(𝜂(3) + 𝜂(6) + 𝜂(14) + 𝜂(17) + 𝜂(25)) = 83.058 

𝑚𝐷4(𝜂) =
1

5
(𝜂(4) + 𝜂(7) + 𝜂(15) + 𝜂(18) + 𝜂(21)) = 82.5 

𝑚𝐷5(𝜂) =
1

5
(𝜂(5) + 𝜂(8) + 𝜂(11) + 𝜂(19) + 𝜂(22)) = 81.786 

Sehingga, pengaruh rata-rata dari semua parameter terhadap 

besaran efisiensi dapat ditulis pada Tabel 4.6 
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Tabel 4.5 Pengaruh rata-rata semua parameter terhadap efisiensi 

 Ai Bi Ci Di 

i=1 82.66 82.92 83.15 83.52 

i=2 82.86 82.91 82.74 83.50 

i=3 82.86 82.87 82.88 83.06 

i=4 82.96 82.90 83.03 82.50 

i=5 83.03 82.75 83.22 81.79 

 
Gambar 4.4 Pengaruh parameter terhadap efisiensi 

 Dari Gambar 4.4 dapat diketahui parameter yang memberikan  

pengaruh sangat signifikan terhadap besarnya efisiensi adalah parameter 

D (lebar gigi slot stator). Komposisi parameter desain yang menghasilkan 

besaran efisiensi paling tinggi adalah A5,B1,C5,D1. 

4.3.3 Analysis of Variance (ANOVA) 

 Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah mendapatkan 

parameter desain dengan torsi cogging rendah, torsi rating tinggi, dan 

efisiensi yang tinggi. Terdapat tiga parameter output yang perlu dianalisa 

untuk mendapatkan parameter-parameter desain yang sesuai. Dengan 
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menggunakan analysis of mean hanya akan mendapatkan kombinasi 

parameter desain untuk satu parameter output yang diinginkan. Oleh 

sebab itu untuk mendapatkan desain optimal dengan mengacu pada lebih 

dari satu parameter output digunakan analysis of variance. 

 

 Analisis ini bertujuan untuk mencari sum of square (SSF) yang 

diperoleh dari deviasi pengaruh rata-rata dan rata-rata hasil percobaan 

atau dirumuskan seperti berikut. 

𝑆𝑆𝐹𝑥 = 5 ∑(𝑚𝑋𝑖 (𝑌) − 𝑚𝑌)2

5

𝑖=1

 

 Dimana X merupakan faktor atau parameter desain dan Y 

merupakan parameter output. 
4.3.3.1 Sum of Square parameter A 

a) Sum of square dari parameter A untuk torsi cogging dapat 

dihitung seperti berikut. 

𝑆𝑆𝐹𝐴 = 5 ∑(𝑚𝐴𝑖(𝑇𝑐) − 𝑚𝑇𝑐)2

5

𝑖=1

= 0.017 

b) Sum of square dari parameter A untuk torsi rating dapat dihitung 

seperti berikut. 

𝑆𝑆𝐹𝐴 = 5 ∑(𝑚𝐴𝑖 (𝑇𝑟) − 𝑚𝑇𝑟)2

5

𝑖=1

= 0.223 

c) Sum of square dari parameter A untuk efisiensi dapat dihitung 

seperti berikut. 

𝑆𝑆𝐹𝐴 = 5 ∑(𝑚𝐴𝑖(𝜂) − 𝑚𝜂)2

5

𝑖 =1

= 0.385 

4.3.3.2 Sum of Square parameter B 

a) Sum of square dari parameter B untuk torsi cogging dapat 

dihitung seperti berikut. 

𝑆𝑆𝐹𝐵 = 5 ∑(𝑚𝐵𝑖(𝑇𝑐) − 𝑚𝑇𝑐)2

5

𝑖=1

= 0.197 

b) Sum of square dari parameter B untuk torsi rating dapat dihitung 

seperti berikut. 
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𝑆𝑆𝐹𝐵 = 5 ∑(𝑚𝐵𝑖(𝑇𝑟) − 𝑚𝑇𝑟)2

5

𝑖 =1

= 0.465 

c) Sum of square dari parameter B untuk efisiensi dapat dihitung 

seperti berikut. 

𝑆𝑆𝐹𝐵 = 5 ∑(𝑚𝐵𝑖 (𝜂) − 𝑚𝜂)2

5

𝑖=1

= 0.095 

4.3.3.1 Sum of Square parameter C 

a) Sum of square dari parameter C untuk torsi cogging dapat 

dihitung seperti berikut. 

𝑆𝑆𝐹𝑐 = 5 ∑(𝑚𝐶𝑖(𝑇𝑐) − 𝑚𝑇𝑐)2

5

𝑖=1

= 0.017 

b) Sum of square dari parameter V untuk torsi rating dapat dihitung 

seperti berikut. 

𝑆𝑆𝐹𝐶 = 5 ∑(𝑚𝐶𝑖(𝑇𝑟) − 𝑚𝑇𝑟)2

5

𝑖=1

= 0.223 

c) Sum of square dari parameter C untuk efisiensi dapat dihitung 

seperti berikut. 

𝑆𝑆𝐹𝐶 = 5 ∑(𝑚𝐶𝑖(𝜂) − 𝑚𝜂)2

5

𝑖=1

= 0.385 

 

4.3.3.1 Sum of Square parameter D 

a) Sum of square dari parameter D untuk torsi cogging dapat 

dihitung seperti berikut. 

𝑆𝑆𝐹𝐷 = 5 ∑(𝑚𝐷𝑖 (𝑇𝑐) − 𝑚𝑇𝑐)2

5

𝑖=1

= 0.023 

b) Sum of square dari parameter D untuk torsi rating dapat dihitung 

seperti berikut. 

𝑆𝑆𝐹𝐷 = 5 ∑(𝑚𝐷𝑖 (𝑇𝑟) − 𝑚𝑇𝑟)2

5

𝑖 =1

= 1.038 

c) Sum of square dari parameter A untuk efisiensi dapat dihitung 

seperti berikut. 
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𝑆𝑆𝐹𝐷 = 5 ∑(𝑚𝐷𝑖(𝜂) − 𝑚𝜂)2

5

𝑖 =1

= 10.807 

 Sehingga dari perhitungan diatas dapat dihitung factor effect dari 

setiap parameter desain terhadap torsi cogging, torsi rating, dan efisiensi 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Analisys of Variance 

 Torsi Cogging Torsi Rating Efisiensi 

 

SSF 

Factor 

Effect 

(% ) 

SSF 

Factor 

Effect 

(% ) 

SSF 

Factor 

Effect 

(% ) 

A 0.0170 2.569 0.223 10.806 0.384 3.074 

B 0.1971 29.744 0.465 22.519 0.095 0.760 

C 0.4254 64.177 0.338 16.397 1.228 9.817 

D 0.0232 3.508 1.038 50.276 10.80 86.347 

Total 0.6629 100 2.064 100 12.515 100 

4.3.4 Pemilihan Desain Optimal 

 Dari Tabel 4.4 hingga 4.6 dapat dilihat bahwa kombinasi yang 

menyebabkan torsi cogging paling kecil adalah A4,B1,C1,D2. Sedangkan 

kombinasi desain yang menyebabkan torsi rating tinggi dan efisiensi 

tinggi masing-masing adalah A3,B1,C3,D5 dan A5,B1,C5,D1. Ketiga 

kombinasi tersebut hanya memperhatikan satu parameter output. Untuk 

memilih satu desain dengan hasil paling optimal atau dengan artian 

memiliki torsi cogging rendah, torsi rating tinggi, dan efisiensi tinggi, 

perlu memperhatikan analysis of variance pada Tabel 4.6. 

 Dilihat pada prosentase factor effect pada Tabel 4.6, Faktor A 

memiliki pengaruh terbesar terhadap Torsi rating jadi dari ketiga 

kombinasi tersebut dipilih A3. Pada Faktor B dan C memiliki pengaruh 

terbesar pada torsi cogging sehingga dipilih B1 dan C1. Sedangkan untuk 

memilih faktor D, karena faktor D memiliki pengaruh terbesar terhadap 

efisiensi, jadi dipilih D5. Sehingga kombinasi faktor yang dipilih sebagai 

desain motor optimal adalah A3,B1,C1,D1 
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4.4 Perbandingan Hasil Optimalisasi dengan Eksisting 

 Setelah mendapatkan kombinasi desain yang optimal, 

selanjutnya dilakukan simulasi pada kombinasi tersebut kemudian  

dibandingkan hasilnya terhadap kondisi sebelum dilakukan optimalisas i. 

Hasil simulasi ditunjukkan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7Perbandingan simulasi desain sebelum dan sesudah optimalisasi 

 

Torsi 

Cogging (Nm) 

Torsi 

Rating (Nm) 

Efisiensi 

(% ) 

Sebelum 

Optimalisasi 
0.549 6.37 83.31 

Setelah 

Optimalisasi 
0.334 5.68 92.07 

Perubahan (% ) -39.162 -10.832 10.515 

 

 Dari Tabel 4.7 diketahui metode Taguchi yang digunakan untuk 

mencari parameter desain yang optimal menghasilkan desain dengan 

penurunan torsi cogging sebesar 39.162%, torsi rating menurun 10.832%, 

dan efisiensi meningkat 10.515% dari kondisi sebelum dilakukan  

optimalisasi.  
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Gambar 4.5 Grafik perbandingan torsi cogging sebelum dan sesudah 

optimalisasi 

 
Gambar 4.6 Grafik perbandingan torsi rating sebelum dan sesudah 

optimalisasi 

 
Gambar 4.7 Grafik perbandingan efisiensi dalam fungsi kecepatan 

sebelum dan sesudah optimalisasi 
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Dari ketiga grafik diatas dapat disimpulkan bahwa grafik torsi 

cogging sesudah optimalisasi memiliki besar peak -to-peak dan root mean 

square yang lebih rendah. Sedangkan untuk root mean square dari torsi 

rating desain setelah optimalisasi mengalami penurunan. Namun efek 

dari berkurangnya torsi cogging yang sangat signifikan, desain hasil 

optimalisasi mengalami penurunan riak torsi sebesar 39.47% dari kondisi 

eksisting. Efisiensi saat kondisi rating juga pada kondisi setelah 

optimalisasi mengalami peningkatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian optimalisasi desain motor brushless DC 1 kW 

dapat disimpulkan bahwa:  

1. Torsi cogging dapat dipengaruhi oleh parameter desain seperti 

ketebalan magnet, lebar celah udara, lebar opening slot stator, dan 

lebar gigi slot stator. 

2. Perubahan lebar opening slot stator memiliki pengaruh paling besar 

terhadap torsi cogging. 

3. Dengan berkurangnya torsi cogging, maka efisiensi motor bertambah 

besar dan riak torsi berkurang. 

4. Metode optimalisasi Taguchi dapat mereduksi jumlah percobaan dari 

kombinasi desain yang tersedia. 

5. Analysis of Mean atau ANOM dapat digunakan untuk menyeleksi 

kombinasi desain dengan satu parameter output terbaik. 

6. Analysis of Variance atau ANOVA dapat digunakan untuk 

menyeleksi kombinasi desain terbaik dari beberapa parameter output 

sehingga didapat kombinasi desain terbaik untuk beberapa parameter 

output yang didefinisikan 

 

5.2 Saran 

 Perlu adanya penelitian lanjutan yang dapat mengkalrifikas i 

hasil simulasi Ansys Maxwell sehingga error dari hasil simulasi dan 

implementasi. Selain itu juga pihak yang berkaitan dengan penelitian ini 

disarankan untuk menyediakan peralatan penunjang untuk mengukur 

besaran torsi cogging secara akurat. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Blueprint stator 
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Lampiran 2 Blueprint rotor 
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Lampiran 3 Blueprint magnet 
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Lampiran 4 Blueprint bearing 
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Lampiran 5 Assembly motor 1kW 
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