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SUBMISSION 55 

Analisis Konsumsi Daya Baterai Lithium-Ion Pada Sepeda 
Motor Listrik 1 (Satu) kW 

Dahmir Dahlan
 *
, Eko Prasetyo

 
 , dan David Junkypri

  

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila, Jakarta. 

Abstrak. Seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi pada bidang transportasi kendaraan roda 

dua berbahan besin. Mengakibatkan meningkatnya kebutuhan terhadap bahan bakar yang menyebabkan 

menipisnya cadangan minyak bumi dan emisi udara. Oleh sebab itu diperlukannya energi baru terbarukan 

seperti energi listrik. Sepeda motor listrik merupakan solusi terhadap meningkatnya kebutuhan bahan bakar 

dan mengurangi emisi udara. Energi yang digunakan oleh sepeda motor listrik berasal dari baterai lithium-

ion yang memiliki kapasitas 48 Volt 30 Amperhour atau sama dengan 1440 Watt. Adapun metode yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara pengujian dinamis pada dua medan jalan yang berbeda 

untuk mengetahui seberapa daya yang di konsumsi, yaitu kondisi jalan mendatar dan menanjak dengan jarak 

perjalanan mendatar sejauh 150 meter dan jarak perjalanan menanjak sejauh 60 meter dengan sudut 

kemiringan 13
0
. Hasil analisis perhitungan dan pengujian dinamis dilapangan akan menghasilkan berupa 

konsumsi daya, arus dan tegangan. Hasil dari analisis perhitungan dinamis sepeda motor listrik dengan 

kecepatan 30 km/jam mengonsumsi sebesar 455,50 Watt dengan menempuh jarak 150 meter. Sedangkan 

daya yang digunakan oleh sepeda motor listrik pada medan jalan menanjak sejauh 60 meter dengan sudut 

kemiringan 13
0
 pada kecepatan 15 km/jam mengkonsumsi daya sebesar 904,87 Watt. 

Kata kunci—energi baru terbarukan; sepeda motor listrik; pengujian dinamis; daya 

1. Pendahuluan  

Pertumbuhan terhadap kendaraan sepeda motor pada setiap tahunnya terus meningkat, hal ini 

menyebabkan timbulnya kemacetan lalu lintas dikota – kota besar yang ada di Indonesia.  Sepeda motor 

bukanlah solusi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dikota – kota besar, akan tetapi sepeda motor adalah 

salah satu transportasi yang tepat untuk kondisi perkotaan yang penuh sesak. Sepeda motor menghasilkan 

emisi udara dari hasil pembakaran kendaraan bahan bakar bensin. Menurut sumber kantor kepolisian Republik 

Indonesia pada tahun 2011 jumlah kendaraan sepeda motor sebesar 68.839.341 motor [1]. 

Sepeda motor listrik merupakan salah satu solusi dalam mengurangi penggunaan bahan bakar dan emisi 

udara. Energi yang digunakan oleh sepeda motor listrik berasal dari baterai yang berfungsi sebagai sumber 

tenaga untuk mempengaruhi mekanisme kinerja pada kendaraan sepeda motor listrik. Peforma pada sepeda 

motor listrik harus bagus dan ramah lingkungan merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh sepeda 

motor listrik agar mampu bersaing dengan sepeda motor berbahan bensin. Sepeda motor listrik harus mudah 

dalam perawatan, perbaikan dan mudah suku cadang dalam mendapatkan di pasaran [2]. 

Salah satu bagian yang harus diperhatikan pada sepeda motor listrik ini adalah baterai. Baterai yang 

digunakan pada sepeda motor listrik adalah baterai lithium-ion. Baterai berfungsi sebagai sumber energi 

yang digunakan untuk menggerakkan sepeda motor listrik [7]. Baterai lithium-ion ini terdiri dari empat blok 

dimana setiap blok terdiri dari 42 baterai dan pada satu blok terdiri dari tiga sel baterai dimana dalam satu sel 

terdiri dari 14 baterai yang disusun pararel pada setiap sel nya. Pada satu baterai lithium-ion memiliki 

kapasitas 4,2 Volt 2,2 Amperhour maka setiap sel pada baterai memiliki kapasitas 4,2 Volt 30 Amperhour. 

Jika ingin menambahkan tegangan maka setiap sel baterai harus di susun seri sampai mencapai empat blok 

baterai maka di dapatkan kapasitas baterai sebesar 48 Volt 30 Amperhour. Pada penelitian ini baterai 

litihium-ion dirakit ulang kembali agar mendapatkan tegangan dan arus yang diinginkan.  

Penelitian pada sepeda motor listrik bertujuan untuk mengetahui berapa besar tegangan, arus dan daya 

pada baterai lithium-ion yang dikonsumsi ketika melakukan pengujian didua kondisi medan jalan mendatar 
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dan menanjak. Selanjutnya dilakukan analisis perhitungan daya agar mendapat parameter teknik pada saat 

melakukan pengujian didua kondisi medan jalan sepeda motor listrik. 

 

 

Gambar 1. Baterai Lithium-Ion [7] 

 

 

Gambar 2. Sepeda Motor Listrik 1 kW 

 

Mekanisme kerja dari sepeda motor listrik yaitu memanfaatkan baterai sebagai sumber energi.  Baterai 

menghasilkan arus dan tegangan pada motor listrik selanjutnya masuk menuju controller. Controller berfungsi 

mengatur arus yang masuk kedalam motor listrik. BLDC Hub Motor pada sepada motor ini menyatu pada 

tromol. Selanjutnya motor listrik mendapatkan energi dari baterai lalu dikonversi menjadi energi mekanik, 

dimana arus dan tegangan di dapat dari baterai dimanfaatkan sebagai energi untuk mengoperasikan sepeda 

motor listrik. 

Adapun persamaan rumus yang digunakan untuk menghitung daya yang dikonsumsi oleh sepeda motor 

listrik sebagai berikut : 

a. Percepatan dapat dihitung dengan menggunakan persaman sebagai berikut : 

Fla = m. a 

Dimana : Fla = Gaya Percepatan (Newton) 

       m = Massa (kg) 

       a  = Percepatan (m/s
2
) 
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b. Gaya menggelinding (rolling resistance) terhadap jalan aspal pada saat berakselerasi dapat dihitung 

dengan menggunakan persaman sebagai berikut : 

Fm = µ.m.g 

Dimana : Fm = Gaya menggelinding (Newton) 

µ    = Koefisien menggelinding  

m    = Massa (kg) 

g     = Gravitasi bumi (m/s
2
) 

 

c. Gaya aerodinamis (aerodynamic force) dapat dihitung dengan menggunakan persaman sebagai berikut : 

Fad = ½. ρ. A. Cd. V
2
 

Dimana : Fad  = Gaya aerodinamis  

ρ     = Densitas udara 

A    = Luas penampang body dilihat dari pandangan depan sepeda motor listrik (m
2
) 

Cd    = Koefisien gaya aerodinamis 

V     = Kecepatan (m/s) 

 

d. Gaya menanjak (hill climbing force) pada saat kemiringan tertentu dapat dihitung dengan menggunakan 

persaman sebagai berikut : 

Fme = m. g. sinϴ 

Dimana : Fme   = Gaya menanjak (Newton) 

m      = Massa (kg) 

g       = Gravitasi bumi (m/s
2
) 

 sinϴ = Sudut kemiringan 

 

Daya  total yang dikeluarkan oleh sepeda motor listrik merupakan penjumlahan dari semua gaya yang 

diatas dikali dengan kecepatannya. Secara umum peryataan ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan sebagai 

berikut : 

Daya total = (Fm + Fad + Fme) V 

Dimana : V = Kecepatan sepeda motor listrik (m/s) 

2. Metode Penelitian 

Pada penelitian analisis konsumsi daya baterai lithium-ion pada sepeda motor listrik. Tahapan yang akan 

yang dilakukan adalah menganalisis konsumsi tegangan, arus dan daya baterai lithium-ion pada sepeda motor 

listrik pada dua kondisi medan jalan yaitu mendatar dan menanjak. Diagram alir analisis konsumsi daya 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 3. Diagram Alir Penelitian 

 

Proses analisis konsumsi daya baterai lithium-ion pada motor listrik dengan melakukan analisis 

perhitungan daya total dan dilakukan pengujian dinamis pada sepeda motor listrik. Pada saat pengujian data 

yang diperoleh dari sepeda motor listrik yaitu arus dan tegangan didapat dari pengujian terhadap dua medan 

jalan mendatar dan menanjak. Sehingga dari dua kondisi medan jalan tersebut dapat diketahui berapa daya 

yang dikeluarkan untuk berjalan dengan jarak yang telah di tentukan. 

a. Persiapan Pengujian 

Persiapan pengujian adalah persiapan – persiapan yang harus di perhatikan sebelum melakukan 

pengujian. Persiapan ini meliputi tahap – tahap yaitu melakukan pengecekan pada kondisi pada sepeda motor 

listrik, seorang pengendara sepeda motor listrik harus menggunakan alat pelindung diri, menentukan jarak 

tempuh dan dua kondisi medan jalan yang akan digunakan sepeda motor listrik pada saat pengujian. Pada 

penelitian ini terdapat beberapa variabel yang telah ditentukan untuk pengkonsumsian daya listrik, pada 

kondisi medan jalan mendatar dengan jarak 150 meter dengan kecepatan di asumsikan sebesar 30 m/s
 
dan 

pada kondisi medan jalan yang menanjak dengan jarak 60 meter pada kemiringan 13
0
 dengan kecepatan di 

asumsikan 15 m/s.    

 

3. Hasil 

a. Analisis Perhitungan Dan Pengujian Dinamis Sepeda Motor Listrik 

Pengujian dinamis dilakukan sebanyak tiga kali dengan interval waktu dan kondisi beban jalan yang 

berbeda, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid untuk menghindari kesalahan dalam 

pengambilan data. Langkah pertama untuk mengetahui konsumsi daya baterai dari sepeda motor listrik adalah 

dengan cara melakukan percobaan pada jalan mendatar dengan kecepatan yang diasumsikan ± 30 km/jam. 

Adapun data yang didapatkan dari hasil pengujian pada Tabel 1.   
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Tabel 1 Data hasil pengujian jalan mendatar 

 

 

Waktu 

(sekon) 

 

Arus 

(Amper) 

 

Tegangan 

(Volt) 

0 0 47,50 

1 1,5 47,42 

2 2,8 47,26 

3 4,6 45,74 

4 7,9 45,21 

5 10.3  45,18 

6 10,9 44,75 

7 11,7 44,65 

8 12,2 44,43 

9 12,8 44,37 

10 13,6 44,29 

11 13,9 44,18 

12 15,2 43,35 

 

Dengan mengetahui besar arus dan tegangan yang di ukur pada saat pengujian maka besaran gaya yang 

digunakan selama perjalanan adalah hasil penjumlahan dari gaya percepatan, gaya mendatar (rolling 

resistance) dan gaya menanjak (hill climbing force). Dimana gaya percepatan pada sepeda motor listrik pada 

saat konstan sebesar 0 Newton, sedangkan gaya mendatar sebesar 54,88 Newton dan gaya menanjak sebesar 

0 Newton. Maka hasil penjumlahan dari keseluruhan gaya yang terjadi pada medan jalan mendatar dengan 

jarak tempuh 150 meter oleh sepeda motor listrik sebesar 54,88 Newton. Konsumsi daya pada sepeda motor 

listrik dengan kecepatan konstan 30 km/jam atau sama dengan 8,3 m/s sebesar 455,50 Watt. 

 

 
Gambar 4. Grafik Arus dan Tegangan Vs Waktu 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat arus pada setiap detiknya mengalami kenaikan dikarena sepeda motor 

listrik setiap start awal membutuhkan arus yang cukup sedangkan untuk tegangan akan mengalami 

penurunan sesuai dengan handle gas oleh pengemudi. Sepeda motor listrik mengeluarkan arus dan tegangan 

pada jalan mendatar pada waktu 12 sekon sebesar 15,2 Ampere dan tegangan 43,35 Volt dengan daya 658,92 

Watt. Hal ini di sebabkan oleh massa pengendara dan sepeda motor listrik tersebut memerlukan daya yang 

cukup untuk membuat sepeda motor listrik dapat berjalan. Semakin besar massa dari sepeda motor listrik 

maka semakin besar arus dan tegangan yang keluarkan oleh baterai. 
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Selanjutnya pada pengujian sepeda motor listrik pada kondisi medan jalan menanjak dengan jarak 60 

meter dan kecepatan diasumsikan ± 15 km/jam pada jalan menanjak dengan kemiringan sebesar 13
o
. 

Adapun data yang didapatkan dari hasil pengujian pada Tabel 2.  

 

 

 

 

 

Tabel 2 Data hasil pengujian jalan menanjak 

 

Waktu 

(sekon) 

Arus 

(Amper) 

Tegangan 

(Volt) 

20,42 18,82 46,32 

20,73 19,20 45,79 

21,65 20,73 44,26 

 

Dengan mengetahui besar arus dan tegangan yang di ukur maka besaran gaya yang digunakan selama 

perjalanan adalah hasil penjumlahan dari gaya percepatan, gaya mendatar (rolling resistance) dan gaya 

menanjak (hill climbing force). Dimana gaya percepatan pada motor sebesar 1,18 Newton, sedangkan gaya 

mendatar sebesar 0 Newton dan gaya menanjak sebesar 219,52 Newton. Maka hasil penjumlahan dari 

keseluruhan gaya yang terjadi pada medan jalan mendatar dengan jarak tempuh 60 meter oleh sepeda motor 

listrik sebesar 220,7 Newton. Konsumsi daya pada sepeda motor listrik dengan kecepatan konstan 15 km/jam 

atau sama dengan 4,1 m/s sebesar 904,87 Watt. 

 

 

Gambar 5. Grafik Waktu vs Arus dan Tegangan 

 

Pada gambar grafik diatas, sepeda motor listrik pada saat awal start membutuhkan arus yang cukup besar 

dikarenakan kondisi medan jalan yang menanjak. Analisis konsumsi daya yang dikeluarkan oleh baterai 

kepada sepeda motor listrik dengan massa pengendara dijumlah dengan massa sepeda motor listrik sebesar 

112 kg dan kecepatan ± 15 km/jam pada jalan menanjak dengan kemiringan sebesar 13
o 

mengeluarkan daya 

sebesar 917,50 Watt.  

 Berdasarkan analisis perhitungan konsumsi daya pada baterai lithium-ion yang telah dilakukan pengujian 

terhadap sepeda motor listrik maka didapatkan kesimpulan dimana untuk satu kali pengujian di kondisi medan 

jalan mendatar menempuh jarak 150 meter dengan kecepatan ± 30 km/jam maka daya yang dikonsumsi 

sebesar 455,50 Watt. Pengujian untuk satu kali kondisi jalan menanjak menempuh jarak 60 meter pada 

kemiringan 13
o
 dengan kecepatan ± 15 km/jam maka daya yang di konsumsi sebesar 904,87 Watt. 
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