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SUBMISSION 77 

Perancangan Sistem Pemantauan Kecepatan dan Pengelolaan Baterai 
pada Sepeda Motor Listrik 3 kW 

Dahmir Dahlan, D.L Zariatin, dan Nurdiansyah Wibowo* 
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila, Srengseng Sawah, Jagakarsa, 12640 Jakarta 

Abstrak. Sepeda motor listrik adalah jenis kendaraan yang terdiri dari brushless direct current (BLDC) 
untuk menggerakan roda, kontroler sebagai pengatur aliran energi pada BLDC, dan baterai sebagai sumber 
listrik. Kinerja sepeda motor listrik diukur berdasarkan effisiensi daya yang tinggi, tingkat konsumsi energi 
yang rendah dan komponen sepeda motor listrik yang stabil dalam penggunaanya. Untuk memantau kinerja 
tersebut maka dirancang sebuah sistem pemantauan kecepatan dan pengelolaan baterai pada sepeda motor 
listrik 3 kW. Bagian utama dari sistem pemantauan ini meliputi baterai lithium-ion 48 V-30Ah, kontroler, 
BLDC, throttle, proximity speedometer, power meter DC Peacefair 30A-100V, liquid crystal display (LCD). 
Throttle bekerja sebagai pengendali kecepatan BLDC.  Power meter DC 30A-100V sebagai pendeteksi ukur 
besarnya arus listrik, tegangan listrik, energi listrik, dan daya listrik yang ditampilkan pada LCD. Proximity 
spedometer sebagai pendeteksi tingkat kecepatan yang di akan ditampilkan pada LCD. Sistem pemantauan ini 
telah berhasil dirancang dan mampu bekerja dengan baik sehingga dapat menampilkan data kecepatan 
(km/jam), tegangan (V), kuat arus (A) dan daya (Watt) setiap detik. 

Kata kunci-brushless direct current (BLDC); liquid crystal display (LCD); power meter DC; sepeda motor 
listrik, throttle 

1. PENDAHULUAN 
Kemajuan teknologi yang telah mendorong manusia untuk melakukan otomasi dan digitalisasi pada 

perangkat - perangkat manual. Kebutuhan akan transportasi yang semakin meningkat. Salah cara satu 
pemenuhan kebutuhan transportasi adalah dengan  pembuatan kendaraan bermotor, baik itu kendaraan 
pribadi atau kendaraan umum. Dengan itu kebutuhan akan pengelolaan baterai dan perawatan kendaraan juga 
semakin meningkat [1]. 

Sepeda motor merupakan salah satu sarana transportasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari–
hari. Penggunaan yang praktis dan efisien membuat sepeda motor menjadi suatu kebutuhan Sepeda motor 
listrik digerakkan oleh motor listrik yang ditenagai oleh baterai. Karena baterai merupakan sumber energi 
untuk  menjalankan motor penggerak BLDC [2]. Efisiensi sepeda motor listrik pada umumnya ditentukan 
oleh kecepatan motor, jarak yang ditempuh dengan konsumsi baterai [3]. Pengembangan sepeda motor listrik 
di Indonesia sedang menjadi bahan pembicaraan. Banyak peneliti yang berlomba-lomba untuk menciptakan  
sepeda motor listrik yang banyak fitur dan berbagai macam jenis. Salah satunya mengenai kecepatan sepeda 
motor listrik dengan konsumsi baterai menjadi pembahasan pada sepeda motor listrik [1]. 

Upaya untuk meningkatkan efisiensi yang tinggi adalah dengan membuat sepeda motor listrik yang lebih 
ringan, merancang baterai berkapasitas tinggi, dan mengurangi hambatan kendaraan [3]. Efisiensi energi 
sepeda motor listrik tidak hanya pada faktor-faktor tersebut. Perjalanan berkecepatan tinggi pun pada 
umumnya mengkonsumsi lebih banyak energi per unit jarak yang ditempuh karena peningkatan kerugian 
gesekan, akselerasi dan deselerasi yang cepat juga dapat mengurangi efisiensi energi. Permasalahan yang 
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sering terjadi adalah pengemudi tidak memperhatikan beberapa hal tersebut. Hal ini akan mengakibatkan 
konsumsi baterai yang lebih boros dan komponen komponen motor listrik mengalami ketidakstabilan [4]. 
Untuk dapat mengetahui tingkat kecepatan sepeda motor listrik dapat menggunakan spedometer yang 
ditampilkan pada layar LCD [5]. Sedangkan untuk mengetahui pengelolaan baterai tersebut menggunakan 
electrical power DC sebagai pendeteksi ukur. Kedua alat tersebut dapat dilihat oleh pengemudi yang terdapat 
pada dashboard kendaraan dengan LCD (liquid cristal display) sebagai output tampilan. 

Oleh karena itu, dibutuhkannya sistem pemantauan secara tepat untuk menjadikan sepeda motor listrik 
sebagai kendaraan yang efisien dengan pengelolaan baterai yang tepat. Pada penelitian ini akan dirancang 
sistem pemantauan kecepatan dan pengelolaan baterai pada sepeda motor listrik 3 kW. Kecepatan dan 
pengelolaan baterai sepeda motor listrik akan diambil data. Data yang akan di pantau pada baterai adalah 
kecepatan, arus, tegangan, daya dan energi . Lalu data tersebut ditampilkan pada LCD (liquid cristal display) 
secara real-time pada jenis lintasan jalan agar diketahui tingkat konsumsi energi,dan daya listrik terhadap 
kecepatan sepeda motor listrik. 

2. METODE PENELITIAN 
a. Prosedur Penelitan 

Secara umum metode perancangan sistem kontrol yang digunakan adalah metode Modern Control System 
[6]. Pada metode ini, memaparkan tahapan-tahapan pada proses menentukan sistem konfigurasi untuk 
mendapatkan parameter kunci dan proses perakitan sistem. Berikut tahapan sistem kontrol yang dilakukan 
dalam penelitian ini pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Metode Perancangan 
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Pada Gambar 1 di atas sistem kontrol modern adalah contoh spesifik dari desain teknik. Tujuan dari desain 
rekayasa sistem kontrol adalah untuk mendapatkan konfigurasi, spesifikasi dan identifikasi parameter kunci dari 
sistem yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya. Langkah pertama dalam proses desain terdiri dari 
penetapan tujuan sistem. Langkah kedua adalah mengidentifikasi variabel yang ingin dikendalikan. Langkah 
ketiga adalah menulis spesifikasi variabel dalam hal akurasi yang harus dicapai. Langkah keempat adalah 
menetapkan sistem konfigurasi, apakah sudah sesuai kebutuhan atau tidak . langkah kelima adalah menetapkan 
model proses yang akan terapkan pada sistem kontrol pemantauan.langkah keenam adalah mendeskripsikan dan 
memilih parameter yang sesuai. Selanjutnya, jika sistem telah ditetapkan maka dilakukan langkah ketujuh yaitu 
membuat desain sistem pemantauan yang sesuai. kemudian langkah kedelapan yaitu  menguji sistem 
pemantauan tersebut. Jika langkah pengujian sudah sesuai. Dan langkah terakhir adalah pengambilan data serta 
menyimpulkan hasil penelitian. 

3. HASIL 

a. Menetapkan tujuan perancangan 

Dalam penelitian yang akan dilakukan tujuan dari rekayasan desain sistem kontrol ini adalah mendapatkan 
parameter kunci dari sistem tersebut. Parameter kunci dari sistem pemantauan ini adalah kecepatan yang akan 
mengkontrol besar tegangan, arus, daya, dan energi dalam setiap pemakaianya. 

b. Idetifikasi variabel yang akan di kontrol 

Dalam penelitian yang dilakukan, variabel  yang akan dikontrol adalah 
1. Kecepatan  

Dari variabel yang dikontrol tersebut , maka didapat variabel terikat yang akan mempengaruhi 
1. Arus listrik 
2. Tegangan listrik 
3. Daya Listrik 
4. Konsumsi Energi 

Karena nilai variabel di atas sangatlah penting untuk mengetahui performa dari sepeda motor listrik 3 kW. 

c. Spesifikasi setiap variabel 

1. Kecepatan  
Kecepatan sepeda motor adalah variabel yang akan dikontrol berdasarkan (bukaan throttle) pengaturan 
kecepatan terhadap BLDC yang selanjutkan dibandingankan dengan paramater terikat untuk menganalis data. 
Untuk memantau variabel ini diperlukan speedometer mendapatkan data kecepatan (km/jam) dari penelitian.  

2. Arus Listrik 
Arus listrik adalah variabel terikat yang didapat dari sistem pemantauan. Variabel ini akan menjelaskan 
berapa kuat arus yang mengalir jika bukaan throttle (pengaturan kecepatan) divariasikan. Untuk memantau 
variabel ini diperlukan electrical power meter DC untuk mengetahui nilai kuat arus yang mengalir terhadap 
kecepatan putar motor listrik.  

3. Tegangan Listrik  
Tegangan listrik adalah variabel terikat yang didapat dari sistem pemantauan. Variabel ini akan menjelaskan 
berapa besar tegangan jika bukaan throttle (pengaturan kecepatan) divariasikan. Untuk memantau variabel ini 
diperlukan electrical power meter DC untuk mengetahui nilai besar tengan terhadap kecepatan putar motor 
listrik.  

4. Daya Listrik  
Daya listrik adalah variabel terikat yang didapat dari sistem pemantauan dengan perhitungan antara kuat arus 
dan besar tegangan pada listrik. Variabel ini akan menjelaskan berapa besar daya yang dibutuhkan  jika 
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bukaan throttle  (pengaturan kecepatan) divariasikan. Untuk memantau variabel ini diperlukan electrical 
power meter DC untuk mengetahui nilai besar daya yang dibutuhkan terhadap kecepatan putar motor listrik. 

5. Konsumsi Energi   
Konsumi energi adalah variabel terikat yang didapat dari sistem pemantauan dengan perhitungan antara daya 
yang di butuhkan dalam waktu (jam). Variabel ini akan menjelaskan berapa besar daya yang dibutuhkan 
dalam waktu yang ditentukan jika bukaan throttle (pengaturan kecepatan) divariasikan. Untuk memantau 
variabel ini diperlukan electrical power meter DC untuk mengetahui nilai besar daya yang dibutuhkan 
berdasarkan waktu terhadap kecepatan putar motor listrik. Berikut persamaan yang akan digunakan:  

 
Jumlah energi, 

………………………….………………..…..................................................................(1) 

Dimana: 
Energi = Energi (kWh) 
P    = daya (Watt) 
Hours = waktu (Jam) 

 

d. Menetapkan sistem konfigurasi 

Variabel yang sudah didapat akan membentuk sebuah sistem konfigurasi yaitu membuat variabel yang 
dikontrol memberikan nilai yang diinginkan secara otomatis dan dapat di pantau terus menerus. 

 

 
Gambar 2 Sistem kontrol terbuka  

Pada Gambar 2 adalah sistem kontrol yang mempunyai karakteristik dimana nilai keluaran tidak memberikan 
pengaruh pada aksi kontrol. 

e. Model proses 

Desain sistem pemantauan kecepatan dan pengelolaan baterai pada sepeda motor listrik 3 kW menggunakan 
komponen utama meliputi baterai lithium-ion  48 V-30Ah, kontroler, BLDC, throttle,  power meter DC 
peacefair 30A-100V, speedometer, dan LCD. Model proses yang ditampilkan pada Gambar 3, throttle untuk 
mengendalikan kecepatan sebagai variabel yang dikontrol. Power meter DC dan speedometer untuk mengukur 
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tingkat kecepatan sebagai variabel yang dikontrol terhadap variabel terikat yang mempengaruhi arus, tegangan, 
daya, energi. LCD untuk menampilkan data dari variabel terikat seperti arus, tegangan, daya, energi dan 
kecepatan. 

 

 

Gambar 3 Diagram Proses Sistem Kontrol 

f. Parameter dan sistem pemantauan yang sesuai 

1. Electrical Power Meter DC 100V-30A  

Electrical Power Meter DC 100V-30A sebuah alat ukur untuk mengukur dan menampilkan besar teganan, 
kuat arus, besar daya dan energi yang dikontrol oleh throttle (pengaturan kecepatan) pada  sepeda motor 
listrik 3 kW dan akan dipilih menjadi variabel pada penelitian ini. Pada Gambar 4 dilihat electrical power 
meter menampilkan data tegangan, arus dan daya listirk sebagai berikut. 

 

Gambar 4 Electrical Power Meter DC 100V-30A 

Pada Gambar 5 adalah wiring diagram untuk memudahkan dalam merancang electrical power DC pada 
komponen  sepeda motor listrik di bawah. 
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Gambar 5 Wiring Electrical Power Meter DC 100V-100A 

2. Proximity spedometer 

Spedometer digunakan untuk mengukur tingkat kecepatan dalam satuan Km/Jam dimana mekanisme 
pendeteksi dilakukan oleh sensor proximity yang dihubungkan pada magnet. Kemudian hasil ukur tersebut 
ditampilkan dalam LCD. 

 

 
Gambar 6 Proximity spedometer 

g. Desain Sistem perancangan 

1. Skema Wiring Diagram 

 

Gambar 7 Wiring diagram sistem pemantauan terhadap sepeda motor listrik 3 kW 
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2. Pemasangan sistem pemantauan pada sepeda motor listrik 3 kW 

   

(a)                               (b) 
Gambar 8. (a) Pemasangan power meter DC (b) Implementasi proximity spedometer 

h. Pengujian sistem pemantauan 

Pada pengujian  sistem pemantauan ini didapat hasil uji yang sesuai yang diinginkan dalam penelitian ini, 
yaitu sistem pemantau dapat bekerja setiap detik untuk nenampilkan data kecepatan, tegangan, arus, dan daya 
listrik. 

4. KESIMPULAN 

Pada penelitian ini telah berhasil dirancang sistem pemantauan kecepatan dan pengelolaan baterai pada 
sepeda motor listrik 3 kW. Alat tersebut telah berjalan dengan baik sehingga didapat sebuah data berupa 
kecepatan, tegangan, arus, daya listrik.  
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