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ABSTRAK 

 
Semakin lama ini kebutuhan akan energi listrik telah menjadi suatu kebutuhan utama bagi manusia. Berbagai cara 

dilakukan agar kebutuhan listrik tersebut dapat terpenuhi, baik secara kuantitas dan kualitas maupun ketersediaan 

listrik tersebut. Salah satunya  cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengoptimalkan sistem pembangkitan 

yang ada atau dengan memberdayakan sumber daya alam yang ada semaksimal mungkin. Salah satunya adalah 

dengan penggunaan Generator Magnet Permanen Energi Angin.  Generator ini menggunakan pemanfaatan magnet 

permanen sebagai penginduksi elektromagnetik, banyaknya penggunaan magnet permanen sangat mempengaruhi 

keluaran yang dihasilkan baik tegangan, dan daya yang dihasilkan, namun disisi lain penggunaan magnet ini 

menimbulkan efek cogging, yaitu gaya tarik magnet terhadap material permeansi (material penghantar fluks magnet) 

yang menyebabkan rotor sulit untuk berputar. Dengan uji simulasi perancangan generator magnet permanen ini guna 

mendapatkan kinerja yang optimal, dilakukan dengan menggunakan Software MagNet Infolytica, yang menggunakan 

metode FEM (Finite Element Method) untuk menghitung atau mengetahui karakteristik dari generator yang dibuat. 

Pada penelitian ini dilakukan perancangan dengan variasi ukuran geometri stator yaitu pada bagian teeth dan 

penggunaan jumlah pole (kutub magnet), untuk mengetahui hasil output berupa tegangan dan torsi cogging ditinjau 

dari ukuran teeth dan jumlah pole. Hasil dari pengujian kemudian dianalisa dengan mengolah data dan melihat grafik 

dari tegangan yang dihasilkan dan torsi cogging yang keluar dari rotor. Generator dengan output efisiensi terbesar 

pada perancangan 16 pole teeth 11 mm sebesar 73% dengan tegangan output sebesar 204,65 V dan torsi cogging 

sebesar 9,0676 Nm, namun nilai torsi cogging terkecil pada 16 pole dan teeth 6 mm 6,6156 Nm dengan efisiensi 68%, 

sehingga generator optimal dilihat dari kecilnya torsi cogging dan tingginya nilai efisiensi yaitu Generator 18 slot 16 

Pole pada teeth 11 mm. Penggunaan kutub magnet dengan jumlah yang banyak akan meningkatkan output tegangan 

yang besar, namun menimbulkan torsi cogging yang besar, oleh karena itu untuk meminimalkan torsi cogging dengan 

memperkecil ukuran geometri pada stator salah satunya adalah teeth. 

 
Kata kunci : Generator, Magnet Permanen, Torsi, Cogging, Tegangan 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 
Semakin lama kebutuhan energi listrik telah 

menjadi suatu kebutuhan utama manusia. Berbagai 

cara dilakukan agar kebutuhan terpenuhi. Salah satu 

yaitu dengan mengoptimalkan sistem pembangkitan 

yang ada atau memberdayakan sumber daya alam. 

Salah satunya penggunaan generator energi angin. 

Generator skala mikro ini memanfaatkan energi angin 

sebagai pemutar turbinnya, dan menggunakan 

pemanfaatan magnet permanen, yaitu generator 

magnet permanen. Penggunaan magnet permanen ini 

berpengaruh pada output generator berupa tegangan, 

namun penggunaan magnet permanen memiliki 

kendala berupa cogging, merupakan fenomena yang 

terjadi pada magnet yang menginduksi material 

penghantarnya menyebabkan gaya tarik yang 

menyulitkan generator sulit berputar. Dengan adanya 

penelitian ini mencoba mendapatkan perancangan 

generator yang optimal berdasarkan variasi geometri 

teeth stator dan jumlah kutub magnet dengan melihat 

torsi cogging yang dihasilkan dan tegangan output. 

Dengan melakukan 24 perancangan yang masih 

mendapatkan ukuran teeth 6,7,8,9,10, dan 11, lalu 

penggunaan jumlah kutub 6, 8, 12, dan 16. Dari 

penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 

perancangan yang memiliki kinerja paling optimal dan 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

kedepannya.  

Penelitian tentang perkembangan generator magnet 
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permanen sudah banyak dilakukan, diantaranya 

penelitian untuk mengetahui nilai tegangan, Koefisien 

Energi dan Torsi pada perancangan generator dengan 

daya yang dihasilkan 100 W (M. Choirul Anam, dkk, 

2017), selanjutnya penelitian mengenai perancangan 

generator 12 slot 8 pole untuk mendapatkan efisiensi 

dan daya yang optimal, dengan memvariasikan beban 

dan keadaan tidak berbeban (Iqbal Fajar Syahbana, 

2018), penelitian mengenai tegangan output pada 

generator BLDC 12 slot 8 pole dengan variasi 

umbrella (Aziz Jamal F, dkk, 2018), adapun penelitian 

tentang fluks yang diperngaruhi oleh jarak antar kutub, 

jenis material magnet, dan yoke rotor pada 

perancangan generator sinkron (Mirza Fata Alam, 

2013),  penelitian selanjutnya yang membahas 

generator fluks radial membahas tentang konfigurasi 

belitan yang disebabkan jumlah slot (Meggi Octa S 

dan Indra Yasri 2018), selanjutnya penelitian tentang 

torsi cogging dan daya 1 KW pada perancangan 

generator 12 slot 8 pole dengan memvariasikan ukuran 

teeth stator dan umbrella stator (Leonardo Bintang, 

2019). Dari penelitian yang sudah dilakukan umumnya 

perancangan generator dilihat dari nilai tegangan, 

torsi, daya dan efisiensi, yang dipengaruhi dari 

parameter-parameter yang divariasikan seperti bentuk 

geometri, kecepatan, slot pole, bahan material dan lain 

sebagainya.  

 

2. LANDASAN TEORI 
2.1. Mesin Listrik 

Mesin listrik adalah suatu perangkat yang 

digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi 

energi listrik atau energi listrik menjadi energi 

mekanik. Ketika perangkat digunakan untuk 

mengubah energi listrik ke  energi mekanik disebut 

motor atau sebalik yang disebut generator (Stephen J. 

Chapman, 2012; 1). Generator merupakan bagian 

penting dalam sebuah sistem turbin angin. Generator 

adalah mesin yang berfungsi mengubah energi 

mekanik (Kecepatan rotasi dan torsi) menjadi energi 

listrik ( tegangan dan arus). Dengan pemanfaatan 

prinsip hukum faraday generator bekerja, diaman pada 

konduktor yang mengalami perubahan fluks magnet 

akan timbul gaya gerak listrik (E). Dilengkapi dengan 

komponen penyusun generator antara lain stator, rotor, 

magnet, coil, dan airgap. 

 

2.2. Generator Magnet Permanen 

Generator Magnet Permanen adalah generator 

yang menggunakan pemanfaatan magnet permanen 

sebagai penghasil induksi fluks magnet yang 

ditempatkan pada rotor. 

 

Gambar 1. Generator Magnet permanen 4 Kutub 

(Design of brushless permanen magnet motor, 1994) 

Generator ini banyak digunakan pada pembangkit 

listrik skala mikro, dengan output 500 W dan 

kecepatan maksimum 1000 rpm. Pada generator 

dengan magnet permanen, terjadi suatu fenomena yang 

disebut cogging. Cogging merupakan fenomena 

dimana terdapat gaya yang menghambat perputaran 

rotor bahkan sebelum pembebanan diberikan pada arus 

listrik yang dihasilkan. 

 
𝑑𝜙

𝑑𝑡
= 𝑒 ( 1)  

Keterangan : 

e = Tegangan (V) 

dϕ = Perubahan fluks magnet  

dt = Perubahan waktu (s) 

 

2.3. Cogging 

Cogging adalah lendutan torsi yang disebabkan 

oleh interaksi magnet permanen dengan variasi 

permeansi (kemampuan suatu material meneruskan 

fluks magnet). Dari efek cogging tersebut magnet 

permanen pada rotor saling tarik menarik dengan stator 

yang mensejajarkan diri pada posisi tertentu, 

mengakibatkan rotor sulit berputar karena arah gaya 

yang berlawanan. Dalam kebanyakan pengaplikasian 

generator torsi cogging ini sangat tidak diinginkan 

karena efek cogging ini dapat menimbulkan 

kebisingan, getaran, dan starting yang sulit. Beberapa 

hal yang dapat mempengaruhi torsi cogging yaitu 

Penggunaan material magnet, bentuk geometri 

rancangan generator, dan jumlah slot dan pole 

generator.  

 

2.4. Fluks Linkage 

fluks magnetik (ϕm) adalah ukuran atau jumlah 

medan magnet (B) yang melewati luas penampang 

tertentu. Satuan fluks magnetik adalah weber (wb) 

merupakan turunan volt-detik. Fluks magnetik yang 

melalui bidang tertentu sebanding lurus dengan jumlah 

medan magnet yang melalui bidang tersebut. Dilihat 

dari persamaan 2 (Handershot J.R, 1994). 

1. Fluks magnetik 

𝑙𝑚

𝑙𝑚+𝛿
𝐵𝑟 = 𝐵𝑚𝑎𝑥 ( 2) 

2. Luas medan Magnet 



𝐴𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡 =
𝜋(𝑟𝑜2−𝑟𝑖2)−𝜏𝑓(𝑟𝑜−𝑟𝑖)𝑁𝑚

𝑁𝑚
 ( 3) 

3. Fluks Maksimal 

Φmax = Bmax.A ( 4) 

4. Kerapatan Fluks 

 
𝜙

𝐴
=  𝐵 ( 5) 

Keterangan : 

Br = Densitas fluks magnetik (T) 

Lm = Tebal Magnet (cm) 

δ = Airgap (cm) 

ro  = radius luar magnet (cm) 

ri = radius dalam magnet (cm) 

τf = jarak lebar magnet (cm) 

Nm = Jumlah pole 

Bmax = densitas fluks maksimum (T) 

Φmax = fluks magnetik 

A = luas magnet (cm2) 

 

2.5. Efisiensi 

Efisiensi generator merupakan perbandingan antara 

daya keluaran dan daya yang dibangkitkan dengan 

daya masukan generator. Daya input sendiri 

didapatkan dari data torsi atau putaran rotor yang 

berputar sesuai kecepatan dan sudut yang telah 

ditentukan. Sedangkan daya output dihasilkan dari 

arus dan tegangan yang dihasilkan akibat perubahan 

mekanik energi putar pada generator antara rotor dan 

stator. adapun rumus yang digunakan dapat dilihat 

pada persamaan 6. 

𝜔 =
𝑛.2.𝜋

60
 ( 6) 

 

𝑃𝑖𝑛 = 𝑇. 𝜔 ( 7) 

 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝐼 ∗ 𝑉 ( 8) 

 

𝜂𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
 ∗ 100% ( 9) 

 

Keterangan : 

n = Kecepatan putar (Rpm) 

Pin = Daya Input (W) 

Pout = Daya Output (W) 

T = Torsi (Nm) 

ω = Kecepatan Sudut (rad/s) 

I = Arus (A) 

V = Tegangan (V) 

 

2.6. Magnet Permanen 

Magnet permanen adalah benda yang mampu menarik 

suatu benda lain yang disekitarnya dan setiap benda 

yang memiliki sifat kemagnetan. Magnet dibagi 

menjadi dua yaitu magnet permanen dan magnet 

sementara. Magnet permanen adalah suatu jenis 

magnet yang mampu mempertahankan kekuatan gaya 

magnetnya dalam jangka waktu yang lama. Magnet 

sementara adalah gaya magnet yang akan menjadi 

magnet jika ditempakan didalam medan magnet 

sehingga material magnet akan berlangsung dalam 

medan magnet eksternal diaktifkan, tetapi akan 

menghilang jika medan magnet eksternal tersebut 

menghilang.suatu magnet permanen haruslah 

memiliki karakteristik minimal dengan sifat 

kemagnetan permanen B, dan koersivitas interistik 

(Hc) serta temperatur curie (Tc) yang tinggi. 

 

Gambar 2 Perkembangan magnet permanen 

(Analisis pengaruh umbrella terhadap generator 

BLDC, 2018) 

Dari Gambar 2 jenis smarium cobalt dan NdFeB 

magnet yang memberikan kinerja tinggi, namun 

Magnet NdFeB lebih banyak digunakan atau 

diaplikasikan karena harganya terjangkau. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Langkah Penelitian 

Terdapat beberapa tahap penelitian yang harus 

dilakukan diantaranya : 

3.1.1. Penentuan Dimensi Generator 

Dalam penelitian ini dilakukan perancangan 

generator dari beberapa variabel, dengan 

memvariasikan bentuk geometri dari stator dan jumlah 

kutub magnet dengan ukuran berikut pada tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1 Ukuran generator 

No Keterangan Ukuran 

1 Diameter Luar Stator 200 mm 

2 Diameter Core Stator 190 mm 

3 Diameter Dalam Stator 120 mm 

4 Diameter Rotor 119 mm 

5 Diameter Luar Magnet  119 mm 

6 Diamter Dalam Magnet 115 mm 

7 Tebal Magnet 4 mm 

8 Tebal teeth stator 6 mm 

9 Air Gap 1 mm  

10 Tebal Generator 47 mm 

11 Jumlah Slot 18 buah 

12 Sudut slot konduktor 20° 

13 Sudut kutub magnet 22.5° 

Dari ukuran tabel 1, selanjutnya menginputkan pada 

proses desain sketsa pada software MagNet dengan 

menggunakan toolbar line dan circle dan menubar 

draw. Proses ini merupakan penggambaran 2D dari 

generator dengan model 18 slot 16 pole sebagai 

pemodelannya. Gambar sketsa dibuat seperti gambar 

3. 

 

Gambar 3Ukuran desain ¼ model 

Dari tahapan awal tersebut dirancanglah generator 

dengan penginputan material dan beberapa parameter-

parameter tetapnya.  

3.1.2. Uji Simulasi Perancangan 

Tahapan selanjutnya pengujian, setelah 

generator menjadi rancangana 3D dan sudah 

diinputkan parameter dilakukan pengujian berupa 

solving dari perancangan dengan ukuran teeth dan 

jumlah pole, variabel yang diujikan yaitu perancangan 

generator dengan bagian penggunaan teeth 6, 7, 8, 9, 

10, dan 11 mm sedangkan pada jumlah pole diujikan 

6, 8, 12, dan 16. 

Setelah tahap pengujian dilakukan pengumpulan data 

dari proses solving yang kemudian diolah sebagai 

bahan analisa menggunakan software Ms. Excel. 

Untuk memperjelaskan hasil pengujian dilakukan 

beberapa wawancara kepada pihak terkait dari studi 

kasus.  

3.1.3. Alat dan Bahan 

Dari data tersebut dibutuhkan beberapa peralatan 

pendukung diantaranya : 

a. Laptop 

Laptop digunakan untuk melakukan simulasi dari 

software MagNet serta untuk membaca sumber-

sumber refrensi yang dapat memperakuratkan data 

yang dihasilkan. 

b. Software MagNet Infolityca 

 

Gambar 4 Logo Software MagNet Infolytica 

Software MagNet merupakan software  berbasis FEM 

(Finite Element Method), yang digunakan untuk 

merancang magnet permanen baik generator ataupun 

motor listrik. Software ini juga bisa memecahkan 

beberapa fenomena elektromagnetik seperti fluks 

linkage, fluks density, dan banyak lagi. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Solving 

Setelah melakukan beberapa tahapan pengujian 

software MagNet dapat menampilkan hasil 

perhitungan medan magnet (B) dalam bentuk 

visualisasi gambar. Dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5 Persebaran fluks 

Sehingga dengan persamaan menggunakan persamaan 

2 nilai medan magnet maksimal yaitu : 



0.4

0.4 + 0.1
. 1,08 = 𝐵𝑚𝑎𝑥 

0.864 𝑇 = 𝐵𝑚𝑎𝑥 [2] 

dari perhitungan medan magnet maksimal dilakukan 

perhitungan luas medan magnet dengan persamaan 3. 

𝐴𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡 =  
3,14(141,61 − 132.25) − 0.4(0.4)16

16
 

𝐴𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡 =  1.6769 cm2 [3] 

Sehingga dihasilkan nilai dari kerapatan fluks magnet 

maksimal pada perancangan penggunaan 16 pole. 

Dihitung pada persamaan 4. 

Φmax = 0.864 . 1.6769 

Φmax = 1.4488416 W [4] 

Dihasilkan nilai fluks maksimal yang mengalir pada 

perancangan generator penggunaan pole 16 dan 

ukuran teeth 6 mm sebesar 1.4488416 W. 

4.2. Pengolahan Data Fluks 

Setelah proses solving selesai dihasilkan nilai 

fluks yang dihasilkan setiap pergeseran magnet yang 

kemudian diolah menjadi nilai tegangan fasa per coil  

dengan perhitungan persamaan 1, ditampilkan pada 

tabel 2. 

Tabel 2 Data Fluks Linkage 

Mech Angle Time(s) coil 1 coil 2 coil 3 coil 4 coil 5 coil 6 coil 7 coil 8 coil 9

0 0 -0.090 0.086 -0.071 0.042 0.000 -0.042 0.071 -0.086 0.090

3 0.0005 -0.083 0.067 -0.035 -0.007 0.048 -0.075 0.087 -0.091 0.089

6 0.001 -0.063 0.027 0.016 -0.055 0.079 -0.089 0.091 -0.088 0.081

9 0.0015 -0.019 -0.024 0.061 -0.082 0.089 -0.091 0.087 -0.079 0.057

12 0.002 0.033 -0.066 0.084 -0.090 0.090 -0.086 0.076 -0.050 0.010

15 0.0025 0.071 -0.086 0.091 -0.090 0.085 -0.072 0.043 -0.002 -0.041

18 0.003 0.087 -0.091 0.089 -0.083 0.067 -0.035 -0.007 0.048 -0.075

21 0.0035 0.091 -0.088 0.081 -0.062 0.027 0.016 -0.055 0.079 -0.089

24 0.004 0.087 -0.079 0.057 -0.019 -0.024 0.061 -0.082 0.089 -0.091

27 0.0045 0.076 -0.050 0.010 0.033 -0.066 0.084 -0.090 0.090 -0.086

30 0.005 0.043 -0.002 -0.041 0.071 -0.086 0.091 -0.090 0.085 -0.072

33 0.0055 -0.007 0.048 -0.075 0.087 -0.091 0.089 -0.083 0.067 -0.035

36 0.006 -0.055 0.079 -0.089 0.091 -0.088 0.081 -0.063 0.027 0.016

39 0.0065 -0.082 0.089 -0.091 0.087 -0.079 0.057 -0.019 -0.024 0.061

42 0.007 -0.090 0.090 -0.086 0.076 -0.050 0.010 0.033 -0.066 0.084

45 0.0075 -0.090 0.085 -0.072 0.043 -0.002 -0.041 0.071 -0.086 0.091

48 0.008 -0.083 0.067 -0.035 -0.007 0.048 -0.075 0.087 -0.091 0.089

51 0.0085 -0.063 0.027 0.016 -0.055 0.079 -0.089 0.091 -0.088 0.081

54 0.009 -0.019 -0.024 0.061 -0.082 0.089 -0.091 0.087 -0.079 0.057

57 0.0095 0.033 -0.066 0.084 -0.090 0.090 -0.086 0.076 -0.050 0.010

60 0.01 0.071 -0.086 0.091 -0.090 0.085 -0.072 0.043 -0.002 -0.041

63 0.0105 0.087 -0.091 0.089 -0.083 0.067 -0.035 -0.007 0.048 -0.075

66 0.011 0.091 -0.088 0.081 -0.063 0.027 0.016 -0.055 0.079 -0.089

69 0.0115 0.087 -0.079 0.057 -0.019 -0.024 0.061 -0.082 0.089 -0.091

72 0.012 0.076 -0.050 0.010 0.033 -0.066 0.084 -0.090 0.090 -0.086

75 0.0125 0.043 -0.002 -0.041 0.071 -0.086 0.091 -0.090 0.085 -0.072

78 0.013 -0.007 0.048 -0.075 0.087 -0.091 0.089 -0.083 0.067 -0.035

81 0.0135 -0.055 0.079 -0.089 0.091 -0.088 0.081 -0.063 0.027 0.016

84 0.014 -0.082 0.089 -0.091 0.087 -0.079 0.057 -0.019 -0.024 0.061

87 0.0145 -0.090 0.090 -0.086 0.076 -0.050 0.010 0.033 -0.066 0.084

90 0.015 -0.090 0.085 -0.072 0.043 -0.002 -0.041 0.071 -0.086 0.091 

Data tersebut meripakan data tersebut merupakan fluks 

linkage  yang mengalir pada generator menghasilkan 

tegangan fasa percoil, dengan rumus persamaan 1. 

𝑑∅

𝑑𝑡
= 𝐸 ( 10) 

Sehingga menghasilkan grafik tegangan fasa per coil. 

Grafik diambil pada perancangan generator 18 slot 16 

pole pada teeth 6 mm. 

 

Gambar 6 grafik tegangan fasa per coil 

dari nilai tegangan antar fasa tersebut dihasilkan nilai 

tegangan antar fasa dengan memasukan perhitungan 

ke dalam rumus persamaan 11. 

𝐸𝑐𝑜𝑖𝑙 1−2  =  𝐸1 − 𝐸2 ( 11) 

Sehingga dihasilkan grafik dari tegangan antar fasa 

dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 7 Grafik Tegangan antar fasa 

Selanjutnya dari data tegangan antar fasa ubah menjadi 

tegangan DC, pada Ms. Excel dapat diubah dengan 

menginputkan rumus absolut nilai maksimal dari 

tegangan antar fasa, maka nilai tegangan output DC. 

Data ditampilkan pada tabel 4. 
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Tabel 3 Data Tegangan DC 

vdc rata-rata vdc

193.2549884

198.1749613

193.0113102

196.0813157

199.5104679

199.9712485

197.5999845

192.9827044

196.1109192

199.5600015

199.9742005

197.5711993

192.9771502

196.1064887

199.5081623

199.9711434

197.6002667

192.9823699

196.1107036

199.560051

200.0383098

197.5710948

192.9771479

196.106426

199.50818

199.9100519

197.6001834

192.982686

196.1109759

199.5599859

200.0383439

196.7682796

 

Dari data tegangan DC yang dihasilkan didapatkan 

rata-rata tegangan DC sebesar 196.768 V pada 

perancangan generator 18 slot 16 pole pada teeth 6 

mm. Data tersebut dibuat grafik ditampilkan pada 

gambar 8. 

 

Gambar 8 Grafik Tegangan DC 

4.3. Pengolahan Dsta Torsi Cogging 

Selanjutnya pengolahan nilai torsi cogging, torsi 

cogging dihasilkan pada bagian rotor berbentuk torsi, 

pada generator 18 slot 16 pole terdapat 144 kali siklus 

cogging dihasilkan dari KPK jumlah slot dan pole. 

Nilai torsi cogging generator sebenarnya dihasilkan 

dari selisih nilai maksimal torsi dengan nilai minimal 

torsi.grafik torsi pada generator 18 slot 16 pole dengan 

teeth 6 mm. Ditampilka pada gambar 9. 

 

Gambar 9 Grafik torsi 18s 16p dengan teeth 6mm 

Setelah dapat nilai torsi cogging, generator kembali di 

solving untuk mendapakan nilai efisiensi yang 

dihasilkan dari rasio nilai daya input dan daya output 

dalam bentuk persentase.  

Untuk mencari nilai Daya Input(Pin) sendiri 

digunakan persamaan 7, dimana nilai Torque diambil 

dari hasil Motion yang mana motion sendiri adalah 

gerakan yang terus menerus /konstan yang berfungsi 

agar induksi dari satu penghantar yang berputar (rotor) 

dapat memotong induksi dari penghantar tetap (stator) 

atau yang disebut dengan perpotongan medan magnet 

atau perpotongan fluks magnetik (garis-garis medan 

magnet). Sedangkan untuk mencari nilai Daya Output 

(Pout) menggunakan persamaan 8, dimana daya output 

sendiri dihasilkan dari arus dan tegangan yang 

dihasilkan dari perputaran rotor. 

 

4.4. Analisa Data Tegangan DC 

Dengan memvariasikan geometri teeth stator dengan 

nilai 6, 7, 8,9, 10, dan 11 mm, sedangkan jumlah pole 

6, 8, 12, dan 16 sehingga dihasilkan data total dari 

semua perancangan yaitu Tegangan DC, Torsi 

Cogging, dan nilai Efisiensi. 

Tabel 4 Data Tegangan DC 

Ukuran Teeth Jumlah Kutub Nilai VDC Nilai KE

6 43.75 0.42

8 89.83 0.86

12 129.59 1.24

16 196.77 1.88

6 53.09 0.51

8 86.79 0.83

12 119.47 1.14

16 194.55 1.86

6 54.41 0.52

8 83.66 0.80

12 127.54 1.22

16 196.82 1.88

6 54.42 0.52

8 88.75 0.85

12 135.04 1.29

16 200.77 1.92

6 54.21 0.52

8 92.73 0.89

12 142.02 1.36

16 195.73 1.87

6 45.17 0.43

8 98.41 0.94

12 149.73 1.43

16 204.65 1.95

11 mm

6 mm

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm
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Dari data VDC digambarkan kedalam bentuk grafik., 

ditampilkan pada gambar 10. 

 

 

Gambar 10 Grafik tegangan DC 

Dilihat pengunaan jumlah pole yang banyak 

menghasilkan nilai tegangan DC yang meningkat, 

sebaliknya ukuran teeth tidak terlalu berpengaruh dan 

nilai tegangan yang dihasilkan tidak jauh berbeda 

dengan ukuran teeth lainnya. 

4.5. Analisa Torsi Cogging 

Selanjutnya ditampilkan data total dari Torsi Cogging 

pada tabel 5.  

Tabel 5 Data Torsi Cogging 

Ukuran teeth Jumlah Pole/Kutub torsi cogging (Nm)

6 36.00

8 26.80

12 105.08

16 6.62

6 47.57

8 27.87

12 123.54

16 6.80

6 55.59

8 28.02

12 142.31

16 7.10

6 66.36

8 28.50

12 147.33

16 8.45

6 79.56

8 29.38

12 143.40

16 8.79

6 104.58

8 37.08

12 147.11

16 9.07

11 mm

10 mm

6 mm

7 mm

8 mm

9 mm

 

Dari data tabel 5 dihasilkan grafik diagram dari torsi 

cogging. 

 

Gambar 11 Diagram hasil Torsi Cogging 

Dari gambar 11 diagram hasil torsi cogging dimana 

jumlah pole berpengaruh sehingga nilainya flukstuasi, 

nilai torsi terbesar pada jumlah pole 12 dengan teeth 

11 mm, sedangkan terendah pada jumlah pole 16 

dengan teeth 6 mm. Ukuran teeth mempengaruhi 

besarnya torsi cogging. Nilai torsi cogging meningkat 

meskipun nilainya tidak jauh berbeda. Torsi cogging 

ini mempengaruhi kinerja generator karena dapat 

menghambat putaran rotor.  

4.6. Analisa Efisiensi 

Sehingga di hitunglah efisiensi dari generator 

dihasilkan data generator ditampilkan tabel 6. 

Tabel 6 Data Efisiensi generator 

teeth Pole Beban Kecepatan PIN POUT Efisiensi Torsi Cogging

6 5132.77 3453.32 67% 35.99786526

8 5355.48 3431.83 64% 26.79759731

12 5605.95 3620.32 65% 105.0802297

16 7026.54 4752.37 68% 6.615661658

6 5023.94 3417.96 68% 47.56872871

8 5429.95 3417.96 68% 27.86722811

12 6301.42 4081.92 65% 123.5436624

16 7026.54 4752.37 68% 6.797855092

6 4952.27 3538.32 71% 55.59153777

8 5341.22268 3505.8201 66% 28.01557697

12 9172.76 6323.32 69% 142.3068176

16 8018.02 5495.78 69% 7.096605131

6 4899.44 3569.64 73% 66.35725617

8 5337.84 3493.32 65% 28.5024655

12 9238.37 6546.21 71% 147.3330944

16 8324.92 5994.66 73% 8.450688533

6 4853.52 3344.96 69% 79.55986647

8 5257.38 3485.75 66% 29.37906277

12 9179.72 6265.17 68% 143.4042481

16 8728.85 6071.37 70% 8.785302887

6 3984.76 2831.87 71% 104.5821088

8 4537.39 3015.33 66% 37.08259277

12 8986.78 6359.60 71% 147.1091158

16 8990.40 6573.83 73% 9.067559853

1000 RPM10 Ohm

Teeth 6 mm

Teeth 7 mm

Teeth 8 mm

Teeth 9 mm

Teeth 10 mm

Teeth 11 mm

 

Dari data pada tabel 6 dihasilkan grafik dari efisiensi 

generator dengan beban 10 Ohm (Iqbal Fajar S, 2018) 

ditampilkan pada gambar 12. 



 

Gambar 12 Grafik Efisiensi 

Dihasilkan nilai efisiensi tertinggi pada perancangan 

generator 16 pole pada teeth 11 mm dan generator 6 

pole pada teeth 9 mm sebesar 73%. Namun nilai torsi 

yang dihasilkan lebih kecil pada 16 pole pada teeth 11 

daripada 6 pole pada teeth 9 mm. Sehingga optimal 

generator dilihat pada efisiensi tertinggi dan nilai torsi 

cogging terendah pada perancangan generator 18 slot 

16 pole dengan teeth 11 mm. 

 

5.  PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Dari pembahasan penelitian perancangan 

generator variasi geometri teeth dan jumlah pole, 

terdapat beberapa kesimpulan yang ada yaitu : 

1.  Desain generator dengan variasi Geometri teeth dan 

jumlah pole, pada generator magnet permanen 18 

slot 16 pole dengan ukuran teeth 11 mm, 

menghasilkan torsi cogging sebesar 9.0676 Nm 

dan efisiensi yang tinggi yaitu 73% dengan 

tegangan yang dihasilkan sebesar 204.65 V. 

Dengan kecilnya nilai torsi cogging dan tingginya 

efisiensi generator tersebut dapat dikatakan 

optimal. 

2.  Desain generator dengan variasi Geometri teeth dan 

jumlah pole yang memiliki nilai torsi cogging 

terendah pada generator magnet permanen 18 slot 

16 pole dengan ukuran teeth 6 mm sebesar 6.6156 

Nm, namun tidak jauh berbeda efisiensi yang 

dihasilkan dari teeth 11 mm yaitu sebesar 68% 

dengan tegangan 196.77 V 

3.  Memperkecil ukuran geometri teeth pada stator 

dapat menurunkan nilai torsi cogging. 
 

5.2. Saran 

Adapaun beberapa saran dari penelitian ini agar 

membangun penelitian berikutnya, Pada perancangan 

generator perlu diperhatikan dalam mengatur 

parameter-parameternya agar tidak terjadi kesalahan 

hitung pada saat solving. Nilai torsi cogging dapat 

diperkecil dengan penambahan umbrella, jarak celah 

udara, dan jumlah slot dapat dilakukan pada penelitian 

lebih lanjut. Ukuran dari mesh sangat berpengaruh 

terhadap data-data yang akan ditampilkan sehingga 

perlu ketelitian pada saat penginputan besar mesh. 
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