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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendesain dan membuat generator magnet 

permanen kecepatan rendah, yang nantinya bisa digunakan sebagai pembangkit listrik 

tenaga angin di Wilayah Indonesia, karena secara umum kecepatan angin di Indonesia 

tergolong dalam kecepatan angin rendah. 

Metode penelitian ini adalah mendesain dan membuat rotor dengan magnet 

permanen jenis neodymium yang berukuran 50mm x 15 mm x 6mm, pada generator ini 

menggunakan dua buah rotor dan masing masing rotor memiliki 12 magnet permanen. 

Selanjutnya adalah mendesain dan membuat stator, stator memiliki 10 kutub dan 

masing-masing kutub memiliki 750 lilitan dengan diameter kawat email 0,8 mm. 

Generator ini diuji di Laboratorium Teknik Elektro UMS pada tanggal 31 Desember 

2015 dengan penggeraknya menggunakan motor AC 1 phasa, Generator ini diuji 

dengan putaran 100-500 RPM dan beban yang digunakan adalah accumulator.  

Hasil pengujian memberikan informasi bahwa dengan menambahkan satu buah 

rotor dapat meningkatkan nilai tegangan keluaran sebesar dua kali lipat. Pada putaran 

100 RPM generator sudah mampu melakukan pengisian pada accumulator dengan nilai 

arus keluaran sebesar 0,13 A DC, dan pada putaran 500 RPM generator mampu 

melakukan pengisian dengan arus 0,72 A DC. Nilai tegangan keluaran pada generator 

dirubah menjadi DC dan diberi IC regulator LM7815 sehingga nilai  tegangan yang 

digunakan untuk pengisian accumulator bisa stabil. 

 

Kata kunci: Magnet Permanen, Generator, Pembangkit Listrik Tenaga Angin, RPM, 

Tegangan dan Arus. 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims at designing and creating a permanently magnetic generator 

with low speed, whichlater can be used as a wind electric generator in Indonesian 

territory, for which commonly wind rapidity in Indonesia is included to an under pace 

type. 

This research method is to design and create a rotor current with neodymium 

permanent magnet in size of 50mm x 15mm x 6mm, in this generator two kinds of rotors 

have been used in which it has 12 permanent magnets in each. The next one is to design 

and create a stator, a stator has 10 types of poles and it has 720 coils with an email 

mailto:rehang.wuryanduri@gmail.com


wire diameter of 0,8mm. This generator has been examined in electrical engineering 

laboratory of UMS in 31th December 2015 with an AC 1 motor as an activator. This 

generator has been examined with the amount of 100-500 RPM circles with an 

accumulator as the load. 

The result of this research provides an information that adding a rotor can 

increase two times higher of voltage output. In the circle of 100 RPM, this generator 

has been proved to be able to make an admission filling to the accumulator with an 

output of 0,13 A DC, whilst in 500 circle, it has been able to do a filling of a current of 

0,72 A DC. The results of the voltage output have been changed into DC and given IC 

regulator LM7815. Therefore the voltage used to make an admission filling to the 

accumulator could be stable 

 

Key words: permanent magnet, generator, wind electric generator, RPM, voltage and 

current. 

 

1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang 

memiliki sumber daya energi yang 

sangat melimpah, salah satunya adalah 

sumber energi angin. Indonesia adalah 

negara kepulauan dan salah satu negara 

yang terletak di garis khatulistiwa 

merupakan faktor bahwa Indonesia 

memiliki potensi energi angin yang 

melimpah. Pada dasarnya angin terjadi 

karena ada perbedaan suhu antara udara 

panas dan udara dingin.  

Energi angin di Indonesia cukup 

memadai, karena kecepatan angin rata-

rata berkisar 3,5 - 7 m/s. Hasil pemetaan 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional (LAPAN) pada 120 lokasi 

menunjukkan, beberapa wilayah 

memiliki kecepatan angin di atas 5 

m/detik, masing-masing Nusa Tenggara 

Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi 

Selatan, dan Pantai Selatan Jawa.  

 

Tabel 1. Pengelompokan potensi energi angin (sumber: LAPAN, 2005) 

Kelas 
Kec.Angin 

(m/s) 

Daya Spesifik 

(W/m) 

Kapasitas 

(kW) 
Lokasi 

Skala 

Kecil 
2,5 – 4,0 <75 s/d 10 

Jawa, NTB, 

NTT, Maluku, 

Sulawesi 

Skala 

Menengah 
4,0 – 5,0 75 – 150 10 – 100 

NTB, NTT, 

SulSel, SulTra 

Skala 

Besar 
> 5,0 > 150 > 100 

SulSel, NTB, 

NTT, Pantai 

Selatan Jawa 

 

 



Menurut data di atas, Wilayah 

Indonesia sangat mendukung untuk 

diterapkannya Pembangkit Listrik 

Tenaga Angin, baik skala kecil maupun 

skala besar. Biasanya generator yang 

diterapkan pada PLTA adalah jenis high 

speed induction generator, generator 

jenis ini membutuhkan putaran tinggi 

dan juga membutuhkan energi listrik 

awal untuk membuat medan magnetnya, 

sehingga tidak cocok diterapkan pada 

daerah yang berkecepatan angin rendah. 

Oleh sebab itulah, dalam penelitian ini 

akan dikembangkan generator yang bisa 

digunakan pada kincir angin ataupun 

sumber penggerak lain yang bertenaga 

rendah. Selain itu, generator yang akan 

dibuat ini haruslah murah, mudah dalam 

pembuatan, mudah perawatannya, low 

speed dan bisa dikembangkan (scaled 

up).  

 

2. Metode Penelitian 

2.1. Prosedur penelitian 

Prosedur penelitian adalah 

serangkaian kegiatan yang dilaksanakan 

secara teratur dan sistematis untuk 

mencapai tujuan-tujuan penelitian. Oleh 

sebab itu, untuk mencapai suatu hasil 

penelitian yang baik, maka perlu 

diadakannya suatu Prosedur penelitian 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data 

Merupakan kajian peneliti pada 

referensi-referensi yang ada, baik 

referensi berupa buku maupun karya 

ilmiah yang berhubungan dengan 

Generator Magnet Permanen. Adapun 

data-data yang dikumpulkan meliputi 

data generator dan data mengenai 

magnet permanen  

b. Perancangan alat 

Langkah pertama yang dilakukan 

pada tahap ini adalah mendesain stator 

dan rotor dengan mempertimbangkan 

ukuran magnet permanen dan lilitan. 

c. Pembuatan Alat 

Proses pembuatan alat ini 

dikelompokkan menjadi 3, yaitu 

pembuatan stator, pembuatan rotor dan 

pembuatan rangka generator. 

d. Pengujian alat 

Proses pengujian ini dilakukan di 

Laboratorium dengan penggerak 

mulanya menggunakan motor induksi 1 

phase.  

e. Analisa data 

Analisa data merupakan proses 

mengolah data menjadi sebuah 

informasi. Hal ini bertujuan agar data-

data hasil pengujian dapat mudah 

dipahami. 

2.2. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan di 

Laboratorium Teknik Elektro 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Sedangkan waktu penelitian 

berlangsung selama kurang lebih 5 

Bulan. 

2.3. Bahan dan Peralatan 

a. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Magnet Neodymium 50x15x6mm 

2) Kawat Email Jerman 0.8 mm 

3) Acrylic 

4) Bearing 

5) Besi As 

6) Mur Baut 

7) Puli 

b. Peralatan 

Peralatan yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Tacho Meter 



2) Multi Meter 

3) Clamp Meter 

4) Tang 

5) Obeng 

6) Gergaji 

7) Bor 

2.4. Diagram Alir Penelitian 

Mulai

Pengumpulan Data

Perancangan Alat

Pembuatan Alat

Pengujian

Alat, sukses?

Data Hasil 

Pengujian Alat

Analisa Data

Laporan

Selesai

Perbaikan

Tidak

Ya

 
Gambar 1. Diagram alir penelitian 

3. Hasil 

Proses pengujian pada awalnya 

akan dilakukan di wilayah Solo dengan 

penggeraknya menggunakan kincir 

angin, akan tetapi dikarenakan kincir 

angin yang dibuat tidak sesuai dengan 

rencana, maka proses pengujian 

dialihkan ke Laboratorium Teknik 

Elektro UMS. 

Pengujian ini dilakukan pada 

tanggal 31 Desember 2015 dengan 

penggerak mulanya mengunakan motor 

induksi 1 phase, putaran pada motor 

induksi 1 phase ini diatur dengan 

Voltage Regulator, sehingga data yang 

diambil bisa bervariasi sesuai dengan 

putaran motor. Adapun jarak rotor-

stator generator yang digunakan adalah 

0.5 cm dengan mempertimbangkan 

mekanik pada generator tersebut. 

3.1. Pengujian pertama 

Pengujian ini merupakan 

pengujian tanpa beban, dimana 

Generator Magnet Permanen hanya 

menggunakan satu buah rotor dengan 

jumlah kutubnya 12.  

 

  



Tabel 2. Hasil pengujian dengan satu buah rotor. 

NO RPM 
FREKWENSI 

(Hz) 

TEGANGAN ARUS 

(A) AC (V) DC (V) 

1 100 10 4,3 6,85 0 

2 200 20 8,8 9,69 0 

3 300 30 13,4 14,41 0 

4 400 40 18 14,42 0 

5 500 50 22,6 14,43 0 

 

 
 

Gambar 2. Grafik nilai putaran terhadap frekwensi pada pengujian pertama 

 

 

Gambar 3. Grafik nilai putaran terhadap tegangan pada pengujian pertama 

 

3.2. Pengujian Kedua Pengujian kedua ini juga 

dilakukan tanpa beban, hanya saja pada 
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pengujian ini Generator Magnet 

Permanen menggunakan dua buah rotor 

yang di pasang mengapit stator, dimana 

masing-masing rotor memiliki 12 kutub, 

hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

medan magnet pada generator sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan nilai 

keluaran dari generator tersebut. 

Tabel 3. Hasil pengujian dengan dua buah rotor. 

NO RPM 
FREKWENSI 

(Hz) 

TEGANGAN ARUS 

(A) AC (V) DC (V) 

1 100 10 8,1 9,72 0 

2 200 20 17,9 14,42 0 

3 300 30 26,3 14,42 0 

4 400 40 35,2 14,42 0 

5 500 50 44,2 14,42 0 

 

 
 

Gambar 4. Grafik nilai frekwensi terhadap putaran pada pengujian kedua 
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Gambar 5. Grafik nilai putaran terhadap tegangan pada pengujian kedua 

 

3.3. Pengujian Ketiga 

Pengujian ketiga ini dilakukan 

dengan beban dan Generator 

menggunakan dua buah rotor yang 

dipasang mengapit stator, dimana 

masing-masing rotor memiliki 12 kutub. 

Beban yang digunakan pada pengujian 

ini adalah accumulator dengan 

tegangan pengisian 13V-14,8V dan 

standard pengisian 0.9A x 5-10 jam. 

 

 

 

Tabel 4. Hasil pengujian dengan dua buah rotor menggunakan beban accumulator 

NO RPM 
FREKWENSI 

(Hz) 
BEBAN 

TEGANGAN  
ARUS 

(A) 

DAYA 

(WATT) 
KETERANGAN AC 

(V) 

DC 

(V) 

1 100 10 

Accumulator 

8,5 8,07 0,13 1,0491 Pengisian tidak stabil 

2 200 20 14,8 13,08 0,21 2,7468 Mengisi 

3 300 30 17,9 13,35 0,35 4,6725 Mengisi 

4 400 40 19,5 13,62 0,54 7,3548 Mengisi 

5 500 50 20,4 13,85 0,72 9,972 Mengisi 
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Gambar 6. Grafik nilai putaran terhadap frekwensi pada pengujian ketiga 

 

 

Gambar 7. Grafik nilai putaran terhadap tegangan pada pengujian ketiga 

 

 

Gambar 8. Grafik nilai putaran terhadap arus pada pengujian ketiga 
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Gambar 9. Grafik nilai putaran terhadap daya pada pengujian ketiga 

 

 

4. Analisa Data 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai keluaran dari generator adalah 

putaran, jumlah kutub, jumlah lilitan 

dan jarak rotor stator. Hal ini sesuai 

dengan hukum faraday pada persamaan 

(2.2), bertambahnya kecepatan putaran 

dan jumlah flux magnet yang mengalir 

pada kumparan, maka gaya gerak listrik 

(e) yang dibangkitkan juga bertambah 

besar. Sedangkan untuk menghitung 

nilai frekwensi yang dihasilkan dapat 

menggunakan rumus pada persamaan 

(2.3). 

 

4.1. Analisa pengujian pertama 

Hasil pengujian ini membuktikan 

bahwa nilai keluaran sesuai dengan 

perhitungan, bahwa semakin tinggi 

putaran generator maka frekwensi dan 

nilai tegangan yang dihasilkan juga 

semakin tinggi, dan untuk menghasilkan 

frekwensi 50 Hz dengan jumlah kutub 

12 adalah putaran 500 RPM.  

 

4.2. Analisa pengujian kedua 

Pengujian dengan putaran yang 

sama, nilai keluaran frekwensi dan 

tegangan pada pengujian kedua lebih 

besar dari pengujian  pertama, hal ini 

sesuai dengan teori bahwa semakin 

besar medan magnet pada generator 

magnet permanen maka nilai keluaran 

yang dihasilkan juga semakin besar. 

4.3. Analisa pengujian ketiga 

Pengujian ketiga ini generator 

menggunakan dua buah rotor yang 

dipasang mengapit stator, dan beban 

yang digunakan adalah sebuah 

accumulator. Dari hasil pengujian, pada 

putaran 100 RPM generator sudah dapat 

mengisi accumulator dengan arus 

sekitar 0,13 Amper, namun pada 

putaran 100 RPM ini pengisisan 

accumulator tidak stabil, hal ini 

ditandai dengan tidak stabilnya 

tegangan yang keluar dari generator, 

karena pengisian stabil apabila tegangan 
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dari generator lebih tinggi dari tegangan 

accumulator. 

Ketika putaran rotor dinaikkan 

menjadi 200 RPM sampai 500 RPM, 

tegangan dan arus yang dihasilkan oleh 

generator terus meningkat. Pada putaran 

200 RPM pengisian accumulator mulai 

stabil, hal ini ditunjukkan dengan nilai 

tegangan DC yang di hasilkan sudah 

melebihi tegangan accumulator, yaitu 

13,08 volt DC. 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian yang 

telah dilakukan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Pengujian pertama dengan putaran 

100 RPM mampu menhasilkan 

tegangan 4,3 volt AC, sedangkan 

pada pengujian kedua dengan 

putaran 100 RPM mampu 

menghasilkan tegangan 8,1 volt AC 

atau dua kali lipat dari tegangan 

yang dihasilkan pada pengujian 

pertama. dari pengujian pertama 

dan kedua ini dapat disimpulkan 

bahwa  dengan menambahkan rotor 

maka medan magnet juga akan 

bertambah tinggi, hal ini juga akan 

meningkatkan nilai tegangan yang 

dihasilkan. 

b. Pengujian kedua dengan putaran 

200 RPM generator mampu 

menghasilkan tegangan 17,9 volt 

AC, sedangkan pada pengujian 

ketiga dengan putaran 200 RPM 

generator mampu menghasilkan 

tegangan 14,8 volt AC. Dari 

pengujian kedua dan ketiga ini 

dapat disimpulkan bahwa dengan 

putaran yang sama generator akan 

mengalami penurunan tegangan 

ketika diberi beban. 

6. Saran 

a. Penambahan jumlah lilitan tiap 

kutub dan memperkuat medan 

magnet dapat menghasilkan nilai 

tegangan yang lebih besar. 

b. Mempertimbangkan pemilihan 

bahan mekanik pada rotor dan 

stator agar jarak rotor stator bisa 

lebih maksimal. 
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