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Abstrak  
Sistem hybrid pada kendaraan roda dua adalah suatu sistem yang menggunakan dua atau 
lebih sumber tenaga penggerak.Pada tesis ini penulis akan mengembangkan sebuah 
prototipe pengembangan teknologi hybrid pada kendaraan roda dua dengan menggunakan 
mesin Yamaha Nouvo 110 cc dan motor listrik 48 Volt dc 12 Ampere. Sistem hybrid yang 
dirancang akan dikembangkan menjadi  suatu sistem full hybrid sehingga pemindahan daya 
bekerja secara otomatis sesuai dengan kecepatan dengan mendesain suatu sistem 
pengendalian yang terintegrasi antara komponen-komponen hybrid dengan pengendalinya 
yang menggunakan suatu mikrokontroler yang berbasis program pengendali logic (Logic 
Control Programming). Hasil pengujian didapatkan penggunaan tenaga pengerak motor 
listrik terjadi pada kecepatan 0 – 30 km/jam dan diatas 50 km/jam. Sedangkan pengunaan 
tenaga ,pengerak engine terjadi pada kecepatan antara 30 – 50 km/jam.  Dengan demikian 
terjadi penurunan tingkat konsumsi bahan bakar pada kecepatan dibawah 30 km/jam dan 
diatas 50 km/jam.  
Kata kunci : Hybrid, Motor listrik, Logic Control Programming 
  

1. Pendahuluan  
Kendaraan roda dua merupakan sarana 
transportasi paling populer di negara-negara 
berkembang seperti kebanyakan negara-negara 
di Asia. Namun demikian, gas buang dari jenis 
kendaraan ini menyebabkan polusi udara yang 
cukup serius, sehingga dikembangkan teknologi 
hybrid untuk mereduksi tingkat konsumsi bahan-
bakar, sehingga tingkat emisipun berkurang. 
Teknologi hybrid pada kendaraan roda dua di 
Indonesia baru di pasarkan oleh PT Fuboru 
Indonesia, dengan menggunakan mesin 50cc. 
Namun demikian terdapat beberapa kendala, 
yaitu split perpindahan dari penggunaan motor 
DC (pemakain awal / start atau pada pemakaian 
dengan kecepatan dibawah 30 kph) ke  
penggunaan mesin (engine) menggunakan 
manual switching dan masih menimbulkan 
hentakan pada saat perpindahannya, sehingga 
kendaraan ini masih belum full otomatis dan 
mempunyai akselerasi yang rendah. Mengacu 
pada permasalahan diatas, maka pada penelitian 
ini dikembangkan suatu switching control pada 
sistem hybrid kendaraan roda dua untuk 
mereduksi hentakan pada saat perpindahan 
mode dari motor listrik ke engine atau sebaliknya, 
sehingga didapatkan suatu rancangan sistem 
hybrid yang full otomatis. 
 
2. Diagram Alir Penelitian  
Pada diagram alir penelitian dibawah ini akan 
ditentukan langkah–langkah  yang digunakan 
untuk merealisasikan prototipe switching control 
yang akan diterapkan pada sepeda motor 
dengan menggunakan microcontroller. Untuk 
mewujudkan hal tersebut maka pada penelitian 

ini dilakukan simulasi yang dijadikan dasar untuk 
membuat prototype pengendali switching atau 
switching control untuk diaplikasikan pada 
prototype sepeda motor hybrid yang dirancang. 
 
                
                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Diagram alir perancangan pengendali 
switching pada prototype sepeda motor hybrid 
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3.1. Klasifikasi Sistem Hybrid 
Kendaraan hybrid adalah kendaraan yang 
menggabungkan dua atau lebih sumber tenaga 
penggerak . Penggabungan kedua sumber 
tenaga pada kendaraan hybrid  dapat dilakukan 
dengan cara yang berbeda. Ada tiga bentuk 
sistem hybrid yang digunakan, yaitu hybrid seri, 
hybrid pararel dan hybrid seri-pararel (Gambar 
2). 

 

   
Sistem Seri 

 

   
Sistem Paralel 

 

  
          Sistem Seri-Paralel 

Gambar 2. Mekanisme berbagai sistem hybrid 
 

Sistem Hybrid Seri 
Sistem seri adalah konfigurasi hybrid paling 
sederhana. Pada hybrid seri, hanya motor listrik 
yang menggerakkan roda. Motor listrik menerima 
tenaga listrik dari baterai atau generator yang 
digerakkan oleh mesin bensin. Mesin biasanya 
berkapasitas kecil dan dihubungkan secara seri 
karena hanya digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan tenaga rata-rata. Baterai biasanya 

lebih bertenaga dibandingkan pada hybrid 
paralel. Hal ini dilakukan untuk memperoleh 
kebutuhan tenaga yang besar sehingga ukuran 
baterai dan motor lebih besar. Akibatnya, biaya 
hybrid seri lebih mahal dibandingkan hybrid 
paralel. Di samping itu, sistem seri ini juga tidak 
memerlukan kopling dan transmisi agar mobil 
bisa bekerja pada berbagai kondisi kerja. Mesin 
bensin baru bekerja bila energi pada baterai 
habis.  
 
 
 Sistem Hybrid Paralel 
Pada sistem hybrid paralel mesin bensin dan 
motor listrik langsung menggerakkan roda. 
Tambahan pengendali dan transmisi 
memungkinkan komponen bekerja secara 
bersama-sama. Hybrid paralel dapat 
menggunakan baterai yang lebih kecil karena 
sebagian tenaga dibantu oleh mesin 
bensin/diesel. Tujuan utama dari konsep ini 
adalah memanfaatkan energi regeneratif. Ketika 
kebutuhan tenaga tidak terlalu besar hybrid 
paralel memanfaatkan tenaga mesin bensin 
untuk memutar generator untuk mengisi baterai 
atau digunakan sebagai charger tambahan. 
 
Sistem Hybrid Seri-Paralel 
Penggabungan antara kedua system 
sebelumnya, yaitu penggabungan antara sistem 
hybrid seri dan system hybrid paralel membentuk 
suatu sistem hybrid seri-paralel. Sistem hybrid 
seri-paralel memungkinkan pembagian sumber 
tenaga menjad fleksibel dan optimal sehingga 
mampu mencapai tingkat efisiensi maupun 
tingkat kehandalan performa yang 
mengagumkan. 
 
3.2. Kinerja Mesin (Engine) Kendaraan 
Kinerja dari mesin kendaraan umumnya 
ditunjukkan dalam tiga besaran penting, yaitu 
daya atau tenaga yang mampu dihasilkan, torsi 
yang dihasilkan, dan jumlah bahan bakar yang 
dikonsumsi (SFC) terhadap putaran mesin. Daya 
adalah kerja yang dihasilkan sebuah mesin yang 
dirumuskan sebagai berikut: 
 P  =  2 π.n.T         
          6000                                  (1) 
dimana :  

P =  daya mesin (kW) 
n = putaran mesin (rpm) 
T = torsi (Nm)   

 
Torsi adalah perkalian gaya dengan jarak yang 
dapat dirumuskan seperti: 

 
T   =  F . l          (2) 
 

  =  m . g . l         (3) 
dimana: 
T  =  Momen torsi (Nm) 
F = Massa yang terukur dalam dynamometer (kg) 
g  =  Percepatan grafitasi (m/s2) 
l  =  Panjang lengan pada dynamometer (m) 
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Konsumsi bahan bakar spesifik adalah jumlah 
bakar yang diperlukan untuk menghasilkan daya 
efektif sebesar 1 kW selama satu jam, dapat 
dirumuskan: 
 

SFC  = mf      (kg/kW.h)             (4) 
             P  
   

   mf  =   b  3600  x fibb    (kg/h)     (5)                 
  t  100        
    
dimana: 
mf  =  Konsumsi bahan bakar (kg/h)  
P =  Daya (kW) 
B = Volume buret yang dipakai dalam pengujian 

(cc) 
T =  Waktu yang diperlukan untuk pengosongan 

buret (s). 
 f ibb =  massa jenis bahan bakar (kg/l) 
      
 
4. Pemodelan dan Perancangan Sistem 
4.1  Perancangan Sistem Hybrid pada 
Kendaraan Roda Dua 

Adapun perencanaan rancangan plant 
teknologi hybrid pada sepeda motor dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 3. Rancangan Plant Sistem Hybrid pada 
Kendaraan Roda Dua 

 
4.2 Penurunan Model Dinamik Komponen 
Sistem Hybrid 
Mesin Pembakaran Dalam / Engine 
 Mesin Pembakaran Dalam sebagai tenaga 
penggerak utama menggunakan mesin Yamaha 
Nouvo 113cc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Karakteristik Daya-Torsi Mesin Nouvo 
Standar 

Berikut simulasi diagram blok sistem pengujian 
mesin pembakaran / engine. 
 

 
 

Gambar 5. Simulasi Diagram Blok Sistem Mesin 
Pembakaran / Engine 

 
Hub Motor Listrik 
 Dalam sistem konfigurasi di kendaraan 
hybrid, jenis motor listrik yang digunakan adalah 
motor DC. Motor DC adalah motor arus searah 
dimana menggunakan arus langsung yang tidak 
langsung/ direct-undirectional. Jenis motor ini 
digunakan pada penggunaan khusus dimana 
diperlukan penyalaan torsi yang tinggi atau 
percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan 
yang luas. Dibawah ini adalah jenis hub motor dc 
yang biasa digunakan pada kendaraan listrik 
(electric vehicle.) 

 
 

Gambar 6. Bentuk Fisik Hub Motor Listrik 
 
.Berikut simulasi untuk pengujian rpm dengan 
masuka sudut dari throttle. 

 
 

Gambar 7. Simulasi Diagram Blok Pengujian rpm 
Dengan Masuka Sudut Dari Throttle 

 
 
Baterai 
 Penggunaan Motor Listrik sebagai 
tenaga penggerak pada kecepatan dibawah 30 
km/jam didukung oleh baterai sebagai sumber 
energinya. Baterai yang digunakan adalah jenis 
Lead Acid Battery 12V/12A yang berjumlah 4 
buah dan dipasang secara seri untuk 
menghasilkan tegangan 48 Volt dan arus 12 
Ampere. 
 
 
Optocoupler sebagai sensor kecepatan 
 Kecepatan digunakan sebagai masukan 
untuk mengatur pemilihan sumber tenaga 
penggerak bagi sepeda motor hybrid yang 
dirancang. Sensor kecepatan yang digunakan 
adalah Optocoupler yang berfungsi sebagai 
pengukur kecepatan roda.  
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Gambar 8. Posisi Mekanis 

  
 Sistem kerja dari optcoupler adalah 
dengan mendeteksi adanya pulsa yang 
dihasilkan oleh terdeteksinya lubang pada 
lempengan yang dipasang pada poros roda. 
Pulsa yang dideteksi oleh sensor adalah berupa 
pulsa high ( ). Banyaknya pulsa yang 
terdeteksi oleh sensor akan langsung dikonversi 
menjadi rpm dengan bantuan mikrokontroler.  
Rangkaian sensor kecepatan dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini 

 
Gambar 9. Rangkaian Sensor Kecepatan 

 
 Sensor mempunyai dua kondisi 
keluaran yaitu 0 volt dan 5 volt. Dari sistem yang 
telah dibangun, kondisi 0 volt itu 
merepresentasikan kecepatan putaran roda 
sebesar 0 km/jam dan 5 volt merepresentasikan 
kecepatan putaran roda sebesar 100 km/jam.  
Secara grafis, proses konversi dapat dilihat pada 
Gambar 8. 
 

 
 

 
Gambar 10. Konversi Input dan Output Optocoupler 

 
Ammeter sebagai Sensor Arus Baterai 
 Dalam proses hybrid secara 
keseluruhan digunakan beberapa parameter 
untuk menentukan kondisi system yang akan 
berjalan salah satunya adalah parameter besaran 
arus. Besaran arus ini akan digunakan untuk 
menentukan status dari baterai apakah bisa 
digunakan untuk men-drive motor listrik. 
Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa 
nilai minimal dari arus untuk men-drive motor 
listrik adalah sebesar 1.5 A dengan tegangan 
minimal sebesar 47.8 volt. 
 

 
Gambar 11. Konversi Input dan Output Sensor baterai 

 

Gunakan tipe huruf Arial pada seluruh naskah, 
set ukuran huruf seperti disarankan pada 
panduan penulisan ini, dan gunakan juga spasi 
single. Naskah harus rata kiri-kanan.  
 
Mikrokontroler ATMega 8535 
 Mikrokontroler berfungsi mengendalikan 
perubahan kondisi sistem untuk memilih sumber 
tenaga pennggerak yang akan digunakan. Dalam 
hal ini bisa menggunakan motor listrik, motor 
engine, atau keduanya sesuai dengan kecepatan 
yang terbaca oleh sensor kecepatan. Susunan  
dan konfigurasi pin ATMega 8535 dapat dilihat 
pada Gambar 11.  

 
Gambar 12.Susunan dan Konfigurasi Pin ATMega 8535 

 
4.3 Pemodelan Diagram Blok Sistem Hybrid 
dengan Simulink 
 Sistem hybrid memiliki kondisi ang 
sangat kompleks baik dari segi komponen 
maupun desain pengendalian sistem. Pada 
desain pemodelan ini logic control programming 
memegang peranan yang sangat penting karena 
berfungsi untuk menggantikan mikokontroler, 
yaitu untuk  mengendalikan perubahan kondisi 
kinerja dari system dalam hal ini untuk pemilihan 
sumber daya penggerak roda yang akan 
digunakan. Desain  pemodelan system secara 
keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 13. 
 

 
 
Gambar 13.Diagram Blok Logic Control Programming 

 
5. Pembahasan Hasil   
5.1 Pengujian Throtle dengan Konsumsi 
Bahan Baker pada Engine 
 Motor Yamaha Nuovo memiliki 
karakteristik perbandingan antara rpm dengan 
throttle dan daya tersendiri berbeda dengan 
motor yang lain. Hal ini disebabkan adanya 
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perbedaan sistem transmisi dan kapasitas ruang 
pembakaran bahan bakar dalam hal ini cc mesin.  
 Dalam perancangan sistem hybrid ini, 
untuk kondisi awal bukaan valve engine adalah 
sebesar 20 persen dengan kondisi maksimum 
sebesar 100 persen. Untuk perubahan sudut 
throtle adalah 0˚ sampai dengan 75˚. Sehingga 
didapatkan gain sebesar 1.067. berikut simulasi 
hasil pengujiannya. 

 
Gambar 14. Grafik Perbandingan Input Throtle dengan 

Ouput Konsumsi Bahan Bakar 
 

Dari gambar simulasi hasil pengujian di atas 
dapat terlihat bahwa nilai keluaran sebanding 
dengan nilai masukan dari throttle. Berdasarkan 
hasil pengujian didapatkan nilai konsumsi bahan 
bakar per derajat throttle adalah sebesar 
0.0425ml/s atau setara dengan 3.1025 x 10-5 
kg/s. 
 
5.2. Pengujian Konsumsi Bahan Baker pada 
Engine dengan Torsi Roda 
 Dalam pengujian ini dilakukan dengan 
mengkondisikan motor pada akselerasi 
maksimum yaitu kecepatan engine sebesar 7000 
rpm yang setara dengan akselerasi maksimum 
100 km/jam adalah setara dengan 27.78 m/s dan 
waktu tempuhnya adalah 34.5 s. Berikut hasil 
simulasi simulink antara konsumsi bahan bakar 
dengan torsi. 

 
Gambar 15. Grafik Perbandingan Input Konsumsi 

Bahan Bakar dengan Ouput Torsi Roda (Nm) 
 

Berdasarakan gambar di atas dapat dilihat bahwa 
kenaikan torsi roda berbanding lurus dengan 
kenaikan konsumsi bahan bakar. 
 
 5.3 Proses Switching sistem hybrid 
berdasarkan input Throtle 

 

Gambar 16. Grafik Simulasi Output Kalor Engine 
dengan Input Throtle sebanding dengan 47.8V 

 

 
Gambar 17 Grafik Simulasi Output Kalor Engine 

dengan Input Throtle sebanding dengan 50V 
6. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari pengujian dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Pada kecepata rendah antara 0 – 30 km/jam, 

tenaga penggerak yang digunakan adalah 
motor listrik yang sumber energinya didapat 
dari baterai 

2. Untuk kecepatan menengah antara 30 – 50 
km/jam tenaga penggerak yang digunakan 
adalah engine dengan sumber energinya dari 
bahan bakar (gasoline). 

3. Sedangkan untuk kondisi kecepatan tinggi 
atau diatas 50 km/jam digunakan dua tenaga 
penggerak yaitu motor listrik dan engine. 

4. Jika pada kecepatan rendah 0 – 30 km/jam 
ternyata kondisi baterai tidak mencukupi 
untuk menyuplai energi motor maka btenaga 
penggerak  yang digunakan adalah engine. 
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