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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Iwan Setiawan, Wagiman, Supardi dalam tulisannya ”Penentuan Perpindahan 

Sakelar Elektromagnetik dari Y ke  ∆ Motor Listrik Induksi 3 Fasa ” pada prosiding 

seminar pengelolaan perangkat nuklir  PTBN-BATAN, Serpong 11 September 2007, 

Untuk mengoperasikan motor listrik diperlukan sumber listrik yang diambil dari 

jaringan distribusi tegangan rendah PLN yaitu 220/380 Volt, dalam penyambungan 

motor listrik pada jaringan PLN terdapat dua cara penyambungan yaitu 

penyambungan langsung dan penyambungan tak langsung. Untuk motor listrik yang 

disambungkan langsung, biasanya adalah jenis motor listrik yang memiliki daya 

dibawah 2,25 kW, sedangkan untuk motor listrik yang memiliki daya di atas 2,25 

kW, penyambungannya tidak boleh langsung melainkan harus menggunakan suatu 

alat tambahan yang disebut alat pengasut,  sistim ini disebut pengasutan motor listrik  

Tujuan dilakukannya pengasutan motor listrik, saat motor dijalankan ada 3 

komponen momen yang harus dikeluarkan oleh motor untuk memutar beban 

(melawan momen beban). Ketiga komponen momen tersebut adalah menaikkan 

putaran dari nol sampai putaran penuh atau untuk membuat akselerasi, menggerakkan 

beban diam, dan melawan gesekan. Karena besarnya momen sebanding dengan arus 

maka untuk proses starting diperlukan arus yang sangat besar, jadi besarnya arus yang 

sangat besar ini disebut arus asut atau arus start dan merupakan hal yang sangat 

penting dalam proses starting. Pengasutan atau starting adalah proses menjalankan 
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atau  mengoperasikan motor dari kecepatan nol (n = 0) sampai dengan kecepatan 

penuh atau nominal (n = n nominal). Jadi proses ini juga dapat disebut sebagai proses 

akselerasi, yaitu proses penaikkan putaran motor dari kecepatan nol sampai dengan 

kecepatan penuh. Besarnya arus asut ini dapat mencapai 5 sampai 10 kali lebih besar 

dari pada arus nominal motor, tergantung dari jenis motor dan bebannya. Sistem 

pengasutan motor listrik harus dilakukan pada motor-motor listrik yang memiliki 

daya yang cukup besar, ini dilakukan agar tidak terjadi gangguan pada sistim jala-jala, 

gangguan tersebut antara lain, terjadi penurunan tegangan sumber secara tiba-tiba 

(penurunan tegangan tidak boleh kurang atau lebih dari 5 %), akibatnya dapat 

mempengaruhi motor listrik lain, penerangan dan peralatan lain yang dihubungkan 

pada tegangan sumber yang sama, selain itu juga apabila terjadi arus start yang besar 

(± 700 % dari arus beban penuh), akibatnya dapat merusak mesin beban maupun 

motor listrik itu sendiri, dan jika pengoperasian yang terlalu sering untuk beban yang 

besar maka akan timbul panas yang tinggi di dalam kumparan sehingga dapat 

mengakibatkan motor terbakar. 

Penggunaan sakelar elektromagnetik cara ini sederhana  murah dan memberi 

kopel asut yang baik, karena itu banyak digunakan, untuk mengatasi arus asut yang 

tinggi agar tidak menimbulkan gangguan bagi tegangan jala-jala, selain itu kejutan 

mekanis yang disebabkan oleh gaya-gaya percepatan yang timbul, juga tidak 

menimbulkan gangguan bagi mesin yang digerakkan. Penggunaan sakelar yang 

dilayani secara elektromagnetik, motornya dapat dilayani dari jauh dan secara 

otomatis. Besarnya momen pengasut dapat diatur dengan alat pengasut, dimana alat-

alat pengasut itu juga berguna untuk memperkecil arus asut. Jadi dalam menggunakan 
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alat pengasut harus diingat bahwa momen pengasutannya jangan terlalu kecil, supaya 

dapat memutar beban. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Motor Listrik 

Motor induksi adalah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik. Listrik yang diubah adalah listrik 3 phasa. Motor induksi sering juga 

disebut motor tidak serempak atau motor asinkron. Prinsip kerja motor induksi lihat 

Gambar 2.1. Ketika tegangan phasa U masuk ke belitan stator menjadikan kutub S 

(south = selatan), garis2 gaya mahnet mengalir melalui stator, sedangkan dua kutub 

lainnya adalah N (north = utara) untuk phasa V dan phasa W. Kompas akan saling 

tarik menarik dengan kutub S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Prinsip kerja motor listrik 

(Siswoyo, 2008) 

 

Berikutnya kutub S pindah ke phasa  V, kompas berputar 120o, dilanjutkan kutub 
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S pindah ke phasa W, sehingga pada belitan stator timbul medan magnet putar. 

Buktinya kompas akan memutar lagi menjadi 240°. Kejadian berlangsung silih berganti 

membentuk medan magnet putar sehingga kompas berputar dalam satu putaran penuh, 

proses ini berlangsung terus menerus. Dalam motor induksi kompas digantikan oleh 

rotor sangkar yang akan berputar pada porosnya. Karena  ada perbedaan putaran antara 

medan putar stator dengan putaran rotor, maka disebut motor induksi tidak serempak 

atau motor asinkron.  

Susunan belitan stator motor induksi dengan dua kutub, memiliki tiga belitan yang 

masing-masing berbeda sudut 120° Gambar 2.2. Ujung belitan phasa pertama U1- U2, 

belitan phasa kedua V1-V2 dan belitan phasa ketiga W1-W2. Prinsip kerja motor 

induksi dijelaskan dengan gelombang sinusoidal Gambar 2.3, terbentuknya medan 

putar pada stator motor induksi. Tampak stator dengan dua kutub, dapat diterangkan 

dengan empat kondisi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Belitan stator motor listrik 2 kutub 

(Siswoyo, 2008) 
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Gambar 2.3 Bentuk gelombang sinusoida dan timbulnya medan putar pada stator motor 

induksi. 

 

(Siswoyo, 2008) 

 

1. Saat sudut 0o. Arus I1 bernilai positip dan arus I2 dan arus I3 bernilai negatip dalam 

hal ini belitan V2, U1 dan W2 bertanda  silang (arus meninggalkan pembaca), dan 

belitan V1, U2 dan W1 bertanda titik (arus listrik menuju pembaca). terbentuk fluk 

magnet pada garis horizontal sudut 0°. kutub S (south=selatan) dan kutub N 

(north=utara). 

2. Saat-sudut 120°. Arus I2 bernilai positip  sedangkan arus I1 dan arus I3 bernilai 

negatip, dalam hal ini belitan W2, V1 dan U2 bertanda silang (arus meninggalkan 

pembaca), dan kawat W1, V2 dan U1 bertanda titik (arus menuju pembaca). Garis 

fluk magnit kutub S dan N bergeser 120°  dari posisi awal. 

3. Saat-sudut 240°. Arus I3 bernilai positip dan I1 dan I2 bernilai negatip, belitan U2, 

W1 dan V2 bertanda silang (arus meninggalkan pembaca), dan kawat U1, W2 dan 

V1 bertanda titik (arus menuju pembaca). Garis  fluk magnit kutub S dan N 

bergeser 120°  dari posisi kedua. 
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4. Saat sudut 360°. posisi ini sama dengan saat sudut 0°. dimana kutub S dan N kembali 

keposisi awal sekali. 

 Dari  keempat kondisi diatas saat sudut  0°; 120°; 240°;360°, dapat dijelaskan 

terbentuknya medan putar pada stator, medan magnet putar stator akan memotong 

belitan rotor. Kecepatan medan putar stator ini sering disebut kecepatan sinkron. 

Rotor ditempatkan didalam rongga stator, sehingga garis medan magnet putar 

stator akan memotong belitan rotor. Rotor motor nduksi adalah beberapa batang 

penghantar yang ujung-ujungnyadihubung singkatkan menyerupai sangkar  tupai, maka 

sering disebut rotor sangkar tupai Gambar 2.4, Kejadian ini mengakibatkan pada rotor 

timbul induksi elektromagnetis. Medan magnet putar dari stator saling berinteraksi 

dengan medan mahnet rotor, terjadilah torsi putaryang berakibat rotor berputar. 

 

Gambar 2.4 Bentuk rotor sangkar 

(Siswoyo, 2008) 

 

Konstruksi motor induksi secara detail terdiri atas dua bagian, yaitu: bagian stator 

dan bagian rotor Gambar 2.5. Stator adalah bagian motor yang diam terdiri : badan 

motor, inti stator, belitan stator,bearing dan terminal box. Bagian rotor adalah bagian 

motor yang berputar, terdiri atas rotor sangkar, poros rotor. Konstruksi motor induksi 
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tidak ada bagian rotor yang bersentuhan dengan bagian stator, karena dalam motor 

induksi tidak komutator dan sikat arang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Fisik motor listrik 

(Siswoyo, 2008) 

 

Motor induksi memiliki dua arah putaran motor, yaitu putaran  searah jarum jam 

(kanan), dan putaran berlawanan jarum jam (kekiri) dilihat dari poros motor. Putaran 

motor induksi tergantung jumlah kutubnya, motor induksi berkutub dua memiliki 

putaran poros sekitar 2.950 Rpm, yang berkutub empat memiliki putaran poros 

mendekati 1450 Rpm 

Putaran arah jarum jam (kanan) didapat dengan cara menghubungkan L1 

terminal U, L2- terminal V dan L3 terminal W. Putaran arah berlawanan jarum jam 

(kiri) didapat dengan menukarkan salah satu dari kedua kabel phasa, misalkan  L1-

terminal U, L2-terminal W dan L3 terminal V. Dengan memasang dua buah 

kontaktor, sebuah motor induksidapat dikontrol untuk putaran kanan, dan putaran 

kekiri.  Aplikasi praktis untuk membukadan menutup pintu garasi dengan motor 
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induksi dapat memanfaatkan kaidah putaran kanan dan kiri ini, dengan melengkapi 

dengan sensor cahaya atau saklar manual motor dapat dihidupkan untuk membuka 

dan menutup pintu garasi. 

 

2.2.2 Kontaktor Magnet 

Kontaktor magnet sebagai piranti pengendali peralatan listrik dapat dioperasikan 

secara jarak jauh dan secara otomatis dengan bantuan rangkaian pengendali 

elektronik atau peralatan lain seperti Time relay, Pushbutton switch serta pengaman 

beban lebih. Sehingga dapat lebih mempermudah dan mengamankan pengoperasian 

sebuah atau lebih perlatan listrik dalam industri. 

Kontaktor magnet merupakan peralatan kontrol yang menggunakan prinsip 

elektromagnet, dimana menurut hukum Oersed menyatakan bahwa “di sekitar 

penghantar yang berarus dengan arah sesuai kaidah alur sekrup maka terdapat medan 

magnet”. Sehingga peristiwa tersebut kemudian dimanfaatkan oleh kontaktor magnet 

dalam pengoperasiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Simbol magnet kontaktor 

(Siswoyo, 2008) 
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Gambar 2.7 Kontaktor magnet 3 phase dengan spesifikasi 50hp, 575V, dan 60Hz 

 (Siswoyo, 2008) 

 

Kontak-kontak suatu kontaktor magnet terdiri dari Normal Open (NO) dan 

Normal Closed (NC), yang mana dalam keadaan normal / tidak bekerja bilah-bilah 

NO dalam keadaan terbuka dan bilah-bilah NC dalam keadaan tertutup. Tetapi bila 

kontaktor magnet dalam keadaan bekerja maka bilah-bilah NO dalam keadaan 

tertutup dan bilah-bilah NC dalam keadaan terbuka. Secara umum struktur kontaktor 

magnet terdiri atas: 

a. Aux. Break Contact   (NC, kontak diam) 

b. Moving Main Contact  (NO, kontak gerak) 

c. Fixed Main Contact  (NO, kontak diam) 

d. Aux. Make Contact  (NO, bantu) 

e. Operating Coil 

f. Armature    (Inti besi yang bergerak) 

g. Pegas penunjang Armature 

h. Iron Core 
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i. Kerangka atau rumah kontaktor magnet 

Bilah-bilah kontak biasanya dilapisi dengan platina agar tidak mudah aus. Kutub 

banyangan yang dibuat oleh kumparan hubung singkat berfungsi sebagai penstabil 

agar kontaktor magnet tidak bergetar bila dengan sumber tegangan AC. Umumnya 

kontaktor magnet diletakkan sebelum motor dan sesudah Disconnecting Switch, hal 

ini dikarenakan kontaktor magnet yang mengatur on / off-nya suatu motor listrik.  

 

2.2.3 Saklar Tekan (Pushbutton) 

Dalam dunia industri terdapat berbagai macam jenis-jenis mesin dengan cara 

kerja yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda pula sehingga menghasilkan output 

atau hasil yang bervariasi, untuk menggerakan suatu mesin diperlukan suatu alat yang 

sangat banyak jenis dan ragamnya, salah satunya adalah pushbutton atau saklar tekan. 

Ini adalah gambar pushbutton atau dalam bahasa Indonesianya yaitu saklar tekan 

yang artinya alat ini akan bekerja dengan cara ditekan, alat ini sangat umum, banyak 

digunakan diberbagai mesin baik itu di industri ataupun di instansi pendidikan 

lainnya, alat ini juga paling mudah untuk dipelajari atau dipahami karena fungsi dan 

cara kerjanya yang sangat sederhana, pada bagian atasnya terdapat knop yang 

berfungsi sebagai area penekan (warna merah), lalu disamping kiri dan kanan 

terdapat terminal, kontak normally open (NO) dan normally close (NC) berfungsi 

sebagai terminal wiring yang dihubungkan dengan alat listrik lainnya, mempunyai 

kapasitas beban sekitar 5 A. Alat ini befungsi sebagai pemberi sinyal masukan pada 

rangkaian listrik, ketika / selama bagian knopnya ditekan maka alat ini akan bekerja 

sehingga kontak-kontaknya akan terhubung untuk jenis normally open dan akan 
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terlepas untuk jenis normally close, dan sebaliknya ketika knopnya dilepas kembali 

maka kebalikan dari sebelumnya, untuk membuktikannya pada terminalnya bisa 

digunakan alat ukur tester / ohm meter, pada umumnya pemakaian terminal jenis NO 

digunakan untuk menghidupkan rangkaian dan terminal jenis NC digunakan untuk 

mematikan rangkaian, namun semuanya tergantung dari kebutuhan mesin. 

Seperti telah kita ketahui, alat ini sangat banyak digunakan, dalam sebuah 

operation panel bisa terdapat beberapa pushbutton tergantung dari keperluan, alat ini 

juga memiliki kode warna pada bagian knopnya untuk membedakan fungsi dari 

masing-masing alat,seperti warna merah digunakan untuk tombol berhenti/stop, lalu 

warna hitam digunakan untuk tombol jalan/start kemudian warna kuning digunakan 

untuk tombol reset atau alarm stop, ada beberapa contoh penggunaan pushbutton 

seperti untuk menjalankan motor/pompa, menjalankan conveyor, menghidupkan 

lampu, mereset alarm, menyalakan bell, menghidupkan cylinder dan masih banyak 

lagi. 

 

 

 

Gambar 2.8 Tombol tekan (pushbutton) 

(Siswoyo, 2008) 

 

 

 

Gambar 2.9 Simbol tombol tekan (pushbutton) 

(Siswoyo, 2008) 
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2.2.4 TDR (Time Delay Relay) 

TDR (Time Delay Relay) sering disebut juga relay timer atau relay penunda 

batas waktu banyak digunakan dalam instalasi motor terutama instalasi yang 

membutuhkan pengaturan waktu secara otomatis. Peralatan kontrol ini dapat 

dikombinasikan dengan peralatan kontrol lain, contohnya dengan MC (Magnetic 

Contactor), Thermal Over Load Relay, dan lain-lain. 

Fungsi dari peralatan kontrol ini adalah sebagai pengatur waktu bagi peralatan 

yang dikendalikannya. Timer ini dimaksudkan untuk mengatur waktu hidup atau mati 

dari kontaktor atau untuk merubah sistem bintang ke segitiga dalam delay waktu 

tertentu. Timer dapat dibedakan dari cara kerjanya yaitu timer yang bekerja 

menggunakan induksi motor dan menggunakan rangkaian elektronik. Timer yang 

bekerja dengan prinsip induksi motor akan bekerja bila motor mendapat tegangan AC 

sehingga memutar gigi mekanis dan memarik serta menutup kontak secara mekanis 

dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan relay yang menggunakan prinsip elektronik, 

terdiri dari rangkaian R dan C yang dihubungkan seri atau paralel. Bila tegangan 

sinyal telah mengisi penuh kapasitor, maka relay akan terhubung. Lamanya waktu 

tunda diatur berdasarkan besarnya pengisisan kapasitor. 

Bagian input timer biasanya dinyatakan sebagai kumparan (Coil) dan bagian 

outputnya sebagai kontak NO atau NC. Kumparan pada timer akan bekerja selama 

mendapat sumber arus. Apabila telah mencapai batas waktu yang diinginkan maka 

secara otomatis timer akan mengunci dan membuat kontak NO menjadi NC dan NC 

menjadi NO. 
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Pada umumnya timer memiliki 8 buah kaki yang 2 diantaranya merupakan kaki 

coil sebagai contoh pada gambar di atas adalah TDR type H3BA dengan 8 kaki yaitu 

kaki 2 dan 7 adalah kaki coil, sedangkan kaki yang lain akan berpasangan NO dan 

NC, kaki 1 akan NC dengan kaki 4 dan NO dengan kaki 3. Sedangkan kaki 8 akan 

NC dengan kaki 5 dan NO dengan kaki 6. Kaki kaki tersebut akan berbeda tergantung 

dari jenis relay timernya. 

 

Gambar 2.9 Simbol TDR ( time delay relay ) 

(Siswoyo, 2008) 

 

 

 

2.10  TDR ( time delay relay ) 

(Siswoyo, 2008) 

Rancang Bangun Modul..., Pardianto, Fakultas Teknik UMP, 2011



 

 

18 

 

 
 

2.2.5 Hubungan  Y - ∆  Motor Lisstrik 3 Fasa 

Sebuah motor harus digunakan dalam hubungan Y atau ∆ tergantung pada 

tegangan jaringannya dan spesifikasi dari motor listrik tersebut. Hubungan langsung 

atau Direct On Line dipakai untuk motor induksi berdaya dibawah 5 KW. Motor 

induksi dengan daya menengah dan besar antara 10 KW sampai  50  KW  

menggunakan pengendalian bintang segitiga untuk starting awalnya. Saat motor 

terhubung bintang   arus   starting   hanya   mengambil sepertiga dari arus starting jika 

dalam hubungan segitiga. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.11 Hubungan terminal a) Y,  b) ∆ 

Hubungan  bintang  sebuah  motor  dapat  diketahui  dari  hubungan  kawat  pada 

terminal motor. Terminal W2, U2 dan V2 di kopel jadi satu, sedangkan terminal U1 

dihubungkan ke jala-jala L1, terminal V1 ke jala-jala L2 dan terminal W1 ke jala-jala 

L3 Gambar 2.11a. Besar tegangan yang terukur pada belitan stator, sebesar Ubelitan 

=
3

1
 Uphasa-phasa sedangkan Ibelitan  = Iphasa-phasa. 

a b 
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Hubungan  segitiga  dalam  hubungan  terminal  motor  diketahui  dari  

kombinasi hubungan  jala-jala  L1-U1-W2,  jala-jala  L2-  V1-U2  dan  jala-jala  L3-

W1-V2 Gambar 2.11b. Tegangan terukur pada belitan stator sama besarnya dengan 

jala-jala, Ubelitan  = Uphasa-phasa. Sedangkan besarnya  Ibelitan  =
3

1
 Iphasa-

phasa. 

 

2.2.6 Hubungan  Revers Forward 

Pengaturan putaran motor listrik 3 fasa revers forward, putaran motor dapat 

terbalik (revers), jika arah putaran medan magnet stator juga terbalik. Untuk 

membalik putaran medan magnet stator dapat dilakukan dengan menukar dua dari 

tiga penghantar fasa motor tersebut. Syarat motor listrik putar kanan adalah R 

terhubung U, S terhubung V dan T terhubung W, sedangkan untuk membalik arah 

putaran motor dengan cara menukar salah satu kutubnya, sebagai contoh adalah 

sebagai berikut. 

R → U    R → W   R → W 

S → W   R → U    R → V 

T → V    R → V    R → U 
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