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ABTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk membuatkan suatu
metode baru yang baik dan sederhana untuk mengoperasikan
motor induksi 3-fasa hubungan bintang pada sistem tenaga 1fasa dengan menggunakan kapasitor. Penelitian ini dilakukan di
Labor Teknik Elektro Institut Teknologi Padang dengan objek
pernelitian adalah motor induksi 3-fasa, 1500 W, 380 V/Y, 4
kutup, 50 Hz, 1400 rpm dan 3,6 A. Untuk membuktikan
keberhasilan dari metode yanga dibuat, maka metode ini diuji di
labor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang dibuat
dapat digunakan untuk mengoperasikan motor dengan baik
hingga beban 85% dari rating 3-fasanya. Motor ini mempunyai
kinerja yang lebih baik saat beroperasi pada sistem tenaga 1-fasa
dimana motor dapat bekerja dengan faktor daya yang mendekati
1 (satu) dengan kecepatan yang lebih tinggi dan dengan efisiensi
yang sedikit lebih baik. Tetapi motor ini beroperasi dengan
distorsi harmonik arus yang tinggi pada beban yang rendah dan
dengan distorsi harmonik arus yang rendah pada beban yang
tinggi. Oleh karena itu motor ini sangat baik beropasi pada
beban yang tinggi hingga 85% dari rating 3-fasanya.

pengasutan (start) berlangsung [7, 15]. Beberpa hasil
penenelitian yang telah berkembang menunjukan
bahwa kapasitor yang digunakan cukup besar dan motor
bekerja baik hanya pada kondisi tertentu saja [5, 10, 15].
Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan sisgtem
pengoperasian motor ini untuk menemukan suatu cara
yang sederhana dan lebih baik untuk mengoperasikan
motor induksi 3-fasa pada sistem tenaga 1-fasa.
Motor induksi 3-fase ini mempunyai kumparan 3fase yang terpisah antar satu sama lainya sejarak 120 o
listrik yang dialiri oleh arus listrik 3-fase yang berbeda
fase 120o listrik antar fasenya, sehingga keadaan ini akan
menghasilkan resultan fluks magnet yang berputar seperti
halnya kutup magnet aktual yang berputar secara
mekanik. Bentuk gambaran sederhana hubungan
kumparan motor induksi 3-fase diperlihatkan pada
gambar 1.
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I. PENDAHULUAN
Motor induksi 3-fasa merupakan motor listrik arus
bolak-balik (AC) yang beroperasi secara normal dengan
menggunakan sistem tenaga listrik AC 3-fasa. Motor ini
banyak tersedia dengan daya yang besar, sehingga banyak
digunakan pada sektor industri. Motor induksi 3-fasa
secara normal mempunyai torsi start yang kecil. Pada
kondisi tertentu motor ini tidak bisa di-start pada beban
penuh, kecuali jika telah dilakukan suatu tindakan untuk
mengatasinya. Jika motor ini beroperasi dengan beban
inersia yang besar, sekalipun motor bisa di-start dengan
baik, tetapi memakan waktu penyesuaian yang lama untuk
mencapai kondisi yang stabil [7]. Khusus untuk motor
induksi 3-fasa jenis rotor belitan, masalah ini dapat
diselesaikan dengan mengontrol tahanan rotornya.
Pengaturan tahanan rotor ini dilakukan dengan cara
menambahkan tahanan eksternal pada kumparan rotor
yang diatur dengan menggunakan saklar pengatur agar
diperoleh torsi start yang besar. Untuk motor induksi 3fasa jenis rotor sangkar, kasusnya akan berbeda karena
tidak ada cara untuk meningkatkan torsi start motor saat
motor beroparesi pada kondisi normal pada sistem tenaga
listrik 3-fasa. Salah satu cara untuk meningkatkan torsi
start motor ini adalah dengan mengoperasikan motor pada
sistem tenaga listrik 1-fasa dengan menggunakan
kapasitor [7]. Pada kondisi ini motor akan dapat di-start
dengan baik dan kapasitor yang digunakan juga sekaligus
dapat meningkatkan faktor daya selama proses
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Gambar 1. Bentuk hubungan kumparan motor induksi 3fase dengan dua kutup stator pada sistem tenaga 3-fasa
dengan sistem hubungan Y
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Gambar 2. Bentuk pengoperasian motor induksi pada
sistem 1-phasa : a) motor kapasitor : b) motor induksi
3-phasa menurut Scheda [13] : c) motor induksi 3phasa menurut Smith [15].
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Motor induksi 3-fasa secara normal beropersi pada
sistem tenaga 3-fasa. Untuk meningkatkan torsi start
motor dan untuk keperluan tertentu, maka motor ini dapat
dioperasikan pada sistem tenaga 1-fasa seperti yang
diperlihatkan pada gambar 2. Gamber 2 memperlihatkan
bentuk hubungan kumparan motor dengan kapasitor untuk
mengopeasikan motor induksi pada sistem 1-fasa. Bentuk
lain dalam mengoperasikan motor induksi 3-fasa pada
sistem tenaga 1-fasa juga dipelihatkan pada gambar 3.
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Besarnya nilai ’total kapasitor start (C)’ yang dibutuhkan
selanjutnya dapat diperoleh dengan menggunakan
persamaan berikut.

C

1
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(4)

dengan :
f = frekuensi sumber (Hz)
 = 3,141593
C = Cs + Cr (Farad)
Karena kapasitor dipasang seri dengan kumparan R dan S
(sehingga impedansinya 2 kali lebih besar dari kumparan
T), maka tegangan pada kapasitor (VC) saat ini adalah 2
kali tegangan sumber (V), atau dapat dibuatkan:

s
Cs

VC = 2 x V
(5)
Besarnya daya reaktif (VARC) yang disumbangkan
kapasitor adalah :

Cr

Gambar 3. Bentuk lain sistem pengoperasian motor
induksi pada sistem 1-phasa [5]
Kapasitor pada gambar 3 sengaja dipasang seri
dengan kumparan R dan S agar kapasitor berada pada
kumparan dengan impedansi yang lebih besar. Nilai
reaktansi kapasitif ’kapasitor start (X C)’ yang digunakan
pada gambar 3 ini mengacu kepada teori pemilihan ’torsi
start maksimum per amper’ yang diterapkan pada motor
induksi 1-fasa seperti rumus dibawah ini [5].

XC  Xa

 Xm.Ra Zm Ra.(Ra Rm)
(1)
Rm

dengan :
XC
= Reaktansi kapasitif dari kapasitor start yang akan
digunakan (dalam pu)
Xa
= Reaktansi induktif dari kumparan R dan S
(dalam pu)
Ra
= Tahanan dari kumparan R dan S (dalam pu)
Xm = Reaktansi induktif dari kumparan T (dalam pu)
Rm = Tahanan dari kumparan T (dalam pu)
Zm = Impedansi dari kumparan T (dalam pu)
Untuk mempermudah penyelesaian, maka semua
parameter pada persamaan (1) dijadikan dalam sistem peruni (pu). Kemudian untuk memperoleh nilai Xc yang
sesungguhnya dari kapasitor yang digunakan, maka dicari
dahulu nilai impedansi dasar dari motor induksi yang
digunakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut
[9].

Zd 

V2
VA

(2)

dengan :
V
= tegangan sumber 1-fase yang digunakan
VA = daya semu motor induksi 3-fase yang digunakan
Zd
= Impedansi dasar motor
Selanjutnya akan diperoleh nilai reaktansi kapasitif
sebenarnya sebesar.

 2

VARC = .Cst. VC
(6)
VARC ini akan menjadi daya semu motor induksi 3-fasa
saat distart pada sistem tenaga 1-fasa.
Bila VAR3ph merupakan daya reaktif motor saat
beroperasi pada sistem tenaga 3-fasa, maka besarnya daya
reaktif motor induksi saat distart pada sistem tenaga 1fasa (VARM) adalah:
VARM
= VAR3ph – VARC (7)
Kemudian besarnya arus start (IST), faktor daya (cos  )
dan daya masukan motor (PL) saat distart pada sistem
tenaga 1-fasa adalah:

I ST 

VARC
V

sin  
Faktor daya =

(8)

VARM
VARC



cos   cos sin 1 
PL  VARC . cos 

(9)

 (10)
(11)

II. METODOLOGI PENELITIAN
Motor yang digunakan pada penelitian adalah motor
induksi 3-fasa, 1500W, 380V, hubungan Y, 3,6 A 1400
rpm, faktor daya 0,84 tertinggal, kelas isolasi B. Motor
diuji pada sistem 3-fasa dengan sistem hubungan Y, 4
kawat (fasa R, S, T, dan N). Bentuk rangkaian kapasitor
start yang digunakan untuk menstart motor induksi 3-fasa
pada sistem tenaga listrik 1-fasa diperlihatkan pada
gambar 3, betuk rangkaian kapasitor jalan yang
merupakan hasil akhir penelitian ini adalah seperti gambar
4, dan bentuk rangkaian kendalinya diperlihatkan pada
gambar 5. Selanjutnya, bentuk hubungan motor dan
peralatan lain untuk melihat kinerja motor diperlihatkan
pada gambar 6.
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Hubungan variasi beban lampu terhadap daya keluaran (Pout)
pada motor
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Gambar 7. Grafik perbandingan daya keluaran motor
induksi 3-fasa saat beroperasi pada sistem 3-fasa (3-fs)
dan sistem 1-fasa (1-fs)
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Gambar 4. Bentuk rangkaian kapasitor jalan
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Gambar 5. Bentuk rangkaian kendali untuk
mengoperasikan motor
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Gambar 8. Grafik perbandingan efisiensi motor induksi 3fasa saat beroperasi pada sistem 3-fasa (3-fs) dan sistem
1-fasa (1-fs)
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Gambar 6. Bentuk hubungan motor dengan alat ukur dan
beban motor
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III. HASIL PENELITIAN
Dari hasil peneltian yang telah dilakukan maka
diperoleh bentuk kinerja motor terbaik saat beroperasi
pada sistem tenaga 3-fasa dan sistem tenaga 1-fasa yang
diperlihatkan pada gambar 7 sampai dengan gambar 11.
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Gambar 9. Grafik perbandingan faktor daya motor
induksi 3-fasa saat beroperasi pada sistem 3-fasa (3-fs)
dan sistem 1-fasa (1-fs)
Hubungan variasi beban lampu terhadap kecepatan rotor
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Bentuk rangkaian pada gambar 3 digunakan untuk
memvariasikan nilai kapasitor jalan agar diperoleh nilai
kapasitansi kapasitor yang optimal untuk mengoperasikan
motor induksi 3-fasa hubungan bintang pada sistem
tenaga 1-fasa. Semua metode perhitungan untuk mencari
nilai kapasitor start dan kapasitor jalan mengacu kepada
rumus-rumus yang telah diberikan sebelumnya. Untuk
melihat kemampuan metode yang digunakan, maka motor
diuji di labor dan dianalisa.
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Gambar 10. Grafik perbandingan kecepatan motor
induksi 3-fasa saat beroperasi pada sistem 3-fasa (3-fs)
dan sistem 1-fasa (1-fs)
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k

= 1 untuk motor yang beroperasi dari beban 70%
hingga 85% dari beban nominal 3-fasanya
Csy dan Cry dalam satuan Farad

Hubungan variasi beban lampu terhadap Total Distorsi Harmonik
Arus (THDi) pada motor
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V. KESIMPULAN
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Garis biru pada gambar adalah karakteristik saat
beroperasi pada sistem 3-fasa, sedangkan garis merah dan
hitam adalah saat beroperasi pada sistem 1-fasa dengan
menggunakan kapasitor 20 uF (merah) dan 25,55 uF
(hitam). Pemilihan nilai 20 uF dan 25,55 uF merupakan
nilai terbaik dari hasil pengujian di labor.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1. Bentuk
rangkaian
yang
sederhana
untuk
mengoperasikan motor induksi 3-fasa hubungan
bintang (Y) pada sistem tenaga 1-fasa adalah dengan
cara memasang kapasitor start dan kapasitor jalan seri
dengan dua kumparan motor (R dan S) dan rangkaian
ini kemudian dipasang paralel dengan kumparan yang
lainnya (T).
2. Motode yang dibuat dapat beroperasi baik pada beban
yang rendah hingga 70% beban nominal 3-fasanya
dengan menggunakan kapasitor 20 uF dan pada beban
70 % hingga 85% dari beban nominal 3-fasanya
dengan menggunakan kapasitor 25,55 uF dengan
faktor daya, kecepatan, dan efisiensi lebih baik.

IV. PEMBAHASAN

UCAPAN TERIMAKASIH

Dari gambar 7 sampai dengan gambar 11 terlihat
bahwa secara umum motor dapat beroperasi lebih baik
pada sistem tenaga 1-fasa dibandingan dengan saat
beroperasi pada sistem tenaga 3-fasa. Dari gambar di atas
terlihat bahwa dengan kondisi beban yang sama motor
dapat bekerja dengan daya keluaran yang lebih besar,
dengan efisiensi yang sedikit lebih tinggi, dengan faktor
daya yang lebih tinggi dan dengan kecepatan yang lebih
tinggi saat beroperasi pada sistem tenaga 1-fasa. Kecuali
untuk kondisi distorsi harmoik arus (gambar 11) maka
motor sangat baik beroperasi dengan beban yang tinggi
(distorsi harmoniknya rendah).
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat
dibuatkan cara menentukan besarnya nilai total kapasitor
start (Csy) dan kapasitor jalan (Cr y) terbaik pada motor
induksi 3-fasa hubungan bintang saat beroperasi pada
sistem 1-fasa sebagai berikut.

Terimakaih kami ucapakan kepada semua pihak
yang telah banyak membantu kelancaran penelitian ini
sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik,
terutama kepada semua mahasiswa, teknisi dan asisten
Labor Teknik Elektro Institut Teknologi Padang (ITP)
yang telah aktif membantu. Tidak lupa saya ucapkan pula
banyak terimakasih kepada DIKTI yang telah mendanai
penelitian ini.
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Gambar 11. Grafik perbandingan distorsi harmonik
motor induksi 3-fasa saat beroperasi pada sistem 3-fasa
(3-fs) dan sistem 1-fasa (1-fs)
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yang mana:
IL
= arus nominal motor induksi 3-fasa (A)
f
= frekuensi sumber (Hz)
VLN = sumber tegangan 1-fasa (V)
k
= 0,7679 untuk motor yang beroperasi dari beban
rendah hingga 70% dari beban nominal 3fasanya
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