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Abstrak—Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan
metode baru yang sederhana dalam mengoperasikan motor
induksi 3-fasa hubungan delta pada sistem tenaga 1-fasa
dengan menggunakan rangkaian kapasitor pada motor.
Peneliltian ini difokuskan untuk menganalisa kemanpuan dan
efisiensi motor saat beroperasi pada sistem tenaga 1-fasa.
Penelitian ini dilakukan di Labor Teknik Elektro Institut
Teknologi Padang dengan objek pernelitian adalah motor
induksi 3-fasa, 1,5 HP, 380/220V, Y/∆, 2,75/4,74A, 4 kutup,
50 Hz, 1400 RPM. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
diperoleh hasil bahwa motor dapat beroperasi dengan baik
pada sistem tenaga listrik 1-fasa dengan beban maksimum
66% dari beban nominal 3-fasanya dengan efisiensi 99,76 %
(terjadi perbaikan efisiensi pada motor).

Motor induksi 3-fase ini mempunyai kumparan 3fase identik yang terpisah antara satu sama lainya
sebesar 120 o listrik. Secara umum motor ini mempunyai
2 bentuk hubungan kumparan motor, yaitu sistem
hubungan bintang dan sistem hubungan delta seperti
yang diperlihatka pada gambar 1.
Motor induksi 3-fasa secara normal beropersi dengan
menggunakan sistem tenaga listrik 3-fasa dan juga dapat
dioperasikan pada sistem 1-fasa dengan merubah bentuk
hubungan kumparan motor seperti motor induksi 1-fasa
seperti yang diperlihatkan pada gambar 2 [3].
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Motor induksi 3-fasa merupakan motor listrik yang
banyak digunakan saat ini, terutama di dunia industri
karena motor ini banyak tersedia dengan daya yang
besar. Motor ini beroperasi secara normal dengan
menggunakan sistem tenaga listrik AC 3-fasa. Pada
daerah tertentu yang yang hanya tersedia sistem tenaga
listrik1-fasa, maka tidak mungkin mengoperasikan
motor ini pada sistem 3-fasa. Oleh karena itu motor ini
terpaksa dioperasikan pada sistem 1-fasa dengan
menggunakan metode yang baik dan sederhan sehingga
motor ini dapat dioperasikan dengan biaya yang rendah.
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Gambar 2. Bentuk pengoperasian motor induksi pada
sistem 1-phasa : a) motor kapasitor (motor 1-fasa): b)
motor induksi 3-phasa menurut Scheda [13] c) motor
induksi 3-phasa menurut Smith [15]
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Gambar 1.
Bentuk hubungan kumparan motor
induksi 3-fase dalam sistem pengoperasiannya

Gambar 3.Bentuk lain sistem pengoperasian motor
induksi pada sistem 1-phasa [5]
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Gamber 3 juga memperlihatkan rangkaian kapasitor
untuk mengoperasikan motor induksi 3-fasa sistem
hubungan bintang pada sisem tenaga 1-fasa[5,7].Dengan
memperhatikan gambar 3 dapat dijelaskan bentuk
perhitungan nilai kapasitor start (Csy) dan kapasitor
jalan (Cry) untuk mengoperasikan motor hubungan
bintang[7] pada sistem 1-fasa sebagai berikut.
Cs y 

(0,1757).(I L )
( f ).(VLN )

Cry  k

IL
( Farad )
(12,5664)( f ).(VLN )

Zd 

(4)

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
kapasitor yang digunakan sebesar [3,5,7].

(1)

X C  ( X C ( pu) ). x.(Zd )

(5)

Selanjutnya, besarnya nilai ’total kapasitor start (Cst)’
yang dibutuhkan diperoleh dengan menggunakan
persamaan berikut [3,5,7].
1
Cst 
(Farad)
(6)
2. . f . X C
dengan :
f = frekuensi sumber (Hz)
 = 3,141593
Cst = Cs + Cr (Farad)
Cs = kapasitansi kapasitor start
Xc(pu) = 2,5 pu [5,7]
Selanjutnya, besar nilai kapasitor jalan yang digunakan
dapat dihitung dengan mempertimbangkan arus yang
melewati kumparan motor sebagai berikut.

(2)

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
k
= 1 untuk motor yang beroperasi dari beban 70%
hingga 85% dari beban nominal 3-fasanya
Csy dan Cry dalam satuan Farad
Untuk mengoperasikan motor dengan stardar
hubungan delta, maka rumus pada persamaan (1) dan
(2) akan berubah karena tegangan yang diberikan ke
motor menjadi VLN, sehingga nilai tegangan yang
diberikan pada kumparan motor hanya sebesar 1/ 1,732
dari tegangan seharusnya sehingga menyebabkan
terjadinya penurunan torsi pada motor. Keadaan ini akan
membuat kemanpuan motor turun dari standar nominal
3-fasanya.
Untuk menghitung nilai kapasitor start yang
diterapkan pada motor induksi 3-fasa hubungan delta
agar dapat beroperasi dengan baik pada sistem 1-fasa
dapat juga mengacu kepada pemilihan ’torsi start
maksimum per amper’ dengan acuan sistem perunit
seperti rumus dibawah ini [3,5,7].
 Xm.Ra  Zm Ra.(Ra  Rm)
X C  Xa 
(3)
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 (3) dijadikan dalam sistem
per-unit (pu). Nilai Xc yang sesungguhnya, harus dikali
dengan nilai impedansi dasar motor menggunakan
rumus sebagai berikut [3,5,7,9].

Cr 
dengan:

( I ph )
( )(VC )

(7)

  2. . f

Karena kapasitor dipasang seri dengan kumparan R
dan S (maka impedansinya menjadi 2 kali dari
kumparan T), maka tegangan pada kapasitor (VC) saat
ini adalah 2 kali tegangan sumber (V), atau dapat
dibuatkan [5,6]:
VC
=2xV
(8)
Besarnya daya reaktif (VARC) pada kapasitor menjadi
[5,6]
:

VARC = .Cr.VC 
(9)
VARC ini selanjutnya menjadi daya semu motor saat
beroperasi pada sistem tenaga 1-fasa.
Bila VAR3ph merupakan daya reaktif motor saat
beroperasi pada sistem tenaga 3-fasa, maka besarnya
daya reaktif motor induksi pada sistem tenaga 1-fasa
(VARM) menjadi [5,6,15]:
VARM = VAR3ph – VARC
(10)
Besarnya arus masuk ke motor (IL), faktor daya
(cos  ) dan daya masukan motor (PL) saat beroperasi
pada sistem 1-fasa menjadi [5,7,15]:
2

VARC
V
VARM
sin  
VARC
I ST 
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(13)

PL  VARC . cos 

(14)

1
faktor daya = cos   cos sin 

efisiensi motor saat beroperasi pada sistem tenaga 3-fasa
dan sistem tenaga 1-fasa sebagai berikut.
Garis merah pada gambar adalah karakteristik saat
motor beroperasi pada sistem 3-fasa, sedangkan garis
hitam adalah saat motor beroperasi pada sistem 1-fasa
dengan menggunakan kapasitor jalan 30 uF. Pemilihan
nilai kapaitor jalan 30 uF merupakan nilai terbaik dari
hasil pengujian di labor.

II. METODOLOGI PENELITIAN
Motor yang digunakan pada penelitian adalah motor
induksi 3-fasa, 1,5HP, 380/220V, Y/∆, 2,75/4,74A, 4
kutup, 50 Hz, 1400 RPM. Motor diuji pada sistem 3fasa dengan sistem hubungan delta. Bentuk rangkaian
kapasitor yang digunakan untuk mengoperasikan motor
induksi 3-fasa pada sistem tenaga listrik 1-fasa
diperlihatkan pada gambar 3 dan bentuk rangkaian
kendali motor diperlihatkan pada gambar 4. Selanjutnya,
bentuk hubungan motor dan peralatan lain untuk melihat
kinerja motor diperlihatkan pada gambar 5.
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Gambar 6. Grafik perbandingan daya keluaran motor
induksi 3-fasa saat beroperasi pada sistem 3-fasa dan
sistem 1-fasa
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Gambar 4. Bentuk rangkaian kendali untuk
mengoperasikan motor
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Gambar 5. Bentuk hubungan motor dengan alat ukur
dan beban motor

Gambar 7. Grafik perbandingan efisiensi motor induksi
3-fasa saat beroperasi pada sistem 3-fasa (3-fs) dan
sistem 1-fasa (1-fs 30)

Bentuk rangkaian pada gambar 3 digunakan dengan
memvariasikan nilai kapasitor start dan kapasitor jalan
agar diperoleh nilai kapasitansi kapasitor yang optimal
untuk mengoperasikan motor pada sistem tenaga 1-fasa.
Semua perhitungan pada motor mengacu kepada rumusrumus
yang telah diberikan sebelumnya dengan
memperhatikan arus yang melewati kumparan motor
agar motor tidak berumur pendek.

IV. PEMBAHASAN
Dari gambar 6 terlihat bahwa saat motor induksi 3fasa hubungan delta beroperasi pada sistem 1-fasa, maka
motor hanya mampu beroperasi dengan baik dengan
arus yang melewati kumparan tidak melewati arus
standarnya hanya sebesar (594,69/892,84) x 100% =
66,61% dari beban penuh 3-fasanya (perhatikan gambar
6). Tetapi pada kondisi ini motor beroperasi dengan
efisiensi 99,76% (dari gambar 7). Dari hasil ini terlihat
bahwa kemanpuan motor untuk dibebani turun menjadi
66,61% tetapi efisiensi maik naik hingga hampir 100%

III. HASIL PENELITIAN
Dari hasil peneltian yang telah dilakukan maka
diperoleh bentuk kinerja motor terhadap kemanpuan dan
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sehingga motor beroperasi dengan rugi-rugi daya yang
kecil.
Dengan mengacu ke persamaan (3) sampai dengan
(6) dengan menggunakan data motor yang diteliti, dan
acuan kepada arus yang melewati kumparan motor,
maka diperoleh nilai Cst = 82,34 uF. Selanjutnya, degan
mengunakan persamaan (7) maka diperoleh nilai
kapasitansi kapasitor jalan Cr = 34,46 uF. Dari hasil
percobaan di labor diperoleh bahwa nilai Cr yang cocok
adalah 30 uF. Dari hasil ini dapat buat bahwa nalai
kapasitor jalan yang cocok adalah 30/34,46 = 0,87 dari
rumus persamaan (7). Oleh karena itu persamaan
kapasitor jalan yang cocok untuk motor standar
hubungan delta dapat dibuatkan menjadi:

Cr  0,87 x

( I ph )
( )(VC )

(15)

V. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1. Bentuk
rangkaian
yang
sederhana
untuk
mengoperasikan motor induksi 3-fasa hubungan
delta pada sistem tenaga 1-fasa adalah dengan cara
memasang kapasitor start dan kapasitor jalan seperti
pada gambar 3 dengan menggunakan persamaan (14)
untuk menentukan nilai kapasitor jalannya (Cr).
2. Motode yang dibuat dapat mengoperasikan motor
induksi 3-fasa hubungan delta pada sistem tenaga 1fasa dengan baik hingga beban makasimal 66% dari
beban nominal 3-fasanya dengan efisiensi yang
mendekati 100%.
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