
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1 Latar Belakang 

  Pada saat ini dimana perkembangan teknologi sudah sangat maju, 

motor induksi banyak digunakan dalam perusahaan produksi untuk meningkatkan 

efisiensi dalam proses produksinya. Motor Induksi dipilih karena motor induksi 

memiliki banyak keuntungan daripada motor listrik lainnya, yaitu harganya yang 

lebih murah, konstruksinya yang sederhana, dan lebih kuat. Tetapi permasalahan 

dalam menggunakan motor induksi adalah pada saat pengasutan motor, karena 

motor induksi memiliki arus pengasutan yang tinggi dibandingkan arus 

nominalnya.  

         Motor  induksi (asinkron) ini pada umumnya hanya memiliki satu suplai 

tenaga yang mengeksitasi belitan stator, belitan rotornya tidak terhubung langsung 

dengan sumber tenaga listrik, melainkan belitan ini dieksitasi oleh induksi dari 

perubahan medan magnetik yang disebabkan oleh arus pada belitan stator. Hampir 

semua motor AC yang digunakan adalah motor induksi, terutama motor induksi 

tiga fasa yang paling banyak dipakai di perindustrian.   

ketika motor listrik dinyalakan, maka nilai arus start nya akan melebihi 

nilai arus nominal yang dimiliki oleh motor tersebut. Pada saat melakukan proses 

penghasutan nilai arus pada motor listrik akan mengalami lonjakan yang cukup 

besar. Nilai arus pada proses penghasutan motor listrik ini berkisar empat sampai 

tujuh kali nilai arus nominal motor tersebut, hal inilah yang menyebabkan 

terjadinya jatuh tegangan pada sistem listrik yang terhubung pada motor induksi 

tersebut. Jika motor induksi memiliki kapasitas daya yang besar maka jatuh 

tegangan pada saat proses penghasutannya akan besar, sehingga dapat 

membahayakan sistem tenaga listrik yang terhubung ke motor induksi tersebut. 

Starter  ini  terdiri dari  Breaker  sebagai proteksi hubung singkat, 

Magnetik, Contactor,  Over  Currren  Relay  dan  komponen  kontrol  seperti  

push  button, MCB  dan  pilot  lamp.  Kontrol  Start  dan  Stop  dilakukan  dengan  
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push button yang   mengontrol  tegangan  pada  coil   kontaktor.  Sementara  itu  

output   OCR terangkai secara seri sehingga jika OCR trip, maka output OCR 

akan melepas tegangan ke coil kontaktor. Komponen penyusun starter ini harus 

mempunyai ampacity yang cukup besar. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Perancangan system kontrol alat monitoring pengaruh tegangan     

supply   terhadap arus starting motor induksi 3 fasa dengan metode star delta  ? 

2. Bagaimana pengaruh arus starting motor induksi 3 fasa secara star delta secara 

manual terhadap perubahan tegangan supply ? 

3. Bagaimana pengaruh arus starting motor induksi 3 fasa secara star Delta 

otomatis terhadap perubahan tegangan supply ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah pengembangan alat ini adalah Untuk membatasi 

pembahasan materi, diperlukan batasan masalah agar pembahasan menjadi terarah 

dan sesuai yang diharapkan: 

1.  Analisa dibatasi pada respon motor induksi 3 fasa secara star dan delta  yang 

dioperasikan pada motor induksi 3 fasa. 

2. Pada tugas akhir ini penulis hanya menggunakan metode panghasutan  Star - 

Delta. 

3. Tidak membahas masalah terjadinya jatuh tegangan jala-jala 

4. Tidak membahas tentang harmonisasi yang terjadi. 

5. Tidak membahas masalah proteksi motor induksi 3 fasa akibat tegangan jatuh. 

 

1.4  Tujuan dan manfaat 

  Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah memberikan gambaran tentang 

konsep dasar alat pengasutan motor induksi 3 fasa sehingga diharapkan dapat 

bermanfaat dalam bidang industri, dan sebagai media pembelajaran.  
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Manfaatnya yaitu sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan 

pengetahuan dan keterampilan dengan menganalisa motor tiga fasa jika terjadinya 

lonjakan arus sehingga pengaruh terhadap tegangan, timer sebagai salah satu 

sistem kontrolnya, sehingga diketahui pengaruh  tegangan supply terhadap arus 

starting, juga sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan 

terciptanya ide dan inovasi dalam pembuatan skripsi. 

Tujuan dan manfaat lain yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa alat monitoring pengaruh tegangan supply terhadap arus starting 

start-delta motor induksi 3 fasa. 

2.  Mengetahui pengaruh arus starting motor induksi 3 fasa hubungan star (Y). 

3. Mengetahui pengaruh arus starting motor induksi 3 fasa hubungan delta (∆). 

4. Mengetahui pengaruh arus starting motor induksi 3 fasa secara kombinasi star-

delta terhadap perubahan tegangan supply. 

 

1.5      Metode Penyelesaian Masalah 

Adapun metode penyelesaian masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Merancang alat sistem monitoring starting star delta motor induksi 3 fasa daya 

1.1 KW terhadap tegangan inputan. 

2. Pembuatan alat berdasarkan perancangan. 

3. Pengujian alat menggunakan motor 3 fasa dalam keadaan terhubung rangkaian 

star maupun delta bagaimana pengaruh I startingnya.  

4. Pengambilan data dari hasil pengujian dan Kesimpulan. 
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