
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri di indonesia mengalami peningkatan yang sangat 

pesat, baik pada perindutrian yang besar maupun perindustrian kecil. Dengan 

Perkembangan tersebut kebutuhan akan peralatan produksi yang tepat sangat 

diperlukan agar dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Sebagian besar 

dari peralatan industri menggunakan tenaga listrik.Sebagian besar dari peralatan 

industri menggunakan tenaga listrik sebagai penggerak utama, salah satunya 

menggunakan motor listrik satu fasa. 

Motor induksi merupakan motor listrik AC yang bekerja berdasarkan 

induksi medan magnet antara rotor dan stator. Motor induksi dapat di 

klasifikasikan. Motor ini hanya memiliki satu gulungan stator, beroprasi dengan 

pasokan daya satu fasa, memiliki sebuah rotor kandang tupai, dan memerlukan 

sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini motor ini merupakan jenis 

motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga, seperti, mesin 

cuci, pengering pakaian, dan untuk penggunaan hingga 3 sampai 4 Hp. Oleh karna 

itu harus diperlukan teknologi yang tepat untuk dapat mengatur putaran motor 

satu fasa stabil. Dengan memiliki putaran motor yang bervariasi, kecepatan dari 

motor satu fasa dapat dikendalikan. Pengendalian kecepatan motor dapat 

dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu dengan mengubah jumlah 

pasangan kutub, pengaturan frekuensi dan mengatur nilai tegangan untuk 

pengaturan kecepatan motor listrik satu fasa . 

Untuk melakukan pengaturan kecepatan ini paling mudah dan efektif 

apabila dibandingkan dengan yang lain, terutama untuk motor induksi satu 

fasa.Pengaturan putaran motor dengan peralatan pendukung yang telah  tersedia di  

pasaran akan mempermudah untuk merangkai sesuai dengan yang direncanakan. 

Dalampengaturan kecepatan motor dapat dilakukan dengan mengatur  nilai 

tegangan input melalui potensio meter dalam modul pengatur kecepatan motor. 

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul ini. 



2 
 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari hasil latar belakang masalah diatas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam Skripsi ini sebagai berikut:   

1. Bagaimana merancang  sistem kontrol pengaturan kecepatan motor ac satu 

fasa? 

2. Bagaimana cara kerjapengaturan kecepatan motor  satu fasa? 

3. Bagaimana analisa pengaruh  pengatur kecepatan terhadap motor ac satu fasa? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi pembahasan materi ini, perlu dilakukan batasan masalah 

agar pembahasan menjadi terarah dan sesuai yang diharapkan. Batasan masalah 

dari pengaturan kecepatan motor ac satu fasa, yaitu: 

1. Menggunakan motor induksi1 fasa 

2. Menggunakan kontaktor 

3. Merangkai rangkian triac daan diac 

4. Menggunakan volt meter ac 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penulisan dari alat ini adalah memberikan gambaran tentang 

konsep dasar alat pengaturan kecepatan motor ac satu fasa sehingga diharapkan 

dapat bermanfaat dalam bidang industri, dan sebagai media pembelajaran. 

Manfaatnya yaitu sebagai sarana pembelajaran untuk menambah pengetahuan dan 

keterampilan dengan membuat alat pengaturan kecepatan motor ac satu fasa.  

Penggunaan rangkaian triac dan diac sebagai salah satu sistem kontrolnya sebagai 

pengatur tegangan , sehingga dapat mengatur kecepatan motor ac satu fasa dengan 

mengatur  nilai teganganya . 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

 Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh masalah yang akan 

dibahas dalam Proposal Skrips ini, maka penulis menggunakan sistematika 

sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat dan metode penyelesaian 

masalah. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan tentang teori dasar yang menjelaskan tentang 

komponen-komponen yang digunakan serta teori dasar dalam 

pembuatan alat ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentanglangkah proses mengenai perancangan, 

pengujian dan analisa sistem serta realisasi pembuatan transformator 

step up untuk memanfaatkan losses arus netral pada gardu distribusi. 

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini berisikan tentang pengujian metode yang dilakukan  

secara teratur dan penganalisaan data/evaluasi. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian 

ini. 
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