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RANCANG BANGUN PENGATURAN KECEPATAN MOTOR 
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MENGGUNAKAN RANGKIAN TRIAC DAN DIAC 
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             Nim           : 3204171157 

             Pembimbing         : Jefri Lianda, S.ST., MT 

 

Abstrak 

Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik. Motor AC adalah sebuah motor listrik yang di gerakan oleh 

alternatingcurrent atau arus bolak balik (AC). Umumnya, motor AC terdiri dari 

dua komponen utama yaitu stator dan rotor. Pada dasarnya motor induksi 

dioperasikan pada kecepatan yang konstan, jika beban berubah maka kecepatan 

motor juga akan berubah. 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 fasaini dapat dikendalikan. 

Pengendalian kecepatan motor dapat dilakukan dengan 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. Dalam pengaturan kecepatan motor dapat 

dilakukan dengan mengatur  nilai tegangan pada tampilan voltmeter menggunakan 

potensiometer pada rangkaian triac dan diac.  

 

Kata Kunci :Kecepatan Motor,Triac Dan Diac, Motor Induksi. 
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DESIGN AND CONSTRUCTION OF SINGLE PHASE AC MOTOR SPEED 

BY ADJUSTING VOLTAGE USING A TRIAC CIRCUIT AND 

 

Name of Student   : Irfan Syah 

Nim             : 3204171157 

Advisor      : Jefri Lianda, S.ST., MT 

 

Abstract 

 

 An electric motor is a device for converting electrical energy into 

mechanical energy. AC motor is an electric motor that is driven by alternating 

current or alternating current (AC). Generally, an AC motor consists of two main 

components, namely a stator and a rotor. Basically the induction motor is 

operated at a constant speed, if the load changes then the motor speed will also 

change. Therefore, the right technology must be needed to be able to regulate the 

rotation of a stable single-phase motor. By having a variable rotation of the 

motor, the speed of this single-phase motor can be controlled. Motor speed 

control can be done by adjusting the voltage value for single-phase electric motor 

speed regulation. In setting the motor speed, it can be done by setting the voltage 

value on the voltmeter display using a potentiometer in the triac and diac circuit. 

 

Keywords: Motor speed, Triac and diac, Induction motor. 
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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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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Terdahulu 

 Berikut ini diantaranya kajian terdahulu yang berkaitan dengan 

pengereman dinamik motor induksi 1 fasa. 

 Pengaturan kecepatan motor induksi dapat dilakukan beberapa cara,  yaitu; 

merubah jumlah kutub,Mengubah frekuensi jala-jala, Mengatur tegangan jala-jala, 

Pengaturan tahanan luar pada motor induksi jenis motor lilitan. (Nasution, E,S,. 

dan Hasibuan, A 2018). 

 Motor induksi adalah motor yang paling banyak digunakan saat ini, karena 

memiliki konstruksi yang sederhana, relatif murah, lebih ringan dan memiliki 

efisiensi yang tinggi serta mudah dalam pemeliharaannya. Prinsip Kerja Motor 

Induksi Motor  induksi  bekerja  berdasarkan  induksi  elektromagnetik  dari 

kumparan stator kepada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor universal 

1 phasa yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 1 phasa, maka 

kumparan stator akan menghasilkan    medan    magnet    yang   berputar.    Garis-

garis    gaya   fluks   yang diinduksikan  dari  kumparan  stator  akan  memotong  

kumparan  rotornya  sehingga timbul  gaya gerak listrik (Emf)  atau  tegangan  

induksi.  (Evalina, N., Azis,A, dan Zulfikar, A.2018). 

 arus dan tegangan listrik tersebut dialirkan ke alat pengatur 

kecepatanmotor yang bekerja sebagai alat pengatur tegangan listrik ke motor 

induksi 1 fasa dengan arus dan tegangan inilah, motor induksi berputar dengan 

kecepatan low rpm-high rpm yaitu 0-1500 rpm. Motor listik adalah suatu 

perangkat elektromagnetik yang digunakan untuk, mengkonversi atau mengubah 

energi listrk menjadi energy mekanik( Sofiah ,  dan Apriani Yosi 2019 ). 

 Pada dasarnya motor induksi dioperasikan pada kecepatan yang konstan, 

jika beban berubah maka kecepatan motor juga akan berubah. Karena itu untuk 

mempertahankan agar kecepatan tetap konstan maka tegangan dan frekuensi harus  

diatur.Ada dua jenis motor induksi satu fasa AC berdasarkan rotornya yaitu: 1. 

Motor induksi sangkar tupai ( squirrel-cage motor) 2. Motor induksi rotor 
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belitan(wound-rotor motor ) Kedua motor ini bekerja pada prinsip yang sama dan 

mempunyai konstruksi stator yang sama tetapi berbeda dalam konstruksi rotor dan 

dalam pembahasan dan perancangan alat pengatur kecepatan motor induksi dalam 

skripsi ini akan terfokus ke rotor sangkar tupai karena memiliki kelebihan 

kecepatan putar yang hampir konstan.(Saputra, R.,2014). 

 memaparkan tentang pengendalian motor induksi dengan pengaturan nilai 

tegangan input ke dalam terminal motor induksi, untuk peralatan menggunakan 

komponen triac dan diac, kapasitor, yang rangkaian ini akan mengatur nilai 

tegangan yang akan disuplai ke motor induksi, sedangkan keluaran dari rangkaian 

ini ditentukan dari nilai tegangan yang disuplai pada salah satu kaki triac yang 

merupakan gate dari triac tersebut.(Budianto,  A,. 2014). 

 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1  Motor AC 

  Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik. Motor AC adalah sebuah motor listrik yang di gerakan oleh 

alternatingcurrent atau arus bolak balik (AC). Umumnya, motor AC terdiri dari 

dua komponen utama yaitu stator dan rotor. Stator merupakan komponen listrik 

statis. Rotor merupakan komponen listrik berputar untuk memutar as motor. 

Keistimewaan umum dari semua motor AC adalah medan-magnet putar yang 

diatur dengan lilitan stator. Konsep ini dapat diilustrasikan pada motor tiga-fase 

dengan mempertimbangkan tiga kumparan yang diletakan bergeser 120  listrik 

satu sama lain. Masing-masing kumparn dihubungkan dengan satu fase sumber 

daya tiga-fase. Apabila arus tiga-fase melalui lilitan tersebut, terjadi pengaruh 

medan-magnet berputar  melalui bagian dalam inti stator. Kecepatn medan-

magnet putar tergantung pada jumlah kutub stator dan frekuensi sumber daya. 
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2.2.2 Rangkaian Ekivalen Motor AC 

Kerja motor induksi (AC) seperti juga kerja pada transformator adalah 

berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Oleh karna itu motor induksi 

dipandang sebagai trasformator yang mempunyai cirri-ciri khusus, yaitu : 

1.  Stator sebagai sisi primer.  

2. Rotor sebagai sisi sekunder yang penghantar-penghantarnya dihubung 

singkat dan berputar.  

3. Kopling antara sisi primer dan sisi sekunder dipisahkan oleh celah udara 

(air gap). Rangkaian ekiavalen pada gambar memperlihatkan bahwadaya 

keseluruhan yang dialihkan pada celah udara dari stator (masukan daya ke 

rotor) adalah : 

Rangkaian ekiuvalen pada gambar memperlihatkan bahwa daya 

keseluruhan yang dialihkan pada celah udara dari stator (masukan daya ke rotor) 

adalah :  

𝑝𝑟 = 3𝐼𝑟²
𝑅𝑟

𝑠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.1) 

 

Rugi tembaga rotor 

𝑝𝑟 = 3𝐼𝑟²Rr 

Daya  mekanis yang dibangkitkan oleh motor induksi, 

𝑝𝑚 = 𝑝𝑟 − 𝑝𝑚 = 3𝐼𝑟2
𝑅𝑟

𝑠 − 3𝐼𝑟2Rr = 3𝐼𝑟2Rr
(1 − 𝑠)

𝑠
 

T   =Torsi Motor dalam N-m 

Wr =Kecepatan Rotor dalam Rad/detik 

Ws = Kecepatan Stator dalam Rad/detik 
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Gambar 2.1 Rangkaian Ekivalen Motor induksi (AC) 

(Sumber :pengaturan-kecepatan-motor-ac-sebagai-ae-974598e8.pdf) 

 

2.2.3  Daya Dan Torsi Motor AC 

 Motor listik adalah suatu perangkat elektromagnetik yang digunakan untuk, 

mengkonversi atau mengubah energi listrk menjadi energy mekanik. Namun kita 

akan membahas tentang menghitung arus, daya, pada motor tesebut. Rumus 

menghitung kecepatan sinkron, jika yang diketahui frekuensi dan jumlah katup 

pada motor AC.(Dermanto, 2013)  

Dimana: 

ns = Kecepatan sinkron motor (rpm).  

f   = Frekuensi (Hz).  

P  = Jumlah Kutub Motor [6]. 

ns =
120. f

P
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . (2.2) 

 

Menghitung slip pada motor  

% Slip =
𝑛𝑠 − 𝑛

ns
100% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.3) 

 

Dimana kecepatan  

n  = Kecepatan (rpm)  
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Menghitung arus/ampere motor ketika diketahui daya (watt), tegangan (volt), dan 

faktor daya ( cos  φ) . 

P = V. I . cos φ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..(2.4) 

I =
P

V. cos φ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . (2.5) 

        

Menjalankan motor listrik satu fasa dengan kontaktor sama dengan halnya 

menjalankan motor listrik 3 fasa. hanya saja kontaktor digunakan untuk 

menjalankan motor listrik satu fasa terminal kontak pada kontaktor tidak di pakai 

semuayang tersedia yang digunakan yaitu kabel fasa dan netral. Jika sumber 

listrik yang dimiliki satu fasa  dengan tegangan 220 volt. Maka tidak salah jika 

kita rencanakan pengontrolannya untuk menjalankan motor listrik satu fasa  

dengan kontaktor. pengontrolan kontaktor  dengan menggunakan kontaktor 

magnet banyak sekali  diantaranya digunakan untuk mengontrol motor listrik 1 

atau 3 fasa.  
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Gambar 2.2 diagram kontrol motor  satu fasa 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2021 ) 

 

 Prinsip dari rangkaian tersebut sangat mudah untuk di pahami yaitu jika 

MCB berada di posisi ON dan tombol push button S2 di tekan sesaat kontaktor 

akan menyala. Jika tombol push button S1  ditekan sesaat maka arus listrik yang 

masuk pada terminal coil A1 dan A2 pada kontaktor akan terputus sehingga 

kontaktor akan berhenti menyala. 

 Sedangkan rangkaian daya kecepatan motor ac satu fasa  dapat dilihat dari 

gambar 2.3 berikut ini. 
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Gambar  2.3 Rangkaian daya kecepatan motor 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2021) 

 

 

2.2.4 Diagram Alat Pengatur  kecepatan motor satu fasa 

 Alat Pengatur kecepatan motor induksi 1 fasa tersebut menggunakan 

rangkaian triac dan diac dengan system pengatur potensiometer yang bekerja pada 

tegangan 80vac - 215vac   dengan daya 1000 watt, alat pengatu r sumber 

listriknya disuplay dari  tegangan 220. Frekuensi 50 Hz dan alat pengatur 

diberikan pendingin sehingga tidak menimbulkan panas ketika motor akan diatur 

kecepatan putar nya dari kecepatan rendah sampai dengan kecepatan yang 

dikehendaki. Adapun rangkaian diagram dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah  
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Gambar  2.4  diagram rangkaian  pengaturan kecepatan motor 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2021 ) 

 

Keterangan: 

1.  Vac : Tegangan Input 220 V 

2.   R1  : 22 Ὠ / 1 watt 

3.   R2 : 200 Ὠ / 5 watt  

4.   C1 : 104 j / 400 V  

5.   C2 : 104 j /400 V 

6.   VR : Variabel Resistan 1 k Ὠ / 2 watt 

7. Dc  : Diac qv / 1 ampere  

8. TR  : Triac /Tride 10 Ampere/450 V 

9.  L   : Potensio 500k 

 Cara kerja dari pengaturan di atas adalah sebagai berikut : Apabila 

kedudukan tahanan potensiometer dalam keadaan maksimum dan tegangan belum 

di berikan, maka motor belum berputar karena tegangan gate atau tegangan 

kapasitor belum cukup memberikan pengapian pada diac. Kedudukan tahanan 

potensio diatur sedikit demi sedikit sehingga tahanannya menjadi berkurang, 

menyebabkan tegangan kapasitor terpenuhi dan memberikan pengapian pada diac. 

Karena diac sudah ON maka akan mentrigger kepada triac dan selanjutnya triac 

konduk, mengakibatkan motor berputar lambat. Dengan mengubah-ubah tahanan 

potensiometer R2 maka akan diperoleh kecepatan putaran motor yang berbeda. 
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Dengan pemesangan C pada rangkaian gate akan terjadi penundaan waktu 

pentriggeran pad ½ periode pertama, tetapi pada periode-periode selanjutnya 

beban mendapat energi penuh. 

2.2.5    Box Panel 

Panel listrik adalah suatu benda berbentuk kubus dengan berbagai ukuran 

ataupun bervariasi dengan sebelah sisi dibuat lubang selebar hampir sama dengan 

belakangnya, dan nantinya di baut penutup seperti daun pintu agar bisa dibuka dan 

ditutup, dan didalam panel tersebut terdapat papan yang dikaitkan dengan sisi 

belakang pintu di pakai baut yang nantinya papan tersebut dapat dilepas dan 

dipasang kembali.Dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini 

 

Gambar 2.5 Box panel 

(Sumber :www.gudang listrik) 

 

 Pada umumnya panel listrik adalah terbuat dari plat besi dengan ketebalan 

0,5–1 mm. Biasanya disesuaikan dengan ukuran atau besarnya panel, dan nantinya 

papan tersebut yang akan digunakan tempat pemasangan komponen-komponen 

rangkaian pengereman yang akan digunakan.Tujuan dibuat panel adalah agar 

memudahkan dalam penempatan komponen pengereman seperti kontaktor, MCB. 

. 
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2.2.6   Kontaktor 

Kontaktor magnet yaitu suatu alat penghubung listrik yang bekerja atas 

dasar magnet yang dapat menghubungkan antara sumber arus dengan muatan. 

Bila inti koil pada kontaktor diberikan arus, maka koil akan menjadi magnet dan 

menarik kontak sehingga kontaknya menjadi terhubung dan dapat mengalirkan 

arus listrik. 

Kontaktor merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk 

menyambungkan atau memutuskan arus listrik AC. Kontaktor atau sering juga 

disebut dengan istilah relay contactor dapat kita temui pada panel kontrol listrik. 

Pada panel listrik contactor sering digunakan sebagai selektor atau saklar transfer 

dan interlock pada sistem ATS. Berikut adalah bentuk contactor yang dapat kita 

temui. Bentuk dari kontaktor dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut ini. 

 

 

 

Gambar 2.6 Kontakor 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2021) 

 

 

Prinsip kerja kontaktor sama seperti relay, dalam contactor terdapat 

beberapa saklar yang dikendalikan secara elektromagnetik. Pada suatu kontaktor 

terdapat beberpa saklar dengan jenis NO (Normaly Open) dan NC (Normaly 

Close) dan sebuah kumparan atau coil elektromagnetik untuk mengendalikan 

saklar tersebut. Apabila coil elektromagnetik kontaktor diberikan sumber tegangan 
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listrik AC maka saklar pada kontaktor akan terhubung, atau berubah kondisinya, 

yang semula OFF menjadi ON dan sebaliknya yang awalnya ON menjadi OFF. 

Untuk memahami prinsip kerja kontaktor dapat dilihat dari gambar skema berikut. 

Jenis-Jenis Kontakor 

Kontaktor yang beredar dipasaran pada umumnya dibedakan berdasarkan 

kemapuanya dalam mengontrol tegangan listrik AC. Di pasaran kontaktor 

dibedakan menjadi 2 tipe yaitu : 

1. Kontaktor 1 Fasa 

2. Kontaktor 3 Fasa 

Kontaktor 1 Fasa digunakan untuk mengontrol arus listrik AC 1 Fasa, 

sedangkan kontaktor 3 Fasa digunakan untuk mengontrol aliran listrik AC 3 Fasa. 

Pada kontaktor 1 phasa minimal terdapat 2 saklar utama, sedangkan pada 

kontaktor 3 phasa minimal terdiri dari 3 saklar utama.  

 

2.2.7 Push Button 

Push Button adalah saklar tekan yang berfungsi sebagai pemutus atau 

penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Suatu sistem saklar 

tekan push button terdiri dari saklar tekan start, stop reset dan saklar tekan untuk 

emergency. Push button memiliki kontak NC (normally close) dan NO (normally 

open).Bentuk dari Push Button dapat dilihat pada gambar 2.6.berikut ini. 

 

 

Gambar 2.7Push button 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2021) 
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Push button dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu 

a. Tipe Normally Open (NO)  

 Tombol ini disebut juga dengan tombol start karena kontak akan menutup 

bila ditekan dan kembali terbuka bila dilepaskan. Bila tombol ditekan maka 

kontak bergerak akan menyentuh kontak tetap sehingga arus listrik akan mengalir. 

b. Tipe Normally Close (NC)  

Tombol ini disebut juga dengan tombol stop karena kontak akan membuka 

bila ditekan dan kembali tertutup bila dilepaskan. Kontak bergerak akan lepas dari 

kontak tetap sehingga arus listrik akan terputus.  

c. Tipe NC dan NO 

Tipe ini kontak memiliki 4 buah terminal baut, sehingga bila tombol tidak 

ditekan maka sepasang kontak akan NC dan kontak lain akan NO, bila tombol 

ditekan maka kontak tertutup akan membuka dan kontak yang membuka akan 

tertutup 

 

2.2.8 Voltmeter & Frequency 

untuk menampilkan nilai tegangandan nilai frequensi pada pengatur 

kecepatan motor. Maka digunakan alat ukur ini yang dipasang pada output 

rangkaian pengatur tegangan. Bentuk dari Voltmeter dapat dilihat pada gambar 2.7 

berikut ini. 

 

Gambar 2.8 Voltmeter 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2021 ) 
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2.2.9  MCB (Miniature Circuit Breaker) 

 MCB adalah komponen dalam dalam pengaturan kecepatan motor yang 

mempunyai peran sangat penting. Komponen ini berfungsi sebagai pengaman 

rangkaian kontrol atau  saklar utama dari pengaturan kecepatan motor, bila terjadi 

beban lebih dan hubung singkat arus listrik (short circuit atau korsleting).Bentuk 

dari MCB dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut ini. 

 

 

Gambar 2.9 Miniature Circuit Breaker 

     (  Sumber : Dokumentasi penulis, 2021) 

 

 

2.2.10 Lampu Indikator 

Pilot lamp merupakan lampu yang biasa digunakan sebagai sinyal 

pemberitahu pada panel listrik. Jenis lampu pilot memiliki cahaya yang berasal 

dari Dioda LED (Light Emitting Diode) dan memiliki jenis yang berbeda 

pula.Pilot lamp umumnya memiliki beberapa jenis seperti, Pilot lamp 220/230 

VAC dan Pilot Lam 24 VDC. 

Pilot lamp juga memiliki beberapa macam warna yang tentunya dengan 

fungsi yang berbeda-beda, seperti warna merah (menandakan panel listrik mati), 

hijau (panel listrik hidup), orange (panel listrik mengalami korsleting).Tapi ada 

juga pilot lamp yang digunakan untuk 3 sinyal dengan warna R (red),Y (yellow), 

B (Blue). Biasanya pilot lamp digunakan di panel listrik tegangan menengah 
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sampai tegangan tinggi juga.Bentuk dari lampu indikator dapat dilihat pada 

gambar 2.9 berikut ini. 

 

 

Gambar 2.10 Lampu indikator 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2021) 

 

 

2.2.11 Terminal Blok 

Terminal blok adalah suatu tempat berhentinya arus listrik sementara,yang 

akan dihubungkan ke komponen yang lain atau komponen outgoing. Dalam 

pembuatan panel listrik, terminal blok termasuk salah satu komponen utama sebab 

memiliki manfaat yang besar. Terminal blok memiliki manfaat yang sangat besar 

dalam pembuatan panel listrik karena semua arus listrik yang di hubungkan ke 

terminal blok dapat di hubungkan dengan komponen-komponen lainnya sehingga 

panel listrik dapat listrik dapat bekerja dengan baik karena adanya terminat 

blok.Terminal blok juga memiliki fungsi untuk menata rangkaian listrik supaya 

lebih rapi. Dengan adanya terminal blok maka komponen rangkaian akan tersusun 

dengan rapi dan dengan adanya terminal blok, Anda dapat membuat sebuah 

rangkaian listrik yang dapat di hubungkan dengan jaringan listirk yang satu 

dengan jaringan listrik yang lain. Semua itu bisa Anda susun dan Anda rangkai 
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menjadi satu pada terminal blok. Bentuk dari terminal blok dapat dilihat pada 

gambar 2.10 berikut ini. 

 

 

Gambar 2.11Terminal blok 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2021) 

 

Fungsi terminal blok adalah satu set dua atau lebih titik koneksi sekrup 

yang serupa. Anda dapat menghubungkan kabel pada titik-titik ini. Setrip terminal 

menggabungkan banyak blok serupa dalam satu perangkat. Dalam strip, blok 

diisolasi satu sama lain.Fungsi utama blok terminal adalah untuk menghubungkan 

dan mengisolasi. Badan balok utama terbuat dari bahan yang kuat, seperti plastik 

atau keramik, yang secara elektrik mengisolasi balok yang berdekatan. Bagian 

konduktor terbuat dari tembaga dan logam tahan korosi yang kompatibel dengan 

tembaga. 

Terminal blok harus dipasang terlebih dahulu di lokasi yang aman dan 

stabil, jauh dari kelembaban. Desainer telah mengembangkan blok terminal untuk 

keperluan rumah tangga, industri, elektronik dan banyak kegunaan lainnya. 

 

2.2.12 Duct kabel 

 Dalam fungsi utama dari penggunaan Duct kabel antara lain untuk 

memudahkan mengelola jaringan kabel dalam suatu panel box pada rangkaian 

kontrol, bangunan baik itu berskala besar seperti gedung perkantoran dan rumah 
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sakit maupun bangunan yang lebih kecil seperti rumah. Untuk pengelolaan yang 

aman, Sementara untuk fungsi merapikan kabel  dan memudahkan saat 

dibutuhkan perbaikan maupun pemasangan yang mana kabel harus ditarik dalam 

sistem duct. Biasanya pipa yang digunakan berbahan PVC berkualitas 

 

 

Gambar 2.12 Duc kabel 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2021 ) 

 

 

 

2.2.13 Skun Kabel 

Skun kabel sering juga disebut sepatu kabel, atau Cable lug. Skun kabel 

adalah salah satu accessories kabel yang berfungsi untuk penyambungan kabel ke 

terminal atau panel dengan dibautkan pada bussbar atau panel. Kabel Skun Ring 

(ring kabel) adalah kepala kabel, kabel terminating atau lebih dikenal dengan 

sepatu kabel (Cable Shoes) terbuat dari tembaga Skun kabel atau cable shoesatau 

kabel lug adalah sama sama sepatu kabel, yang  ber fungsi untuk penyambungan 

kabel ke terminal atau dengan dibautkan pada  bussbar atau panel. Ada berbagai 

jenis skun Almunium, tembaga, maupun almunium-tembaga, serta berbagai ukuran 

35mm, 50mm, 70mm, 95mm, 120mm, 150mm, 240mm, 300mm, 400mm, 
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500mm, 630mm. Tergantung jenis kabel dan ukuran.Untuk kebutuhan 

penyambungan kabel jaringan listrik (Terminasi), Skun kabel terdiri dari beberapa 

jenis, yaitu Kabel skun AL (aluminium), skun CU (tembaga), Kabel skun AL-CU 

(bimetal).Bentuk dari skun kabel dapat dilihat pada gambar 2.11.berikut ini. 

 

 

Gambar 2.12  Skun Kabel 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2021) 

 

Ada beberapa jenis skun yang sering dipakai yaitu skun garpu adalah jenis 

skun yang digunakan sebagai penyambung dan koneksi antara kabel dengan alat 

listrik dan instrument. Kabel skun terbuat dari tembaga, sehingga memiliki daya 

hantar listrik yang baik. Kebanyakan skun bentuk garpu telah melalui proses krom 

sehingga tidak mudah oksidasi dan berkarat. Skun garpu biasanya digunakan 

untuk menghubungkan kabel dengan instrument pada berbagai instalasi listrik, 

panel listrik, electronic dan otomotif. Bentuk kepala seperti garpu sengaja dibuat 

sehingga mudah untuk dipasang dan dilepas. Skun garpu biasanya juga sering di 

press menggunakan tang crimping. 

Skun Ring (ring kabel) adalah sambungan bulatan mata itik sebenarnya 

bukanlah sambungan untuk menghubungkan kabel satu dengan kabel lainnya.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1      Sistem Kerja Alat Secara Umum 

 Ketika tegangan masuk ke kontaktor dan push button dalam keadaan on, 

kontaktor akan mengunci, maka  lampu indikator akan menyala dan arus mengalir 

ke terminal input pengatur kecepatan  motor, dan mengalir ke volt meter,  

kemudian tegangan output  dari  rangkaian pengatur kecepatan motor, kemudian  

mengalir ke terminal motor ac satu fasa, dan motor  kecepatan motor dapat di atur 

menggunakan alat pengatur kecepatan dengan mengubah tegangan motor secara 

bervariasi menggunakan potensio. 

3.2      Blok Diagram Sistem 

 Blok diagram merupakan gambaran urutan keseluruhan kerja secara umum 

dari suatu sistem. Tujuannya yaitu untuk memudahkan dalam melihat proses yang 

berlangsung dalam sistem yang dibuat. Blok diagram dari rancang bangun 

pengaturan kecepatan motor ac satu dapat dilihat pada gambar blok diagram 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.1 Blok diagram Pengatur kecepatan motor ac satu fasa 

(Sumber : dokumentasi, 2021) 

 

 

 

 

 

Kontaktor 

 
 

motor 1 

fasa 

Sumber 

ac satu 

fasa 
 

Alat pengatur 

kecepatan 
 

Voltmeter 
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3.2.1  Penjelasan Blok Diagram Sistem 

1. Sumber AC 1 Fasa 

Sumber AC 1 fasa adalah sumber utama dari yang rangkaian kontrol maupun 

komponen pengatur kecepatan motor yaitu motor induksi, rangkaian pengatur 

tegangan  dan lampu indikator. 

2. Kontaktor 

Kontakor adalah saklar yang beroperasi secara elektomagnetik kontaktor 

digunakan untuk sisitem penguncian atau pemustus  pensaklaran pada push button  

4. Alat pengatur kecepatan 

 Alat pengatur ini menggunakan rangkian triac dan diac sebagai pengatur 

tegangan pada motor   

5. Voltmeter ini merupakan  data tegangan dari alat pengatur tegangan dari 

rangkian triac dan diac 

6. Motor start kapasitor 

Adalah objek penelitian yang digunakan untuk untuk pengatur kecepatan 

motor . 
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3.3   Cara Kerja Alat 

3.3.1 Flowchart 

Berisi tahapan sistem kerja pengereman dinamik motor induksi satu fasa 

dari tahap awal hingga tahap akhir yang dapat dilihat pada gambar 3.2.berikut ini 

                             

Mulai

Push button 2 on

Kontaktor on

Pengatur 

kecepatan on

Motor on

Kontaktor off

Selesai

YA

TIDAK

 

 

Gambar 3.2 Flowchart 

(Sumber : dokumentasi, 2021) 
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3.3.2 Penjelasan Tahap Flowchart 

1. Mulai  

2. Perancangan alat dan bahan  dalam tahap ini semua peralatan sudah siap 

dibuat untuk tahap berikutnya yaitu pengujian alat. 

3.  JikaPush button 2 On yaitu dimana arus yang mengalir dan mengaktifkan 

kontaktor sehingga mengaktifkan  lampu indkator  dan mengaktifkan  modul 

triac dan motor terhubung ke motor listrik 1 fasa. 

4. JikaPush button 1 On  adalah saat kontaktor  diputus sumber nya oleh anak 

kontak. ini menyebabkan sumber 1 fasa yang mengalir ke motor terputus dan 

motor akan off. 

5. Selesai 

Selesai adalah proses dimana sistem berhenti dan akan memulai lagi dari 

awal. 

 

3.4 Rancangan Hardware 

Perangkat keras yang dimaksud adalah perangkat yang dibutuhkan dalam 

pembuatan alat pengaturan kecepaan motor listrik satu fasa. Setiap perangkat 

tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Perancangan alat pengereman 

dinamik motor induksi 1 fasa dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini. 

 

 

Gambar 3.3. Rancangan Hardware pengatur kecepatan motor 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2021)S 
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3.5 Rancangan Prototype 

 Rancangan dari alat pengaturan kecepatan motor ac satu fasa tampak 

depan dapat dilihat pada gambar 3.4. berikut ini. 

 

Gambar3.4. Rancangan prototype alat tampak depan 

(Sumber:Dokumentasi,2021) 

Rancangan dari alat pengaturan kecepatan ini tampak  depan terdiri dua 

bagian utama yaitu bagian depan panel yang terdiri beberapa komponen seperti 

voltmeter, push button,lampu indikator dan potensio sebagai pengatur tegangan. 

bagian dalam panel yang nantinya akan diisi dengan rangkaian kontrol dan 

sebelah kanan ada motor induksi 1 fasa start kapasitor yang nantinya akan 

digunakan sebagai objek pengaturan kecepatan motor. Sedangkan bagian dalam 

panel dapat dilihat seperti pada gambar 3.5.berikut ini. 

 

 

Gambar3.5. Rancangan prototype bagian dalam panel 

(Sumber: Dokumentasi,2021) 
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BAB IV 

DATA DAN ANALISA 

4.1 Hasil Rancangan  

 Hasil rancangan merupakan hasil nyata pembuatan komponen dari 

pengatur kecepatan motor ac satu fasa sesuai dengan desain yang dibuat 

sebelumnya. Hasil rancangan dari pengatur kecepatan motor ac satu fasa adalah 

sebagai berikut: 

 

4.1.1 Panel Kontrol 

  Didalam panel kontrol terdapat komponen yang digunakan dalam 

mengatur kecepatan motor diantaranya yaitu, rangkaian diac dan triac, kontaktor, 

serta komponen pengaman seperti Mcb dan volt meter untuk menampilkan 

tegangan yang di berikan ke motor. Seperti yang terlihat pada gambar 4.1.berikut 

ini. 

 

Gambar 4.1 Panel kontrol 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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4.1.2 Motor AC1 Fasa 

 Motor ac yang digunakan dalam pengujian pengaturan kecepatan motor 

menggunakan motor  mesin cuci  pengering berjenis motor induksi satu fasa 

dengan Daya 60 Watt dan tegangan nominalnya 70-220 volt. Yang nantinya akan 

diberikan tegangan  untuk mengatur kecepatan motor dan tegangan bervariasi 

yang bisa   diatur pada panel kontrol menggunakan potensio meter. Seperti yang 

terlihat pada gambar 4.2. Berikut ini. 

 

 

Gambar 4.2 Motor induksi 1 fasa 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 
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4.1.3 Gambar Keseluruhan Alat 

Gambar keseluruhan dari alat yang telah dirancang dimana semua 

komponen-komponen alat telah disatukan sesuai dengan fungsinya masing-

masing. Seperti yang terlihat pada gambar 4.3. Berikut ini. 

 

 

 

Gambar 4.3 Keseluruhan alat 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

4.2.2 Pengujian dengan mengatur kecepatan 

4.2.2.1 Mengatur kecepatan dengan memvariasikan tegangan  

  Adapun cara untuk pengambilan data 

1. Rangkaian kontrol dihubungkan dengan tegangan 220 volt AC. 

2. Motor induksi 1 fasa dihubungkan dengan pengatur tegangan. 

3.  Voltmeter di pasangkan pada terminal keluaran alat sebelum terhubung 

dengan motor dengan cara seri. 

4. tuas MCB dinaikan dari posisi off menjadi posisi on. 

5. Setelah semuanya terhubung hidupkan alat pengatur kecepatan dengan 

menekan push button 2 (start). 

6. Pasang tachometer pada poros motor, dan catat kecepatannya tiap terjadi   

perubahan tegangan. 

7. Melakukan pengukuran tegangan,arus dan bentuk gelombang yang terjadi 

dengan memutar pengatur kecepatan secara bertahap. 
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8. Setelah melakukan semua pengukuran selanjutnya menekan push button 1   

(stop) arus pada kontaktor terputus dan motor akan mati. 

 

Data hasil pengujian motor dengan mengatur tegangan motor dapat dilihat 

pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Pengujian motor dengan mengatur tegangan 

 

NO 

Tegangan pada motor 

( Volt) 

Arus pada motor 

( Ampare) 

RPM 

 

Vin Vout Iout  

1 220 50 V 0.1 206.6 

2 220 75 V 0.14 289 

3 220 95 V 0.17 391.2 

4 220 115 V 0.20 424.3 

5 220 125 V 0.21 655.0 

6 220 150 V 0.23 775.9 

7 220 170 V 0.25 801.7 

8 220 195V 0.26 817.1 

9 220 201 V 0.27 942.3 

10 220 215 V 0.28 1048.3 

11 220 220 V 0.30 1253 
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Gambar 4.4 grafik kecepatan motor 

 Dari hasil pengujian didapatkan hasil pengukuran dari tegangan minimum 

50 Volt  sampai tegangan maksimum 220 Volt mendapatkan nilai rpm yang stabil, 

semakin besar tegangan yang diberikan maka semakin tinggi kecepatan motor 

atau meningkat. 

Tabel 4.2 Hubungan antara Tegangan dengan Arus Motor 

NO 
Tegangan 

( Volt) 

Arus 

( Ampare) 

1 50 V 0.1 

2 75 V 0.14 

3 95 V 0.17 

4 115 V 0.20 

5 125 V 0.21 

6 150 V 0.23 

7 170 V 0.25 

8 195V 0.26 

9 201 V 0.27 

10 215 V 0.28 

11 220 V 0.30 
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Dari hasil pengujian didapatkan  hasil kecepatan motor dari tegangan 

minimal–maksimal, arus (ampere) motor berbanding lurus terhadap tegangan 

yaitu semakin besar tegangan yang di berikan maka semakin besar arus yang 

didapatkan. 

4.2 Analisa Perhitungan kecepatan motor 

Untuk mencari besarnya  daya kecepatan motor yang  di berikan melalui 

tegangan pada motor  maka digunakan data pada tabel 4.3. Dengan  persamaan : 

P = V x I x cos q ............................................................................................... (4.1) 

Dimana : 

 

P: Daya kecepatan motor 

V : Tegangan (𝑉𝑜𝑢𝑡) 

I  :  Arus (𝐼𝑜𝑢𝑡) 

cos 𝜑:  Faktor daya (0.9) 

 

a. Daya Kecepatan motor dengan tegangan 50 volt 

Diketahui : 

V = 50 v 

0
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100

150

200

250

hubungan tegangan dan arus

Tegangan
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I = 0.1 A 

P = ? 

Penyelesaian :  

P = 50 x 0.1x cos 𝜑 

P = 4.5 Watt 

b. Daya Kecepatan motor dengan tegangan 75 volt 

Diketahui : 

V = 75 v 

I = 0.14 A 

P = ? 

Penyelesaian :  

P = 75 x 0.14 x 0.9 

P = 9.45 Watt 

c. Daya Kecepatan motor dengan tegangan 95 volt 

Diketahui : 

V = 95 V 

I = 0.17 A 

P = ? 

 

 

Penyelesaian :  

P = 95 x 0.17 x 0.9 

P =  14.53 Watt 

d. Daya Kecepatan motor dengan tegangan 115 volt 

Diketahui : 

V = 115 v 

I = 0. 20 A 

P = ? 

Penyelesaian :  

P = 115 x 0.20 x 0.9 

P = 20.7 Watt 
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e. Daya Kecepatan motor dengan tegangan 125 volt 

Diketahui : 

V = 125 v 

I = 0.21 A 

P = ? 

Penyelesaian :  

P =125 x 0.21 x 0.9 

P = 23.62 Watt 

f. Daya Kecepatan motor dengan tegangan 150 volt 

Diketahui : 

V = 150v 

I = 0.23 A 

P = ? 

Penyelesaian :  

P = 150 x 0.23 x 0.9 

P = 31.05 Watt 

g. Daya Kecepatan motor dengan tegangan 170 volt 

Diketahui : 

V = 170  v 

I = 0.25 A 

P = ? 

Penyelesaian :  

P = 170  x 0.25 x 0.9 

P = 38.25 Watt 

h. Daya Kecepatan motor dengan tegangan 195 volt 

Diketahui : 

V = 195V 

I = 0.26 A 

P = ? 

Penyelesaian :  

P = 195 x 0.26 x 0.9 
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P = 45. 63 Watt 

i. Daya Kecepatan motor dengan tegangan 201 volt 

Diketahui : 

 

V = 201 V 

I = 0.27 A 

P = ? 

Penyelesaian :  

P = 201 x 0.27 x 0.9 

P = 48.84 Watt  

j. Daya Kecepatan motor dengan tegangan 215 volt 

Diketahui : 

V = 215 V 

I = 0.28A 

P = ? 

Penyelesaian :  

P = 215 x 0.28 x 0.9 

P =54.18 Watt 

k. Daya Kecepatan motor dengan tegangan 220 volt 

Diketahui : 

V = 220 V 

I = 0.30 A 

P = ? 

Penyelesaian :  

P = 220 x 0.30 x 0.9 

P = 59.4 Watt. 
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Hasil perhitungan daya pengaturan kecepatan motor ac terhadap 

kecepatan motor yang ditampilkan dalam tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Daya pengaturan kecepatan motor dan rpm motor. 

 

No 

Daya kecepatan 

(Watt) 

Kecepatan motor 

 ( rpm) 

1 4.5 206.6 

2 9.45 289 

3 14.53 391.2 

4 20.7 424.3 

5 23.62 655.0 

6 31.05 775.9 

7 38.25 801.7 

8 45. 63 817.1 

9 48.84 942.3 

10 54.18 1048.3 

11 59.4 1253 
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  Dari hasil analisa daya terlihat pengaruh besar daya terhadap tegangan dan 

arus, mendapatkan hasil semakin tinggi kecepatan motor yang diberikan maka 

daya motor meningkat rpm yang di dapatkan stabil sesuai dengan name plat 

motor 1300 rpm dengan tengangan 220 Volt. 
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Tabel 4.4 Pengukuran bentuk gelombang 

No Tegangan(volt) Bentuk Gelombang 

1 Tegangan : 50 V 

Chanel : 1 

Skala   : 2  V/DIV 

T/DIV : 10 

P     : 10  

 

2 Tegangan : 60 V 

Chanel : 1 

Skala   : 2  V/DIV 

T/DIV : 10 

P     : 10 

 

3 

 

 

 

 

Tegangan : 70 V 

Chanel : 1 

Skala   : 2  V/DIV 

T/DIV : 10 
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4 Tegangan : 75 V 

Chanel : 1 

Skala   : 2  V/DIV 

T/DIV : 10 

P     : 10 

 

5 Tegangan : 80 V 

Chanel : 1 

Skala   : 2  V/DIV 

T/DIV : 10 

P     : 10 

 

6 Tegangan : 90 V 

Chanel : 1 

Skala   : 5  V/DIV 

T/DIV : 10 

P     : 10 

 

7 Tegangan : 95 V 

Chanel : 1 

Skala   : 5  V/DIV 

T/DIV : 10 

P     : 10 
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8 Tegangan : 100 V 

Chanel : 1 

Skala   : 5  V/DIV 

T/DIV : 10 

P     : 10 

 



40 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Kesimpulan meliputi hasil dari pengujian dan analisa dari pengatur 

kecepatan motor ac dengan mengatur tegangan menggunakan triac dan diac yang 

telah dibuat. Beberapa kesimpulan yang bisa diambil yaitu: 

1. Kecepatan motor ac dapat diatur dengan menggunakan rangkaian tiac dan 

diac dengan cara mengatur tegangan 

2. Dari hasil pengambilan data pengatur kecepatan motor adalah semakin besar 

tegangan yang diberikan yaitu semakin cepat putaran motor . 

3. Dari hasil pengambilan data di dapatkan besar arus listrik berbanding lurus 

terhadap tegangan. 

Dari hasil pengujian data  didapatkan daya kecepatan motor maksimal 

adalah sebesar 59.4 Watt dan kecepatan sinkron motor sebesar 1253 RPM. 

 

5.2  Saran 

 Untuk kesempurnaan alat dan skripsi tentang pengatur kecepatan motor ac 

satu fasa diperlukan beberapa perbaikan yang perlu dilakukan, diantaranya: 

1. Mengunakan lebih dari satu motor dengan daya yang berbeda agar mendapat 

perbandingan kecepatan motor saat diberikan tegangan. 

2. Menggunakan digital frekuensi untuk menampilkan frekuensi yang di 

dapatkan dari perubahan nilai tegangan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 pemasangan komponen pengatur kecepatan 

 

 

 

 

Lampiran 2 pengujian alat 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 3 pengukuran gelombang osiloskop 
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