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2.1 Tinjauan Pustaka 

Permasalahan yang sering terjadi pada motor induksi merupakan 

pengaturan frekuensi, karena sifatnya yang nonlinear dan terdapat parameter yang 

bersifat tidak pasti, salah satunya adalah beban yang berubah–ubah. Melakukan 

pengembangan dan evaluasi untuk kerja sistem penggerak motor induksi dengan 

beban berubah menggunakan inverter PWM berbasis mikrokontroler. Pada sistem 

ini menggunakan mikrokontroler M68HC11E9 yang dapat menggerakkan motor 

induksi pada kecepatan putar tertentu dibwah dan di atas kecepatan dasar dengan 

beban berubah (Purwanto Gendroyono,1999). Selain itu, inverter dengan metode 

Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM) sebagai pengendali motor induksi 

3 fasa memiliki efisiensi tegangan keluaran lebih baik jika dibandingkan dengan 

Variabel Speed Drive (VSD). Dengan menggunakan IC terprogram yang bertujuan 

sebagai pengendali motor induksi 3 fasa (Emanuel Agung Nugroho,2016). 

Pengendalian kecepatan motor induksi satu fasa yang diaplikasikan dengan  

inverter sangat menguntungkan agar pada saat starting tidak terjadi lonjakan 

berlebih. Dengan tidak terjadinya lonjakan berlebih membuat motor induksi 

semakin baik (Heri Haryanto,2011). Dengan baiknya penggunaan inverter 

membuat penggunaan energi lebih hemat. Inverter sebagai pengontrol tegangan dan 

frekuensi akan mengurangi lonjakan energi pada saat starting. Dibandingkan 

dengan autotrafo yang digunakan sebagai pengendali tegangan dan frekuensi 

inverter lebih baik karena dapat mengendalikan putaran motor 3 fasa (Eko 

Nurcahyo,2017). Banyak fungsi yang dapat diberikan inverter tidak hanya 

penggunaan starting, inverter juga dapat digunakan sebagai pengontrol pemakaian 

pompa air agar tidak digunakan terus menerus yang akan mebuat terjadinya 



pemborosan energi yang digunakan. Inverter sebagai pengontrol pemakaian pompa 

air digunakan sebagai pengatur putaran pompa air sesuai dengan beban pemakaian 

air yang digunakan dengan cara mengubah frekuensinya (Dina Fitria, 2015). 

Dari beberapa tinjauan pustaka yang ada diatas kelebihan pada tugas akhir 

ini  dibandingkan dengan referensi diatas pada kontrol menggunakan inverter ATV 

12 untuk pengatur penghalus pada saat starting motor 3 fasa dan dapat digunakan 

sebagai pengereman dengan PLC Delta DVP-14EC sebagai pusat kendali serta 

menggunakan HMI (Human Machine Interface) agar mampu memonitoring dan 

mengatur keadaan pada saat starting dan pengereman motor. Dengan pengaturan 

starting dan pengereman yang halus akan membuat hemat energi pada pemakaian 

motor induksi 3 fasa. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Starting Motor 3 Fasa 

Motor induksi saat dihidupkan secara langsung akan menarik arus 5 sampai 

7 kali dari arus beban penuh dan hanya menghasilkan torsi 1,5 sampai 2,5 kali torsi 

beban penuh. Arus mula yang besar ini dapat mengakibatkan drop tegangan pada 

saluran sehingga akan mengganggu peralatan lain yang dihubungkan pada saluran 

yang sama. Untuk motor yang berdaya besar tentu arus pengasutan juga akan 

semakin besar, sehingga untuk motor dengan daya besar tidak dianjurkan 

menghidupkan motor secara langsung, untuk menghindari hal tersebut, suatu motor 

induksi seringkali di start dengan level tegangan yang lebih rendah dari tegangan 

nominalnya. Starting motor induksi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu : 

1. Starting DOL (Direct On Line) 

Rangkaian untuk pengasut langsung DOL (Direct On Line) akan memutus 

atau menghubungkan suplai utama ke motor secara langsung. Karena arus 

pengasutan motor dapat mencapai 7 atau 8 kali lebih besar dari arus kondisi 

normal, maka pengasut langsung ini hanya digunakan untuk motor-motor kecil 

dengan daya kurang dari 5 Kw. 



 

Gambar 2. 1  

Rangkaian Motor Dengan Sistem DOL 

Sumber: Eka Samsul, 2017 

  

Gambar 2. 2  

Direct On Line Starter 

Sumber: Wahyu, 2014 

Rangkaian pengasut langsung ini ditunjukkan oleh gambar 2.1, jika tombol 

mulai (Start) ditekan maka arus akan mengalir dari fasa merah (R) melalui 

rangkaian kendali dan kumparan kontaktor ke fasa biru. Arus ini akan 



mengkatifkan kumparan kontaktor sehingga kontaktor akan menutup untuk 

menghubungkan suplai 3 fasa ke motor. Jika tombol mulai dilepaskan rangkaian 

kendali akan tetap dipertahankan seperti semula melalui sebuah kontak 

penahan. Jika selanjutnya tombol berhenti (stop) ditekan atau kumparan-

kumparan beban lebih bekerja maka rangkaian kendali akan terputus dan 

kontaktor akan membuka untuk memutuskan suplai listrik 3 fasa ke motor. 

Penghubungan kembali suplai ke motor hanya dapat dilakukan dengan menekan 

kembali tombol mulai, jadi rangkaian ini juga dapat memberi proteksi terhadap 

kehilangan tegangan suplai. Untuk aplikasi-aplikasi industri dimana digunakan 

motor-motor dengan kapasitas daya yang besar, rangkaian pengasutan harus 

dirancang agar dapat mengurangi kelebihan arus asut, salah satu metode yang 

digunakan ialah pengasutan bintang delta. 

2. Starting Star-Delta ( Y-Δ ) 

Pada sistem tenaga listrik 3 fasa, idealnya daya listrik yang dibangkitkan, 

disalurkan dan diserap oleh beban semuanya seimbang, P pembangkitan = P 

pemakain, dan juga pada tegangan yang seimbang. Pada tegangan yang 

seimbang terdiri dari tegangan 1 fasa yang mempunyai magnitude dan frekuensi 

yang sama tetapi antara 1 fasa dengan yang lainnya mempunyai beda fasa 

sebesar 120° listrik, sedangkan secara fisik mempunyai perbedaan sebesar 60°, 

dan dapat dihubungkan secara bintang (Y) atau segitiga (delta, Δ). Berikut ini 

Gambar 2.3 menunjukan Sistem Tiga Fasa (Muhammad Salim, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 

Sistem Tiga Fasa 

Sumber: Muhammad Salim, 2012 



Gambar 2.3 menunjukkan fasor diagram dari tegangan fasa. Bila fasor-fasor 

tegangan tersebut berputar dengan kecepatan sudut dan dengan arah 

berlawanan jarum jam (arah positif), maka nilai maksimum positif dari fasa 

terjadi berturut-turut untuk fasa R, S, dan T. Sistem 3 fasa ini dikenal sebagai 

sistem yang mempunyai urutan fasa R – S – T. Sistem tegangan 3 fasa 

dibangkitkan oleh generator sinkron 3 fasa (Muhammad Salim, 2012). 

Tegangan 3 fasa sering digambarkan dengan tiga buah garis dengan satu 

ujung saling bertemu, sehingga setiap garis membentuk sudut 120˚. Sudut 

itulah yang disebut sudut perbedaan fasa antara satu fasa dengan fasa lainnya 

sebesar 120˚. Vrs merupakan tegangan antara fasa R dan fasa S, sedangkan Vrn 

merupakan tegangan antara fasa R dengan netral Vrn = Vsn =Vtn. Sudut antara 

garis RN dan SN sebesar 120˚. Berikut adalah gambar 2.4 rangkaian hubung 

star (Y) serta diagram fasor tegangannya :  

 

             

(a) Hubung Star.     (b) Diagram Fasor tegangan 

Gambar 2. 4  

Hubung Star dan Diagram Fasor Tegangan 

Sumber: Suprianto, 2015 

Pada gambar di atas, tegangan EAB, EBC dan ECA merupakan tegangan line 

dimana: 

EAB = EAN + ENB = EAN - EBN 

EBC = EBN + ENC = EBN – ECN 



ECA = ECN + ENA = ECN – EAN 

Gambar (b) memperlihatkan diagram fasor di mana dapat dilihat bahwa 

tegangan fasa EAN, EBN dan ECN memiliki magnitude yang sama namun 

terpisah satu sama lain sebesar 120º. Tegangan line EAB merupakan 

penjumlahan dari vector EAN dan – EBN begitupun dengan tegangan line EBC 

dan ECA dan juga terpisah 120º satu dengan yang lainnya.  

EAB =EBC =ECA =2 EAN cos 30º.............................................................(2-1) 

2 Eph. √3 / 2 = √3 Eph..........................................................................(2-2) 

Sedangkan arus yang mengalir dapat dihitung dengan persamaan : 

IA = IB = IC = Iph (Ia, Ib, Ic) (magnitude)...........................................(2-3) 

 

Dari persamaan di atas, dapat dilihat bahwa arus yang mengalir pada belitan 

motor (Ia) sama dengan arus yang masuk (IA). dan diagram phasornya dapat 

dilihat pada gambar berikut :  

 

Gambar 2. 5 

Diagram Fasor Arus 

Sumber: Suprianto, 2015 

 

http://3.bp.blogspot.com/-XEgmjypcH70/T8HcvnGxWLI/AAAAAAAAAVA/J4YiFnl9AcI/s1600/Rumus+wye2.png
http://3.bp.blogspot.com/-VT_2oYs_-Bs/T8Hc4PXxWhI/AAAAAAAAAVI/ubgQ7j5DN7I/s1600/vector+Arus+wye.png


Hubungan arus dan tegangan pada rangkaian listrik hubung delta seperti 

pada gambar 2.6 berikut : 

 

    

  (a) Hubung Delta                      (b) Fasor Arus dan Tegangan 

Gambar 2. 6  

Hubung Delta dan Fasor Arus dan Tegangan 

Sumber: Suprianto, 2015 

Tegangan fasa a (belitan a) = tegangan line = VCA. 

Sementara arus dalam rangkaian dapat dihitung dengan persamaan : 

 

dan arus line (IA,IB,IC) bisa diperoleh dengan menerapkan hukum 

Kirchhoff's 

IA = Iab – Ica 

IB = Ibc - Iab 

IC = Ica – Ibc 

http://4.bp.blogspot.com/-cADZp66PhiA/T8Hdd86mskI/AAAAAAAAAVQ/16Badq5o9fU/s1600/delta.png
http://4.bp.blogspot.com/-3i7PiFz7zyM/T8HfK3TMGmI/AAAAAAAAAVw/ARrrAnTwYXc/s1600/Rumus+delta2.png
http://3.bp.blogspot.com/-qfkptm9WsJs/T8HdkKW7nUI/AAAAAAAAAVY/e14ZZqbLf30/s1600/phasor+arus+delta1.png


 

Dari persamaan di atas, dapat dilihat bahwa magnitude arus yang mengalir 

pada line (IA) adalah √3 kali magnitude arus fasa Iph. Berikut perbandingan 

arus line yang mengalir pada kedua metode hubung di atas : 

  

Untuk mencari nilai tegangan VLL maka kita gunakan rumus penjumlahan 

vektor yang berbeda sudut 120˚. Sehingga diperoleh persamaan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2. 7 

Aturan Cosinus Segitiga 

Sumber: Suprianto, 2015 

Dengan menggunakan rumus pada aturan cosinus segitiga maka dapat 

diperoleh tegangan antar fasa sebagai berikut:  

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-o5pHvomgF1w/T8HefBTxOmI/AAAAAAAAAVo/jxjurnRJ-Rk/s1600/Rumus+delta1.jpg
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(VRS) 2  = (VRN)2 + (VSN)2  -  2 x VRN x VSN x cos (120˚) ......................(2-4) 

            = (VRN)2 + (VRN)2  -  2 x VRN x VSN x (-0,5) ............................. (2-5) 

                        = (VRN)2 + (VRN)2 + (VRN)2 ....................................................... (2-6) 

            = 3 x (VRN)2............................................................................... (2-7) 

VRS         = √3 x VRN ................................................................................ (2-8) 

VRN     = VRS :  √3 ................................................................................ (2-9) 

 

A. Hubungan Bintang  

Pada hubungan bintang (Y, wye), ujung-ujung tiap fasa 

dihubungkan menjadi satu dan menjadi titik netral atau titik bintang. 

Tegangan antara dua terminal dari tiga terminal a – b – c mempunyai besar 

magnitude dan beda fasa yang berbeda dengan tegangan tiap terminal 

terhadapa titik netral. Tegangan Va, Vb dan Vc disebut tegangan “fasa” atau 

Vf. Berikut ini Gambar 2.8 menunjukan sebuah Hubung Bintang: 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 

Hubungan Bintang 

Sumber: Muhammad Salim, 2012 



Dengan adanya saluran/titik netral maka besaran tegangan fasa 

dihitung terhadap saluran/titik netralnya, juga membentuk sistem tegangan 

3 fasa yang seimbang dengan magnitudenya (akar 3 dikali magnitude dari 

tegangan fasa). 

Vline  = √3Vfasa  = 1,73Vfasa............................................................ (2-10) 

Sedangkan untuk arus yang mengalir pada semua fasa bernilai sama 

ILine =Ifasa......................................................................................... (2-11) 

 

B. Hubungan Delta 

Pada hubungan segitiga (delta, Δ, D) ketiga fasa saling dihubungkan 

sehingga membentuk hubungan segitiga 3 fasa. Berikut ini Gambar 2.9 

menunjukan sebuah Hubung Segitiga: 

 

Gambar 2. 9 

Hubung Segitiga 

Sumber: Ardiansyah Dodi Saputra, 2018 

Tidak adanya titik netral, maka besarnya tegangan saluran dihitung 

antar fasa, karena tegangan saluran dan tegangan fasa mempunyai besar 

magnitude yang sama, maka: 

Vline = Vfasa....................................................................................... (2-12) 

Tetapi arus saluran dan arus fasa tidak sama dan hubungan antara kedua 

arus tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan hukum kirchoff, 

sehingga: 

Iline = √3Ifasa = 1,73Ifasa.................................................................. (2-13)  

 

 



C.  Daya Pada Hubungan 3 Fasa 

Jumlah daya yang diberikan oleh suatu generator 3 fasa atau daya 

yang diserap oleh beban 3 fasa, diperoleh dengan menjumlahkan daya dari 

tiap-tiap fasa. Pada sistem yang seimbang, daya total tersebut sama dengan 

tiga kali daya fasa, karena daya pada tiap-tiap fasanya sama. Sehingga 

diperoleh persamaan: 

Pfasa = Vfasa . Ifasa.cos θ ................................................................... (2-14) 

sedangkan besarnya total daya adalah penjumlahan dari besarnya daya tiap 

fasa, dan dapat dituliskan dengan, 

P(nyata) = 3.Vf.If.cos θ............................................................................ (2-15) 

Pada hubungan bintang, karena besarnya tegangan saluran adalah 

1,73V fasa maka tegangan perfasanya menjadi Vline/1,73, dengan nilai arus 

saluran sama dengan arus fasa, IL = If, maka daya total (Pnyata) pada 

rangkaian hubung bintang (Y) adalah: 

P(nyata) = 3.VL/1,73.IL.cos θ = 1,73.VL.IL.cos θ.................................. (2-16) 

Pada hubung segitiga, besaran tegangan line yang sama dengan 

tegangan fasanya, VL = Vfasa, dan besaran arusnya Iline = 1,73Ifasa, 

sehingga arus perfasanya menjadi IL/1,73, maka daya total (Ptotal) pada 

rangkaian segitiga adalah: 

P(nyata) = 3.IL/1,73.VL.cos θ = 1,73.VL.IL.cos θ.................................. (2-17) 

Dari persamaan total daya pada kedua jenis hubungan terlihat bahwa 

besarnya daya pada kedua jenis hubungan adalah sama, yang membedakan 

hanya pada tegangan kerja dan arus yang mengalirinya saja, dan berlaku 

pada kondisi beban yang seimbang. 

 

2.2.2 Pengereman Motor 3 Fasa 

Pengereman motor 3 fasa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengereman 

mekanik dan pengereman elektrik atau menggunakan listrik. Pada pengereman 

elektrik terdapat beberapa cara yaitu dinamik, dan  plugging. Pada beberapa cara 



pengereman yang berbeda sebenarnya memiliki tujuan yang sama untuk 

menghentikan putaran motor listrik dengan lebih cepat.  

1. Pengereman Mekanik  

Pengereman mekanis adalah pengereman yang menggunakan rem cakram 

seperti pada kendaraan bermotor, namun dengan penggunaan cakram 

tersebut masih banyak kekurangan yang ditunjukan. Salah satu kekurangan 

pada pengereman secara mekanis adalah masih belum efektif untuk 

memberhentikan motor 3 fasa yang bertenaga besar. 

2. Pengereman Elektrik 

Pada pengereman elektrik terdapat beberapa cara yaitu : 

a) Dinamik  

Pengereman yang dilakukan dengan melepaskan jangkar yang 

berputar dari sumber tegangan dan memasangkan tahanan pada terminal 

jangkar, oleh karena itu waktu mekanis T konstan dalam banyak cara yang 

sama tentang konstanta waktu listrik sebuah kapasitor yang dibuang ke 

dalam sebuah resistor. Pada dasarnya, T adalah waktu yang diperlukan 

untuk kecepatan motor jatuh ke 36,8% dari nilai awalnya, namun jauh lebih 

mudah untuk menggambar kurva kecepatan-waktu dengan mendefinisikan 

konstanta waktu baru TO yang merupakan waktu untuk kecepatan dapat 

berkurang menjadi 50% dari nilai aslinya. Ada hubungan matematis 

langsung antara konvensional konstanta waktu T dan setengah konstanta 

waktu TO berasal dari  

TO = 0,639 T 

Pembuktian waktu mekanik konstan 

TO = 
𝐽𝑛1

2

131,5 𝑃1

 

Keterangan :  

TO = Waktu untuk kecepatan motor jatuh ke satu-setengah dari nilai 

sebelumnya [s] 

J = Momen inersia dari bagian yang berputar, yang disebut poros motor [kg 

x m] 



N1 = Awal laju pengereman motor saat mulai [r/min] 

P1 = Awal daya yang dikirim oleh motor ke pengereman resistor [W] 

131,5 = Konstan [exact value = (30 / p)2 log e 2] 

0,693 = Konstan [exact value = log e 2] 

Persamaan ini didasarkan pada asumsi bahwa efek pengereman 

sepenuhnya karena energi pengereman didisipasi di resistor. Secara umum, 

motor dikenakan tambahan akibat torsi pengereman windage dan gesekan, 

sehingga waktu pengereman akan lebih kecil dari yang diberikan oleh 

persamaan diatas. 

b) Plugging 

Pada pengereman plugging terjadi pengembalian arus angker 

dengan membalik terminal sumber, dengan pengereman plugging membuat 

motor 3 fasa lebih cepat untuk berhenti dibandingkan dengan pengereman 

lainnya. 

 

Gambar 2. 10 

Kurva pengereman 

Sumber: Zulfa Anang Fauzi, 2019 

Kondisi normal : 

I1 = ( Es – E0 ) IR 

Dimana R0 adalah resistansi armatur. Jika membalik terminal 

sumber tegangan netto yang bekerja pada sirkuit angker menjadi ( E0 – Es ) 



yang disebut counter GGL E0 dari angker tidak lagi bertentangan tetapi 

sebenarnya menambah tegangan suplai Es. Tegangan akan menghasilkan 

arus balik yang sangat besar, mungkin 50 kali lebih besar dari pada beban 

penuh arus armatur. Arus ini akan memulai suatu busur sekitar komutator, 

menghancurkan segmen, kuas, dan mendukung, bahkan sebelum baris 

pemutus sirkuit terbuka. 

 

Gambar 2. 11 

Armatur terhubung ke sumber DC Es 

Sumber: Zulfa Anang Fauzi, 2019 

Untuk mencegah suatu hal yang tidak diinginkan arus balik harus 

dibatasi dengan resistor R dalam seri dengan rangkain pembalikan. Seperti 

dalam pengereman dinamik, resistor dirancang untuk membatasi 

pengereman awal arus I2 sampai sekitar 2 kali arus beban penuh. Dengan 

memasukan rangkaian, torsi reverse dikembangkan bahkan ketika angker 

telah diberhentikan. Akibatnya pada kecepatan nol, E0 = 0, tapi I2 = Es / R 

yaitu sekitar satu setengah milai awalnya.  

 



2.2.3 Programmable Logic Controller (PLC) DVP-14EC 

 

Gambar 2. 12  

PLC DELTA DVP-14EC 

Sumber: Dokumen pribadi, 2019 

Programmable Logic Controller (PLC) adalah komputer elektronik yang 

mudah digunakan yang memiliki fungsi kendali untuk berbagai tipe dan tingkat 

kesulitan yang beraneka ragam, sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan 

dirancang untuk pemakaian di lingkungan industri, dimana sistem ini menggunakan 

memori yang dapat diprogram untuk penyimpanan secara internal instruksi-

instruksi yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, 

perwaktuan, pencacahan dan operasi aritmatik untuk mengontrol mesin atau proses 

melalui modul-modul I/O digital maupun analog (Tatang Mulyana, 2017). 

 

2.2.1.1 Bagian PLC DELTA 

 

Gambar 2. 13  

Bagian PLC DELTA 

Sumber : Manual book PLC DELTA 



Ada dua port komunikasi yang digunakan dalam menjalankan starting dan 

pengereman, yaitu : 

1. Programing port cover, bagian ini digunakan untuk menghubungkan PLC 

dengan HMI, atau dapat disebut juga sebagai monitoring pada alat starting 

dan pengereman. Menghubungkan PLC dengan HMI menggunakan kabel 

komunikasi yaitu kabel RS-232. 

2. RS-485 communication port, bagian ini digunakan sebagai penghubung 

antara PLC dan inverter. Penggunaan kabel RS-485 sebagai pengirim 

komunikasi starting dan pengereman terhadap inverter. 

Selain dapat di program, alat ini juga dapat dikendalikan dan dioperasikan oleh 

orang yang tidak memiliki pengetahuan dibidang pengoperasian komputer secara 

khusus. PLC ini memiliki bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan dapat 

dioperasikan bila program yang telah dibuat dengan menggunakan software yang 

sesuai dengan jenis PLC yang digunakan sudah dimasukkan. PLC juga dapat 

diterapkan untuk pengendalian sistem yang memiliki output banyak, dengan 

kehandalan tersebut maka PLC sebagai otak atau kontrol yang digunakan untuk alat 

tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 14  

Pengawatan PLC DELTA 

Sumber: Manual book PLC DELTA 

 



Dari gambar 2.14 mengenai pengawatan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Power Supply untuk aliran AC 

2. Sebagai proteksi PLC 

3. Indikator ON 

4. Emergency STOP 

5. System Proteksi Disconnect 

6. Main Processing Unit  

7. Grounding  

8. Power Supply AC : 100-240VAC, 50/60 Hz, DC : 24 VDC  

2.2.1.2 Prinsip kerja PLC DELTA 

Prinsip kerja sebuah PLC adalah menerima sinyal masukan proses yang 

dikendalikan lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal masukan 

tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori lalu menghasilkan 

sinyal keluaran untuk mengendalikan peralatan. Pada alat ini program yang 

dimasukan ke PLC akan di salurkan ke inverter yang akan diteruskan kembali ke 

motor 3 fasa untuk starting dan pengeremannya tetapi PLC juga mengirimkan data 

ke HMI untuk pembacaan tegangan, arus, dan frekuensi. 

2.2.2 Inverter  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 15  

Inverter 

Sumber: Dokumen pribadi, 2019 



Penggunaan inverter pada pembuatan alat starting dan pengereman 

merupakan alat pembantu yang dapat mempermudah proses starting yang lebih 

lembut dibandingkan menggunakan alat lainnya dan pada saat pengereman dapat 

mengatur pengereman dengan perlahan agar motor 3 fasa yang digunakan lebih 

awet dan mengurangi pemborosan listrik. Dalam proses starting dan pengereman 

inverter berperan dalam menerima perintah yang diberikan PLC, dan inverter 

sendiri memberikan perintah pada motor 3 fasa untuk memulai starting dan 

pengereman sesuai dengan pengaturan yang berada pada HMI. 

2.2.2.1 Gelombang Output Inverter 

Inverter adalah perangkat elektronika yang dipergunakan untuk mengubah 

tegangan DC (Direct Current) menjadi tegangan AC (Alternating Current). Output 

suatu inverter dapat berupa tegangan AC dengan bentuk gelombang sinus (pure 

sine wave), gelombang kotak (square wave) dan sinus modifikasi (sine wave 

modified).  

1. Gelombang kotak 

Inverter ini merupakan inverter paling sederhana. Walaupun inverter ini 

dapat menghasilkan tegangan 220VAC, 50 Hz namun kualitasnya sangat buruk, 

jadi hanya dapat digunakan beberapa alat listrik saja karena karakteristik output 

inverter ini memiliki level total harmonic distortion yang tinggi karena alasan itu 

inverter ini disebut (dirty power supply). 

 

Gambar 2. 16  

Gelombang Kotak 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2019 

 



2. Gelombang sinus modifikasi 

Gelombang ini hampir sama dengan gelombang kotak, namun pada 

gelombang sinus modifikasi menyentuh titik 0 untuk beberapa saat sebelum pindah 

ke positif atau negatif. Gelombang sinus modifikasi memiliki harmonic distortion 

yang lebih sedikit dibanding gelombang kotak sehingga dapat dipakai untuk 

komputer, tv, dan lampu namun tidak bisa untuk beban yang lebih sensitif misalnya 

laser printer dan perangkat audio. 

 

Gambar 2. 17  

Gelombang Sinus Modifikasi 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2019 

3. Gelombang sinus 

Gelombang sinus merupakan gelombang yang hampir sempurna 

dibandingkan dengan gelombang output lainnya. Gelombang sinus memiliki total 

harmonic distortion <3% sehingga sangat cocok untuk alat-alat elektronik, karena 

itu inverter ini disebut (clean power supply). Teknologi yang digunakan inverter ini 

adalah Pulse Width Modulation (PWM) yang dapat mengubah tegangan DC ke AC.  

 

Gambar 2. 18  

Gelombang Sinus 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2019 



2.2.2.2 Prinsip Kerja Inverter 

Inverter tidak bisa memproduksi listrik AC hanya berfungsi mengubah dari 

tegangan sumber arus DC yang sering kali berupa baterai/aki, solar cell/panel dan 

lain-lain. Inverter juga dapat diartikan sebuah alat pengatur kecepatan motor dengan 

mengubah nilai frekuensi dan tegangan yang masuk ke motor. 

 

Gambar 2. 19  

Pengawatan Inverter 

Sumber: Manual book ATV 12, 2013 

Pengaturan nilai frekuensi dan tegangan ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan kecepatan putaran dan torsi motor yang diinginkan atau sesuai dengan 

kebutuhan. Secara sederhana prinsip dasar inverter untuk dapat mengubah 

frekuensi menjadi lebih kecil atau lebih besar yaitu dengan mengubah tegangan AC 

menjadi tegangan DC kemudian dijadikan tegangan AC lagi dengan frekuensi yang 

berbeda atau dapat diatur. 

2.2.3 Motor Induksi 3 Fasa 

 Motor induksi adalah suatu mesin listrik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak 

dengan menggunakan hubungan medan listrik dan mempunyai slip antara medan stator dan 

medan rotor. Motor induksi 3 fasa dioperasikan pada sistem tenaga 3 fasa dan banyak 

digunakan di dalam berbagai bidang industri dengan kapasitas yang besar. Setelah 

PLC memerintah inverter dan motor 3 fasa akan bekerja sesuai perintah starting dan 

pengereman sesuai perintah PLC dan inverter. 



 

Gambar 2. 20  

Bentuk Fisik Motor Induksi 3 Fasa 

Sumber: Dokumen pribadi, 2019 

Akan tetapi motor induksi 3 fasa memiliki kelemahan pada pengontrolan 

kecepatan. Kecepatan putar motor induksi bergantung pada frekuensi input, 

sedangkan sumber listrik memiliki frekuensi konstan. Untuk mengubah frekuensi 

input lebih sulit dari pada mengatur tegangan input. Dengan ditemukannya 

teknologi inverter maka hal tersebut menjadi lebih mudah dan mungkin dilakukan. 

Kecepatan sinkron ini dipengaruhi oleh frekuensi mesin dan banyaknya 

kutub pada mesin. Motor induksi selalu berputar dibawah kecepatan sinkron karena 

medan magnet yang terbangkitkan pada stator akan menghasilkan fluks pada rotor 

sehingga rotor tersebut dapat berputar, namun fluks yang terbangkitkan pada rotor 

mengalami lagging dibandingkan fluks yang terbangkitkan pada stator sehingga 

kecepatan rotor tidak akan secepat kecepatan putaran medan magnet. Motor AC 3 

fasa bekerja dengan memanfaatkan perbedaan fasa sumber untuk menimbulkan 

gaya putar pada rotornya, apabila sumber tegangan 3 fasa dipasang pada kumparan 

stator, akan timbul medan putar dengan kecepatan seperti rumus berikut   

Ns = 
120 𝐹

𝑝
 .........................................................................................................(2-18) 

Ns merupakan kecepatan medan putar, F yaitu frekuensi sumber. dan P 

adalah Kutub motor. Medan putar stator tersebut akan memotong batang konduktor 

pada rotor. Akibatnya pada batang konduktor dari rotor akan timbul GGL induksi. 



Karena batang konduktor merupakan rangkaian yang tertutup maka GGL akan 

menghasilkan arus (I). Adanya arus (I) di d alam medan magnet akan menimbulkan 

gaya (F) pada rotor. Bila kopel mula yang dihasilkan oleh gaya (F) pada rotor cukup 

besar untuk memikul kopel beban, rotor akan berputar searah dengan medan putar 

stator. GGL induksi timbul karena terpotongnya batang konduktor (rotor) oleh 

medan putar stator. Artinya agar GGL induksi tersebut timbul, diperlukan adanya 

perbedaan relatif antara kecepatan medan putar stator (ns) dengan kecepatan 

berputar rotor (nr) (Zuhal, 2000). 

Perputaran motor pada mesin arus bolak-balik ditimbulkan oleh adanya medan 

putar (fluks yang berputar) yang dihasilkan dalam kumparan statornya. Medan 

putar pada stator tersebut akan memotong konduktor-konduktor pada rotor, 

sehingga terinduksi arus, dan sesuai dengan hukum Lenzt. Rotor pun akan turut 

berputar mengikuti medan putar stator. Perbedaan putaran relative antara stator dan 

rotor disebut slip. Bertambahnya beban, akan memperbesar kopel motor. Sehingga 

slip antara medan putar stator dan putaran rotor pun akan bertambah besar, jadi, bila 

beban motor bertambah, putaran rotor cenderung menurun. 

2.2.3.1 Konstruksi Motor 3 Fasa 

Sebagaimana mesin pada umumnya menunjukkan bahwa motor induksi 

juga memiliki konstruksi yang sama baik dengan motor DC maupun AC. 

Konstruksi dimaksud terdiri dari 2 bagian utama yaitu stator dan rotor. Secara 

lengkap dan detail dari kedua konstruksi dapat dilihat pada gambar 2.21. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 21  

Konstruksi Utama Motor 3 fasa 

Sumber : http://eprints.polsri.ac.id/376/3/3.%20BAB%20II.pdf 

 

http://eprints.polsri.ac.id/376/3/3.%20BAB%20II.pdf


1. Stator 

Stator pada motor induksi adalah sama dengan yang dimiliki oleh motor 

sinkron dan generator sinkron. Konstruksi stator terbuat dari laminasi-laminasi dari 

bahan besi silikon dengan ketebalan (4 s/d 5) mm dengan dibuat alur sebagai tempat 

meletakan belitan atau kumparan, secara detail ditunjukan pada gambar 2.22. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 22  

Konstruksi Stator Dan Alurnya 

Sumber : http://eprints.polsri.ac.id/376/3/3.%20BAB%20II.pdf 

Dalam alur-alur stator diletakkan belitan stator yang posisinya saling 

berbeda satu dengan lainnya, sesuai dengan fasa derajat listrik yaitu 120° antar fasa 

(motor 3 fasa). Jumlah gulungan pada stator dibuat sesuai dengan jumlah kutub dan 

jumlah putaran yang diinginkan atau ditentukan. Khusus untuk stator pada motor-

motor listrik dengan ukuran kecil dibentuk dalam potongan utuh. Sedangkan untuk 

motor-motor dengan ukuran besar adalah tersusun dari sejumlah besar segmen-

segmen laminasi. 

2. Rotor 

Rotor adalah bagian yang berputar dari motor. Seperti dengan stator atas, 

rotor terdiri dari satu set laminasi baja beralur ditekan bersama dalam bentuk jalur 

magnetik silinder dan sirkuit listrik. Menurut jenis rotor pada motor induksi dibagi 

menjadi 2 bagian, yaitu: 

a. Rotor Sangkar Tupai (Squirrel Cage Rotor) 

Rotor yang terdiri dari sejumlah lilitan yang berbentuk batang 

tembaga yang dihubungkan singkat pada setiap ujungnya kemudian 

disatukan (di cor) menjadi satu kesatuan. 

 

http://eprints.polsri.ac.id/376/3/3.%20BAB%20II.pdf
http://kuliahelektro.blogspot.com/2011/01/motor-induksi-3-fasa_30.html


 

 

 

 

 

Gambar 2. 23  

Rotor Sangkar Tupai 

Sumber: http://eprints.polsri.ac.id/376/3/3.%20BAB%20II.pdf 

Jenis rotor sangkar tupai, yang terdiri dari satu set tembaga atau 

potongan aluminium yang dipasang ke dalam slot, yang terhubung ke 

sebuah akhir cincin pada setiap akhir rotor. Konstruksi gulungan rotor ini 

menyerupai (kandang tupai). Potongan aluminium rotor biasanya dicor mati 

ke dalam slot rotor, yang membuat konstruksinya sangat kasar. Meskipun 

potongan rotor aluminium berada dalam kontak langsung dengan laminasi 

baja, hampir semua arus rotor melalui jeruji aluminium dan tidak di 

laminasi. Sejumlah motor induksi yang beredar dipasaran maupun yang 

banyak digunakan sekitar 90% adalah motor induksi dengan rotor sangkar. 

Alasan umum yang diperoleh adalah karena konstruksi yang sederhana dan 

juga lebih murah harganya. Konstruksi rotor sebagaimana gambar 2.23, 

menunjukkan konstruksi batang-batang konduktor dari bahan tembaga atau 

alumunium yang dihubungkan singkat. 

Sejumlah batang-batang konduktor tersebut dimasukkan ke dalam 

laminasi-laminasi yang terbuat dari bahan besi silikon serta menjadi satu 

dengan poros rotor. Sebagaimana konstruksi tersebut di atas terutama 

batang-batang konduktor yang terhubung singkat, maka tidak 

dimungkinkan untuk menambah tahanan luar (yang dipasang secara seri) 

dengan rotor guna keperluan pengasutan. Selain itu posisi dari batang-

batang konduktor atau tembaga posisinya dibuat tidak paralel (tidak segaris) 

dengan poros rotor. Posisi batang konduktor dimiringkan sebagaimana 

terlihat pada gambar 2.23. Alasan diletakan posisi miring dari konduktor 

http://eprints.polsri.ac.id/376/3/3.%20BAB%20II.pdf


terhadap poros adalah memperhalus suara pada saat motor berputar 

(memperkecil dengungan magnetis atau suara bising) dan menghilangkan 

kecenderungan Lock atau mengunci yang disebabkan karena interaksi 

langsung antara medan magnet stator dan rotor. 

Pada motor-motor dengan kapasitas kecil, batang-batang konduktor 

di cor menjadi satu bagian dengan alumunium alloy. Selain itu pula contoh 

lainnya adalah ada juga yang rotornya hanya berupa besi masip tanpa 

satupun konduktor. Jenis seperti ini biasanya disebut sebagai Motor Arus 

Eddy. 

b. Rotor Belitan (Wound Rotor) 

Rotor yang terbuat dari laminasi-laminasi besi dengan alur-alur 

sebagai tempat meletakkan belitan (kumparan) dengan ujung-ujung belitan 

yang juga terhubung singkat. Seperti namanya motor lilit dengan lilitan 

terisolasi serupa dengan lilitan stator. Lilitan fasa rotor dihubungkan secara 

Y dengan poros motor. Ketiga cincin slip yang terpasang pada cincin slip 

dan sikat-sikat dapat dilihat berada pada sebelah kiri lilitan rotor. Lilitan 

rotor tidak dihubungkan ke pencatu. 

 

 

 

 

Gambar 2. 24  

Rotor Belitan 

Sumber: http://eprints.polsri.ac.id/376/3/3.%20BAB%20II.pdf 

Motor dengan jenis rotor belitan biasanya diperlukan pada saat 

pengasutan atau pengaturan kecepatan dimana dikehendaki torsi asut yang 

tinggi. Belitan-belitan yang terpasang pada rotor telah diisolasi 

sebagaimana belitan yang terdapat pada stator. Belitan yang ada pada rotor 

diletakkan juga pada alur-alur rotor dan pada setiap ujungnya dihubungkan 

http://eprints.polsri.ac.id/376/3/3.%20BAB%20II.pdf


secara langsung pada cincin (slipring) yang posisinya dibagian depan dari 

rotor serta menjadi satu dengan poros. Belitan rotor ini di desain sama 

dengan kutub yang dimiliki belitan statornya dan selalu dalam bentuk 

belitan 3 fasa sekalipun statornya hanya 2 fasa. Pengaturan belitan atau 

gulungan atau kumparan dilakukan untuk masing-masing fasa adalah sama. 

Sedangkan pada ujung-ujung dari masing kumparan atau fasa yang keluar 

dihubungkan ke 3 buah cincin (slipring) berdasarkan jumlah fasanya. 

Konstruksi slipring terhubung secara langsung dengan masing-masing 

sikat. Dengan demikian, maka pada jenis ini dapat dihubungkan secara 

langsung ke tahanan luar guna keperluan pengasutan. 

Bagian lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi motor induksi adalah: 

 Dua flensa di ujung untuk mendukung dua bantalan, satu di drive-end 

(DE) dan yang lainnya di non drive-end (NDE). 

 Dua bantalan untuk mendukung berputarnya poros, pada DE dan NDE. 

 Poros baja untuk transmisi torsi kebeban. 

 Kipas pendingin yang terletak di NDE untuk memberi pendinginan yang 

kuat untuk stator dan rotor. 

 Kotak terminal di atas atau kedua sisi untuk menerima sambungan listrik 

eksternal. 

2.2.3.2 Prinsip Kerja Motor 3 Fasa 

Pada dasarnya motor 3 fasa yang digunakan merupakan ouput  dari kerja 

PLC dan inverter. Motor 3 fasa dapat juga untuk menggerakan alat-alat industri. 

Pada alat starting dan pengereman motor digunakan sebagai gerakan yang dapat 

dilihat atau hasil dari kerja PLC dan inverter. Penghantar (kumparan) rotor yang 

dialiri arus ini berada dalam garis gaya fluks yang berasal dari kumparan stator 

sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi 

yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi 

stator. Pada rangka stator terdapat kumparan stator yang ditempatkan pada slot-

slotnya yang dililitkan pada sejumlah kutub tertentu. Jumlah kutub ini menentukan 

kecepatan berputarnya medan stator yang terjadi yang diinduksikan ke rotornya. 



Makin besar jumlah kutub akan mengakibatkan makin kecilnya kecepatan putar 

medan stator dan sebaliknya. 

Ada beberapa prinsip kerja motor induksi (Zuhal, 2000): 

1. Apabila sumber tegangan 3 fasa dipasang pada kumparan medan (stator), 

timbulah medan putar dengan kecepatan. 

Ns = 
120 𝐹

𝑝
 .............................................................................................(2-18) 

2. Medan putar stator tersebut akan memotong batang konduktor pada rotor. 

3. Akibatnya pada kumparan jangkar (rotor) timbul tegangan induksi (GGL) 

sebesar  

E2s = 4,44 f2N2 ......................................................................................(2-19)  

E2s adalah tegangan induksi pada saat rotor berputar. 

4. Karena kumparan jangkar merupakan rangkaian yang tertutup, GGL (E) 

akan menghasilkan arus (I). 

5. Adanya arus di dalam medan magnet menimbulkan gaya (F) pada rotor. 

6. Bila kopel mula yang dihasilkan oleh gaya (F) pada rotor cukup besar untuk 

memikul kopel poros, rotor akan berputar searah dengan medan putar stator. 

7. Seperti telah dijelaskan pada poin 3 bahwa tegangan induksi timbul karena 

terpotongnya batang konduktor (rotor) oleh medan putar stator. Artinya agar 

tegangan terinduksi diperlukan adanya perbedaan relatif antara kecepatan 

medan putar stator (ns) dengan kecepatan berputar rotor (nr). 

8. Perbedaan kecepatan antara nr dan ns disebut slip (S) dinyatakan dengan 

persamaan  

Slip = 
𝑁𝑠−𝑁𝑟

𝑁𝑠
 𝑥 100%...........................................................................(2-20) 

9. Bila nr = ns tegangan tidak akan terinduksi dan arus tidak mengalir pada 

kumparan jangkar rotor, dengan demikian tidak dihasilkan kopel. Kopel 

motor akan ditimbulkan apabila nr lebih kecil dari ns. 

10. Dilihat dari cara kerjanya, motor induksi disebut juga sebagai motor tak 

serempak atau asinkron. 

 



2.2.4 HMI (Human Manchine Interface) 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 25  

HMI 

Sumber: Dokumen pribadi, 2019 

HMI (Human Machine Interface) adalah sebuah interface atau tampilan 

penghubung antara manusia dengan mesin. HMI juga merupakan user interface dan 

sistem kontrol untuk manufaktur. HMI membantu operator secara lebih dekat untuk 

mengontrol suatu plan dan operasi PLC pada setiap tahap pengoperasian plan 

sebagai basis proses visualisasi sistem yang menghubungkan semua komponen 

dalam sistem dengan baik. Dengan menggunakan HMI sebagai console operator. 

Operator bisa menyajikan berbagai macam analisa grafis histori informasi, 

database, data login untuk keamanan dan animasi kedalam bentuk software. 

Dalam pembuatan desain HMI yang sesuai, akan membuat pekerjaan fisik 

lebih mudah. Pada hampir semua solusi teknis, efektifitas dari HMI adalah berupa 

pengendali dan visualisasi status, baik dengan manual maupun melalui visualisasi 

komputer yang bersifat real time melalui I/O port yang digunakan oleh sistem 

kontrolnya. 

2.2.4.1 Fungsi HMI 

Fungsi HMI yaitu : 

 Memonitor keadaan yang ada di plan. 

 Mengatur nilai pada parameter yang ada di plan. 

 Mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. 

 Memunculkan tanda peringatan dengan menggunakan alarm jika terjadi 

sesuatu yang tidak normal. 



 Menampilkan pola data kejadian yang ada di plan baik secara real time 

maupun historical (Trending history atau real time). 

2.2.4.2 Bagian Dari HMI  

 Objek Statis 

Objek yang berhubungan dengan peralatan atau database. Contoh: teks 

statis, layout unit produksi. 

 Objek Dinamis 

Objek yang memungkinkan operator berinteraksi dengan proses, peralatan 

atau database serta memungkinkan operator melakukan aksi control. 

Contoh : push button, light, charts. 

 Manajemen alarm  

Suatu produksi yang besar dapat memonitor sampai dengan banyak alarm 

tersebut dapat membingungkan operator.  

 Trending  

Perubahan dari variabel proses kontinyu paling baik jika dipresentasikan 

menggunakan suatu grafik berwarna. Grafik yang dilaporkan tersebut dapat 

secara summary atau historical. 

 Reporting  

Reporting akan memudahkan pembuatan laporan umum dengan 

menggunakan report generator setiap alarm summary reports. Selain itu, 

reporting juga bisa dilakukan dalam suatu database. 

Pada alat starting dan pengereman HMI digunakan sebagai monitoring dan sebagai 

pengatur dari tegangan, arus, akselerasi, dan disakselerasi.  


