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PERCOBAAN  MOTOR INDUKSI 3 FASA ROTOR LILIT
DAN MOTOR INDUKSI 3 FASA ROTOR SANGKAR

A. KOMPETENSI
Memiliki kemampuan mengoperasikan dan melakukan percobaan mesin arus bolak-balik
baik motor induksi 3 fasa rotor lilit maupun motor induksi 3 fasa rotor sangkar untuk
mengetahui karakteristik mesin dengan langkah yang benar dengan tidak meninggalkan
aspek-aspek keselamatan kerjanya. Untuk melakukan percobaan mahasiswa harus
dapat : merencanakan rangkaian, merangkai dan  melaksanakan percobaan untuk
mengetahui karakteristik motor.

B. SUB KOMPETENSI
Memiliki kemampuan mengoperasikan dan melakukan percobaan motor induksi 3 fasa
untuk menghitung daya masukan, daya keluaran, efisiensi motordan mengetahui
karakteristik motor.

C. INDIKATOR PENCAPAIAN
1. Dapat mengidentifikasi peralatan yang digunakan untuk pengoperasian dan

percobaan/pengujian mesin arus bolak-balik
2. Dapat menyebutkan fungsi dari masing-masing peralatan.
3. Dapat mengatasi jika dalam percobaan mengalami  trouble/gangguan.
4. Dengan diberikan seperangkat peralatan dan  fasilitas pendukungnya, mahasiswa

dapat merencanakan rangkaian dan merangkai percobaan dan dapat melakukan
percobaan mesin arus bolak-balik

5. Dapat menghitung daya masukan, daya keluaran, dan efisiensi motor
6. Dapat memprediksikan torsi maksimum pada suatu motor.
7. Dapat menggambarkan karakteristik motor.
8. Mengetahui pengaruh besar arus penguat magnet terhadap sifat motor

D. TEORI SINGKAT MOTOR INDUKSI 3 FASA
1. Prinsip Kerja Motor induksi 3 fasa

Jika lilitan stator motor induksi 3 fasa dihubungkan dengan suplai tegangan  bolak-balik
3 fasa, maka pada lilitan jangkar akan terjadi medan magnet putar dengan kecepatan
sesuai dengan rumus :  n = (f x 60)/p

n = Jumlah putaran medan magnet jangkar (rpm)
f  = frekuensi suplai tegangan (Hz)
p = Jumlah pasang kutub

Perputaran medan magnet stator akan memotong lilitan jangkar, sehingga atas dasar
hukum Faraday pada lilitan jangkar akan menghasilkan gaya gerak listrik (ggl) induksi.
Lilitan jangkar telah dihubung singkat di dalam mesin (untuk motor rotor sangkar) dan
dihubung singkat di luar mesin (untuk metor rotor lilit). Dengan dihubung singkatnya
lilitan rotor, maka pada lilitan rotor akan mengalir arus yang sangat besar. Karena arus
ini berada di dalam medan magnet, maka sesuai dengan hukum Lorentz pada lilitan
rotor dibangkitkan gaya yang memutar rotor. Putaran rotor sesuai dengan arah putaran
medan magnet stator.
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2. Slip motor
Jumlah putaran rotor senantiasa lebih rendah dari putaran medan magnet stator. Selisih
kedua putaran tersebut dinamakan slip, dan besarnya dapat ditentukan dengan rumus :
s = (ns-nr)/ns

s   = slip motor
ns = Jumlah putaran medan magnet stator (rpm)
nr = Jumlah putaran rotor (rpm)

3. Frekuensi tegangan dan arus rotor (fr)
Pada saat rotor masih diam, frekuensi tegangan pada lilitan rotor sama dengan
frekuensi suplai listrik. Jika rotor motor telah berputar, maka frekuensi suplai tegangan
dan arus pada lilitan rotor akan berubah. Jika frekuensi tegangan dan arus rotor
dinyatakan dengan fr,
maka :  fr = s fs

fr = frekuensi tegangan dan arus rotor (Hz)
s = slip motor
fs = frekuensi suplai tegangan (Hz)

Pada saat motor memikul beban, putaran motor akan berubah, berarti slip motor akan
berubah pula. Perubahan slip motor ini akan mempengaruhi besarnya frekuenasi
tegangan dan arus  lilitan rotor (fr). Dengan perubahan frekuensi, komponen kelistrikan
seperti harga XL (reaktansi lilitan rotor) akan terpengaruh pula besarnya. Jika pada
keadaan diam besarnya reaktansi lilitan rotor adalah Xro dan saat berputar reaktansinya
Xrj, maka akan diperoleh persamaan :    Xrr = s Xr0

4. GGL induksi lilitan  rotor
Besarnya ggl induksi lilitan retor adalah sebagai berikut :

Es    = 4,44 fp fd fs  Ns  volt
Ero   = 4,44 fp fd fr0  Nr  volt

Karena frj   = s fr0 maka  Erj  = s Er0

Es    = ggl induksi pada lilitan stator perfasa (volt)
Er0 = ggl induksi pada lilitan rotor perfasa saat motor dalam keadaan diam (volt)
Erj = ggl induksi pada lilitan rotor perfasa saat motor dalam keadaan jalan  (volt)
fp  = faktor langkah
fd  = faktor distribusi
 =  Besar garis-garis gaya magnet pada celah udara
Ns  = Jumlah lilitan stator per fasa
Nr   = Jumlah lilitan rotor per fasa

5. Arus pada Lilitan Rotor (Ir)

Besarnya arus rotor (Ir) perfasa  :   Ir = (Erj)/  Rr2 + (s Xro) 2 A
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6. Daya, Rugi-rugi Daya dan Efisiensi

Blok aliran daya dari motor induksi 3 fasa dapat digambarkan sebagai berikut :

Stator Celah Udara                      Rotor

Daya Daya Daya pada rotor Daya Keluaran
Masukan Celah Udara (P2) (P out)
(P1) (P12)

Rugi inti dan Rugi tembaga Rugi gesek
Tembaga stator Rotor (P2CU)
(P1CU + Pfe)

Jika daya masukan motor dan daya pada celah udara perfasa masing-masing dinyatakan
dengan P1 dan P12 maka :

P1 = Vs x Is cos 
Untuk 3 fasa : P1 = 3 x Vs x Is cos 

Berdasarkan gambar 4,  daya pada celah udara perfasa = P12

P12 = Ero x Ir cos 
Ero = Ir x Zrr.     Zrj =  {(Rr/s)  +  (Xro) }

Sehingga : P12 = Ir Zrj x Ir cos 
= Ir Zrj x Ir (Rr/Zrj)

Ir2 x (Rr/s)
Daya pada celah udara untuk 3 fasa adalah :

P12 = 3 x Ir2 Rr/s
Karena Ir2 Rr = P2CU (rugi tembaga), maka :

P12 = P2CU/s atau P2CU = s x  P12

Misalkan daya pada rotor dinyatakan dengan P2, makadapat dibuktikan :
a. P2 = (1-s) P12

b. P2= P2CU {(1-s)/s}
Berdasarkan blok aliran daya di atas, terdapat 2 macam kerugian yaitu :
a. Rugi tetap. Rugi tetap terdiri atas rugi inti stator (Pfe), rugi gesek (Pfr), dan rugi inti rotor.

Rugi inti dipengaruhi oleh frekuensi. Pada saat motor bekerja frekuensinya rendah sekali,
maka rugi inti pada rotor sangat kecil sehingga rugi ini diabaikan.

b. Rugi tembaga, besarnya berubah-ubah, terdiri atas : rugi tembaga pada lilitan stator
(=P1CU = 3 Is2 Rs), rugi tembaga pada lilitan rotor (=P2CU= 3 x Ir2 Rr) , dan rugi-rugi
pada hambatan asut yang terdapat pada motor induksi rotor lilit.

Besarnya efisiensi motor adalah :  = Daya Keluaran/Daya masukan
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7. Torsi Motor

Torsi pada motor dapat ditentukan dengan rumus umum yaitu :
T = P /  atau  T =  P/(2 n/60)
T = Torsi motor (Nm)
P = Daya motor (watt)
n = Jumlah putaran motor (rpm)

Terdapat 3 macam daya, yaitu daya celah udara (P12), daya rotor (P2), dan daya
keluaran (Po). Oleh karena itu torsi pada motor induksi 3 fasa  dibedakan menjadi : Torsi
celah udara (T12), torsi  rotor (T2) dan torsi  keluaran (To) yang besarnya :

Torsi pada rotor = T2 = P2 /  (2 nr/60) Nm
Torsi pada poros = Tout = Po /  (2 nr/60) Nm

8. Torsi Maksimum Motor
Jika terjadi perubahan beban, maka putaran motor akan berubah pula. Demikian pula
slip motor juga akan berubah yang hal ini akan membuat harga reaktansi lilitan rotor
(Xr) juga berubah.  Dengan perubahan beban, suatu saat akan terjadi harga reaktansi
lilitan rotor (Xrj) = Hambatan lilitan rotor (Rr). Dalam keadaan yang demikian, torsi
motor yang terjadi adalah maksimum.

Xrj     = Rr
s Xro = Rr
s = Rr/Xro

Dengan kata lain bahwa torsi motor = maksimum pada saat harga reaktansi lilitan rotor
saat jalan = Hambatan lilitan rotor atau pada saat slip motor (s) = Sm yang besarnya :
Sm = Rr/Xro

9. Pengaruh perubahan tegangan terhadap torsi motor
T = (3/ s).Ero  (Rr/s)/{(Rr/s) + (Xro)}
Rumus tersebut dapat dituliskan bahwa karena Eo sebanding dengan V, maka :
T sebanding dengan V. Sehingga jika terjadi penurunan tegangan, maka torsi motor
akan berubah pula.   Akan diperoleh suatu perbandingan :

Tmax pada V/Tmax pada V’ = (V/V’)2

10.   Karakteristik Motor Induksi 3 fasa.
Karakteristik yang paling penting di dalam motor induksi 3 fasa adalah karakteristik T =

f(nr) atau sering pula disebut karakteristik  T = f(s).
Untuk motor induksi dari jenis rotor lilit yang dilengkapi dengan hambatan asut Rv yang
dipasang seri dengan lilitan rotor,  besarnya Sm sangat dipengaruhi oleh harga Rv
tersebut. Adapun besarnya harga Sm adalah :

Sm = (Rr + Rv)/Xro
Sehingga semakin besar harga Sm, maka untuk mencapai harga T yang sama, slip
motor akan semakin besar.
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11.Starting Motor Induksi 3 fasa

Terdapat dua permasalahan yang dijumpai dalam starting motor induksi 3 fasa, yaitu
arus start (awal) yang besar dan torsi awal yang sering terlalu kecil. Untuk melakukan
starting motor terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :
a. Sistem tegangan yang menyuplainya
b. Daya motor
c. Kemampuan lilitan stator motor perfasanya (dapat dilihat pada name plate motor)

Terdapat beberapa cara starting motor induksi 3 fasa, yaitu :

a. Starting secara langsung
Cara ini adalah cara yang paling sederhana, yaitu hanya menggunakan saklar 3 fasa.
Kelemahan yang ada dalam starting ini adalah arus start yang tinggi yaitu bisa
mencapai 7 x arus nominal motor.

b. Starting menggunakan saklar Y-/\
Sebuah motor induksi 3 fasa telah didisain untuk tegangan tertentu. Dalam starting
motor menggunakan saklar Y-/\, pertama kali motor disambung Y, kemudian setelah
berjalan, selang beberapa saat motor kemudian disambung segitiga (/\).

c. Starting menggunakan autotrafo
Keuntungan dari penggunaan cara ini adalah arus yang mengalir ke motor dapat
diatur yaitu dengan mengatur tegangan suplainya.

12. Mengatur jumlah putaran motor

Motor induksi 3 fasa bekerja dengan putaran yang relatif konstan. Namun demikian
pada penggunaan tertentu dikehendaki putaran tertentu sesuai yang diinginkan. Untuk
mengatur jumlah putaran motor induksi dapat digunakan pedoman rumus :
Putaran medan magnet stator ns :

ns = (60 x f)/p
Berpedoman rumus di atas, jumlah putaran motor dapat diatur dengan  : mengatur
jumlah kutub atau mengatur frekuensi.

13. Membalik Putaran Motor

Putaran motor dapat terbalik jika arah putaran medan magnet stator juga terbalik.
Untuk membalik putaran medan magnet stator dapat dilakukan dengan menukar dua
dari tiga penghantar fasa pada motor tersebut.
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E. LEMBAR KERJA
1. Alat dan Bahan

a. Unit Torsimeter 1 unit
b. Motor induksi 3 fasa rotor lilit dan rotor sangkar masing-masing 1 buah
c. Hambatan asut Rv 1 buah
d. Tachometer atau tachogenerator 1 buah
e. Beban Resistor 1 buah
f. Multimeter 1 buah
g. Trafo arus 50 : 5 1 buah
h. Ampere meter AC 2 buah
i. Watt meter 1 A/240 V 1 buah
j. Saklar Y-/\ 1 buah
k. Saklar beban 1 buah
l.  Unit catu daya 1 unit
m. Kabel Penghubung Secukupnya

2. Keselamatan Kerja
a. Hati-hati dalam bekerja karena saudara bekerja pada tegangan PLN
b. Jangan dihubungkan dengan catu daya sebelum diperiksa oleh instruktur
c. Ikuti langkah-langkah yang ada pada labsheet ini.
d. Gunakan batas ukur alat-alat ukur sesuai petunjuk
e. Mintalah petunjuk instruktur/dosen jika terdapat hal-hal yang meragukan.

3. Langkah Kerja
a. Percobaan  Motor induksi 3 fasa rotor lilit

1).  Rangkailah seperti gambar 1, saklar beban (S) dalam keadaan terbuka.
Hambatan asut Rv pada posisi hubung singkat,  Saklar  Y-/\ pada posisi 0

2). Periksakan rangkaian kepada dosen untuk mendapatkan persetujuan.
3). Setelah disetujui, tutup saklar tegangan tetap pada unit catu daya, arus pada lilitan

penguat magnet dibuat minimum.
4). Tutup saklar tegangan variabel AC 3 fasa dan atur tegangannya hingga 220 volt
5). Tutup saklar Y-/\, ke posisi Y, setelah motor berputar segera dipindah ke posisi /\
6). Atur arus penguat magnet pada unit torsi meter kurang lebih 0,5 A, tutup saklar

beban S, atur beban (RL)  sehingga diperoleh torsi motor sesuai tabel 1 dan catat
harga arus, daya masukan motor, dan putaran motornya serta masukkan data  ke
dalam tabel 1.

7).  Setelah selesai, kembalikan RL seperti semula dan buka saklar bebannya.
8).  Dengan tidak mematikan mesin, putar saklar Y-/\ ke posisi Y.
9).  Lakukan seperti langkah 6 dan masukkan data ke tabel 2
10).Setelah selesai, kembalikan RL seperti semula, turunkan Im pada unit torsi meter

hingga 0, buka sklar tegangan tetap 220 V, buka saklar beban, turunkan teg.
variabel hingga 0, buka saklarnya.

11). Lakukan percobaan dari langkah 1 sampai dengan 10 untuk harga Rv  50% dari RV
semula, sambungan motor delta. Masukkan datanya perc.ke tabel 3.
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b. Percobaan memprediksi torsi maksimum
1).  Masih menggunakan rangkaian  gb.1 saklar beban (S) terbuka, Saklar  Y-/\ pada

posisi 0
2).  Periksakan rangkaian saudara kepara dosen untuk mendapatkan persetujuan.
3). Setelah disetujui, tutup saklar tegangan tetap pada unit catu daya, atur Rheostat

pada unit torsi meter hingga arus pada lilitan penguat magnet = 0,5 A
4).  Tutup saklar tegangan variabel AC 3 fasa hingga 100 volt
5). Tutup saklar Y-/\, ke posisi Y, setelah motor berputar segera dipindah ke posisi /\
6). Tutup saklar beban S, atur beban RL sedemikian hingga penunjukkan torsi meter

tidak naik walaupun beban terus dinaikkan. Catat penunjukkan torsi saat kondisi
torsi = maksimum.

7).  Setelah selesai, kembalikan RL seperti semula dan buka saklar bebannya.
8).  Dengan tidak mematikan mesin, putar saklar Y-/\ ke posisi Y.
9).  Lakukan seperti langkah 6 namun tegangan catudaya = 125 volt.
10).Setelah selesai, kembalikan RL seperti semula, buka saklar beban, turunkan

tegangan variabel hingga 0, buka saklarnya, dan buka pula saklar teg. tetap.

c. Percobaan Motor induksi 3 fasa rotor sangkar
1).  Rangkaian seperti gb. 1, saklar beban (S) keadaan terbuka.   Saklar  Y-/\ posisi 0
2). Periksakan rangkaian kepada dosen untuk mendapatkan persetujuan.
3). Setelah disetujui, tutup saklar tegangan tetap pada unit catu daya, arus pada lilitan

penguat magnet dibuat minimum.
4). Tutup saklar tegangan variabel AC 3 fasa dan atur tegangannya hingga 220 volt
5). Tutup saklar Y-/\, ke posisi Y, setelah motor berputar segera dipindah ke posisi /\
6). Atur arus penguat magnet pada unit torsi meter kurang lebih 0,5 A, tutup saklar

beban S, atur RL  sehingga diperoleh torsi motor sesuai tabel 4 dan catat arus, daya
masukan motor, dan putaran motornya, masukkan data  ke dalam tabel yang sama

7).  Setelah selesai, kembalikan RL seperti semula dan buka saklar bebannya.
8).  Dengan tidak mematikan mesin, putar saklar Y-/\ ke posisi Y.
9).  Lakukan seperti langkah 6 dan masukkan data dalam tabel 4.
10).Setelah selesai, kembalikan RL seperti semula, buka saklar beban, turunkan

tegangan variabel hingga 0, buka saklarnya, dan buka pula saklar teg. tetap.

d. Percobaan memprediksi torsi maksimum
1). Rangkaian seperti gb.2 saklar beban (S) terbuka, Saklar  Y-/\ pada posisi 0
2).  Periksakan rangkaian saudara kepara dosen untuk mendapatkan persetujuan.
3). Setelah disetujui, tutup saklar tegangan tetap pada unit catu daya, atur Rheostat

pada unit torsi meter hingga arus pada lilitan penguat magnet = 0,5 A
4).  Tutup saklar tegangan variabel AC 3 fasa hingga 100 volt
5). Tutup saklar Y-/\, ke posisi Y, setelah motor berputar segera dipindah ke posisi /\
6). Tutup saklar beban S, atur  RL sedemikian hingga  torsi mmotor tidak naik meski

beban terus dinaikkan. Catat penunjukkan torsi saat kondisi torsi = maksimum.
7).  Setelah selesai, kembalikan RL seperti semula dan buka saklar bebannya.
8).  Dengan tidak mematikan mesin, putar saklar Y-/\ ke posisi Y.
9).  Lakukan seperti langkah 6 namun tegangan catu daya = 125 volt.
10).Setelah selesai, kembalikan RL seperti semula, buka saklar beban, turunkan

tegangan variabel hingga 0, buka saklarnya, dan buka pula saklar teg. tetap.
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Rangkaian Percobaan
Motor Induksi 3 fasa Rotor Lilit

Gambar 1. Rangkaian Percobaan Motor Induksi 3 fasa Rotor Lilit
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Rangkaian Percobaan
Motor Induksi 3 fasa Rotor Sangkar

Gambar 2. Rangkaian Percobaan Motor Induksi 3 fasa Rotor sangkar
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TABEL DATA

Tabel 1.  Data pengujian motor induksi 3 fasa Rotor Lilit , Rv = 0, Sambungan delta
Tegangan suplai 3~220 V konstan. Putaran pada beban kosong =  ……...  rpm

Data Pengukuran Data penghitungan
T (Nm) I P n Pin Pout  s

1
2
3
4
5
6

Untuk prediksi T maks, Tegangan line 100 V, T maks = ……………. Nm

Tabel 2.  Data pengujian motor induksi 3 fasa Rotor Lilit, Rv = 0, Sambungan Bintang
Tegangan suplai 3~220 V konstan. Putaran pada beban kosong =  …….   rpm

Data Pengukuran Data penghitungan
T (Nm) I P n Pin Pout  s

1
2
3
4
5
6

Untuk prediksi T maks, Tegangan line  125 V, T maks = ……………. Nm

Tabel 3.  Data pengujian motor induksi 3 fasa rotor Lilit,  Rv  50%, Sambungan delta
Tegangan suplai 3~220 V konstan. Putaran pada beban kosong =  …….rpm

Data Pengukuran Data penghitungan
T (Nm) I P n Pin Pout  s

1
2
3
4
5
6

Untuk prediksi T maks, Tegangan line 150  V, T maks = ……………. Nm



12

Tabel  4. Data pengujian motor induksi 3 fasa Rotor Sangkar, Sambungan delta
Tegangan suplai 3~220 V konstan. Putaran pada beban kosong =  ....   rpm

Data Pengukuran Data penghitungan
T (Nm) I P n Pin Pout  s

1
2
3
4
5
6

Untuk prediksi T maks, Tegangan line 100 V, T maks = ……………. Nm

Tabel  5. Data pengujian motor induksi 3 fasa Rotor sangkar Sambungan bintang
Tegangan suplai 3~220 V konstan. Putaran pada beban kosong =  ....   rpm

Data Pengukuran Data penghitungan
T (Nm) I P n Pin Pout  s

1
2
3
4
5
6

Untuk prediksi T maks, Tegangan line 100 V, T maks = ……………. Nm

F. TUGAS/PERTANYAAN

Atas dasar data pengujian :
1. Hitung daya masukan, daya keluaran, efisiensi, dan slip motor pada motor rotor lilit

pada setiap perubahan beban (untuk RV = 0 dan RV + 50%).
2. Hitung daya masukan, daya keluaran, efisiensi, dan slip motor pada motor rotor

sangkar pada setiap perubahan beban
3. Bagaimana pengaruh harga hambatan asut Rv terhadap daya keluaran, efisiensi,

dan slip motor pada motor induksi  3 fasa rotor lilit !
4. Bagaimana pengaruh sambungan motor induksi 3 fasa rotor sangkar (sambungan Y

dan /\ tehadap daya keluaran, efisiensi, dan slip motor pada beban yang sama?
5. Berapa perkiraan torsi maksimum motor untuk sambungan /\ ,Y jika disambung

pada tegangan nominal ?
6. Gambarkan karakteristik T = f(s) motor  rotor lilit dan rotor sangkar.
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