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PERCOBAAN
TRANSFORMATOR SATU FASA

A. KOMPETENSI
Mampu melakukan pengujian atau percobaan transformator satu fasa untuk
mengetahui karakteristik transformator meliputi : merencanakan dan merangkai unit
percobaan dan melaksanakan percobaan .

B. SUB KOMPETENSI
Mampu mengoperasikan dan melakukan percobaan untuk menghasilkan karakteristik
transformator 1 fasa meliputi : merencanakan dan merangkai unit percobaan dan
melaksanakan percobaan.
Mampu merencanakan dan meuyambung transformator 3 fasa kelompok sambungan
tertentu dengan langkah yang benar

C. INDIKATOR PENCAPAIAN
1. Dapat mengidentifikasi peralatan yang digunakan dalam percobaan dan

menyebutkan fungsi dari masing-masing peralatan.
2. Dapat menentukan pertbandingan transformasi
3. Dapat menentukan jenis polaritas transformator
4. Dapat menentukan besarnya rugi inti transformator
5. Dapat menentukan besarnya rugi tembaga transformator
6. Dapat menentukan besarnya efisiensi dan regulasi tegangan transformator
7. Dapat menentukan kelompok sambungan transformator 3 fasa
8. Dengan diberikan seperangkat peralatan transformator   beserta fasilitas

pendukungnya, mahasiswa dapat melakukan percobaan untuk menguji
transformator satu fasa dengan benar, termasuk di dalamnya adalah  merencanakan
rangkaian, mengoperasikan dan melakukan percobaan untuk mendapatkan data
yang diperlukan.

D. TEORI SINGKAT TRANSFORMATOR SATU FASA
1. Prinsip dasar transformator

Transformator adalah alat yang berfungsi memindahkan daya listrik dari satu untaian
(primer) ke untaian yang lain (sekunder) secara induksi elektromagnet. Prinsip kerja
transformator adalah berdasarkan percobaan Faraday. Apabila lilitan primer
dihubungkan dengan tegangan bolak-balik, pada inti transformator akan mengalir
garis-garis gaya magnet atau flux magnet (o). Karena arus yang mengalir bolak-
balik, maka flux yang terjadi  pada inti juga bolak-balik yang berarti jumlah garis-
garis gaya magnet pada inti transformator setiap saat berubah. Karena pada inti
terdapat lilitan, yaitu lilitan primer (N1) dan lilitan sekunder (N2), maka berdasarkan
hukum Faraday pada masing-masing lilitan tersebut akan bangkit ggl induksi E1 dan
E2. Besarnya ggl induksi E1 dan E2 adalah :

E1 = 4,44 f N1 m
E2 = 4,44 f N2 m

Perbandingan antara E1 dan E2 disebut perbandingan transformasi yaitu :
a = E1/E2 = N1/N2
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2. Inti transformator
Agar jumlah garis gaya magnet (ggm) pada inti sebesar mungkin maka inti terbuat
dari bahan ferro magnetis. Untuk mengurangi kerugian  yang disebabkan oleh arus
pusar (arus eddy) inti transformator dibuat berlapis-lapis. Sedangkan untuk
mengurangi kerugian akibat pengaruh histerisis, bahan dipilih sedemikian rupa
sehingga bentuk kurve histerisis sekurus mungkin (dibuat dari bahan besi lunak).

3. Polaritas transformator
Dikenal dua macam polaritas transformator yaitu polaritas penjumlahan dan

polaritas pengurangan. Untuk mengetahui polaritas tersebut dilakukan tes polaritas.

4. Harga Ekivalen
a. Harga ekivalen dipandang dari sisi primer

Harga komponen-komponen kelistrikan  pada transformator dipandang dari sisi
primer adalah sebagai berikut :

Ro1 = R1 + R2’ Xo1 = X1 + X2’
Ro1 = R1 + a2 R2 Xo1 = X1 + a2 X2

Zo1 = Z1 + Z2’ Zo1 = Z1 + a   Z2

Atau : Zo1=  Ro1
2 + Xo1

2

Ro1 : Hambatan total transformator dipandang dari sisi primer
Xo1 : Reaktansi  total transformator dipandang dari sisi primer
Zo1 : Impedansi  total transformator dipandang dari sisi primer

b. Harga ekivalen dipandang dari sisi sekunder
Harga komponen-komponen kelistrikan  pada transformator dipandang dari sisi
sekunder  adalah sebagai berikut :

Ro2 = R2 + R1’ Xo2 = X2 + X1’
Ro2 = R2 +  R1/a Xo2 = X2 + X1/a
Zo2 = Z2 + Z1’ Zo2 = Z2 +  Z1/a

Atau : Zo2=  Ro2
2 + Xo2

2

Ro2 : Hambatan total transformator dipandang dari sisi sekunder
Xo2 : Reaktansi  total transformator dipandang dari sisi sekunder
Zo2 : Impedansi  total transformator dipandang dari sisi sekunder

5. Rugi-rugi dan efisiensi tranformator
Di dalam transformator terdapat dua macam kerugian, yaitu rugi inti dan rugi
tembaga. Rugi inti besarnya selalu tetap, sedangkan rugi tembaga besarnya
tergantung oleh beban. Rugi inti terdiri dari rugi-rugi akibat arus pusar (arus eddy)
dan akibat histerisis. Sedangkan rugi tembaga pada transformator dapat ditentukan
berdasarkan rumus :

Pcu = I1
2 R1 + I2

2 R2

Atau Pcu = I1
2 Ro1

Atau Pcu = I22 Ro2
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Untuk menentukan rugi-rugi tersebut  dapat dilakukan dengan tes, yaitu tes hubung
terbuka (open circuit test,OCT)  untuk mengetahui rugi inti, dan tes hibung singkat
(short circuit test, SCT). untruk mengetahui rugi tembaga.

a. Tes hubung terbuka (Open Circuit Tes, OCTt)
Pengujian hubung terbuka dapat digunakan untuk menentukan rugi inti
trasformator., Dalam OCT diperoleh harga :

b. Pengujian Hubung singkat (Short Circuit Test, SCT)
Pengujian hubung singkat dapat digunakan untuk menentukan rugi tembaga
trasformator. Dalam SCT diperoleh harga :
Impedansi ekivalen Zo1 = Vsc/I1

Pcu = I1
2 Ro1,  Ro1 = Pcu/I1

2

Xo1 =  Zo1
2 - Ro1

2

Besarnya efisiensi transformator adalah daya keluaran / daya masukan
 = Pout / Pin

= Pout / Pout + P inti + P cu

Efisiensi transformator sama dengan maksimum saat Pcu = Pinti
Daya keluaran transformator saat efisiensi = maksimum  dapat ditentukan
dengan rumus :

X = KVA beban penuh  x  Pinti/Pcu beban penuh              KVA atau
KVA beban penuh  x  Pinti/Pcu beban penuh x Cos  Watt

6. Regulasi Tegangan
Regulasi tegangan atau “voltage regulaton” (VR) adalah perbandingan tegangan
dari tegangan beban kosong menjadi tegangan pada beban penuh pada faktor
daya tertentu.  Regulasi tegangan 1 fasa dapat dinyatakan dengan rumus :

VR = (VNL – VL)/ VNL

VR  = Regiulasi tegangan
VNL = Tegangan tanpa beban
VL =   tegangan pada beban penuh

Untuk menentukan tegangan tanpa beban, dilakukan dengan pengujian hubung
singkat. Dengan pengujia tersebut diperoleh harga Zo1, Ro1, dan Xo1 atau Zo2,
Ro2, dan Xo2. Harga tegangan tanpa beban ditinjau dari sisi sekunder adalah :

V2NL = (V2 cos  + I2 Ro2)   +  j(V2 sin  + I2 Xo2)
Atau V2NL = (V2 cos  + I2 Ro2)   +  (V2 sin  + I2 Xo2)
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E. LEMBAR KERJA
1.    Alat dan Bahan

a. Transformator satu fasa 1000 VA 220 V/2x 55 V 1 buah
b. Watt meter 1 fasa 1 unit
c. Multimeter 2 buah
d. Amperemeter AC 2 buah
e. Unit Catu daya 220 V/10 A 1 buah
f. Saklar 1 buah
g. Beban (resistor 5 A) yang dapat diatur 1 unit
h. 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/doses jika terdapat hal-hal yang meragukan.

3. Langkah Kerja
a. Percobaan mengetahui polaritas transformator satu fasa

1).  Rangkailah seperti gambar 1

Gambar 1. Rangkaian tes polaritas

2).  Periksakan rangkaian saudara kepada instruktur untuk mendapatkan
persetujuan.

3).  Jika telah disetujui, hubungkan rangkaian dengan suplai tegangan 220 volt.
4). Atur tegangan hingga  V1 = 100 volt, kemudian ukur V2 dan V3.

V2 = ……………  volt, V3 = ……………  volt

5). Ulangi langkah (4) untuk lilitan sekunder yang lain

V2 = ……………  volt, V3 = ……………  volt

6). Setelah selesai, matikan suplai dan lepas semua rangkaian.
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b. Percobaan menentukan perbandingan transformasi (a)
1).  Rangkailah seperti gambar 2.

Gambar 2     Rangkaian percobaan untuk menentukan perbandingan
transfiormasi (a).

2).  Periksakan rangkaian saudara kepada dosen untuk mendapatkan persetujuan.
3). Jika telah disetujui, hubungkan rangkaian dengan suplai tegangan  dan atur

tegangan sehingga pada V1 menunjuk harga dari  100 V hingga 220 volt dengan
interval 25 volt, dan catat penunjukan  tegangan V2 setiap perubahan harga V1.
Masukkan data percobaan ke dalam tabel  di bawah.

Tabel  1. Data Perbandingan Transformasi

V1 100 V 125 V 150 V 175 V 200 V 220 V

V2

5).  Setelah selesai, turunkan tegangan variac hingga 0, kemudian matikan suplai dan
lepas semua rangkaian.

c. Percobaan menentukan rugi inti transformator (OCT)

1).  Rangkailah seperti gambar 3.
2).  Periksakan rangkaian saudara kepada dosen untuk mendapatkan persetujuan.
3). Jika telah disetujui, hubungkan rangkaian dengan suplai tegangan dan atur

tegangan sehingga pada V1 menunjuk harga 110 volt.
4). Dalam keadaan ini, baca penunjukan watt meter dan arus (Io) yang mengalir

pada transformator.

V1  = 110 V, I0 = ............................. A, W = ....................................Watt.

5).  Setelah selesai, turunkan tegangan suplai hingga 0 dan buka sklarnya.
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Gambar 3. Rangkaian Percobaan Tes Hubung Terbukai (OCT)

d. Percobaan menentukan rugi tembaga (SCT)

1.  Rangkailah seperti gambar 4

Gambar 4. Rangkaian percobaan Tes Hubng Singkat (SCT)

2.   Periksakan rangkaian saudara kepada dosen untuk mendapatkan persetujuan.
3.  Jika telah disetujui, tutup saklar tegangan pada unit catu daya dan atur tegangan

sehingga I1 menunjuk arus mulai dari 1 A sampai dengan 4,5 A dengan interval
0,5 A seperti tabel 2 di bawah. Catat penunjukan watt meter dan volt meter, dan
masukkan data pengamatan ke dalam tabel yang sama.

Tabel  2. Data Tes Hubung Singkat

I1 1 A 1,5 A 2 A 2,5 A 3 A 3,5 A 4 A 4,5 A X

I2

V

P

X : adalah besarnya arus saat penunjukan watt meter SCT sama dengan watt
meter  pada saat OCT

4. Setelah selesai, turunkan tegangan suplai hingga 0, kemudian buka saklarnya.
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e. Percobaan menentukan efisiensi transformator
1.  Rangkailah seperti gambar 5, saklar beban S dalam keadaan terbuka.

Gambar 5. Rangkaian percobaan Berbeban

2.    Periksakan rangkaian saudara kepada dosen untuk mendapatkan persetujuan.
3.    Jika telah disetujui, tutup saklar beban dan atur beban hingga diperoleh arus

beban I2 mulai dari  1 A sampai dengan 4,5 A dengan interval 0,5 A seperti tabel
di bawah. Catat penunjukan kedua watt meter (W1 dan W2), arus I1, dan
tegangan V2. Masukkan data pengamatan ke dalam tabel yang sama.

I L 1 A 1,5 A 2 A 2,5 A 3 A 3,5 A 4 A 4,5 A X

I1

P1

P2

V2



5. Setelah selesai, turunkan beban  hingga arus beban I2 = 0, buka saklar beban S,
kemudian matikan suplai dan lepas semua rangkaian.

F. TUGAS DAN PERTANYAAN
Atas dasar data PERCOBAAN/ pengujian :
1. Jenis polaritas apa transformator yang saudara uji ?
2. Berapakan perbandingan transformasi transformator yang saudara uji ?
3. Berapakan rugi inti dan rugi tembaga transformator pada beban nominal ?
4. Berapakah efisiensi transformator yang saudara uji ?
5. Perkirakan berapa efisiensi maksimum trafo 1 fasa yang saudara uji ?
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