
RANGKAIAN DASAR KONTROL MOTOR LISTRIK 

A. RANGKAIAN KONTROL DASAR 
a. Rangkaian utama  

Rangkaian  utama  adalah  gambaran  rangkaian  beban  dan  kotak‐kontak  utama 
kontaktor  serta  kontak  breaker  dan  komponen  pengaman  yang  dihubungkan  ke 
arus beban. 

b. Rangkaian kontrol  
Rangkaian  kontrol  arus  adalah  rangkaian  untuk  pengatur  operasi  kontaktor  dan 
relay  atau  pengaturan  arus  pengoperasian  kumparan  operasi  kontaktor  dan 
kumparan pengaktif relay melalui kontak bantu dan kontak relay 

c. rangkaian pengawatan 
rangkaian  pengawatan  adalah  ganbungan  dari  rangkaian  utama  dan  rangkaian 
kontrol, dengan kata lain rangkaian lengkap dari rangkaian kontrol motor.  

               

(a)      (b)          (c) 

Gambar 1.Rangkaian kontrol motor untuk operasi ON OFF 
(a) Rangkaian utama, (b) Rangkaian kontrol, (c) Rangkaian pengawatan 

 

Rangkaian operasi ON/OFF dari banyak tempat 

Pelayanan  dari  beberapa  tempat  seperti  pada  lift,  alat  angkat  (hoist),  conveyer,  dan 
peralatan pengalengan minuman dan peralatan. Pada system ini dibutuhkan beberapa 
saklar  NC  dan  NO.  saklar  NC  untuk  off  dihubung  seri  dan  NO  untuk  on  dihubung 
parallel.  



 

Gambar 2. Rangkaian kontrol dari banyak tempat 

Rangkaian operasi dengan system interlock 

Rangkaian interlock atau penguncian adalah untuk mencegah dua buah kontaktor atau 
lebih  yang  beroperasi  secara  bersamaan.  Seperti  untuk  dua  arah  kecepatan  putaran 
dan  pengasutan  segitiga‐bintang.  metode  penguncian  dapat  dibagi  atas  tiga  bagian, 
antara lain; 

a. penguncian secara mekanik 
Misalnya kita  lihat pada kontrol motor dua arau putaran menggunakan dua buah 
kontaktor.  Apabila  salah  satu  saklar  ON  (arah maju  atau mundur)  ditekan, maka 
kontaktor  yang  beroperasi  akan  mengunci  kontaktor  yang  lain.  Walaupun 
kontaktor kedua diberi arus atau penguatan, tetapi kontaknya tidak bias menutup 
karena dikunci oleh  tuas‐tuas mekanik. Demikian  juga  sebaliknya  sehingga kedua 
kontaktor tidak akan beroperasi secara bersamaan. 

 

Gambar 3. Rangkaian kontrol motor untuk dua arah putaran                                                         
dengan metode penguncian secara mekanik 

 



b. penguncian dengan saklar tekan 
penguncian  bias  dilakukan  dengan menggunakan  dua  buah  saklar  ganda,  dimana 
saklar tekan ON 1 untuk maju dan ON 2 untuk mundur. Untuk operasi arah maju, 
kontak  NO/ON1,  NC/ON2,  kumparan  operasi  kontaktor  K1,  dan  kontak  termal 
dihubung  seri. Untuk operasi  arah mundur, kontak NC/ON1, kontak NC/ON2 dan 
kumparan aperasikontaktor K2 serta kontak termal saling dihubung seri. Bila ON1 
ditekan maka kumparan K1 mendapat arus dan motor berputar arah maju (searah 
jarum jam), sedangkan K2 tidak berfungsi karena rangkaian arusnya diputus oleh 
kontak  NO/ON1.    Demikian  sebaliknya  sehingga  kedua  kontaktor  tidak  akan 
bekerja sama.  

 

Gambar 4. Rangkaian kontrol motor untuk dua arah putaran                                                     
dengan penguncian memakai saklar tekan 

c. penguncian dengan kontak bantu 
penguncian  juga  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  kontak  bantu,  untuk 
pengoperasian arah maju kontak NO/ON1, kumparan K1 dan kontak bantu K2 serta 
kontak  thermah  saling  terhubung  seri.  Untuk  operasi  arah  mundur,  kontak 
NO/ON2,  kumparan  K2,  kontak  NC  K2  dan  kontak  thermal  saling  dihubung  seri. 
Bila saklar ON 1 ditekan, maka K1 akan dapat arus dan motor akan berputar arah 
maju. Meskipun ON 2 ditekan, K2 tidak akan beroperasi karena saklar bantu NC K1 
terbuka selama K1 beroperasi. Demikian juga sebaliknya sehingga K1 dan K2 tidak 
beroperasi  secara  bersamaan.  Jika  K1  dan  K2  beroperasi  bersamaan  maka  akan 
terjadi hubung singkat antar fasa. 



 

Gambar 5. Rangkaian kontrol motor untuk dua arah putaran                                                      
dengan system penguncian saklar bantu                                                                             

(a) Rangkaian kontrol, (b) Rangkaian pengawatan 

 

Rangkaian operasi berurutan 

Rangkaian operasi berurutan (Sequence kontrol) digunakan apabila motor beroperasi 
tergantung kepada motor lain, seperti belt conveyor dimana satu dengan yang lainnya 
saling beroperasi berkaitan.  



 

(a). rangkaian standart 

 

(b). rangkaian otomatis melalui kontak bantu yang saling mengunci 

Gambar 6. Rangakain kontrol motor operasi berurutan 

Rangkaian operasi  jogging 

Kontrol  jogging  digunakan  pada  pengontrolan  putaran  lambat  untuk menggerakkan 
suatu alat atau peralatan, seperti pada alat pengangkat, belt conveyor. 

        

(a)                                                                                      (b) 

Gambar 7. Rangkaian kontrol motor system jogging 
(a). jogging sederhana, (b). jogging dengan bantuan relay kontrol 

 

Bila  saklar  jogging  ditekan maka  arus  kumparan  K  didapat  langsung  dari  arus  fasa. 
Sehingga operasi motor tergantung kepada saklar jogging.  

 



RANGKAIAN KONTROL MOTOR LISTRIK 

STARTING MOTOR INDUKSI 

Bila  motor  induksi  berbeban  penuh  dihubungkan  ke  sumber  tegangan  langsung  pada 
sumber tiga fasa, maka akan mengambilarus 5 s.d 7 kali arus nominal. Sedangkan torsinya 
1,5  s.d  2,5  kali  torsi  beban  penuh.  Hal  ini  kaan  menyebabkan  turunya  nilai  tegangan 
jaringan  dan  akan mengganggu  operasi  alat‐alat  lainnya  pada  jaringan  yang  sama.    Arus 
start tersebut harus diatasi dengan cara menurunkan tegangan sumber saat start. Ada tiga 
cara menurunkan arus start, yaitu; 

1. Tahanan primer 
Menggunakan tahanan primer untuk pengasutan motor induksi, nilai arus asut 
langsung bervariasi terhadap penurunan nilai tegangan dan torsi bervariasi terhadap 
kuadrat nilai tegangan. Jadi bila tegangan terminal motor diturunkan 50 %, maka arus 
asut juga akan turun 50% dan torsi turun 25% dari nilai tegangan nominal. Biasanya 
cara ini cocok dilakukan untuk motor yang berdaya besar dari 12 kW. 

 

Gambar 8. Rangkaian kontrol motor dengan pengasutan tahanan primer                                       
(a). Rangkaian utama, (b). Rangkaian kontrol 

Kontaktor K1 untuk operasi dan K2 untuk pengasutan atau menghubungkan motor 
dengan tahanan primer saat awal pengoperasian motor. Time relay atau saklar waktu 
adalah untuk  mengatur  motor beroperasi nominal setelah pengasutan 

2. Auto transformer 
Kontaktor K1 untuk operasi dan K2 untuk pengasutan yang mana pada awal operasi 
motor dihubungkan dengan auto transformer oleh K2 dan setelah beberapa saat saklar 
waktu  beroperasi  memberikan  daya  pada  K1(  setelah  motor  beroperasi  mendekati 



putaran  nominal)  dan  menghubungkan  motor  pada  jaringan  penuh  agar  beroperasi 
normal. 

 
Gambar 9. Rangkaian kontrol motor dengan pengasutan auto‐transformer                                   

(a). Rangkaian utama, (b). rangkaian kontrol 
 

3. Sakelar  bintang‐segitiga 
Kontaktor K2 sebagai pembuat hubungan segitiga pengoperasian motor  nominal dan 
K1  sebagai  penghubung  motor  ke  jaringan  baik  pada  hubungan  segitia  maupun 
hubungan bintang. Kontaktor K3 adalah pembuat hubungan bintang dan saklar watu 
untuk mengatur waktu pemindahan dari hubungan bintang ke hubungan segitiga.  

 

Gambar 10. Rangkaian kontrol motor pengasutan system bintang segitia                                
(a) Rangkaian utama (b) rangkaian kontrol 



 

Gambar 11. Rangkaian kontrol motor pengasutan bintang segitiga                                                    
(a). rangkaian pengawatan, (b). Prinsip hubungan bintang‐segitiga 

Bila  saklar  ON  ditekan,  maka  K3  mendapat  daya  dan  K1  juga  mendapat  daya  dari 
kontak  K3.  Motor  beroperasi  dlam  hubungan  bintang  dan  sesaat  kemudian  saklar 
waktu beroperasi (sesuai dengan setting waktunya) memutus daya kontaktor K3. Jadi 
seterunya  motor  beroperasi  pada  hubung  segitiga.  Rangkaian  ini  harus  dilengkapi 
dengan penguncian agar kontaktor K2 dan K3 tidak beroperasi bersamaan. 
 

RANGKAIAN KONTROL MOTOR DUA ARAH PUTARAN 

Ada  kalanya  industry  membutuhkan  motor  yang  mempunai  dua  arah  putaranuntuk 
melakukan suatu pekerjaan, seperti, pesawat pengangkat, lift, belt conveyor dan peralatan 
lainnya.  Arah  putaran  motor  dapat  dirobah  dengan  cara  merobah  urutan  fasa  tegangan 
sumber yang akan merobah arah putaran medan stator dan arah putaran motor. Namun 
putaran  motor  ini  tidak  boleh  dirobah  secara  tiba‐tiba,  hal  ini  akan  mengakibatkan 
terjadinya  kopel  lawan  yang  besar  dan  motor  akan  mengalami  arus  beban  lebih.  Jadi 
merobah arah putaran motor dialukan setelah putaran motor rendah atau dalam keadaan 
diam.  

1. Rangkaian kontrol motor dua arah puataran dengan tambahan  kontaktor bantu 
untuk memperlambat waktu menghubung dari maju ke mundur. 
 
Kontaktor  K1  untuk  arah maju  dan  kontaktor  K2  untuk  arah mundur.  K3  kontaktor 
bantu untuk arah maju dan K4 kontaktor bantu untuk arah mundur, kedua kontaktor 
bantu  tersebut  berfungsi  untuk  memperlambat  menghubung  dari  arah  maju  ke 
mundur atau sebaliknya. Jadi putaran motor tidak dibalik arahnya secara tiba‐tiba. 



 

Gambar 12. Rangkaian kontrol motor dua arah putaran dengan kontaktor bantu                  
untuk memperlama waktu menghubung arah maju‐mundur                                                          

(a). Rangkaian utama, (b). Rangkaian kontrol 

2. Rangkaian kontrol motor dua arah putaran dengan system jogging 
 
Kontaktor K1  untuk  arah maju  dan  kontaktor  K2  untuk  arah mundur.  Relay  kontrol 
berfungsi  sebagai  kontaktor  bantu  mengatur  operasi  kontaktor  K1  dan  K2.  Operasi 
JOGGING  dilakukan  dengan  cara  menekan  sakelar  JOG1  untuk  arah  maju  dan  JOG2 
untuk  arah mundur. Motor  akan  beroperasi  hannya  selama  saklar  JOG    ditekan  dan 
setelah  dilepas  motor  akan  berhenti.  Jadi  motor  akan  beroperasi  sesuai  dengan 
kebutuhan 

 

Gambar 13. Rangkaian kontrol motor dua arah putaran dengan system jogging 
menggunakan relay kontrol (a). Rangkaian utama, (b). Rangkaian kontrol 



3. Rangkaian kontrol motor dua arah putaran dengan pengasutan bintang segitiga 
 
Kontaktor  K1  untuk  arah maju  dan  kontaktor  K2  untuk  arah mundur,  kontaktor  K3 
untuk  hubungan  bintang  dan  kontaktor  K4  untuk  hubungan  segitiga.  Kontaktor  K5 
berfungsi  sebagai  kontaktor  bantu  dan  sakelar  waktu  (d1)  untuk  mengatur  waktu 
pindah dari posisi awal hubungan bintang ke hubungan segitiga. 

 

Gambar 14. Rangkaian kontrol motor dua arah putaran                                                               
dengan pengasutan system bintang –segitiga                                                                         
(a) Rangkaian utama (b) Rangkaian kontrol 

 

RANGKAIAN KONTROL MOTOR DUA KECEPATAN 

Ada kalanya industry membutuhkan kecepatan atau putaran mesin yang berfariasi, yakni 
rendah  dan  putaran  tinggi,  seperti  pada mesin  bubut,  mesin  bor  dan  peralatan  lainnya. 
Untuk permasalahan ini bias digunakan motor dua kecepatan yang dikenal dengan motor 
dachlander.  Pengaturan  kecepatan  pada  motor  ini  dialkukan  dengan  merobah  jumlah 
kutub dengan perbandingan 1 : 2. Sehingga nilai kecepatan medan stator (ns) dipengaruhi 
oleh frekuensi atau nilai jumlah kutub.  



 

Gambar 15. Hubungan kumparan stator motor dachlander (a) hubungan segitiga untuk 
kecepatan rendah (1500 rpm) (b) Hubungan bintang untuk kecepatan tinggi (3000 rpm) 

Pada kecepatan rendah, kumparan fasa perkutub dihubung seri dan masing‐masing 
dihubung segitiga. Untuk kecepatan tinggi, kumparan fasa perkutub dihubung parallel dan 
masing‐masing dihubung bintang. 

1. Rangkaian motor dachlander (dua kecepatan) 
Rangkaian ini menggunakan tiga kontaktor. K1 untuk putaran rendah dan e1 sebagai 
pengaman putaran rendah (thermal relay), dioperasikan dengan saklar tekan ON1. K2 
digunakan untuk putaran tinggi yang dikombinasikan dengan K3 sebagai penghubung 
singkat, e2 sebagai pengaman putaran tinggi yang dioperasikan oleh ON2.  



 
Gambar 16. Rangkaian kontrol motor dua kecepatan (dachlander)                                                   

(a) Rangkaian utama b) Rangkaian kontrol 
 

2. Rangkaian motor dua kecepatan dan dua arah putaran 
Rangkaian  ini  menggunakan  lima  buah  kontaktor.  K1  untuk  arah  mundur  putaran 
tinggi, K2 untuk arah maju putaran tinggi, K3 untuk arah mundur putaran rendah dan 
K4 untuk  arah maju putaran  rendah. K5  sebagai  penghubung  singkat  saat hubungan 
bintang,  e1  adalah  thermal  relay  untuk  putaran  tinggi  dan  e2  adalah  untuk  thermal 
relay putaran rendah. ON1 untuk arah mundur, ON2 untuk arah maju putaran tinggi. 
ON3 mengoperasikan arah mundur, ON4 untuk arah mundur putaran rendah. 
 

 
Gambar 17. Rangkaian kontrol motor dua kecepatan dengan dua arah putaran 

(a)Rangkaian utama (b) Rangkaian kontrol 



RANGKAIAN KONTROL PENGEREMAN MOTOR INDUKSI 

Suatu motor listrik yang sedang beroperasi dapat dihentikan dengan segera bila dilakukan 
pengereman. Baik pengereman  secara mekanis maupun elektrik.  Jadi, motor  tidak  cukup 
hannya  dihentikan  dengan  memmutus  tegangan  sumber  saja,  karena  motor  masih 
menpunyai  putaran  sisa.  Pengereman  secara  elektris  lebih  cocok  bagi  motor  induksi 
disbanding pengereman secara mekanis. Namun untuk tujuan tertentu pengereman secara 
mekanis  masih  diperlukan  agar  motor  dapat  berhenti  lebih  cepat.  Ada  tiga  cara 
pengereman motor induksi, yakni sebagai berikut. 

1. Pengereman system plugging (secara manual) 
Pengereman  ini  dilakukan  dengan  cara  merobah  urutan  fasa  sumber  motor  yang 
bersangkutan  (seperti  rangkaian  membalik  arah  putaran  motor),  dengan  demikian 
motor akan mendapat kopel lawan dan segera berhenti. Tindakan pengereman hannya 
dilakukan sesaat saja dan bila lebih lama motor akan berputar berlawanan arah. Arus 
motor  yang  besar  akibat  pengereman  dapat  diatasi  dengan  memberikan  tahanan 
depan. 

 

Gambar 18. Rangkaian kontrol motor dengan pengereman system plugging                                  
(a) Rangkaian utama b) rangkaian kontrol  

Kontaktor K1 untuk mengoperasikan motor, K2 untuk pengereman (merobah urutan 
fasa)  dan  K3  adalah  kontaktor  bantu  untuk  mengatur  pengoperasian  K1  dan  K2. 
Tahanan  depan  R  berfungsi  sebagai  pembatas  arus motor  saat  pengereman.  Apabila 
ON ditekan, maka K1 akan menalir arus dan motor akan beroperasi. Bila OFF ditekan, 
maka K1 akan melepas dan K2 mendapat arus dan motor akan segera berhenti karena 
mendapat  torsi  lawan.  OFF  ditekan  hannya  sesaat  atau  sampai  motor  benar‐benar 
berhenti. 



2. Pengereman system regenerative 
Pengereman  jenis  ini  cocok  digunakan  pada  motor  dua  kecepatan  (dachlander). 
Pengereman ini dilakukan dengan cara mengatur kecepatan motor pada nilai terendah 
dan selanjutnya dilakukan pengereman secara plugging. Pengereman jenis ini biasanya 
digunakan pada lift dan alat angkat. 

3. Pengereman secara dinamik 
Pengereman jenis ini dilakukan dengan memberikan kumparan stator motor tegangan 
dc,  setelah  dilepas  dari  tegangan  jaringan.  Tegangan  dc  didapatkan  dengan 
menurunkan  tegangan  jaringan  melalui  trafo  penurun  tegangan  dan  diode  sebagai 
perata  tegangan  atau  mengubah  dari  AC  ke  DC.  Saat  diberi  tegangan  dc,  maka  dua 
kumparan  stator  terhubung  parallel  dan  terhubung  seri  dengan  yang  lain.  Dengan 
catatan  arus  dc  yang  diberikan  pada  kumparan  stator  tidak  boleh  melebihi  arus 
nominal motor yang bersangkutan.  

 

Gambar 19. Rangkaian kontrol motor dengan pengereman system dinamik                                       
(a) Rangkaian utama (b) Rangkaian kontrol 

K1 untuk mengoperasikan motor, K2 untuk pengereman (menghubungkan kumparan 
stator dengan sumber arus searah). K3 adalah kontaktor bantu untuk mengatur K1 dan 
K2. Jika saklar ON ditekan maka K1 mendapat daya dam motor beroperasi. Pengereman 
dilakukan dengan menekan saklar OFF. Maka kontaktor K1 melepas dan K2 mendapat 
daya dan memberikan arus searah pada rangkaian stator motor. Motor segera berhenti 
karena mendapat kopel lawan.  


