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BAB. I  

PENDAHULUAN 

    
A. Deskripsi  

 

Modul melilit dan membongkar kumparan merupakan modul yang memiliki 

ruang lingkup cara membongkar dan menggulung ulang stator motor listrik 

arus bolak balik 1 phasa dan motor induksi 3 fasa. 

Modul ini terdiri dari 4 kegiatan belajar. Modul adalah tentang Merencanakan 

dan Mempersiapkan Pekerjaan, Modul  2 berisi tentang membongkar 

kumparan pada peralatan listrik, Modul  3 berisi tentang merakit kumparan 

pada peralatan listrik, sedangkan pada Modul 4 berisi tentang memeriksa dan 

melaporkan penyelesaian pekerjaan. Modul 5 berisi tentang mengulung kipas 

angin 

Dengan menggunakan modul ini diharapkan Mahasiswa dalam menggulung 

ulang stator dari motor induksi 1 fasa maupun 3 fasa dan kipas angin.  

 

B. Prasyarat  

 

Untuk dapat mengerjakan modul “MR Mesin-Mesin Listrik ” hendaknya 

Mahasiswa harus memiliki kemampuan awal, yaitu:  

1. Mahasiswa menguasai teori–teori dasar listrik arus bolak–balik  

2. Mahasiswa menguasai rangkaian seri/paralel beban 

3. Mahasiswa menguasai rangkaian magnetis 

4. Mahasiswa menguasai prinsip konversi energi  

5. Mahasiswa menguasai rangkaian listrik 3 fasa  

6. Mahasiswa terampil menggunakan alat–alat kerja tangan pada 

pekerjaan kerja bangku dan montase.  
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C.   Petunjuk Penggunaan Modul  
 

 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal maka dalam menggunakan 

modul ini Mahasiswa harus memperhatikan langkah–langkah sebagai berikut:  

1. Pahamilah terlebih dahulu lembar informasi sebelum mempelajari 

lembar kerja.  

2. Apabila belum paham maka diskusikan dengan teman atau tanyakan 

kepada instruktur  

3. lembar kerja dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman teori, oleh 

karena itu disarankan untuk melakukan langkah demi langkah pada 

lembar kerja bersama kelompok kecil, sehingga akan terjadi interaksi 

dan diskusi tentang pemahaman materi dengan baik.  

Prasyarat belajar modul ini harus benar benar dipenuhi, agar tidak terjadi 

hal–hal yang tidak diinginkan. 

 

D. Tujuan Akhir 

 

Setelah mempelajari modul ini Mahasiswa dapat:  

1. Melepas tutup gandar/stator motor arus bolak balik 1 phasa maupun 3 

fasa.  

2. Melepas kumparan–kumparan stator yang telah rusak/terbakar 

3. Memilih dan mengukur penambang kawat/kawat yang digunakan untuk 

belitan–belitan motor induksi 1 phasa maupun 3 phasa. 

4. Melilit ulang motor induksi 1 fasa maupun 3 fasa. 
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E.   CEK KEMAMPUAN 
 
 

1. Jelaskan perbedaan antara motor dengan generator 

2. Bagaimana dengan belitan utama dan belitan bantu pada motor 2 phasa 

3. Sebutkan macam – macam motor Asinkron 1 phasa. 

4. Motor AC 3 phasa mempunyai alur 24 berkutup 2 tahap ganda. Buatlah 

daftar lilitannya. 

 

Kunci Jawaban  

1. Motor adalah bagian dari mesin listrik yang berfungsi untuk merubah 

tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. 

Generator adalah bagian dari mesin listrik yang berfungsi untuk 

merubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. 

2. Belitan bantu dan belitan utama adalah dimiliki oleh motor AC 1 phasa, 

belitan utama mempunyai luas penampang kawat yang lebih besar dan 

jumlah lilitan kawatnya lebih banyak dari belitan bantu.  

3. Macam–macam motor Asymcroon satu phasa adalah sebagai berikut:  

a. Motor phasa belah. 

b. Motor kapasitor  

c. Motor Universal 

d. Motor kutub bayangan. 

4. Motor AC 2 phasa  

G = 24, 2p = 2, tahap ganda  

Buat daftar lilitannya:  
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DAFTAR LILIT 
 

Kumparan Utama  Kumparan Bantu 

U1 

4 
3 

2 
1 

24 
23 
22 

21 

 

4 – 9 
3 – 10 

2 – 15 
1 – 12 

24 – 13 
23 – 14 
22 – 15 

21 – 16 

 

9 
10 

11 
12 

13 
14 
15 

16 
U2 

 

Data Sambungan 
KU : 12 – 24 

KB : 18 – 6 

B1 

8 
7 

6 
5 

 

 

8 – 17 
7 – 18 

6 – 19 
5 – 20 

 

 

17 
18 

19 
20 

B1 

 

Kumparan Utama  Kumparan Bantu 

Kumparan 

Nomor 

Diameter 

Kawat  

Jumlah  

Lilitan  

 Kumparan 

Nomor 

Diameter 

Kawat  

Jumlah  

Lilitan  

1 
2 
3 

4 

0.40 
0.40 
0.40 

0.40 

100 
100 
100 

100 

 1 
2 

0.3 
0.3 

160 
180 

 
Apabila Mahasiswa dapat menjawab pada soal cek kemampuan diatas 80% maka 

Mahasiswa dapat langsung mengerjakan soal–soal evaluasi/uji kompetensi 

 

PENILAIAN 

Nilai Akhir= ∑  (bobot x skor) 

Ket:   1.   Soal no. 1, 2 dan 3 berbobot 2 

      2.   Soal no. 4 berbobot 4 
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BAB. II 

Merencanakan,Membongkar,Merakit,Memeriksa 
 

 

A.   RENCANA BELAJAR MAHASISWA  
 

Kompetensi   : Melilit dan Membongkar Kumparan  

Sub Kompetensi  : 1.   Merencanakan dan mem-persiapkan pekerjaan 

  2.   Membongkar kumparan pada peralatan listrik 

  3.   Merakit kumparan pada peralatan listrik 

4.   Memeriksa dan melapor-kan penyelesaian 

pekerjaan 

 

Kompetensi 
Sub 

Kompetensi 

Jenis Kegiatan 

Tanggal Waktu 
Tempat 

Pencapaian 
Alasan 

Perubahan 

Disetujui 
Oleh 

Instruktur 
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Modul 1 

Merencanakan Dan Mempersiapkan Pekerjaan 
 

a. Tujuan Kegiatan  

Setelah  mempelajari dan melaksanakan modul ini, Mahasiswa diharapkan: 

1. Dapat merencanakan kebutuhan alat untuk membongkar motor listrik 

satu phasa maupun tiga phasa 

2. Dapat mempersiapkan motor AC satu phasa maupun tiga phasa. 

 

b.   Uraian materi 

 

Pada lembar Modul, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara 

merencanakan dan mempersiapkan pekerjaan. Dalam hal ini, kita perlu 

merencanakan dan mempersiapkan motor-motor jenis apa yang akan kita 

bongkar atau kita lilit. Untuk pekerjaan ini kita merencanakan dan 

menyiapkan jenis motor-motor induksi satu phasa dan motor induksi tiga 

phasa. Kita memilih jenis motor jenis ini banyak dimanfaatkan dilingkungan 

industri maupun pemakaian di masyarakat. 

Secara teoritis motor induksi satu phasa dapat kita bedakan menjadi:  

1. Motor phasa belah 

2. Motor kapasitor 

3. Motor kutub bayangan  

4. Dan lain-lain. 

 

Sedangkan motor induksi tiga phasa (Three phase induction motor) juga 

disebut dengan poly phase induction motor adalah suatu motor listrik yang 

mempunyai 3 buah kumparan stator yang dipasang pada keliling stator yang 

letaknya masing-masing bergeser 120o listrik maupun mekanik. Sesuai 

dengan namanya, maka motor jenis ini memerlukan sumber tegangan bolak-

balik tiga phasa.  

Konstruksi motor induksi satu fasa dan motor induksi tiga fasa terdiri dari 2 

bagian utama yaitu:  
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1. Stator  

Secara prinsip stator motor induksi adalah sama dengan stater motor 

sinkron maupun generator. Pada stator terdapat susunan kawat yang 

dimasukkan kedalam alur untuk menerima belitan stator dari motor 

akan membawa belitan menurut jenis motornya misalkan motor satu 

fasa, maka statornya akan membawa belitan satu fasa, dimana diumpan 

dari penyedia tegangan satu fasa sedangkan untuk motor jenis tiga 

fasa, maka statornya akan membawa belitan tiga fasa yang diumpan 

dengan penyedia tegangan tiga fasa. Jumlah kutub dari suatu motor 

akan menentukan lambat cepatnya putaran suatu motor. Makin banyak 

jumlah kutub yang terpasang maka makin lambat putaran yang 

dihasilkan sedangkan apabila jumlah kutubnya makin sedikit maka 

putaran yang dihasilkan makin cepat. Hal semacam ini dapat dihitung 

dari:  

p

F
Ns

60.
  

 

Ns  = Putaran sinkron  

F  = Frekuensi jala–jala  

P  = Jumlah pasang kutub 

 

2. Rotor  

Rotor dari motor induksi dapat dibedakan menjadi dua yaitu:  

a. Rotor Sangkar  

Secara umum hampir 90% dari motor induksi banyak menggunakan 

rotor dengan jenis ini. Karena rotor jenis ini, pada motor induksi 

adalah paling sederhana dan kuat rotor jenis ini dibuat dari baja 

silicon dan terdiri dari inti yang berbentuk silinder yang sejajar 

dengan alur/slot dan diisi dengan tembaga atau alumunium yang 

berbentuk batangan. 

 

b. Rotor Belit  
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Rotor ini memiliki belitan–belitan kawat jadi kalau didistribusikan 

maka motor jenis ini juga dapat kita fungsikan sebagai alternator 

(generator) dengan demikian pada rotor ini akan memiliki kutub–

kutub pada stator belitan internal rotor dari motor ini dihubungkan 

secara bintang (tiga fasa) kemudian terminal belitan tersebut 

dikeluarkan dan disambungkan ke tiga buah slip ring terisolasi yang 

diletakkan pada poros motor dengan sikat diatasnya. Ketiga sikat ini 

secara eksternal dihubungkan ke suatu reostat yang membentuk 

bintang. Reostat pada motor ini berfungsi untuk meningkatkan torsi 

asut motor pada saat periode pengusutan. Apabila motor ini bekerja 

pada kondisi normal, maka slip ring secara otomatis terhubung 

pendek. Sehingga ring diatas tangkai terhubung bersama oleh suatu 

logam yang tertekan selanjutnya secara otomatis                        

sikat tersebut terangkat dari slip ring yang berfungsi untuk 

mengurangi rugi–rugi gesekan.  

 

Selain dua bagian utama tersebut motor induksi juga mempunyai 

konsturksi tambahan antara lain rumah stator, tutup stator, kipas 

dan terminal hubung.  

 

c.    Rangkuman 

 

Didalam kegiatan ini diharapkan betul–betul mempersiapkan alat dan bahan 

yang dibutuhkan. 

Pembagian motor induksi satu phasa  

1. Motor phasa belah  

2. Motor kapasitor  

3. Motor kutub bayangan 
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Stator  

Secara prinsip stator adalah bagian dari motor listrik yang tidak berputar 

disamping itu pada stator terdapat alur–alur yang berisi kumparan–kumparan 

kawat. 

 

Rotor 

Secara prinsip rotor adalah bagian dari motor listrik yang berputar. Rotor 

pada motor listrik dapat dibagi menjadi:  

1. Rotor belit  

2. Rotor sangkar  

 

d.    Test Formatif  

 

1. Apa yang terjadi apabila jumlah kutub suatu motor diubah? 

2. Komposisi dari stator adalah terdiri dari 94% baja dan 6% silicon. Apa 

yang terjadi, apabila komposisi silicon ditambah? 

 



Modul MR Mesin-Mesin Listrik 
 

11 

e.    Kunci Jawaban  

 

1. - Bila Jumlah kutub ditambah maka yang terjadi putaran rotor yang  

dihasilkan akan berkurang. 

- Bila jumlah kutub pada motor dikurangi maka yang terjadi putaran dari 

motor akan bertambah. 

2. Apabila komposisi dari silicon (karbon) ditambah, maka yang terjadi 

stator tersebut akan rapuh dan mudah untuk pecah serta nilai fluksi 

magnet yang dihasilkan akan bertambah. 

 

f. Lembar Kerja 

 

       Persiapan Pekerjaan 

 

1.    Alat  

a. Obeng kembang dan pipih (sedang)  1 Buah  

b. Kunci pas     1 Buah 

c. Kunci ring      1 Buah 

d. Tracker      1 Buah 

e. Martil (palu) besi 0,5 Kg   1 Buah 

f. Palu karet      1 Buah 

g. Penitik       1 Buah 

h. Tang potong     1 Buah 

i. Tang lancip     1 Buah 

j. Tang kombinasi     1 Buah 

k. Snap tang      1 Buah 

 

2.    Bahan  

a. Motor induksi 1 fasa    1 Buah  

b. Motor induksi 3 fasa    1 Buah 

c. Kertas gosok (halus)    1 Buah 

d. Grease (stempet)       1 Buah 
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3.    Keselamatan Kerja  

a. Gunakanlah pakaian Praktik  

b. Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan 

belajar. 

c. Gunakanlah alat sesuai dengan fungsinya 

d. Hati–hati melepas rotor agar supaya tidak merusak kumparan stator  

e. Hindarkan bagian–bagian motor dari kotoran (debu)  

f. Hati–hati dalam melakukan praktik  

 

4.    Langkah Kerja 

a. Pakailah pakaian praktik 

b. Bacalah dan pahami modul 

c. Persiapkan kebutuhan alat 

d. Persiapkan kebutuhan bahan 
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Modul 2 

Membongkar Kumparan Pada Peralatan Listrik 

 

a. Tujuan kegiatan  

Setelah mempelajari dan melaksanakan modul 2 ini, Mahasiswa 

diharapkan: 

1. Dapat memilih motor ac satu phasa maupun tiga phasa yang akan 

dibongkar 

2. Dapat melepas pulley 

3. Dapat melepas kipas 

4. Dapat melepas mur dan baut pengikat motor 

5. Dapat melepas kumparan-kumparan stator pada motor AC satu phasa 

maupun tiga phasa 

 

b.     Uraian materi 

 

Pada lembar modul 2, kita mempelajari bagaimana cara membongkar 

kumparan pada peralatan listrik khususnya kumparan stator pada motor 

induksi satu phasa maupun tiga phasa (seperti gambar 5) 
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Gambar 1 

 

Gambar 2 

Melepas Pulley 
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Gambar 3  

Melepas Mur & Baut Pengikat 

 

 

Gambar 4 

Melepas Rotor & Stator 
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Gambar 5 

Melepas Kumparan–Kumparan Stator 

 

c.    Rangkuman 

 

Dalam membongkar kumparan suatu motor diperlukan ketelitian dan 

ketelatenan. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan yang kita kerjakan 

menghasilkan pekerjaan yang baik. 

 

Peralatan yang dibutuhkan  

1. Obeng kembang dan pipih (sedang)    1 Buah 

2. Kunci pas       1 Set 

3. Kunci Ring       1 Set  

4. Tracker        1 Buah 

5. Martil (Palu) besi 0.5 Kg    1 Buah  

6. Palu Karet       1 Buah 

7. Penitik        1 Buah 

8. Tang Potong       1 Buah 

9. Tang Lancip       1 Buah 

10. Tang Kombinasi       1 Buah 

11. Snap Tang       1 Buah 
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12. Pasau       1 Buah 

 

Bahan  

1.    Motor induksi 1 phasa      1 buah  

2.    Motor induksi 3 phasa      1 buah  

3. Kertas gosok       1 lembar  

4. Grease (stempet)      secukupnya  

 

d.    Test Formatif  

 

1. Apakah tujuan kita harus memberi suatu tanda pada kedua tutup untuk 

rumah stator dan kepala kumparan pada saat kita membongkarnya? 

2. Apakah tujuan kita membersihkan rotor dari kotoran? 

3. Bagaimana langkah–langkah urutan yang benar untuk melepas rotor 

pada rumah stator yang aman dan benar dan melepas kumparan–

kumparan stator? 

 

e.    Kunci Jawaban  

 

1. Agar pada waktu pemasangan kembali kedua tutup dan As rotor tidak 

tertukar letaknya serta untuk memudahkan pemasangan mur baut. 

Akhirnya kembali pada posisi semula. 

2. Sebab apabila rotor dalam keadaan kotor pada waktu memasang 

kembali, maka akan menjadi sulit dan disamping itu akan menyebabkan 

menimbulkan gesekan pada inti dengan stator. 

3. Langkah urutan melepas rotor dan kumparan  

a. Melepas pasak/spey untuk puley 

b. Melepas puley  

c. Membuat tanda kesejajaran  

d. Membuka baut  

e. Membuka/melepas tutup penopang  

f. Mengeluarkan rotor dari rumah stator  

g. Melepas pasak bambu pada alur–alur stator  
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h. Melepas belitan–belitan kawat pada alur stator. 

 

f.    Lembar Kerja  

 

1.    Alat  

1. Obeng kembang dan pipih (sedang)  1 Buah  

2. Kunci pas     1 Buah 

3. Kunci ring      1 Buah 

4. Tracker      1 Buah 

5. Martil (palu) besi 0,5 Kg   1 Buah 

6. Palu karet      1 Buah 

7. Penitik       1 Buah 

8. Tang potong     1 Buah 

9. Tang lancip     1 Buah 

10. Tang kombinasi     1 Buah 

11. Snap tang      1 Buah 

 

2.    Bahan  

1. Motor induksi 1 fasa    1 Buah  

2. Motor induksi 3 fasa    1 Buah 

3. Kertas gosok (halus)    1 Buah 

4. Grease (stempet)     1 Buah 

 

3.    Keselamatan Kerja  

1. Gunakanlah pakaian Praktik  

2. Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar 

kegiatan belajar.  

3. Gunakanlah alat sesuai dengan fungsinya 

4. Hati–hati melepas rotor agar supaya tidak merusak kumparan 

stator  

5. Hindarkan bagian–bagian motor dari kotoran (debu)  

6. Hati–hati dalam melakukan praktik  
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4.    Langkah Kerja 

1. Lepaskan pasak (kunci, spey, sekrup)  

2. Lepaskanlah puley dengan menggunakan tracker 

3. Buatlah tanda kesejajaran dengan menggunakan penitik  

4. Bukalah baut (ikatan) tutup stator (end plate)  

5. Lepaskanlah tutup stator  

6. Keluarkanlah rotor dari dalam stator  

7. Amatilah bagian–bagian dari motor dengan teliti 

8. Pasanglah kembali dengan urutan langkah sebaliknya waktu 

melepas dengan benar. 

9. Pastikanlah rotor berputar secara bebas atau ringan  

10. Kerjakanlah langkah kerja 1 sampai 9 untuk motor dengan jenis 

yang lain.  

 
Kriteria Kelulusan 

 

No. Kriteria 
Skor 

1–10 
Bobot Nilai Keterangan 

1. Aspek kognitif  2   

2. 
Langkah kerja dan 

kecepatan kerja 
 4   

3. 
Perolehan data analisis 

data dan interprestasi 
 3   

4. Keselamatan kerja  1   
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Modul  3. 
 

Merakit Kumparan Pada Peralatan Listrik  

 

a. Tujuan kegiatan pemelajaran 

 

Setelah mempelajari dan melaksanakan modul ini, Mahasiswa diharapkan: 

1. Dapat menghitung jumlah alur 

2. Dapat menentukan penampang kawat yang digunakan untuk melilit 

kumparan stater 

3. Dapat membedakan jenis kumparan 

4. Dapat mengapresiasikan rumus untuk melilit stator motor listrik 

AC/phasa 

5. Dapat melilit ulang motor AC satu phasa maupun tiga phasa 

 
 

 b.   Uraian materi 

 

1. Bentuk Kumparan Stator 

Bentuk kumparan stator dari motor induksi 1 fasa dapat dibagi menjadi  

3 macam, hal semacam ini adalah tergantung dari cara melilitkannya 

kedalam alur–alur stator. Bentuk kumparan–kumparan yang dimaksud 

adalah sebagai berikut:  

a. Kumparan jerat atau lilitan bertumpuk (Lap winding juga dapat 

dinamakan dengan lilitan spiral (seperti gambar 6a). 

b. Kumparan terpusat (concentric winding) seperti gambar 6b. 

c. Kumparan gelombang (wave winding) seperti gambar 6c. 

 

 

 

 

 

 

 



Modul MR Mesin-Mesin Listrik 
 

21 

Gambar 6 

a.    Bentuk kumparan jerat 

b. Bentuk kumparan sepusat 

c. Bentuk kumparan gelombang. 

 

Fungsi dari ketiga jenis kumparan tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Kumparan jerat (spiral) benyak digunakan untuk motor–motor 

(generator) dengan kapasitas yang relatif besar. Umumnya untuk kelas 

menengah keatas, walaupun secara khusus ada mesin listrik dengan 

kapasitas yang lebih besar, kumparan statornya menggunakan sistem 

kosentris. 

b. Kumparan sepusat (concentric) pada umumnya sistem ini banyak 

digunakan untuk motor dan generator dengan kapasitas kecil. Walaupun 

ada juga secara khusus motor–motor dengan kapasitas kecil 

menggunakan kumparan dengan tipe spesial.  

c. Kumparan gelombang/wave winding untuk motor dengan belitan sistem 

ini banyak digunakan kapasitor besar. 

 

2. Cara menggulung ulang kumparan stator motor induksi 1 fasa  

Motor–motor induksi 1 fasa pada dasarnya adalah sama dengan motor 

induksi 2 fasa. Hal semacam ini dapat kita lihat, bahwa pada motor 

induksi 1 fasa terdapat 2 jenis kumparan, yaitu kumparan utama  

(running winding = RW = RV) dan kumparan bantu (starting winding = 

SW = RB) kedua kumparan tersebut mempunyai penampang kawat dan 

jumlah lilitan yang tidak sama. Tetapi ada kalanya hal tersebut dibuat 

hampir sama.  

 

Kumparan utama mempunyai luas penampang kawat yang lebih besar 

dan jumlah lilitan yang lebih banyak. Sedangkan untuk kumparan bantu 

memiliki luas penampang yang kecil dan jumlah lilitannya sedikit.  

Apabila motor induksi 1 fasa kita suplay dengan tegangan tertentu, 

maka besarnya arus pada kedua buah kumparan tersebut yaitu Iu dan 
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Ip atau dapat kita tuliskan Ir dan Is akan mempunyai nilai yang 

berbeda. Dengan demikian hal tersebut akan berpengaruh pada nilai 

arus Iu dan Is yang mempunyai penggeseran fasa 90o listrik (90o el).  

 

a. Langkah Kumparan  

Yang dimaksud dengan langkah kumparan adalah sudut kisar yang 

dibentuk antara kedua sisi kumparan dan diberi dengan tanda huruf 

Yg. Untuk mendapatkan kopel putar yang maksimal, maka langkah 

kumparan harus sama dengan satu jarak kutub. Satu jarak kutub 

adalah kisar sudut antara kutub utara (U) dan kutub selatan (S) 

yang paling berdekatan. Sedangkan jarak kutub diberi tanda Tho () 

dan satu jarak kutub adalah 180o listrik. Apabila jumlah pasang 

kutub suatu motor adalah p, maka jumlah kutubnya adalah 2p dan 

perbandingan antara derajat lingkaran (derajat busur = obs) dan 

derajat listrik (oel) kita kaitkan dengan kutub, maka dapat kita ambil 

contoh =  

Untuk =  P = 1, maka 360obs  = 1 x 360oel  

P = 2, Maka maka 360obs  = 2 x 360oel  

P = 3, Maka maka 360obs  = 3 x 360oel  

 

Dengan demikian perbandingan antara obs dan oel dapat dituliskan 

dengan rumus: 

aobs = p.aoeL 

Apabila jumlah alur pada stator motor induksi 1 fasa ada G alur, 

maka kisar sudut satu kali keliling stator atau G alur adalah 360o bs. 

Apabila sebuah motor mempunyai sebanyak G alur adalah = 

p.360oeL. satu keliling stator = 2p jarak kutub atau G alur = 2p jarak 

kutub. 

Jadi: satu jarak kutub = 1E = 180o eL = 
Alur 2p

G
, karena langkah 

kumparan Yg = 1E, maka langkah kumparan menjadi:  
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Alur 2p

G
Yg    

Untuk memperoleh kopel putar yang maksimal, maka diperlukan 

jumlah belitan yang banyak, tidak mungkin akan ditampung pada 

satu alur stator. Untuk itu harus dibagi menjadi beberapa buah alur. 

Artinya untuk satu buah alur kumparan akan dibagi menjadi 

beberapa belitan (kumparan).  

Untuk motor induksi satu fasa yang mempunyai satu pasang kutub 

dengan satu buah kumparan yang terdiri dari beberapa kumparan 

yang terdiri dari beberapa kumparan bagian dan setiap kumparan 

bagian membutuhkan dua buah alur stator dengan demikian, untuk 

motor induksi satu fasa yang mempunyai 1 pasang kutub akan 

mempunyai 
 2 p

G
kumparan bagian.  

 

b. Jumlah Alur per kutub per fasa  

Apabila jumlah fasa = m, maka masing–masing fasa akan memiliki 

kumparan bagian sebanyak G/2p.m, sehingga pada setiap kutub 

untuk masing–masing fasa akan menempuh alur sebanyak G/2p.m 

alur. Apabila banyaknya alur pada setiap kutub untuk masing–

masing fasa diberi tanda dengan huruf g, maka jumlah alur untuk 

setiap kutub tiap fasa menjadi g = G/2p.m alur. 

 

c. Menempatkan Kumparan (Pergeseran Tempat)  

Untuk menempatkan kumparan pada setiap fasa, maka harus selalu 

ditempatkan saling bergeseran tempat. Hal semacam ini bertujuan 

agar kopel putar yang dihasilkanselaing bergeser fasa. Untuk motor 

induksi 2 fasa bergeser fasa, untuk 2 kopel putar (kekuatan putar) 

adalah 90o eL. Apabila pergeseran tempat tersebut diberikan dengan 

tanda huruf Yf, maka Yg = 180o eL jadi untuk motor 2 fasa, nilai Yf 

= ½ Yg. Dari uraian diatas, maka dapat diperoleh beberapa rumus 
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45°90°

SS

U

U

yang dapat digunakan untuk membelit motor–motor induksi sebagai 

berikut:  

n

.60 f
P     

Alur 2p.m

G
g   

Alur  2p

G
Yg    

 

Sudut Pasang Kutub:  

 

 

 

 

 

 

P = 1     P = 2     P = 4 

180o Listrik     180o listrik     180o Listrik 

= 180o radial    = 90o radial    = 45o radial 

 

Rumus untuk melilit stator motor AC 
 

p

G
p

2
    

G

r
KAR

0360
  

mp

G
q

.2
    PKARKAL .  

p

G
K

2
    

KAL
KP

O120
   Untuk double layer 

P

G
K

2

2
  

 
 

P  = Langkah alur dari sisi kumparan 1 kesisi kumparan 2 

G  = Jumlah alur  

2p = Jumlah kutub  

p = Jumlah pasang kutub  

q = Banyaknya kumparan tiap kelompok 

m = Jumlah fasa  

KAR  = Kisar alur dalam derajad radikal  
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KAL = Kisar alur dalam derajad listrik 

Kp = Kisar fasa 

K = Jumlah sisi kumparan dalam tiap kutub.  

 

 

Gambar 7 

Memasang Prespan 

 

 

Gambar 8 

Membuat Kumpulan Kawat pada alur dengan Mal 
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Gambar 9  

Memasang Kumparan Pada Alur – Alur  

 

 

Gambar 10  

Memasang Rotor, Tutup Motor dan Kipas 
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Gambar 11 

Membuat Keras Mur Baut Pengikat 

 

Motor AC 2 fasa jumlah alur 24, berkutub 2 pasang tahap ganda 

Perhitungan:  

 

6
4

24

2p

G
  p      --------> Langkah 1 - 7 

 

3
2.4

24

2p.m

G
  q     --------> 3 Kumparan tiap kelompok  

  

12
4

24.2

2p

2.G
  K     --------> 6 sisi kumparan tiap kutub  

 

r
G

r
KAR o15

24

360
.

.360
   

  

KAL = KAR.P = 15.2 = 30O Listrik  --------> 30o Listrik  
 

Kp = 3
30

90.30


KAL

l
    --------> Kisar fasa 
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1 3 52 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

baBA

24222018161412108742 2321191715131196531

A B a b

Daftar lilitan  
 

1 - 7  15 - 9  13 - 19  3 - 21 

2 - 8  14 - 8  14 - 20  2 - 20 

3 - 9  13 - 7  15 - 21  1 - 19 

       

4 - 10  18 - 12  16 - 22  6 - 24 

5 - 11  17 - 11  17 - 23  5 - 23 

6 - 12  18 - 10  18 - 24  4 - 22 

Gambar Bentangan: Jerat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 

  

Gambar Bentangan : Konsentris  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 
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1 3 52 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

KU KB kbku

Motor 2 Fasa dapat dipakai untuk motor 1 fasa dengan membuat kumparan 

satu lebih besar kawat emailnya dan jumlah lebih banyak sebagai kutub utama 

(KU) dan yang sebaliknya sebagai kutub bantu (KB) 

Hal itu dimaksud supaya terjadi beda fasa, sehingga terjadi moment putar.  

Karena demikian maka motor satu fasa dapat dililit dengan KU secara 

konsentris dan KB secara jerat (cara campuran).  

 

Gambar Bentangan Campuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 

 

Pernah dicoba dengan belitan jerat KU = 50 lilit,  dan KB: 40 lilit,  = 4 mm, 

bekerja pada tegangan 50 watt 

 

3.  Motor–Motor Induksi 3 fasa dengan sistem satu jalan (single layer)  

Untuk motor 3 fase, seluruh alur–alur stator dibagi tiga sama banyak sehingga  

masing–masing fasa memiliki kumparan bagian sebanyak G / 2.P.3 kumparan. 

Apabila jumlah fasa = m fasa, maka masing fasa akan mempunyai kumparan 

sebanyak G / 2.P.m  

Cara memasang sisi kumparan yaitu apabila salah satu berada didepan kutub 

U, maka sisi yang lain harus berada didepan kutub S. Hal tersebut dikarenakan 

masing–masing fasa mempunyai kumparan bagian sebanyak G / 2.P.m , maka 

pada tiap kutub masing–masing fasa akan menempati alur sebanyak G / 2.P.m  
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alur. Apabila banyaknya alur pada tiap kutub untuk masing–masing fasa 

diberikan tanda g, maka jumlah alur perkutub perfasa yaitu: g G / 2.P.m  alur.  

Sedangkan cara menggulung kumparan stator motor 3 fasa pada prinsipnya 

sama dengan motor 1 fasa, dua fasa, perbedaannya ialah pada jumlah 

belitannya (kumparannya). Untuk motor 3 fasa masing–masing belitan 

ditempatkan saling bergeseran tempat sejauh 120oel jadi 2/3 
 jarak kutub atau 

=  
2/3 

 langkah belitan (Yg)  

Untuk motor dengan ukuran 500 watt keatas akan lebih ekonomis apabila 

dilaksanakan (dibuat) 3 fasa. Sebab apabila dilaksanakan dengan 2 atau 1 

fasa, maka motor tersebut harus menggunakan kondensator (capasitor) 

dengan kapasitas relatif besar. Jadi hal tersebut akan sangat merugikan, akibat 

dari sifat–sifat kondensator. Untuk memperjelaskan keterangan tersebut 

diatas, berikut ini ada beberapa contoh motor–motor 3 fasa yang akan 

dilakukan penggulungan kembali.  

Rumus untuk melilit stator motor AC  

 

2p

G
  p    

G

r
KAR

O360
  

2p.m

G
  q    PKARKAL .  

2p

G
  K    

KAL
Kp

O120
  

 

Untuk doubel layer 
p

G
K

.2

.2
  

p  =  Langkah alur dari sisi kumparan 1 ke sisi kumparan 2 

G =  Jumlah alur 

2p =  Jumlah kutub  p = pasang kutub  

q =  Banyak kumparan tiap kelompok  

m  = Jumlah fasa  

KAR  = Kisar alur dalam derajat radial  

KAL  = Kisar alur dalam derajat listrik  

Kp = Kisar fasa  

K  = Jumlah sisi kumparan tiap kutub  
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Contoh  

1. Motor AC dengan stator beralur 24, terdapat 2 pasang kutub, tiga fasa, 

frekuensi 50 Hz. Dililit tahap tunggal 

Perhitungan:  

6
4

24

2


p

G
p   --------> Langkah 1 -7 

2
3.4

24

.2


mp

G
q  --------> 2 Kump tiap kelompok 

6
4

24

2


p

G
K   --------> 6 sisi kumparan tiap kutub  

r
rr

KAR o
oo

15
24

360

6

360
  

 
KAL = KAR.p = 15 x 2 = 30o Listrik  

 

4
30

120120


KAL

L
Kp

o

 --------> kisar fasa 1 - 5 

 

Daftar Lilitan  
 

1 - 7  13 - 19 

2 - 8  14 - 20 

 

5 - 11  17 - 23 

6 - 12  18 - 24 

 

9 - 15  21 - 3 

10 - 16  22 - 4 

 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 
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Gambar Bentangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 

 

Bila kumparan double layer, maka:  

Daftar Lilitan  

 

1 - 7  13 - 19  2 - 20  14 - 8 

2 - 8  14 - 20  1 - 19  13 - 7 

 

5 - 11  17 - 23  6 - 24  18 - 12 

6 - 12  18 - 24  5 - 23  17 - 11 

 

9 - 15  21 - 3  22 - 16  10 - 4 

10 - 16  22 - 4  21 - 15  9 - 3 

 

Dapat juga:  

 

1 - 7  14 - 8  13 - 19  2 - 20 

2 - 8  13 - 7  14 - 20  1 - 19 

 

5 - 11  18 - 12   17 - 23  6 - 24 

6 - 12  17 - 11  18 - 24  5 - 23 

 

9 - 15  22 - 16  21 - 3  10 - 4 

10 - 16  21 - 15  22 - 4  9 - 3 

 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 
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1 3 52 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

U Z V X W Y

24222018161412108742 2321191715131196531

U Z V XW Y

Gambar Bentangan  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar 16 

Dapat juga: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Gambar 17 
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2. Motor AC beralur 36, dibuat 2 pasang kutub, 3 fasa frekuensi 50 Hz, dililit 

tahap tunggal (single layer)  

Perhitungan:  

6
6

36

2


p

G
p   --------> Langkah 1 -7 

2
3.6

36

.2


mp

G
q  --------> 2 Kump tiap kelompok 

6
6

36

2


p

G
K   --------> 6 sisi kumparan tiap kutub  

r
r

G

r
KAR o

oo

10
36

360360
  

 

KAL = KAR.p = 10 x 3 = 30o Listrik  
 

4
30

120120


KAL

L
Kp

o

 --------> kisar fasa 1 - 5 

 
Daftar Lilitan  

 

1 - 7  13 - 19  25 - 31 

2 - 8  14 - 20  26 - 32 

 

5 - 11  17 - 23  29 - 35 

6 - 12  18 - 24  30 - 36 

 

9 - 15  21 - 27  33 - 3 

10 - 16  22 - 28  34 - 4 

 
Gambar Bentangan  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Gambar 18 
 

 

U X 

V 

Y 

W 
Z 
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Bila dibuat tahap ganda (doubel layer)  

Daftar lilitan  

 

1 - 7  14 - 8  13 - 19  26 - 20  25 - 31  2 - 32 

2 - 8  13 - 7  14 - 20  25 - 19  26 -32  1 - 31 

 

5 - 11  18 - 12   17 - 23  30 - 24  29 - 35  6 -36 

6 - 12  17 - 11  18 - 24  29 - 23  30 - 36  5 - 35 

 

9 - 15  22 - 16  21 - 27  34 - 28  33 - 3  10 - 4 

10 - 16  21 - 15  22 - 28  33 - 27  34 - 4  9 - 3 

 
Gambar Bentangan  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar 19 

 

Contoh: 

Sebuah motor 3 fasa mempunyai 24 jalur stator, akan digulung kembali 

dengan bentuk kumparan consentric (sepusat) dan kumparan spiral, agar 

dapat menghasilkan putaran rotor sebesar 3000 rpm pada frekuensi 50 Hz. 

Buatlah skema belitan dan diagram bentangan dari kedua bentuk kumparan 

tersebut? 

Penyelesaian 

P = 60.f / n = 60 x 60 / 3000 = 1   Jumlah pasang kutub = 1 

g = G / 2.m.p = 24 / 2 x 3 x 1 = 24 / 6 = 4  Jumlah alur/kutub/fasa = 4 

Yg = G / 2.p = 24 / 2 x 1 = 12   Langkah Belitan = 12 

Yf = 2 / 3X Yg = 2 / 3 x 12 = B (1-9-17)  Pergeseran tempat = 8 (1-9-17) 

 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 
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V wU x Y Z

Gambar 20 adalah skema belitan yang diperoleh dari hasil perhitungan 

diatas. Gambar 20a adalah skema belitan untuk kumparan bentuk 

concentric, sedangkan gambar 20b adalah skema belitan untuk kumparan 

bentuk jerat (spiral). Sedangkan gambar 21a dan gambar 21b adalah 

diagram bentangan dari skema belitan gambar 20a dan gambar 20b. 

 
 

Gbr. 20 a. Skema belitan dari kumparan concentric 1 jalan  

20 b. Skema belitan dari kumparan jerat (spiral) 1 jalan  

 

Keterangan:  Ujung – Ujung U – X = Fasa Pertama  

Ujung – ujung V – Y = Fasa kedua  

Ujung – Ujung W – Z = Fasa ketiga  

Untuk memperjelas skema belitan dari gambar 20a dan gambar 20b, berikut 

ini gambar 21a dan gambar 21b memrupakan bentangannya.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar 21a 
Diagram bentangan kumparan sepusat (concentric) 1 jalan 
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U Z V w x

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21b. Diagram–bentangan kumparan jerat (spiral) 1 jalan  

 

c.    Rangkuman 

 

Bentuk kumparan stator dari motor induksi 1 fasa maupun 3 phasa dapat 

dibagi menjadi 3. Bentuk kumparan–kumparan yang dimaksud adalah  

a. Kumparan jerat atau lilitan bertumpuk  

b. Kumparan sepusat 

c. Kumparan gelombang 

 

Rumus untuk melilit stator motor AC 

p

G
p

2
    

G
KAR

Or360
  

mp

G
q

.2
    KAR.PKAL  

p

G
k

2
    

KAL
Kp

o120
  

 

Untuk Double Layer, 
p

G
K

2

2
  

 

p  = Langkah alur dari sisi kumparan ke 1 kesisi kumparan ke 2 

G  = Jumlah alur  

2p = Jumlah kutub  

P  = Jumlah pasang kutub  
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q  = Banyaknya kumparan tiap kelompok  

m = Jumlah phasa  

KAR = Kisar alur dalam derajat radial 

KAL  = Kisar alur dalam derajat listrik 

Kp = Kisar phasa 

K  = Jumlah sisi kumparan dalam tiap kutub 

 

d.   Lembar Kerja  

 

1.   Alat:  

a. Gergaji tangan   1 Buah   

b. Tang kombinasi    1 Buah 

c. Tang potong     1 Buah 

d. Tang Lancip     1 Buah 

e. Snap tang     1 Buah 

f. Micrometer    1 Buah 

g. Sikat kawat halus    1 Buah 

h. Pisau      1 Buah 

i. Palu karet     1 Buah 

j. Palu konde 0.5 kg    1 Buah 

k. Penggaris (mister baja)   1 Buah 

l. Gunting kain     1 Buah 

m. Mesin penggulung    1 Buah 

n. Solder 60 watt    1 Buah 

 

2.   Bahan  

a. Kertas prespan     Secukupnya  

b. Bambu     Secukupnya  

c. Stator motor induksi 1 fasa  1 buah  

d. Kawat email yang sesuai   Secukupnya  

e. Tali rami     Secukupnya  

f. Timah     Secukupnya  
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g. Selongsong kabel 3 mm2   1 meter 

h. Bensin     Secukupnya  

 

3.   Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a. Gunakanlah alat praktikum sesuai dengan fungsinya! 

b. Letakkanlah alat kerja pada tempat yang aman! 

c. Hati–hati melepas pasak kumparan agar tidak merusak inti stator! 

d. Ujung potongan kawal email sangat tajam, jagalah tangan jangan 

sampai terluka! 

 

4.   Langkah Kerja 

a. Melepas Kumparan Stator  

1) Lepaskan stator dari rumah stator  

2) Lepaskanlah tali ikatan pada masing–masing  kepala kumparan  

3) Potonglah kepala kumparan pada salah satu sisi atau keduanya 

dengan menggunakan pahat, gergaji atau air chisel! 

4) Sisakanlah masing–masing kelompok kumparan utama dan 

pembantu (untuk motor 1 fasa) dan 1 kelompok kumparan 

untuk motor 3 fasa, sebagai contoh! 

5) Lepaskanlah semua pasak dari dalam alur stator dengan 

menggunakan pendorong dari bambu/kayu dan palu atau 

dengan menggunakan gergaji tangan! 

6) Keluarkanlah seluruh kawat kumparan dari alur-alur stator 

dengan menggunakan tang kombinasi atau yang sejenisnya! 

 

b. Melapisi alur dengan prespan  

1) Persiapkanlah bahan–bahan untuk isolasi alur–alur stator 

seperti yang telah ditetapkan! 

2) Kerjakanlah isolasi–isolasi yang akan digunakan sesuai dengan 

ukuran dan jumlah alur–alur stator! 

3) Bersihkanlah seluruh alur stator dari kotoran dengan 

menggunakan sikat kawat halus! 
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4) Bersihkan kembali dan yakinkan kebersihan alur stator dan 

permukaan stator dengan mencucinya dengan menggunakan 

bensin! 

5) Masukanlah/lapisilah alur–alur stator dengan isolasi prespan 

yang telah dipersiapkan secara rapih dan dengan posisi yang 

benar! 

 

c.    Memasang kumparan  

1)   Persiapkanlah mal sesuai dengan ukuran kumparan–kumparan 

type sepusat (consentris)! 

2) Lakukanlah perbuatan/penggulungan kumparan–kumparan 

dengan jumlah belitan sesuai aslinya! 

3) Siapkanlah semua piranti/perlengkapan yang diperlukan untuk 

memasang/memasukkan kumparan kedalam alur–alur stator! 

4) Masukkanlah kumparan–kumparan kedalam alur–alur stator, 

mulailah dari kumparan yang paling kecil! 

5) Lipatlah dan masukkan ujung–ujung isolasi alur stator kedalam 

alur stator dengan menggunakan stick pendorong dari 

bambu/kayu, untuk setiap sisi–sisi kumparan yang telah masuk 

alur stator! 

6) Kencangkan posisi kumparan dengan pasak diatas, lipatan 

ujung-ujung isolasi alur, agar kumparan tersebut keluar dari 

dalam alur stator! 

7) Rapikan kepala kumparan dengan sedikit 

menekan/memukulnya dengan palu plastik/karet! 

8) Lakukanlah penyambungan terhadap kelompok–kelompok 

kumparan untuk kumparan utama dan pembantu, sesuai 

dengan diagram bentangan yang ada! 

9) Kuatkanlah setiap sambungan kelompok kumparan dengan cara 

menyolder! 
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10) Tutup/lindungilah setiap sambungan kumparan dengan 

selongsong kabel, yang sebelumnya telah dipasang sebelum 

penyolderan dilakukan! 

11)  Lapisilah untuk setiap penilangan kepala kumparan dengan 

kertas prespan! 

12) Rapihkan kembali kepala–kepala kumparan dengan cara 

mengikatnya dengan tali rami, agar tidak terjadi kontak 

mekanis antara rotor dengan kumparan! 

13) Pasang/sambung ujung–ujung kumparan utama dan pembantu 

dengan kabel montose untuk pemasangan ke kontak terminal! 

14) Rakit kembali motor dengan memasang kembali seluruh 

komponen pada posisi semula  

15) Yakinkan bahwa motor telah benar–benar siap dicoba  

 

e.    Test Formatif 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem gulungan satu jalan (single 

Layer Winding)! 

2. Apakah akibatnya apabila penampang kawat email dibuat lebih kecil dari 

aslinya dan apa pula akibatnya jika jumlah lilitan tiap alur dikurangi? 

3. Suatu motor tiga phasa mempunyai jumlah alur 24 akan digulung lagi 

untuk kecepatan 3000 rpm pada frekuensi 50 Hz dengan bentuk 

kumparan spiral sistem 2 (dua) jalan tentukan: 

a. Jumlah kutub  

b. Jumlah alur perkutub perphasa  

c. Langkah alur untuk belitan 

d. Pergeseran alur antar phasa. 

 

f.    Kunci Jawaban 

 

1. Gulungan sistem satu jalan adalah sistem gulungan dimana tiap alurnya 

hanya diisi oleh satu kelompok lilitan. 
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2. Jika penampang kawat menjadi lebih kecil dan jumlah lilitan tetap, maka 

arus listrik yang mengalir akan menjadi lebih kecil. Sehingga daya listrik 

berkurang dan daya mekaniknya menjadi kurang. Jika jumlah lilitan tiap 

alur dikurangi, maka akan menyebabkan arus menjadi besar. Sehingga 

akan menyebabkan panasnya bertambah besar/kelebihan panas (over 

head). 

3. Diketahui: Motor tiga phasa 

G: 24 alur, n: 3000 rpm, f: 50 Hz 

Penyelesaian:  

a. kutub pasang 1
3000

50.60.60
 p

p

f
n  

b. alur 4
6

24

1.2.3

24

2.3


p

G
g  

c. alur 12
2

24

2


p

G
Yg  

d. alur 812.
3

2.
3

2  YgYf  

 

g.    Lembar Kerja  

 

1.    Alat  

a. Gergaji tangan       1 buah 

b. Tang kombinasi/tang potong     1 buah 

c. Micrometer       1 buah 

d. Sikat kawat halus       1 buah 

e. Pisau        1 buah 

f. Palu plastik       1 buah 

g. Palu besi        1 buah 

h. Penggaris        1 buah 

i. Baja/Mika        1 buah 

j. Gunting        1 buah 

k. Mesin Penggulung      1 buah 

l. Solder listrik       1 buah 
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m. Stick pendorong kawat kumparan (kayu / bambu)  1 buah 

n. Motor induksi 3 phasa     1 buah 

 

 

2.    Bahan 

a. Bambu tebal      Secukupnya 

b. kertas prespan/fiber glass   Secukupnya 

c. Stator motor induksi 3 phasa   1 buah 

d. Kawat Email      Secukupnya 

e. Pasak dari bambu      Secukupnya 

f. Tali rami       Secukupnya 

g. Timah patri       Secukupnya 

h. Selongsong kabel 3 mm    Secukupnya 

i. Bensin       Secukupnya 

 

3.    Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a. Gunakanlah alat praktikum sesuai dengan fungsinya! 

b. Letakkanlah alat kerja pada tempat yang aman! 

c. Hati–hati melepas pasak kumparan agar tidak merusak inti stator! 

d. Ujung potongan kawal email sangat tajam, jagalah tangan jangan 

sampai terluka! 

 

4.    Langkah Kerja 

a. Melepas Kumparan Stator  

1) Lepaskanlah stator dari rumah stator (bila mungkin)! 

2) Lepaskanlah tali ikatan pada masing–masing kepala 

kumparan! 

3) Potonglah kepala kumparan pada salah satu sisi atau 

keduanya dengan menggunakan pahat, gergaji atau air 

chisel! 



Modul MR Mesin-Mesin Listrik 
 

44 

4) Sisakanlah masing–masing kelompok kumparan utama dan 

pembantu (untuk motor 1 fasa) dan 1 kelompok kumparan 

untuk motor 3 fasa sebagai contoh!  

5) Lepaskanlah semua pasak dalam alur stator dengan 

menggunakan pendorong dari bambu/kayu dan palu atau 

dengan menggunakan gergaji tangan! 

6) Keluarkanlah seluruh kawat kumparan dari alur–alur stator 

dengan menggunakan tang kombinasi atau yang sejenisnya! 

 

b. Melapisi alur dengan prespan  

1) Persiapkanlah bahan–bahan untuk isolasi alur–alur stator 

seperti yang telah ditetapkan! 

2) Kerjakanlah isolasi–isolasi yang akan digunakan sesuai 

dengan ukuran dan jumlah alur–alur stator! 

3) Bersihkan seluruh alur stator dari kotoran dengan 

menggunakan sikat kawat halus! 

4) Bersihkan kembali dan yakinkan kebersihan alur stator dan 

permukaan stator dengan mencucinya dengan menggunakan 

bensin  

5) Letakanlah pada tempat yang kering dan aman untuk 

menghindari hal–hal yang tidak diinginkan! 

6) Masukanlah/lapisilah alur–alur stator dengan isolasi prespon 

yang telah dipersiapkan secara rapih dan dengan posisi yang 

benar.  

 

c. Memasang Kumparan  

1) Persiapkanlah mal sesuai dengan ukuran kumparan– 

umparan type sepusat (consentris)! 

2)    Lakukanlah perbuatan/penggulungan kumparan–kumparan 

dengan jumlah belitan sesuai aslinya! 
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3) Siapkanlah semua piranti/perlengkapan yang diperlukan 

untuk memasang/memasukkan kumparan kedalam alur–alur 

stato! 

4) Masukkanlah kumparan–kumparan kedalam alur–alur stator, 

mulailah dari kumparan yang paling terkecil! 

5) Lipatlah dan masukkan ujung–ujung isolasi alur stator 

kedalam alur stator dengan menggunakan stick pendorong 

dari bambu/kayu, untuk setiap sisi–sisi kumparan yang telah 

masuk kedalam alur stator! 

6) Kencangkan posisi kumparan dengan pasak diatas, lipatan 

ujung–ujung isolasi alur, agar kumparan tersebut keluar dari 

dalam alur stator! 

7) Rapikanlah kepala kumparan dengan sedikit 

menekan/memukulnya dengan palu plastik/karet! 

8) Lakukanlah penyambungan terhadap kelompok–kelompok 

kumparan untuk kumparan utama dan pembantu, sesuai 

dengan diagram bentangan yang ada.  

9) Kuatkan setiap sambungan kelompok kumparan dengan 

cara menyoder! 

10) Tutuplah/lindungilah setiap sambungan kumparan dengan 

selongsong kabel, yang sebelumnya telah dipasang sebelum 

penyolderan dilakukan! 

11) Lapisilah untuk setiap perilangan kepala kumparan dengan 

kertas prespan! 

12) Rapikanlah kembali kepala–kepala kumparan dengan cara 

mengikatnya dengan tali rami, agar tidak terjadi kontak 

mekanis antara rotor dengan kumparan! 

13) Pasang/sambung ujung–ujung kumparan utama dan 

pembantu dengan kabel montase untuk pemasangan ke 

kontak terminal! 

14) Rakit kembali motor dengan memasang kembali seluruh 

komponen pada posisi semula. 

15) Yakinkan bahwa motor telah benar–benar siap dicoba. 
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Kriteria Kelulusan  

 

No. Kriteria 
Skor 
(1 – 

10) 

Bobot Nilai Keterangan 

1. Aspek kognitif  2  

Syarat lulus : 

Nilai Minimal 
70 

2. Kebenaran 
rangkaian 

 2  

3. Langkah kerja dan 

kecepatan kerja 

 2  

4. 
Perolehan data 
analisis data dan 
interprestasi 

 
3 

 

5. Keselamatan kerja  1  
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Modul 4. 
 

Memeriksa Dan Melaporkan Penyelesaian  Pekerjaan  

 

a. Tujuan kegiatan pemelajaran 

 

1. Dapat mengoperasikan AVO meter 

2. Dapat mengoperasikan Tang Ampere 

3. Dapat mengoperasikan Meger 

4. Dapat mengukur tahanan isolasi 

5. Dapat mengukur arus start 

6. Dapat mengukur arus nominal 

7. Dapat mengoperasikan Tachometer 

8. Dapat mengukur putaran rotor 

 

b.   Uraian materi 

 

Didalam kegiatan belajar ke 4 setelah pembongkaran dan pelilitan kumparan, 

maka langkah selanjutnya adalah memeriksa dan melaporkan dari hasil yang 

kita kerjakan  

 

Memeriksa  

Pada pemeriksaan dari hasil pelilitan yang telah dikerjakan maka motor-

motor tersebut kita siapkan terlebih dahulu. 
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Gambar 22 

Mengukur Tahanan kawat Dengan AVO Meter 

 

Gambar 23 

Mengukur Tahanan Isolasi Dengan Meger 
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c.    Rangkuman  

 

Pada pemeriksaan hasil kerja lilit kita perlu mengukur tahanan kawat dengan 

AVO meter, tahanan isolasi dengan meger, arus start maupun arus nominal 

dengan Tang ampere dan putaran rotor dengan Tacho meter. 

 

d.    Lembar Kerja  

 

Periksa Tahanan Kawat, Tahanan Isolasi, Arus Start, Arus Nominal dan 

Putaran Rotor Motor sebagai berikut:  

 

Alat-alat yang dibutuhkan:  

1. Multimeter (AVO meter)    1 buah  

2. Meger        1 buah 

3. Tang amper      1 buah 

4. Tachometer      1 buah 

5. Tang Kombinasi      1 buah 

6. Tang lancip       1 buah 

7. Tang potong       1 buah 

8. Kunci pas       1 set 

9. Obeng pipih/pemotong      1 buah 

 

Pada pemeriksaan hasil kerja lilit, kita perlu mengukur tahanan pada belitan 

bantu, tahanan belitan utama, tahanan tiap 3 phasa dengan AVO meter. 

Disamping itu, kita juga perlu untuk mengukur tahanan isolasinya dengan 

meger.  

Hasil pengukuran tahanan dengan AVO meter untuk motor induksi satu 

phasa  

RU = ........................................ Ohm  

RB = ........................................ Ohm 

Hasil pengukuran tahanan isolasi dengan meger  

 

RU dengan RB    = ........................................ Ohm 
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RU dengan Poros   = ........................................ Ohm 

RB dengan Poros   = ........................................ Ohm 

RU dengan Body Motor  = ........................................ Ohm 

RB dengan Body Stator  = ........................................ Ohm 

Hasil pengukuran tahanan dengan AVO meter untuk motor induksi tiga phasa  

R    antara   U - X = ........................................ Ohm 

  U - Y = ........................................ Ohm 

  W - Z = ........................................ Ohm 

Hasil pengukuran tahanan isolasi dengan meger untuk motor induksi tiga 

phasa  

R    antara   U - Body = ........................................ Ohm 

    U - Body = ........................................ Ohm 

    W - Body = ........................................ Ohm 
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BAB. III 
EVALUASI 

 

 

LEMBAR EVALUASI  
 

 

A. Tes Tertulis  

Pertanyaan  

 

1. Jelaskan hal–hal sebagai berikut: 

a. Perbedaan antara motor dan generator  

b. Pengertian dari stator  

c. Pengertian dari rotor  

d. Motor induksi 1 fasa dan motor induksi 3 fasa  

 

2. Kumparan stator motor 3 fasa jika diketahui putaran motor 1000 rpm, 

jumlah alur 36 dan bentuk lilitan spiral sistem satu jalan (single layer) 

dengan cara perhitungan.  

Tentukan: 

a. Jumlah kutub  

b. Jumlah alur perkutub perfasa  

c. Langkah belitan  

d. Pergesaran antar fasa 

 

B.Tes Praktik  
 

Sebuah motor 3 fasa mempunyai 36 alur stator, akan digulung kembali dengan 

bentuk kumparan sepusat (concentri) dan kumparan spiral agar dapat 

menghasilkan putaran rotor sebesar 1500 rpm pada frekuensi 50 Hz. Buatlah 

skema belitan dan diagram bertangan dari kedua bentuk kumparan tersebut, 

untuk kumparan 1 (satu) jalan! 
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c.  Kunci Jawaban Test Tertulis 
 

1. a.  Motor adalah peralatan listrik yang berfungsi untuk merubah tenaga 

listrik  

menjadi tenaga mekanik, sedangkan generator adalah peralatan listrik 

yang  berfungsi untuk merubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. 

b.  Stator adalah bagian dari motor atau generator yang tidak bergerak 

atau tidak digerakkan. 

c.  Rotor adalah bagian dari motor atau generator yang menghasilkan 

putaran  atau berputar. 

d.  Motor Induksi satu phasa adalah suatu motor yang sumber 

tegangannya diambilkan dari jala–jala satu phasa, sedangkan motor 

induksi tiga phasa adalah suatu motor yang sumber tegangannya 

diambilkan dari jala–jala tiga phasa sehingga terjadi perbedaan 

120o listrik maupun mekanik pada lilitannya. 

 

2.  Penyelesaian 

P = 80.f / n = 60 x 50 / 1500 = 2 Pasang kutub  Jumlah pasang kutub = 2 

g = G / 2.m.p = 36 / 2 x 3 x 2 = 3    Jumlah alur/kutub/fasa = 3 

Yg = G / 2.p = 36 / 2 x 2 = 9       Langkah Belitan = 9 

Yf = 2 / 3X Yg = 2 / 3 x 9 = 6 (1-7-13)   Pergeseran tempat = 6 
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D. Kunci Jawaban Praktik 
 

Diketahui: Motor 3 Fasa 
   G = 36 alur, n = 1000 rpm ; f = 50 Hz 

Jawab:  
a) n = 60.f/p --------------> 60.50 / n = 3000 / 1000 = 3 pasang kutub  

b) g = G / 3.2p = 36/3.2.1 = 36/18 = 2 alur  

c) yg = G / 2p = 36/2.3 = 36/6=6 alur (1-7)  

d) yf = 2/3. yg = 2/3.6 = 4 alur (1-5)  

 

Gambar 24 berikut ini adalah skema belitan yang diperoleh dari perhitungan 

diatas. Gambar 24a adalah skema belitan untuk kumparan bentuk concentric, 

sedangkan gambar 24b adalah skema belitan untuk kumparan bentuk jerat 

(spiral)  

 

 
 

Gambar 24  

16) Skema belitan untuk bentuk concentric 1 jalan (single layer) 

17) Skema belitan untuk bentuk spiral 1 jalan (single layer)  
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U Z YV w x

U Z V w x

Untuk mempermudah proses perbaikan dari motor 3 fasa tersebut, maka 

skema belitan  pada gambar 24a kita buat diagram bentangannya seperti 

yang diperlihatkan pada gambar 25a.  

Sedangkan skema belitan dari gambar 24b, diagram bentangannya seperti 

diperlihatkan pada gambar 25b. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25.a 

Diagram Bentangan Kumparan Stator Bentuk Sepusat (concentric)  

Untuk p = 2 ; g = 3 ; Yg = 9 dan Yf = 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25.b 

Diagram Bentangan Kumparan Stator Bentuk Jerat (Spiral)  

Untuk p = 2 ; g = 3 ; Yg = 9 dan Yf = 6 

 

Dalam kenyataannya bahwa kumparan bentuk sepusat (concentric) pada 

kepala kumparannya agak sulit dirapihkan, terutama untuk motor–motor 

dengan kapasitas daya relatif besar, dimana akan menggunakan penampang 

kawat yang relatif besar pula. Untuk sebaiknya kumparan statornya dibuat 

dalam bentuk jerat (spiral).  
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Motor–motor induksi 3 fasa dengan sistem dua jalan (double layer)  

Bentuk kumparan dengan sistem dua jalan (double layer) mempunyai 

kelebihan bila dibanding dengan kumparan sistem satu jalan (single layer). 

Salah satu kelebihannya adalah kepala kumparan stator menjadi tidak terlalu 

tebal dan mempunyai bentuk yang rapi, terutama untuk motor yang berdaya 

relatif besar, hal tersebut dikarenakan selain jumlah belitannya banyak, juga 

ukuran disekitar kawatnya relatif besar.  

 

E.    Kriteria Kelulusan  
 

No. Kriteria 
Skor 

(1–10) 
Bobot Nilai Keterangan 

1. Persiapan   2  

Syarat lulus: 
Nilai Minimal 

70 

2. Kebenaran 
rangkaian 

 2  

3. Langkah kerja dan 

kecepatan kerja 

 3  

4. Keselamatan kerja  2  

5. Estetika  1  
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Modul 5 

CARA MENGGULUNG DINAMO KIPAS ANGIN 

 

*Penyambungan kawat pada gulungan starter dilakukan secara SERI (lihat gbr skema). Untuk lebih jelas silahkan klik gambar skemannya 
 

 

 

 

 

 

alat gulung sederhana   
  

CARAMENGGULUNG DINAMO KIPAS ANGIN 
 

  

keren kipas angin 

http://berbagi-ilmu-bangrochim.blogspot.com/2015/06/cara-menggulung-dinamo-kipas-angin.html
http://4.bp.blogspot.com/-cYcdwtMzPKg/TlLJthZBmiI/AAAAAAAAABo/CHi6RjP7bhs/s1600/skema+lilitan+kipas+angin.BMP
http://4.bp.blogspot.com/-cYcdwtMzPKg/TlLJthZBmiI/AAAAAAAAABo/CHi6RjP7bhs/s1600/skema+lilitan+kipas+angin.BMP
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Disaat menggulung dynamo kipas angin, jika anda melakukannya secara manual, 

kesabaran,ketrampilan dan daya ingat anda benar2 diuji agar tidak keliru dalam 

proses penghitungan dan memasukkan kawat ke dalam keren yg dapat 

menyebabkan dynamo tidak bekerja dg sempurna dan tahan lama. Maklum 

kawatnya sangat halus dg jumlah yg lumayan banyak. Standard diameter kawat 

dan jumlah lilitan yang di pakai adalah standar dynamo kipas angin Maspion yg 

kebanyakan beredar di pasaran.  

 

1 set sepul dinamo kipas angin 
 

 

gulungan yg sudah jadi 

 

CATATAN: 

Jumlah lilitan utama bisa ditambah hingga 10% untuk lebih awet dg konsekuensi 

putaran dynamo sedikit lebih lambat. Jika terjadi kesalahan pada arah putaran, 

dapat diatasi dg jalan hanya membalik posisi keren dynamo atau merubah 

sambungan kopel pada dynamo. Ada baiknya juga kita mengetahui caranya dg 

jalan melepas sambungan kawat pada pangkal kawat gulungan utama dan 

medium speed (high speed/1). Lalu memindakan pangkal kawat medium speed 

keujung kawat gulungan utama yg sebelumnya ke capasitor lalu memindahkan 

sambungan kabel ke kapasitor pada pangkal kawat gulungan utama.  Gunakanlah 

sebilah bambu/kayu yg diraut tipis pada ujungnya untuk membantu mendorong 

kawat kedalam lobang lobang keren. Lakukanlah dg hati2. Harap perhatikan arah 

lilitan untuk setiap kutub. Sekadar nambah referensi untuk kipas cina yg tbl 

kerennya kira2 hanya 1-1,2Cm, kawat yg digunakan 0,12 dan 0,10mm dg jumlah 

lilitan berkisar 900 - 1200 lilitan. untuk gulungan medium/low speednya tidak lbh 

dr 20% dari total lilitan contoh: ...total 1000liitan => medium=200, low=200, 

starter 600. capasitor 1-1,2uf/400VAC. tp kipas cina jrng bisa awet dipake 

nonstop, dkarenakan kawat dan keren yg digunakan terlalu kecil/tipis sehingga 
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tidak tahan panas. 

 

 

GULUNG DINAMO KIPAS ANGIN  

Cara menggulung dinamo, Sebelumnya kita siapkan dulu alat-alat yang 

diperlukan; 

           -mesin gulung dinamo 

 

bentuk mesin gulung. 

 

Dipasaran ada 2 jenis mesin,yang menggunakan jarum dan angka sebagai 

penghitungnya. Mesin yang ada di pasaran,tidak menyediakan dudukan untuk 

lilitannya,jadi harus dibuat sendiri. 

Caranya lihat pada bikin dudukan di mesin gulung. 

           -Tembaga 

 
 

 

 

Yang sering dipakai biasanya kawat 012,015,018. 

Kawat 020 jarang,hanya untuk kipas-kipas tertentu. 

           -Solder+timah 

 

           -Mika(prespan) 

 

   

http://2.bp.blogspot.com/--8uZZdQ6Msk/UZDgm_Jz4wI/AAAAAAAAANU/hhOX-KCaHnk/s1600/pizap.tembaga.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--8uZZdQ6Msk/UZDgm_Jz4wI/AAAAAAAAANU/hhOX-KCaHnk/s1600/pizap.tembaga.jpg
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Ditempatkan dilubang alur,gunanya mengisolasi lilitan dari besi kern. 

Lihat cara membentuk mika. 

 

          -Prespan kertas 

 

Gunanya untuk pembatas kumparan runing dan starting agar tidak 

bersentuhan,berwarna hijau.  

           -Selongsong kabel 

 

 
 

Gunanya untuk isolasi kawat yang telah disolder ke kabel. 

           -Benang bangunan 

 

Untuk mengikat lilitan yang telah selesai dimasukkan ke kern. 

           -Lakban kertas 

 

Untuk mengunci lilitan yang telah digulung,agar diameternya tidak berubah. 

Jangan menggunakan lakban plastik,karena tidak menempel kawat dengan 

sempurna,dan akan menyulitkan saat dipasang di kern. 

 

           -Sumpit/bambu(optional) 

 

Gunanya untuk memasukkan kawat kedalam lubang alur. 

 

 Skema koneksi kawat 
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Secara sederhana,gulungan kipas hanya terdiri dari lilitan utama(running) dan 

lilitan bantu(starting). Dan masing-masing dibuat 4 lilitan,tujuannya untuk 

membentuk kutub-kutub Utara-Selatan-Utara-Selatan. Saat arus listrik masuk 

kumparan,pada plat kern akan timbul induksi magnet yg akan menarik dan 

mendorong rotor,sehingga berputar. Untuk mengatur kecepatan,ditambahkan 

lilitan speed. 

 

 
Jumlah lilitan 

 

Gulungan kipas untuk tiap merk,berbeda jumlah lilitannya. 

Untuk memudahkan,dibuat standar saja tergantung kern dan diameter kawat..  

 
Merk panasonic menggunakan kawat 018. 

Running 700 lilit. 

Starting 450 lilit. 

Low dan medium masing-masing 150 lilit. 

Maspion  

Running 700 lilit(kawat 018) 

Starting 450 lilit(kawat 015) 
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Low dan medium @ 150 lilit(kawat 015). 

Cosmos dan miyako 

ada 2 model alur. 

Alur besar(mirip maspion),gunakan kawat 015 untuk semua lilitan. 

jumlahnya sama dengan maspion. 

Alur sedang,menggunakan kawat 012. 

Running 900 lilit 

Starting 650 lilit 

Low dan medium @150 lilit. 

 

Untuk kipas cina juga ada 2 model,alur sedang dan alur kecil. Alur sedang sama 

dengan diatas,sedangkan alur kecil menggunakan kawat 010 dan jumlah lilitan 

sama dengan atas.Biasanya yang memakai kawat 010 kurang awet,karena over 

heat(timbul panas berlebih).Panas berlebih bisa timbul karena baling-baling yang 

digunakan terlalu berat,kapasitor yang ukurannya tidak sesuai/lebih besar,jumlah 

kumparan kurang dari standar.Untuk kawat 010 kapasitor yang digunakan ukuran 

1mF/1,2mF. Itu sebabnya kebanyakan baling-baling kipas cina ringan,sampai 

konsumen tidak merasakan angin dari kipas,atau kalaupun anginnya 

kencang,tetap merasa gerah. Pengalaman saya,kipas dengan alur kecil saya 

paksakan menggunakan kawat 012. Tujuannya agar gulungan lebih tahan 

panas,akibat dari hal-hal diatas. 

 

Mengukur panjang kawat 

 

Sebelum mulai menggunakan mesin,kita ukur dahulu panjang kawat 1 lilit,agar 

tidak terlalu lebar(boros kawat),juga tidak terlalu sempit(hingga menyulitkan saat 

memasang gulungan bantu). Rumusnya;ukur panjang alur 1-4 dan 

lebar(ketebalan kern) dengan 2P+2L+2cm.  Untuk panasonic dan 

maspion,2P+2L+3cm,karena gulungannya tebal,sulit ditekuk keluar jika hanya 

ditambah 2cm. Untuk lebih jelasnya,perhatikan gambar; 

 
 

 

 panjang kern dari alur 1 ke alur 4 adalah 3,5cm. 
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lebar kern 1,5cm. 

karena ini kern kipas cosmos,maka rumusnya 

2P+2L+2=2(3,5)+2(1,5)+2=7+3+2=12cm. 

Pada daftar panjang kawat,angka 12 cm berada pada 12,5 cm. Setelah diketahui 

panjangnya,atur dudukan kawat sesuai lubang yang telah dibuat. 

 

Mulai menggulung 

 

Pertama yang digulung lilitan low 150 lilit,buat 4 buah gulungan. Tandai ujung 

awal pakai lakban kertas,dengan nama L1,ujung akhir dengan L2. Kedua,lilitan 

medium juga 150,digabung dengan lilitan low. Ketiga,lilitan starting,beri nama S1 

& S2. 

Hasilnya seperti ini; 

 
 

Catatan;lilitan low dan medium dapat anda gulung bersamaan,karena jumlahnya 

sama. Setelah selesai,lepas gulungan untuk memulai lilitan terakhir,running. 

Sama seperti diatas,ujung kawat diberi nama R1 & R2. 

 
Sekarang tinggal memasukkan gulungan ke kern. 

Skema gulungan di kern 
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Agak sulit mendeskripsikan cara memasukkan gulungan kedalam kern,jadi saya 

jelaskan lewat gambar saja ya. 

 

gunakan 2 tangan,memasukkannya diurutkan sedikit-sedikit 

 

gulungan bantu(starting)telah masuk 

 

 

seluruh gulungan bantu(starting)telah masuk, 
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gunakan 2 tangan,hati-hati jangan sampai tersangkut di besi kern 

 

1 gulungan utama telah masuk. 

 

 

seluruh gulungan utama telah masuk. 

 

Menyambung kawat 

Setelah sekian lama,akhirnya saya berkesempatan menyambung artikel ini yang 

lama sekali tertunda. Kali ini pembahasannya mengenai menyambung kawat-

kawatnya,setelah semua kumparan masuk ke kern. Kawat yang keluar dari 

kumparan,berjumlah 8 helai,masing-masing diberi nama; 

-R1<--->R2, 

-S1<--->S2, 

-M1<--->M2,dan  

-L1<--->L2. 
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Urutan menyambung kawatnya seperti dibawah ini; 

 -R1 dengan L1 ----->untuk speed tertinggi, 

-L2 dengan M1----->untuk speed menengah, 

-M2 dengan S1----->untuk speed rendah, 

-R2                  ----->untuk line(terhubung langsung ke kabel listrik dan 

kapasitor), 

-S2                 ------>untuk starter(terhubung ke kapasitor). 

Cara menyambung kawatnya adalah dililit terlebih dahulu sampai agak 

panjang(+/-3cm),tujuannya agar saat diikat ke kumparan,tidak terlalu pendek,lalu 

bagian yang akan disolder di bakar dan amplas sampai bersih,dan dililitkan ke 

kabel untuk disolder. Standar warna kabel saya adalah dari yang paling gelap ke 

yang paling terang. Jadi kalau misalkan kabel-kabelnya berwarna 

biru,putih,merah,hitam,saya urutkan seperti ini; 

 

-Hitam untuk line/R2, 

-Biru untuk speed tertinggi/R1+L1, 

-Merah untuk speed menengah/L2+M1, 

-Dan putih untuk speed terendah/M2+S1. 

 

Sedangkan kabel untuk kapasitor(yaitu dari S2 dan R2),tidak ada perhatian 

khusus,seketemunya saja,karena dipasang bolak balik tidak masalah. Setelah 

semua kawat telah disolder ke kabel,bungkus solderan dengan selongsong,agar 

terisolasi dengan baik. Harap diingat,pasang prespan kertas diantara kumparan 

bantu dan kumparan utama,tujuannya agar tidak terjadi gesekan arus,hal ini bisa 

mengakibatkan lapisan email terkelupas dan korslet. Karena saya pernah 

mengalami satu titik temu antara gulungan runing dan starting ada percikan api. 

Sejak saat itu,saya selalu memberi batasan di antaranya. Setelah prespan 

terpasang,ikat kabel-kabel menggunakan kabel ties,tujuannya untuk 

mengamankan kawat yang disolder,karena rentan putus,dan juga agar tidak 

mengganggu saat proses mengikat kumparan dengan tali bangunan. Jika semua 

proses telah selesai,periksa kumparan,harus rata/tidak menonjol dengan dinding 

bagian dalam kern,agar saat memasukkan rotor,tidak terganjal oleh kumparan 

yang melebar kedalam. Meratakannya cukup ditekan dengan tangan,bila 

sulit,dipukul-pukul secara perlahan menggunakan gagang palu,atau kayu yang 

penampangnya tidak terlalu tajam. 

http://4.bp.blogspot.com/-VeXMMGG4AJ4/Uuf4jYXwIZI/AAAAAAAABjU/2ePTfjhUZQ4/s1600/pizap.com10.175265351776033641390933070421.jpg
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BAB. IV 

PENUTUP 
 

Setelah anda menyelesaikan modul ini, maka anda diperbolehkan mengikuti test 

praktik melilit kumparan, dimana fungsinya untuk mengetahui kompetensi yang 

telah diperoleh dan apabila anda dinyatakan memenuhi syarat untuk ketelitian dari 

hasil evaluasi dalam modul ini, maka anda berhak untuk melanjutkan ke modul 

berikutnya.  
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