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MOTOR INDUKSI 3 FASA 

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 tiga fasa terdiri dari 2 bagian utama yaitu:  

1. Stator  

Secara prinsip stator motor induksi adalah sama dengan stator 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. 

2. Rotor 

Motor induksi sering disebut motor asyinkron (tidak serempak), disebut demikian 

karena jumlah putaran rotor tidak sama dengan putaran medan magnit stator. Jenis rotor yang 

digunakan yaitu: 
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a) Jenis rotor lilit (wound rotor)

Motor jenis ini berkapasitas besar, juga sering disebut motor  slipring atau motor cincin 

seretatau cincin hubung singkat.

didistribusikan maka motor jenis ini juga dapat kita fungsikan sebagai alternator 

(generator) dengan demikian pada rotor ini akan memiliki kutub

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 eksterna

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. Sehing

logam yang tertekan selanjutnya secara otomatis

yang berfungsi untuk mengurangi rugi
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Jenis rotor lilit (wound rotor) 

Motor jenis ini berkapasitas besar, juga sering disebut motor  slipring atau motor cincin 

eretatau cincin hubung singkat. Rotor jenis ini memiliki belitan

didistribusikan maka motor jenis ini juga dapat kita fungsikan sebagai alternator 

(generator) dengan demikian pada rotor ini akan memiliki kutub

nternal 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. 

 

Gambar 1. Konstruksi Rotor Lilit 
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Motor jenis ini berkapasitas besar, juga sering disebut motor  slipring atau motor cincin 

ini memiliki belitan–belitan kawat jika 

didistribusikan maka motor jenis ini juga dapat kita fungsikan sebagai alternator 

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

nternal rotor dari motor ini dihubungkan secara bintang (tiga fasa) kemudian 

terminal belitan tersebut dikeluarkan dan disambungkan ke tiga buah slip ring terisolasi 

l 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 

ga ring diatas tangkai terhubung bersama oleh suatu 

sikat tersebut terangkat dari slip ring 
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b) Jenis rotor sangkar (squarel 

Motor jenis ini sering disebut motor dengan rotor hubung singkat.

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 d

silicon dan terdiri dari inti yang berbentuk silinder yang sejajar dengan alur/slot dan diisi 

dengan tembaga atau alumunium yang berbentuk batangan.

Selain dua bagian utama tersebut motor induksi juga me

antara lain rumah stator, tutup stator, kipas dan terminal hubung.

Gambar 3. Konstruksi Motor Induksi 3 Fasa
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Jenis rotor sangkar (squarel cage rotor) 

Motor jenis ini sering disebut motor dengan rotor hubung singkat.

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 d

silicon dan terdiri dari inti yang berbentuk silinder yang sejajar dengan alur/slot dan diisi 

dengan tembaga atau alumunium yang berbentuk batangan. 

 

Gambar 2. Konstruksi Rotor Sangkar 

Selain dua bagian utama tersebut motor induksi juga mempunyai konsturksi tambahan 

antara lain rumah stator, tutup stator, kipas dan terminal hubung. 

 

Gambar 3. Konstruksi Motor Induksi 3 Fasa 
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Motor jenis ini sering disebut motor dengan rotor hubung singkat. 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 

mpunyai konsturksi tambahan 
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Motor induksi 3 fasa banyak sekali digunakan di industri untuk menggerakkan peralatan 

mekanik, yang membutuhkan jumlah putaran relatif konstan. Jenis motor induksi baik 1 fasa 

maupun 3 fasa banyak digunakan, disebabkan banyak hal yang menguntungkan antara lain: 

� Konstruksi sederhana 

� Harga relatif murah 

� Effesiensi cukup tinggi 

� Faktor daya cukup baik 

� Perawatannya mudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


