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BAB I    

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan produk pemanfaatan listrik rumah tangga atau home 

appliance yang semakin pesat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah 

satunya produk mesin cuci yang di produksi PT Hartono Istana Teknologi 

Sayung. Mesin cuci merupakan salah satu produk pemanfaatan listrik rumah 

tangga atau home appliance dalam kelompok motor operated appliance bukanlah 

merupakan barang mewah lagi bagi masyarakat untuk saat ini. Komponen utama 

sebuah mesin cuci adalah motor listrik AC satu fasa, melihat kondisi pembebanan 

dalam pemakaian mesin cuci tersebut yang bervariasi, baik dari segi performance 

maupun kualitas produk, maka penulis berpikir bahwa perlu untuk dilakukan 

suatu penelitian mengenai unjuk kerja dari motor listrik satu fasa serta pengaruh 

pembebanan terhadap daya dan rpm tersebut, yang lebih utamanya performa dan 

karakteristik motor listrik pada mesin cuci. Penggunaan secara terus menerus 

dengan variasi pembebanan yang meningkat, mempunyai dampak terhadap 

naiknya konsumsi arus listrik dan penurunan kecepatan motor listrik pada mesin 

cuci. 

Penulis berharap bahwa penelitian ini akan memberikan sumbangan data 

engine dan ilmu pengetahuan tentang pengujian pembebanan motor listrik satu 

fasa pada mesin cuci, sehingga di masa mendatang pengetahuan ini dapat 

digunakan untuk merancang produk-produk home appliance berbasis energi listrik 

yang lebih efektif, efisien dan aman bagi manusia. 

Dengan latar belakang diatas maka penulis akan mengambil judul 

“Analisa Unjuk Kerja Motor Listrik Satu Fasa Wash Motor 150 Watt Dan Spin 

Motor 80 Watt Di Laboratorium Uji PT Hartono Istana Teknologi Sayung”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berikut ini adalah perumusan masalah yang akan diselesaikan lewat Tugas 

Akhir ini: 

1. Bagaimana pengaruh kondisi pembebanan terhadap daya dan rpm pada 

motor listrik satu fasa type Wash Motor 150 W dan type Spin Motor 80 

W. 

2. Bagaimana pembebanan ideal pada motor listrik satu fasa type Wash 

Motor 150 W dan type Spin Motor 80 W. 

3. Seberapa besar efisiensi motor listrik satu fasa type Wash Motor 150 W 

dan type Spin Motor 80 W. 

1.3. Batasan Masalah 

Hal-hal yang menjadi batasan pembahasan permasalahan dalam laporan 

Tugas akhir ini antara lain : 

1. Motor listrik yang di uji adalah type Wash Motor XD-150A with 

alumunium winding dan type Spin Motor YYG-80 with aluminium 

winding. 

2. Analisa pembebanan motor listrik yang dilakukan sebesar 0 s/d 2 Nm 

(lock rotor) sesuai spesifikasi motor listrik dari manufacture. 

3. Penelitian yang dilakukan hanya mencakup motor listrik satu fasa  

starting kapasitor pada mesin cuci dua tabung di PT HIT Sayung. 

1.4. Tujuan  

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam pembuatan Tugas 

Akhir ini, antara lain : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pembebanan terhadap daya dan rpm pada 

motor listrik satu fasa type wash dan type spin. 

2. Untuk mengetahui pembebanan ideal pada motor listrik satu fasa type 

wash dan type spin. 
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3. Untuk mengetahui efisiensi motor listrik satu fasa type Wash Motor 150 

W dan type Spin Motor 80 W 

1.5. Manfaat 

Sedangkan manfaat yang kami harapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 

antara lain : 

1. Memahami karakteristik kenaikan daya yang terjadi pada motor listrik satu 

fasa type wash dan type spin sehingga dapat menjadi masukan atau 

pertimbangan bagi perancangan produk pemanfaat listrik yang 

menggunakan motor listrik satu fasa type wash dan type spin. 

2. Memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi performa pada motor 

listrik satu fasa type wash dan type spin sehingga diharapkan akan berguna 

bagi perancangan motor listrik yang lebih efektif, efisien dan aman baik bagi 

manusia maupun lingkungan. 

3. Memberikan sosialisasi kepada pembaca mengenai cara dan metode 

pengujian pembebanan motor listrik satu fasa type wash dan type spin. 

4. Memberikan inspirasi dan motivasi kepada mahasiswa lainnya agar 

melakukan penelitian terhadap motor listrik AC satu fasa yang semakin 

banyak diterapkan pada produk pemanfaatan listrik rumah tangga atau home 

appliance. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Bab I. Pendahuluan 

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian,  dan sistematika Tugas Akhir. 

Bab II. Landasan Teori 

Berisi definisi motor listrik, definisi istilah-istilah yang digunakan dan efisiensi 

motor listrik, definisi beban motor dan peralatan uji Dynamometer Intelligent 

Controller. 
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Bab III. Metode Penelitian 

Mengenai metode penelitian yang diambil dan spesifikasi peralatan yang 

digunakan, skematik rangkaian pengukuran, set up peralatan. 

Bab IV. Analisa Dan Pembahasan 

Berisi analisa dan perhitungan terhadap data hasil pengujian pembebanan. 

Bab V. Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran teknis yang berasal dari hasil analisa dan 

perhitungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


