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Jadi daya rara-rata adalah perkalian arus searah (DC) dan tegangan 
searah (DC) atau disebut juga daya konstan tidak lagi tergantung oleh 
perubahan periodik waktu. 

 

 

Gambar 2.44 Diagram arus, tegangan dan daya komponen resistif 

Terlihat seperti Gambar 2.44, bahwa daya sesaat merupakan hasil 
perkalian setiap perubahan waktu tegangan (v) dan arus (i). Pada saat 
kondisi t=T/2 arus dan tegangan sama dengan 0, oleh karena daya 
sesaat merupakan perkalian antara arus dan tegangan, maka hasilnya 
adalah 0. 

Daya maksimum pada arus bolak-balik adalah 

makmakmak .iv  P  (2.118) 

2

.iv

2

P
  P makmakmak   (2.119) 

2

2 . I . 2 . V

2

.iv
  P makmak    (2.120) 

Sehingga didapatkan daya rata-rata pada arus bolak-balik 

2

 I V.
  P   (2.121) 

Tegangan bolak-balik pada komponen resistor 

t sin V  V m(t)  (2.122) 
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Arus bolak-balik melalui komponen resistor 

t sin
R

V
  

R

 V
  i mt

t  (2.123) 

dimana Vm/R = Im, maka, 

t sin I  i mt  (2.124) 

sehingga 

t sin .IV  I . V  P 2
mm(t)(t)t  (2.125) 

t2 cos -  1 .IV 
2

1
  P mmt  (2.126) 

Daya rata-rata komponen resistif 

T

0

dt P(t) 
T

1
  P  

dt tt2 cos -  1 .IV
2

1
 

2

1
  P mm

2

0

  

dtt2 cos -  1 .IV
4

1
  P

2

0
mm  

2

mm 2t sin 
2

1
-  t .IV

4

1
  P

0

  

mm I . V 
2

1 
2

4

1
  P     (2.127) 

Terbukti 

mm I . V 
2

1 
  P  (2.128) 

RMSRMS
mm

mm I . V
2

 I

2

 V
I . V 

2

1 
  P       (2.129) 

Daya rata-rata komponen induktif 

Dari diagram pada Gambar 2.44 tersebut dapat diambil kesimpulan : 

Ketika tegangan dan arus positif maka dayanya positif berarti energi 
mengalir dari sumber ke induktor, demikian juga ketika tegangan dan 
arus negatif.Tetapi pada saat tegangan dan arusnya bertanda 
berlawanan maka dayanya negatif berarti energi mengalir dari induktor ke 
sumber tegangan. 
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Gambar 2.45 Diagram arus, tegangan dan daya pada induktor 

Fungsi tegangan masukan 

t sin V  V mt  (2.130) 

Arus yang mengalir melalui induktor adalah 

dtt sin V 
L

1
  dtt V 

L

1
  i(t) m    (2.131) 

2
-  t ins 

L

V
  tos c 

L

V
-  i(t) mm  

dimana nilai Vm/ L, maka didapatkan persamaan arus; 

2
-  t ins i   i(t) m  (2.132) 

sehingga didapatkan persamaan daya 

t2 ins i . V
2

1
-

 tcos . t ins i . V

2
-  tsin . t ins i . V i(t) . V(t)   P(t)

mm

mm

mm

        

         (2.133) 

Daya rata – rata : 

dt t2 sin .IV 
2

1
 dt P(t) 

T

1
  P mm

2

0

2

0 2

1
-  (2.134) 
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2

0
mm dt t2 sin .IV 

4

1
   P   

2

0
mm tdt 

T

2
2 sin .IV 

4

1
   P   

2

0
mm tdt2  sin .IV 

4

1
   P   

02t coc 
2

1
 .IV 

4

1
   P mm    

2

0

 (2.135) 

maka daya rata-rata pada komponen L samadengan nol. 

Daya rata-rata komponen kapasitif 

 

 

Gambar 2.46 Diagram arus, tegangan dan daya pada kapasitor 

Fungsi tegangan masukan 

t sin V  V(t) m  (2.136) 

Arus yang melalui kapasitor adalah 

tcos   C.Vt sin
dt

dV
 C.V

dt

dV
 C  i(t) mm      

t sin V  i(t) m  

2
   t sin  C.V  i(t) m  (2.137) 
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dimana nilai C·Vm·  = Im, maka didapatkan persamaan arus; 

2
   t sin  I  i(t) m  (2.138) 

sehingga; 

t2 ins i . V
2

1

cos  . t ins i . V

2
  tsin . t ins i . V i(t) . V(t)   P(t)

mm

mm

mm

        

         (2.139) 

Daya rata-rata : 

dt t2 sin .IV 
2

1
 dt P(t) 

T

1
  P mm

2

0

2

0 2

1
  

2

0
mm tdt2  sin .IV 

4

1
   P   

02t coc 
2

1
 .IV 

4

1
   P mm    

2

0

 (2.140) 

maka daya rata-rata pada komponen (C) sama dengan nol. 

2.4.2. Daya Komplek, Daya semu 

Daya Nyata (P); Daya yang diberikan ke beban efektif resistif yang 
merupakan daya yang dipakai atau diserap oleh komponen resistor. 
Tegangan yang dikeluarkan dari PLN dan disalurkan ke rumah-rumah, 
daya yang tercatat pada alat ukur kWH meter adalah daya rata-rata atau 
sering disebut juga sebagai daya nyata yang akan dibayarkan oleh 
pelanggan. 

Simbol : P 

Satuan : Watt (W) 

Secara matematis daya rata-rata atau daya nyata merupakan perkalian 
antara tegangan efektif, arus efektif, dan koefisien faktor dayanya. Daya 
nyata dapat dinyatakan seperti persamaan berikut; 

P = Veff . Ieff cos   (2.141) 

Daya Reaktif (Q); daya ini adalah daya yang muncul akibat dari 
komponen pasif diluar resistor, daya reaktif dapat diwujudkan dalam rugi-
rugi atau daya yang tidak dikehendai. Daya ini seminimal mungkin 
dihindari kalaupun bisa diperkecil, yaitu dengan memperkecil faktor daya 
(Q). Meskipun cara ini tidak bisa hilang sama sekali. 
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Simbol : Q 

Satuan : Volt Ampere Reaktif (VAR) 

Secara matematis daya reaktif merupakan perkalian antara tegangan 

efektif, arus efektif, dan nilai sin . Sehingga daya reaktif secara 
matematis dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Q = Veff Ieff sin  (2.142) 

Daya semu (S); daya sesungguhnya yang berasal dari jala-jala PLN, 
merupakan resultan daya antara daya rata-rata (P) dan daya reaktif (Q). 

Simbol : S 

Satuan : Volt Ampere (VA) 

Secara matematis daya semu merupakan perkalian antara tegangan dan 
arus efektifnya 

S = Veff Ieff  (2.143) 

Daya komplek; daya gabungan antara daya rata-rata (nyata) dan daya 
reaktif dengan simbol (S). 

 jQ  P S  

effeffeffeff I . V   sin I jV  jQ  P S  cos I .  V effeff  (2.144) 

2.4.3. Vektor Daya 

Gambar 2.47 memperlihatkan vektor daya nyata (P), daya semu (S) dan 
daya reaktif (Q) pada komponen induktor (L). Vektor daya sangat penting 
untuk mengetahui besarnya daya rata-rata, daya reaktif dan daya aktif. 

Sudut impedansi ( ) menyatakan besarnya daya reaktif dan daya aktif. 

                     

Gambar 2.47 Vektor daya, tegangan dan arus 

Daya nyata 

cos  I . V  P effeff  dalam (Watt) (2.145) 

Daya semu 

 I . V S effeff  (2.146) 
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Daya reaktif 

 sin  . V  Q effeff I  dalam (Volt Ampere Reaktif-VAR) (2.147) 

Arus (I) tertinggal terhadap tegangan (V) dimana nilai arus tertinggal 

dengan perbedaan fasa ( ) dibandingkan dengan tegangan. Gambar 2.48 
memperlihatkan diagram segitiga daya. Semakin besar daya reaktif (Q) 

semakin besar sudut impedansi daya ( ) dan daya semu (S). Dengan 
demikian semakin menurun faktor daya (pf). 

 

Gambar 2.48 Diagram segitiga daya 

Gambar 2.49 memperlihatkan vektor daya dari komponen kapasitif, 

dimana arus (i) mendahului tegangan (v) sejauh sudut ( ). 

                   

Gambar 2.49 Vektor daya, tegangan dan arus 

Daya nyata 

cos   . V  P effeff I  dalam (Watt) (2.148) 

Daya semu 

  . V S effeff I  (2.149) 

Daya reaktif 

 sin  . V  Q effeff I  

Arus (I) mendahului terhadap tegangan (V) dimana nilai arus mendahului 

dengan perbedaan fasa ( ) dibandingkan dengan tegangan. Gambar 2.50 
memperlihatkan segitiga daya dari komponen kapasitif. 
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Gambar 2.50 Segitiga daya 

Rumus umum: 

R

V
  R   cos   . V  P

2

R-eff2

R-effeffeff II  (2.150) 

X

V
  X    sin  . V  P

2

X-eff2

X-effeffeff II  

Z

V
  Z   . V  P

2

Z-eff2

Z-effeffeff II  (2.151) 

2.4.4. Faktor Daya 

Faktor daya atau power factor (pf) merupakan perbandingan daya rata-
rata terhadap daya semu. Faktor daya dikatakan ideal, bilamana 

besarnya cos  = 1. Nilai riil faktor daya yang baik adalah lebih besar 
0,95. 

cos   
 . V

cos  . V
  

S

P
  pf

effeff

effeff

I

I
 (2.152) 

2.4.5. Kompensasi Resistansi Semu 

Kompensasi diperlukan untuk menaikan faktor daya atau power factor 
(pf). Prinsip dasar dari kompensasi resistansi semu adalah mengurangi 
daya reaktif (Q). Dengan demikian daya semu juga menjadi semakin 

kecil. Faktor daya akan membesar atau meningkat bilamana nilai (cos ) 

mendekati sama dengan 1, atau besarnya sudut impedansi ( ) akan 
mendekati sudut 0. Ini menunjukan bahwa pada rangkaian bersifat resistif 
murni. Gambar 2.51 memperlihatkan contoh vektor daya yang sudah 
terkompensasi, dimana segitiga daya untuk arus tertinggal terhadap 
tegangan. Daya semu (S’) dan daya reaktif (Q’) merupakan vektor daya 
yang sudah dikoreksi dengan daya nyata tetap konstan. 
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Gambar 2.51 Vektor daya kompensasi resistansi semu 

Telah dijelaskan bahwa daya reaktif (Q) dapat menyebabkan faktor daya 
(pf) menjadi menurun, dan agar supaya faktor daya menjadi naik, maka 
daya reaktif harus dikecilkan. Konsep dasar kompensasi resistansi semu 
adalah daya rata-rata tetap, daya reaktif diperkecil, sehingga daya daya 
semu secara keseluruhan menjadi kecil. Nilai daya (P) tidak berubah, 
yang perlu diubah adalah nilai nilai daya reaktif (Q) karena (Q) berkaitan 
dengan komponen induktor (L) atau kapasitor (C). 

 

Gambar 2.52 Rangkaian R-L terhubung seri 

Daya efektif pada rangkaian R-L seri 

L jω  R

V
IRI  P eff

R-eff

2

R-eff                 .  (2.153) 

Gambar 2.53 memperlihatkan rangkaian R-L seri yang mengandung 
unsur induktif, sehingga pada rangkaian tersebut akan muncul daya daya 
reaktif. Guna meningkatkan faktor daya (pf), untuk diperlukan komponen 
kapasitor (C). Untuk memperkecil daya reaktif (Q), kita coba dengan 
memasang kompenen (C) secara seri seperti terlihat pada Gambar 2.53. 
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Gambar 2.53 Kompensasi dengan kapasitor terhubung seri 

Dengan menambah kapasitor seri didapatkan persamaan daya rata-rata 
seperti berikut; 

C

1
-  Lj  R

V
  I                 RI  P eff

R-eff

2

R-eff  .  (2.154) 

Dari persamaan di atas terlihat, bahwa nilai daya rata-rata (P) berubah 
tergantung komponen reaktif dari komponen kapasitor (C). Kompensasi 
resistansi semu nilai daya rata-rata (P) harus konstan. 

Gambar 2.54 memperlihatkan uji coba rangkaian kompensator dengan 
kapasitor (C) terpasang paralel. 

 

Gambar 2.54 Kompensasi kapasitor terhubung paralel 

Dengan menambah kapasitor paralel didapatkan persamaan daya rata-
rata seperti berikut; 

Lj  R

V
  I 

                RI  P

eff
R-eff

2

R-eff  .

 (2.155) 

Dari persamaan diatas terlihat, bahwa nilai daya rata-rata (P) tidak lagi 
berubah dan tergantung komponen reaktif dari komponen kapasitor (C). 
Kompensasi resistansi semu dengan memasang kapasitor (C) secara 
paralel terbukti dapat memperkecil daya reaktif dengan nilai daya rata-
rata (P) tetap. Gambar 2.55 memperlihatkan vektor daya kompensator 
resistansi semu dengan menggunakan kapasitor (C) terpasang paralel. 
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Gambar 2.55 Vektor daya kompensator kapasitor (C) paralel 

Gambar 2.55 memperlihatkan vektor daya untuk rangkaian bersifat reaktif 
induktif. Untuk meningkatkan faktor daya (pf) suatu rangkaian dengan 
arus (i) tertinggal dapat dengan cara menghubungkan komponen (C) 
secara paralel. 

 

Gambar 2.56 Segitiga daya dengan kompensasi (koreksi) kapasitif 

Gambar 2.56 merupakan segitiga daya arus mendahului. Untuk 
meningkatkan faktor daya (pf) suatu rangkaian dengan arus (i) 
mendahului dapat dengan cara menghubungkan komponen induktor (L) 
terpasang secara paralel. 

 

Gambar 2.57 Vektor daya terkompensasi induktif 
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Secara grafik segitiga daya : 

 

Gambar 2.58 Vektor daya kompensator induktor (L) paralel 

Gambar 2.58 memperlihatkan vektor daya untuk rangkaian bersifat reaktif 
kapasitif. Untuk meningkatkan faktor daya (pf) suatu rangkaian dengan 
arus (i) mendahului dapat dengan cara menghubungkan komponen (L) 
secara paralel. 

 

Gambar 2.59 Segitiga daya koreksi induktif 

Sehingga untuk meningkatkan (pf) suatu rangkaian arus mendahului 
dilakukan dengan menambahkan atau mempararelkan komponen (L). 

Contoh 1: 

Faktor daya suatu beban telah dikoreksi adalah 0,9 tertinggal dengan 
cara penambahan 20 kVAR kapasitor parallel. Jika daya akhir adalah 185 
kVA. Tentukan segitiga daya sebelum diperbaiki atau dikoreksi ! 

Penyelesaian: 

Sudut daya semu (S) setelah dikoreksi 

185kVA  S'  

0,9  cos '   0'   26  

166,5kW  26cos  85kVAP 01  'cos S'   
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81kVAR  26 sin 185kVA 0  'sin S'  Q (tertinggal) 

Segitiga daya sebelum dikoreksi 

101kVAR  20kVAR  81kVARQ   Q    Q C
' (tertinggal) 

194,6kVA101166,5QPS 2222            

Gambar segitiga daya 

 

Gambar 2.60 Vektor daya untuk contoh soal 1 

Contoh 2 : 

Sebuah sumber 60 Hz dengan Veff =240 Volt dipakai untuk kebutuhan 
beban sebesar 4500 VA dengan faktor daya 0,75 tertinggal. Tentukan 
nilai paralel kapasitor untuk meningkatkan faktor daya sebesar 0,9 
tertinggal dan 0,9 mendahului. 

Penyelesaian: 

Sudut power faktor 

0,75pf   'cos   01,44   

3375W  0,75 VAP  .5004  'cos S   

2976VAR  41,4 sin VA4 0500  'sin S  Q  tertinggal 

81kVAR  26 sin 185kVA 0  'sin S'  Q  

Daya reaktif 

1646VAR  26 tan 3PQ 0375  'tann   tertinggal 

 VAR1330  1446 - 2976 Q'QQC    -   mendahului 
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Menentukan nilai Kapasitor (C) 

43,3  
1330

240

Q

V

C

V
  Q

2

C

2

eff

2

eff
C     X         C  

F61,3     C           XC
43,360  2.π.

1
  

X f 2.π.

1

X

1

C

1

CC

 

Dipilih Deret E12 

C = 68 F 

Gambar segitiga daya 

 

Gambar 2.61 Vektor daya untuk contoh soal 2 

Contoh 3: 

Sebuah sumber 60 Hz dengan Veff =240 Volt dipakai untuk kebutuhan 
beban sebesar 1,5 kW dengan arus 9,615 Amp-RMS. Tentukan besarnya 
nilai kapasitor koreksi dan daya reaktif total. 

Penyelesaian: 

Gambar 2.62 memperlihatkan metode pengukuran daya dan arus efektif 
rangkaian beban 

 

Gambar 2.62 Pengukuran daya dan arus beban 

Alat ukur daya membaca kebutuhan daya beban nyata P = 1,5kW 

dengan arus efektif I = 9,615A. 
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Dari data diatas dapat ditentukan besarnya daya semu total (S) dari 
rangkaian sebelum dikoreksi dalam satuan (kVA) yang diserap oleh 
beban. 

Daya semu sebelum dikoreksi(S) 

effeff I . V S  

2,308kVA  240V . A 9,615 S  

Faktor daya sebelum dikoreksi(pf) 

0,65  
kVA

1,5kW

S

P
  pf

308,2
   

 

Gambar 2.63 Segitiga daya untuk contoh soal 3 

Dari segitga daya dapat ditentukan nilai daya reaktif sebelum dikoreksi 
(Q) 

22 P-   S  Q  

1,754kVAR    

 1,5kW-   kVA2  Q
22

308,
 

Kapasitor koreksi (C) 

32,845  
kVAR

240V
  

Q

V

X

V
  Q

2

eff

C

2

eff

754,1
  X          

2

C  

845,32

1
  

2 60Hz2X f

1
  C

C

 

F80,761  C  
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Gambar 2.64 Rangkaian kompensasi resistansi semu beban 

Kapasitor (C) yang terpasang paralel berfungsi sebagai kompensasi 
beban reaktif induktif yang banyak digunakan pada peralatan rumah 
tangga seperti misalnya motor listrik, mesin cuci, kulkas dll. Kapasitor 
berfungsi untuk melawan beban induktif sehingga arus rata-rata yang 
dibutuhkan beban menjadi turun. 

Daya reaktif total (Q) 

kVAR total = kVAR induktif – kVAR kapasitif 

CL Q-  Q  Q  

16,519VAR  1,737kVAR-  ,754kVAR  Q 1  

Dengan menambah kapasitor (C) yang terpasang secara paralel daya 
reaktif induktif (Q) menjadi turun. 

Daya semu setelah dikoreksi (S’) 

 P   Q  S
22'  

1,0009kVA  1,5kW   VAR  S
22' 519,16  

 

Gambar 2.65 Vektor daya untuk contoh soal 3 

Dengan menambah kapasitor (C) yang terpasang secara paralel daya 
semu (S’) juga menjadi turun. 
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Faktor daya setelah dikoreksi (pf) 

0,99994  
kVA

1,5kW

S

P
  pf

50009,1
  

'
 

Arus total setelah dikoreksi 

6,25A  
V

1,50009kVA

V

S
  i

fef

'

240
   

Besarnya arus sebelum dikoreksi adalah sebesar 9,625A dan setelah 

dikoreksi dengan kapasitor (C) sebesar 80,761 F, maka arus yang 
mengalir ke beban turun menjadi 6,25A. Faktor daya sebelum dikoreksi 
adalah sebesar 0,65 dan setelah dikoreksi naik menjadi 0,99994. 

Contoh 4: 

 

Gambar 2.66 Beban resistif dan induktif seri 

Reaktansi induktif (XL) 

60,319  H 10 .160  60Hz 2  L f2  X -3
L  

Impedansi (Z) rangkaian 

2

L
2 X  R  Z  

22
60,319  60  Z  

222 7238,382  638,382    Z 33600  

85,106  7238,382  Z 2  

Arus total (I) yang mengalir pada beban RL 

1,41A  
85,106

120V
  

Z

V
  I  

Daya rata-rata (P), daya reaktif (Q) dan daya semu (S) 
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119,365W  60 1,41A  R I  P 2 2
 

119,998VAR  60,319 1,41A  X I  Q L
2 2

 

169,199VAR  85,106 1,41A  Z I S 2 2
 

 

Gambar 2.67 Segitiga daya untuk contoh soal 4 

Faktor daya (pf) 

0,705  
169,199VAR

119,365W
  

S

P
 pf  

Sudut fasa impedansi ( ) 

o45,152                   0,705 cos  

Kapasitor koreksi (C) 

120,002  
VAR

120V
  

Q

V

X

V
  Q

2

eff

2

eff

998,119
  X          

2

 

002,120

1
  

2 60Hz2X f

1
  C

C

 

F22,105  C  

 

Gambar 2.68 Beban resistif dan induktif seri 
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Impedansi total setelah dikoreksi kapasitor (C) 

RLCtotal Z-Z//Z  Z  

ooo
total 0 60-90 60,319//90- 120,002  Z  

o
total 0,2724120,64  atau          j573,58m 120,64  Z  

Daya rata-rata (P) 

119,365W  60 1,41A  R I  P 2 2
 

119,366VAR  60,04024 1,41A  Z I S 2 2
 

Faktor daya dari rangkaian setelah dikoreksi dengan memasang 
kapasitor (C) secara paralel arus efektif total (Itotal) yang dapat diserap 
oleh beban R-L mengalami penurunan dari 1,41A menjadi 994,7mA 
(dalam contoh soal tidak dihitung), karena rugi daya pada resistor tidak 
berubah, yaitu 119,365watt. 

Faktor daya (pf) setelah dikoreksi dengan kapasitor (C) 

0,9999887  
119,366VAR

119,365W
  

S

P
 pf  

Sudut fasa impedansi ( ) setelah dikoreksi dengan kapasitor (C) 

o0,272                   0,9999887 cos  

2.5. Transformator 

Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan 
mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik  ke rangkaian 
listrik yang lain, melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan 
prinsip induksi-elektromagnet. Transformator digunakan secara luas, baik 
dalam bidang tenaga listrik maupun elektronika. 

Penggunaan transformator dalam sistem tenaga memungkinkan 
terpilihnya tegangan yang sesuai, dan ekonomis untuk tiap-tiap keperluan 
misalnya kebutuhan akan tegangan tinggi dalam pengiriman daya listrik 
jarak jauh. 

Dalam bidang elektronika, transformator digunakan antara lain sebagai 
gandengan impedansi antara sumber dan beban; untuk memisahkan satu 
rangkain dari rangkaian yang lain; dan untuk menghambat arus searah 
melalukan atau mengalirkan arus bolak-balik. Berdasarkan frekuensi, 
transformator dapat dikelompokkan menjadi:  

 Frekuensi daya, 50 sampai 60Hz 
 Frekuensi pendengaran, 50Hz sampai 20kHz 
 Frekuensi radio, diatas 30kHz. 
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Dalam bidang tenaga listrik pemakaian transformator dikelompokkan 
menjadi: 

 Transformatror daya 
 Transformatror distribusi 
 Transformatror pengukuran, yang terdiri dari atas transformator arus 

dan Transformator tegangan. 

2.5.1. Prinsip Dasar dan Terminologi 

Prinsip dasar transformator dapat dijelaskan berdasarkan induksi 
elektromagnetik, dimana antara sisi primer dan sisi sekunder terdapat 
penghubung magnetik. Gandengan magnet ini berupa inti besi tempat 
melakukan fluks bersama. Medan magnet berperan sangat penting 
sebagai rangkaian proses konversi energi. Melalui medium medan 
magnet, bentuk energi mekanik dapat diubah menjadi energi listrik, alat 
konversi ini disebut generator atau sebaliknya dari bentuk energi listrik 
menjadi energi mekanik, sebagai alat konversi disebut motor. Pada 
transformator, gandengan medan magnet berfungsi untuk memindahkan 
dan mengubah energi listrik dari rangkaian primer ke sekunder melalui 
prinsip induksi elektromagnetik. Dari sisi pandangan elektris , medan 
magnet mampu untuk menginduksikan tegangan pada konduktor 
sedangkan dari sisi pandangan mekanis medan magnet sanggup untuk 
menghasilkan gaya dan kopel (penggandeng). 

Kelebihan medan magnet sebagai perangkai proses konversi energi 
disebabkan terjadinya bahan-bahan magnetik yang memungkinkan 
diperolehnya kerapatan energi yang tinggi; kerapatan energi yang tinggi 
ini akan menghasilkan kapasitas tenaga per unit volume mesin yang 
tinggi pula. Jelaslah bahwa pengertian kuantitatif tentang medan magnet 
dan rangkaian magnet merupakan bagian penting untuk memahami 
proses konversi energi listrik. 

Induktansi, tegangan pada kumparan didefinisikan sebagai perubahan 
arus terhadap waktu yang melewati kumparan tersebut. 

dt

di
L  v L

L  (2.156) 

Atau ketika terjadi perubahan arus pada kumparan maka terjadi 
perubahan fluk magnetik yang menyebabkan tejadinya perubahan induksi 
tegangan. 

dt

d
N  vL  (2.157) 

dimana: 

N = jumlah lilitan kumparan  

  = fluk magnet 
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2.5.2. Konstruksi Transformator 

Gambar 2.69 memperlihatkan bentuk fisis daripada transformator, 
dimana tegangan masukan (V1) berbentuk sinusioda dihubungan pada 
gulungan primer (N1). Arus arus masukan (I1) mengakibatkan aliran fluk 

( ) pada gulungan (N1) maupun gulungan (N2). Fluk pada gulungan 
sekunder (N2) menyebabkan aliran arus (I2) dan tegangan (V2). 

 

Gambar 2.69 Konstruksi transformator 

2.5.3. Transformator Ideal Tanpa beban 

Sebuah transformator dikatakan mendekati ideal apabila transformator 
tersebut memiliki nilai koefisien kopling (penggandeng) hampir mendekati 
satu dan kedua reaktansi antara induktif primer dan sekunder adalah luar 
biasa besarnya (tak hingga) dibandingkan dengan impedansi yang 
diberikan pada terminal. Atau transformator ideal adalah pasangan 
transformator yang tidak ada rugi-rugi dimana nilai induktansi sendiri dari 
primer dan sekunder tidak terbatas, akan tetapi secara riil perbandingan 
antara keduanya adalah terbatas (riil). 

 

Gambar 2.70 Transformator ideal 

Dengan perbandingan lilitan dirumuskan a=N2/N1, maka dapat dinyatakan 
kedalam persamaan seperti berikut: 
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2

1

2

2

1

22

N

N

L

L
  a    (2.158) 

Gambar 2.71 memperlihatkan prinsip induksi sendiri dari sebuah 
transformator tunggal tanpa gandengan elektromanetis. Karena hanya 
ada satu gulungan, maka induksi disekiutar transformator disebut 
induktansi sendiri. Besarnya fluksi yang dapat dibangkitkan oleh 
transformator tergantung oleh banyaknya gulungan, besarnya arus yang 
mengalir dan waktu seperti dinyatakan pada persamaan berikut ini; 

dt

d
N

dt

di
L    (2.159) 

Ldi

d
NL    (2.160) 

 

Gambar 2.71 Induksi sendiri 

Induktansi bersama (1) adalah sumber induksi berasal dari gulungan 
transformator (L1) digandeng secara induktif ke gulungan transformator 
(L2). Proses induksi ini dinamakan induksi elektromagnetis dari (L1). 
Gambar 2.72 meperlihatkan dua gulungan transformator (L1)  dan (L2) 
membentuk rangkaian induksi bersama (kopling induktif). Ketika terjadi 

perubahan arus (iL), maka fluk magnet di kumparan (1) berubah ( 11). 
Bagian fluks magnetik yang hanya melingkupi kumparan (1) disebut fluk 

bocor ( L1)  Fluk (1). Sisa fluk magnetik yang melingkupi kumparan (1) 

dan kumparan (2) disebut fluks bersama ( 21)  Fluk (2) 

 

Gambar 2.72 Induksi bersama dari gulungan L1. 
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Sehingga secara umum dikatakan bahwa fluk magnetik yang disebabkan 
oleh arus (iL) adalah : 

21L111    (2.161) 

Tegangan induksi di kumparan 2: 

 2
dt

d
N V 21

2  (2.162) 

  121 iM N 212  (2.163) 

Sehingga : 

dt

di
M 

dt

d
N 21

2

 
 1

21  (2.164) 

1

21
2121

 
N  

di

d
M  (2.165) 

(M21) disebut sebagai induktansi bersama 

Induktansi bersama (2) adalah sumber induksi berasal dari gulungan 
transformator (L2) digandeng secara induktif ke gulungan transformator 
(L2). Proses induksi ini dinamakan induksi elektromagnetis dari (L2). 
Gambar 2.73 meperlihatkan dua gulungan transformator (L1)  dan (L2) 
membentuk rangkaian induksi bersama (kopling induktif). 

 

Gambar 2.73 Induksi bersama dari gulungan L2 

Ketika terjadi perubahan arus (iL), maka fluk magnet di kumparan (2) 

berubah ( 22). Bagian fluk magnetik yang hanya melingkupi kumparan (2) 

disebut fluk bocor ( L2)  Fluk (1). Sisa fluk magnetik yang melingkupi 

kumparan (2) dan kumparan (1) disebut fluks bersama ( 12)  Fluk (2). 
Sehingga secara umum dikatakan bahwa fluk magnetik yang disebabkan 
oleh arus (iL) adalah : 

12L222    (2.166) 
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Tegangan induksi di kumparan 1: 

 1
dt

d
N V 12

1  (2.167) 

  212 iM N 121  (2.168) 

Sehingga : 

dt

di
M 

dt

d
N 12

1

 
 2

12  (2.169) 

2

12
112

 
N  

di

d
M  (2.170) 

(M12) disebut sebagai induktansi bersama dari kumparan (L2) 

 

Gambar 2.74 Induksi bersama 

Dari Gambar 2.74 didapatkan fluk magnetik pada kumparan 1: 

121112L1211        (2.171) 

Tegangan dikumparan 1: 

dt

d
N

dt

d
N

dt

d
N V 12111

1 111      (2.172) 

dimana, 

111 i LN    11  (2.173) 

2121 i MN    12  (2.174) 

sehingga 

dt

id
M

dt

id
L V 21

1 121    (2.175) 

Fluks magnetik pada kumparan 2: 

21222112L22        (2.176) 
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Tegangan dikumparan 2: 

dt

d
N

dt

d
N

dt

d
N V 21222

2 222      (2.177) 

dimana, 

222 i LN    22  (2.178) 

1212 i MN    22  (2.179) 

sehingga : 

dt

id
M

dt

id
L V 12

2 212    (2.180) 

Gambar 2.75 memperlihatkan tanda dot dan arah arus pada gulungan 
transformator. Pemberian tanda dot dimaksudkan untuk memudahkan 
dalam penggambaran masing-masing kumparan secara fisis. Tanda dot 
menunjukkan arah arus masuk pada terminal kumparan yang 
menghasilkan arah fluk magnetik yang sama. sehingga dari pengertian ini 
muncul aturan tanda dot. Aturan tanda dot, digunakan ketika kedua arus 
diasumsikan yang masuk atau yang keluar dari pasangan kumparan 
terminal yang diberi tanda dot, maka tanda induktansi bersama (M) akan 
sama dengan tanda (L). 

 

Gambar 2.75 Tanda dot dan arah arus 

Jika salah satu arus masuk terminal dot dan arus yang lainnya keluar di 
terminal bertanda dot, maka tanda (M) akan berlawanan dengan tanda 
(L) seperti yang diperlihatkan Gambar 2.76.  

 

Gambar 2.76 Tanda dot dan arah arus yang berbeda 
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Contoh soal : 

Tentukan nilai tegangan (V1) dan (V2) dari Gambar 2.77 berikut ini: 

 

Gambar 2.77 Rangkaian transformator 

Koefisien kopling (k) didefinisikan sebagai perbandingan antara fluk 
dengan fluk magnetik total di satu kumparan. Sehingga dapat dinyatakan 
seperti persamaan berikut: 

2211

  1221  k  (2.181) 

dimana, 

 
1i

N  M 21
221  (2.182) 

 
2i

N  M 12
112  (2.183) 

sehingga, 

 21 L Lk  M  (2.184) 

sehingga, 

 
21 L L

M
  k  (2.185) 

Transformator dikatakan ideal adalah transformator dimana nilai 

koefisisen kopling (k) hampir satu ( 1)dan kedua reaktansi induktif primer 
dan sekunder adalah luar biasa besar (tak hingga) dibandingkan dengan 
impedansi yang diberikan pada terminal. Atau transformator ideal adalah 
pasangan transformator yang tidak ada rugi-rugi dimana nilai induktansi 
sendiri (M) dari primer dan sekunder tidak terbatas tetapi perbandingan 
keduanya terbatas. Sehingga perbandingan antara kumparan primer dan 
sekunder dapat dituliskan seperti persamaan berikut, 

 
2

1

N

N
  n  (2.186) 
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dimana: 

n adalah faktor perbandingan primer sekunder 
N1 adalah banyaknya gulungan pada sisi primer 
N1 adalah banyaknya gulungan pada sisi sekunder 

 

Gambar 2.78 mempelihatkan transformator yang dihubungkan dengan 
beban (Z2), dimana resistansi sekunder (R2) dianggap kecil. 

 

Gambar 2.78 Transformator dengan beban 

Persamaan tegangan (V1) 

2111 i M j-  i L j  V  (2.187) 

2221 iL j  Z-  i M j- 0   (2.188) 

sehingga 

1

22

2 i 
L j  Z

M j
  i  (2.189) 

substitusi persamaan arus (i2) 

22

1
111

L j  Z

i M j
 M j-  i L j  V  

1

22

2

11 i
L j  Z

 M 
 L j  V

2

 (2.190) 

22

2

1

1

1
1

L j  Z

 M 
 L j 

i

V
  Z

2

 (2.191) 

Perbandingan antara tegangan (V2) dan (V1): 

1

1

1

2
2

1

22

1

2

V

i

i

i
Z 

V

i Z

V

V
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22

1
22

2

1

2

L jω  Z

M
L j

LjZ

M j
Z

V

V
22 

  

1
 

   
   

22
221

2

1

2

M ω  L jωZ L jω

M jω Z

V

V
    (2.192) 

Transformator dikatakan ideal, dimana koefisien kopling (k) = 1, sehingga 
didapatkan persamaan seperti berikut: 

n 
L

L

V

V 2

1

2    
1

 (2.193) 

dan 

n

1
 

i

i

1

2    (2.194) 

2

1

2 n 
Z

Z
   (2.195) 

2.5.4. Transformator Riil Tanpa Dan Dengan Beban 

Transformator tanpa beban, bilamana kumparan primer transformator 
dihubungkan dengan sumber tegangan sinusioda (V1), maka akan terjadi 
aliran arus primer (IO) dan dengan mengannggap gulungan (N1) sebagai 
komponen reaktansi induktif murni, maka arus (IO) tertinggalsejauh 90o 
dari tegangan (V1) seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.79. Arus 

primer (IO) mengakibatkan terjadinya fluk ( ) berbentuk sinusioda dengan 
sudut fasa 0 derajad (sefasa). 

 

Gambar 2.79 Hubungan arus, fluk dan tegangan primer-sekunder 

Besarnya fluk ( ) dengan tegangan masukan sinusioda adalah 

 = maks sin wt  (2.196) 
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Berdasarkan hukum Faraday, dimana fluk ini akan menghasilkan 
tegangan induksi (e1) pada gulungan primer seperti persamaan berikut: 

dt

d
N-  e 11  (2.197) 

dt

td
N-  e mak

11

sin
 

tcos    N-  e mak11  (2.198) 

tegangan (e1) tertinggal 90o dari fluk ( ) 

Tegangan induksi efektif (E1) pada sisi gulungan sekunder 

2

 f 2 N
  E mak1

1  (2.199) 

mak11  f N4,44   E  (2.200) 

Fluk ( ) bersama mengakibatkan terjadi tegangan induksi (e2) pada sisi 
gulungan sekunder. 

dt

d
N-  e 22  (2.201) 

dt

td
N-  e mak

22

sin
 

tcos    N-  e mak22  (2.202) 

Tegangan induksi efektif (E2) pada sisi gulungan sekunder 

2

 f 2 N
  E mak2

2  (2.203) 

mak22  f N4,44   E  (2.204) 

sehingga berlaku hubungan perbandingan transformasi antara tegangan 
efektif primer (E1) dengan tegangan efektif sekunder (E2) sama dengan 
banyaknya gulungan primer (N1) terhadap gulungan sekunder (N2), dan 
berlaku, 

2

1

N

N
  

2

1

E

E
 (2.205) 

Dengan mengabaikan rugi tahanan dan adanya fluks bocor, 

a    
E

E

2

1

2

1

2

1

N

N

V

V
   (2.206) 
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dimana, a adalah perbandingan transformasi dan dalam hai ini tegangan 
(E1) mempunyai besaran yang sama tetapi berlawanan arah dengan 
tegangan sumber (V1). 

 

Gambar 2.80 Vektor rugi arus tembaga dan rangkaian pengganti 

Arus penguat adalah arus primer (IO) yang mengalir pada saat kumparan 
sekunder tidak dibebani dinamakan arus penguat. Dalam kenyataannya 
arus primer (IO) bukanlah merupakan arus induktif murni, akan tetapi 
terdiri atas dua komponen (Gambar 2.80): 

 Komponen arus pemagnetan (IM), yang menghasilkan fluk ( ). 
Karena sifat besi yang tidak linier dilihat dari bentuk kurva B-H, 

maka arus pemagnetan (IM) dan juga fluk ( ) dalam kenyataannya 
tidak berbentuk sinusoid.  

 Komponen arus rugi tembaga (IC), menyatakan daya yang hilang 
akibat adanya rugi histeris dan arus eddy. (IC) sefasa dengan (V1), 

dengan demikian hasil perkaliannya (IC  V1) merupakan daya yang 
hilang dalam (watt). 

Transformator dengan beban, apabila kumparan sekunder dihubungkan 
dengan beban (ZL, I2) mengalir pada kumparan sekunder, di mana (I2 = 

V2/ZL) dengan ( 2) = faktor kerja beban 

 

Gambar 2.81 Transformator berbeban 
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Arus beban (I2) ini akan menimbulkan gaya gerak magnet (ggm) N2I2 

yang cenderung menentang fluks ( ) bersama yang telah ada akibat arus 
pemagnetan (IM). Agar fluks bersama itu tidak berubah nilainya, pada 
kumparan primer harus mengalir arus (I’2), yang menentang fluk yang 
dibangkitkan oleh arus beban (I2), hingga keseluruhan arus yang mengalir 
pada primer menjadi, 

I1 = Io + I’2 (2.207) 

Bila rugi besi diabaikan, maka arus (IO = IM), sehingga berlaku arus: 

I1 = IM + I’2  (2.208) 

Untuk menjaga agar fluk tetap tidak berubah sebesar gaya gerak 
magnetik yang dihasilkan oleh arus pemagnetan (IM) saja, berlaku 
hubungan :  

N1IM = N1I1 – N2I2  (2.209) 

N1IM = N1(IM + I’2) – N2I2  (2.210) 

Sehingga didapatkan perbandingan 

N1I’2 = N2I2  (2.211) 

Karena nilai (IM) dianggap kecil maka (I’2 = I1) 

Jadi,  

N1I1 = N2I2 atau I1/I2 = N2/N1 (2.212) 

2.5.5. Transformator Khusus 

Transformasi sinyal, seperti telah dijelaskan diatas, bahwa transformator 
termasuk komponen induktor. Besarnya induktansi dari induktor dan 
frekuensi berbading langsung dengan reaktansi induktif dari induktor 
tersebut. Oleh karena itu transformasi sinyal dengan menggunakan 
transformator sebagai penggandeng elektromagnetis seperti yang 
digunakan pada penguat audio atau penguat IF berbeda dengan 
transformator yang digunakan untuk penyearah jala-jala dengan frekuensi 
50Hz. 

 

Gambar 2.82 Rangkaian pengganti transformator 
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Transformator audio mempunyai sinyal kerapatan fluk magnetis lebih 
kecil bila dibandingkan dengan jenis transormator yang lainnya. Hal ini 
untuk menghindari faktor cacat akibat transmisi tidak linier yang 
berlebihan pada saat pengiriman sinyal audio. Gambar 2.82 
memperlihatkan rangkaian pengganti transformator secara umum 

Sedangkan untuk Gambar 2.83 memperlihatkan rangkaian pengganti 
transformator yang bekerja pada (a) frekuensi rendah, dan (b) bekerja 
untuk frekuensi tinggi. 

 

Gambar 2.83 Rangkaian pengganti transformator frekuensi rendah dan tinggi 

Pada daerah frekuensi rendah penyebaran induktansi ( 1L1), ( 2L2) dan 
resistansi seri (RvFE) dalam keadaan rangkaian hubung singkat. 
Sedangkan pada daerah frekuensi tinggi induktansi (L1) sangat besar 
atau dapat dialogikan sebagai rangkaian terbuka, sehingga rangkaian 
pengganti untuk frekuensi tinggi menjadi lebih sederhana seperti Gambar 
2.83(a) bila dibandingkan dengan rangkaian pengganti untuk frekuensi 
rendah Gambar 2.83(b). 

Frekuensi batas rendah (fL) ditentukan oleh persamaan berikut: 

L2
2 R  R 1 uRRi

R  R u R  Ri
 

L f 2

1
  f L2

2
1

1

L  (2.213) 

Frekuensi batas tinggi (fH) ditentukan oleh persamaan berikut: 

L2
2 R  R 1 uRRi 

L  f 2

1
  fH  (2.214) 

dimana 

Ri adalah resistansi dalam ( ) 

R1, R2 adalah resistansi murni gulungan induktor ( ) 

 L adalah induktansi liar (hamburan) satuan (H) 
fL adalah batas untuk daerah frekuensi rendah ketika reaktansi 
induktif (XL = R) satuan (Hz) 
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fH adalah batas untuk daerah frekuensi tinggi ketika reaktansi 
induktif (XL = R) satuan (Hz) 

RL adalah beban resistif ( ) 
u adalah faktor transmisi 
L1 adalah induktor melintang (paralel) satuan (H) 

Transformator pengaman, transformator yang berfungsi sebagai 
pengaman apabila terjadi kenaikan tegangan maupun penurunan 
tegangan pada jala-jala. Transformator pengaman terdiri dari dua macam 
gulungan, yaitu gulungan seri dan gulungan paralel yang dihubungkan 
saling bersinggungan satu sama lain. Gulungan paralel berfungsi pada 
saat tegangan jala-jala terjadi penurunan tegangan, sedangkan gulungan 
seri berfungsi sebagai pengaman pada saat terjadi kenaikan tegangan 
jala-jala bersama dengan gulungan paralel. Gambar 2.84 memperlihatkan 
rangkaian transformator pengaman tegangan jala-jala. 

 

Gambar 2.84 Rangkaian transformator pengaman jala-jala 

2.6 SEMIKONDUKTOR 

2.6.1 Pengantar 

Semikonduktor merupakan elemen dasar dari komponen elektronika 
seperti dioda, transistor bipolar (Bipolar Junction Transistor/BJT), 
transistor unipolar (Uni Junction Transistor/UJT), thyristor dan piranti 
terintegrasi seperti IC (integrated circuit). Dinamakan semi atau setengah 
konduktor (penghantar), karena bahan ini memang bukan konduktor 
murni. Tidak seperti bahan-bahan logam seperti tembaga, besi, timah 
disebut sebagai konduktor yang baik sebab logam memiliki susunan atom 
yang sedemikian rupa, sehingga elektronnya dapat bergerak bebas. 
Gambar 2.85. memperlihatkan karakteristik dari bahan konduktor, 
semikonduktor dan isolator. 

 


