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Oleh: S u n o m o 
 

abstrak 
 

Praktikum Eletronika Daya untuk sistem tiga fasa di Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro FT-UNY sampai saat ini selain menggunakan dua modul praktikum buatan dari 

VEDC Malang tahun 2000 berbasis IC TCA 785, juga menggunakan modul berbasis 

diskrit hasil penelitian Sunomo tahun 2010. Penggunaan IC TCA 785 yang masih 

mmbutuhkan tegangan searah 15 volt dan berkopling induktif, yang selain tidak praktis, 

kesalahan hubung pada sisi thyristor akan menginduksi ke sistem pemicunya dan 

merusak IC. Modul buatan Sunomo selain sudah meniadakan kebutuhan tegangan 

searah, juga sudah mengganti kopling induktif dengan kopling optik, tetapi pengaturan 

sudut picunya tidak linear akibat penerapan tegangan  gigi gergaji yang menanjak 

eksponensial untuk sistem PWM-nya. Selain itu,  komponen elektroniknya terlalu 

banyak. Untuk itu, melalui  penelitian ini  dibuat modul praktikum yang fungsinya 

sama, tetapi lebih murah karena mengunakan komponen elektronik yang lebih sedikit 

dan pengaturan sudut picu yang lebih linear karena menggunakan tegangan gigi gergaji 

linear yang dibangun dari pengisian kapasitor dengan sumber arus konstan untuk PWM-

nya.  

Modul kendali fasa hasil dari penelitian dengan metode eksperimen ini digunakan 

untuk melakukan kendali fasa sesuai dengan topik praktikum, yakni  PKE -04 

Sub.4:Untai setengah gelombang dan Sub.5: Semikonverter, PKE-05 Sub.4: AC 

Regulator Unidirectional dan Sub.5: AC Regulator Bidirectional.   

Dari hasil penelitian dapat diketahui dan disimpulkan bahwa modul sistem kendali 

fasa thyristor untuk sistem tiga fasa berbasis penguat operasi yang dibuat dapat 

melakukan pengendalian sama halnya yang dapat dilakukan oleh modul diskrit buatan 

Sunomo tahun 2010 untuk topik praktikum Untai setengah gelombang, Semikonverter, 

AC Regulator Unidirectional dan  AC Regulator Bidirectional, dengan pengaturan sudut 

picu lebih linear. Pengaturan picu yang lebih linear ini di antaranya dapat ditunjukkan 

dengan pengendalian daya pada picu mendekati 150
o
 pada untai penyearah setengah 

gelombang dan lebih besar dari 120
o
 pada semikoverter, yang hal ini tidak dapat 

dilakukan pada TCA 785 maupun hasil penelitian 2010 yang gelombang bebannya 

langsung tampak datar. Komponen yang dihemat dari desain berbasis penguat operasi 

ini adalah: 50% untuk IC, 25% untuk transistor, 11% untuk diode, 46% untuk zener, 

36% untuk kapasitor dan 9% untuk resistor. 

  

Kata kunci: Kendali fasa, sistem tiga fasa, penguat operasi,  praktikum elektronika 

daya.   

 
A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang Masalah   

   Dengan ditunjuknya Jurusan Pendidikan Teknik Elektro UNY oleh Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional  (sosialisasi 17-18 
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Desember 2010) sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Guru di bidang teknik elektro 

mulai tahun 2011, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas sarana modul praktikum 

sebagai salah satu penunjang  penjaminan mutu lulusan dalam bidang pembelajaran. 

Elektronika Daya telah ditetapkan sebagai salah satu mata kuliah yang harus ditempuh 

oleh peserta program PPG, untuk itu diperlukan unit modul praktikum yang praktis 

(sistem koneksi kabel penghubungnya sesedikit mungkin atau minimalis) dan tahan 

terhadap kerusakan akibat kesalahan koneksi oleh praktikan. Modul serbaguna dalam 

praktikum Elektronika Daya (satu modul dapat digunakan untuk beberapa topik 

praktikum) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktikum adalah modul kendali fasa 

thyristor untuk sistem tiga fasa. Penelusuran melalui internet menunjukkan bahwa 

beberapa modul elektronika daya yang ada di pasaran seperti halnya yang ada di Jurusan 

pendidikan teknik Elektro UNY, menggunakan tegangan bolak balik 45 volt. Sebagai 

contoh, modul kendali fasa dari Encon-fke.utm Electronics Lab., selain menggunakan 

tegangan 45 volt bolak balik masih memerlukan tegangan searah +15V,0V,-15V yang 

oleh peneliti dipandang tidak praktis. Sementara buatan Power semiconductor (main 

firing boardpshc6s00) walaupun tidak menggunakan catu tegangan searah dari luar, 

sistem terminal keluarannya masih menggunakan transformator  seperti modul buatan 

VEDC malang yang ada di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro UNY. Penggunaan 

kopling induktif terbukti tidak tahan rusak terhadap kesalahan hubung oleh praktikan. 

Sementara itu untai „Digital SCR control box for educational Laboratory‟ buatan 

Sorchini, Kimball dan Krein (2004) dari Universitas Illinois at Urbana-Champaign oleh 

peneliti dipandang mahal untuk dibuat karena secara internal menggunakan tiga macam 

tegangan searah 5 volt, 12 volt dan 15 volt yang diturunkan dari tegangan bolak balik 120 

volt,  tidak diutarakan dengan jelas  apakah keluarannya masih menggunakan kopling 

induktif atau optik. Modul buatan PCTI (tth), yakni ALR 02 dan ALD 03 masih harus 

dihubung ke tegangan searah volt dan + 24volt karena memang dirancang sebagai 

kendali thyristor tiga fasa untuk heavy industry, yang tidak cocok jika diadaptasi untuk 

keperluan pembelajaran. 

 Di pihak lain, hasil penelitian Sunomo (2010)  yang membuat modul sistem kendali 

fasa thyristor sebagai penyearah tiga fasa yang praktis dan tahan rusak (tidak 

menggunakan catu tegangan searah, dan menggunakan koppling optik) ketika 

dikomparasikan dengan sistem kendali berbasis TCA 785 buatan VEDC Malang 

menghasilkan kinerja peranti yang belum memuaskan. Walaupun hasil uji pada  empat 

untai thyristor sebagai pengatur daya tiga fasa pada topik praktikum elektronika daya 

(untai setengah gelombang, semikonverter, AC regulator unidiretional dan AC regulator 

bidirectional), sistem diskrit yang dibuat oleh Sunomo berhasil mengungguli kinerja 

TCA 785 untuk tiga topik yakni untai setengah gelombang AC regulator unidiretional 

dan AC regulator bidirectional,  Keunggulan yang dicapai tersebut diperoleh dari hanya 

satu dari tiga unit yang dibuat. Analisis teoritik kekurangsempurnaan desain ditengarai 

dari pembangkitan gelombang gigi gergaji yang tak linear, tetapi mengikuti lengkung 

eksponensial dari sebuah proses pengisian kapasitor dan pengaturan tegangan searah 

pemodulasinya yang tidak linear terhadap putaran potensio pengatur sudut picunya. Di 

pihak lain, kekurangan dari untai TCA-785 buatan VEDC Malang (2001) adalah selain 

menggunakan  kopling induktif yang langsung merusak  IC TCA-785 dan kopling 

induktifnya itu sendiri akibat salah sambung ke thyristor oleh praktikan (mahasiswa), 

modul ini masih menggunakan tegangan catu searah 15 volt yang tidak praktis. Berangkat 

dari kekurangan kedua versi modul praktikum ini,   peneliti bermaksud mendesain sistem 

baru berbasis penguat operasi berdasar kekurangan dari kedua modul di atas. Pengunaan 

penguat operasi juga meminimisasi ukuran fisik komponen mengingat satu IC memuat 
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empat buah penguat operasi yang direncanakan menggunakan IC tipe LM 339 yang 

murah.  

  Penelitian yang berlandas pada metode riset dan pengembangan (R&D) ini mengacu 

pada falsafah Ki Hajar Dewantoro yang  dikutip oleh Nurfina Aznam (2010); „niteni‟, 

„nirokake‟, „nambahi‟.  Sebagai modul praktikum, hasil penelitian ini diprediksi 

„memiliki bernilai jual‟ di masa datang. Dari segi percepatan perkuliahan, penelitian ini 

melibatkan satu mahasiswa angkatan 2008 untuk dijadikan proyek akhir bidang teknik 

elektro. 

 

2.  Batasan Masalah 

  Mengacu pada latar belakang yang diuraikan diatas, penelitian ini dibatasi pada 

penggunaan tegangan tiga fasa 45 volt mengingat tujuannya adalah sebagai modul 

praktikum elektronika daya. Secara umum, batas tertinggi tegangan yang dianggap aman 

untuk manusia adalah  50 volt bolak-balik yang sengatannya tidak meyebabkan kematian, 

sehingga tegangan ini dipakai sebagai  tegangan eksperimen laboratorium  untuk 

pembelajaran. Untai tiga fasa yang digunakan sebagai percobaan pengendalian daya ini 

juga dibatasi pada untai-untai yang hanya menggunakan tiga thyristor, sesuai dengan 

judul praktikum elektronika daya, yakni   PKE -04 Sub.4:Untai setengah gelombang dan 

Sub.5: Semikonverter, PKE-05 Sub.4: AC Regulator Unidirectional dan Sub.5: AC 

Regulator Bidirectional.  

 

    

3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam peneltian Ini: 

Apakah modul yang dirancang dan dibuat dalam penelitian ini; mampu melakukan 

kendali fasa thyristor  dalam sistem tiga fasa lebih baik dari yang dilakukan oleh 

modul TCA 785 buatan VEDC Malang maupun buatan Sunomo 2010 dalam untai: 

i. Penyearahan setengah gelombang,  

ii. Konverter setengah (semiconverter),  

iii. Pengatur tegangan bolak-balik satu arah  

     (unidirectional ac regulator),  

iv. Pengatur tegangan bolak-balik dua arah  

 (bidirectional ac regulator)  

 

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membuat modul praktikum bagi mata kuliah Elektronika 

daya ( nantinya dapat digunakan juga di SMK, setelah melalui produksi massal yang 

diharapkan dapat ditangani oleh jurusan Pendidikan Teknik Elekro sebagai „income 

generating‟), Tujuan jangka panjang adalah menghasilkan unit praktikum lengkap 

(sistem jaringan satu fasa dan tiga fasa) yang dapat digunakan di SMK dan Perguruan 

Tinggi  sehingga mampu menyaingi dan mengungguli ( kompetitor) produk VEDC 

Malang sebagai pembuat modul praktikum  yang dominan, sekaligus sebagai pemantapan 

fasilitas Laboratorium Elektronika Daya Jurusan Pendiidkan Teknik Elektro FT UNY 

sebagai penyelenggara program Pendidikan Profesi Guru yang dimulai tahun 2011.  

Perlu disampaikan juga bahwa seorang staf pengajar jurusan pendidikan teknik elektro 

yang baru lulus program magister dari Institut Teknologi 10 Nopember surabaya; 

Ilmawan Mustaqim, sekarang ini sedang mengembangkan proses pembuatan papan 

rangkaian tercetak (printed circuit board) massal yang teknologinya diadopsi dari ITS 

dan sedang dibelajarkan kepada para mahasiswa di mata kuliah praktikum Bengkel 
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Proyek.  Kemampuannya membuat papan rangkaian tercetak massal akan mempermudah 

proses pembuatan modul praktikum yang layak jual. 

 

5. Manfaat 

Manfaat yang akan diperoleh melalui penelitian ini adalah  

a. bagi Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT-UNY; memperoleh modul praktikum 

yang kinerjanya baik sehingga memperlancar jalannya pelaksanaan praktikum 

Elektronika Daya, 

b. bagi Unit Produksi Elektro; dapat dijadikan modul yang memiliki nilai jual strategis  

c. Bagi peneliti; memiliki potensi paten mengingat sistem operasinya sederhana, karena 

tidak menggunakan tegangan searah (dc) seperti pada buatan VEDC Malang, 

komponen elektroniknya minimalis, 

d. bagi peningkatan mutu pendidikan; mahasiswa akan memiliki wawasan yang lebih 

luas di bidang elektronika daya, khususnya teknik kendali fasa thyristor, karena desain 

menggunakan komponen elektronik yang variatif, mudah diamati dengan osiloskop 

tentang cara kerja bagian demi bagian sejak dari sistem penyinkron jaringannya, 

sistem isi dan buang kapasitor yang oleh peneliti dirancang linear, komparator, 

pembentukan pulsa pemicu, pengaturan sudut fasa dan catu daya yang diambil dari 

tegangan  tiga fasa bolak-baliknya sehingga penggunaan tegangan searah dari luar bisa 

dihindari.       

 

6. Metode/Langkah-langkah penelitian  

Metode yang digunakan bersifat riset dan pengembangan  dengan mendesainnya. 

Selanjutnya,  mengimplementasikan dan menguji cobanya di laboratorium.  

 

7. Target yang akan dicapai 

Target penelitian ini adalah menghasilkan benda fisik berupa unit modul yang dapat 

digunakan  untuk praktikum elektronika daya. Unit modul berupa sistem kendali fasa 

dengan sistem plug and play untuk thyristor dalam sistem tiga fasa. Istilah plug and play 

yang dimaksudkan di sini adalah, dengan  modul praktikum yang akan dibuat, praktikan 

tinggal menghubungkan masukannya ke tegangan sumber, dan menghubungkan 

keluarannya ke modul  thyristor yang dirakit dalam untai tiga fasa. Modul ini nantinya 

dimaksudkan untuk  digunakan dalam eksperimen laboratorium/percobaan bagi 

mahasiswa di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro dalam mata kuliah praktikum 

Elektronika Daya (Kendali Elektronis) maupun  siswa SMK di bidang Ketenagalistrikan 

program keahlian Teknik Pembangkitan. Untuk fungsi sosial yang lebih mulia, hasil 

desain teoritik yang diperoleh melalui penelitian ini  dapat diberikan kepada Guru-guru 

SMK melalui kegiatan pengabdian masyarakat (PPM)  berbentuk penataran yang 

mencakup cara kerja secara teori, keunggulannya kekurangan secara teknis bagi masing-

masing versi modul yang dibuat dalam penelitian ini, demonstrasi kinerja modul dan 

pembuatan unit modulnya. Dirasa hal ini sangat bermanfaat mengingat survei 

pendahuluan ke SMK di Yogyakarta oleh mahasiswa menunjukkan  bahwa,  

pembelajaran  thyristor di SMK saat ini penggunaannya masih terbatas pada menghidup-

matikan saja, dengan konsep thyristor yang akan mengunci saat sudah dihidupkan, hal ini 

jelas masih sangat tertinggal. 
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B. KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Pengertian dasar tentang penyearahan dan kendali fasa   

       Penyearahan merupakan proses mengubah arus atau tegangan   bolak-balik menjadi 

arus atau tegangan  searah. Menurut Moorthy  (2005), Lander (1993) maupun Sigh dan 

Kanchanadhani (2007), untai penyearah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, 

yakni tak berkendali (uncontrolled), berkendali setengah (half-controlled) dan berkendali 

penuh (fully-controlled). Pada penyearah yang berkendali, tegangan  searah yang 

diperoleh merupakan  fungsi dari tegangan  catu atau tegangan  sumbernya dan titik 

lokasi pada periode gelombang ketika thyristor atau SCR dipicu (disebut dengan sudut 

picu α). Di lain pihak, pengaturan tegangan bolak-balik yang diperoleh dari hasil 

pengaturan titik sudut picu pada Triac atau  dapat juga mengunakan SCR  yang dihubung 

antiparalel disebut dengan pengaturan tegangan bolak-balik (a.c. regulator). Dari sini, 

baik penyearah berkendali maupun pengaturan tegangan  bolak-balik yang menggunakan 

teknik pengaturan sudut picu untuk menghidupkan  SCR maupun Triac disebut dengan 

penggunaan teknik pengendalian fasa (phase controlled), artinya pada sudut berapa ujung 

depan gelombang akan disalurkan ke keluaran dihitung dari titik awal (titik nol) ujung 

depan gelombang tegangan  sumbernya, sementara ujung belakang gelombang tegangan 

sumber atau masukan tetap sama dengan ujung belakang gelombang keluarannya. Jadi di 

sini tidak ada pergeseran fasa antara gelombang masukan dengan gelombang keluaran, 

yang ada adalah pemendekan fasa sikus aktif (duty cycle) gelombang. Philips 

semiconductors (tth.) menggunakan istilah kendali daya (power control) bukan kendali 

fasa (phase control) seperti yang dipakai oleh Singh (2007) dan Littelfuse Inc.,(2008). 

Sementara itu, Moorthy menggunakan istilah controlled rectifier untuk penggunaan 

thyristor dan ac line control untuk pengunaan Triac.  

Untai kendali daya dari Philips semiconductor yang menggunakan kendali tegangan 

searah seperti halnya dengan TCA pengaturan sudut fasanya tidak  sempurna bisa diatur 

dari 0
o
 sampai 180

o
. Namun di sini argumentasinya merujuk pada Littelfuse.Inc (2004), 

yakni tidaklah ada pengaruh yang berarti terhadap kinerja  beban untuk mengatur sudut 

penyalaan atau sudut picu α di bawah 30
o
 , karena daya pada beban kurang dari 3% daya 

penuhnya, atau di atas 150
o
 karena sudah menghasilkan daya sebesar 97% daya penuh 

beban. 

Dari  deskripsi berbagai versi kinerja untai pemicu maupun variasi koneksinya berdasar 

kajian terhadap produk yang sejenis, melalui penelitian ini akan dibuat modul praktikum 

berbasis penguat operasi yang memiliki performa lebih baik, mengacu pada kinerja yang 

dapat dilakukan oleh modul TCA 785 buatan VEDC Malang maupun buatan Sunomo 

2010 yang saat ini digunakan untuk praktikum (existing modul).  

 

 

2. Teori dasar sistem pengatur daya tiga fasa 

Sistem tiga fasa yang dayanya akan diatur melalui konfigurasi thyristor yang 

dikemudikan melalui modul dalam penelitian ini, sesuai dengan topik praktikum 

elektronika daya  adalah pada (a) untai  penyearah tiga fasa setengah gelombang, (b) 

untai semi konverter, (c) regulator bolak balik  satu arah tiga fasa (three phase 

unidirectional ac regulator) dan (d) regulator bolak balik  dua  arah tiga fasa (three phase 

bidirectional ac regulator). Masing-masing untainya diilustrasikan berturut-turut pada 

Gambar 1 sampai dengan Gambar 4, termasuk persamaan singkat tegangan bebannya 

yang dituntut pembuktian nilai tegangannya   melalui hasil praktikum.   
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Menurut Singh dan Khanchandani, (2007), tegangan  keluaran atau tegangan  beban rata-

ratanya (searah) dan tegangan  efektif (RMS) sebagai fungsi dari sudut picu α adalah: 

 

 

       Gambar 1.  Untai dasar penyearah tiga fasa setengah gelombang 

 

Untuk  

 

Tegangan rata-rata:                               (1)       

Tegangan efektifnya:  (2) 

 

Untuk  

 (3) 

 

 (4) 

 

Dengan  yang merupakan tegangan maksimum fasanya. 

 

Untai semikonverter (Lander menyebutnya sebagai „Half controlled three-phase bridge’) 

dinyatakan dalam Gambar 2.  Tegangan keluaran atau tegangan  beban rata-ratanya 

(searah) dan tegangan  efektif (RMS) sebagai fungsi dari sudut picu α adalah 

 

 

 (5)   

                  

 

Gambar 3 menyatakan untai regulator bolak balik  satu arah tiga fasa (three phase 

unidirectional ac regulator). Menurut  Moorthy, untai ini disebut dengan three-phase 

half-controlled chopper circuit C-category; tegangan rata-rata dan tegangan efektif untuk 

tiap fasanya: 

 

beban

Jaringan arus 

bolak balik
Tiga fasa 

45V P-N

N

Sistem picu tiga 

fasa

L1

L2

L3
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 (6)   

                                

 

 

 

 

                    Gambar 2 Untai dasar semikonverter  

 

Dari persamaan 1 sampai dengan 8 dapat dimengerti bahwa besarnya nilai daya pada 

beban bergantung sepenuhnya pada besarnya sudut picu α, tidak terpengaruh oleh jenis 

untai pemicuannya, tidak peduli pemicunya bersistem diskrit, TCA, maupun berbasis 

penguat operasi. Juga tidak peduli koplingnya bersifat optik atau pun induktif. Sistem 

pemicu yang akan didesain dalam penelitian ini  semata-mata mengacu pada kenyamanan  

 

 

             

Gambar 3 Untai dasar regulator bolak balik  satu arah tiga fasa   

 

                                              (7)  

beban

Jaringan arus 

bolak balik

Tiga fasa 

45V P-N

Sistem picu tiga 

fasa

L1

L2

L3

beban

Jaringan arus 

bolak balik

Tiga fasa 

45V P-N

N

Sistem picu tiga 

fasa

L3

L1

L2
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pengaturan sudut picunya yang juga mempertimbangkan kepraktisan operasinya, faktor 

ekonomi dan ukuran fisik modul. 

 

Untai terakhir yang dikemudikan oleh modul penelitian ini adalah regulator arus bolak 

balik tiga fasa (three phase ac regulator) yang untainya diilustrasikan pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Untai dasar regulator arus bolak balik tiga fasa 

(three phase ac regulator) 

 

Karena fasa positif dan negatif gelombang diatur sudut penyalaannya, maka tegangan 

rata-ratanya bernilai nol.   

 

Tegangan efektifnya: 

 

                   (8) 

 

 

 

3. Kajian terhadap Produk sejenis dan Penelitian yang Terdahulu 

Kajian produk sejenis dan penelitian yang menyangkut untai  sistem pemicu tiga 

fasa  yang diperoleh melalui internet hanyalah berupa blok modul yang kerahasiaan untai 

elektronikanya tidak dapat diungkap. Blok modul hanya mencantumkan tegangan-

tegangan listrik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan modul tersebut, maupun 

konfigurasi yang bersifat umum. Sebagai contoh, modul kendali fasa dari encon-fke.utm 

Electronics Laboratory (tth), selain menggunakan tegangan 45 volt bolak balik masih 

memerlukan tegangan searah +15V,0V,-15V. Sementara buatan Power.sem (tth) dengan 

modulnya controlasicpsch6s00 main firing boardpshc6s00 walaupun tidak menggunakan 

catu tegangan searah dari luar, sistem terminal keluarannya masih menggunakan 

transformator.  Sementara itu, untai „Digital SCR control box for educational 

Laboratory‟ buatan Sorchini, Kimball dan Krein (2004) dari Universitas Illinois at 

Urbana-Champaign menggunakan tiga macam tegangan searah 5 volt, 12 volt dan 15 volt 

yang diturunkan dari tegangan bolak balik 120 volt, tidak diutarakan dengan jelas  apakah 

keluarannya masih menggunakan kopling induktif atau optik. Modul buatan PCTI (ALR 

02 dan ALD 03) masih harus dihubung ke tegangan searah volt dan + 24volt.  

beban

Jaringan arus 

bolak balik
Tiga fasa 

45V P-N

N
Sistem picu tiga 

fasa

L3

L2

L1
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Sistem picu dengan untai elektronik rinci yang diuraikan oleh perusahaan komponen 

elektronika yang berhasil diperoleh peneliti adalah sistem satu fasa, misalnya dari ON 

Semiconductor (2006), yang mengemukakan untai pemicu dengan penyinkron jaringan 

(“line-synchronized gate driver’) yang menggunakan dua versi tegangan catu, yakni +12 

volt dan +40  volt dengan kopling langsung. Jika diadaptasi untuk sistem tiga fasa 45 volt 

guna keperluan praktikum elektronika daya    tetap tidak praktis, karena masih 

menggunakan catu tegangan  searah, Juga dari Phillips semiconductor yang 

menggunakan komponen utama  IC TDA 1023 dan NE 555 untuk kendali daya satu fasa 

yang selain menggunakan catu tegangan 115 volt bolak-balik, masih menggunakan 

tegangan searah + 12 volt dan pengaturan dari 0 sampai 5 volt untuk mengatur sudut 

picunya.  

 Untuk sistem pemicu tiga fasa yang sudah ada, adalah hasil produksi VEDC malang 

yang saat ini digunakan untuk praktikum di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY, 

yang tentunya sudah melalui riset dan pengembangan, dan digunakan di Jurusan 

Pendidikan Teknik Elektro FT UNY. Juga modul hasil penelitian Sunomo (2010) yang 

pengaturan sudut picunya harus menempuh pengaturan awal lebih dulu melalui 

komponen pengatur tambahan yang dipasang di papan rangkaian tercetak (PRT) 

utamanya.  Gambar 5  menunjukkan foto tampak depan dua versi sistem kendali fasa 

thyristor tiga fasa. Modul sebelah kiri adalah buatan Sunomo (2010) dan modul sebelah 

kanan buatan VEDC Malang (2000). Pengatur sudut picu α untuk ketiga thyristor 

dilakukan melalui potensiometer, sedangkan terminal tegangan masukan tiga fasa  ada di 

sisi bawah kiri dengan tambahan terminal tegangan masukan +15V searah untuk catu IC 

TCA 785 (terminal warna merah di bawah kiri modul). Tampak pula dari gambar untai 

elektroniknya, adanya penggunaan transformator untuk kemudi   atau hubungan ke 

thyristornya.  Penggunaan trafo inilah yang mengundang masalah bagi IC TCA 785, 

yakni kerusakan IC jika terjadi salah hubung/tertukarnya hubungan ke thyristor, karena 

tegangan 45 volt akan merembes ke  masuk ke modul melalui media trafo ini.  Kerusakan  

dengan meledaknya IC juga pernah terjadi sepanjang perjalanan pelaksanaan praktikum 

karena beban lampu diparalel dengan trafo balast sebagai simulator beban induktif.   

  

 

Gambar 5. Modul pemicu tiga fasa berbasis diskrit buatan Sunomo 

(2010) (kiri) dan TCA 785 (kanan) sebagai pembanding. 
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Desain baru berbasis penguat operasi akan memodifikasi modul buatan Sunomo 

(2010) dalam hal penyinkron diskritnya yang semula menggunakan transistor digantikan 

dengan penguat operasi dan pada untai pembentuk gelombang gigi gergaji (pengisian dan 

pengosongan kapasitor pada Gambar 6) dan penyetelan panjar transistor penghasil 

tegangan searah untuk pengaturan sudut picunya (masukan membalik pada penguat 

operasi Gambar 6) supaya pengaturannya efektif sepanjang rentang derajat putaran 

potensiometernya. Modifikasi pada sistem pembangkit gigi gergajinya menggunakan 

sumber arus konstan pada pengisian kapasitornya sehingga gelombangnya tidak tidak 

eksponensial seperti yang ditunjukkan pada Gambar2, tetapi benar-benar linear berbentuk 

segitiga. Sumber ide modifikasi diambil dari karya    Kenneth Levine (1999), „simple 

circuit provides efficient PWM‟ yang mengunakan  IC LM 319, bekerja pada frekuensi  

100 kHz dengan tegangan catu 5 volt dan ketinggian amplitudo gigi gergaji sebesar 3volt. 

Adaptasi dilakukan oleh peneliti, di antaranya dengan IC LM 339, bekerja pada tegangan 

12 volt, berfrekuensi 50Hz dan gigi gergaji yang pulsa atau fasanya tersinkron dengan 

jaringan listrik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Gigi gergaji 

tak linear yang akan dimodifika- 

si  untuk dilinearkan melalui 

penelitian ini. 

 

 Desain baru berbasis penguat operasi  menggunakan IC LM 339 dengan diagram blok 

seperti dinyatakan pada Gambar 7 
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Gambar 7.  Diagram blok kendali fasa thyristor/triac 

berbasis penguat operasi yang akan diimplementasikan 

 

  

 

D.  METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode riset dan pengembangan, dengan memodifikasi 

modul praktikum kendali fasa thyristor  untuk sistem tiga fasa yang sudah ada di 

laboratorium Elektronika Daya Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, baik yang  berbasis 

diskrit maupun TCA 785  dengan  membuat desain baru berbasis penguat operasi.  

 

1. Variabel-variabel Penelitian 

Variabel di dalam penelitian ini adalah : 

Variabel bebas, berupa rentang nilai sudut picu yang diberlakukan pada modul sistem   

Variabel bergantung berupa reaksi kerja sistem dalam menanggapi atau merespon 

pengaturan sudut picu, yang tampak dari layar osiloskop (bentuk gelombang listriknya) 

dan reaksi bebannya (berupa intensitas nyala lampu pijar).  

Perlakuan atau treatment berupa pengaturan sudut picunya melalui potensiometer. 

Variabel kontrol: Nilai tegangan jaringan pada nilai  nominal dengan fluktuasi tidak lebih 

dari 1,1 kali nilai tegangan nominalnya.  Nilai ini merupakan nilai batas-batas kewajaran 

sumber tegangan yang umumnya terjadi. Kendali terhadap variabel kontrol tidak dapat 

dilakukan secara ketat misalnya dengan stabilisasi tegangan jaringan, karena memang 

dalam aplikasinya ketika modul digunakan tegangan jaringan berfluktuasi. Penggunaan 

stabilisator tegangan tiga fasa bentuk sinus yang baik masih relatif  mahal, oleh sebab itu 

fluktuasi tegangan jaringan masih dapat diterima  asal tidak melampaui 10 % tegangan 

nominal, agar jika ada perbedaan semata-mata berdasar IC- nya atau sistem pemicunya, 

maka modul thyristor dan beban yang digunakan untuk kedua sistem adalah modul yang 

sama.  .  

2.   Desain Penelitian  

  Riset dan pengembangan dalam penelitian ini didesain dalam diagram blok seperti 

dinyatakan dalam Gambar 8. Modul yang telah dibuat dan selesai dirakit dihubungkan ke 

tegangan   jaringan, pengatur tegangan diatur dari minimum sampai maksimum untuk 

melihat hasil pemotongan/ pengaturan fasa gelombang melalui layar osiloskop.   

Penyinkron tiga 

fasa (detektor 

penyilang nol)

Sumber bolak-balik 45 

volt tiga fasa

Catu 12volt 

searah

Pembangkit gigi 

gergaji 

tiga fasa linear 

tersinkron 

jaringan

Modulator lebar 

pulsa 3 fasa

Pengatur 

sudut picu

Tiga fasa

Pemicu optis

Untuk SCR dan 

triac

Ke semua blok untai
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3.Instrumen Penelitian 

 

 Instrumen yang digunakan untuk mengambil data adalah osiloskop tipe digital storage 

yang gelombangnya dapat direkam secara langsung di flashdisk, yakni GW INSTEK 

GDS 2202 yang sudah tersedia di Laboratorium Elektronika Daya Jurusan Pendiidkan 

Teknik Elektro FT UNY.  Multimeter digunakan sebagai instrumen pembantu untuk: 

mengukur kondisi jaringan listrik, (sebagai voltmeter), menguji thyristor dalam kondisi  

tanpa tegangan (cold test), yang di sini multimeter difungsikan sebagai ohmmeter, dan 

melacak kesalahan yang terjadi  jika sistem gagal bekerja.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: thyristor tiga fasa disusun dalam untai seperti tertuang  

               dalam rumusan masalah penelitian ini 

 

 

Gambar 8. Desain penelitian  

 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

    Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati dan membandingkan bentuk 

gelombang pada sudut picu  hasil kerja modul untuk pengaturan daya pada untai: 

a. Penyearahan setengah gelombang,  

Thyristor tiga 
fasa  dan 
beban listrik;  

Pengatur 

sudut picu Osiloskop 

pemantau sudut 

picu 

(digital storage) 

Tegangan jaringan 
 tiga fasa   45Vrms 

Modul penelitian yang dirakit dan 
modul TCA 785 buatan VEDC 
Malang yang dipasang bergantian  
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b. Konverter setengah (semiconverter),  

c. Pengatur tegangan bolak-balik satu arah  

         (unidirectional ac regulator),  

d.  Pengatur tegangan bolak-balik dua arah  

     (bidirectional ac regulator)  

yang untuk masing-masing untai tersebut, sudut picu diatur dari 0
o
  sampai maksimum 

180
o
, dengan mengambil interval 0

o
, 45

o
, 90

o 
135

o
 dan 180

o
. 

 

5. Teknik Analisa Data 
Teknik analisa data yang digunakan adalah secara deskriptif (tidak bisa secara 

statistik), karena hanya akan diperoleh tiga kategori pernyataan, yakni pengaturan sudut 

picu kendali daya dalam rentang percobaan untuk kendali daya a) lebih buruk, b) sama 

baik, c) lebih baik dibandingkan dengan  kendali daya yang dilakukan oleh TCA 785 asli 

buatan VEDC Malang yang menggunakan kopling induktif dan catu daya searah 15 volt, 

serta menyebutkan mana yang memiliki karakter pengaturan lebih baik, ukuran fisik 

modul lebih kecil dan lebih murah.  

 

6. Proses dan Penyimpulan Hasil Penelitian 

 Penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian berdasar dua kategori, „lebih buruk‟ 

baik‟, „sama dengan‟ dalam pengamatan bentuk gelombang.  berdasarkan: besar sudut 

picu, dalam interval 45 derajat. Perbedaan betapapun kecilnya  tetap dikatakan berbeda. 

Oleh sebab itu dalam penyimpulan perbedan ini, jika ada, disertai dengan penjelasan 

bagaimana bentuk perbedaannya.  

 

E. HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian berupa bentuk-bentuk gelombang hasil penelitian ditampilkan di bawah 

ini: 

Hasil pelinearan pengisian kapasitor untuk PWM yang berdampak pada pelinearan 

pengaturan sudut ditampilkan gelombangnya seperti terlihat pada Gambar 9(a)  dan 1(b) 

dii bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                     (b) 

 

Gambar 9(a) Gelombang gigi gergaji hasil penelitian 2010, (b) Gelombang gigi gergaji 

hasil penelitian 2011 

 

Hasil pengendalian fasa untuk topik praktikum seperti yang dideskripsikan dalam 

rumusan masalah ditampilkan pada gambar-gambar di bawah ini 
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Penyearah tiga fasa setengah gelombang 

1. Pemicuan pada sudut nol 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

           (a)  TCA 785                   (b) hasil penelitian 2010          (c) hasil penelitian 2011 

 

 

2.Pemicuan pada sudut  20
o
 

 

 

  

 

 

 

 

                          

(a)  TCA 785            (b) hasil penelitian 2010               (c) hasil penelitian 2011 

 

 

3.Pemicuan pada sudut 43
o
 

 

 

 

 

 

 

                

                   

             (a)  TCA 785              (b) hasil penelitian 2010            (c) hasil penelitian 2011 

 

4. Pemicuan pada sudut 73
o
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                (a) TCA 785             (b) hasil penelitian 2010           (c) hasil penelitian 2011 
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Penyearah tiga fasa setengah gelombang 

5. pemicuan pada sudut 150
o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  hasil penelitian 2010              (b) hasil penelitian 2011    (c) hasil penelitian 2011 

 

modul TCA 785 tidak mampu melakukan , gambar(b) menunjukkan  hasil peneltian 2011 

masih mampu melakukan pengaturan sudut picu mendekati 150
o
                   

 

 

Untai  semikonverter 

Hasil pengaturan pada sudut picu 0
o
 

      

   

 

 

     

 

                                 

     (a)   modul TCA 785         (b)  hasil penelitian 2010       (c) hasil penelitian 2011 

 

 

Hasil pengaturan pada sudut picu 43
o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (a)   modul TCA 785         (b)  hasil penelitian 2010       (c) hasil penelitian 2011 

 

Hasil pengaturan pada sudut picu 60
o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Modul TCA 785          (b)  penelitian 2010         (c) penelitian 2011 
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pengaturan pada sudut picu 90
o
 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Modul TCA 785                                                       (b) penelitian 2011 

                                           

 Modul penelitian 2010 tidak mampu melakukan  

 

Pengaturan pada 120
o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 penelitian 2011 

      modul TCA dan modul penelitian 2010 tidak mampu melakukan      

 

 

Regulator bolak balik satu arah tiga fasa (1) 

Pemicuan sudut 0
o
 

  

 

 

 

 

 

 

 

(a) TCA 785        (b) penelitian 2010                       (c) Penelitian 2011 

 

Pemicuan pada sudut 45
o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) TCA 785                        (b) penelitian 2010                       (c) Penelitian 2011 
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Regulator bolak balik satu arah tiga fasa (2) 

Pemicuan sudut 90
o
 

 

 

 

 

 

 

 

(a) TCA 785                        (b) penelitian 2010                         (c)penelitian 2011 

 

 

pemicuan pada sudut 135
o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) TCA 785                              (b) penelitiAN 2010                       (c)Penelitian 2011 

 

 

Pemicuan pada Sudut 180
o
 

 

 

 

 

 

             

 

      (a) penelitian 2010                         (b) penelitian 2011                                                     

Modul TCA 785 tidak mampu melakukan 

 

Regulator bolak balik dua  arah tiga fasa  

Pemicuan sudut 0
o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) TCA 785                          (b) penelitian 2010                    (c) penelitian 2011 
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Pemicuan sudut 45
o
 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Modul TCA 785           (b) penelitian 2010                (c) penelitian 2011 

 

Pemicuan sudut 90
o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Modul TCA 785            (b) penelitian 2011                      (c) penelitian 2011 

 

 

Pemicuan sudut 135
o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Modul TCA 785               (b) penelitian 2010                       (c) penelitian 2011 

hanya mampu sampai 126
o
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Gambar foto pengambilan data penelitian 

F. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modul sistem kendali fasa thyristor 

untuk sistem tiga fasa berbasis penguat operasi yang dibuat dapat melakukan 

pengendalian sama halnya yang dapat dilakukan oleh modul diskrit buatan Sunomo 

tahun 2010 untuk topik praktikum Untai setengah gelombang, Semikonverter, AC 

Regulator Unidirectional dan  AC Regulator Bidirectional, dengan pengaturan sudut 

picu lebih linear. Pengaturan picu yang lebih linear ini di antaranya dapat ditunjukkan 

dengan pengendalian daya pada picu mendekati 150
o
 pada untai penyearah setengah 

gelombang dan lebih besar dari 120
o
 pada semikoverter, yang hal ini tidak dapat 

dilakukan pada TCA 785 maupun hasil penelitian 2010 yang gelombang bebannya 

langsung tampak datar. Komponen yang dihemat dari desain berbasis penguat operasi 

ini adalah: 50% untuk IC, 25% untuk transistor, 11% untuk diode, 46% untuk zener, 

36% untuk kapasitor dan 9% untuk resistor. 
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