
 

    
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 
 

Kemajuan di semua perusahaan tidak terlepas dari kemajuan sistem kontrol yang 

mengatur, memonitoring mesin-mesin yang bekerja pada bidang industri dengan adanya 

sistem kontrol akan memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu sistem kontrol yang dipakai 

ialah sistem kontrol braking atau sistem pengereman motor induksi. Motor listrik induksi AC 

(alternating current) yang paling banyak digunakan, motor induksi prinsip kerjanya sesuai 

dengan adanya medan induksi magnet pada stator (Ongky Treas Kurniawan, 2014). Motor 

induksi memiliki beberapa keunggulan yang diantaranya struktur yang lebih ringan yaitu 

berkisar 20% hingga 40% dibandingkan dengan motor arus DC (direct current) dengan daya 

yang sama. Selain itu harga satuan motor induksi yang relatif lebih murah, konstruksinya 

yang lebih sederhana, kuat dan perawatan lebih mudah. Jika dibandingkan dengan jenis 

motor listrik jenis lainnya (motor arus searah dan motor sinkron), Pada perusahaan motor 

induksi berfungsi untuk berbagai keperluan,  terutama dapat digunakan  untuk peralatan-

peralatan  yang  bergerak.    Pengoperasian motor induksi sendiri dapat dikontrol dengan 

beberapa cara pengontrolan. Di antaranya adalah  pengaturan  arus  star, pengaturan  arah  

putaran motor,  pengaturan kecepatan dan pemberhentian. 

Pada umumnya motor memerlukan proses penghentian putaran secara singkat, waktu  

penghentian sisa putaran  disebut dengan pengereman (Riko Euler Sitinjak, 2008). Proses 

terjadinya pengereman  motor ini menyebabkan munculnya kelebihan kapasitas  energi 

kinetik motor tersebut. Motor induksi   dapat berhenti dengan adannya gesekan yang . Namun 

waktu yang di perlukan untuk berhenti membutuhkan waktu yang lama. 

Pengereman yang dipakai menghentikan sisa perputaran motor induksi salah satunya 

yaitu dengan menggunakan metode dinamic. Pengereman ini digunakan untuk 

memberhentikan putaran pada rotor motor dengan cara mengubah tegangan stator berasal 

dari sumber tegangan bolak-balik (AC) menjadi tegangan searah (DC) dalam waktu yang 

sangat cepat. Torsi yang diperlukan dari pengereman tergantung besarnya arus DC yang 

diinjeksikan masing-masing belitan stator.  

Di Pembangkit Tanjung Jati B banyak terdapat dipakai motor induksi tiga fasa  

dimana di dalamnya membutuhkan pengereman pada motor. Salah satunya pada stacker 

reclaimer, stacker reclaimer adalah suatu alat yang dipakai untuk menerima batubara ( 
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bongkar oleh ship unloader) yang dibawa belt conveyor menuju ke stock pile, maupun 

mengambil batubara dari stock pile menuju ke bungker silo. Dimana terdapat delapan motor 

pengeraknya dan delapan pengereman untuk memberhentikan  stacker reclaimer sesuai 

keinginan operator. Stacker reclaimer sendiri merupakan bagian terpenting dalam proses 

penyuplai batubara sebagai bahan bakar maka kehandalan alat tersebut harus selalu 

dipertahankan. Karena itu akan dilakukan analisa pengereman dinamik motor induksi tiga 

fasa pada stacker reclaimer di Pembangkit Tanjung Jati B. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan dalam beberapa pokok 

permasalah: 

1. Bagaimana sistem pengereman dinamik motor travel yang dipakai pada stacker 

reclaimer ? 

2. Berapa besar waktu pengereman yang diperoleh  motor tersebut  ketika dilakukan 

sistem pengereman dengan menggunakan metode dinamik ? 

3. Bagaimana perbandingan besar waktu pengereman yang diperoleh pada motor travel, 

pada saat  dilakukan perbedaan kecepatan motor stacker reclaimer ? 

4. Apakah ada penyebab lain yang berhubungan langsung dengan pengereman stacker 

reclaimer misalnya kondisi cuaca, situasi ? 

 

1.3. Batasan Masalah 
 

Penelitian dan analisa dibatasi pada hal-hal dan kegiatan-kegiatan berikut ini : 

1. Motor yang digunakan ialah motor listrik induksi . 

2. Brake yang digunakan merupakan brake pad secara mekanikal. 

3. Sistem pengereman motor yang digunakan dengan sistem dinamik. 

4. Analisis yang dilakukan adalah membandingkan pengereman motor antara saat 

kecepatan rendah sampai kecepatan tertinggi sesuai kecepatan pabrikan stacker 

reclaimer yakni kecepatan 1 sampai 4. 

 

 

 



 

    
 

1.4. Tujuan 
 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam proposal antara lain: 

1. Mengetahui prinsip kerja pengereman dinamik motor travel pada stacker reclaimer 

pada saat gerak maju maupun gerak mundur 

2. Mengetahui besar waktu pengereman yang diperoleh pada tiap-tiap motor travel 

ketika dilakukan sistem pengereman dengan menggunakan metode dinamik 

3. Mengetahui besarnya arus listrik yang diperlukan pada tiap-tiap motor penggerak dan 

break pad pada stacker reclaimer 

4. Mengetahui penyebab-penyebab lain kenapa break pad terkadang tidak bisa terbuka 

ketika dipakai dalam waktu yang lama 

1.5. Manfaat 
 

Adapun manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini : 

1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan sistem pengereman pada motor 

travel pengerak stacker menggunakan metode dinamik. 

2. Menjadi landasan bagi penelitian untuk pengembangan sistem pengereman pada 

motor, delapan motor pengerak dengan memakai metode dinamikdi Jurusan Teknik 

Elektro Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. 

3. Menjadi pedoman bagi operator bagaiamana aturan yang dipakai dalam 

pengoperasian agar Break Pad pada motor travel berfungsi dengan baik. 

4. Sebagai pedoman bagi tim mekanik adakah penyebab lain yang menyebabkan 

motor travel dan Break Pad cepat rusak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

1.6. Sistematika Penelitian 
 

Secara garis besar penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang latar belakang, waktu dan tempat 

penelitian, batasan permasalah, tujuan, manfaat dan pokok-

pokok permasalahan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

  Berisi penjelasan tentang teori dasar berhubungan erat dengan 

penelitian. 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

  Menjelaskan tentang metode kajian yang dipakai dalam 

mengerjakan skripsi. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Berisi hasil penelitian dan analisa hasil penelitian. 

BAB 5 : PENUTUP 

  Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis. 

 


