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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

Aplikasi instalasi motor listrik ini di jalankan pada platform android untuk 

smartphone. Aplikasi ini sebagai salah satu bahan pembelajarin merangkain instalasi 

motor listrik  bagi pelajar ataupun mahasiswa.  Instalasi motor dibagi menjadi 2 

kategori yaitu rangkaian motor tunggal dan rangkain motor grup. Pada rangkaian motor 

tunggal terdapat 5 rangkaian yang sering digunakan di pabrik yaitu motor putar kanan 

kiri, 2 motor bergantian, putar sesaat (jogging), pengendali dengan 2 tempat, dan 

Pengendali dgn sistem interlock (pengunci). 

Berikut adalah alur diagram blog dari aplikasi ini: 

 

 

Gambar 3.1 alur diagram aplikasi  

 

3.1. Perancangan Antarmuka (Interface) 

Perancangan antarmuka aplikasi ini terdiri dari perancangan halaman menu 

utama, perancangan halaman, perancangan halaman instalasi motor listrik, 

perancangan halaman insalasi motor listrik (grup), perancangan halaman pengisian 
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spesifikasi motor dan jumlah motor pada kategori grub dan perancangan halaman 

tentang aplikasi dan halaman tampilan. 

 

3.1.1. Halaman Menu Utama 

Pada aplikasi instalasi motor ini pertama akan merancang sebuah interface 

menu utama. Pada menu utama ada beberapa menu, yang pertama yaitu instalasi motor 

listrik untuk pengendali 1 motor , yang kedua yaitu menu instalasi motor listrik (grub) 

untuk jumlah motor lebih dari 1 dan yang ketiga menu tentang yang menjelaskan 

tentang aplikasi android ini . Berikut adalah rancangan menu utama: 

 

 

Gambar 3.2 Tampilan menu utama 

 

Pada tampilan menu utama diatas, icon merupakan sebuah logo dari aplikasi 

ini. Nama aplikasi bertuliskan nama aplikasi yang saya buat, yaitu “Instalasi Motor 

selanjutnya ada beberapa menu yang sudah disebutkan sebelumnya diatas. 

3.1.2. Halaman Instalasi Motor Listrik 

3.1.2.1. Rangkaian  

Pada menu ini ada beberapa menu untuk dipilih kegunaan motor tersebut yang 

diinginkan yang sering dipakai dipabrik untuk rangkaian instalasi motor listrik, antara 
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lain yaitu motor putar kanan kiri, 2 motor bergantian, putar sesaat (jogging), pengendali 

dengan 2 tempat, dan Pengendali dgn sistem interlock (pengunci). Dan pada tampilan 

from spesifikasi motor terdiri dari , daya motor, cosphi, jarak motor terpasang.  

Berikut adalah rancangan menu instalasi motor listrik: 

 

Gambar 3.3 Tampilan menu instalasi  motor listrik 

 

Pada tampilan diatas, icon merupakan logo dari aplikasi ini, judul halaman 

yaitu: Rangkaian dan spesifikasi motor listrik. Pada menu instalasi  ini terdapat 5 

pengendali 1. Putar kanan kiri: rangkaian ini berfungsi untuk menjalankan  motor 

dengan 2 arah putaran . 2. 2 motor bergantian: rangkaian ini berfungsi untuk 2 motor 

yang tidak bisa bekerja bersama sama atau bergantian. 3. Putar sesaat rangkaian ini 

mengendalikan motor secara sesaat atau tombol Pushbotton harus di tekan terus. 4. 

Pengendali 2 tempat :rangkaian ini berfungsi untuk mematikan dan menyalakan motor 

di 2 tempat berbeda. 5. Pengendalian dengan sistem kunci: rangkaian ini kita tidak 

perlu menekan terus pushbutton karena push botton sudah di kunci.   

3.1.2.2. Spesifika Motor listrik. 

Setelah memilih menu sebelumya maka akan muncul menu yang merupakan 

input dari program ini. Pada tampilan from spesifikasi motor terdiri dari , daya motor, 

tegangan ,cosphi, . 
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Gambar 3.4 Tampilan menu from spesifikasi motor 

 

Pada tampilan di atas menjelaskan tentang spesifikasi motor yang ingin di 

rangkai. Pada menu ini harus mengisi spesisikasi motor, yang pertama yaitu daya 

,berapa daya motor tersebut. Yang kedua yaitu tegangan , karena bersumber dari PLN 

maka tegangan menggunakan 220/380 Volt. Yang ketiga cosphi, berapa cosphi motor 

tersebut. Pada halaman ini menggunakan rumus I= 
𝐷𝑎𝑦𝑎

380√3.𝑐𝑜𝑠𝑝ℎ𝑖
 

3.1.3. Halaman Instalasi Motor Listrik (Grup) 

3.1.3.1.Spesikasi Jumlah Motor 

Pada menu instalasi motor listrik grub terdapat from jumlah motor yang 

diinginkan  
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Gambar 3.5 Tampilan menu instalasi motor listrik (grub)                                              

 

Pada tampilan diatas menjelasakan tetang berapa jumlah motor listrik 3 fasa 

yang di inginkan dan akan membagi grub tersendiri. 

3.1.3.2.Spesifika Motor listrik. 

Setelah mengisi jumlah motor di halaman sebelumya maka akan muncul menu 

yang merupakan input dari program ini. Pada tampilan from spesifikasi motor terdiri 

dari , daya motor, tegangan ,cosphi, . 

 

Gambar 3.6 Tampilan menu from spesifikasi motor 
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Pada tampilan di atas menjelaskan tentang spesifikasi motor yang ingin di 

rangkaian. Pada menu ini harus mengisi spesisikasi motor, yang pertama yaitu daya 

,berapa daya motor tersebut. Yang kedua yaitu tegangan , karena bersumber dari PLN 

maka tegangan menggunakan 220/380 Volt. Yang ketiga cosphi, berapa cosphi motor 

tersebut. Tetapi pada halaman ini akan muncul spesifikasi motor sesuai jumlah motor 

yang telah di isi pada halaman berikutnya. Pada halaman ini menggunakan rumus: 

 I= 
𝐷𝑎𝑦𝑎

380√3.𝑐𝑜𝑠𝑝ℎ𝑖
 

3.1.4. Halaman Tentang 

Halaman tentang adalah halaman dimana yang menampilkan tentang aplikasi 

tersebut dan juga berisikan nama pembuat aplikasi tersebut. Berikut adalah tampilan 

rancangan halaman pada aplikasi ini: 

 

Gambar 3.7 Tampilan halaman tentang 

Pada halaman ini masih sama dengan halaman lainnya yang terdapat icon dan 

judul halaman yaitu “tentang”, yang membedakan hanyalah isi dari halaman ini yang 

berisi tentang aplikasi android ini. 



30 
 

 
 

3.2. Halaman Hasil Tampilan 

Halaman hasil tampilan menampilkan halaman yang menampilkan hasil 

perhitungan diatas sesuai spesifikasi motor yang kita isikan . 

3.2.1. Instalasi Motor Listrik 

Halaman hasil tampilan menampilkan halaman yang menampilkan apa aja yang 

dibutukan untuk merangkain instalasi motor listrik dan pengasut yang digunakan sesuai 

spesifikasi motor. Dan terdapat gambar rangkaian pengendali dan rangkaian daya 

beserta cara kerja rangkaian tersebut. 

3.2.1.1. Rangkaian Daya  

Pada halaman ini menampilkan rankaian daya sesuai spesifikasi motor dan 

rangkaian yang telah dipilih dan berserta alat apa saja yang digunakan. 

 

                       

Gambar 3.8 halaman hasil rangkaian daya 

 

Pada halaman diatas menjelaskan tentang rangkaian daya dan alat yang digunakan dan 

sebagai contoh di atas menggunakan rangkaian bintang segitiga , dan alat yang 

digunaka yaitu mengunakan sebagai pengan : 1 MCB 20A 3 fasa, 1 MCB 2A 1 fasa, 
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kabel yang diguanakan : NYM 3 X 1,5 mm2, , NYA 1 X 1,5 mm2, dan mengunakan 3 

kontaktor dan 1 timer ( TDR) dan push button 1 on  1 off  

3.2.1.2. Rangkaian kendali (Kontrol) 

Pada halaman ini menampilkan rankaian kendali  sesuai spesifikasi motor dan 

rangkaian yang telah dipilih dan berserta cara kerja rangkaian tersebut. 

 

Gambar 3.9 halaman hasil rangkaian kendali ( kontrol ) 

Pada halaman diatas menjelaskan tentang rangkaian kendali dan cara kerja  

pada rangkaian di atas melanjutkan rangkaian daya yaitu menggunakan rangkaian 

bintang segitiga dan cara kerja dari rangkaian tersebut ialah; 1. Bila MCB dan ON1 di 

on maka K3, K1 berkerja  dan motor berkerja dengan sambungan bintang, K4 juga 

berkerja dan menunda waktu. 2. setelah K4 habis waktu maka NO menjadi NC dan 

sebaliknya, dan k3 ,K4 tidak berkerja sedangkan K2 berkerja dan motor berkerja 

dengan sambungan segitiga. 3. bila motor kelebiah beban maka OL akan berkerja dan 

memutus sambungan motor berhenti berkerja 4. bila ingin motor berkerja lagi reset OL 

lalu lakukan seperti perinta NO 1. 
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3.2.2.  Instalasi Motor Listrik (GRUP) 

Halaman sama seperti instalasi motor listrik yaitu hasil tampilan menampilkan 

halaman yang menampilkan apa aja yang dibutukan untuk merangkain instalasi motor 

listrik dan pengasut yang digunakan sesuai spesifikasi motor. Pada halaman ini terdapat 

gambar rangkaian pengendali dan rangkaian grub berserta pengaman yang digunakan. 

3.2.2.1. Rangkaian Daya  

Pada halaman ini menampilkan rankaian daya sesuai spesifikasi motor dan 

rangkaian yang telah dipilih dan berserta alat apa saja yang digunakan. 

 

 

Gambar 3.10 halaman hasil rangkaian daya 

 

Pada halaman diatas sama seperti rangkaian daya sebelumnya menjelaskan 

tentang rangkaian daya dan alat yang digunakan dan sebagai contoh di atas 

menggunakan rangkaian bintang segitiga , dan alat yang digunaka yaitu mengunakan 

sebagai pengan : 1 MCB 20A 3 fasa, 1 MCB 2A 1 fasa, kabel yang diguanakan : NYM 

3 X 1,5 mm2, , NYA 1 X 1,5 mm2, dan mengunakan 3 kontaktor dan 1 timer ( TDR) 

dan push button 1 on  1 off . tetapi apa haalam ini akan muncul rangkaian daya ini 

sesuai jumlah motor yang telah diisi  
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3.2.2.2. Rangkaian Grup   

Pada halaman ini menampilkan rankaian grup (cabang ) dan pengaman yang 

digunakan setiap grup. 

 

Gambar 3.11 halaman hasil rangkaian  grup 

 

  Pada tanpilan diatas yaitu gambar rangakain cabang dan membagi grup. 

Setiap grup pengaman yang digunakan pada hal ini menggunakan MCB/ MCCB 

sedangkan penghantar yang digunakan 3 x NYM  

3.3. Perancangan Database 

Database yang digunakan pada aplikasi ini adalah SQlite database. Pembuatan 

database melalui pemrograman java untuk membuat tabel, struktur tabel, maupun 

memasukan data. Dalam aplikasi ini membuat database  membuat 8 buah dari 8 tabel 

5 digunakan untuk instalasi motor tunggal dan 3 digunkan untuk instalasi motor grup. 

Berikut struktur table database  

Tabel 3.1 tabel database kabel dan pengaman pada instalasi  motor grup 

Nama Field Tipe Data Not Null Default value  Primary Key 

Arus Integer No Null No  

Jenis Varchar (256) No  Null No  
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 Pada table 3.1  diatas merupakan struktur yang dibuat pada database. Pada  

tabel  ada 2 nama field yaitu arus dan jenis. Field arus dengan tipe interger yang 

merepresentasikan bilangan bulat. Field jenis dengan tipe  varcher (256) yaitu memiliki 

karakter 256. 

Table 3.2 tabel database untuk rangkaian motor tunggal  

Nama Field Tipe Data Not Null Default value  Primary Key 

Daya  Integer No Null No  

Arus  float No  Null No  

Alat  Varchar (256) No  Null No  

Pada table 3.2 diatas merupakan tabel database dari rangkaian putar kanan kiri, 

2 motor bergantian, putar sesaat, pengendali 2 tempat, pengendali dengan kunci dan 

yang terakhir untuk instalasi grup. Pada tabel ada 3 nama field yaitu daya, arus dan 

alat. Fied daya dengan tipe interger yang mereprensikan bilangan bulat. Fied daya 

dengan tipe float yaitu tipe data angka yang memiliki babagian desimal. Field jenis 

dengan tipe  varcher (256) yaitu memiliki karakter 256. 

 

   


