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1. Pendahuluan
Transformator  atau  trafo  adalah

komponen  pasif  yang  terbuat  dari
kumparan-kumparan  kawat  laminasi,  trafo
memiliki  kumparan  primer  dan  kumparan
sekunder.  Perbadingan  jumlah  lilitan  serta
diameter  kawat  pada  kumparan  kumparan
primer  dan  kumparan  kumparan  sekunder
akan  mempengaruhi  perbandingan  arus  dan
tegangan.  Apabila  tegangan  sekunder  lebih
besar  dari  tengangan  primernya,  maka
Transformator  tersebut  berfungsi  sebagai
penaik  tegangan  (Step  up),  akan  tetapi
apabila  tegangan  sekunder  lebih  kecil  dari
tegangan  primer  maka  Transformator
berfungsi  sebagai  penurun  tegangan  (Step
down). 

Hubungan  perbandingan  jumlah
lilitan  dengan  besar  tegangan  pada
transformator  dapat  dituliskan  senagai
berikut :
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Prinsip kerja trafo menggunakan asas
induksi resonansi antar kumparan primer dan
sekunder.  Apabila  pada  kumparan  primer
dialiri  arus  AC  maka  akan  timbul  medan
magnet  yang  berubah  ubah  fluktuansinya,
akibatnya  kumparan  sekunder  yang  berada
pada  daerah  medan  magnet  akan
membangkitkan  gerak  gaya  listrik  (GGL)
atau tegangan induksi. 

Transformator atau trafo tidak pernah
ideal.  Jika  trafo  digunakan,  selalu  timbul
energi kalor. Dengan demikian, energi listrik
yang masuk ke kumparan primer selalu lebih
besar daripada energi yang yang keluar pada
kumparan sekunder. Akibatnya, daya primer

lebih  besar  dibandingkan  daya  sekunder.
Berkurangnya  daya  dan  energi  listrik  pada
sebuah  trafo  ditentukan  oleh  besarnya
efisiensi trafo. 

Perbandingan  antara  daya  sekunder
dengan  daya  primer  atau  hasil  bagi  antara
energi  sekunder dengan energi primer yang
dinyatakan  dalam  persen  disebut  efisiensi
trafo.  Efisiensi  trafo  dinyatakan  dengan  ŋ.
Besar  efisiensi  trafo  dapat  dirumuskan
sebagai berikut . 
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Pada  percobaan  ini  bertujuan  untuk
melihat  hubungan  jumlah  lilitan  pada
kumparan  dengan  besar  tegangan  pada
transformator. Selain itu, percobaan ini juga
bertujuan  menentukan  nilai  efisiensi  pada
transformator. 

2. Metodologi Penelitian
Alat yang dibutuhkan pada percobaan

ini  yaitu  catu  daya  AC,  Multimeter,
kumparan  600  lilitan,  1200  lilitan,  3600
lilitan  dan  12000  lilitan  masing  masing  1
buah,  inti  besi  dan  kabel  penghantar.  Alat
dapat dilihat pada gambar (1). 

Pada  saat  percobaan  pertama
kumparan  600  lilitan  dijadikan  kumparan
primer  sedangkan  kumparan  1200  lilitan
dijadikan  kumparan  sekunder.  Kumparan
kumparan ini dihubungkan dengan catu daya



dengan keluaran  3 V, 6V, 9V dan 12V. Pada
semua  percobaan  akan  diukur  tegangan
primer  dan  tegangan  sekunder  dan
menghitung  perbandingan  hasil
pengukurannya.  Perbandingan  inilah  yang
akan  dibandingkan  dengan  perbandingan
lilitan kumparan primer dan lilitan kumparan
sekunder. 

Pada  percobaan  kedua,  posisi
kumparan  600  lilitan  berubah  menjadi
kumparan  sekunder  sedangkan  kumparan
1200  lilitan  berubah  menjadi  kumparan
primer.  Sama  seperti  percobaan  pertama,
kedua  kumparan  dihubungkan  dengan  catu
daya  dengan  keluaran  3,6,9  dan  12  Volt.
Percobaan  ini  juga  akan  mengukur  besar
tegangan  pada  kumparan  primer  dan
sekunder serta menghitung perbandingannya.
Perbandingan  tegangan  inilah  yang  akan
dibandingkan  dengan  nilai  perbandingan
lilitan  kumparan  primer  dan  kumparan
sekunder. 

Gambar (1) Alat-alat yang dibutuhkan pada saat
praktikum

Gambar(2) Cara merangkai inti besi dan kumparan
Pada saat percobaan ketiga kumparan

12000 lilitan  dijadikan  kumparan  primer
sedangkan  kumparan  3600 lilitan  dijadikan
kumparan sekunder. Kumparan kumparan ini
dihubungkan  dengan  catu  daya  dengan
keluaran 3 V, 6V, 9V dan 12V. Pada semua
percobaan akan diukur tegangan primer dan

tegangan  sekunder  dan  menghitung
perbandingan  hasil  pengukurannya.
Perbandingan inilah yang akan dibandingkan
dengan perbandingan lilitan kumparan primer
dan lilitan kumparan sekunder.

Pada  percobaan  keempat,  posisi
kumparan  12000 lilitan  berubah  menjadi
kumparan  sekunder  sedangkan  kumparan
3600 lilitan  berubah  menjadi  kumparan
primer.  Sama  seperti  percobaan  pertama,
kedua  kumparan  dihubungkan  dengan  catu
daya  dengan  keluaran  3,6,9  dan  12  Volt.
Percobaan  ini  juga  akan  mengukur  besar
tegangan  pada  kumparan  primer  dan
sekunder serta menghitung perbandingannya.
Perbandingan  tegangan  inilah  yang  akan
dibandingkan  dengan  nilai  perbandingan
lilitan  kumparan  primer  dan  kumparan
sekunder. 

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel  diatas  menunjukkan  besar
tegangan primer dan tegangan sekunder pada
percobaan pertama. Pada percobaan pertama,
kumparan  600  lilitan  menjadi  kumparan
primer  dan  kumparan  1200  menjadi
kumparan  sekunder.  Keluaran  catu  daya
hanya ada 3 nilai, yaitu 2,5V , 8 V dan 10,5
Volt. Keluaran catu daya ini berbeda dengan
yang  dipaparkan  pada   metodologi
dikarenakan ada kerusakan pada catu daya itu
tersendiri. 

Pada  keluaran  catu  daya  2,5  Volt,
perbandingan  antara  tegangan  primer  dan
sekunder  0,5813,  sedangkan  perbandingan
banyaknya lilitan pada kumparan primer dan
sekunder  hanya  0,5.  Keakuratan
perbandingan tegangan dengan perbandingan
lilitan  adalah  86,014% dengan error  13,986
%. Nilai Efisiensi  transformator adalah 86%.
Nilai efisiensi dengan keluaran catu daya 2,5
Volt  ini  mendekati  ideal,  dimana



transformator  dikatakan  ideal  apabila
transformator  mencapai  100%.  Nilai  error
pada nilai efisiensi transformator adalah 14%

Pada  keluaran  catu  daya  8 Volt,
perbandingan  antara  tegangan  primer  dan
sekunder  0,5594,  sedangkan  perbandingan
banyaknya lilitan pada kumparan primer dan
sekunder  hanya  0,5.  Keakuratan
perbandingan tegangan dengan perbandingan
lilitan  adalah  89,38% dengan error  10,62%.
Nilai Efisiensi  transformator adalah  71,5%.
Nilai  efisiensi  dengan keluaran catu daya 8
Volt ini mendekati  ideal,  dimana
transformator  dikatakan  ideal  apabila
transformator  mencapai  100%.  Nilai  error
pada  nilai  efisiensi  transformator adalah
28,5% 

Pada  keluaran  catu  daya  10,5  Volt,
perbandingan  antara  tegangan  primer  dan
sekunder 0,555623, sedangkan perbandingan
banyaknya lilitan pada kumparan primer dan
sekunder  hanya  0,5.  Keakuratan
perbandingan tegangan dengan perbandingan
lilitan  adalah  89,98% dengan error  10,02%.
Nilai Efisiensi  transformator adalah 90,47%.
Nilai  efisiensi  dengan  keluaran  catu  daya
10,5 Volt ini mendekati  ideal,  dimana
transformator  dikatakan  ideal  apabila
transformator mencapai 100%. Nilai
error  pada  pada  efisiensi  transformator
adalah 9,53%. 

Pada  percobaan  pertama,  trafo  pada
posisi  step  up.  Pada  posisi  step  up,  trafo
digunakan  untuk  menaikkan  tegangan  pada
trafo  sekunder.  Pada  percobaan  pertama
dapat dilihat  bahwa nilai tegangan sekunder
lebih  besar  dibandingkan  nilai  tegangan
primer.Keakuratan  pada  perbandingan
tegangan  dengan  perbandingan  lilitan
mengacu  pada  nilai  efisiensi  transformator.
Ini  dilihat  dari  nilai  perbandingan tegangan
dengan perbandingan nilai lilitan tidak terlalu
jauh  dengan  nilai  efisiensinya.  Nilai  error
pada  perhitungan  perbandingannya  pun
mendekati  nilai  error  yang  terdapat  pada
efisiensi  transformator.  Nilai  efisiensi  pada
percobaan  ini mempunyai  selisih  10-15 %
dari  nilai  efisiensi  pada  idealnya  sekitar

90%-100%.  

Tabel  diatas  menunjukkan  besar
tegangan  pada  percobaan  kedua.  Pada
percobaan  kedua,  kumparan  1200 lilitan
menjadi kumparan primer dan kumparan 600
menjadi kumparan sekunder. 

Pada  keluaran  catu  daya  2,5  Volt,
perbandingan  antara  tegangan  primer  dan
sekunder  3,125,  sedangkan  perbandingan
banyaknya lilitan pada kumparan primer dan
sekunder  2.  Keakuratan  perbandingan
tegangan  dengan perbandingan lilitan  adalah
64%  dengan  error  36%.  Nilai  Efisiensi
transformator  adalah  64%.  Nilai  efisiensi
dengan  keluaran  catu  daya  2,5  Volt  ini
mendekati  ideal,  dimana  transformator
dikatakan  ideal  apabila  transformator
mencapai  100%.  Nilai  error  pada  efisiensi
transformator adalah 36%.

Pada  keluaran  catu  daya  8 Volt,
perbandingan  antara  tegangan  primer  dan
sekunder  2,5,  sedangkan  perbandingan
banyaknya lilitan pada kumparan primer dan
sekunder  2.  Keakuratan  perbandingan
tegangan  dengan perbandingan lilitan  adalah
80%  dengan  error  20%.  Nilai  Efisiensi
transformator  adalah  80%.  Nilai  efisiensi
dengan  keluaran  catu  daya  8  Volt ini
mendekati  ideal,  dimana  transformator
dikatakan  ideal  apabila  transformator
mencapai  100%.  Nilai  error  efisiensi
transformator adalah 20%.  

Pada  keluaran  catu  daya  10,5  Volt,
perbandingan  antara  tegangan  primer  dan
sekunder  2,4418 sedangkan  perbandingan
banyaknya lilitan pada kumparan primer dan
sekunder  2.  Keakuratan  perbandingan
tegangan  dengan perbandingan lilitan  adalah
81,90% dengan error  18,1%.  Nilai  Efisiensi
transformator adalah  40,95%. Nilai efisiensi
dengan  keluaran  catu  daya  10,5 Volt ini



mendekati  tidak ideal,  dimana transformator
dikatakan  ideal  apabila  transformator
mencapai 100%. Nilai  error  pada
efisiensi  transformator  sangat  besar  yaitu
59,05%. 

Pada  percobaan  kedua,  trafo  pada
posisi  step  down.  Pada  posisi  step  down,
trafo digunakan untuk menurunkan tegangan
pada  trafo  sekunder. Keakuratan  pada
perbandingan tegangan dengan perbandingan
lilitan  mengacu  pada  nilai  efisiensi
transformator.  Ini  dilihat  dari  nilai
perbandingan tegangan dengan perbandingan
nilai  lilitan  tidak  terlalu  jauh  dengan  nilai
efisiensinya.  Nilai  error  pada  perhitungan
perbandingannya  pun  mendekati  nilai  error
yang  terdapat  pada  efisiensi  transformator.
Nilai  efisiensi  pada  percobaan  ini
mempunyai  selisih  20-60%  dari  nilai
efisiensi pada idealnya sekitar 90%-100%. 

Error yang dicapai pada percobaan ini
lumayan tinggi.  Nilai  efisiensi yang didapat
sangat  jauh  dari  yang  diharapkan.  Hal  ini
dikarenakan kesalahan  pada saat percobaan.
Kumparan  yang  digunakan  pada  percobaan
kedua  ini  mengalami  getaran  yang  hebat
dibandingkan dengan kelompok lainnya.  Hal
ini  disebabkan  pada  saat  arus yang  masuk
pada kumparan primer harus berkurang pada
kumparan  kedua.  Sisa  dari  arus  yang
terbuang itu berubah menjadi energi getaran
dan  energi  panas  yang  dihasilkan  pada
kumparan.  Getaran  ini  juga  mengakibatkan
terjadi  rugi  rugi  yang  tidak  terhitung
sehingga  menyebabkan  nilai  effisiensi
mengalami  error  yang  lumayan  besar
dibandingkan dengan  percobaan pertama. 

Tabel  diatas  menunjukkan  besar
tegangan  pada  percobaan  ketiga.  Pada
percobaan  ketiga,  kumparan  12000 lilitan
menjadi  kumparan  primer  dan  kumparan
3600 menjadi kumparan sekunder.

Pada  keluaran  catu  daya  2,5  Volt,
perbandingan  antara  tegangan  primer  dan
sekunder  8,33,  sedangkan  perbandingan
banyaknya lilitan pada kumparan primer dan
sekunder  hanya  3,33.  Keakuratan
perbandingan tegangan dengan perbandingan
lilitan  adalah  39,97% dengan error  60,03%.
Nilai  Efisiensi   transformator  adalah  40%.
Nilai efisiensi dengan keluaran catu daya 2,5
Volt  ini  tidak  ideal,  dimana  transformator
dikatakan  ideal  apabila  transformator
mencapai  100%.  Nilai  error  pada  nilai
transformator sangat besar yaitu 60%. 

Pada  keluaran  catu  daya  8 Volt,
perbandingan  antara  tegangan  primer  dan
sekunder  5,  sedangkan  perbandingan
banyaknya lilitan pada kumparan primer dan
sekunder  hanya  3,33.   Keakuratan
perbandingan tegangan dengan perbandingan
lilitan  adalah  66,6%  dengan  error  33,4%.
Nilai Efisiensi  transformator adalah 66,67%.
Nilai  efisiensi  dengan keluaran catu daya 8
Volt ini mendekati   ideal,  dimana
transformator  dikatakan  ideal  apabila
transformator  mencapai  100%.   Nilai  error
pada nilai transformator adalah 33,33%. 

Pada  keluaran  catu  daya  10,5  Volt,
perbandingan  antara  tegangan  primer  dan
sekunder  4,77 sedangkan  perbandingan
banyaknya lilitan pada kumparan primer dan
sekunder  hanya  3,33.  Keakuratan
perbandingan tegangan dengan perbandingan
lilitan  adalah  69,81% dengan error  30,19%.
Nilai Efisiensi  transformator adalah 69,84%.
Nilai  efisiensi  dengan  keluaran  catu  daya
10,5 Volt ini mendekati  ideal,  dimana
transformator  dikatakan  ideal  apabila
transformator  mencapai  100%.  Nilai  error
pada nilai transformator adalah 30,16%. 

Pada percobaan ketiga, trafo berfunsi
sebagai  step  down.  Pada  posisi  ini,  trafo
digunakan  untuk  menurunkan  tegangan.
Sama seperti percobaan kedua, nilai efisiensi
mengalami  error  40%-60% dari  trafo  ideal.
Sama seperti percobaan kedua, penyebab dari
nilai error yang besar disebabkan oleh energi
yang  berganti  dengan  energi  panas  dan
menimbulkan getaran yang besar. 



Tabel  diatas  menunjukkan  besar
tegangan  pada  percobaan  keempat.  Pada
percobaan  keempat,  kumparan  12000 lilitan
menjadi kumparan  sekunder   dan kumparan
600 menjadi kumparan primer. 

Pada  keluaran  catu  daya  2,5  Volt,
perbandingan  antara  tegangan  primer  dan
sekunder  0,342,  sedangkan  perbandingan
banyaknya lilitan pada kumparan primer dan
sekunder  hanya  0,3.  Keakuratan
perbandingan tegangan dengan perbandingan
lilitan  adalah  87,71% dengan error  12,29 %.
Nilai Efisiensi  transformator adalah  87,6%.
Nilai efisiensi dengan keluaran catu daya 2,5
Volt  ini  mendekati ideal,  dimana
transformator  dikatakan  ideal  apabila
transformator  mencapai  100%.  Nilai  error
pada nilai efisiensi pada transformator adalah
12,4%. 

Pada  keluaran  catu  daya  8 Volt,
perbandingan  antara  tegangan  primer  dan
sekunder  0,343  sedangkan  perbandingan
banyaknya lilitan pada kumparan primer dan
sekunder  hanya  0,3.   Keakuratan
perbandingan tegangan dengan perbandingan
lilitan  adalah  87,46%  dengan error  12,54%.
Nilai  Efisiensi   transformator  adalah  87%.
Nilai  efisiensi  dengan keluaran catu daya 8
Volt ini mendekati  ideal,  dimana
transformator  dikatakan  ideal  apabila
transformator  mencapai  100%.   Nilai  error
pada nilai efisiensi pada transformator 13%. 

Pada  keluaran  catu  daya  10,5  Volt,
perbandingan  antara  tegangan  primer  dan
sekunder  0,346 sedangkan  perbandingan
banyaknya lilitan pada kumparan primer dan
sekunder  hanya  0,3.  Keakuratan
perbandingan tegangan dengan perbandingan
lilitan  adalah  86,70%  dengan  error  13,3%.
Nilai  Efisiensi   transformator  adalah  86%.

Nilai  efisiensi  dengan  keluaran  catu  daya
10,5 Volt ini mendekati  ideal,  dimana
transformator  dikatakan  ideal  apabila
transformator  mencapai  100%.  Nilai  error
pada  nilai  efisiensi  pada traformator  adalah
14%. 

Pada  percobaan  keempat,  trafo  pada
posisi  step  up.  Pada  posisi  step  up,  trafo
digunakan  untuk  menaikkan  tegangan  pada
trafo  sekunder.  Keakuratan  pada
perbandingan tegangan dengan perbandingan
lilitan  mengacu  pada  nilai  efisiensi
transformator.  Ini  dilihat  dari  nilai
perbandingan tegangan dengan perbandingan
nilai  lilitan  tidak  terlalu  jauh  dengan  nilai
efisiensinya.  Nilai  error  pada  perhitungan
perbandingannya  pun  mendekati  nilai  error
yang  terdapat  pada  efisiensi  transformator.
Nilai  efisiensi  pada  percobaan  ini
mempunyai  selisih  15%-20%  dari  nilai
efisiensi pada idealnya sekitar 90%-100%. 

4. Kesimpulan
Pada  percobaan  diatas  dapat

disimpulkan  bahwa  trafo  yang  berfungsi
sebagai  step  up  (penaik  tegangan)
mempunyai  nilai  efisiensi  yang mempunyai
selisih 15%-20%. 

Trafo  yang  berfungsi  sebagai  step
down(penurun  tegangan)  mempunyai
efisiensi yang mempunyai selisih yang sangat
besar dari keadaan ideal sekitar 40-60%. Hal
ini terjadi karena  kumparan yang digunakan
pada percobaan ini mempunyai getaran yang
lebih besar dibanding kelompok lainnya.  Ini
disebabkan  oleh  arus yang  masuk  pada
kumparan  primer  harus  berkurang  pada
kumparan  kedua.  Sisa  dari  arus  yang
terbuang itu berubah menjadi energi getaran
dan  energi  panas  yang  dihasilkan  pada
kumparan.  Getaran  ini  juga  mengakibatkan
terjadi  rugi  rugi  yang  tidak  terhitung
sehingga  menyebabkan  nilai  effisiensi
mengalami  error  yang  lumayan  besar
dibandingkan  dengan   trafo  yang  berfungsi
sebagai step up. 


