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ANALISIS DETEKSI MULTI SOURCE PARTIAL 

DISCHARGE MENGGUNAKAN ANTENA PADA 
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Pembimbing I : Daniar Fahmi, ST., MT. 

Pembimbing II : Dr. Eng. I Made Yulistya Negara, ST., M.Sc. 

 

ABSTRAK 
Partial discharge (PD) merupakan fenomena pelepasan muatan 

listrik bahan isolasi peralatan tegangan tinggi yang berbahaya jika terus 

menerus terjadi akan mengakibatkan breakdown pada bahan isolasi 

sehingga dapat merusak peralatan. PD menghasilkan gelombang 

elektromagnetik yang dapat menembus peralatan listrik sehingga dapat 

dideteksi dengan antena. Berdasarkan kondisi diatas, penelitian ini akan 

membahas analisis deteksi multi source partial discharge (MSPD) 

menggunakan antena pada isolasi minyak dengan variabel pengujian 

berupa jarak elektroda 0,5 cm dan 1 cm, serta jarak antena sebesar 15 cm, 

20 cm dan 30 cm. Penelitian ini menggunakan minyak Shell Diala B dan 

antena loop. MSPD dimodelkan dengan 2 chamber isolasi minyak dengan 

masing-masing elektroda sphere-plane dan sharp-plane. Sinyal yang 

ditangkap oleh antena akan diolah dengan metode Phase Resolved Partial 

Discharge (PRPD) dan analisa leakage current High Frequency Current 

Tranformer (HFCT) sebagai validasi data antena. Pengujian dilakukan 

pada kondisi pre-breakdown. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antena 

dapat digunakan untuk mendeteksi MSPD pada isolasi minyak dengan 

bukti sinyal perbandingan HFCT dan antena memiliki karakteristik yang 

sama saat terjadi PD. Data PRPD MSPD pada antena, memiliki pola 

seperti segitiga yang meruncing. Pada jarak elektroda 0,5 cm PD sering 

muncul pada sudut fasa 122,4°; 151,2° dan 320,4°, sedangkan jarak 

elektroda 1 cm cenderung muncul pada sudut fasa yang sama yaitu 320,4°. 

Semakin jauh jarak elektroda semakin besar magnitude PD. Untuk data 

variasi jarak antena, semakin dekat jarak antena pada sumber PD semakin 

baik dalam mendeteksi PD. 

 

Kata Kunci : Antena, Isolasi Minyak, Multi Source Partial Discharge, 

Phase Resolved Partial Discharge 
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ABSTRACT 
Partial discharge (PD) is a phenomenon of the release of an 

electrical charge of hazardous high-voltage equipment insulation material 

if continuously occurs will result in breakdown of the insulation material 

so that it can damage the equipment. PD produces electromagnetic waves 

that can penetrate electrical equipment so that it can be detected with an 

antenna. Based on the above conditions, this study will discuss the 

analysis of the detection of multi-source partial discharge (MSPD) using 

antennas in oil isolation with testing variables in the form of 0.5 cm and 

1 cm electrode distances, and antenna distances of 15 cm, 20 cm and 30 

cm. This research uses Shell Diala B oil and loop antenna. MSPD is 

modeled with 2 oil isolation chambers with each sphere-plane and sharp-

plane electrodes. The signal captured by the antenna will be processed 

using the Phase Resolved Partial Discharge (PRPD) method and leakage 

current analysis of High Frequency Current Tranformer (HFCT) as 

validation of antenna data. Tests carried out in pre-breakdown conditions. 

The results showed that the antenna can be used to detect MSPD in oil 

isolation with evidence of comparison of the HFCT signal and the antenna 

has the same characteristic when PD occurs. PRPD MSPD data on the 

antenna, has a pattern like a tapered triangle. At 0.5 cm electrode distance 

PD often appears at a phase angle of 122.4 °; 151.2 ° and 320.4 °, while 

the electrode distance of 1 cm tends to appear at the same phase angle 

which is 320.4 °. The farther the electrode distance the greater the 

magnitude PD. For antenna distance variation data, the closer the antenna 

distance to the PD source the better at detecting PD. 

 

Keywords: Antenna, Oil Isolation, Multi Source Partial Discharge, 

Phase Resolved Partial Discharge 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Suatu peralatan listrik tegangan tinggi umumnya memiliki suatu 

isolasi yang digunakan untuk memisahkan bagian yang bertegangan 

dengan yang tidak bertegangan. Bahan isolasi dibagi menjadi tiga jenis, 

yaitu padat, cair, dan gas. Pada isolasi cair, bahan yang umum digunakan 

pada peralatan tegangan tinggi yaitu minyak. Isolasi minyak digunakan 

untuk memadamkan busur api yang terjadi pada circuit breaker atau 

transformator. Selain itu, isolasi minyak juga digunakan sebagai media 

pendingin. Bahan isolasi memiliki daya dielektrik atau batas kekuatan 

tertentu untuk menahan tegangan yang tinggi. Apabila tegangan yang 

diberikan melebihi batas kekuatan suatu bahan isolasi maka akan 

menyebabkan breakdown yang mengakibatkan adanya arus yang 

mengalir pada peralatan tegangan tinggi. Sebelum terjadi tegangan 

tembus (breakdown), ada fenomena yang harus diwaspadai, yaitu 

fenomena pre-breakdown voltage atau sering disebut juga PD. 

Fenomena PD adalah pelepasan muatan listrik lokal sebagian yang 

dapat menjembatani isolasi antara konduktor berdekatan dengan 

konduktor yang lain [1]. Fenomena ini merupakan proses degradasi lebih 

lanjut yang mempercepat penurunan isolasi dan mengurangi masa pakai 

peralatan [2]. Dengan menurunnya kekuatan dielektrik suatu bahan isolasi 

maka akan mempengaruhi kinerja peralatan yang menggunakan bahan 

isolasi tersebut [3]. Oleh karena itu, peralatan listrik harus dijaga dalam 

kondisi dan pengoperasian yang baik, karena PD adalah salah satu 

penyebab kegagalan pada peralatan listrik [4]. PD menyebabkan 

fenomena fisik dalam beberapa bentuk, yaitu cahaya, gelombang 

elektromagnetik (EM) dan akustik. Salah satu fenomena fisik adalah 

gelombang EM. Gelombang EM memiliki arah rambat secara radial dan 

gelombang EM dapat dideteksi menggunakan antena [4],[5]. 

Berdasarkan kondisi tersebut, pada penelitian ini akan dilakukan 

pengujian mengenai analisis deteksi MSPD menggunakan antena pada 

isolasi minyak dengan memperhatikan variasi jarak antenna dan jarak 

elektroda. Pengujian dilakukan dengan menaikan tegangan secara 

perlahan dari kondisi normal hingga kondisi pre-breakdown yang ditandai 

dengan adanya jembatan serat pada isolasi minyak. Peralatan yang 

digunakan adalah pembangkitan tegangan tinggi AC, 2 chamber berisi 
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isolasi minyak dengan elektroda sharp-plane (runcing ke datar) dan 

elektroda sphere-plane, antena, HFCT, serta modul NI Voltage 9775. 

Antena akan dihubungkan dengan modul NI, kemudian tersambung ke 

laptop sehingga hasil sinyal yang ditangkap oleh antena dapat diubah 

kedalam nilai tegangan dan diolah lebih lanjut dengan software NI 

LabVIEW. Sinyal gelombang PD akan ditampilan dalam bentuk PRPD 

dan divalidasi dengan sinyal gelombang HFCT. Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi acuan untuk mendeteksi PD pada isolasi minyak dimasa 

mendatang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Penelitian tugas akhir ini menjawab perumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana karakteristik sinyal MSPD akibat variasi jarak 

elektroda ? 

2. Bagaimana performansi antena dalam mendeteksi sinyal MSPD 

pada isolasi minyak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui karakteristik sinyal MSPD akibat variasi jarak antena 

pada isolasi minyak. 

2. Mengetahui karakteristik sinyal MSPD akibat variasi jarak 

elektroda pada isolasi minyak. 

 

1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian dilakukan dengan sumber tegangan AC.  

2. Karakteristik sinyal MSPD yang diteliti hanya pada media isolasi 

minyak Shell Diala dengan mengabaikan suhu ruangan dan suhu 

isolasi minyak itu sendiri. 

3. Menggunakan antena loop untuk mendeteksi sinyal yang 

dihasilkan oleh aktivitas MSPD. 

4. Pengambilan dan pengolahan data hanya direkam dalam 1500 

cylce selama 30 detik. 
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1.5 Metodologi Penelitian 
Langkah-langkah yang dikerjakan pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi literatur  

Pada tahap studi literatur, penulis mempelajari paper, buku dan 

sumber-sumber lain untuk menunjang penguasaan materi tugas 

akhir ini. Kata kunci yang dicari adalah fenomena PD, fenomena 

PD pada isolasi minyak, pola atau pattern PD pada isolasi minyak 

dan karakteristiknya. 

2. Persiapan Media Pengujian   

Pembuatan chamber minyak dan antena loop, serta 

mempersiapkan peralatan dan rangkaian untuk dilakukan 

pengujian, seperti modul pembangkitan tegangan tinggi AC, 

sangkar faraday, elektroda sharp-plane dan elektroda sphere-plane, 

HFCT, modul NI, dan laptop dengan software NI LabVIEW. 

3. Pengujian dan Pengambilan Data 

Pengujian dan pengambilan data dilakukan di laboratorium 

tegangan tinggi ITS. Menggunakan modul pembangkitan 

tegangan tinggi AC yang telah disambungkan pada 2 chamber 

minyak dengan masing-masing elektroda sharp-plane dan sphere-

plane. Jarak antar elektroda baik sphere-plane ataupun sharp-

plane akan divariasikan sebesar 0,5 cm dan 1 cm. Antena loop 

diletakkan diantara 2 sumber partial discharge yang nantinya akan 

divariasikan dengan jarak 15 cm, 20 cm dan 30 cm. Sangkar 

faraday dipasang untuk menghilangkan noise agar antena dapat 

bekerja secara efisien dan sebagai SOP pengujian. Sinyal MSPD 

yang dideteksi oleh antena dan HFCT akan disimpan oleh NI dan 

diintegrasikan dengan laptop. 

4. Pengolahan dan Analisa Data 

Data hasil pengujian akan divalidasi dengan metode leakage 

current HFCT, kemudian diolah dengan metode PRPD dan 

dianalisa lebih lanjut berdasarkan referensi ilmiah tertentu. 

5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir  

Setelah data yang diperoleh telah sesuai dengan teori maka 

penyusunan laporan dilakukan. Berdasarkan data-data yang 

diperoleh, penulis dapat menarik kesimpulan sesuai dengan 

pengujian dan penelitian yang dilakukan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Bab I berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi, sistematika 

penulisan, dan relevansi. 

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi teori-teori 

seputar pembangkitan tegangan tinggi AC, isolasi minyak, partial 

discharge, kekuatan dielektrik isolasi cair, mekanisme kegagalan isolasi 

cair, antena loop serta pola PD pada bentuk elektroda yang berbeda. 

Bab III berisi tentang penjelasan mengenai peralatan yang 

digunakan dalam pengujian serta metode-metode yang digunakan dalam 

pengolahan data. 

Bab IV merupakan hasil analisis data dari pengujian karakteristik 

sinyal/gelombang MSPD pada isolasi minyak yang akan divalidasi 

dengan data HFCT serta diolah dan dianalisis untuk mendapatkan data 

PRPD. Hasil akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar. 

Bab V merupakan penutp yang berisi tentang kesimpulan dari hasil 

analisa dan data yang telah diolah serta saran untuk pengembangan lebih 

lanjut. 

 

1.7 Relevansi 
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat, yaitu: 

1. Dapat dijadikan referensi penelitian atau teknik baru bagi industri 

tertentu dalam mendeteksi MSPD pada isolasi minyak 

menggunakan antenna. 

2. Dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan dan 

menyempurnakan penelitian terkait karakteristik MSPD pada 

isolasi minyak menggunakan antena. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 
PD merupakan peristiwa kegagalan dielektrik yang disebabkan 

peluahan listrik lokal sebagian. Jika peristiwa PD terjadi secara continue 

dapat menurunkan kekuatan dielektrik bahan isolasi, kemudian terjadi 

breakdown dan merusak peralatan. Beberapa penelitian yang berfokus 

dibidang deteksi PD menggunakan antena dengan multi source masih 

sedikit dilakukan. Pada tahun 2017 dilakukan penelitian mengenai 

klasifikasi dari simultan beberapa sumber PD berdasarkan interpretasi 

probabilistik menggunakan algoritma regresi logistik dua langkah oleh 

Hamed Janani dengan judul “Classification of Simultaneous Multiple 

Partial Discharge Sources Based on Probabilistic Interpretation Using a 

Two-Step Logistic Regression Algorithm” [6]. Pada tahun 2018 dilakukan 

penelitian tentang diskriminasi sinyal PD pada beberapa sumber dengan 

six bandpass filters dan DBSCAN clustering oleh Keyvan Firuzi dengan 

judul “Multi-source Partial Discharge Signals Discrimination by Six 

Bandpass filters and DBSCAN Clustering” [7]. Pada tahun 2019 

dilakukan penelitian mengenai diskriminasi tiga atau lebih sumber PD 

dengan multi-step clustrering dari fitur kumulatif energi oleh Ming-Xiao 

Zhu dengan judul “Discrimination of Three or more Partial Discharge 

Sources by Multi Step Clustering of Cumulative Energy Features” [8]. 

Pada tahun yang sama Mauro Palo melakukan penelitian tentang studi 

kasus clustering berdasarkan diskriminasi dari beberapa sumber PD 

dengan judul “Clustering-based Discrimination of Multiple Partial 

Discharge Sources: A Case Study” [9]. 

Namun pada penelitian tersebut banyak yang mendeteksi MSPD 

pada isolasi gas, sedangkan untuk penelitian tentang sinyal PD multi 

source pada isolasi minyak menggunakan antena belum ada. Oleh karena 

itu, penelitian ini dilakukan agar bisa memunculkan suatu referensi baru 

dan dapat memberikan suatu data yang lebih banyak dan bervariasi. 

 

2.2 Pembangkitan Tegangan Tinggi AC 
Tegangan tinggi AC diperoleh dari trafo uji. Belitan primer trafo 

dihubungan ke sumber PLN tegangan rendah, 220V AC/50 Hz. Belitan 

sekunder yang akan membangkitkan tegangan tinggi hingga ratusan 
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kilovolt. Berikut rangkaian tegangan tinggi AC yang akan digunakan pada 

laboratorium tegangan tinggi dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Rangkaian Ekivalen Pembangkitan 
Tegangan Tinggi AC 

 

2.3 Isolasi Cair 
Isolasi cair telah lama dipergunakan pada berbagai peralatan 

seperti transformator, kapasitor, kabel, dan switchgear. Isolasi cair yang 

saat ini dipergunakan diantaranya minyak mineral, minyak parafin, 

minyak silikon, dan beberapa minyak lain termasuk yang sedang 

dikembangkan yaitu minyak nabati. Isolasi cair minyak mempunyai dua 

fungsi utama yaitu sebagai isolasi listrik dan sebagai media pendingin. 

Sebagai isolasi listrik, minyak harus mampu menahan medan listrik tinggi. 

Sebagai media pendingin maka sifat-sifat transfer panas, viskositas, titik 

bakar dan beberapa sifat thermal lainnya penting untuk diperhatikan [10].  

Dalam fungsinya sebagai isolasi, minyak harus mempunyai 

kekuatan dielektrik yang tinggi, faktor rugi-rugi kecil dan resistivitas 

yang tinggi. Oleh karena itu, minyak harus memiliki karakteristik sebagai 

berikut, pertama memiliki kekuatan isolasi yang tinggi, kedua menjadi 

penyalur panas yang baik dan berat jenis yang kecil sehingga partikel- 

partikel dalam minyak dapat mengendap dengan cepat, ketiga memiliki 

viskositas yang rendah, agar lebih mudah bersirkulasi dan memiliki 

kemampuan pendinginan menjadi lebih baik. keempat memiliki titik 

nyala yang tinggi dan tidak mudah menguap yang dapat menimbulkan 

bahaya, kelima tidak merusak bahan isolasi padat, keenam sifat kimia 

yang stabil [10]. 

 

2.4 Kekuatan Dielektrik Isolasi Cair 
Ada beberapa alasan mengapa isolasi cair digunakan, antara lain 

yang pertama adalah isolasi cair memiliki kerapatan 1000 kali atau lebih 

dibandingkan dengan isolasi gas sehingga memiliki kekuatan dielektrik 

yang lebih tinggi menurut hukum Paschen. Kedua isolasi cair akan 



 

7 

 

mengisi celah atau ruang yang akan diisolasi dan secara serentak melalui 

proses konversi menghilangkan panas yang timbul akibat rugi energi. 

Ketiga isolasi cair cenderung dapat memperbaiki diri sendiri (self healing) 

jika terjadi PD [11]. Namun kekurangan utama isolasi cair adalah mudah 

terkontaminasi. 

 

2.5 Mekanisme Kegagalan Isolasi Cair 
Teori mengenai kegagalan dalam zat cair kurang banyak diketahui 

dibandingkan dengan teori kegagalan gas atau zat padat. Hal tersebut 

disebabkan karena sampai saat ini belum didapatkan teori yang dapat 

menjelaskan proses kegagalan dalam zat cair yang benar-benar sesuai 

antara keadaan secara teoritis dengan keadaan sebenarnya. Teori 

kegagalan zat isolasi cair dapat dibagi menjadi empat jenis sebagai berikut: 

a. Teori Kegagalan Elektronik 

Teori ini merupakan perluasan teori kegagalan dalam gas, artinya 

proses kegagalan yang terjadi dalam zat cair dianggap serupa 

dengan yang terjadi dalam gas. Oleh karena itu, supaya terjadi 

kegagalan diperlukan elektron awal yang dimasukkan kedalam zat 

cair. Elektron awal inilah yang akan memulai proses kegagalan. 

b. Teori Kegagalan Gelembung 

Kegagalan gelembung atau kavitasi merupakan bentuk kegagalan 

zat cair yang disebabkan oleh adanya gelembung-gelembung gas 

di dalamnya. 

c. Teori Kegagalan Bola Cair 

Jika suatu zat isolasi mengandung sebuah bola cair dari jenis 

cairan lain maka dapat terjadi kegagalan akibat ketidakstabilan 

bola cair tersebut dalam medan listrik. Medan listrik akan 

menyebabkan tetesan bola cair yang tertahan didalam minyak 

yang memanjang searah medan dan pada medan yang kritis tetesan 

ini menjadi tidak stabil. Kanal kegagalan akan menjalar dari ujung 

tetesan yang memanjang sehingga menghasilkan kegagalan total. 

d. Teori Kegagalan Tak Murnian Padat 

Kegagalan tak murnian padat adalah jenis kegagalan yang 

disebabkan oleh adanya butiran zat padat (partikel) didalam isolasi 

cair yang akan memulai terjadi kegagalan. 
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2.6 Partial Discharge (PD) 
PD adalah fenomena peluahan listrik lokal sebagian yang 

menjembatani isolasi di antara konduktor dan yang mungkin terjadi dekat 

dengan konduktor. PD dapat terjadi pada suatu bagian isolasi baik pada 

rongga dalam maupun dipermukaan karena adanya beda potensial pada 

isolasi tersebut. Fenomena ini timbul diakibatkan oleh banyak faktor 

diantaranya adalah kualitas bahan dielektrik, celah/rongga atau 

gelembung dalam bahan dielektrik, ketidakmurnian, tonjolan, serta 

adanya kerusakan ataupun ketidak sempurnaan dalam poses pengerjaan 

bahan isolasi. Fenomena PD tidak dengan segera menjadikan kegagalan 

isolasi, tetapi PD secara berangsur-angsur akan menimbulkan panas 

berlebih pada daerah tertentu. Panas tersebut nantinya akan menurunkan 

kualitas bahan isolasi dan mengkikis material dielektrik yang akhirnya 

mendorong kearah kegagalan sempurna. PD dapat digambarkan sebagai 

pulsa listrik atau peluahan pada suatu rongga berisi gas atau pada sebuah 

permukaan dielektrik dari sistem isolasi cair, padat maupun gas. Pada 

isolasi minyak PD ditandai dengan munculnya semacam jembatan serat 

seperti gambar 2.2. Semakin tegangan dinaikan maka jembatan serat akan 

semakin terlihat, ketika jembatan serat benar-benar tersambung maka 

terjadi breakdown atau kegagalan sistem [12]. Sebelum semua hal ini 

terjadi maka sangat penting dilakukan pendeteksian dan 

pengidentifikasian awal untuk mencari penyebab terjadinya peluahan 

elektrik yang dapat menurunkan kualitas bahan dielektrik dari suatu 

sistem yang menggunakannya [10], [13]. 
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Gambar 2.2 Proses Terjadinya Jembatan Serat [12] 

  

2.7 Pola PRPD pada Bentuk Elektroda yang Berbeda 
Penelitian tentang “Corona Discharge (CD) pada Berbagai Jenis 

Elektroda” yang dilakukan oleh G. Altamimi, H.A. Illias, N. Mokhtar, H. 

Mokhlis dan A.H.A Bakar, menunjukkan hasil bahwa Pola PRPD pada 

elektroda runcing, kotak dan bulat memiliki pola yang berbeda-beda 

seperti gambar 2.3. Ini dikarenakan oleh persebaran medan listrik pada 

ujung elektroda yang tidak sama seperti gambar 2.4. CD kebanyakan 

muncul pada negative cycle dan hampir pada sudut fasa yang sama [14]. 

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa yang memiiki inception 

voltage CD terendah dan besarnya muatan maksimum tertinggi dimulai 

urut dari elektroda runcing, elektroda kotak dan elektroda bulat. Jumlah 

PD yang paling banyak terjadi pada elektroda bulat karena inception 

voltage CD-nya juga tinggi, sedangkan semakin tinggi tegangan yang 

diberikan, PD lebih banyak terjadi karena medan listrik yang tinggi 

mengelilingi ujung elektroda [14]. 
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Gambar 2.3 Pola PRPD dari CD pada Berbagai 

Jenis Elektroda [14] 
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Gambar 2.4 Simulasi Persebaran Medan Lisrtik dari Berbagai Jenis 

Elektroda; (a) Elektroda Runcing, (b) Elektroda Kotak, (c) Elektroda 
Bulat dengan Tegangan 20kV [14] 
 

2.8 Antena 
Antena (antenna atau areal) merupakan perangkat yang berfungsi 

memindahkan gelombang EM dari media kabel ke udara atau sebaliknya 

dari udara ke media kabel. Saat PD terjadi akan mengeluarkan gelombang 

elektromagnetik. Arah rambatan dari gelombang EM adalah radial. Oleh 

karena itu PD yang tak bisa dilihat secara kasat mata maka dapat dideteksi 

dengan antena. Berbagai jenis sensor antena pada gambar 2.3 seperti 

antena bowtie, antena spiral, antena square, antena triangle, dan antena 

loop telah dikembangkan untuk mendeteksi dan mengukur gelombang 

EM yang diinduksi PD [5]. 

Pada penelitian ini digunakan antena loop dikarenakan bentuknya 

yang sederhana dan murah tetapi memiliki kemampuan yang tinggi. 

Ketika medan magnet melewati kumparan antena, akan dihasilkan 

tegangan induksi yang melewati lilitan [4]. Berdasarkan hukum faraday, 

medan magnet melewati permukaan yang dibatasi oleh jalur tertutup akan 
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menginduksi tegangan disekitar loop. Hal tersebut dinyatakan oleh 

persamaan berikut: 

 

𝑉𝑖𝑛𝑑 = −𝑁
𝑑Ψ

𝑑𝑡
  (1) 

 

Ψ = ∫𝐵. 𝑑𝑆 (2) 

Dimana: 

B = Medan magnet 

S  = Luas permukaan 

Ψ  = Flux magnet 

N   = Jumlah belitan 

 

 
Gambar 2.5 Macam-Macam Bentuk Antena; (a) Antena Loop, (b) 

Antena Square, (c) Antena Triangle [5] 
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BAB III 

ALAT PENGUJIAN DAN METODE  

PENGAMBILAN DATA 
 

3.1 Peralatan Pengujian 
Pada penelitian ini menggunakan tegangan tinggi AC dalam 

pengujian karakteristik MSPD pada isolasi minyak. Dapat dilihat pada 

gambar 3.1 merupakan skema rangkaian pengujian yang digunakan. 

Pengujian ini menggunakan beberapa peralatan seperti pembangkit 

tegangan tinggi AC, sangkar faraday, elektroda sphere-plane dan sharp-

plane, chamber, isolasi minyak, antena loop, HFCT, NI tegangan 9775, 

verivolt entube DE-HB, serta laptop. Pengujian ini juga menggunakan 

software seperti LabView, DIADem, microsoft excel, dan matlabR2016b. 

Keadaan nyata pengujian dapat dilihat pada gambar 3.2. 

 
Gambar 3.1 Skema Rangkaian Pengujian MSPD Pada Isolasi Minyak 

Menggunakan Antena. 
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Gambar 3.2 Rangkaian Deteksi MSPD Pada Isolasi Minyak Menggunakan 
Antena. 

 

3.1.1 Pembangkitan Tegangan Tinggi AC 

Tegangan tinggi AC didapatkan dari trafo uji di laboratorium 

tegangan tinggi teknik elektro ITS. Peralatan pembangkitan yang 

digunakan adalah merk Haefely. Rangkaian pembangkit tegangan tinggi 

AC dapat dilihat pada gambar 3.3 beserta spesifikasinya pada table 3.1. 

 
Gambar 3.3 Rangkaian Pembangkit Tegangan Tinggi AC 
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Tabel 3.1 Spesifikasi Pembangkit Tegangan Tinggi AC 

Nama Peralatan Spesifikasi 

High Voltage Transformer (TH) 100 kV rms. 10 kVA 

Control Box (CB) OT276 dan DM1551 

Parallel (Wave Tail) Resistor (RE) 140 kV, 2.4 kΩ 

Measuring Capacitor (CST) 100 kV, 100 pF 

Earth Switch (ES) - 

 

Tegangan suplai trafo uji tegangan tinggi berasal dari PLN 220V 

yang memiliki perbandingan 220/100.000 V. Output trafo uji adalah 

tegangan AC, kemudian diukur oleh kapasitor pengukuran yang 

selanjutnya diukur dan dikendalikan oleh control box. Sebelum menuju 

objek yang akan diuji, tegangan AC melewati RE terlebih dahulu. Setelah 

pengujian, grounding switch diposisikan menutup agar tidak ada arus sisa 

dalam peralatan. 

 

3.1.2 Elektroda Uji 

Elektroda uji yang digunakan merupakan elektroda bola-plat  

(sphere-plane) dan runcing-plat (sharp-plane). Perbedaan bentuk 

elektroda dipilih untuk memisalkan 2 sumber partial discharge yang 

berbeda. Elektroda bola dan runcing dihubungkan ke kutub positif dan 

elektroda plat dihubungkan ke kutub negatif. Bahan elektroda ada yang 

terbuat dari stainless steel dan tembaga. Jarak kedua pasang elektroda uji 

divariasikan sebesar 0,5 cm dan 1 cm untuk mengetahui karakteristik 

MSPD. Elektroda yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 
Gambar 3.4 Sebelah Kiri Elektroda Sharp-Plane, 

Sebelah Kanan Elektroda Sphere-Plane. 
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3.1.3 High Frequency Current Tranformer (HFCT) 

Pada pengujian MSPD ini, dibutuhkan HFCT sebagai validasi 

data deteksi PD dengan metode arus bocor. Kabel ground dimasukan ke 

HFCT agar dapat mendeteksi arus bocor yang mengalir. HFCT yang 

digunakan dapat dilihat pada gambar 3.5 beserta spesifikasinya pada table 

3.2. 

 
Gambar 3.5 HFCT 

 

Tabel 3.2 Spesifikasi HFCT 

Type iHFCT54 innovit 

Application Indoor atau Outdoor 

Bandwidth 0,3 MHz - 150 MHz 

Load Impedance 50 Ω 

Sensitivity Iin 1mA (P-P), Vout ≥ 16mV (P-P) 

Operating Temperature -45 ~ 80 °C 

Storage Temperature -55 ~ 90 °C  

Signal Termination BNC atau N-50 

Dimension 108.4 mm × 110 mm × 30 mm 

Hole Dimension 54 mm 

Weight 0.855 kg 

Protection Class IP68 
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3.1.4 Antena Loop 

Antena yang digunakan pada pengujian ini adalah tipe antena loop 

yang terbuat dari bahan tembaga dengan tebal 5 mm, panjang 31 cm dan 

diameter lubang antena loop 10 cm. Antena loop merupakan peralatan 

listrik yang dapat menerima sinyal UHF. Ketika medan magnet pada 

waktu tertentu melewati kumparan, hal tersebut dapat menginduksi 

tegangan yang melewati terminal kumparan. Kondisi yang paling di 

harapkan untuk nilai return loss terbaik yaitu kurang dari -10 dB karena 

menyatakan nilai kehilangan suatu daya, oleh karena itu semakin kecil 

nilai return loss-nya maka akan semakin baik pula performansi antena 

tersebut [15]. Pada hasil uji performansi antena yang telah dilakukan 

terlebih dahulu sebelum pengujian dimulai, mendapatkan hasil bahwa 

antena loop bekerja dengan bagus pada frekuensi 751 MHz dan 2.581 

GHz karena hanya 2 titik tersebut yang memiliki nilai return loss dibawah 

-10 dB. Bentuk antena loop dan hasil uji performansi antena loop dapat 

dilihat pada gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6 Sebelah Kiri Bentuk Dari Antena Loop Dan Sebelah Kanan 

Hasil Uji Performansi Antena Loop. 
 

3.1.5 National Instrument (NI) Voltage 9775 

Modul NI yang digunakan dalam pengujian ini adalah tipe NI 

Voltage 9775 yang merupakan modul analog sebagai akusisi data. NI 

Voltage 9775 dapat mengubah sinyal listrik menjadi sinyal digital melalui 

bantuan software NI LabVIEW. Dalam pengujian MSPD pada isolasi 

minyak, sinyal listrik yang akan diubah oleh NI Voltage 9775 adalah 

sinyal tegangan dari antena loop, arus bocor dari HFCT dan sinyal 



 

18 

 

tegangan dari sumber yang dipakai. Bentuk modul NI Voltage 9775 dapat 

dilihat pada gambar 3.7 beserta spesifikasinya pada table 3.3. 

 
Gambar 3.7 NI Voltage 9775 

 
Tabel 3.3 Spesifikasi NI Voltage 9775 

Number of Channels 4 (Simultaneously Sampled) 

Input Type Reference Single-Ended 

Input Impedance 1 MΩ 

Input Capacitance 24 pF 

Input Coupling DC 

Input Range  

▪ Nominal ±10 Volt 

▪ Typical ±11,3 Volt 

▪ Minimum ±10,4 Volt 

ADC Resolution 14 Bits 

Overvoltage Protection ±30 Volt DC, safe operating area 

 

3.1.6 Verivolt Entube DE-HB 

Verivolt merupakan suatu peralatan listrik yang diproduksi untuk 

memungkinkan pengukuran sinyal pada sistem tegangan tinggi. Pada 



 

19 

 

penelitian ini jenis verivolt yang digunakan adalah Verivolt Entube DE-

HB yang dapat dilihat pada gambar 3.8 beserta spesifikasinya pada table 

3.4. Verivolt berfungsi menurunkan sinyal pada tegangan tinggi ke level 

tegangan rendah agar akuisisi data dapat dilakukan dengan aman. 

Verivolt Entube DE-HB yang digunakan memiliki rasio 2000 V : 10 V. 

 
Gambar 3.8 Verivolt Entube DE-HB 

 
Tabel 3.4 Spesifikasi Verivolt Entube DE-HB 

Max Input Delay < 20 ns 

Gain Temperature Driff ±40 ppm/°C 

Power Supply Voltage  8V to 28V 

Output Offset Voltage  < ±0,5 mV (on ±10V signal)  

Operating Temperature −0 to 70°C 

Ratio 2000 V : 10 V 

 

3.1.7 Chamber dan Isolasi Minyak 

Karena penelitian ini pada isolasi minyak maka membutuhkan 

wadah atau chamber. Chamber dalam penelitian ini terbuat dari akrilik 

bening setebal 0.4 mm dengan dimensi 15 cm × 15 cm × 16 cm. Chamber 

ini nantinya akan diisi dengan isolasi minyak jenis Shell Diala B. Isolasi 
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minyak yang digunakan dalam kondisi baru. Bentuk chamber beserta 

isolasi minyak dapat dilihat pada gambar 3.9. 

 
Gambar 3.9 Chamber Isolasi Minyak 

 

3.2 Pelaksanaan Pengujian 
Pengujian untuk penelitian deteksi MSPD pada isolasi minyak 

menggunakan antena dilakukan di laboratorium tegangan tinggi teknik 

elektro ITS. Langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan 

semua peralatan pengujian seperti, pembangkit tegangan tinggi AC, 

elektrode uji, sangkar faraday, modul NI Voltage 9775, HFCT, antena loop, 

Verivolt Entube DE-HB dan laptop. Pembangkitan tegangan tinggi AC 

dihubungkan ke objek penelitian yaitu dua pasang elektroda uji dengan 

jarak elektroda uji divariasikan sebesar 0,5 cm dan 1 cm, serta jarak 

antena loop dengan MSPD akan divariasikan sebesar 15 cm, 20 cm dan 

30 cm untuk mengetahui sensitivitas antena loop dalam mendeteksi 

MSPD pada isolasi minyak. 

Setelah persiapan selesai, kemudian objek pengujian akan disuplai 

tegangan tinggi AC secara perlahan. Pada jarak elektroda 0,5 cm, 

tegangan yang dimasukkan dimulai dari 7 kv, 8 kv dan 9 kv, sedangkan 

pada jarak elektroda 1 cm, tegangan yang dimasukkan dimulai dari 13 kv, 
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15 kv dan 16 kv.  Setiap parameter uji direkam selama 1 menit 

menggunakan software NI LabVIEW yang sudah terintegrasi dengan 

peralatan lainnya. Saat PD muncul akan menghasilkan medan EM 

disekitar objek pengujian dan ditangkap oleh antena loop. Aktivitas 

MSPD yang ditangkap oleh antena loop dapat dilihat pada software NI 

LabVIEW. HFCT digunakan untuk menvalidasikan data yang didapat 

dari antena loop menggunakan metode arus bocor dikarenakan HFCT 

memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dalam mendeteksi PD. Setelah 

data didapatkan maka dilakukan pengolahan dan akuisisi data. 

 

3.3 Pengolahan dan Akuisisi Data 
Akusisi data sinyal tegangan dari NI membutuhkan pengolahan 

sebagai berikut: 

1. Data mulai direkam ketika kondisi PD inception hingga PD steady 

state. 

2. Data MSPD yang didapatkan dari NI LabVIEW, akan 

berbentuk .tdms (Technical Data Management Streaming) 

sehingga file harus diolah kembali menggunakan DIAdem dan 

microsoft excel. 

3. Pada software DIAdem file yang berbentuk .tdms akan dibuka dan 

diolah yang kemudian diexport menjadi file berbentuk .xlsx milik 

microsoft excel agar bisa diolah dalam bentuk grafik. 

4. Pada software microsoft excel data MSPD yang dideteksi oleh 

antena loop akan diolah dengan metode PRPD secara manual.  

5. Data MSPD yang dideteksi antena loop akan divalidasikan dengan 

data yang dideteksi oleh HFCT lewat microsoft excel. 

6. Setelah semua data PRPD dan validasi HFCT selesai diolah akan 

diplot menggunakan software matlabR2016b sehingga dapat 

menampilkan grafik yang lebih bagus dan rapi. 

 

Adapun flowchart proses pengolahan data ditampilkan pada gambar 3.10 
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.  
Gambar 3.10 Flowchart Pengolahan Data 
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BAB IV 

HASIL DAN ANALISA DATA 

 

4.1 Perbandingan Bentuk Sinyal MSPD pada Isolasi 

Minyak yang Dideteksi Antena dan HFCT sebagai 

Validasi 
Pada penelitian ini digunakan metode arus bocor HFCT sebagai 

pendeteksi PD sesuai standar IEC 60270 yang akan digunakan sebagai 

validasi data pada antena loop untuk memastikan apakah antena loop 

benar mendeteksi PD atau tidak. Untuk variasi data yang digunakan 

adalah jarak elektroda sebesar 0,5 cm dan 1 cm dengan jarak antena 

sebesar 15 cm, 20 cm dan 30 cm. Data yang ditampilkan berada dalam 

rentang 5 siklus. Pada grafik validasi sumbu x adalah sudut phasa 

sedangkan sumbu y adalah magnitude dalam volt. 

 

4.1.1 Hasil Perbandingan Bentuk Sinyal MSPD pada Isolasi 

Minyak yang Dideteksi Antena dan HFCT dengan Jarak 

Elektroda 0,5 cm 

Untuk data validasi MSPD pada isolasi minyak dengan jarak 

elektroda 0,5 cm diambil pada tegangan 9 kV. Terlihat pada gambar 4.1, 

gambar 4.2 dan gambar 4.3, menunjukan terjadinya aktivitas PD pada 

antena dan HFCT dengan jarak antena 15 cm, 20 cm, dan 30 cm, memiliki 

perubahan bentuk sinyal yang muncul pada sudut fasa yang sama. 

 
Gambar 4.1 Sinyal Tegangan Sumber, Antena Loop dan HFCT dengan Jarak 

Antena 15 cm, Jarak Elektroda 0,5 cm, Tegangan 9 kV 



 

24 

 

 
Gambar 4.2 Sinyal Tegangan Sumber, Antena Loop dan HFCT dengan Jarak 
Antena 20 cm, Jarak Elektroda 0,5 cm, Tegangan 9 kV 

 

 
Gambar 4.3 Sinyal Tegangan Sumber, Antena Loop dan HFCT dengan Jarak 
Antena 30 cm, Jarak Elektroda 0,5 cm, Tegangan 9 kV 

 

4.1.2 Hasil Perbandingan Bentuk Sinyal MSPD pada Isolasi 

Minyak yang Dideteksi Antena dan HFCT dengan Jarak 

Elektroda 1 cm 

Untuk data validasi MSPD pada isolasi minyak dengan jarak 

elektroda 1 cm diambil pada tegangan 16 kV. Terlihat pada gambar 4.4, 

gambar 4.5 dan gambar 4.6, menunjukan terjadinya aktivitas PD pada 
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antena dan HFCT dengan jarak antena 15 cm, 20 cm, 30 cm, memiliki 

perubahan bentuk sinyal yang muncul pada sudut fasa yang sama. 

 
Gambar 4.4 Sinyal Tegangan Sumber, Antena Loop dan HFCT dengan Jarak 

Antena 15 cm, Jarak Elektroda 1 cm, Tegangan 16 kV. 

 

 
Gambar 4.5 Sinyal Tegangan Sumber, Antena Loop dan HFCT dengan Jarak 

Antena 20 cm, Jarak Elektroda 1 cm, Tegangan 16 kV. 
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Gambar 4.6 Sinyal Tegangan Sumber, Antena Loop dan HFCT dengan 
Jarak Antena 30 cm, Jarak Elektroda 1 cm, Tegangan 16 kV. 

 

4.2 Pengolahan Data MSPD dengan Metode PRPD 
PRPD merupakan metode untuk mengukur dan merekam 

fenomena PD pada siklus fasa tegangan yang berbeda.  Metode PRPD ini 

bertujuan untuk mengetahui jumlah PD yang terjadi dalam kurun waktu 

tertentu. Bentuk dari analisa PRPD ini berupa titik-titik yang 

merepresentasikan banyaknya PD dalam beberapa siklus. Selain 

banyaknya PD, metode ini juga akan memberi tahu seberapa besar 

magnitude PD yang muncul serta disudut fasa mana PD sering muncul. 

PRPD yang digunakan adalah PRPD antena. Dalam pengolahan PRPD 

ini diambil sebanyak 1500 siklus yang kurang lebih selama 30 detik 

dengan variasi jarak elektroda 0,5 cm dan 1 cm, serta jarak antena 15 cm, 

20 cm dan 30 cm. Pada grafik PRPD, sumbu x adalah sudut fasa dan 

sumbu y adalah magnitude dalam volt. 

 

4.2.1 Hasil Pengolahan PRPD MSPD Menggunakan Antena pada 

Isolasi Minyak dengan Jarak Elektroda 0,5 cm 

PRPD MSPD pada isolasi minyak dengan jarak elektroda 0,5 cm 

menggunakan 3 level tegangan yang berbeda, yaitu 7 kV, 8 kV dan 9 kV. 

Gambar 4.7, gambar 4.8 dan gambar 4.9 menunjukan pola PRPD pada 

variasi jarak antena 15 cm, 20 cm dan 30 cm.  

Dari hasil pengolahan PRPD terlihat pada jarak antena 15 cm PD 

sering muncul dan menumpuk pada sudut fasa 320,4°, pada jarak 20 cm 

PD sering muncul dan menumpuk pada sudut fasa 122,4°, sedangkan 

pada jarak 30 cm PD sering muncul dan menumpuk pada sudut fasa 
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151,2°. Pola PRPD MSPD pada isolasi minyak rata-rata berbentuk seperti 

segitiga yang meruncing dan ada pula yang seperti batang yang lurus. 

Jumlah titik PRPD dan magnitude terbesar dapat dilihat pada table 4.1. 

 
Gambar 4.7 Pola PRPD MSPD pada Isolasi Minyak dengan Jarak 
Elektroda 0,5 cm dan Jarak Antena 15 cm. 
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Gambar 4.8 Pola PRPD MSPD pada Isolasi Minyak dengan Jarak 

Elektroda 0,5 cm dan Jarak Antena 20 cm. 

 

 
Gambar 4.9 Pola PRPD MSPD pada Isolasi Minyak dengan Jarak 

Elektroda 0,5 cm dan Jarak Antena 30 cm. 
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Tabel 4.1 Tegangan Suplai, Jumlah titik PD, dan Magnitude PD Akibat 

Pengaruh Variasi Jarak Antena pada Jarak elektroda 0,5 cm 
Jarak 

Antena 

(cm) 

15 20 30 

Tegangan 

Suplai 
(kV) 

7 8 9 7 8 9 7 8 9 

Jumlah 
Titik PD 

114 168 214 81 96 120 70 93 114 

Magnitude 
Tertinggi 

(V)  

28.9 36.7 45.7 16.7 22.6 30.2 13.3 13.3 18.4 

 

 
Gambar 4.10 Grafik Perbandingan Jumlah Titik PD pada Jarak 

Elektroda 0,5 cm 
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Gambar 4.11 Grafik Perbandingan Magnitude Tertinggi PD pada Jarak 

Elektroda 0,5 cm 

 

4.2.2 Hasil Pengolahan PRPD MSPD Menggunakan Antena pada 

Isolasi Minyak dengan Jarak Elektroda 1 cm 

PRPD MSPD pada isolasi minyak dengan jarak elektroda 1 cm 

menggunakan 3 level tegangan yang berbeda, yaitu 13 kV, 15 kV dan 16 

kV. Gambar 4.12, gambar 4.13 dan gambar 4.14 menunjukan pola PRPD 

pada variasi jarak antena 15 cm, 20 cm dan 30 cm.  

Dari hasil pengolahan PRPD terlihat pada jarak antena 15 cm PD 

sering muncul dan menumpuk pada sudut fasa 320,4°, pada jarak 20 cm 

PD sering muncul dan menumpuk pada sudut fasa 320,4°, sedangkan 

pada jarak 30 cm PD sering muncul dan menumpuk pada sudut fasa 

320,4°. Pola PRPD MSPD pada isolasi minyak rata-rata berbentuk seperti 

segitiga yang meruncing dan ada pula yang seperti batang yang lurus. 

Jumlah titik PRPD dan magnitude terbesar dapat dilihat pada table 4.2. 
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Gambar 4.12 Pola PRPD MSPD pada Isolasi Minyak dengan Jarak 

Elektroda 1 cm dan Jarak Antena 15 cm. 

 

 
Gambar 4.13 Pola PRPD MSPD pada Isolasi Minyak dengan Jarak 

Elektroda 1 cm dan Jarak Antena 20 cm. 
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Gambar 4.14 Pola PRPD MSPD pada Isolasi Minyak dengan Jarak 
Elektroda 1 cm dan Jarak Antena 30 cm. 

 

Tabel 4.2 Tegangan Suplai, Jumlah Titik PD, dan Magnitude PD Akibat Pengaruh 

Variasi Jarak Antena pada Jarak Elektroda 1 cm 

Jarak 

Antena 
(cm) 

15 20 30 

Tegangan 
Suplai (kV) 

13 15 16 13 15 16 13 15 16 

Jumlah 
Titik PD 

164 214 240 75 127 187 70 108 155 

Magnitude 
Tertinggi 

(V)  

56.8 77.1 92.1 27.1 47.5 72.6 15.1 19.9 50.1 
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Gambar 4.15 Grafik Perbandingan Jumlah Titik PD pada Jarak 

Elektroda 1 cm 

 

 
Gambar 4.16 Grafik Perbandingan Magnitude Tertinggi PD (V) pada 

Jarak Elektroda 1 cm 
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4.3 Hasil Perbandingan Pengujian secara Single Source 

Partial Discharge (SSPD) yang Digabungkan dengan 

Pengujian Secara MSPD 
Pada pengujian ini hanya diambil 1 sampel saja untuk mengetahui 

bagaiaman perbandingan karakteristik PD jika pengujian dilakukan 

secara single source kemudian datanya digabung dan bagaimana jika 

langsung diuji secara multi source. Parameter yang digunakan dalam 

pengujian ini adalah jarak elektroda 1 cm dan jarak antenna 15 cm dengan 

tegangan suplai sebesar 16 kv. Gambar 4.17 menunjukkan hasil pengujian 

secara SSPD pada isolasi minyak menggunakan antena yang nantinya 

data dari elektroda sphere-plane dan elektroda sharp-plane akan 

digabungkan dan gambar 4.18 menunjukkan hasil pengujian secara 

MSPD pada isolasi minyak menggunakan antenna. Jumlah titik PD dan 

magnitude tertinggi PD dapat dilihat pada tabel 4.3.  

 
Gambar 4.17 Pengujian secara SSPD pada Isolasi Minyak 

Menggunakan Antena dengan Tegangan 16 kV, Jarak Elektroda 1 cm, 
Jarak Antena 15 cm. 
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Gambar 4.18 Pengujian secara MSPD pada Isolasi Minyak 

Menggunakan Antena dengan Tegangan 16 kV, Jarak Elektroda 1 cm, 

Jarak Antena 15 cm. 

 
Tabel 4.3 Perbandingan Jumlah Titik PD, dan Magnitude PD pada Pengujian 

secara SSPD dan MSPD dengan Jarak Elektroda 1 cm, Jarak Antena 15 cm dan 
Tegangan Uji 16 kV 

Pengujian SSPD MSPD 

Jumlah Titik PD 

- Elektroda Bola: 99 

- Elektroda Runcing: 122 

- Total: 221 

240 

Magnitude Tertinggi 

PD (V) 

- Elektroda Bola: 44.8 

- Elektroda Runcing: 44.9 
92.1 

 

4.4 Analisa Data Mengenai Pengaruh Jarak Elektroda 
Dapat dilihat pada data sebelumnya yakni tabel 4.1, tabel 4.2 dan 

gambar hasil pengolahan PRPD MSPD menggunakan antena pada isolasi 

minyak baik jarak elektroda 0,5 maupun jarak elektroda 1 cm 

menunjukkan bahwa parameter jarak elektroda 1 cm memiliki magnitude 

PD yang lebih tinggi dan jumlah titik PD yang lebih banyak daripada 
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jarak elektroda 0,5 cm. Kemudian tegangan yang diberikan pun berbeda 

pada setiap elektroda dan ini otomatis akan berpengaruh kepada jumlah 

titik PD dan magnitude PD. 

Pada jarak elektroda 0,5 cm tegangan yang diberikan adalah 7 kV, 

8 kV dan 9 kV yang mana ini dalam kondisi pre-breakdown, sedangkan 

untuk jarak elekrtoda 1 cm tegangan yang diberikan sebesar 13 kV, 15 kV 

dan 16 kV. Dapat dilihat bahwa tegangan awal pada elektroda 1 cm untuk 

mendapatkan partial discharge inception-nya pun sudah tinggi terlebih 

dahulu, sedangkan semakin tinggi tegangan yang diberikan, PD lebih 

banyak terjadi karena medan listrik yang tinggi mengelilingi ujung 

elektroda [14]. Pada gambar 4.19 dapat dilihat grafik perbandingan 

jumlah titik PD yang dideteksi antena dengan jarak elektroda 0,5 cm dan 

1 cm, tegangan yang diambil pada grafik tersebut adalah tegangan 

tertinggi masing-masing elektroda yaitu 9 kV dan 16 kV, sedangkan pada 

gambar 4.20 merupakan grafik perbandingan magnitude tertinggi PD-nya.  

 

 
Gambar 4.19 Grafik Perbandingan Jumlah Titik PD setiap Elektroda. 
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Gambar 4.20 Grafik Perbandingan Magnitude Tertinggi PD setiap 

Elektroda. 

 

4.5 Analisa Data Mengenai Pengaruh Jarak Antena 
Pada pengujian yang telah dilakukan parameter jarak antena yang 

digunakan sebesar 15 cm, 20 cm dan 30 cm. Data perbandingannya dapat 

dilihat pada gambar 4.10, gambar 4.11, gambar 4.15, gambar 4.16, 

gambar 4.19 dan gambar 4.20.  Pada data tersebut membuktikan bahwa 

seiring bertambahnya jarak antena atau menjaunya antena dari MSPD, 

jumlah titik PD-pun berkurang dan magnitude-nya berkurang pula. Dapat 

disimpulkan bahwa sensitivitas antena berkurang jika menjauh dari 

sumber PD-nya. Ini dikarenakan terdapat redaman gelombang EM. 

Intesitas gelombang EM berkurang ketika gelombang EM melewati jarak 

tertentu. Redaman tersebut dapat disebabkan oleh hamburan, penyerapan, 

difraksi dan refleksi gelombang EM [16]. 

 

4.6 Analisa Data Mengenai Pengolahan PRPD 
Untuk Analisa PRPD MSPD menggunakan antena pada isolasi 

minyak ini berfokus pada jumlah titik PD, magnitude tertinggi PD dan 

pola apa yang terbentuk pada metode PRPD. Karena jumlah titik PD dan 

magnitude tertinggi PD sudah dibahas pada sub bab 4.4 dan sub bab 4.5 

pada sub bab ini akan membahas dari segi pola atau pattern PD-nya. 

Dapat dilihat pada gambar pengolahan PRPD sebelumnya, 

karakteristik pola PRPD MSPD pada isolasi minyak berdasarkan 

pengujian yang sudah dilakukan sebagai berikut, yang pertama setiap 

fenomena PD muncul titik PRPD akan berkumpul pada suatu sudut fasa 
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tertentu. Lalu yang kedua, titik PRPD yang berkumpul tersebut 

membentuk pola seperti segitiga yang meruncing serta ada pula yang 

hanya berbentuk garis vertikal. Kemudian yang ketiga, setiap kenaikan 

tegangan serta semakin dekat jarak antena terhadap sumber PD, jumlah 

titik PD akan bertambah banyak dan pola PRPD semakin meruncing dan 

menjulang tinggi, begitu juga sebaliknya. Untuk penyebab pola PRPD 

berbentuk seperti segitiga yang meruncing dapat dikarenakan oleh 

kekuatan dielektrik dari isolasi minyak yang memiliki kerapatan partikel 

sangat tinggi, sehingga saat PD muncul, PD seperti tertahan dan hanya 

bisa muncul pada 1 jalur saja dan tidak bisa menyebar. 

   

4.7 Analisa Data Mengenai Perbandingan Pengujian secara 

SSPD dan MSPD 
Dapat dilihat pada gambar 4.17, gambar 4.18 dan tabel 4.3. 

Pengujian yang dilakukan secara SSPD dan MSPD memiliki 

perberbedaan dari jumlah titik PD dan magnitude tertinggi PD. Pengujian 

secara single source yang digabungkan menghasilkan titik PD yang lebih 

sedikit yaitu sebanyak 221 titik, sedangkan pengujian secara MSPD 

memiliki titik PD sebanyak 240 titik, hanya selisih 19 titik lebih banyak. 

Namun perbedaan signifikan terjadi pada magnitude tertinggi PD. 

Pengujian secara MSPD memiliki magnitude yang lebih besar daripada 

pengujian secara SSPD yaitu 92.1 volt dengan 44.8 volt. Ini disebabkan 

karena perbedaan persebaraan medan listrik yang berbeda. Pada 

pengujian secara SSPD hanya 1 elektroda yang dialiri lisrtik. Secara tidak 

langsung persebaran medan listrik atau fenomena kemunculan PD hanya 

terjadi pada 1 elektroda saja, sedangkan jika pengujian dilakukan secara 

MSPD kedua elektroda teraliri listrik dan menghasilkan medan listrik 

yang tinggi sehingga PD yang muncul memiliki magnitude yang besar.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengolahan dan pembahasa mengenai hasil data 

pengujian deteksi MSPD pada isolasi minyak menggunakan antena, 

berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini: 

1. Jarak antena berpengaruh terhadap pendeteksian MSPD pada 

isolasi minyak, semakin dekat jarak antena, semakin bagus antena 

dalam menangkap sinyal PD dibuktikan pada data jarak antena 15 

cm dengan jarak elektroda 0,5 cm maupun 1 cm, lebih besar 

magnitude-nya dan lebih banyak titik PD-nya daripada jarak 

antena 30 cm dengan jarak elektroda 0,5 cm maupun 1 cm. 

2. Pola titik PRPD MSPD pada isolasi minyak menggunakan antena 

berbentuk seperti segitiga yang meruncing. 

3. Pengujian isolasi minyak secara multi source memiliki magnitude 

lebih besar daripada pengujian isolasi minyak secara single source. 

4. Antena loop yang digunakan pada jarak 15 cm, 20 cm dan 30 cm 

dapat mendeteksi MSPD pada isolasi minyak dengan baik. Hal ini 

dibuktikan bahwa validasi data antena dengan validasi data HFCT 

menunjukan karakteristik yang sama saat fenomena PD terjadi. 

 

5.2 Saran 

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah: 

1. Pada pengujian selanjutnya, dapat dilakukan pemberian berbagai 

jenis kontaminan pada isolasi minyak ataupun jenis isolasi minyak 

yang lain agar dapat mengetahui karakteristik PD lebih banyak. 

2. Dapat dilakukan pengujian dengan tema yang berbeda yaitu 

pemisahan sinyal MSPD pada isolasi minyak agar bisa mengetahui 

karakteristik PD pada setiap sumbernya. 

3. Saat dilakukan pengujian sebaiknya memperhatikan kondisi ruang 

laboratorium yang ideal, dimana tidak ada debu atau kotoran yang 

masuk, kemudian suhu, kelembapan, dan tekanan udara tidak 

berubah, dan pastikan ruangan memiliki jarak aman yang cukup 

bagi penguji dan tetap melakukan SOP. 
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