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KARAKTERISTIK POLA PARTIAL DISCHARGE 

INCEPTION VOLTAGE MENGGUNAKAN ANTENA 

PADA ISOLASI UDARA 

 

Nama   : Juan Christian Soebagio  

NRP   : 07111640000008 

Pembimbing I : Dr. Eng. I Made Yulistya Negara, S.T., M.Sc.  

Pembimbing II : Daniar Fahmi, ST., MT. 

 

ABSTRAK  

 Peralatan tegangan tinggi dapat rusak saat terjadi kegagalan pada 

isolasi. Kegagalan akan ditandai dengan adanya fenomena Partial 

Discharge (PD) saat kondisi pre-breakdown. Metode deteksi PD yang 

umum digunakan seperti thermografi dan acoustic emission (AE) masih 

memiliki beberapa kelemahan. Berdasarkan kondisi tersebut studi ini 

membahas metode deteksi PD yang mengandung Ultra High Frequency 

(UHF) pada isolasi udara dengan menggunakan antena yang dapat 

menangkap gelombang elektromagnetik. Elektroda yang digunakan 

adalah needle to plane (jarum ke datar). Variabel yang digunakan adalah 

bentuk dan jarak elektroda. Karakteristik yang dianalisa pada saat partial 

discharge inception voltage (PDIV). Data yang diambil akan diolah 

dengan Phase Resolved Partial Discharge (PRPD). Hasil analisa yang 

didapatkan dari antena akan dibandingkan dengan metode leakage 

current dengan menggunakan High Frequency Current Transformer 

(HFCT). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pola PDIV dapat 

diamati pada analisa PRPD, setiap elektroda memiliki karakteristik PD 

pada sudut fasa tertentu, elektroda runcing PD dominan terjadi pada sudut 

331.2° hingga 342°, elektroda kotak PD dominan terjadi pada sudut 334.8° 

hingga 356.4°, dan elektroda tumpul PD dominan terjadi pada sudut 306° 

hingga 313.2°. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antena loop dapat 

digunakan untuk mendeteksi dan mengamati pola PDIV pada isolasi 

udara. 

Kata kunci: Partial Discharge, Antena Loop, Variasi jarum-plat  
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Supervisor I : Dr. Eng. I Made Yulistya Negara, S.T., M.Sc.  

Supervisor II : Daniar Fahmi, ST., MT. 

 

ABSTRACT 

 High voltage equipment can be damaged when there is a failure of 

the insulation. Failure will be marked by the Partial Discharge (PD) 

phenomenon during the pre-breakdown condition. PD detection methods 

commonly used such as thermography and acoustic emission (AE) still 

have some weaknesses. Based on these conditions, this study discusses 

the detection method of PD containing Ultra High Frequency (UHF) in 

air insulation using an antenna that can capture electromagnetic waves. 

The electrodes used are needle to plane. The variables used are the shape 

and distance of the electrode. Characteristics analyzed during partial 

discharge inception voltage (PDIV). The data retrieved will be processed 

so that it displays Phase Resolved Partial Discharge (PRPD). The results 

obtained from the antenna will be compared with the leakage current 

method using the High Frequency Current Transformer (HFCT). PDIV 

pattern can be observed in the PRPD analysis, each electrode has the 

characteristics of PD at a certain phase angle. The dominant PD point 

electrodes occur at an angle of 331.2 ° to 342 °, the dominant PD box 

electrodes occur at an angle of 334.8 ° to 356.4 °, and the dominant PD 

blunt electrode occurs at an angle of 306 ° to 313.2 °. So, it can be 

concluded that the loop antenna can be used to detect and observe PDIV 

patterns in air insulation. 

Keyword: Partial Discharge, Loop Antenna, Needle to plane 

variation  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 Dalam sistem tenaga listrik, isolator merupakan sebuah peralatan 

yang sangat penting karena berfungsi untuk memisahkan bagian yang 

bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan. Tujuan dilakukan 

pemisahan tersebut adalah menghindari lompatan listrik atau percikan. 

Terdapat beberapa jenis media isolasi yaitu isolasi padat, cair dan udara. 

Setiap jenis isolasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga 

tegangan tembus dan pemanfaatannya juga bervariasi. Bahan isolasi dapat 

menunjukkan sifatnya bila dipengaruhi oleh medan listrik. Medan listrik 

yang berasal dari arus bolak balik (alternating current) akan 

menimbulkan gejala yang kompleks[1].  

 Isolasi udara merupakan salah satu isolasi yang umum digunakan 

pada peralatan tegangan tinggi. Isolasi udara memiliki keunggulan dapat 

mengisi ruang yang kosong dengan waktu cepat, instalasi sederhana, dan 

murah[2]. Arrester sela batang yang terpasang pada saluran transmisi 

adalah salah satu peralatan yang menggunakan udara sebagai bahan 

isolasinya. Selain itu isolasi udara digunakan untuk media peredam busur 

api pada pemutus udara (Air Blast Circuit Breaker). Beberapa faktor 

penyebab menurunnya kualitas isolasi adalah penuaan (aging), 

kontaminan, dan pemeliharaan yang kurang mumpuni sehingga dapat 

merusak peralatan[3].  

 Peralatan dapat rusak saat terjadi kegagalan (breakdown) isolasi 

karena adanya busur api (arc), suhu yang sangat panas dan karbonisasi. 

Kegagalan akan ditandai dengan adanya fenomena Partial Discharge (PD) 

saat kondisi pre-breakdown. PD merupakan peristiwa peluahan listrik 

lokal yang menghubungkan sebagian isolasi di antara dua konduktor. 

Kegagalan isolasi dapat dihindari dengan mendeteksi PD sedini mungkin. 

PD harus dihentikan dengan proses perawatan peralatan. 

 Metode deteksi PD yang paling umum adalah metode thermografi 

yang dilakukan dengan menganalisa perbedaan suhu antara dua elektroda 

dengan lingkungan. Kelemahan metode ini adalah kebutuhan akan 

ruangan yang gelap dan suhu lingkungan yang ideal. Selain itu metode 

Acoustic Emission (AE) juga dapat digunakan untuk mendeteksi PD 

dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik disekitar elektroda. 

Akan tetapi, biaya pemasangan Acoustic Emission sangatlah mahal[4]. 
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 Metode deteksi PD yang terbaru adalah menggunakan antena. 

Deteksi dengan menggunakan antena memiliki keunggulan yaitu tidak 

membutuhkan kontak langsung, biaya pemasangan relatif murah dan 

instalasi mudah. Beberapa macam metode deteksi PD dengan antena 

adalah microstrip, monopole, dipole dan loop antenna[3]. Setiap metode 

deteksi antena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Microstrip 

antenna unggul pada 1 alamat frekuensi[5]. Monopole dan dipole antenna 

yang tersambung dengan SDRSharp dapat mendeteksi PD dengan 

frekuensi yang sangat bervariasi. Loop antenna memiliki keunggulan dari 

kedua metode deteksi lainnya. Variasi dapat langsung dilakukan dengan 

sizing antenna yang murah dengan satu alamat frekuensi[6].    

 Berdasarkan kondisi tersebut tugas akhir ini membahas metode 

deteksi Partial Discharge pada isolasi udara dengan menggunakan antena. 

Penelitian ini menganalisa pengaruh variabel jarak dan bentuk elektroda 

pengujian. Elektroda yang digunakan adalah needle to plane dengan 

bahan steinless steel. Pembangkit tegangan tinggi yang digunakan adalah 

tipe Alternating Current (AC). Analisa yang dilakukan menggunakan 

metode Phase-Resolved Partial Discharge (PRPD). Kondisi yang 

dianalisa mulai dari ketika normal hingga munculnya arus bocor (leakage 

current). Hasil analisa menggunakan antena akan dibandingkan dengan 

metode leakage current menggunakan High Frequency Current 

Transformer (HFCT). 

 Batasan masalah pada penelitian ini adalah pengujian 

menggunakan trafo pengujian tegangan tinggi dengan tegangan AC 

(alternating current), Pengambilan data menggunakan antena loop 

dengan frekuensi range frekuensi UHF, jarak antena yang digunakan 

adalah 10cm dari elektroda uji, elektroda yang digunakan berbahan 

stainless steel, pengujian dilakukan pada suhu ruangan, dan pengambilan 

data sebanyak 3000 siklus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh bentuk dan jarak elektroda terhadap karakteristik 

partial discharge inception voltage (PDIV) pada isolasi udara. Selain itu 

tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi referensi 

penelitian atau tugas akhir selanjutnya, dan menjadi salah satu media 

belajar dalam mempelajari fenomena partial discharge pada isolasi udara. 
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1.2 Metodologi Penelitian 
 Langkah-langkah yang dikerjakan pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi literatur  

Studi literatur bertujuan sebagai penguasaan materi dalam Tugas 

Akhir ini. Penulis mempelajari tentang partial discharge yang terjadi 

pada bahan dielektrik udara, mulai dari karakteristik PD hingga 

mendeteksi menggunakan antena. Sumber yang digunakan berasal dari 

paper, jurnal, serta buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian tugas 

akhir penulis. 

2. Perancangan dan Pemodelan   

Perancangan yang dilakukan adalah memanfaatkan modul 

pembangkitan tegangan tinggi AC dan menggunakan elektroda needle to 

plane. Perancangan antena dilakukan dengan perhitungan berdasarkan 

referensi tertentu.  

3. Pengujian dan Pengambilan Data  

Setelah rangkaian siap di uji akan dilakukan pengambilan data. Data 

yang diambil adalah sinyal yang di deteksi oleh antena dan HFCT pada 

saat PDIV 

4. Evaluasi  

Setelah dilakukan pengujian dan pengambilan data maka akan 

dilakukan tahap evaluasi untuk menentukan apakah data yang didapatkan 

sudah sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan teori yang ada. 

Jika hasil pengujian sudah benar maka akan dilanjutkan dengan tahap 

berikutnya yaitu pengolahan dan analisa data, sedangkan jika hasil 

pengujian belum sesuai maka akan dilakukakan kembali tahap 

perancangan dan pemodelan. 

5. Pengolahan dan Analisis Data  

Setelah data eksperimen telah didapat maka mulai menuju tahap 

pengolahan dan analisa data. Data frekuensi, dan leakage current akan 

diklasifikan sehingga mendapatkan electrical characteristic dari PD 

tersebut. Sinyal yang didapatkan dari antena akan diolah untuk 

didapatkan Phase Resolved Partial Discharge (PRPD) Analisa tersebut 

didasarkan dengan referensi ilmiah tertentu. 

6. Penarikan Kesimpulan  

Kemudian tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atas data-

data yang telah diambil berdasarkan studi kasus yang ada. 

7. Penyusunan Laporan Tugas Akhir  

Pada tahapan terakhir, penulis menyusun laporan tugas akhir 
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berdasarkan progres yang telah dilaksanakan dan hasil perhitungan serta 

pengujian yang telah dilakukan. 

1.3 Sistematika Penulisan 
 Bab pertama berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, metodologi, sistematika penulisan dari 

penulisan pada studi ini. 

 Bab kedua berisi teori - teori seputar pembangkitan tegangan 

tinggi AC, kekuatan dielektrik, mekanisme kegagalan, partial discharge, 

antena loop. 

 Bab ketiga berisi tentang pengujian isolasi menggunakan 

pembangkitan tegangan tinggi ac, pengambilan data menggunakan 

NI9775, metode pengolahan data menggunakan labview, diadem, excel, 

serta MATLAB yang akan digunakan pada tugas akhir ini. 

 Bab keempat berisi hasil pengujian PDIV pada isolasi udara 

dengan variabel jarak dan bentuk elektroda dan kemudian diolah dan di 

analisis untuk mendapatkan PRPD (Phase Resolved Partial Discharge). 

 Bab kelima berisi kesimpulan dari hasil analisa dan saran dari studi 

yang telah dilakukan. 

1.4 Relevansi 
 Dengan adanya penelitian pada Tugas Akhir ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat, yaitu: 

1. Dapat dijadikan referensi penelitian terkait pendeteksian PD 

pada isolasi udara menggunakan antena.  

2. Dapat dijadikan referensi penelitian terkait karakteristik PD pada 

isolasi udara.  
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BAB II  

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pembangkitan Tegangan Tinggi AC  
 Tegangan bolak-balik (AC) diperoleh dari suatu trafo satu fasa 

yang biasa disebut trafo uji, trafo ini memiliki perbandingan belitan yang 

jauh lebih besar daripada trafo daya. 

 
Gambar 2.1 Pembangkitan Tegangan Tinggi AC 

Belitan primer trafo dihubungkan ke sumber tegangan rendah 

bolak-balik 220VAC/50Hz. Sedangkan belitan sekunder trafo 

membangkitkan tegangan tinggi dalam orde ratusan kilovolt[7]. Gambar 

2.1 merupakan gambar rangkaian pembangkitan tegangan AC. 

2.2 Isolasi Udara  
2.2.1 Kekuatan Dielektrik 

Isolasi gas merupakan isolasi yang paling banyak digunakan 

karena memiliki kekuatan dielektrik yang lebih besar jika dibandingkan 

dengan isolasi jenis lain. Isolasi udara memiliki kekuatan dielektrik paling 

buruk jika dibandingkan dengan isolasi sulfur Hexafuoride (SF6), carbon 

dioxide (CO2), dan nitrogen (N2). Kekuatan dielektrik merupakan ukuran 

kemampuan suatu material untuk bisa menahan tegangan tinggi tanpa 

terjadiya kegagalan[8]. Dalam isolasi udara, kekuatan dielektrik setara 

dengan tegangan kegagalan yang terjadi. 
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2.2.2 Mekanisme Kegagalan 

Proses kegagalan bahan isolasi udara tegantung pada pembawa 

muatan dalam udara (elektron dan ion). Melalui proses ionisasi, medan 

listrik dengan energi tertentu menyebabkan muatan bergerak. Proses 

dasar kegagalan isolasi udara adalah ionisasi benturan oleh elektron. 

Proses tersebut terdiri dari proses primer (banjiran elektron) dan sekunder 

(peningkatan banjiran elektron). 

Proses ionisasi adalah sebuah proses perbanyakan elektron pada 

ruang udara. Jenis ionisasi adalah ionisasi benturan, ionisasi foton, dan 

ionisasi termal. Dua elektroda yang dimasukkan dalam media udara 

dengan tegangan V maka akan timbul suatu medan listrik E yang 

mempunyai besar dan arah tertentu yang akan menyebabkan elektron 

bebas mendapatkan energi yang cukup untuk menuju kearah anoda 

sehingga menimbulkan proses ionisasi. Jika tegangan semakin meningkat 

maka jumlah elektron yang terionasisasi semakin banyak dibandingkan 

dengan jumlah ion yang ditangkap molekul oksigen. Elektron tersebut 

akan bergerak menuju anoda secara terus menerus sambil membuat 

benturan yang akan membebaskan lebih banyak elektron. Proses benturan 

ditampilkan pada gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2 Proses ionisasi dalam bentuk benturan 

Mekanisme kegagalan isolasi udara yaitu kegagalan townsend dan 

kegagalan streamer. Berdasarkan teori yang terdapat pada hukum Paschen 

disimpukan bahwa besar tegangan tembus akan semakin meningkat 

ketika tekanan udara dinaikkan. Hal ini disebabkan karena tekanan gas 

yang semakin tinggi mengakibatkan rapatnya molekul udara sehingga 

elektron membutuhkan energi yang lebih besar untuk bergerak. 

Mekanisme townsend merupakan awal peluahan dan dilanjutkan pada 

mekanisme streamer[9]. 
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2.3 Peluahan Sebagian (Partial Discharge) 
Peluahan sebagian (Partial Discharge) merupakan proses ionisasi 

elektron yang terjadi pada volume isolasi kecil karena adanya medan 

listrik yang tidak homogen. Energi yang diperoleh pada proses ini cukup 

sedikit akan tetapi terjadi secara terus menerus sehingga akan 

menyebabkan kegagalan dalam kurun waktu tertentu. Peluahan didalam 

meterial isolasi dikarenakan stress elektrik yang tinggi melewati rongga 

berisi udara. Stress listrik yang tinggi ini terbentuk akibat gradien 

tegangan antara tegangan yang diberikan dengan ground potensial. 

Partial Discharge terdapat 3 jenis yaitu peluahan korona (corona 

discharge), peluahan permukaan (surface discharge), dan peluahan dalam 

(internal discharge). Gambar 2.3 menampilkan jenis-jenis peluahan. 

 
Gambar 2.3 Jenis peluahan sebagian (a) peluahan korona, (b) peluahan 

permukaan, (c) peluahan dalam 

2.4 Radiasi Gelombang Elektromagnetik dari Partial 

Discharge 
Partial Discharge merupakan proses pergerakan muatan yang 

dipengaruhi oleh medan elektromagnetik. Muatan bergerak menimbulkan 

radiasi gelombang elektromagnetik dengan medan listrik tertentu. Muatan 

yang tidak bergerak hanya akan memancarkan medan listrik ke segala 

arah tetapi tidak menghasilkan medan magnet. Jika muatan bergerak 

konstan maka arah medan magnet dan medan listrik akan selalu tegak 

lurus[10]. 
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2.5 Loop Antena 
Dalam aplikasinya antena loop pada peralatan listrik, sensor loop 

kecil diperlukan hanya untuk menerima sinyal UHF. Ketika medan 

magnet yang memvariasikan waktu melewati kumparan, hal itu 

menginduksi tegangan dengan melintasi terminal kumparan. Sensor loop 

harus dirancang untuk memaksimalkan tegangan yang diinduksi untuk 

jenis resonansi frekuensi tertentu. Untuk sensor PD yang membutuhkan 

respons frekuensi datar, pita frekuensi resonansi harus dihindari dengan 

proses desain yang memadai. Contoh antena loop ditampilkan pada 

gambar 2.4. 

 
Gambar 2. 4 Loop Antenna [6] 

Berdasarkan hukum Faradays, medan magnet yang berubah-ubah 

terhadap waktu melalui permukaan yang dibatasi oleh lintasan tertutup 

menginduksi tegangan di sekitar loop seperti yang dinyatakan oleh 

persamaan (1) and (2): 

𝑣𝑖𝑛𝑑 = −𝑁
dΨ

𝑑𝑡
 (1) 

Ψ = ∫ 𝐵. 𝑑𝑆 (2) 

Dimana : 

Ψ = 𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡 

N = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑡𝑎𝑛 

B = 𝑀𝑒𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡 

S = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 
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2.6 Tinjauan Pustaka 
 Fenomena Partial Discharge merupakan fenomena kegagalan 

dielektrik yang dapat merusak peralatan. Beberapa penelitian terkait 

metode untuk mendeteksi terjadinya partial discharge banyak dilakukan. 

Metode tersebut adalah acoustic emission, Optical spectroscopy, RC 

circuit, metode leakage current dengan High Frequency Current 

Transformer (HFCT), dan yang terbaru menggunakan metode Very high 

frequency antenna. Pada tahun 2015 dilakukan penelitian menegenai 

perbandingan metode AE dengan Optical spectroscopy dengan judul 

“Comparative Studies of Partial Discharge Using Acoustic Emission 

Method and Optical Spectroscopy” oleh Tomasz Boczar[11]. Pada tahun 

yang sama penelitian deteksi partial discharge menggunakan RC circuit 

dilakukan oleh Umar Khayam dengan judul “Design of RC Circuit as 

Partial Discharge Detector”[12]. Pada tahun 2009 Chengke Zhou et al, 

telah dilakukan penelitian mengenai denoising sinyal PD yang dideteksi 

oleh HFCT dan Loop Antenna[13]. Pada tahun 2017 Jean Pierre 

Uwiringiyimana melakukan penelitian tentang pengukuran noise 

mengunakan HFCT dan loop antena dengan dasar penelitian 

implementasi denoising oleh Chengke Zhou et al[14].  

 Pada tahun 2018 Departemen Teknik Elektro ITS juga melakukan 

penelitian serupa dengan judul “Impact of Diameter and Gap Distance on 

Partial Discharge Detection in Transformer Oil using RTLSDR Method” 

oleh Daniar Fahmi[15]. Namun pada penelitian tersebut masih 

menggunakan CT biasa, sedangkan fenomena PD terjadi pada frekuensi 

tinggi sehingga dalam mendeteksinya diperlukan High frequency current 

transformer (HFCT), sehingga data yang didapatkan perlu diperbaiki lagi.  
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BAB III 

RANCANGAN PENGUJIAN 
 

3.1 Peralatan pengujian 
 Pada studi ini menggunakan tegangan tinggi AC dalam pengujian 

untuk mengetahui karakteristik pola partial discharge inception voltage 

(PDIV) pada isolasi udara dengan menggunakan antenna. Pada Gambar 

3.1 merupakan skema dari rangkaian pengujian yang digunakan pada 

tugas akhir ini, terdapat beberapa peralatan yang digunakan seperti 

pembangkitan tegangan tinggi AC, objek pengujian, antena, HFCT, 

sangkar faraday, dan NI 9223. Rangkaian yang digunakan selama 

melakukan pengujian dapat dilihat pada Gambar 3.2.  

 
Gambar 3.1 Skema rangkaian pengujian karakteristik pola PDIV pada isolasi 

udara 



  12  

 

 
Gambar 3.2 Gambar pengujian karakteristik pola PDIV pada isolasi udara 

3.1.1 Pembangkitan tegangan tinggi AC 

 Tegangan Tinggi AC yang digunakan untuk pengujian ini 

dibangkitkan dari tranformator tegangan tinggi AC di laboratorium 

Tegangan Tinggi Teknik Elektro ITS 

 
Gambar 3.3 Rangkaian pembangkitan AC 
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Tabel 3.1 Spesifikasi peralatan pembangkitan tegangan tinggi 

Nama Peralatan Spesifikasi 

High Voltage Transformer (TH) 100 kV, 10 kVA 

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

Measuring Capacitor (CM) 100 kV, 100 pF 

Earth Switch (ES) - 

Control Box (CB) OT276 dan DMI551 

 Tegangan suplai yang digunakan untuk transformator tegangan 

tinggi ini berasal dari PLN 220V yang memiliki perbandingan 

220/100.000 V, tegangan output trafo merupakan tegangan AC yang 

kemudian diukur menggunakan kapasitor pengukuran dan kemudian 

diukur di control box, sebelum menuju objek yang ingin diuji, tegangan 

tinggi AC melewati resistor parallel (wave tail) terlebih dahulu. Sebelum 

dan sesudah pengujian grounding switch akan pada posisi menutup untuk 

menyalurkan arus sisa pembangkitan ke tanah. Gambar 3.3 merupakan 

rangkaian pembangkitan tegangan AC yang digunakan, dan Tabel 3.1 

merupakan spesifikasi pembangkitan tegangan tinggi AC. 

3.1.2 Elektroda Uji 

 Elektroda uji yang digunakan pada pengujian ini adalah needle to 

plane, dengan tiga buah variasi ujung elektroda needle yaitu tumpul, 

kotak, runcing, dan sebuah elektroda datar. Elektroda tumpul dengan tebal 

4.3 mm, panjang 3 cm, elektroda kotak dengan tebal 3.82 mm, panjang 

2.5 cm, elektroda runcing dengan tebal 4.3 mm, panjang 3 cm, dan 

elektroda datar dengan tebal 10.45 mm, diameter 5 cm. Elektroda yang 

digunakan dalam pengujian dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 
Gambar 3.4 Elektroda Uji (a) elektroda tumpul, kotak, dan runcing (b) 

elektroda datar 
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3.1.3 Antena Loop 

 Pada peralatan listrik antena loop digunakan untuk menangkap 

sinyal UHF. Ketika medan magnet melalui kumparan dapat menginduksi 

tegangan yang melewati terminal kumparan. Pada gambar 3.5 merupakan 

gambar dari antena loop yang digunakan dalam pengujian. Antena loop 

yang akan digunakan telah dilakukan uji performansi antena terlebih 

dahulu. Hasil uji performansi antena didapatkan dua indikator yaitu 

Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) dan Return loss. VSWR adalah 

rasio perbandingan antara gelombang datang dan gelombang pantul 

dimana kedua gelombang tersebut membentuk gelombang berdiri, nilai 

VSWR terbesar yang masih dapat ditoleransi sesuai teori adalah 2. Return 

loss adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui 

berapa banyak daya yang hilang pada beban dan tidak kembali sebagai 

pantulan, kondisi yang paling di harapkan untuk nilai return loss terbaik 

yaitu kurang dari -10dB karena menyatakan nilai kehilangan suatu daya 

[16]. Hasil uji performansi antena sesuai teori menunjukan bahwa antena 

loop yang digunakan dalam pengujian bekerja maksimal pada frekuensi 

751MHz dan 2.581GHz, karena pada gambar 3.7 grafik return loss 

frekuensi tersebut memiliki nilai return loss terbaik yang kurang dari -

10dB, dan pada gambar 3.6 grafik VSWR frekuensi tersebut memiliki 

nilai VSWR kurang dari 2. 

 
Gambar 3.5 Antena Loop 
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Gambar 3.6 Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) 

 
Gambar 3.7 Return loss 

3.1.4 High Frequency Current Transformer (HFCT) 

 Pada pengujian ini dibutuhkan HFCT sebagai deteksi PD dengan 

metode arus bocor sebagai validasi metode deteksi PD antena dengan 

metode UHF. HFCT dipasang pada kabel tanah sehingga dapat 

mendeteksi arus bocor yang mengalir melalui kabel tanah. HFCT yang 

digunakan pada pengujian ini ditunjukkan pada gambar 3.8, dan 

spesifikasi HFCT dapat dilihat  pada tabel 3.2. 

 
Gambar 3.8 HFCT 
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Tabel 3.2 Spesifikasi HFCT 

Tipe iHFCT54 innovit 

Aplikasi Indoor dan outdoor 

Bandwidth 0.3-150MHz 

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

Impedansi beban 50Ω 

Temperatur kerja -45~80°C 

Temperatur penyimpanan -55~90°C 

Terminasi sinyal BNC atau N-50 

Kelas proteksi IP68 

3.1.5 Verivolt Entube DE-HB 2000:10 volt 

 Verivolt Entube DE-HB merupakan sebuah peralatan yang 

digunakan untuk menurunkan sinyal tegangan tinggi ke level tegangan 

yang lebih rendah sehingga dapat dilakukan pegukuran dengan aman. 

Verivolt ini memiliki spesifikasi 2000V:10V. Sinyal keluaran verivolt ini 

nantinya akan dihubungkan dengan peralatan NI 9775 untuk dilakukan 

akuisisi data. 

 
Gambar 3.9 Verivolt Entube DE-HB 

3.1.6 National Instrumen (NI) 9775 

 NI 91775 memiliki 4 channel digitizer yang dapat mengukur 

fenomena transien seperti gangguan listrik oleh sambaran petir pada 

saluran transmisi yang terjadi 20MS/s/ch. Modul ini dapat mengirim data 

pengukuran sampai dengan 128Mbits untuk dianalisa. NI 9775 memiliki 

tiga mode akuisisi yaitu, continuos mode, record mode, dan advanced 

mode.  
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 Pada pengujian karakteristik pola PDIV pada isolasi udara ini 

menggunakan 3 channel, yaitu channel a0 untuk tegangan sumber, 

channel a1 untuk antena loop, dan channel a2 untuk HFCT. Untuk 

menjalankan NI 9775 diperlukan sebuah program yang dibuat 

menggunakan software NI Labview. 

 
Gambar 3.10 NI 9775 

Tabel 3.3 Spesifikasi NI 9775 

Jumlah channel 4 (simultaneously sampled) 

Tipe input Reference single-ended 

Impedansi input 1MΩ 

Kapasitansi input 24pF 

Coupling input DC 

Input range  

Nominal ±10V 

Typical ±11.3V 

Minimum ±10.4V 

ADC Resolution 14bits 

Overvoltage protection ±30V DC, safe operating area 

 

3.2 Pelaksanaan Pengujian 
 Pengujian untuk tugas akhir ini dilakukan di laboratorium 

tegangan tinggi teknik elektro ITS. Pengujian ini menggunakan tegangan 

tinggi AC yang dihubungkan dengan objek pengujian berupa elekroda 

needle to plane dengan variasi bentuk needle, yaitu runcing, kotak, dan 

tumpul yang diletakkan pada isolasi udara. Jarak elektroda juga menjadi 

variabel pada tugas akhir ini, jarak elektroda yang digunakan adalah 

0.7cm dan 1.4cm. 



  18  

 

 Langkah pertama persiapkan semua kebutuhan pengujian dari 

pembangkit tegangan tinggi AC, elektroda uji, sangkar faraday, antena 

loop, HFCT, verivolt, NI9775, PC serta kamera. Kemudian atur jarak 

elektroda sesuai variabel yang sudah ditetapkan yaitu 0.7cm dan 1.4cm 

untuk ketiga jenis elektroda. Setelah semua peralatan pengujian sudah 

siap, kemudian objek pengujian akan disuplai dengan tegangan tinggi AC 

dengan kenaikan tegangan tiap 2kV hingga muncul partial discharge 

inception voltage (PDIV). Medan elektromagnetik yang muncul dari 

aktivitas partial discharge akan ditangkap oleh antena loop. Aktivitas 

partial discharge ini dapat direkam dan dilihat pada software NI LabView. 

HFCT menggunakan metode pembacaan arus bocor pada kabel tanah 

sehingga HFCT memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dalam 

mendeteksi PD. Sinyal partial discharge yang ditangkap oleh antena loop 

akan dilakukan validasi dengan sinyal partial discharge dari HFCT. Pada 

saat melakukan pengujian partial discharge juga dilakukan pengambilan 

video menggunakan kamera. Hasil dari video ini akan diambil dalam 

bentuk gambar-gambar ketika terjadi aktivitas partial discharge. 

3.3 Akuisisi dan Pengolahan Data 
 Proses akuisisi dan pengolahan data merupakan serangkaian 

pemrosesan data dari data mentah yang telah disimpan di PC melalui NI 

9775 menjadi sebuah data yang dapat ditampilkan dalam bentuk 

gelombang. 

 Data yang diambil adalah gelombang yang direkam dari NI 9775 

dengan tiga buah channel yang terhubung masing-masing oleh, antena 

loop, HFCT, dan sumber tegangan. Hasil data yang didapatkan pada NI 

9775 disimpan dalam format .TDMS. Format file .TDMS ini dibuka 

menggunakan software Diadem 2012, untuk kemudian di simpan dengan 

format .xlsx sehingga data dapat diolah untuk validasi dan PRPD 

menggunakan Microsoft Excel 365. Setelah data diolah menggunakan 

excel, kemudian data akan di plotting menggunakan software MatLab 

2016b. Pengambilan visual aktivitas partial discharge dilakukan dengan 

kamera dan dihasilkan video dengan format .mp4. Kemudian File video 

ini diolah menggunakan software Adobe Premiere untuk diambil gambar-

gambar aktivitas partial discharge yang terjadi pada objek pengujian. 

 Adapun proses pengolahan data partial discharge (PD) 

ditampilakan pada gambar 3.11, dan pengolahan hasil pengamatan visual 

PD pada gambar 3.12 
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Data PD antena yang didapat dari software Diadem 

 

 
Proses validasi bentuk sinyal PD yang ditangkap antena loop dan HFCT 
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Pengolahan (phase resolved partial discharge) PRPD dan Pengamatan 

Visual 

 
Gambar 3.11 Pengolahan data partial 

discharge inception voltage (PDIV) pada 

iolasi udara 

  
 (a) (b) 

   

  (c) 
Gambar 3.12 Pengolahan hasil pengamatan visual aktivitas PD pada 

elektroda jarum plat, (a) applied voltage 5.5kV, (b) applied voltage 7.5kV, 

(c) applied voltage 9.5kV 
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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

4.1 Inception Voltage 
 Inception voltage didefinisikan sebagai tegangan dengan pertama 

kali muncul arus korona. Pengujian inception voltage yang telah 

dilakukan menghasilkan data sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Inception voltage dengan variasi bentuk dan jarak elektroda 

Bentuk 

Elektroda 

needle 

Percobaan 

 Jarak Elektroda  

0.7cm 

Rata-

rata 

0.7cm 

1.4cm 

Rata-

rata 

1.4cm 

Runcing 

1 4.0kV 

4.0kV 

5.7kV 

5.53kV 2 4.1kV 5.5kV 

3 3.9kV 5.4kV 

Kotak 

1 4.0kV 

4.1kV 

6.6kV 

6.46kV 2 4.3kV 6.5kV 

3 4.0kV 6.3kV 

Tumpul 

1 7.1kV 

7.1kV 

8.4kV 

8.46kV 2 7.0kV 8.5kV 

3 7.2kV 8.5kV 

 
Gambar 4.1 Grafik inception voltage dengan variasi bentuk dan jarak elektroda 
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 Nilai inception voltage dengan variasi bentuk dan jarak elektroda 

ditampilkan kedalam sebuah grafik pada gambar 4.1. Bentuk dan jarak 

elektroda berpengaruh terhadap nilai inception voltage. Semakin tidak 

merata bentuk ujung elektroda dan semakin kecil jarak elektroda maka 

nilai inception voltage akan semakin kecil, dan juga sebaliknya semakin 

merata bentuk ujung elektroda dan semakin besar jarak elektroda maka 

nilai inception voltage akan semakin besar. Sesuai dengan teori medan tak 

seragam, semakin tidak ratanya ujung elektroda maka medan yang yang 

dihasilkan juga tidak seragam. Pada tingkat ketidakseragaman medan 

yang lebih tinggi setelah tercapainya kriteria streamer maka pertama-

tama akan terbentuk pra-peluahan yang stabil atau korona pada daerah 

yang dibatasi oleh medan setempat yang tinggi[17]. 

4.2 Perbandingan Bentuk Gelombang Antena, HFCT dan 

Sumber Tegangan sebagai Validasi Data Aktivitas Partial 

Discharge 
 Metode leakage current dengan HFCT digunakan sebagai validasi 

data partial discharge metode UHF dengan antena loop. Leakage current 

yang digunakan berbentuk gelombang yang ditangkap oleh HFCT. 

Leakage current dideteksi dengan menggunakan HFCT yang dipasang 

pada kabel ground dan dihubungkan melalui NI 9775. Data yang 

divalidasi merupakan bentuk gelombang yang ditangkap pada saat 

inception voltage. 

4.2.1  Perbandingan Deteksi Partial Discharge dengan Metode 

Leakage Current HFCT dan UHF Antenna Menggunakan 

Elektroda Runcing 

 Gambar 4.2, dan gambar 4.3 menunjukan aktivitas partial 

discharge yang terjadi pada saat inception voltage dengan jarak elektroda 

0.7cm dan 1.4cm. Sumbu x dan sumbu y pada gambar menunjukan sudut 

fasa, dan magnitudo sinyal partial discharge. Dapat dilihat aktivitas 

partial discharge akibat elektroda runcing yang dideteksi antena loop dan 

HFCT terletak pada sudut fasa yang sama. 
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Gambar 4.2 Sinyal tegangan sumber, antena loop, dan HFCT dengan bentuk 

elektroda runcing dan jarak elektroda 0.7cm 

 
Gambar 4.3 Sinyal tegangan sumber, antena loop, dan HFCT dengan bentuk 

elektroda runcing dan jarak elektroda 1.4cm 

4.2.2  Perbandingan Deteksi Partial Discharge dengan Metode 

Leakage Current HFCT dan UHF Antenna Menggunakan 

Elektroda Kotak 

 Gambar 4.4, dan gambar 4.5 menunjukan aktivitas partial 

discharge yang terjadi pada saat inception voltage dengan jarak elektroda 

0.7cm dan 1.4cm. Sumbu x dan sumbu y pada gambar menunjukan sudut 

fasa, dan magnitudo sinyal partial discharge.  Dapat dilihat aktivitas 
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partial discharge akibat elektroda kotak yang dideteksi antena loop dan 

HFCT terletak pada sudut fasa yang sama. 

 
Gambar 4.4 Sinyal tegangan sumber, antena loop, dan HFCT dengan bentuk 

elektroda kotak dan jarak elektroda 0.7cm 

 
Gambar 4.5 Sinyal tegangan sumber, antena loop, dan HFCT dengan bentuk 

elektroda kotak dan jarak elektroda 1.4cm 
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4.2.3  Perbandingan Deteksi Partial Discharge dengan Metode 

Leakage Current HFCT dan UHF Antenna Menggunakan 

Elektroda Tumpul 

 Gambar 4.6, dan gambar 4.7 menunjukan aktivitas partial 

discharge yang terjadi pada saat inception voltage dengan jarak elektroda 

0.7cm dan 1.4cm. Sumbu x dan sumbu y pada gambar menunjukan sudut 

fasa, dan magnitudo sinyal partial discharge.  Dapat dilihat aktivitas 

partial discharge akibat elektroda tumpul yang dideteksi antena loop dan 

HFCT terletak pada sudut fasa yang sama. 

 
Gambar 4.6 Sinyal tegangan sumber, antena loop, dan HFCT dengan 

bentuk elektroda tumpul dan jarak elektroda 0.7cm 

 
Gambar 4.7 Sinyal tegangan sumber, antena loop, dan HFCT dengan 

bentuk elektroda tumpul dan jarak elektroda 1.4cm 
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4.3 Analisis Hasil Pengolahan (Phase Resolved Partial 

Discharge) PRPD  
 Phase Resolved Partial Discharge (PRPD) adalah metode untuk 

mengukur dan merekam sinyal partial discharge pada siklus fasa 

tegangan yang berbeda. PRPD digunakan dalam menghitung banyaknya 

partial discharge yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Analisa PRPD 

hanya dapat dilakukan pada kondisi pre-breakdown. Hasil yang 

didapatkan dapat terdistraksi oleh noise (gangguan sinyal). Hasil PRPD 

menunjukan besar, banyak, dan siklus terjadinya PD yang terjadi pada 

suatu siklus tegangan. 

4.3.1  Analisa PRPD Akibat Elektroda Runcing 

 Gambar 4.8 dan 4.9 adalah hasil pengolahan PRPD menggunakan 

elektroda runcing dengan jarak sela 0.7cm dan 1.4cm pada isolasi udara. 

Sumbu x menyatakan sudut fasa dan sumbu y menyatakan magnitudo PD. 

Pola PD ini didapatkan dari 3000 siklus gelombang dimana setiap titik 

mempresentasikan pulsa PD. Dari hasil pengolahan PRPD didapatkan 

bahwa tegangan suplai berpengaruh terhadap besar magnitudo, dan 

jumlah PD yang dideteksi. 

 Gambar 4.8 menunjukkan pola PD akibat elektroda runcing yang 

ditangkap oleh antena loop pada isolasi udara dengan jarak sela 0.7cm. 

Pola PD diamati dengan tiga level tegangan, 4kV, 5kV, dan 6kV. Pola 

corona discharge siklus positif dapat terlihat menyebar pada beberapa 

sudut fasa sedangkan pada siklus negatif corona discharge terlihat 

menumpuk di sudut fasa tertentu yaitu pada sudut 331.2° sampai 342°. 

Nilai pulsa PD tertinggi pada setiap level tegangan yang di suplai yaitu -

10.459V, -13.221V, dan -18.909V. Jumlah PD yang terjadi pada setiap 

level tegangan adalah 67, 103, dan 117 titik. 

 Gambar 4.9 menunjukkan pola PD akibat elektroda runcing yang 

ditangkap oleh antena loop pada isolasi udara dengan jarak sela 1.4cm. 

Pola PD diamati dengan tiga level tegangan, 5.5kV, 7.5kV, dan 9.5kV. 

Pola corona discharge siklus positif dapat terlihat menyebar pada 

beberapa sudut fasa sedangkan pada siklus negatif corona discharge 

terlihat menumpuk di sudut fasa tertentu yaitu pada sudut 331.2° sampai 

342°. Nilai pulsa PD tertinggi pada setiap level tegangan yang di suplai 

yaitu -16.571V, -20.755V, dan -35.719V. Jumlah PD yang terjadi pada 

setiap level tegangan adalah 98, 113, dan 152 titik. 
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Gambar 4.8 Pola PRPD akibat elektroda runcing dengan jarak sela 

0.7cm pada tegangan, (a) 4kV, (b) 5kV, (c) 6kV 

 
Gambar 4.9 Pola PRPD akibat elektroda runcing dengan jarak sela 

1.4cm pada tegangan, (a) 5.5kV, (b) 7.5kV, (c) 9.5kV 



  28  

 

Tabel 4.2 Tegangan suplai, jumlah titik PD, dan Magnitudo PD akibat pengaruh 

jarak sela pada elektroda runcing 

Jarak 

Sela(cm) 
0.7 1.4 

Tegangan 

Suplai (kV) 
4 5 6 5.5 7.5 9.5 

Jumlah Titik 

PD 
67 103 117 98 113 152 

Magnitudo 

Tertinggi(V) 
10.459 13.221 18.909 16.571 20.755 35.719 

4.3.2  Analisa PRPD Akibat Elektroda Kotak 

 Gambar 4.10 dan 4.11 adalah hasil pengolahan PRPD 

menggunakan elektroda kotak dengan jarak sela 0.7cm dan 1.4cm pada 

isolasi udara. Sumbu x menyatakan sudut phasa dan sumbu y menyatakan 

magnitudo PD. Pola PD ini didapatkan dari 3000 cycle gelombang 

dimana setiap titik mempresentasikan pulsa PD. Dari hasil pengolahan 

PRPD didapatkan bahwa tegangan suplai berpengaruh terhadap besar 

magnitudo, dan jumlah PD yang dideteksi. 

 Gambar 4.8 menunjukkan pola PD akibat elektroda kotak yang 

ditangkap oleh antena loop pada isolasi udara dengan jarak sela 0.7cm. 

Pola PD diamati dengan tiga level tegangan, 4kV, 5kV, dan 6kV. Pola 

corona discharge siklus positif dapat terlihat menyebar pada beberapa 

sudut fasa sedangkan pada siklus negatif corona discharge terlihat 

menumpuk di sudut fasa tertentu yaitu pada sudut 334.8° sampai 356.4°. 

Nilai pulsa PD tertinggi pada setiap level tegangan yang di suplai yaitu -

11.153V, -15.001V, dan -17.720V. Jumlah PD yang terjadi pada setiap 

level tegangan adalah 59, 70, dan 109 titik. 

 Gambar 4.9 menunjukkan pola PD akibat elektroda kotak yang 

ditangkap oleh antena loop pada isolasi udara dengan jarak sela 1.4cm. 

Pola PD diamati dengan tiga level tegangan, 6.5kV, 8.5kV, dan 9.5kV. 

Pola corona discharge siklus positif dapat terlihat menyebar pada 

beberapa sudut fasa sedangkan pada siklus negatif corona discharge 

terlihat menumpuk di sudut fasa tertentu yaitu pada sudut 334.8° sampai 

356.4°. Nilai pulsa PD tertinggi pada setiap level tegangan yang di suplai 

yaitu -18.005V, -24.760V, dan -27.890V. Jumlah PD yang terjadi pada 

setiap level tegangan adalah 71, 109, dan 172 titik. 
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Gambar 4.10 Pola PRPD akibat elektroda kotak dengan jarak sela 

0.7cm pada tegangan, (a) 4kV, (b) 5kV, (c) 6kV 

 
Gambar 4.11 Pola PRPD akibat elektroda kotak dengan jarak sela 

1.4cm pada tegangan, (a) 6.5kV, (b) 8.5kV, (c) 9.5kV 
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Tabel 4.3 Tegangan suplai, jumlah titik PD, dan Magnitudo PD akibat pengaruh 

jarak sela pada elektroda kotak 

Jarak 

Sela(cm) 
0.7 1.4 

Tegangan 

Suplai (kV) 
4 5 6 6.5 8.5 9.5 

Jumlah Titik 

PD 
59 70 109 71 109 172 

Magnitudo 

Tertinggi(V) 
11.153 15.001 17.720 18.005 24.760 27.890 

4.3.3  Analisa PRPD Akibat Elektroda Tumpul 

 Gambar 4.8 dan 4.9 adalah hasil pengolahan PRPD menggunakan 

elektroda tumpul dengan jarak sela 0.7cm dan 1.4cm pada isolasi udara. 

Sumbu x menyatakan sudut phasa dan sumbu y menyatakan magnitudo 

PD. Pola PD ini didapatkan dari 3000 cycle gelombang dimana setiap titik 

mempresentasikan pulsa PD. Dari hasil pengolahan PRPD didapatkan 

bahwa tegangan suplai berpengaruh terhadap besar magnitudo, dan 

jumlah PD yang dideteksi. 

 Gambar 4.8 menunjukkan pola PD akibat elektroda tumpul yang 

ditangkap oleh antena loop pada isolasi udara dengan jarak sela 0.7cm. 

Pola PD diamati dengan dua level tegangan, 7kV, dan 8kV. Pola corona 

discharge siklus positif dapat terlihat menyebar pada beberapa sudut fasa 

sedangkan pada siklus negatif corona discharge terlihat menumpuk di 

sudut fasa tertentu yaitu pada sudut 306° sampai 313.2°. Nilai pulsa PD 

tertinggi pada setiap level tegangan yang di suplai yaitu -21.316V, dan -

23.877V. Jumlah PD yang terjadi pada setiap level tegangan adalah 76, 

dan 139 titik. 

 Gambar 4.9 menunjukkan pola PD akibat elektroda tumpul yang 

ditangkap oleh antena loop pada isolasi udara dengan jarak sela 1.4cm. 

Pola PD diamati dengan tiga level tegangan, 8.5kV, 10.5kV, dan 11kV. 

Pola corona discharge siklus positif dapat terlihat menyebar pada 

beberapa sudut fasa sedangkan pada siklus negatif corona discharge 

terlihat menumpuk di sudut fasa tertentu yaitu pada sudut 306° sampai 

313.2°. Nilai pulsa PD tertinggi pada setiap level tegangan yang di suplai 

yaitu -24.116V, -35.842V, dan -36.024V. Jumlah PD yang terjadi pada 

setiap level tegangan adalah 86, 101, dan 156 titik. 
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Gambar 4.12 Pola PRPD akibat elektroda tumpul dengan 

jarak sela 0.7cm pada tegangan, (a) 7kV, (b) 8kV 

 
Gambar 4.13 Pola PRPD akibat elektroda tumpul dengan 

jarak sela 1.4cm pada tegangan, (a) 8.5kV, (b) 10.5kV, (c) 11kV 

Tabel 4.4 Tegangan suplai, jumlah titik PD, dan Magnitudo PD akibat pengaruh 

jarak sela pada elektroda tumpul 

Jarak 

Sela(cm) 
0.7 1.4 

Tegangan 

Suplai(kV) 
7 8 8.5 10.5 11 

Jumlah Titik 

PD 
76 139 86 101 156 

Magnitudo 

Tertinggi(V) 
21.316 23.877 24.116 35.842 36.024 
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4.4 Pengamatan Visual Fenomena Korona 
 Ketakseragaman medan sebagai penyebab timbulnya fenomena 

korona tidak dapat dihindarkan pada peralatan tegangan tinggi. Kekuatan 

bahan isolasi mengalami penurunan akibat tumbukan bertubi pada bahan 

isolasi dan reaksi kimia yang terbentuk akibat korona. Pada karakteristik 

arus-tegangan, korona adalah glow pada tekanan yang tinggi. Pengamatan 

visual yang dilakukan adalah melihat glow yang muncul pada elektroda 

tegangan tinggi. Pengamatan dilakukan dengan memberikan kenaikan 

tegangan secara bertahap pada variasi bentuk dan jarak elektroda.  

4.4.1 Hasil Pengamatan Visual Akibat Elektroda Runcing 

 Gambar 4.14 menunjukan aktivitas corona discharge pada 

elektroda runcing dengan jarak sela 0.7cm. Saat elektroda disuplai 

tegangan awal 4kV menunjukan awal terbentuknya glow, dengan 

kenaikan tegangan suplai menyebabkan glow muncul semakin terang 

pada ujung elektroda runcing. Gambar 4.15 memnunjukkan kenaikan 

tegangan applied menyebabkan magnitudo PD yang dideteksi oleh antena 

loop dan HFCT semakin besar, sehingga tegangan applied berbanding 

lurus dengan magnitudo PD . 

 Gambar 4.16 menunjukan aktivitas corona discharge pada 

elektroda runcing dengan jarak sela 1.4cm. Saat elektroda disuplai 

tegangan awal 5.5kV menunjukkan awal terbentuknya glow, dengan 

kenaikan tegangan suplai menyebabkan glow muncul semakin terang 

pada ujung elektroda runcing. Pada jarak sela yang semakin besar dan 

tegangan suplai dinaikkan maka terlihat bahwa glow yang muncul pada 

elektroda runcing terang dan membuat jalur menuju elektroda datar. 

Gambar 4.17 menunjukkan kenaikan tegangan applied menyebabkan 

magnitudo PD yang dideteksi oleh antena loop dan HFCT semakin besar, 

sehingga tegangan applied berbanding lurus dengan magnitudo PD. 
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Gambar 4.14 Korona akibat elektroda runcing dengan jarak sela 0.7cm pada 

tegangan, (a) 4kV, (b) 5kV, (c) 6kV 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

Gambar 4.15 Magnitudo PD elektroda runcing dengan jarak sela 0.7cm pada 

tegangan, (a) 4kV, (b) 5kV, (c) 6kV 
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Gambar 4.16 Korona akibat elektroda runcing dengan jarak sela 1.4cm 

pada tegangan, (a) 5.5kV, (b) 7.5kV, (c) 9.5kV 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

Gambar 4.17 Magnitudo PD elektroda runcing dengan jarak sela 1.4cm pada 

tegangan, (a) 5.5kV, (b) 7.5kV, (c) 9.5kV 

4.4.2 Hasil Pengamatan Visual Akibat Elektroda Kotak   

 Gambar 4.18 menunjukan aktivitas corona discharge pada 

elektroda kotak dengan jarak sela 0.7cm. Saat elektroda disuplai tegangan 

awal 4kV menunjukan awal terbentuknya glow, dengan kenaikan 

tegangan suplai menyebabkan glow muncul semakin terang pada ujung 

elektroda kotak. Gambar 4.19 menunjukkan kenaikan tegangan applied 

menyebabkan magnitudo PD yang dideteksi oleh antena loop dan HFCT 

semakin besar, sehingga tegangan applied berbanding lurus dengan 

magnitudo PD. 
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 Gambar 4.20 menunjukan aktivitas corona discharge pada 

elektroda kotak dengan jarak sela 1.4cm. Saat elektroda disuplai tegangan 

awal 6.5kV menunjukkan awal terbentuknya glow, dengan kenaikan 

tegangan suplai menyebabkan glow muncul semakin terang pada ujung 

elektroda kotak. Pada jarak sela yang semakin besar dan tegangan suplai 

dinaikkan maka terlihat bahwa glow yang muncul pada elektroda kotak 

terang dan membuat jalur menuju elektroda datar. Gambar 4.21 

menunjukkan kenaikan tegangan applied menyebabkan magnitudo PD 

yang dideteksi oleh antena loop dan HFCT semakin besar, sehingga 

tegangan applied berbanding lurus dengan magnitudo PD. 

 
Gambar 4.18 Korona akibat elektroda kotak dengan jarak sela 0.7cm pada 

tegangan, (a) 4kV, (b) 5kV, (c) 6kV 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 4.19 Magnitudo PD elektroda kotak dengan jarak sela 

0.7cm pada tegangan, (a) 4kV, (b) 5kV, (c) 6kV 
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Gambar 4.20 Korona akibat elektroda kotak dengan jarak sela 1.4cm pada 

tegangan, (a) 6.5kV, (b) 8.5kV, (c) 9.5kV 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

Gambar 4.21 Magnitudo PD elektroda kotak dengan jarak sela 1.4cm pada 

tegangan, (a) 6.5kV, (b) 8.5kV, (c) 9.5kV 

4.4.3 Hasil Pengamatan Visual Akibat Elektroda Tumpul   

 Gambar 4.22 menunjukan aktivitas corona discharge pada 

elektroda tumpul dengan jarak sela 0.7cm. Saat elektroda disuplai 

tegangan awal 7kV menunjukan awal terbentuknya glow, dengan 

kenaikan tegangan suplai menyebabkan glow muncul semakin terang 

pada ujung elektroda tumpul. Gambar 4.23 mununjukkan kenaikan 

tegangan applied menyebabkan magnitudo PD yang dideteksi oleh antena 

loop dan HFCT semakin besar, sehingga tegangan applied berbanding 

lurus dengan magnitudo PD. 
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 Gambar 4.24 menunjukan aktivitas corona discharge pada 

elektroda tumpul dengan jarak sela 1.4cm. Saat elektroda disuplai 

tegangan awal 8.5kV menunjukkan awal terbentuknya glow, dengan 

kenaikan tegangan suplai menyebabkan glow muncul semakin terang 

pada ujung elektroda tumpul. Pada jarak sela yang semakin besar dan 

tegangan suplai dinaikkan maka terlihat bahwa glow yang muncul pada 

elektroda tumpul terang dan membuat jalur menuju elektroda datar. 

Gambar 4.25 menunjukkan kenaikan tegangan applied menyebabkan 

magnitudo PD yang dideteksi oleh antena loop dan HFCT semakin besar, 

sehingga tegangan applied berbanding lurus dengan magnitudo PD. 

 
Gambar 4.22 Korona akibat elektroda tumpul dengan jarak sela 0.7cm pada 

tegangan, (a) 7kV, (b) 8kV 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 4.23 Magnitudo PD elektroda tumpul dengan jarak sela 0.7cm pada 

tegangan, (a) 7kV, (b) 8kV 
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Gambar 4.24 Korona akibat elektroda tumpul dengan jarak sela 1.4cm pada 

tegangan, (a) 8.5kV, (b) 10.5kV, (c) 11kV 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

Gambar 4.25 Magnitudo PD elektroda tumpul dengan jarak sela 

1.4cm pada tegangan, (a) 8.5kV, (b) 10.5kV, (c) 11kV 

4.4.4 Hasil Pengamatan Visual Akibat Perbedaan Jenis Ujung 

Elektroda 

 Hasil pengamatan visual akibat perbedaan jenis ujung elektroda 

adalah corona discharge terlihat sebagai glow pada semua jenis ujung 

elektroda, glow paling banyak terjadi pada elektroda kotak, hal itu 

disebabkan karena ujung elektroda kotak memiliki banyak permukaan 

yang tidak rata, kemudian glow pada elektroda tumpul sedikit terlihat 

dikarenakan permukaan elektroda tumpul yang rata, sehingga persebaran 

medan merata pada ujung elektroda tumpul. Visualisasi glow corona 

discharge akibat perbedaan jenis ujung elektroda dapat dilihat pada 

gambar 4.26. Pada gambar 4.27 dapat dilihat bahwa elektroda runcing 

memiliki nilai leakage current lebih besar dari dua jenis ujung elektroda 
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lainnya, dikarenakan pada tegangan applied 9.5kV, elektroda runcing 

mendapat tegangan 71.79%PDIV, sedangkan elektroda kotak 

47.05%PDIV, dan elektroda tumpul 12.29%PDIV. 

 
Gambar 4.26 Gambar visusal corona discharge pada jarak 1.4cm 

dan tegangan 9.5kV akibat perbedaan jenis ujung elektroda, (a) 

runcing, (b) kotak, (c) tumpul. 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

Gambar 4.27 Grafik deteksi corona discharge dari antena loop dan HFCT dengan 

perbedaan jenis ujung elektroda, (a) runcing, (b) kotak, (c) tumpul. 
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BAB V 

PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Setelah dilakukan pembahasan mengenai hasil data pengujian 

pada bab sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil 

dari pengujian ini untuk mengetahui karateristik partial discharge 

inception voltage (PDIV) menggunakan antena pada isolasi udara, yaitu : 

 

a. Hasil pengujian menunjukkan bahwa antena loop dapat digunakan 

untuk mendeteksi partial discharge inception voltage  pada isolasi 

udara, dibuktikan dengan hasil perbandingan sinyal validasi PD 

dengan metode arus bocor menggunakan HFCT. 

b. Nilai rata-rata inception voltage bergantung pada bentuk elektroda 

dan jarak sela, semakin tidak rata permukaan sebuah elektroda  dan 

semakin kecil jarak sela maka nilai rata-rata inception voltage 

semakin kecil, kemudian semakin merata ujung elektroda dan 

semakin besar jarak sela maka nilai rata-rata inception voltage 

semakin besar, sesuai dengan hasil pengujian nilai rata-rata 

inception voltage terkecil terjadi pada elektroda runcing dengan 

jarak sela 0.7cm yaitu 4.0kV, dan nilai rata-rata inception voltage 

terbesar terjadi pada elektroda tumpul dengan jarak sela 1.4cm 

yaitu 8.46kV.  

c. Pola partial discharge inception voltage (PDIV) dapat diamati 

pada Analisa PRPD, setiap elektroda memiliki karakteristik PD 

pada sudut fasa tertentu, elektroda runcing PD dominan terjadi 

pada sudut 331.2° sampai 342°, elektroda kotak PD dominan 

terjadi pada sudut 334.8° sampai 356.4°, dan elektroda tumpul PD 

dominan terjadi pada sudut 306° sampai 313.2°. 

d. Jarak elektroda berpengaruh terhadap banyaknya titik PRPD yang 

muncul, semakin besar jarak elektroda maka jumlah titik PRPD 

akan semakin banyak.  

e. Magnitudo PD yang dideteksi oleh antena loop berbanding lurus 

dengan tegangan pembangkitan, semakin tinggi tegangan pada 

pembangkitan maka magnitudo PD yang dideteksi antena loop 

semakin besar. 

f. Glow corona dapat diamati secara visual, dengan karakteristik 

semakin besar tegangan pembangkitan glow yang muncul akan 

semakin terang dan panjang. 
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5.2 Saran 
 Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis untuk 

pengembangan penelitian ini adalah: 

a. Pengujian deteksi partial discharge dengan antena selanjutnya 

bisa menggunakan antena jenis lain yang memiliki bandwidth 

frekuensi yang lebih tepat, dalam mendesain antena lebih baik jika 

dilakukan dengan mahasiswa bidang studi telekomunikasi. 

b. Pada penelitian selanjutnya dapat membandingkan macam-macam 

karakteristik partial discharge seperti corona discharge, surface 

discharge, dan internal discharge.  
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