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ABSTRAK 
 

 

 Isolator adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan 

perpindahan muatan listrik. Karena itu isolator digunakan sebagai 

pembatas antara bagian yang bertegangan dan yang tidak bertegangan. 

Isolator pin adalah salah satu jenis isolator, yang digunakan pada tiang 

lurus (tangent pole) dan tiang sudut (angle pole) untuk sudut 5° sampai 

30°. Isolator jenis pin ini sendiri paling sering digunakan yang berbahan 

gelas dan keramik yang berbentuk kepingan dan bagian bawahnya diberi 

suatu pasak (pin) yang terbuat dari bahan besi. Dalam penggunaannya 

isolator ini akan menimbulkan medan pada permukaan isolator. 

 Pada tugas akhir ini akan dilakukan analisis perbandingan 

distribusi medan pada isolator pin yang berbahan gelas dan yang 

berbahan keramik. Metode yang digunakan adalah dengan 

menggunakan simulasi yang berbasis pada FEM (Finite Element 

Method). Prinsip dasar dari FEM (Finite Element Method) adalah proses 

diskretisasi, di mana suatu benda atau daerah yang dianalisis dibagi 

dalam bentuk elemen (mesh) yang saling terhubung dan dimodelkan ke 

dalam bentuk satu, dua, atau tiga dimensi. Serta membandingkan 

kondisi isolator dalam keadaan normal dan keadaan mendapat gangguan 

kontaminan air dan keretakan pada permukaan isolator.  

 
Kata Kunci :   Isolator Pasak berbahan keramik dan kaca, 

Kontaminan 
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ABSTRACT 
 

 

Insulator is a material that cannot or difficult to transfer an electrical 
charge. Therefore insulator material is used as a barrier between the part 
that have voltage potential and the part that didn’t have it. Pin-insulator 
is one kind of insulator, which is used on the straight power- pole (tangent 
pole) and angle power-pole (angle pole) for the angle of 5° to 30°. This 
pin-insulator type is basically made from porcelain or glass that shaped 
like a chip and at the bottom is given a pin made from iron. Insulator also 
serves to hold the electric field flowing from the wire conductor, so there 
is a small electric field on insulator surface. 
 In this study, will be analyzed comparison of an electric field 
distribution on an insulator material made from porcelain and glass. The 
method used use based simulation using FEM (Finite Element Method). 
The basic principle of FEM (Finite Element Method) is a discretized 
process, which is an object area analyzed by divided it in an element form 
(mesh) that interconnected each other and modeled in one, two or three 
dimensions form. And to compare the condition of the electric field in the 
insulator surface with normal conditions and to compare the condition of 
the electric field at the moment there are contaminant such as water and 
crack-gap. 

 
Key Words    :   Porcelain and Glass Pin-type-Insulator, Contaminant 
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BAB II 

Pengertian Isolator Listrik dan Jenis Kontaminan 

  

2.1 Isolator Jaringan 

     Isolator adalah suatu bahan yang tidak bisa atau sulit untuk 

melakukan perpindahan muatan listrik. Isolator jaringan tegangan tinggi 

merupakan peralatan yang digunakan untuk menopang kawat konduktor 

penghatar listrik pada sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik. 

Isolator jaringan tegangan tinggi merupakan bahan dielektrik yang 

digunakan untuk membatasi antara kawat penghantar listrik dengan 

kerangka penyangga agar tidak terjadi kebocoran arus (leakage current) 

atau loncatan bunga api (flash over) yang dapat menyebabkan terjadinya 

kerusakan pada sistem tenaga listrik dan membahayakan lingkungan 

sekitar penyangga. Kemampuan dielektrik isolator tersebut berguna 

untuk menahan beban potensial listrik dan medan listrik yang dihadapi 

isolator tersebut. 

 Fungsi utama dari isolator  adalah : 

1. Untuk membatasi bagian bertegangan dari kabel konduktor 

terhadap bagian penyangga 

2. Untuk menahan beban mekanis yang disebabkan oleh gaya 

tarik dan gaya berat kabel konduktor 

3. Untuk menjaga jarak antar penghantar 

 

2.2 Jenis Isolator Jaringan 

      Ada beberapa jenis isolator yang sering digunakan pada saluran 

transmisi dan distribusi sistem tenaga listrik. Dibedakan menurut bentuk 

dan fungsinya, yaitu : 

1. Isolator Jenis Pos (post type insulator) 

2. Isolator Jenis Pasak (pin type insulator) 

3. Isolator Jenis Gantung (suspension type insulator) 

4. Isolator Jenis Cincin (spool type insulator) 

Penggunaan tiap isolator berbeda-beda tergantung oleh fungsi, level 

tegangan dan letak penggunaan dari isolator tersebut. Kekuatan 

dielektrik dan mekanik isolator juga berpengaruh terhadap penggunaan 

isolator. Sebagai contoh isolator pasak digunakan untuk membatasi 

kawat penghantar dengan tiang listrik dan juga untuk membentuk sudut 

belok kawat penghantar dari penyangga satu ke penyangga lainnya agar 

tidak berubah. 
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Gambar 2.1 Isolator Pos (a), Isolator Pasak (b), Isolator Gantung (c) dan 

Isolator Cincin (d) 

 

2.3 Isolator Pasak 

      Isolator Pasak (pin-insulator) merupakan isolator yang dirancang 

sebagai penopang penghantar saluran. Isolator adalah salah satu jenis 

isolator yang biasa digunakan pada saluran distribusi tegangan 

menengah dan diletakkan pada tiang lurus (tangent pole) dan tiang sudut 

(angle pole) untuk sudut 5° sampai 30°. Isolator jenis pasak ini lebih 

sering digunakan pada tiang pendukung jaringan distribusi. Beberapa 

kelebihan isolator pasak adalah : 

1. Isolator pasak dirancang sedemikian rupa sehingga pada saat hujan 

membasahi permukaan isolator, maka air hujan dapat diteteskan 

dari permukaannya 

2. Isolator pasak hanya dapat digunakan pada beban tekan, dimana 

didesain agar dapat menahan beban konduktor yang terpasang 

pada saluran udara tengangan menengah. 

 

2.4 Bahan Isolator Pasak 

      Bahan yang sering digunakan dalam isolator pasak adalah gelas, 

keramik dan polimer dengan bagian bawahnya diberi suatu pasak yang 

terbuat dari besi. Tetapi untuk penggunaannya lebih sering 

menggunakan bahan keramik dan kaca. Isolator pasak ini terdiri dari 

satu atau beberapa lapisan petticoats (rain shed) yang disemen dan 

dipasang pada poros crossarm pada tiang pendukung. Lapisan petticoats 

ini juga dipasang pada bagian luar permukaan isolator agar air hujan 

yang membasahi isolator tidak menempel di permukaan.  
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2.4.1 Isolator Porselin 

 Isolator porselin dibuat dari dari bahan campuran tanah liat china 

(china clay) yang mengandung alumunium silikat. Alumunium silikat 

ini dicampur dengan plastic kaolin, kwarts, dan veld spaat.  Pada bagian 

luarnya dilapisi dengan bahan glazuur agar bahan isolator tersebut tidak 

berpori-pori. Isolator porselin memiliki sifat tidak menghantar (non 

conducting) listrik yang tinggi, dan memiliki kekuatan mekanis yang 

besar. 

 Kelebihan dari isolator porselin ini antara lain : 

1. Memiliki kekuatan dielektrik yang stabil karena porcelain 

memiliki ikatan ionik yang kuat antar atom penyusunnya. 

2. Memiliki kekuatan mekanik yang baik sehingga mampu 

menahan gaya tarik dari kabel konduktor 

3. Harga bahan cukup murah dan tersedia banyak 

4. Tahan lama dikarenakan dalam proses pembuatannya 

dilakukan beberapa proses seperti pencerakan dan pembakaran 

yang mengurangi kadar air menyebabkan porcelain 

mempunyai sifat awet 

5. Dapat digunakan pada daerah yang lembab ataupun terbuka 

 Kekurangan dari bahan isolator porselin adalah : 

1. Mudah pecah ketika dilakukan proses pembawaan ataupun 

pemasangan 

2. Berat, yang memang merupakan salah satu sifat dari porselin 

adalah memilik massa yang berat sehingga biaya yang 

dikeluarkan untuk pengiriman dan instalasi lebih besar 

3. Berpori-pori bila pembuatan tidak sempurna yang dapat 

menyebabkan tembus internal 

4. Mudah terpolusi karena porselin memiliki sifat hidrophilik 

yang mudah menangkap air 

 

2.4.2 Isolator Gelas  

 Isolator gelas pada umumnya terbentuk dari campuran 𝑆𝑖𝑂2, 𝐵2𝑂3, 

𝐴𝑙2𝑂3, 𝑃𝑏𝑂, 𝐵𝑎𝑂 dan 𝐶𝑎𝑂. Isolator gelas ini sering digunakan sebagai 

outdoor insulator dan overhead insulator.  

 Kelebihan dari isolator gelas antara lain : 

1. Memiliki kuat dielektri yang tinggi 

2. Koefisien muainya rendah 

3. Mudah dibentuk 

4. Bahan menyebar merata sehingga tidak ada pori-pori 
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5. Karena sifat tembus pandang maka apabila terjadi keretakan, 

ketidakmurniah bahan dan gelembung udara akan lebih mudah 

diketahui 

6. Harga isolator gelas lebih murah daripada isolator porselin 

Kekurananga dari isolator gelas antara lain : 

1. Isolator gelas memiliki sifant kondensasi (mengembun) 

sehingga debu dan kotoran mudah melekat pada isolator 

tersebut, yang dapat mengakibatkan permukaan isolator lebih 

konduktif dan dapat mengakibatkan flash over dan arus bocor 

lebih mudah muncul dan mempengaruhi medan listrik pada 

isolator tersebut 

2. Tegangan tembusnya rendah dan kekuatan dielektriknya 

berubah cepat sesuai perubahan suhu 

3. Rentan pecah karena materi pembentuknya 

4. Memiliki massa yang cukup berat 

 

2.4.3 Isolator Polimer 

 Isolator polimer lebih sering digunakan pada saluran transmisi dan 

isolator jenis gantung. Tapia da beberapa isolator pasak yang terbuat 

dari bahan polimer. 

Kelebihan dair isolator polimer antara lain : 

1. Massanya lebih ringan dari bahan isolator yang lain 

2. Memiliki sifat dielektrik dan termal yang lebih tinggi daripada 

bahan isolator lainnya 

3. Bentuknya yang stabil dan pemasangannya lebih mudah karena 

material pembentuknya 

4. Waktu pembuatan lebih singkat 

Kekurangan dari isolator polimer adalah : 

1. Sulit mendeteksi adanya kegagalan pada isolator 

2. Material penyusunnya lebih mahal dibandingkan bahan yang 

lainnya 

3. Kekuatan mekaniknya yang kecil sehingga dibutuhkan material 

lain seperti oversheath sebagai penyokongnya 
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 Gambar 2.2 Isolator Keramik (a), Isolator Kaca (b), Isolator Polimer (c) 

 

2.5 Kontruksi Isolator Pasak 

 Isolator pasak memiliki konstruksi yang standar. Isolator pasak 

terdiri dari badan inti isolator yang terbuat dari porselin atau kaca dan 

tiang penyangga yang terbuat dari besi. Bentuk kepala dari isolator pin 

disesuaikan lebar kabel konduktor.  

1. Kabel Konduktor 

Kabel konduktor merupakan bagian yang bertegangan dan 

mengalirkan arus listrik. Kabel konduktor ini berada diatas 

badan isolator. 

2. Badan inti 

Badan inti terbuat dari porselin atau gelas. Bentuk, ukuran, dan 

jumlah sirip dari isolator ini berbeda-beda tergantung 

spesifikasi dan kebutuhan masing-masing. Di dalam badan inti 

ini ada semen yang merekatkan antara badan isolator dengan 

batang penyangga. 

3. Batang penyangga 

Batang penyangga ini berfungsi sebagai pengikat antara 

isolator dengan tiang listrik 

 

(a) (b) (c) 
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Kabel Konduktor 

Badan 

Tiang Penyangga 

                           
 
Gambar 2.3 Kontruksi isolator pasak 

 

2.6 Pembentukan Sudut Kontak Air Pada Permukaan Isolator 

 Sudut kontak merupakan sudut yang terbentuk antara 2 batas 

permukaan yaitu air dengan permukaan isolator. Sifat hydrophobic pada 

suatu permukaan isolator mempengaruhi besar sudut kontak air yang 

menempel di permukaan isolator. Besar sudut kontak air pada  

permukaan isolator sendiri dapat mempengaruhi nilai medan listrik pada 

isolator tersebut.  

 Besar sudut kontak air pada suatu permukaan dapat dibagi menjadi 

tiga macam, yaitu : 

1. Basah keseluruhan 

Sudut kotak yang terbentuk antara butir air dengan permukaan 

isolator kurang dari 90 derajat. 

2. Basah sebagian 

Sudut kotak yang terbentuk antara butir air dengan permukaan 

isolator pada sekitar 90 derajat. 

3. Hampir tidak basah     
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Sudut kotak yang terbentuk antara butir air dengan permukaan 

isolator pada lebih dari 90 derajat. 

 

 
 

 
Gambar 2.4 Pembentukan sudut kotak pada permukaan Isolator 

 

2.7 Keretakan pada Permukaan Isolator 

 Keretakan permukaan isolator dapat menyebabkan flashover dan 

breakdown pada suatu isolator. Beberapa hal yang dapat menyebakan 

keretakan pada isolator antara lain adalah kesalahan pada saat proses 

pembuatan, pengiriman, dan insatalasi, atau ada tumbukan dari luar. 

Keretakan ini dapat mengurangi kemampuan dielektrik dan kemampuan 

hydrophobic suatu isolator. Terjadinya flashover menyebabkan 

kerusakan pada isolator oleh karena panas yang dihasilkan busur di 

sepanjang permukaan isolator. Keretakan ini juga mampu 

mempengaruhi nilai medan listrik pada isolator. 
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BAB III 

METODE PENGHITUNGAN MEDAN LISTRIK 

ISOLATOR PASAK  
 

3.1 Metode Elemen Hingga (FEM) 

Untuk melakukan simulasi perhitungan nilai distrbusi medan listrik 
pada isolator pasak berbahan keramik dan kaca akan menggunakan 
program berbasis analisa Metode Elemen Hingga atau FEM (Finite 

Element Method). Program yang digunakan untuk analisa FEM ini 
adalah CST Studio Suit.  

Metode elemen hingga merupakan salah satu metode numerik yang 
yang sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan struktur, 
termal dan elektromagnetik. Dalam metode ini permasalahan 
diselesaikan dengan menggunakan pendekatan prinsip dasar proses 
diskretasi, dimana suatu benda yang dianalisa dibagi menjadi bentuk-
bentuk kumpulan elemen (mesh) yang terhubung satu dengan lainnya 
dan kemudian dimodelkan dalam bentuk dua atau tiga dimensi. [1,2] 

Proses diskretisasi pada elemen hingga adalah proses pembagian 
pada pemodelan struktur objek dengan membaginya dalam elemen-
elemen kecil yang jumlahnya tidak terbatas tergantung objek tersebut. 
Elemen-elemen tersebut adalah bentuk mesh-mesh kecil yang terdapat 
pada obyek tersebut. Metode perhitungannya adalah menghitung mesh-
mesh kecil yang nantinya digabung menjadi suatu bentuk yang lebih 
besar untuk digabungkan. Hasil yang didapatkan berasal dari nilai 
pendekatan yang kontinyu terhadap  yang berhubungan antar bagian 
meshnya sehingga menjadi bentuk yang diharapkan. [5,8] 

     
3.2 Perhitungan Medan Listrik 

Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan 
listrik seperti elektron, proton dan ion yang berada pada ruangan di 
sekitar daerah yang terukur. Daerah ini masih dipengaruhi oleh sifat 
kelistrikan dari suatu muatan. Medan listrik ini erat hubungannya 
dengan coulomb, dimana satuan dari medan listrik ini adalah N/C atau 
Newton/Coulomb. 
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Gambar 3.1 Medan listrik yang timbul dari titik satu ke titik lainnya 

 
Rumus matematika untuk medan listrik [2,3] sendiri dapat 

diturunkan melalui hukum Coulomb mengenai gaya diantara dua titik 
muatan. Medan listrik dapat muncul karena adanya gaya (F) yang 
bertumpu pada suatu muatan listrik. 

 

𝐅𝑡 = 
1

4𝜋𝜀0

𝑞1𝑞𝑡

𝑅1𝑡
2  𝐚1𝑡                                              (3.1) 

 
Bila gaya tersebut bertumpu pada suatu muatan, maka : 
 

𝐅𝑡

𝑞𝑡

= 
𝑞1

4𝜋𝜀0𝑟1𝑡
2 𝐚1𝑡                                                   (3.2) 

 
Sehingga didapatkan rumus medan listrik, 
 

𝐄 =  
𝑞

4𝜋𝜀0𝑅
2
𝐚1𝑡                                                    (3.3) 

 
Bila memiliki suatu nilai potensial listrik (V), maka medan listrik juga 
dapat dihitung menggunakan persamaan gradien potensial : 

 

∇𝑉 =  
𝜕𝑉

𝜕𝑥
𝐚𝑥 +

𝜕𝑉

𝜕𝑦
𝐚𝑦 +

𝜕𝑉

𝜕𝑧
𝐚𝑧                                    (3.4) 

 
Sehingga didapatkan nilai E : 
 

𝐄 =  −∇𝑉                                                              (3.5) 
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3.2.1 Energi Pada Medan Listrik 

Medan listrik tentu memiliki muatan energi (WE) yang tersimpan di 
dalamnya, energi tersebut dapat dihitung menggunakan rumus [2] : 

 

𝑊𝐸 = 
1

2
∫ 𝜌𝑣𝑉𝑑𝑣                              
𝑉𝑜𝑙

               (3.6) 

 
Persamaan diatas merupakan perhitungan energi potensial total pada 

suatu muatan titik atau bidang. 
Keterangan :  
ρv  = Kerapatan volume dengan medan potensial (C/m3) 
V   = Potensial Listrik pada titik 
 
Total energi (WE) pada medan listrik pada suatu volum v adalah : 
 

𝑊𝐸 = 
1

2
∫𝜀(𝐄)2𝑑𝑣                                 
𝑉

        (3.7) 

 
menggabungkan rumus (3.5) dan (3.7) didapatkan total energi (WE) : 
 

𝑊𝐸 = 
1

2
∫𝜀(∇𝑉)2𝑑𝑣                                 
𝑉

        (3.8) 

  
 
 

3.3 Penerapan Perhitungan Medan Dengan Metode Elemen Hingga 

Dari persamaan Maxwell dapat kita ketahui bahwa nilai potensial 
listrik (V) memiliki hubungan dengan kerapatan flux listrik (D). Dari 
situ juga dapat diturunkan antara hubungan flux listrik (D) dengan kuat 
medan listrik (E). Sehingga didapat hubungan antara potensial listrik 
(V), flux listrik (D), medan listrik (E) dan gradien ∇ [2,3]  

 
∇. 𝐃 =  𝜌𝑣                                                    (3.9)    

 
Hubungan D dan E, 

 
𝐃 = 𝜀0𝜀𝑟 𝐄                                                      (3.10) 
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dimana, 
 

𝜀0𝜀𝑟  =  𝜀                                                (3.11) 
 

Bila polarisasi dianggap nol, akan didapat persamaan berupa, 
 

∇. ∇𝑉 =  −
𝜌𝑣

𝜀
                                             (3.12) 

 
Keterangan : 
E  = Intensitas Medan Listrik (V/m) 
V = Potensial Listrik (V) 
D = Kerapatan Fluks Listrik (C/m2) 
 
 Dari persamaan (3.12) diatas didapatkan hasil bahwa nilai 
permitivitas bahan (𝜀𝑟) berpengaruh terhadap nilai intensitas medan 
listrik (E) 
 

Persamaan poisson (3.9) diatas memiliki nilai gradien yang dapat 
diuraikan menjadi persamaan laplace berikut : 
 

∇2𝑉 =  
𝜕2𝑉

𝜕𝑥2
𝐚𝑥 +

𝜕2𝑉

𝜕𝑦2
𝐚𝑦 +

𝜕2𝑉

𝜕𝑧2
𝐚𝑧 = −

𝜌𝑣

𝜀
           (3.13) 

 
Bila ρv bernilai nol, dengan kondisi bahwa muatan titik dan 

kerapatan muatan permukaan digunakan sebagai kondisi batas dan 
sumber medan, maka didapatkan nilai : 
 

∇. ∇𝑉 = 0                                                  (3.14) 
 
Persamaan laplace (3.12) bila dirumuskan dalam koordinat kartesius, 

dapat menjadi bentuk persamaan : 
 

∇2𝑉 =  
𝜕2𝑉

𝜕𝑥2
𝐚𝑥 +

𝜕2𝑉

𝜕𝑦2
𝐚𝑦 +

𝜕2𝑉

𝜕𝑧2
𝐚𝑧 = 0                   (3.15) 

 
 
Dimana nilai 𝜌𝑣 = 0 
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3.4 Perhitungan Medan Pada Elemen Segitiga 

Inti dari metode elemen hingga adalah melakukan diskretasi atau 
pemodelan mesh yang kecil terhadap isolator yang dimodelkan. Mesh 
kecil ini berupa mesh elemen segitiga yang jumlah nya sangat banyak. 
Bila kita dapat menentukan atau mengetahui nilai potensial (V) pada 
tiap elemen segitiga dan menghitung nilai medan listrik pada setiap 
elemen segitiga maka akan diketahui nilai distribusi medan listrik pada 
isolator. Tiap sudut segitiga itulah yang memiliki nilai potensial listrik. 
Setiap nilai potensial listrik pada setiap elemen segitiga yang telah 
diketahui akan dihubungkan dengan elemen segitiga yang lain dalam 
bentuk yang berbeda satu degan lainnya. Akhirnya didapatkan nilai 
potensial listrik pada tiap bagian isolator. [2] 

 

 
Gambar 3.2 Pemodelan bentuk elemen segitiga 

 
Fungsi tegangan  (V) pada tiap titik (x,y) pada elemen segitiga dapat 

dimasukkan dalam bentuk rumus persamaan liner : 
 

𝑉 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑦                                         (3.16)  
 
Dari gambar 3.2 didapatkan nilai potensial listrik (V) berdasarkan 

permutasi i, il, dan i2. Sehingga sesuai dengan nilai gradient didapatkan 
suatu persamaan : 

 

𝑉 =  ∑𝑉𝑖𝛼𝑖 (𝑥, 𝑦)

3

𝑖=1

                                   (3.17) 
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      Karena sudah mengetahui nilai potensial listrik dari tiap sudut lemen 
segitiga maka nilai energi medan listrik (𝑊𝐸) pada tiap sudut elemen 
segitiga digabungkan dengan gradien potensial listrik dapat dirumuskan 
menjadi : 

 

𝑊𝐸 = 
1

2
 𝜀0𝜀𝑟  ∫|∇𝑉|2𝑑𝑠                           (3.18) 

 
Dengan menjabarkan gradien potensial pada tiap koordiat 

sudutnya didaptakan nilai energinya menjadi : 
 

𝑊𝐸 = 
1

2
 𝜀0𝜀𝑟  ∑∑𝑉𝑖  ∫ ∇𝛼𝑖∇𝛼𝑗𝑑𝑠 𝑉𝑗

3

𝑗=1

3

𝑖=1

         (3.19) 

                                                  
Dimana Si,jadalah komponen matriks pada sebuah elemen 

segitiga : 
 

 𝑆𝑖,𝑗 = ∫∇𝛼𝑖∇𝛼𝑗𝑑𝑠                               (3.20) 

 
Sehingga persamaan (3.6) dapat diturunkan sebagai matriks kuadrat 

dalam bentuk energi medan listrik : 
 

𝑊𝐸 =  
1

2
 𝜀0𝜀𝑟 𝑉

𝑡𝑆𝑉                               (3.21) 

 
Keterangan : 
WE  = Energi pada medan elektrostatik 
Ɛr       = Permitivitas relatif (bahan) 
 Ɛ0     = Permitivitas ruang hampa (8,854 x 10-12) 
V     = Matriks dari potensial listrik pada titik Ve1, Ve2, dan  Ve3 
T      = Transpose matriks V 
 

3.4.1 Penyatuan Elemen Segitiga  

Isolator yang telah didiskretisasi menjadi mesh-mesh elemen segitiga 
dan memiliki nilai potensial pada tiap elemen segitiganya, dapat 
digunakan untuk menentukan nilai potensial dan medan listrik pada 
seluruh bagian isolator dengan cara menyatukkan masing-masing 
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elemen segitiga kecil yang telah terbentuk pada seluruh bagian isolator 
menjadi suatu bentuk isolator yang utuh. Dari penyatuan tiap elemen 
segitiga itu dapat diketahui nilai nilai medan listrik (E), kerapatan fluks 
(D) dan energi (W) pada isolator. [2] 

     
 
Gambar 3.3 Penggabungan dua elemen segitiga 
 

Dari penggabungan beberapa elemen segitiga tadi didapatkan nilai 
energinya : 

 

𝑊 = 
1

2
 𝜀0𝜀𝑟 𝑉𝑐𝑜𝑛

𝑇 𝑆𝑉𝑐𝑜𝑛                               (3.22) 
 

Dimana   
 

𝑆 =  𝐶𝑇 𝑆𝑑𝑖𝑠  𝐶                                       (3.23) 
 
Persamaan  (3.23) dapat dijabarkan menjadi suatu matrik koefisien 

yang terhubung antar satu segitiga dengan yang lainnya. Matriks 
koefisiensi dari pengabungan dua element segitiga seperti pada gambar 
3.3 adalah : 

 

𝑆 =  

[
 
 
 
 
 𝑆11

(1)
+ 𝑆66

(2)
𝑆12

(1)
+

𝑆21
(1)

+ 𝑆46
(2)

𝑆22
(1)

+

𝑆64
(2)

𝑆13
(1)

𝑆65
(2)

𝑆44
(2)

𝑆23
(1)

𝑆45
(2)

𝑆31
(1)

                𝑆32
(1)

      

𝑆56
(1)

               𝑆54
(1)

      

   𝑆33
(1)

0

   0 𝑆55
(2)

]
 
 
 
 
 

         (3.24) 
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3.5 Kontruksi dan Spesifikasi Isolator Pasak Bahan Keramik dan 

Kaca 

Isolator yang digunakan dalam pemodelan simulasi distribusi medan 
listrik tugas akhir ini adalah isolator jenis pasak (pin-insulator) dengan 
rating tegangan nominal 33kV sesuai standart ALP-33-920. Perbedaan 
yang dibandingkan pada isolator yang disimulasikan adalah masing-
masing dibedakan menjadi isolator pasak dengan bahan keramik dan 
bahan gelas. Kontuksi isolator yang disimulasikan ditunjukkan pada 
gambar 3.4. 
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Dimensions and Performances characteristics in accordance with AS2947.2 
 
Threads – Pattern C in accordance with AS2947.3 
 

Gambar 3.4 Kontruksi isolator pasak ALP-33-920 dengan rating 33kV 
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Isolator yang disimulasikan adalah tipe ALP-33-920, dengan 6 sirip 
isolator sebagai media penyebaran medan. Untuk spesifikasi isolator 
ditunjukkan pada tabel 3.1. 

  
Tabel 3.1 Spesifikasi isolator type ALP-33-920 

Specification Unit 
Voltage Class kV 33 

Section Length "L" mm 240 
Section Height "H" mm 320 

Creepage Distance 
X-Y 755 
Y-Z 920 

Pin C/300/7 
Minimum Bending Falling Load kN 11 
 

3.6 Material Penyusun Isolator 

Material atau bahan penyusun dari isolator pasak yang digunakan 
pada simulasi ini diambi dari library CST Studio Suit. 
 
Tabel 3.2 Data sheet material isolator 

8No Unit 
Material 

Porselen Glass 

1 Epsilon 6 4.8 

2 Mue 1 1 

3 El. Cond. 1 x10-15   

4 Rho 2400 2230 

5 Therm. Cond. 2 1.1 

6 Heat cap. 1.1 0.75 

7 Diffusivity 7.57576 x10-7  6.57698 x10-7 

8 Young's Mod. 104 64 

9 Poiss. Ratio 0.3 0.2 

10 Thermal Exp. 4.9 3.3 
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3.7 Pemodelan Isolator Pasak 

Pemodelan isolator untuk simulasi medan listrik didasarkan pada 
katalog isolator pasak ALP/33/920. Desain katalog isolator pasak 
ALP/33/920 ini dikhusukan untuk isolator pasak berbahan keramik. 
Untuk perbandingan medan listrik yang akan disimulasikan maka ada 
dua variasi pemodelan isolator pasak yang akan dilakukan pada simulasi 
ini. Pemodelan yang pertama menggunakan isolator pasak dengan bahan 
keramik sesuai desain katalognya, dan pemodelan yang kedua 
menggunakan bahan kaca sebagai variasi pembandingnya. Pemodelan 
ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan distribusi medan listrik 
pada kedua jenis bahan isolator pada saat kondisi normal, 
terkontaminasi dan terdapat kerusakan pada permukaan isolator 

 
(a)            (b) 

  
Gambar 3.5 Isolator pasak bahan keramik (a), isolator pasak bahan kaca (b) 

 
3.8 Pemodelan Isolator Pasak Kedalam Bentuk Elemen Segitiga 

Pada simulasi berbasis FEM (Finite Element Method) ini 
perhitungan nilai medan listriknya menggunakan pemodelan elemen 
segitiga (Tetrahedral Mesh). Isolator yang dimodelkan adalah isolator 
distribusi sistem tenaga listrik dengan tipe Aerodynamic Line Pin. 
Bentuk yang dimodelkan dengan metode  elemen hingga ini adalah 
pemodelan isolator disertai dengan pemodelan kabel konduktornya 
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distribusinya yang diberi nilai potensial tegangan 33kv dan tiang 
penyangganya.  

 
Gambar 3.6 Pemodelan elemen segitiga pada isolator pasak 
 
3.9 Simulasi Pengaruh Kontaminan Air pada Permukaan 

Isolator pasak yang diletakkan di tempat terbuka tentu rawan 
terkena gangguan seperti hujan. Butiran air yang menempel pada 
permukaan akan menimbulkan gangguan pada medan listrik yang diukur 
dalam pemodelan simulasi. Butiran air yang menempel pada permukaan 
isolator ini memiliki beberapa bentuk tergantung sudut kontak 
pengenaannya. Untuk melihat pengaruh yang diberikan oleh sudut 
kontak butiran air maka akan dilakukan simulasi terhadap pengaruh 
sudut kontak butiran air terhadap distribusi medan listriknya pada sirip 
pertama isolator pasak. 

Kondisi yang digunakan dalam simulasi ini ada 3 : 
1. Kondisi butir air 1 

Kondisi ini butir air memiliki sudut kontak tepat 90𝑜 
2. Kondisi butir air 2 

Kondisi ini butir air memiliki sudut kontak > 90𝑜 
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3. Kondisi butir air 3 
Kondisi ini butir air memiliki sudut kontak < 90𝑜  

 

 
Gambar 3.7 Pemodelan sudut kontak 90𝑜 pada isolator pasak  (a), sudut kontak 
> 90𝑜 (b),dan sudut kontak < 90𝑜 (c) 

 
Dimana pembentukkan besar sudut kontak butiran air berpengaruh 

terhadap nilai medan listrik pada pinggir butiran air. Hal ini disebabkan 
oleh dua faktor yaitu : 

1. Sudut kontak pembentukkan butir air 
2. Nilai epsilon antara air, udara di sekitar dan bahan isolator 

(a) 

(b) 

(c) 
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Gambar 3.8 Pengaruh sudut kontak dan nilai epsilon 
 

 Dimana 𝜀 merupakan nilai permitivitas bahan dan 𝜃 merupakan 
sudut yang terbentuk dari persentuhan ketiga bahan antara air,udara dan 
bahan permukaan yang terkena butir air. 

 Nilai medan listrik pada permukaan isolator dapat diketahui 
melalui [7]: 
 

𝐸𝜌 = ∑ a𝑛𝜌𝑡+𝑛−1

∞

𝑛=0

                                       (3.25) 

Dan 

𝐸𝜑 = ∑ b𝑛𝜑𝑡+𝑛−1

∞

𝑛=0

                                     (3.26) 

 Nilai 𝐸𝜌 dan 𝐸𝜑 tergantung dari jarak 𝜌 dan 𝜑, posisi dari 
persentuhan tiga titik, singularitas eksponen t dan factor a𝑛 dan b𝑛 

3.10 Simulasi Pengaruh Retak pada Permukaan 

Kerusakan mekanis pada bentuk isolator juga akan mempengaruhi 
kemampuan dielektrik dari isolator tersebut untuk menahan medan 
listrik. Salah satu jenis kerusakan mekanis yang bisa timbul pada 
isolator jenis keramik dan kaca adalah keretakan. Apabila timbul 
keretakan atau rongga udara pada isolator tentu akan mempengaruhi 
nilai medan listrik pada isolator tersebut. 
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Untuk melihat pengaruh dari keretakan pada isolator terhadap nilai 
medan listrik maka akan dilakukan pemodelan isolator yang memiliki 
lubang pada sirip pertama isolator. Sehingga dapat dianalisi mengenai 
pengaruh lubang terhadap medan listrik sirip pertama. 

 

 
Gambar 3.9 Pemodelan ke retakan pada permukaan isolator pasak 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB IV 

HASIL SIMULASI DAN ANALISIS DATA 

 
 Pada bab ini akan dipaparkan hasil simulasi dan menganalisis hasil 

simulasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengetahui perbandingan 

nilai distribusi medan pada masing-masing bahan yang dimodelkan.  

 

4.1 Tegangan Kerja Isolator  

Tegangan kerja yang digunakan pada isolator ini sesuai dengan 

tegangan nominal isolator, yaitu 33 kV.  

Pada gambar 4.1 menunjukkan tegangan yang diberikan pada 

isolator tersebut. tegangan 33 kV diberikan pada konduktor berwarna 

merah. Untuk konduktor yang berwarna biru menunjukkan grounding 

isolator tersebut.  

Pada gambar 4.2 menunjukkan distribusi energi potensial tegangan 

listrik pada isolator tersebut, dimana antara bagian bertegangan yang 

berwarna merah yang memiliki nilai potensial tegangan listrik dan 

bagian bawahnya  tidak terdapat nilai potensial listrik yang lewat 

 

 
Gambar 4.1 Tegangan kerja isolator 
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Gambar 4.2 Distribusi tegangan listrik pada isolator 

 

4.2 Arah Distribusi Medan Listrik Isolator Pasak  

Pada gambar 4.3, dapat dilihat arah distribusi medan mengalami 

penyebaran kesegala arah  pada konduktor yang dikenai tegangan.  

 

 
Gambar 4.3 Arah distribusi medan pada isolator pasak 
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4.3 Perbandingan Medan Listrik pada Isolator Keramik dan Kaca 

Pada gambar 4.4 menunjukkan perbedaan nilai medan listrik antara 

isolator pasak berbahan keramik dan kaca. Dapat dilihat pada bagian 

konduktor atasnya nilai medan listrik pada isolator berbahan keramik 

adalah 7.42 × 104 kV/m dan isolator berbahan kaca adalah 7.54 ×
104 kV/m. 

 
(a)                                                        (b) 

Gambar 4.4 Perbandingan medan listrik isolator keramik (a) dan kaca (b) 

 

 Perbedaan nilai medan pada kedua jenis isolator ini disebabkan 

oleh perbedaan nilai permitivitas antar bahan keramik dengan bahan 

kaca dan perbedaan konduktifitas termal bahan. 
 

4.4 Pengaruh Pembentukan Sudut Kontak Pada Butir Air Terhadap 

Medan Listrik Isolator Keramik dan Kaca 

 Pada gambar 4.5 menunjukkan pengaruh sudut kontak air terhadap 

nilai medan listrik. Besarnya sudut kotak yang terbentuk berpengaruh 

pada perubahan medan listrik yang di tunjukkan pada gambar (a), (b) 

dan (c). Sudut kontak menyebabkan proses penumpukan muatan pada 

titik persudutannya, sehingga nilai medan menjadi naik pada kedua sisi 

kontaminan air. 
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Gambar 4.5 Pengaruh Sudut Kotak 90° terhadap nilai medan listrik 



33 
 

 
 
Gambar 4.6 Pengaruh Sudut Kotak > 90° terhadap nilai medan listrik 
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Gambar 4.7 Pengaruh Sudut Kotak < 90° terhadap nilai medan listrik 
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4.5 Perbandingan Medan listrik pada Badan Isolator Pasak 

berbahan Keramik dan Kaca 

Dalam bahasan ini, akan dilakukan perbandingan antara isolator 

pasak berbahan keramik dan gelas terhadap kemampuan isolator untuk 

menahan medan listrik. Nilai medan listrik yang diamati pada 

permodelan ini difokuskan pada badan isolator 

 

4.5.1 Medan listrik pada Badan Isolator pasak berbahan keramik 

  Dari gambar 4.8 menunjukkan nilai medan listrik pada badan 

isolator. Garis biru merupakan bagian yang diukur nilai medan 

listriknya. Dapat dilihat pada bahan keramik pengisian awal medan 

listrik pada titik teratas adalah sebesar 2,11 × 102 kV/m dan mengalami 

penurunan secara berkala sampai di titik terbawahnya yaitu sebesar 

0,47 × 102 kV/m. Dapat dilihat juga kurva mengalami beberapa 

penurunan nilai medan listrik pada bagian badan yang sejajar dengan 

sirip isolator. 
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Gambar 4.8 Kurva nilai medan listrik pada badan isolator berbahan keramik 
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4.5.2 Medan listrik pada Badan Isolator pasak berbahan kaca 

 Dari gambar 4.9 menunjukkan nilai medan listrik pada badan 

isolator. Garis biru merupakan bagian yang diukur nilai medan 

listriknya. Dapat dilihat pada bahan kaca pengisian awal medan listrik 

pada titik teratas adalah sebesar 1,92 × 102 V/m dan mengalami 

penurunan secara berkala sampai di titik terbawahnya yaitu sebesar 

0,378 × 102 V/m. Dapat dilihat juga kurva mengalami beberapa 

penurunan nilai medan listrik pada bagian badan yang sejajar dengan 

sirip isolator. 
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Gambar 4.9 Kurva nilai medan listrik pada badan isolator berbahan kaca 
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4.5.3 Perbandingan Medan Listrik Pada Badan Isolator Berbahan 

Keramik dan Kaca 

Dari gambar 4.10 menunjukkan perbandingan nilai medan listrik 

pada badan isolator pasak berbahan keramik dan kaca. Dapat dilihat 

pada bahan keramik pengisian awal medan listrik pada titik teratas 

adalah sebesar 2,11 × 102 kV/m dan mengalami penurunan secara 

berkala sampai di titik terbawahnya yaitu sebesar 0,47 × 102 kV/m. 

Sedangkan pada pada bahan kaca pengisian awal medan listrik pada titik 

teratas adalah sebesar 1,92 × 102 kV/m dan mengalami penurunan 

secara berkala sampai di titik terbawahnya yaitu sebesar 0,378 ×
102 kV/m. Secara bentuk kurva perbandingan medan listrik pun 

memiliki bentuk yang hampir sama, dimana terjadi peninggkatan nilai 

medan listrik pada bagian yang terdapat sirip isolator. 

 

 
 
Gambar 4.10 Kurva perbandingan nilai medan listrik pada badan isolator 

berbahan keramik dan kaca 

 

4.6 Perbandingan Medan Listrik pada Sirip Pertama Isolator Pasak 

Berbahan Keramik dan Kaca 

 Dalam bahasan ini, akan dilakukan perbandingan antara isolator 

pasak berbahan keramik dan gelas terhadap kemampuan isolator untuk 

menahan medan listrik. Nilai medan listrik yang diamati pada 

permodelan ini difokuskan pada sirip pertama isolator 
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4.6.1 Medan Listrik pada Sirip Pertama Isolator Pasak Berbahan 

Keramik 

 Dari gambar 4.11 menunjukkan nilai medan listrik pada sirip 

pertama isolator. Garis biru merupakan bagian yang diukur nilai medan 

listriknya. Dapat dilihat pada bahan keramik pengisian awal medan 

listrik pada titik teratas adalah sebesar 2,84 × 102 kV/m dan mengalami 

penurunan secara berkala semakin jauh dari sumber medannya. Tetapi 

pada ujung sirip isolator ini mengalami kenaikkan nilai medan listrik 

yang cukup tinggi hingga mencapai nilai medan listrik sebesar 6, 57 ×
102 kV/m. Hal ini disebabkan pada ujung sirip isolator timbul medan 

listrik yang terkumpul karena luas permukaannya yang lebih kecil dan 

terpusat. Seperti dilihat pada gambar 4.11 persebaran medan, dimana 

pada ujung isolator medannya lebih terkumpul.  
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Gambar 4.11 Kurva nilai medan listrik pada sirip pertama isolator berbahan 

keramik 
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4.6.2 Medan Listrik pada Sirip Pertama Isolator Pasak Berbahan 

Kaca 

 Dari gambar 4.12 menunjukkan nilai medan listrik pada sirip 

pertama isolator. Garis biru merupakan bagian yang diukur nilai medan 

listriknya. Dapat dilihat pada bahan kaca pengisian awal medan listrik 

pada titik teratas adalah sebesar 2,77 × 102 kV/m dan mengalami 

penurunan secara berkala semakin jauh dari sumber medannya. Tetapi 

pada ujung sirip isolator ini mengalami kenaikkan nilai medan listrik 

yang cukup tinggi hingga mencapai nilai medan listrik sebesar 5, 01 ×
102 kV/m. Hal ini disebabkan pada ujung sirip isolator timbul medan 

listrik yang terkumpul karena luas permukaannya yang lebih kecil dan 

terpusat. Seperti dilihat pada gambar 4.12 persebaran medan, dimana 

pada ujung isolator medannya lebih terkumpul.  
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Gambar 4.12 Kurva nilai medan listrik pada sirip pertama isolator berbahan 

kaca 
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4.6.3 Perbandingan Medan Listrik Pada Sirip Pertama  

 Dari gambar 4.13 menunjukkan perbandingan nilai medan listrik 

pada sirip pertama isolator pasak berbahan keramik dan kaca. Dapat 

dilihat pada bahan keramik pengisian awal medan listrik pada titik 

teratas adalah sebesar 2,84 × 102 kV/m. Sedangkan pada bahan kaca 

nilai medan listrik sebesar 2,77 × 102 kV/m. Kedua kurva ini memiliki 

bentuk yang hampir sama dimana dari nilai awal medan listrik yang 

cukup tinggi dan mengalami penurunan secara berkala, tetapi pada 

ujung sirip isolatornya mengalami kenaikkan yang sangat tinggi. Pada 

ujung sirip isolator yang berbahan keramik nilai medan listriknya 

sebesar 6, 57 × 102 kV/m. Sedangkan pada bahan kaca nilai medan 

listriknya sebesar 5, 01 × 102 kV/m.  

 
Gambar 4.13 Kurva perbandingan nilai medan listrik pada sirip pertama 

isolator berbahan keramik dan kaca 

 

 

4.7 Pengaruh Kontaminan Air Terhadap Medan Listrik Pada Sirip 

Pertama Isolator Berbahan Keramik dan Kaca 

Dalam bahasan ini, akan dilakukan pengamatan serta analisis medan 

listrik pada bagian sirip pertama isolator berbahan keramik dan kaca. 

Akan dibandingkan nilai dalam kondisi normal dan dalam kondisi 

terkontaminasi air. Nilai medan listrik yang diamati pada permodelan ini 

difokuskan pada tiga jenis sudut kontak kontaminan air yang diberikan, 

yaitu kondisi sudut kontak  90°, < 90° dan > 90o 
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4.7.1 Pengaruh Kontaminan Air I Terhadap Medan Listrik Pada 

Sirip Pertama Isolator Keramik 

 Dari gambar 4.14 menunjukkan nilai medan listrik pada sirip 

pertama isolator dengan kontaminan air sudut kontak 90° dibandingkan 

dengan kondisi normal. Adanya kontaminan air ini mempengaruhi nilai 

medan keseluruhan pada sirip isolator. Garis biru merupakan bagian 

yang diukur nilai medan listriknya. Dapat dilihat pada bahan keramik 

pengisian awal medan listrik pada titik teratas adalah sebesar 2,92 ×
102 kV/m dan mengalami penurunan secara berkala semakin jauh dari 

sumber medannya. Nilai medan listrik langsung mengalami kenaikan 

yang cukup tinggi ketika terkena butiran air. Hal ini disebabkan oleh 

sudut kontak yang diciptakan oleh kontaminan air yang membuat medan 

listrik terkumpul. Nilai medan listrik yang terukur pada sisi kiri butiran 

air adalah sebesar 2, 79 × 102 kV/m. Pada bagian tengah dari butiran air 

medan listrik berada dinilai paling rendah yaitu sebesar 0,224 ×
102 kV/m. Hal ini diakibatkan karena potensial listrik yang terjebak 

oleh butiran air. Kemudian nilai medan listrik naik lagi pada sisi kanan 

butiran air yaitu sebesar 2, 41 × 102 kV/m. Setelah itu mengalami 

penurunan kembali secara bertahap sampai akhirnya nilai medan naik 

kembali ketika mendekati ujung sirip isolator. Nilai medan listrik pada 

ujung sirip isolator adalah sebesar 6, 72 × 102 kV/m 

 Perubahan nilai medan ini terbentuk karena persinggungan sudut 

kontak yang diakibatkan antara tiga material yaitu zat cair (butiran air), 

zat padat (permukaan isolator) dan zat gas (udara di sekitarnya). Besar 

sudut yang ditimbulkan dari persinggungan ini akan menimbulkan nilai 

medan listrik yang berbeda-beda. 
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Gambar 4.14 Kurva nilai medan listrik pada sirip isolator keramik dengan 

kontaminan I  
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4.7.2 Pengaruh Kontaminan Air I Terhadap Medan Listrik Pada 

Sirip Pertama Isolator Kaca 

 Dari gambar 4.15 menunjukkan nilai medan listrik pada sirip 

pertama isolator dengan kontaminan air sudut kontak 90° dibandingkan 

dengan kondisi normal. Adanya kontaminan air ini mempengaruhi nilai 

medan keseluruhan pada sirip isolator. Garis biru merupakan bagian 

yang diukur nilai medan listriknya. Dapat dilihat pada bahan kaca 

pengisian awal medan listrik pada titik teratas adalah sebesar 2,83 ×
102 kV/m dan mengalami penurunan secara berkala semakin jauh dari 

sumber medannya. Nilai medan listrik langsung mengalami kenaikan 

yang cukup tinggi ketika terkena butiran air. Hal ini disebabkan oleh 

sudut kontak yang diciptakan oleh kontaminan air yang membuat medan 

listrik terkumpul. Nilai medan listrik yang terukur pada sisi kiri butiran 

air adalah sebesar 3, 15 × 102 kV/m. Pada bagian tengah dari butiran air 

medan listrik berada dinilai paling rendah yaitu sebesar 0,131×
102 𝑘V/m. Hal ini diakibatkan karena potensial listrik yang terjebak 

oleh butiran air. Kemudian nilai medan listrik naik lagi pada sisi kanan 

butiran air yaitu sebesar 2, 61 × 102 kV/m. Setelah itu mengalami 

penurunan kembali secara bertahap sampai akhirnya nilai medan naik 

kembali ketika mendekati ujung sirip isolator. Nilai medan listrik pada 

ujung sirip isolator adalah sebesar 5, 13 × 102 kV/m. 

 Perubahan nilai medan ini terbentuk karena persinggungan sudut 

kontak yang diakibatkan antara tiga material yaitu zat cair (butiran air), 

zat padat (permukaan isolator) dan zat gas (udara di sekitarnya). Besar 

sudut yang ditimbulkan dari persinggungan ini akan menimbulkan nilai 

medan listrik yang berbeda-beda. 
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Gambar 4.15 Kurva nilai medan listrik pada sirip isolator kaca dengan 

kontaminan I 
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4.7.3 Perbandingan Pengaruh Kontaminan Air I Terhadap Medan 

Listrik Pada Sirip Pertama Isolator Keramik dan Kaca 

 Dari gambar 4.16 menunjukkan perbandingan nilai medan listrik 

pada sirip pertama isolator pasak berbahan keramik dan kaca dengan 

kontaminan air yang membentuk sudut 90°. Dapat dilihat pada bahan 

keramik pengisian awal medan listrik pada titik teratas adalah sebesar 

2,92 × 102 kV/m. Sedangkan pada bahan kaca nilai medan listrik 

sebesar 2,83 × 102 kV/m. Kedua kurva ini memiliki bentuk yang 

hampir sama dimana dari nilai awal medan listrik yang cukup tinggi dan 

mengalami penurunan secara berkala. Ketika mengenai butiran air 

terjadi perubahan nilai medan yang cukup besar. Pada sisi kiri butiran 

air nilai medan listrik isolator berbahan keramik sebesar 2, 79 ×
102 kV/m. Sedangkan pada bahan kaca sebesar 3, 15 × 102 kV/m. 

Pada tengah butiran air mengalami penurunan nilai medan listrik, 

dimana nilai medan listrik pada bahan keramik adalah sebesar 0,224 ×
102 kV/m, sedangkan pada bahan kaca sebesar 0,131× 102 kV/m. Pada 

sisi kanan butiran air nilai medan listrik kembali naik lagi yaitu pada 

bahan keramik nilai medan listriknya sebesar 2, 41 × 102kV/m, 

sedangkan pada bahan kaca nilai medan listriknya sebesar 2, 61 ×
102kV/m. Nilai medan listrik kembali naik lagi pada ujung sirip 

isolator. Pada bahan keramik nilai medan listrik pada ujung isolator 

sebesar 6, 72 × 102kV/m, sedangkan pada bahan kaca sebesar 5, 13 ×
102 kV/m. 

 Perubahan nilai medan ini terbentuk karena persinggungan sudut 

kontak yang diakibatkan antara tiga material yaitu zat cair (butiran air), 

zat padat (permukaan isolator) dan zat gas (udara di sekitarnya). Besar 

sudut yang ditimbulkan dari persinggungan ini akan menimbulkan nilai 

medan listrik yang berbeda-beda. 
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Gambar 4.16 Kurva perbandingan nilai medan listrik pada sirip isolator 

keramik dan kaca dengan kontaminan I 

 

4.7.4 Pengaruh Kontaminan Air II Terhadap Medan Listrik Pada 

Sirip Pertama Isolator Keramik 

 Dari gambar 4.17 menunjukkan nilai medan listrik pada sirip 

pertama isolator dengan kontaminan air sudut kontak > 90° 

dibandingkan dengan kondisi normal. Adanya kontaminan air ini 

mempengaruhi nilai medan keseluruhan pada sirip isolator. Garis biru 

merupakan bagian yang diukur nilai medan listriknya. Dapat dilihat 

pada bahan keramik pengisian awal medan listrik pada titik teratas 

adalah sebesar 2,84 × 102 kV/m dan mengalami penurunan secara 

berkala semakin jauh dari sumber medannya. Nilai medan listrik 

langsung mengalami kenaikan yang cukup tinggi ketika terkena butiran 

air. Hal ini disebabkan oleh sudut kontak yang diciptakan oleh 

kontaminan air yang membuat medan listrik terkumpul. Nilai medan 

listrik yang terukur pada sisi kiri butiran air adalah sebesar 5,71 ×
102 kV/m. Pada bagian tengah dari butiran air medan listrik berada 

dinilai paling rendah yaitu sebesar 0,147× 102 kV/m. Hal ini 

diakibatkan karena potensial listrik yang terjebak oleh butiran air. 

Kemudian nilai medan listrik naik lagi pada sisi kanan butiran air yaitu 

sebesar 2, 50 × 102 kV/m. Setelah itu mengalami penurunan kembali 

secara bertahap sampai akhirnya nilai medan naik kembali ketika 

mendekati ujung sirip isolator. Nilai medan listrik pada ujung sirip 

isolator adalah sebesar 6, 49 × 102 kV/m 
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 Perubahan nilai medan ini terbentuk karena persinggungan sudut 

kontak yang diakibatkan antara tiga material yaitu zat cair (butiran air), 

zat padat (permukaan isolator) dan zat gas (udara di sekitarnya). Besar 

sudut yang ditimbulkan dari persinggungan ini akan menimbulkan nilai 

medan listrik yang berbeda-beda. 
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Gambar 4.17 Kurva nilai medan listrik pada sirip isolator keramik dengan 

kontaminan II 
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4.7.5 Pengaruh Kontaminan Air II Terhadap Medan Listrik Pada 

Sirip Pertama Isolator Kaca 

 Dari gambar 4.18 menunjukkan nilai medan listrik pada sirip 

pertama isolator dengan kontaminan air sudut kontak > 90° 

dibandingkan dengan kondisi normal. Adanya kontaminan air ini 

mempengaruhi nilai medan keseluruhan pada sirip isolator. Garis biru 

merupakan bagian yang diukur nilai medan listriknya. Dapat dilihat 

pada bahan kaca pengisian awal medan listrik pada titik teratas adalah 

sebesar 2,79 × 102 kV/m dan mengalami penurunan secara berkala 

semakin jauh dari sumber medannya. Nilai medan listrik langsung 

mengalami kenaikan yang cukup tinggi ketika terkena butiran air. Hal 

ini disebabkan oleh sudut kontak yang diciptakan oleh kontaminan air 

yang membuat medan listrik terkumpul. Nilai medan listrik yang terukur 

pada sisi kiri butiran air adalah sebesar 3, 02 × 102 kV/m. Pada bagian 

tengah dari butiran air medan listrik berada dinilai paling rendah yaitu 

sebesar 0,106× 102 kV/m. Hal ini diakibatkan karena potensial listrik 

yang terjebak oleh butiran air. Kemudian nilai medan listrik naik lagi 

pada sisi kanan butiran air yaitu sebesar 2, 36 × 102 kV/m. Setelah itu 

mengalami penurunan kembali secara bertahap sampai akhirnya nilai 

medan naik kembali ketika mendekati ujung sirip isolator. Nilai medan 

listrik pada ujung sirip isolator adalah sebesar 4, 39 × 102 kV/m. 

 Perubahan nilai medan ini terbentuk karena persinggungan sudut 

kontak yang diakibatkan antara tiga material yaitu zat cair (butiran air), 

zat padat (permukaan isolator) dan zat gas (udara di sekitarnya). Besar 

sudut yang ditimbulkan dari persinggungan ini akan menimbulkan nilai 

medan listrik yang berbeda-beda. 
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Gambar 4.18 Kurva nilai medan listrik pada sirip isolator kaca dengan 

kontaminan II 
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4.7.6 Perbandingan Pengaruh Kontaminan Air II Terhadap Medan 

Listrik Pada Sirip Pertama Isolator Keramik dan Kaca 

 Dari gambar 4.19 menunjukkan perbandingan nilai medan listrik 

pada sirip pertama isolator pasak berbahan keramik dan kaca dengan 

kontaminan air yang membentuk sudut > 90°. Dapat dilihat pada bahan 

keramik pengisian awal medan listrik pada titik teratas adalah sebesar 

2,84 × 102 kV/m. Sedangkan pada bahan kaca nilai medan listrik 

sebesar 2,79 × 102 kV/m. Kedua kurva ini memiliki bentuk yang 

hampir sama dimana dari nilai awal medan listrik yang cukup tinggi dan 

mengalami penurunan secara berkala. Ketika mengenai butiran air 

terjadi perubahan nilai medan yang cukup besar. Pada sisi kiri butiran 

air nilai medan listrik isolator berbahan keramik sebesar 5,71 ×
102 kV/m. Sedangkan pada bahan kaca sebesar 3, 02 × 102k V/m. 

Pada tengah butiran air mengalami penurunan nilai medan listrik, 

dimana nilai medan listrik pada bahan keramik adalah sebesar 0,147 ×
102 kV/m, sedangkan pada bahan kaca sebesar 0,106× 102 kV/m. Pada 

sisi kanan butiran air nilai medan listrik kembali naik lagi yaitu pada 

bahan keramik nilai medan listriknya sebesar 2, 50 × 102 kV/m , 

sedangkan pada bahan kaca nilai medan listriknya sebesar 2, 36 ×
102 kV/m. Nilai medan listrik kembali naik lagi pada ujung sirip 

isolator. Pada bahan keramik nilai medan listrik pada ujung isolator 

sebesar 6, 49 × 102 kV/m, sedangkan pada bahan kaca sebesar 5, 39 ×
102 kV/m. 

 Perubahan nilai medan ini terbentuk karena persinggungan sudut 

kontak yang diakibatkan antara tiga material yaitu zat cair (butiran air), 

zat padat (permukaan isolator) dan zat gas (udara di sekitarnya). Besar 

sudut yang ditimbulkan dari persinggungan ini akan menimbulkan nilai 

medan listrik yang berbeda-beda. 
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Gambar 4.19 Kurva perbandingan nilai medan listrik pada sirip isolator 

keramik dan kaca dengan kontaminan II 

 

4.7.7 Pengaruh Kontaminan Air III Terhadap Medan Listrik Pada 

Sirip Pertama Isolator Keramik 

 Dari gambar 4.20 menunjukkan nilai medan listrik pada sirip 

pertama isolator dengan kontaminan air sudut kontak < 90° 

dibandingkan dengan kondisi normal. Adanya kontaminan air ini 

mempengaruhi nilai medan keseluruhan pada sirip isolator. Garis biru 

merupakan bagian yang diukur nilai medan listriknya. Dapat dilihat 

pada bahan keramik pengisian awal medan listrik pada titik teratas 

adalah sebesar 2,86 × 102 kV/m dan mengalami penurunan secara 

berkala semakin jauh dari sumber medannya. Nilai medan listrik 

langsung mengalami kenaikan yang cukup tinggi ketika terkena butiran 

air. Hal ini disebabkan oleh sudut kontak yang diciptakan oleh 

kontaminan air yang membuat medan listrik terkumpul. Nilai medan 

listrik yang terukur pada sisi kiri butiran air adalah sebesar 3, 31 ×
102 kV/m. Pada bagian tengah dari butiran air medan listrik berada 

dinilai paling rendah yaitu sebesar 0,322× 102 kV/m. Hal ini 

diakibatkan karena potensial listrik yang terjebak oleh butiran air. 

Kemudian nilai medan listrik naik lagi pada sisi kanan butiran air yaitu 

sebesar 3, 39 × 102 kV/m. Setelah itu mengalami penurunan kembali 

secara bertahap sampai akhirnya nilai medan naik kembali ketika 

mendekati ujung sirip isolator. Nilai medan listrik pada ujung sirip 

isolator adalah sebesar 6, 23 × 102 kV/m 
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 Perubahan nilai medan ini terbentuk karena persinggungan sudut 

kontak yang diakibatkan antara tiga material yaitu zat cair (butiran air), 

zat padat (permukaan isolator) dan zat gas (udara di sekitarnya). Besar 

sudut yang ditimbulkan dari persinggungan ini akan menimbulkan nilai 

medan listrik yang berbeda-beda. 
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Gambar 4.20 Kurva nilai medan listrik pada sirip isolator keramik dengan 

kontaminan III 
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4.7.8 Pengaruh Kontaminan Air III Terhadap Medan Listrik Pada 

Sirip Pertama Isolator Kaca 

 Dari gambar 4.21 menunjukkan nilai medan listrik pada sirip 

pertama isolator dengan kontaminan air sudut kontak < 90° 

dibandingkan dengan kondisi normal. Adanya kontaminan air ini 

mempengaruhi nilai medan keseluruhan pada sirip isolator. Garis biru 

merupakan bagian yang diukur nilai medan listriknya. Dapat dilihat 

pada bahan kaca pengisian awal medan listrik pada titik teratas adalah 

sebesar 2,78 × 102 kV/m dan mengalami penurunan secara berkala 

semakin jauh dari sumber medannya. Nilai medan listrik langsung 

mengalami kenaikan yang cukup tinggi ketika terkena butiran air. Hal 

ini disebabkan oleh sudut kontak yang diciptakan oleh kontaminan air 

yang membuat medan listrik terkumpul. Nilai medan listrik yang terukur 

pada sisi kiri butiran air adalah sebesar 3, 48 × 102 kV/m. Pada bagian 

tengah dari butiran air medan listrik berada dinilai paling rendah yaitu 

sebesar 0,285× 102 kV/m. Hal ini diakibatkan karena potensial listrik 

yang terjebak oleh butiran air. Kemudian nilai medan listrik naik lagi 

pada sisi kanan butiran air yaitu sebesar 3, 51 × 102 kV/m. Setelah itu 

mengalami penurunan kembali secara bertahap sampai akhirnya nilai 

medan naik kembali ketika mendekati ujung sirip isolator. Nilai medan 

listrik pada ujung sirip isolator adalah sebesar 4, 97 × 102 kV/m. 

 Perubahan nilai medan ini terbentuk karena persinggungan sudut 

kontak yang diakibatkan antara tiga material yaitu zat cair (butiran air), 

zat padat (permukaan isolator) dan zat gas (udara di sekitarnya). Besar 

sudut yang ditimbulkan dari persinggungan ini akan menimbulkan nilai 

medan listrik yang berbeda-beda. 
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Gambar 4.21 Kurva nilai medan listrik pada sirip isolator kaca dengan 

kontaminan III 
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4.7.9 Perbandingan Pengaruh Kontaminan Air III Terhadap 

Medan Listrik Pada Sirip Pertama Isolator Keramik dan Kaca 

 Dari gambar 4.22 menunjukkan perbandingan nilai medan listrik 

pada sirip pertama isolator pasak berbahan keramik dan kaca dengan 

kontaminan air yang membentuk sudut < 90°. Dapat dilihat pada bahan 

keramik pengisian awal medan listrik pada titik teratas adalah sebesar 

2,86 × 102 kV/m. Sedangkan pada bahan kaca nilai medan listrik 

sebesar 2,78 × 102 kV/m. Kedua kurva ini memiliki bentuk yang 

hampir sama dimana dari nilai awal medan listrik yang cukup tinggi dan 

mengalami penurunan secara berkala. Ketika mengenai butiran air 

terjadi perubahan nilai medan yang cukup besar. Pada sisi kiri butiran 

air nilai medan listrik isolator berbahan keramik sebesar 3, 31 ×
102 kV/m. Sedangkan pada bahan kaca sebesar 3, 48 × 102 kV/m. 

Pada tengah butiran air mengalami penurunan nilai medan listrik, 

dimana nilai medan listrik pada bahan keramik adalah sebesar 0,322 ×
102 kV/m, sedangkan pada bahan kaca sebesar 0,285 × 102 kV/m. Pada 

sisi kanan butiran air nilai medan listrik kembali naik lagi yaitu pada 

bahan keramik nilai medan listriknya sebesar 3, 39 × 102 kV/m, 

sedangkan pada bahan kaca nilai medan listriknya sebesar 3, 51 ×
102 kV/m. Nilai medan listrik kembali naik lagi pada ujung sirip 

isolator. Pada bahan keramik nilai medan listrik pada ujung isolator 

sebesar 6, 23 × 102 kV/m, sedangkan pada bahan kaca sebesar 4, 97 ×
102 kV/m. 

 Perubahan nilai medan ini terbentuk karena persinggungan sudut 

kontak yang diakibatkan antara tiga material yaitu zat cair (butiran air), 

zat padat (permukaan isolator) dan zat gas (udara di sekitarnya). Besar 

sudut yang ditimbulkan dari persinggungan ini akan menimbulkan nilai 

medan listrik yang berbeda-beda. 
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Gambar 4.22 Kurva perbandingan nilai medan listrik pada sirip isolator 

keramik dan kaca dengan kontaminan III 

 

4.8 Pengaruh  Keretakan Terhadap Medan Listrik Pada Sirip 

Pertama Isolator Keramik dan Kaca 

Dalam bahasan ini, akan dilakukan pengamatan serta analisis medan 

listrik pada bagian sirip pertama isolator berbahan keramik dan kaca. 

Akan dibandingkan nilai dalam kondisi normal dan dalam kondisi 

terdapat  keretakan.  

 

4.8.1 Pengaruh  Keretakan Terhadap Medan Listrik Pada Sirip 

Pertama Isolator Keramik 
 Dari gambar 4.23 menunjukkan nilai medan listrik pada sirip 

pertama isolator dengan  keretakan dibandingkan dengan kondisi 

normal. Adanya  keretakan ini mempengaruhi nilai medan keseluruhan 

pada sirip isolator. Garis biru merupakan bagian yang diukur nilai 

medan listriknya. Dapat dilihat pada bahan keramik pengisian awal 

medan listrik pada titik teratas adalah sebesar 2,75 × 102 kV/m, tetapi 

melonjak naik ketika berada di daerah keretakan sebesar 3,11 ×
102 kV/m dan mengalami penurunan secara berkala semakin jauh dari 

sumber medannya. Nilai medan listrik yang niak disebabkan oleh 

penumpukan medan pada ujung keretakan yang membuat medan listrik 

terkumpul. Nilai medan beberapa kali mengalami perubahan tergantung 

dari bentuk keretakannya. Apabila pada sudut keretakan nilai medan 

listriknya akan naik dan pada bagian tengah retak nilai medannya turun. 

Nilai medan listrik turun sepanjang permukaan sirip isolator dan pada 
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akhirnya naik kembali ketika mendekati ujung sirip isolator. Tetapi 

dibandingkan nilai medan keadaan normal, nilai medan listrik pada 

ujung isolator ketika terjadi retakan lebih kecil, dimana pada keretakan 

ini medan listrik yang diukur adalah medan listrik udara di dalam 

keretakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh nilai epsilon udara yang 

lebih kecil daripada nilai epsilon keramik, sehingga nilai medan 

listriknya lebih kecil. Pada ujung sirip isolator yang retak nilai medan 

listriknya sebesar 4, 66 × 102 kV/m. 
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Gambar 4.23 Kurva nilai medan listrik pada sirip isolator keramik dengan  

keretakan 
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4.8.2 Pengaruh  Keretakan Terhadap Medan Listrik Pada Sirip 

Pertama Isolator Kaca 

 Dari gambar 4.24 menunjukkan nilai medan listrik pada sirip 

pertama isolator dengan  keretakan dibandingkan dengan kondisi 

normal. Adanya  keretakan ini mempengaruhi nilai medan keseluruhan 

pada sirip isolator. Garis biru merupakan bagian yang diukur nilai 

medan listriknya. Dapat dilihat pada bahan  kaca pengisian awal medan 

listrik pada titik teratas adalah sebesar 2,70 × 102 kV/m, tetapi 

melonjak naik ketika berada di daerah keretakan sebesar 3,02 ×
102 kV/m dan mengalami penurunan secara berkala semakin jauh dari 

sumber medannya. Nilai medan listrik yang niak disebabkan oleh 

penumpukan medan pada ujung keretakan yang membuat medan listrik 

terkumpul. Nilai medan beberapa kali mengalami perubahan tergantung 

dari bentuk keretakannya. Apabila pada sudut keretakan nilai medan 

listriknya akan naik dan pada bagian tengah retak nilai medannya turun. 

Nilai medan listrik turun sepanjang permukaan sirip isolator dan pada 

akhirnya naik kembali ketika mendekati ujung sirip isolator. Tetapi 

dibandingkan nilai medan keadaan normal, nilai medan listrik pada 

ujung isolator ketika terjadi retakan lebih kecil, dimana pada keretakan 

ini medan listrik yang diukur adalah medan listrik udara di dalam 

keretakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh nilai epsilon udara yang 

lebih kecil daripada nilai epsilon kaca, sehingga nilai medan listriknya 

lebih kecil. Pada ujung sirip isolator yang retak nilai medan listriknya 

sebesar 3,57 × 102 kV/m. 
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Gambar 4.24 Kurva nilai medan listrik pada sirip isolator kaca dengan  

keretakan 
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4.8.3 Perbandingan Pengaruh  Keretakan Terhadap Medan Listrik 

Pada Sirip Pertama Isolator Keramik dan Kaca 

 Dari gambar 4.25 menunjukkan perbandingan nilai medan listrik 

pada sirip pertama isolator dengan adanya keretakan antara bahan 

keramik dengan bahan kaca. Keretakan ini mempengaruhi nilai medan 

keseluruhan pada sirip isolator. Nilai medan listrik bahan keramik pada 

pengisian awal titik teratas adalah sebesar 2,75 × 102 kV/m, tetapi naik 

ketika berada di daerah keretakan sebesar 3,11 × 102 kV/m, sedangkan 

pada bahan kaca pada titik teratas adalah sebesar 2,70 × 102 kV/m, dan 

naik pada bagian keretakan sebesar 3,02 × 102 kV/m, dan keduanya 

mengalami penurunan secara berkala semakin jauh dari sumber 

medannya. Nilai medan pada permukaan isolator berubah-ubah 

tergantung dari bentuk keretakanya, dimana pada bagian keretakan yang 

membentuk sudut nilai medannya akan naik dan pada bagian tengah 

nilai medannya turun. P ada ujung sirip isolator yang retak nilai medan 

listriknya naik lagi sebesar 4, 66 × 102 kV/m pada bahan keramik dan 

sebesar 3,57 × 102 kV/m  pada bahan kaca. 

 

 
Gambar 4.25 Kurva perbandingan nilai medan listrik pada sirip isolator 

keramik dan kaca dengan  keretakan 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

4.8.4 Pengaruh  Keretakan  Pada Sirip Pertama Keramik Terhadap 

Medan Listrik Pada Sirip Lainnya 
 Dari gambar 4.26 menunjukkan nilai medan listrik antar sirip 

ketika sirip pertama terdapat keretakan. Garis biru adalah bagian yang 

dinilai nilai medan listriknya. Dapat dilihat pada bahan keramik 

pengisian awal medan listrik pada titik teratas adalah sebesar 1,70 ×
102 kV/m dalam keadaan normal dan 1,68 × 102 kV/m pada keaadaan 

rektak. Lalu mengalami penurunan nilai medan secara bertahap. Pada 

daerah yang dihitung nilai medan listriknya dan terdapat sirip isolator 

maka nilai medan listriknya akan turun. Pada kondisi normal nilai 

medan listrik di sirip pertama adalah sebesar 1, 06 × 102 kV/m dan naik 

pada ujung sirip sebesar 1, 32 × 102 kV/m, sedangkan pada saat terjadi 

kertakan sebesar 1,11 × 102 kV/m dan naik pada ujung sirip sebesar 

1, 37 × 102 kV/m. Perbedaan ini diakibatkan olah adanya keretakan, 

dimana pada daerah yang dihitung terdapat celah udara. Kemudian 

secara bertahap nilai medan listrik pada sirip-sirip berikutnya turun 

secara berkala semakin jauh dari konduktornya. 
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Gambar 4.26 Kurva nilai medan listrik antar sirip keramik dengan keretakan 
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4.8.5 Pengaruh  Keretakan  Pada Sirip Pertama Kaca Terhadap 

Medan Listrik Pada Sirip Lainnya 
 Dari gambar 4.27 menunjukkan nilai medan listrik antar sirip 

ketika sirip pertama terdapat keretakan. Garis biru adalah bagian yang 

dinilai nilai medan listriknya. Dapat dilihat pada bahan kaca pengisian 

awal medan listrik pada titik teratas adalah sebesar 1,49 × 102 kV/m 

dalam keadaan normal dan 1,59 × 102 kV/m pada keaadaan rektak. 

Lalu mengalami penurunan nilai medan secara bertahap. Pada daerah 

yang dihitung nilai medan listriknya dan terdapat sirip isolator maka 

nilai medan listriknya akan turun. Pada kondisi normal nilai medan 

listrik di sirip pertama adalah sebesar 0,972× 102 kV/m dan naik pada 

ujung sirip sebesar 1, 20 × 102 kV/m, sedangkan pada saat terjadi 

kertakan sebesar 1,08 × 102 kV/m dan naik pada ujung sirip sebesar 

1, 27 × 102 kV/m. Perbedaan ini diakibatkan olah adanya keretakan, 

dimana pada daerah yang dihitung terdapat celah udara. Kemudian 

secara bertahap nilai medan listrik pada sirip-sirip berikutnya turun 

secara berkala semakin jauh dari konduktornya. 
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Gambar 4.27 Kurva nilai medan listrik antar sirip kaca dengan keretakan 
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4.8.6 Perbandingan Pengaruh  Keretakan  Pada Sirip Pertama 

Keramik dan Kaca Terhadap Medan Listrik Pada Sirip Lainnya 
 Dari gambar 4.27 menunjukkan nilai medan listrik antar sirip 

ketika sirip pertama terdapat keretakan. Garis biru adalah bagian yang 

dinilai nilai medan listriknya. Dapat dilihat pada bahan keramik 

pengisian awal medan listrik pada titik teratas adalah sebesar 1,70 ×
102 kV/m dalam keadaan normal dan 1,68 × 102 kV/m pada keaadaan 

rektak. Sedangkan pada bahan kaca pengisian awal medan listrik pada 

titik teratas adalah sebesar 1,49 × 102 kV/m dalam keadaan normal dan 

1,59 × 102 kV/m pada keaadaan rektak. Lalu mengalami penurunan 

nilai medan secara bertahap. Pada kondisi normal nilai medan listrik di 

sirip pertama adalah sebesar 1,06× 102 kV/m dan naik pada ujung sirip 

sebesar 1, 42 × 102 kV/m, sedangkan pada saat terjadi kertakan sebesar 

1,11 × 102 kV/m dan naik pada ujung sirip sebesar 1, 37 × 102 kV/m 

pada bahan keramik. Sedangkan bahan kaca pada kondisi normal nilai 

medan listrik di sirip pertama adalah sebesar 0,972× 102 kV/m dan naik 

pada ujung sirip sebesar 1, 20 × 102 kV/m, sedangkan pada saat terjadi 

kertakan sebesar 1,08 × 102 kV/m dan naik pada ujung sirip sebesar 

1, 27 × 102 kV/m. Perbedaan ini diakibatkan olah adanya keretakan, 

dimana pada daerah yang dihitung terdapat celah udara. Kemudian 

secara bertahap nilai medan listrik pada sirip-sirip berikutnya turun 

secara berkala semakin jauh dari konduktornya. 

 

 
Gambar 4.28 Perbandingan kurva nilai medan listrik antar sirip keramik dan 

kaca dengan  keretakan 
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4.8.7 Pengaruh  Keretakan Pada Sirip Pertama Keramik Secara 

Melingkar Terhadap Medan Listrik 
 Dari gambar 4.29 menunjukkan kondisi medan secara melingkar 

pada sirip pertama yang terdapat keretakan. Garis biru adalah bagian 

yang dinilai medan listriknya. Dapat dilihat perbandingan antara kondisi 

ketika normal dan ketika terdapat keretakan. Dimana kurva medan 

listrik pada ujung sirip isolator kondisi normal sebesar 8,64× 102 kV/m, 

sedangkan pada kondisi retak sebesar 9,02× 102 kV/m. Walaupun 

hanya berbeda sedikit nilai medan pada bagian yang retak, tapi cukup 

mempengaruhi nilai keseluruhan dari medan listrik melingkar sirip 

pertama. 

 

 
Gambar 4.29 Kurva nilai medan listrik pada sirip keramik secara melingkar 
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4.8.8 Pengaruh  Keretakan  Pada Sirip Pertama Keramik Secara 

Melingkar Terhadap Medan Listrik 
 Dari gambar 4.30 menunjukkan kondisi medan secara melingkar 

pada sirip pertama yang terdapat keretakan. Garis biru adalah bagian 

yang dinilai medan listriknya. Dapat dilihat perbandingan antara kondisi 

ketika normal dan ketika terdapat keretakan. Dimana kurva medan 

listrik pada ujung sirip isolator kondisi normal sebesar 6,14 ×
102 kV/m, sedangkan pada kondisi retak sebesar 6,66 × 102 kV/m. 

Walaupun hanya berbeda sedikit nilai medan pada bagian yang retak, 

tapi cukup mempengaruhi nilai keseluruhan dari medan listrik melingkar 

sirip pertama. 
 

 
Gambar 4.30 Kurva nilai medan listrik pada sirip kaca secara melingkar 
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4.8.9 Perbandingan Pengaruh  Keretakan  Pada Sirip Pertama 

Keramik dan Kaca Secara Melingkar Terhadap Medan Listrik 
 Dari gambar 4.31 menunjukkan perbandingan kondisi medan 

secara melingkar pada sirip pertama keramik dan kaca yang terdapat 

keretakan. Dimana kurva medan listrik  bahan keramik pada ujung sirip 

isolator kondisi normal sebesar 8,64× 102 kV/m, sedangkan pada 

kondisi retak sebesar 9,02× 102 kV/m. Sedangkan kurva medan listrik  

bahan kaca pada ujung sirip isolator kondisi normal sebesar 6,14 ×
102 kV/m, sedangkan pada kondisi retak sebesar 6,66× 102 kV/m. 

Walaupun hanya berbeda sedikit nilai medan pada bagian yang retak, 

tapi cukup mempengaruhi nilai keseluruhan dari medan listrik melingkar 

sirip pertama. 

 

  

 
Gambar 4.31 Perbandingan kurva nilai medan listrik pada sirip keramik dan 

kaca secara melingkar 

 

4.8.10 Perbandingan Pengaruh Lebar Keretakan Pada Sirip 

Pertama Keramik Secara Melingkar Terhadap Medan Listrik 
 Dari gambar 4.32 menunjukkan perbandingan kondisi medan 

secara melingkar pada sirip pertama keramik yang terdapat keretakan 

berbeda. Dimana lebar keretakan pertama adalah 6 mm dan yang kedua 

adalah 8 mm. Pengaruh dari lebar retakan ini adalah lebar kurva 

perubahan medan listriknya. Dapat dilihat nilai medan listrik 
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tertingginya pada bagian yang mengalami keretakan 6 mm adalah 2,86×
102 kV/m, sedangkan pada kondisi retak 8 mm sebesar 2,89×
102 kV/m. Sedangkan nilai terendah medan listrik pada keretakan 6 mm 

adalah 1,03 × 102 kV/m, sedangkan pada kondisi retak 8 mm sebesar 

1,02 × 102 kV/m. Semakin lebar retakan semakin lebar perubahan nilai 

medan listriknya. 

 

 
Gambar 4.32 Perbandingan kurva nilai medan listrik akibat lebar keretakan 6 

mm dan 8 mm pada sirip keramik secara melingkar 
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4.8.11 Perbandingan Pengaruh Lebar Keretakan Pada Sirip 

Pertama Kaca Secara Melingkar Terhadap Medan Listrik 
 Dari gambar 4.33 menunjukkan perbandingan kondisi medan 

secara melingkar pada sirip pertama kaca yang terdapat keretakan 

berbeda. Dimana lebar keretakan pertama adalah 6 mm dan yang kedua 

adalah 8 mm. Pengaruh dari lebar retakan ini adalah lebar kurva 

perubahan medan listriknya. Dapat dilihat nilai medan listrik 

tertingginya pada bagian yang mengalami keretakan 6 mm adalah 2,42×
102 kV/m, sedangkan pada kondisi retak 8 mm sebesar 2,44×
102 kV/m. Sedangkan nilai terendah medan listrik pada keretakan 6 mm 

adalah 0,935 × 102 kV/m, sedangkan pada kondisi retak 8 mm sebesar 

0,965 × 102 kV/m. Semakin lebar retakan semakin lebar perubahan 

nilai medan listriknya. 

 
Gambar 4.33 Perbandingan kurva nilai medan listrik akibat lebar keretakan 6 

mm dan 8 mm pada sirip kaca secara melingkar 
 

 



78 
 

4.8.12 Perbandingan Pengaruh Lebar Keretakan Pada Sirip 

Pertama Keramik dan Kaca Secara Melingkar Terhadap Medan 

Listrik 
 Dari gambar 4.34 menunjukkan perbandingan kondisi medan 

secara melingkar pada sirip pertama keramik dan kaca yang terdapat 

keretakan berbeda. Dimana lebar keretakan pertama adalah 6 mm dan 

yang kedua adalah 8 mm. Pengaruh dari lebar retakan ini adalah lebar 

kurva perubahan medan listriknya. Dapat dilihat nilai medan listrik 

keramik tertingginya pada bagian yang mengalami keretakan 6 mm 

adalah 2,86× 102 kV/m, sedangkan pada kondisi retak 8 mm sebesar 

2,89× 102 kV/m. Untuk bahan kaca nilai medan tertingginya pada 

bagian yang mengalami keretakan 6 mm adalah 2,42× 102 kV/m, 

sedangkan pada kondisi retak 8 mm sebesar 2,46× 102 kV/m. 

Sedangkan nilai terendah medan listrik keramik pada keretakan 6 mm 

adalah 1,03 × 102 kV/m, sedangkan pada kondisi retak 8 mm sebesar 

1,02× 102 kV/m. Sedangkan kaca keramik pada keretakan 6 mm adalah 

0,935 × 102 kV/m, sedangkan pada kondisi retak 8 mm sebesar 0,965 ×
102 kV/m. Semakin lebar retakan semakin lebar perubahan nilai medan 

listriknya. 

 

  

 
Gambar 4.34 Perbandingan kurva nilai medan listrik akibat lebar keretakan 6 

mm dan 8 mm pada sirip keramik dan kaca secara melingkar 



79 
 

4.8.13 Perbandingan Pengaruh Lebar Keretakan Pada Sirip 

Pertama Keramik Terhadap Medan Listrik 
 Dari gambar 4.35 menunjukkan perbandingan kondisi medan 

listrik pada sirip pertama keramik yang terdapat keretakan berbeda. 

Dimana lebar keretakan pertama adalah 6 mm dan yang kedua adalah 8 

mm. Pengaruh dari lebar retakan ini adalah lebar kurva perubahan 

medan listriknya. Dapat dilihat nilai medan listrik awalnya pada bagian 

yang mengalami keretakan 6 mm adalah 3,38× 102 kV/m, sedangkan 

pada kondisi retak 8 mm sebesar 3,39 × 102 kV/m denga kondisi 

normalnya 3,45× 102 kV/m. Dan mengalami penurunan nilai medan 

listrik pada keretakan 6 mm sebesar 1,52 × 102 kV/m, sedangkan pada 

kondisi retak 8 mm sebesar 1,69 × 102 kV/m. 

 

 
 
Gambar 4.35 Perbandingan kurva nilai medan listrik akibat lebar keretakan 6 

mm dan 8 mm pada sirip keramik 
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4.8.14 Perbandingan Pengaruh Lebar Keretakan Pada Sirip 

Pertama Kaca Terhadap Medan Listrik 
 Dari gambar 4.36 menunjukkan perbandingan kondisi medan 

listrik pada sirip pertama kaca yang terdapat keretakan berbeda. Dimana 

lebar keretakan pertama adalah 6 mm dan yang kedua adalah 8 mm. 

Pengaruh dari lebar retakan ini adalah lebar kurva perubahan medan 

listriknya. Dapat dilihat nilai medan listrik awalnya pada bagian yang 

mengalami keretakan 6 mm adalah 3,31× 102 kV/m, sedangkan pada 

kondisi retak 8 mm sebesar 3,32× 102 kV/m dengan kondisi normalnya 

3,37× 102 kV/m. Dan mengalami penurunan nilai medan listrik pada 

keretakan 6 mm sebesar 1,87 × 102 kV/m, sedangkan pada kondisi 

retak 8 mm sebesar 1,53× 102 kV/m. 

 
 
Gambar 4.36 Perbandingan kurva nilai medan listrik akibat lebar keretakan 6 

mm dan 8 mm pada sirip kaca 
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4.8.15 Perbandingan Pengaruh Lebar Keretakan Pada Sirip 

Pertama Keramik dan Kaca Terhadap Medan Listrik 
 Dari gambar 4.37 menunjukkan perbandingan kondisi medan 

listrik pada sirip pertama kaca yang terdapat keretakan berbeda. Dimana 

lebar keretakan pertama adalah 6 mm dan yang kedua adalah 8 mm. 

Pengaruh dari lebar retakan ini adalah lebar kurva perubahan medan 

listriknya. Dapat dilihat nilai medan listrik awalnya pada bagian yang 

mengalami keretakan 6 mm adalah 3,38× 102 kV/m pada keramik dan 

sebesar 3,31× 102 kV/m pada kaca, sedangkan pada kondisi retak 8 mm 

sebesar 3,392× 102 kV/m pada keramik dan sebesar 3,32× 102 kV/m 

pada kaca. Dan mengalami penurunan nilai medan listrik pada keretakan 

6 mm sebesar 1,52 × 102 kV/m pada keramik dan sebesar 1,87 ×
102 kV/m pada kaca, sedangkan pada kondisi retak 8 mm sebesar 

1,69× 102 kV/m pada keramik dan sebesar 1,53× 102 kV/m pada kaca. 

 
 

 
Gambar 4.37 Perbandingan kurva nilai medan listrik akibat lebar keretakan 6 

mm dan 8 mm pada sirip keramik dan kaca 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1  Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari simulasi distribusi 

medan listrik pada isolator berbahan kaca dan keramik adalah sebagai 

berikut: 

1. Perbandingan nilai medan listrik antara badan isolator bahan 

keramik dan  kaca mengalami perbedaan. Dari hasil yang 

didapatkan nilai yang didapatkan kedua bahan hampir sama. Nilai 

medan listrik berbeda pada pengisian awalnya dimana nilai medan 

listrik pada bahan keramik lebih tinggi daripada bahan kaca. Kedua 

nilai medan listrik mengalami penurunan pada bagian badan yang 

sejajar dengan sirip isolator. Hal ini disebabkan faktor penyusun 

bahan, nilai permitivtas bahan dan konduktifitas termal bahan yang 

berbeda-beda, sehingga mengakibatkan efek polarisasi antar muka 

makroskofis yang dapat  memperburuk sifat dielektrik bahan. Nilai 

permitivitas bahan keramik lebih tinggi dari pada bahan kaca 

sehingga kerapatan fluks listrik lebih tinggi di bahan keramik 

daripada bahan kaca, yang mengakibatkan nilai medan listrik 

bahan keramik lebih tinggi. Setelah proses pengisian medan awal, 

bahan keramik menunjukkan peningkatan medan listrik yang  lebih 

tinggi bila dibandingkan bahan gelas.    

2. Perbandingan nilai medan listrik pada sirip pertaman isolator bahan 

keramik dan kaca mengalami perbedaan. Dari hasil yang 

didapatkan kedua bahan ini memiliki nilai yang cukup sama. Pada 

awal pengisian medan listrik antara kedua bahan bernilai hamper 

sama, tetapi semakin menuju ujung sirip isolator nilainya semakin 

naik dan atara kedua bahan nilainya cukup berbeda jauh. Hal ini 

disebabkan karena pada ujung isolator terjadi penumpukkan 

muatan listrik yang mengakibatkan nilai medan naik. Perbedaan 

nilai medan pada ujung sirip isolator disebabkan perbedaan nilai 

permitivitas bahan antar kedua bahan dimana nilai permitivitas 

bahan keramik lebih tinggi dari bahan kaca sehingga 

mengakibatkan rapat flux listrik lebih tinggi dan nilai medan lebih 

tinggi.  

Pada sirip isolator juga dimodelkan mendapatkan kontaminan 

dimana didapat hasil : 
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a. Pada sirip isolator dengan kontaminan air nilai medan yang 

didapatkan antara bahan keramik dan kaca juga mengalami 

perbedaan. Dimana pada kondisi sebelum mencapai 

kontaminan butir air ini nilai medan keramik lebih tinggi 

daripada bahan kaca. Sedangkan nilai medan pada bagian 

yang terkena butiran air mengalami kenaikkan, dimana 

nilai medan pada bahan kaca lebih tinggi dari pada bahan 

keramik. Setelah melewati butiran air dan menuju ujung 

isolator nilai medan kembali naik lagi dimana nilai medan 

listrik bahan keramik lebih tinggi daripada bahan kaca. 

Penyebab terjadinya kenaikkan nilai medan pada pinggir 

butiran air disebabkan oleh terbentuknya sudut antara butir 

air, udara dan bahan isolator. Terbentuknya sudut tadi 

diimbangi dengan perbedaan nilai epsilon yang cukup 

besar antara air, udara dan bahan isolator sehingga nilai 

medannya naik. Semakin kecil sudut kontak yang 

terbentuk semakin besar nilai medan listriknya. Nilai 

medan listrik kaca ketika terkena butiran air lebih besar 

daripada keramik karena nilai epsilon kaca lebih kecil 

daripada keramik, dimana nilai epsilon air sangat besar. 

Perbedaan jarak nilai epsilon ini yang membuat nilai 

medan semakin besar. 

b. Pada sirip isolator mengalami keretakan didapatkan nilai 

medan antara bahan keramik dan kaca dimana nilai 

medannya berubah-ubah tergantung dari bentuk retakkan. 

Pada tengah retakkan nilainya turun dan pada retakan yang 

membentuk sudut nilainya naik. Hal ini disebabkan karena 

pada sudut retakan tersebut medannya terkumpul. Dan 

kaca apabila memiliki keretakan nilainya akan naik cukup 

besar 

 

5.2 Saran 

   Untuk saran kedepannya lebih diperhatikan mengenai 

pembentukan element segitiga (mesh) yang masih belum sempurna. Hal 

ini berpengaruh pada perhitungan nilai medan listrik keseluruhan 

isolator. Kedepannya untuk lebih disempurnakan pembentukkan mesh 

element segitiga sehingga hasil yang didapatkan lebih valid.  

 Untulk kedepannya juga bisa dilakukan pemodelan dengan jenis 

kontaminan dan kondisi yang berbeda. 
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