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STUDI BREAKDOWN VOLTAGE DEVELOPMENT 

PADA ELEKTRODA JARUM-PLAT BERBASIS 

ANTENA DI ISOLASI UDARA 

Nama  : Syifaul Qolby Asshakina  

NRP  : 07111640000136 

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

Pembimbing II : Daniar Fahmi, S.T., M.T. 

ABSTRAK  

Breakdown (kegagalan) adalah suatu fenomena yang terjadi 

apabila tegangan yang diberikan pada suatu elektroda melebihi batas 

kuat medan bahan isolasinya. Peralatan tegangan tinggi dapat rusak 

saat terjadi fenomena breakdown karena munculnya arc (percikan 

bunga api), suhu yang sangat panas dan karbonisasi. Fenomena 
breakdown akan ditandai dengan adanya fenomena partial discharge 

atau peluahan sebagaian saat kondisi pre-breakdown. Berdasarkan 

kondisi tersebut pengujian ini membahas breakdown voltage 

development pada elektroda jarum-plat berbasis antena di isolasi 

udara. Penelitian ini menganalisa variabel jarak antar elektroda dan 

jenis elektroda jarum yang berbeda. Pengujian dilakukan pada saat 

awal kondisi pre-breakdown hingga terjadinya breakdown voltage. 

Data yang didapatkan dari antena akan diolah dan dianalisa 

menggunakan metode PRPD (Phase Resolved Partial Discharge) dan 

dibandingkan dengan metode leakage current menggunakan High 

Frequency Current Transformer (HFCT). Hasil pengujian ini 

menunjukkan bahwa semakin jauh jarak antar elektroda maka titik 
breakdown dan arus breakdown yang terjadi akan semakin tinggi, dan 

variasi bentuk elektroda jarum yang berbeda akan mempengaruhi 

besarnya nilai magnitudo dan nilai arus breakdown yang terjadi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa loop antenna dapat digunakan 

untuk mendeteksi fenomena breakdown pada isolasi udara. 

 

Kata Kunci : Breakdown, HFCT, loop antenna, partial discharge. 
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BREAKDOWN VOLTAGE DEVELOPMENT 

STUDIES OF NEEDLE-PLANE ELEKTRODE 

USING ANTENNA IN AIR INSULATION  

Name  : Syifaul Qolby Asshakina 

NRP  : 07111640000136 

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

Pembimbing II : Daniar Fahmi, S.T., M.T. 

 

ABSTRACT 

Breakdown is a phenomenon that occurs when the voltage 

supplied to an electrode is greater than the limit of the field strength 

of the insulation material. High voltage equipment can be damaged 

during breakdown phenomena due to arcs, hot temperatures and 

carbonization. Breakdown phenomenon can be seen from the partial 

discharge phenomenon in  pre-breakdown condition. Under these 

conditions the studies discusses the breakdown voltage development 

studies of needle plane using antenna in air insulation. This final 

project analyzes the electrode distance variables and different types 

of needle electrodes. This test is conducted at the beginning of the 

pre-breakdown condition until the voltage breakdown occurs. The 
results obtained from the antenna will be process using PRPD (Phase 

Resolved Partial Discharge) method and compared with the leakage 

current method using HFCT (High Frequency Current Transformer). 

The results of this test show that the large distance between the 

electrodes will make the amplitude breakdown and breakdown 

current that occurs will be higher value, and variations of different 

types of needle electrodes will affect the value of the amplitude and 

breakdown current that occurs. So, it can be concluded that the loop 

antenna can be used to detect breakdown phenomenon in air 

insulation. 

 

Keywords : Breakdown, HFCT, loop antenna, partial discharge. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Isolator adalah komponen yang berfungsi sebagai tahanan untuk 

memisahkan dua partikel bermuatan agar tidak saling bersentuhan. Ada 

beberapa jenis bahan isolasi yaitu bahan isolasi udara, padat dan cair. Jika 

dibandingkan dengan bahan isolasi yang lain, isolasi udara memiliki 

keunggulan yaitu mampu mengisi ruang kosong dengan cepat, efisien 

serta murah sehingga bahan isolasi udara sering digunakan pada beberapa 
peralatan tegangan tinggi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. 

Namun bahan isolasi juga dapat menurun kualitasnya apabila tercampur 

dengan kontaminan, faktor aging (penuaan) hingga kurangnya 

pemeliharaan yang dilakukan [1].  

Setiap bahan isolasi memiliki batas kuat medan yang berbeda-beda 

sesuai dengan material yang digunakan. Apabila tegangan yang diberikan 

melebihi batas kuat medan bahan isolasinya, maka akan terjadi fenomena 

breakdown voltage dimana arus akan mengalir diantara kedua partikel. 

Peralatan tegangan tinggi dapat rusak saat terjadi fenomena breakdown 

(kegagalan) karena munculnya arc (percikan bunga api), suhu yang 

sangat panas dan karbonisasi. Fenomena breakdown akan ditandai dengan 

adanya fenomena partial discharge atau peluahan sebagaian saat kondisi 
pre-breakdown. Fenomena pre-breakdown dapat ditandai dengan 

munculnya desis, medan elektromagnetik, hingga glow atau loncatan 

cahaya [2].  

Metode deteksi fenomena pre-breakdown yang terbaru adalah 

menggunakan antena karena keunggulannya yang praktis, murah dengan 

instalasi yang mudah. Sudah ada penelitian terkait fenomena terjadinya 

pre-breakdown menggunakan loop antenna [3], monopole antenna [4], 

dengan perubahan variabel jarak antar elektroda, jenis elektroda yang 

berbeda, hingga jarak antar elektroda dengan antena [5]. Namun belum 

ada penelitian lanjutan yang membahas hingga terjadinya fenomena 

breakdown. 
Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini akan membahas studi 

breakdown voltage development berbasis loop antenna dimana yang 

diteliti bukan hanya sampai aktivitas pre-breakdown saja, namun 

penelitian lanjutan hingga terjadinya fenomena breakdown untuk melihat 

karakteristik sinyal yang dihasilkan. Pengambilan data akan dilakukan 
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dari awal terjadi fenomena pre-breakdown hingga terjadinya suatu 

kegagalan (breakdown). Elektroda yang digunakan adalah elektroda 

jarum dan plat dengan bahan steinless steel. Penelitian kali ini 

menganalisis pengaruh variabel jarak antar elektroda dan bentuk 

elektroda jarum yang berbeda. Menggunakan pembangkitan Alternating 

Current (AC) dan analisa pengolahan sinyal dengan metode Phase-

Resolved Partial Discharge (PRPD). Hasil sinyal tangkap antena akan 

dibandingkan dengan metode leakage current yang dideteksi 

menggunakan High Frequency Current Transformer (HFCT). 

1.2 Rumusan Masalah 
 Penelitian ini menjawab perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik sinyal hasil fenomena breakdown 

akibat variasi jarak antar elektroda? 

2. Bagaimana karakteristik sinyal hasil fenomena breakdown 

akibat bentuk elektroda jarum yang berbeda? 

1.3  Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mendapatkan karakteristik sinyal hasil fenomena breakdown 

akibat variasi jarak antar elektroda 

2. Mendapatkan karakteristik sinyal hasil fenomena breakdown 

akibat bentuk elektroda jarum yang berbeda 

1.4  Batasan Masalah 
 Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian dilakukan menggunakan sumber pembangkitan AC. 

2. Pengambilan dan pengolahan data hanya sampai 3000 cycle. 

3. Analisa data variasi jarak antar elektroda dan jenis elektroda yang 
berbeda hanya dilakukan pada sinyal fenomena breakdown saja. 

4. Pengujian tidak dipengaruhi oleh suhu ruangan. 

1.5 Metodologi Penelitian 
 Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Mempelajari tahap-tahap hingga terjadinya fenomena breakdown 

voltage secara umum, breakdown voltage pada isolasi udara. 
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Mempelajari desain loop antenna yang digunakan. Mempelajari 

perangkat keras yang digunakan dalam pengujian seperti National 

Instrument (NI), Verivolt, HFCT dan pembangkit tegangan tinggi 

AC. 

2. Persiapan Pengujian 

Mempersiapkan antena yang sudah didesain sedemikian rupa. 

Mempersiapkan rangkaian untuk pengujian, yaitu: pembangkitan 

tegangan tinggi AC, elektroda jarum-plat, loop antenna, Verivolt, 

NI, dan HFCT. 

3. Pengujian dan Pengambilan Data 

Pengujian dilakukan dengan membangkitkan tegangan tinggi AC 

yang telah tersambung dengan elektroda jarum-plat. Sangkar 

faraday akan diketanahkan untuk mengurangi noise yang dideteksi 

oleh antena. HFCT diletakkan di sisi grounding pembangkitan. 

Antena diletakkan didepan elektroda uji sejauh 10 cm. Kemudian 

tegangan dinaikkan setiap 2 kV dari keadaan pre-breakdown 

hingga terjadinya fenomena breakdown. Antena menangkap 

sinyal frekuensi akibat fenomena breakdown voltage, tegangan 

hasil tangkap antena akan diturunkan menggunkaan verivolt yang 

terpasang ke NI untuk alasan keamanan peralatan. Kemudian hasil 

tangkap sinyal akan ditampilkan pada NI beserta tampilan sinyal 
dari HFCT dan sumber tegangan. Dilakukan analisis lebih lanjut 

sehingga dapat disimpulkan dan dikaitkan dengan teori yang ada. 

4. Pengolahan dan Analisa Data 

Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisa data terhadap data-

data yang sudah didapat. Data diolah sedemikian rupa 

menggunakan metode PRPD, lalu dilakukan analisa sampai 

mendapatkan suatu hasil. Analisa tersebut didasarkan dengan 

referensi ilmiah tertentu. 

5. Penarikan Kesimpulan 

Kemudian tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atas 

data-data yang telah diambil berdasrkan studi kasus yang ada. 

6. Pembuatan Laporan 

Pada tahap akhir penulis menyusun laporan tugas akhir 

berdasarkan progres yang telah dilaksanakan hingga analisa hasil 

akhir yang didapat. 
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1.6  Sistematika Penulisan 
 Bab pertama berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, metodologi, sistematika penulisan dan 

relevansi dari penulisan pada studi ini. 

 Bab kedua berisi teori-teori mengenai pembangkitan tegangan 

tinggi AC, media isolasi, isolasi gas, jenis isolasi gas, isolasi udara, 

kekuatan dielektrik, kegagalan isolasi udara, mekanisme townsend, 

mekanisme streamer, fenomena pre-breakdown, fenomena breakdown, 
klasifikasi frekuensi radio dan loop antenna. 

 Bab ketiga berisi tentang pengujian isolasi menggunakan 

pembangkitan tegangan tinggi ac, pengambilan data menggunakan 

NI9775 dan HFCT, metode pengolahan data menggunakan labview, 

diadem, excel, serta MATLAB yang akan digunakan pada pengujian ini. 

 Bab keempat berisi hasil pengujian fenomena breakdown voltage 

pada isolasi udara dengan variabel jarak dan bentuk elektroda yang 

berbeda, kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan PRPD 

(Phase Resolved Partial Discharge). Hasil yang didapat akan divalidasi 

menggunakan metode leakage current HFCT. 

 Bab kelima berisi kesimpulan dari hasil analisa dan saran dari 
pengujian yang telah dilakukan. 

1.7 Relevansi 
 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat, yaitu dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya dan dapat diimplementasikan untuk menunjang 

kebutuhan industri di Indonesia. 
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BAB II  

BREAKDOWN VOLTAGE BERBASIS ANTENA 

ISOLASI UDARA 

2.1 Pembangkitan Tegangan Tinggi AC 
 Ada 3 macam tegangan tinggi, yaitu tegangan tinggi bolak-balik 
(AC), searah (DC) dan sesaat (impuls). Di Indonesia menggunakan 

Pembangkitan tegangan tinggi AC untuk menyuplai kebutuhan listrik 

sehari-hari, sedangkan tegangan tinggi DC hanya digunakan untuk 

kebutuhan pengujian. Tegangan tinggi AC terdiri dari trafo satu fasa 

dengan perbandingan belitan yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

trafo yang digunakan pada pembangkitan DC untuk pengujian. 

Pembangkitan Tegangan Tinggi AC dapat dilihat pada Gambar 2.1 [6]. 

 

 
Gambar 2.1 Pembangkitan Tegangan Tinggi AC 

2.2 Media Isolasi 
 Isolasi adalah komponen yang berfungsi sebagai tahanan untuk 

memisahkan dua partikel yang bermuatan agar tidak saling bersentuhan 

dan menyebabkan terjadinya fenomena partial discharge yang akan 

menyebabkan terjadinya breakdown dan penyebabkan kerusakan pada 
suatu peralatan. Ada 3 jenis isolasi, yaitu isolasi gas, isolasi padat dan 

isolasi cair. 

2.3 Isolasi Gas 
 Isolasi gas merupakan penghantar panas pada suatu peralatan 

sistem tenaga. Isolasi gas memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi pada 

kestabilan temperatur, serta ketidaknormalan sifat dielektrik pada tekanan 

yang tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi isolator gas, yaitu 

sifat kelistrikan (tahanan isolasi, faktor daya, kekuatan dielektrik, rugi-



 

 

6 

 

rugi dielektrik), temperatur, sifat kimia dan sifat mekanis (kerapatan 

volume, visikositas dan absorpsi kelembaban) [7]. 

2.4 Jenis Isolasi Gas 
 Jenis isolasi gas jika dilihat berdasarkan kekuatan dielektrik, rugi-

rugi dielektrik, stabilitas kimia hingga tingkat korosinya dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Gas sederhana, contoh: udara, nitrogen, hydrogen, helium. 

b. Gas oksida, contoh: Carbon Dioxide (CO2), Sulphur dioxide. 
c. Gas hidrokarbon, contoh: ethane, methane, prophana. 

d. Gas elektronegatif, contoh: Sulphur Hexaforida (SF6) 

2.5 Isolasi Udara 
 Isolasi udara adalah salah satu isolasi yang paling banyak 

digunakan karena kekuatan dielektriknya yang besar. Ada beberapa jenis 

isolasi udara yang umum digunakan, yaitu udara, Sulfur Hexafluoride 

(SF6), Carbon Dioxide (CO2), dan isolasi vakum. 

 Isolasi udara mampu mengakibatkan peralatan mengalami 

breakdown voltage apabila diberi tegangan yang melebihi batas kuat 
medan isolasi udara karena adanya ionisasi (tumbukan ion). Pada saat 

terjadi ionisasi, elektron-elektron dapat menggandakan dirinya, dan 

ketika tegangan diinjek sangat besar, maka kekuatan dielektrik isolasi 

udara akan mengalami kerusakan. Udara merupakan isolasi dengan 

kekuatan dielektrik terendah jika dibandingkan dengan jenis isolasi gas 

yang lain seperti Sulfur Hexafluoride (SF6), Carbon Dioxide (CO2) dan 

Nitrogen (N2) [8]. 

2.6 Kekuatan Dielektrik 
 Kekuatan dielektrik merupakan batas kemampuan suatu material 
untuk bisa bertahan terhadap tegangan tinggi yang diberikan tanpa 

menyebabkan suatu kegagalan. Suatu isolasi akan mengalami tegangan 

tembus (breakdown voltage) apabila tidak dapat menahan tegangan tinggi 

yang diberikan dan akan menyebabkan kerusakan pada suatu peralatan. 

Setiap bahan isolasi memiliki kekuatan dielektrik yang berbeda-beda 

tergantung dengan material yang digunakan, suhu, jenis tegangan yang 

diberikan dan sifat atomnya. 
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2.7 Kegagalan Isolasi Udara 
Suatu proses kegagalan isolasi udara sangat tergantung dari 

pembawa muatan pada isolasi udara yang berupa elektron dan ion. 

Pembawa muatan akan saling bergerak karena adanya medan listrik yang 

diberikan dan dalam pergerakannya mencapai energi tertentu untuk 

membentuk pembawa muatan baru melalui proses ionisasi, proses 

ionisasi berlangsung ketika setiap pembawa muatan mengalami benturan 

satu sama lain dan akan membuat pembawa muatan yang baru. Proses 
dasar benturan sebelum mengalami kegagalan isolasi udara ada 2 jenis, 

yaitu proses primer dan sekunder. Proses primer memungkinkan 

terjadinya banjir elektron-elektron baru akibat terjadinya benturan antar 

pembawa muatan dan proses sekunder memungkinkan meningkatnya 

banjir elektron yang sudah terjadi pada proses primer sebelumnya. 

Proses ionisasi adalah sebuah proses perbanyakan elektron pada 

ruang udara. Ion terbentuk dari gabungan beberapa atom yang memiliki 

muatan listrik. Ion terbentuk saat atom menangkap atau melepaskan 

elektron. Saat tegangan dinaikkan maka akan timbul suatu medan listrik 

yang mempunyai besar dan arah tertentu yang akan menyebabkan 

elektron bebas mendapatkan energi yang cukup besar untuk membuat 
mereka bergerak menuju arah anoda sehingga menyebabkan suatu proses 

ionisasi. Jika tegangan semakin meningkat maka jumlah elektron yang 

terionisasi semakin banyak. Elektron itu akan menuju anoda secara terus 

menerus sambil membuat benturan dengan ion lain sehingga 

membebaskan lebih banyak elektron. Ionisasi benturan dapat dilihat pada 

gambar 2.2. 

  
Gambar 2.2 Ionisasi Benturan 

 
Mekanisme kegagalan isolasi udara terdiri dari 2, yaitu mekanisme 

townsend dan mekanisme streamer. Mekanisme townsend akan 

menyebabkan awal peluahan dan dilanjutkan dengan mekanisme 

streamer.  
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2.8 Mekanisme Townsend 
Mekanisme townsend berlaku selama electron avalance atau 

luruhan elektron N<108, karena luruhan yang lebih besar dapat 

mengganggu medan. Sehingga mekanisme townsend menjelaskan 

fenomena tembus hanya pada tekanan rendah dan jarak yang pendek. 

Mekanisme townsend memiliki 2 hal dasar yang penting yaitu proses 

primer yakni saat terjadi banjir elektron dan proses sekunder yakni 

memugkinkan terjadinya peningkatan banjir elektron [9]. Visualisasi 
Mekanisme Townsend bisa dilihat pada gambar 2.3. 

 

 
Gambar 2.3 Visualisasi Mekanisme Townsend 

2.9 Mekanisme Streamer 
Mekanisme streamer merupakan lanjutan dari mekanisme 

townsend. Tegangan tembus terjadi pada tekanan dan jarak sela yang 

semakin besar yakni untuk N>108. Dalam mekanisme streamer, banjiran 

primer tidak mampu menjembatani ruangan antar katoda dan anoda. Ciri 

dari mekanisme ini adalah terbentuknya anak luruhan didepan dan 
dibelakang kepala luruhan yang disebabkan karena peningkatan medan 

dan dapat menyebabkan banjiran baru. Streamer telah terjadi apabila 

banjiran tersebut membentuk suatu jembatan konduktif, Gambar 2.4 

dibawah ini akan menampilkan visualisasi mekanisme streamer [10]. 

 



 

 

9 

 

 
Gambar 2.4 Visualisasi Mekanisme Streamer 

2.10 Fenomena Pre-breakdown 
Fenomena pre-breakdown adalah suatu fenomena yang menandai 

akan terjadinya suatu kegagalan (breakdown). Contoh fenomena pre-

breakdown adalah partial discharge (PD), yaitu peristiwa pelepasan 

muatan listrik yang terjadi pada sebagian atau seluruh bagian dari isolasi 

yang jika terus menerus diberikan tegangan yang sangat tinggi, maka 
dapat menyebabkan terjadinya suatu kegagalan sehingga menyebabkan 

dua konduktor terhubung melalui tahapan-tahapan mekanisme yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Pre-breakdown ditandai dengan adanya partial 

discharge yang dapat menyebabkan menurunnya kekuatan dielektrik 

bahan isolasi secara bertahap yang bila terjadi terus menerus dapat 

menyebabkan terjadinya fenomena breakdown [2]. 

 

2.11 Fenomena Breakdown 
Fenomena breakdown atau kegagalan merupakan lanjutan dari 

fenomena pre-breakdown apabila tegangan pada elektroda terus menerus 

diberikan sampai mencapai batas kuat medan dielektrik isolasi tersebut. 

Fenomena breakdown akan mengalami suatu titik lonjakan arus yang 

sangat besar dan tinggi akibat dari pemberian tegangan secara terus 

menerus persatuan waktu karena timbulnya gelombang elektromagnetik 

yang merambat dari satu elektroda ke elektroda yang lain. Fenomena 

breakdown voltage dapat merusak suatu peralatan tegangan tinggi [11]. 
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2.12 Klasifikasi Frekuensi Radio 
Spektrum magnetic dapat dihasilkan melalui antena yang diinjek 

tegangan tinggi AC. Ada beberapa klasifikasi frekuensi seperti pada tabel 

2.1 dibawah ini. 

 
Tabel 2.1 Klasifikasi Frekuensi [12] 

Nama Range Panjang Gelombang 

Very Low Frequency <30 kHz >10 km 

Low Frequency 30-300 kHz 1-10 km 

Medium Frequency 300-3000 kHz 100-1000 km 

High Frequency 3-30 MHz 10-100 m 

Very High Frequency 30-300 MHz 1-10 m 

Ultra High Frequency 300-3000 MHz 10-100 cm 

Super High Frequency 3-30 GHz 1-10 cm 

Extremely High Frequency 30-300 GHz 1-10 m 

 

2.13 Loop Antenna 
Antena adalah alat yang dapat digunakan untuk menangkap 

gelombang elektromagnetik untuk dikonversi menjadi besaran listrik, 

serta untuk memancarkan gelombang elektromagnetik dari besaran 

listrik. Antena dibuat dari lilitan yang berfungsi untuk menangkap induksi 

magnetik. Salah satu aplikasi antena adalah untuk menerima sinyal dari 

Very Low Frequency (VLF) hingga Extremely High Frequency (EHF). 

Ketika medan magnet melalui kumparan antena, maka akan dihasilkan 

tegangan induksi. 
Loop antenna adalah antena yang terbuat dari kumparan atau 

gulungan konduktor untuk menyulungkan sumber besar seimbang. 
Semakin besar ukuran gulungan konduktor, maka semakin bagus pula 

performanya dalam menangkap sinyal. Loop antenna memiliki pola 

radiasi dipol sehingga merupakan antena yang paling sensitif terhadap 

gelombang radio pada arah yang berlawanan jika dibandingkan dengan 

antena jenis yang lain [13]. Loop antenna dapat dilihat pada Gambar 2.5.  
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Gambar 2.5 Loop Antenna 

Pada pengujian ini loop antenna digunakan untuk menerima 
gelombang eektromagnetik hasil dari fenomena partial discharge hingga 

terjadinya breakdown. Tegangan induksi akan muncul melewati lilitan 

saat medan magnet melewati kumparan pada loop antenna. Medan 

magnet yang melewati permukaan yang dibatasi oleh jalur tertutup akan  

menginduksi tegangan disekitar loop sesuai dengan persamaan 2.1 dan 

2.2 dibawah ini. 

𝑣𝑖𝑛𝑑 = −𝑁
dΨ

𝑑𝑡
 (2.1) 

Ψ = ∫𝐵.𝑑𝑆 (2.2) 

Dimana : 

Ψ  = fluks magnet 

N  = jumlah lilitan 

B  = induksi magnet 

S  = area permukaan 

Sedangkan untuk mengukur dimensi loop antenna dapat dihitung 

menggunakan persamaan 2.3 dibawah ini. 

𝑓 =
c

λ
 (2.3) 

Dimana : 

𝑓   = frekuensi (Hz) 

   = panjang gelombang (m)  
c   = kecepatan cahaya (3 x 108 m/s) 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB III  

SISTEMATIKA PENGAMBILAN & 

PENGOLAHAN DATA 

3.1 Alat Pengujian 
 Untuk melakukan pengujian ini dibutuhkan beberapa peralatan 
yang berupa hardware (perangkat keras) yang digunakan untuk 

pengambilan suatu data dan software (perangkat lunak) yang digunakan 

untuk pengolahan sinyal hasil tangkap antena. Perangkat keras yang 

digunakan adalah pembangkitan tegangan tinggi AC, Elektroda needle to 

plane dengan bahan stainless steel, loop antenna, sangkar faraday, High 

Frequency Current Transformer (HFCT), Verivolt, dan National 

Instrument (NI). Sendangkan perangkat lunak yang digunakan untuk 

pengolahan data adalah Ms. Excel dan matlabR2015b. 

 Pembangkitan tegangan tinggi AC dihubungkan dengan elektroda 

needle to plane. Loop antenna diletakkan dengan jarak 10 cm dari 

elektroda untuk menangkap sinyal elektromagnetik saat terjadi fenomena 
partial discharge hingga terjadinya suatu breakdown. Elektroda dan 

antenna loop dimasukkan kedalam sangkar faraday untuk mengurangi 

noise. Pada sisi ground dipasang HFCT yang digunakan sebagai validasi 

data antena. Antena diturunkan tegangannya melalui verivolt dengan 

alasan keamanan sebelum akhirnya antena bersama HFCT dan sumber 

tegangan dihubungkan ke modul NI untuk dilakukan pengambilan data. 

Data sinyal yang didapat akan diolah menggunakan software Ms. Excel 

dan matlabR2015b. Skema alat pengujian disusun sesuai pada gambar 3.1 

dan gambar 3.2 dibawah ini. 

 
Gambar 3.1 Skema Perencanaan Alat Pengujian 
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Gambar 3.2 Alat Pengujian yang Digunakan 

3.1.1 Pembangkitan Tegangan Tinggi AC 

 Pembangkitan tegangan tinggi yang digunakan untuk melakukan 

pengujian ini adalah pembangkitan tegangan tinggi AC baru model 

Haefely yang berada di Laboratorium Tegangan Tinggi Departemen 

Teknik Elektro ITS. Pembangkitan tegangan tinggi ini memiliki 4 

komponen utama yaitu High Voltage Transformer (TH) 100kV, 

Measuring Capacitor (CM), Parallel (wave tail) Resistor (RE) 2.4kΩ dan 

Grounding. High Voltage Transformer memiliki perbandingan tegangan 

sebesar 220V/100kV, sehingga apabila tegangan masuk sebesar 220V, 

maka keluaran dari transformator adalah 100kV. Skema pembangkitan 

tegangan tinggi AC disusun sesuai gambar 3.3 dengan spesifikasi 
rangkaian pada tabel 3.1 
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Gambar 3.3 Skema Pembangkitan Tegangan Tinggi AC 

Tabel 3.1 Spesifikasi Pembangkitan Tegangan Tinggi AC 

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

Measuring Capacitor (CM) 100kV rms, 100pF 

Parallel (wave tail) Resistor (RE) 140kV DC, 2.4kΩ 

Grounding Switch - 

Control Box OT276 dan DMI1551 

 

3.1.2 Elektroda Uji 

 Pada pelaksanaan pengujian ini digunakan elektroda uji needle to 

plane yang terbuat dari bahan stainless steel. Dengan variasi bentuk 

elektroda jarum yaitu elektroda jarum berbentuk tumpul dengan diameter 

4.3 mm dan panjang 3 cm, elektroda jarum yang berbentuk kotak dengan 

diameter 3.8 mm dan panjang 2.5 cm, serta elektroda jarum berbentuk 

runcing dengan diameter 4.3 mm dan panjang 3 cm, dengan tujuan untuk 

membandingkan pengaruh bentuk elektroda jarum yang berbeda terhadap 

karakteristik sinyal saat terjadi fenomena breakdown. 

 Dalam pengujian elektroda jarum dihubungkan pada sumber 

positif, sedangkan elektroda datar dihubungkan pada sumber negatif. 
Jarak antar elektroda untuk pengujian ini adalah 0.7 cm dan 1.4 cm, 

dengan tujuan untuk membandingkan pengaruh jarak elektroda terhadap 

karakteristik sinyal saat terjadi fenomena breakdown pada isolasi udara. 

Elektroda uji jarum dan plat dapat dilihat pada gambar 3.4 
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            (a)              (b) 

Gambar 3.4 Elektroda Needle to Plane (a) Elektroda Tumpul, Kotak dan 
Runcing (b) Elektroda Plat 

3.1.3 Loop Antenna 

 Loop antenna didesain untuk mendeteksi sinyal UHF fenomena 

partial discharge hingga terjadinya breakdown pada isolasi udara. Ketika 

medan magnet melalui kumparan dapat menginduksi tegangan yang 

melewati terminal kumparan. Berdasarkan jurnal yang ada [14], partial 

discharge pada isolasi udara terjadi pada rentang frekuensi 50-800MHz. 

Oleh karena itu, untuk melakukan pengujian ini loop antenna didesain 

dengan diameter loop sebesar 10 cm yang terbuat dari bahan tembaga 

dengan diameter tembaga sebesar 5 mm dengan panjang 31 cm. 

 Loop antenna yang akan digunakan dalam pengujian telah 
dilakukan uji performansi dengan 2 indikator yaitu Return loss dan 

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

yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak daya yang hilang pada 

beban dan tidak kembali sebagai pantulan. Nilai return loss terbaik yaitu 

kurang dari -10dB karena menyatakan nilai kehilangan suatu daya. Dari 

pengujian didapatkan, loop antenna bekerja secara optimal pada frekuensi 

751MHz dan 2.58GHz karena memiliki nilai return loss kurang dari  

-10dB. Sedangkan VSWR adalah rasio perbandingan antara gelombang 

datang dan gelombang pantul yang membentuk gelombang berdiri 

(standing wave). Nilai VSWR paling besar yang bisa ditoleransi 

berdasarkan teori yaitu bernilai 2. Dari pengujian didapatkan, pada 
frekuensi 751MHz dan 2.58GHz loop antenna mampu bekerja secara 

optimal karena memiliki nilai VSWR kurang dari 2. Bentuk loop antenna 

dapat dilihat pada gambar 3.5 dan hasil uji performansi loop antenna 

dengan indikator retun loss dan VSWR dapat dilihat pada Gambar 3.6 

 



 

 

17 

 

 
Gambar 3.5 Loop Antenna 

 
Gambar 3.6 Hasil Uji Performansi Loop Antenna 
dengan Indikator (a) Return loss (b) VSWR 

3.1.4 High Frequency Current Transformer (HFCT) 

 HFCT yang digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah 

HFCT jenis iHFCT-54 yang diproduksi oleh innovit. HFCT berfungsi 

untuk mendeteksi fenomena partial discharge hingga terjadinya 

breakdown dalam bentuk sinyal arus yang mengalir pada kabel 

pentanahan atau ground. Fenomena partial discharge hingga terjadinya 

breakdown pada isolasi udara menghasilkan arus dengan frekuensi tinggi 
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yang akan mengalir sepanjang kabel yang telah terpasang HFCT. HFCT 

akan mendeteksi arus tersebut dan mengirimkan melalui kabel coaxial 

menuju NI untuk menampilkan gelombang. 

 Input HFCT berupa medan dari arus yang mengalir pada kabel 

ground, output HFCT berupa tegangan yang dapat ditampilkan dalam 

bentuk gelombang melalui NI. HFCT terbuat dari bahan ferit dengan 

lapisan aluminium sehingga tahan akan radio frequency, oleh karena itu 

HFCT dapat bekerja secara optimal meskipun dalam keadaan banyak 

noise akibat fenomena breakdown. Pada gambar 3.7 menunjukkan desain 

dari HFCT, dan spesifikasi HFCT dapat dilihat pada Tabel 3.2 
 

Gambar 3.7 Desain iHFCT-54 

Tabel 3.2 Spesifikasi iHFCT-54  

Type iHFCT-54 

Application Indoor or Outdoor 

Bandwidth 0.3 ~ 150 MHz 

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

Load Impedance 50Ω 

Operating Temperature -45 ~ +80 C 

Storage Temperature -55 ~ +90 C 

Signal Termination BNC or N-50 

Protection Class Up to IP68 

Internal Diameter Ф54 

Weight 0.855 kg 

Dimensions 128.4 mm x 110 mm x 30 mm 
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3.1.5 Verivolt 

Verivolt yang digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah 

verivolt jenis Entube DE-HB. Verivolt adalah sensor tegangan dengan 

spesifikasi masukan tegangan maksimal hingga ±2000V dengan nilai 

tegangan output ±10V. Fenomena partial discharge hingga terjadinya 

breakdown menghasilkan tegangan yang cukup tinggi sehingga tidak 

memungkinkan untuk melakukan pengukuran dan perekaman data 

tegangan langsung menggunakan National Instrument (NI) yang hanya 

bisa menahan tegangan ±10V. Untuk keamanan peralatan agar data 
tegangan bisa terbaca, maka Verivolt Entube DE-HB dihubungkan dengan 

National Instrument voltage 9775. Gambar 3.8 menunjukkan Verivolt 

Entube DE-HB, dan spesifikasi Verivolt Entube DE-HB dapat dilihat pada 

Tabel 3.3 

 
Gambar 3.8 Verivolt Entube DE-HB 

Tabel 3.3 Spesifikasi Verivolt Entube DE-HB 

Entube DE-

HB 

100V 200V 300-
500V 

750V 1000V 2000V 

Bandwidth (-

3dB point) 

200MHZ 

Integrated 
sensor noise  

<380 
μV 

<290 
μV 

<350 
μV 

<370 
μV 

<650 μV <700 μV 

Gain (Using 
10V standard 

output 
voltage) 

10 20 30-50 75 100 150 

Input 
Impedance 

2 MΩ || 1pF 5M || 
1pF 
 

10MΩ
||1pF 

20MΩ||
1pF 

40MΩ||
1pF 
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3.1.6 National Instrument (NI) 

 National Instrument (NI) yang digunakan untuk melakukan 

pengujian ini adalah jenis National Instrument voltage 9775. NI adalah 

alat yang berfungsi untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik. Sinyal 

yang akan ditampilkan dalam pengujian kali ini adalah siyal tegangan 

loop antenna, HFCT dan sinyal tegangan sumber. Sinyal tersebut dapat 

diproyeksikan dan ditampilkan menggunakan software NI Labview. 

Modul National Instrument memungkinkan melakukan data pengukuran 

hingga 128 Mbits. Pada gambar 3.9 menunjukkan National Instrument 
voltage 9775, dan spesifikasi National Instrument voltage 9775 dapat 

dilihat pada Tabel 3.4 

 
Gambar 3.9 NI Voltage 9775 

Tabel 3.4 Spesifikasi National Instrument Voltage 9775 

Number of channels 4 (simultaneously sampled) 

Input type Reference single-ended 

Input impedance 1 MΩ 

Input capacitance 24 pF 

Input coupling DC 

Input range  

Nominal ±10 V 

Typical ±11.3 V 

Minimum ±10.04 V 

ADC resolution 14 bits 

Overvoltage protection ±30 V DC, safe operating area 
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3.2 Pengambilan Data 
 Proses pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan di 

Laboratorium Tegangan Tinggi Departemen Teknik Elektro, FTEIC, ITS. 

Langkah pertama adalah mempersiapkan semua alat-alat pengujian yaitu 

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

Instrument (NI), HFCT, loop antenna, verivolt, serta laptop. Pengambilan 

data menggunakan pembangkitan tegangan tinggi AC yang dihubungkan 

pada elektroda elektroda jarum ke plat. Dalam pengujian, elektroda jarum 
dihubungkan pada sumber positif, sedangkan elektroda datar 

dihubungkan pada sumber negatif. Loop antenna diletakkan 10 cm 

didepan elektroda. Loop antenna dan elektroda jarum-plat diletakkan 

dalam sangkar faraday untuk mengurangi noise. Loop antenna 

dihubungkan verivolt untuk diturunkan tegangannya karena alasan 

keamanan peralatan yang kemudian akan dihubungkan pada NI untuk 

pengambilan data. HFCT dan sumber tegangan dihubungkan langsung ke 

NI menggunakan kabel coaxial untuk dilakukan pengambilan data. 

 Variasi jarak elektroda yaitu 0.7 cm dan 1.4 cm dengan tujuan 

untuk membandingkan pengaruh jarak elektroda terhadap karakteristik 

sinyal saat terjadi fenomena breakdown. Pengambilan data tersebut juga 
dilakukan dengan variasi elektroda jarum yaitu jarum berbentuk tumpul, 

kotak dan runcing dengan tujuan untuk membandingkan pengaruh bentuk 

elektroda jarum yang berbeda terhadap karakteristik sinyal saat terjadi 

fenomena breakdown. 

 Proses pengambilan data dilakukan saat awal muncul Partial 

Discharge Inception Voltage (PDIV) yaitu saat awal kondisi pre-

breakdown hingga terjadinya breakdown. Kondisi awal muncul PDIV 

pada kondisi pre-breakdown adalah dimana pertama kali mulai terjadinya 

aktivitas partial discharge yang ditandai dengan munculnya arus bocor 

yang dideteksi HFCT dan adanya bunyi desis yang berasal dari dua 

elektroda. Kondisi terjadinya breakdown adalah saat bahan isolasi sudah 
mencapai batas kuat medan dielektriknya sehingga sudah tidak mampu 

menahan tegangan yang diberikan yang ditandai dengan adanya lonjakan 

arus yang sangat tinggi dan munculnya percikan (spark breakdown). 

Pengambilan data dilakukan dengan cara menaikkan tegangan secara 

perlahan setiap 2 kV dari awal terjadinya PDIV hingga terjadinya 

breakdown.  
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3.3 Akusisi Data 
 Proses akuisisi data adalah serangkaian cara untuk memproses 

data dari data mentah yang disimpan oleh NI kemudian akan diolah 

menjadi data dalam bentuk gelombang. Proses akuisisi data dilakukan 

menggunakan dua software yaitu Ms. Excel dan MatlabR2015b. 

 Data yang digunakan adalah data NI yang terhubung loop antenna, 

HFCT dan sumber tegangan yang pengambilan datanya dilakukan secara 

bersamaan. Hasil dari NI tersebut akan disimpan dalam format .xlsx dan 
dilakukan pengolahan dengan metode PRPD secara manual dengan 

software Ms. Excel. Nilai PRPD yang telah didapatkan akan diplot 

menggunakan software MatlabR2015b agar dapat menampilkan grafik 

sinyal sinus dengan titik PRPD. Flowchart pengolahan data ditunjukkan 

pada Gambar 3.10 dan Proses pengolahan PRPD ditampilkan pada 

gambar 3.11. 

 
Gambar 3.10 Flowchart Pengolahan Data 
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 Breakdown voltage yang dideteksi oleh loop antenna 

 

Data breakdown voltage yang disimpan pada software DIAdem 2012 
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Validasi data antara HFCT dan loop antenna 

 

Data Breakdown voltage yang diolah menggunakan metode PRPD 

 
Gambar 3.11 Proses Pengolahan PRPD  
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BAB IV  

HASIL DAN ANALISIS DATA 

4.1 Analisa Phase Resolved Partial Discharge (PRPD) 
Salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengukur dan 

merekam sinyal PD pada siklus fasa dengan tegangan yang berbeda 

adalah metode Phase Resolved Partial Discharge (PRPD) [15]. PRPD 

berfungsi untuk menghitung berapa banyak jumlah peluahan yang terjadi 

persatuan waktu. Pengujian ini dilakukan dari kondisi awal munculnya 

partial discharge pada keadaan pre-breakdown hingga terjadinya 
breakdown. Analisa PRPD dilakukan dengan merepresentasikan pulsa 

menjadi sebuah titik, semakin tinggi dan semakin banyak titik yang 

didapat maka dapat dikatakan bahwa semakin besar muatan pulsa yang 

terjadi. Pengujian dilakukan menggunakan isolasi udara dengan tiga 

elektroda jarum yang berbeda yaitu tumpul, kotak dan runcing serta jarak 

antar dua elektroda yang berbeda yaitu sebesar 0.7 cm dan 1.4 cm. 

4.1.1 Analisa PRPD pada Isolasi Udara Elektroda Tumpul dengan 

Jarak Elektroda 0.7 cm 

Pada Gambar 4.1 menunjukkan pola partial discharge saat awal 

terjadi fenomena pre-breakdown pada tegangan 7 kV dengan jarak 

elektroda plat dan jarum berbentuk tumpul sebesar 0.7 cm. Sumbu x 
menyatakan sudat phasa dan sumbu y menyatakan besar magnitudo PD. 

Pola PD terbentuk dari 3000 cycle dimana titik pada pola PRPD 

merepresentasikan pulsa partial discharge, hasil pengolahan data 

menunjukkan pola partial discharge terlihat menyebar pada siklus positif 

dan menumpuk pada siklus negatif sudut 306° sampai 313.2° dengan nilai 

magnitudo tertinggi sebesar 21.316 Volt dan jumlah titik PD sebanyak 76 

titik. 

Pada Gambar 4.2 menunjukkan pola breakdown voltage pada 

tegangan 9 kV dengan jarak elektroda plat dan jarum berbentuk tumpul 

sebesar 0.7 cm. Pola breakdown terbentuk dari 3000 cycle dengan titik 

tertinggi merepresentasikan titik breakdown voltage. Gambar 4.2(a) 
menunjukkan fenomena breakdown voltage dan Gambar 4.2(b) 

merupakan zoom in sinyal breakdown voltage dengan skala yang lebih 

kecil. Dapat dilihat bahwa terjadi penumpukkan sinyal PD pada siklus 

positif sudut 14.4° dan terjadi penyebaran sinyal PD secara merata yang 

menekan terus menerus sampai sudut 104.4° dimana isolasi udara sudah 
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tidak mampu menahan tegangan suplai yang diberikan dan 

mengakibatkan terjadinya breakdown voltage pada sudut 115.2° dengan 

arus breakdown yang dideteksi HFCT sebesar 56.87 mA. Hingga 

fenomena breakdown berakhir, masih ada sisa PD dilihat dari lonjakan 

naik turun magnitudo yang masih dideteksi loop antenna dan HFCT 

sebelum akhirnya magnitudo menyentuh titik nol dan kembali normal 

karena sumber tegangan telah mati. 

 
Gambar 4.1 Pola PRPD Elektroda Tumpul 
dengan Jarak Elektroda 0.7 cm pada 
Tegangan 7 kV 

  
Gambar 4.2 (a) Pola Breakdown Voltage Elektroda Tumpul dengan Jarak 
Elektroda 0.7 cm pada Tegangan 9 kV, (b) Zoom In Fenomena Breakdown 

Voltage 
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4.1.2 Analisa PRPD pada Isolasi Udara Elektroda Tumpul dengan 

Jarak Elektroda 1.4 cm 

Pada Gambar 4.3 menunjukkan pola partial discharge saat awal 

terjadi fenomena pre-breakdown dengan jarak elektroda plat dan jarum 

berbentuk tumpul sebesar 1.4 cm. Sumbu x menyatakan sudat phasa dan 

sumbu y menyatakan besar magnitudo partial discharge. Pola PD 

terbentuk dari 3000 cycle dimana titik pada pola PRPD merepresentasikan 

pulsa partial discharge. Pada Gambar 4.3(a) dan Gambar 4.3(b) secara 

urut menunjukkan pola partial discharge elektroda tumpul dengan jarak 
elektroda sebesar 1.4 cm pada tegangan 8.5 kV dan 10.5 kV. Hasil 

pengolahan data menunjukkan pola partial discharge terlihat menyebar 

pada siklus positif dan menumpuk pada siklus negatif sudut 306° sampai 

313.2°. Nilai magnitudo tertinggi secara urut sebesar 24.116 dan 35.842 

Volt dengan jumlah titik PD sebanyak 85 dan 101 titik. 

Pada Gambar 4.4 menunjukkan pola breakdown voltage pada 

tegangan 11.5 kV dengan jarak elektroda plat dan jarum berbentuk tumpul 

sebesar 1.4 cm. Pola breakdown terbentuk dari 3000 cycle dengan titik 

tertinggi merepresentasikan titik breakdown voltage. Gambar 4.4(a) 

menunjukkan fenomena breakdown voltage dan Gambar 4.4(b) 

merupakan zoom in sinyal breakdown voltage dengan skala yang lebih 
kecil. Dapat dilihat bahwa terjadi penumpukkan sinyal PD pada siklus 

positif sudut 14.4° dan terjadi penyebaran sinyal PD secara merata yang 

menekan terus menerus sampai sudut 97.2° dimana isolasi udara sudah 

tidak mampu menahan tegangan suplai yang diberikan dan 

mengakibatkan terjadinya breakdown voltage pada sudut 115.2° dengan 

arus breakdown yang dideteksi HFCT sebesar 85.59 mA. Hingga 

fenomena breakdown berakhir, masih ada sisa PD dilihat dari lonjakan 

naik turun magnitudo yang masih dideteksi loop antenna dan HFCT 

sebelum akhirnya magnitudo menyentuh titik nol dan kembali normal 

karena sumber tegangan telah mati. 
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Gambar 4.3 Pola PRPD Elektroda Tumpul dengan Jarak Elektroda 1.4 cm pada 
Tegangan (a) 8.5 kV, (b) 10.5 kV 

  
Gambar 4.4 (a) Pola Breakdown Voltage Elektroda Tumpul dengan Jarak 

Elektroda 1.4 cm pada Tegangan 11.5 kV, (b) Zoom In Fenomena Breakdown 
Voltage 
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4.1.3 Analisa PRPD pada Isolasi Udara Elektroda Kotak dengan 

Jarak Elektroda 0.7 cm 

Pada Gambar 4.5 menunjukkan pola partial discharge saat awal 

terjadi fenomena pre-breakdown dengan jarak elektroda plat dan jarum 

berbentuk kotak sebesar 0.7 cm. Sumbu x menyatakan sudat phasa dan 

sumbu y menyatakan besar magnitudo partial discharge. Pola PD 

terbentuk dari 3000 cycle dimana titik pada pola PRPD merepresentasikan 

pulsa partial discharge. Pada Gambar 4.5(a) dan Gambar 4.5(b) secara 

urut menunjukkan pola partial discharge elektroda kotak dengan jarak 
elektroda sebesar 0.7 cm pada tegangan 4 kV dan 6 kV. Hasil pengolahan 

data menunjukkan pola partial discharge terlihat menyebar pada siklus 

positif dan menumpuk pada siklus negatif sudut 334.8° sampai 356.4°. 

Nilai magnitudo tertinggi secara urut sebesar 11.153 dan 17.720 Volt 

dengan jumlah titik PD sebanyak 59 dan 110 titik. 

Pada Gambar 4.6 menunjukkan pola breakdown voltage pada 

tegangan 7 kV dengan jarak elektroda plat dan jarum berbentuk kotak 

sebesar 0.7 cm. Pola breakdown terbentuk dari 3000 cycle dengan titik 

tertinggi akan merepresentasikan titik breakdown voltage. Gambar 4.6(a) 

menunjukkan fenomena breakdown voltage dan Gambar 4.6(b) 

merupakan zoom in sinyal breakdown voltage dengan skala yang lebih 
kecil. Dapat dilihat bahwa terjadi penumpukkan sinyal PD pada siklus 

positif sudut 14.4° dan terjadi penyebaran sinyal PD secara merata yang 

menekan terus menerus sampai sudut 82.8° dimana isolasi udara sudah 

tidak mampu menahan tegangan suplai yang diberikan dan 

mengakibatkan terjadinya breakdown voltage pada sudut 97.2° dengan 

arus breakdown yang dideteksi HFCT sebesar 65.77 mA. Hingga 

fenomena breakdown berakhir, masih ada sisa PD dilihat dari lonjakan 

naik turun magnitudo yang masih dideteksi loop antenna dan HFCT 

sebelum akhirnya magnitudo menyentuh titik nol dan kembali normal 

karena sumber tegangan telah mati. 
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Gambar 4.5 Pola PRPD Elektroda Kotak dengan Jarak Elektroda 0.7 cm pada 
Tegangan (a) 4 kV, (b) 6 kV 

 
Gambar 4.6 (a) Pola Breakdown Voltage Elektroda Kotak dengan Jarak 

Elektroda 0.7 cm pada Tegangan 7 kV, (b) Zoom In Fenomena Breakdown 
Voltage 
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4.1.4 Analisa PRPD pada Isolasi Udara Elektroda Kotak dengan 

Jarak Elektroda 1.4 cm 

Pada Gambar 4.7 menunjukkan pola partial discharge saat awal 

terjadi fenomena pre-breakdown dengan jarak elektroda plat dan jarum 

berbentuk kotak sebesar 1.4 cm. Sumbu x menyatakan sudat phasa dan 

sumbu y menyatakan besar magnitudo partial discharge. Pola PD 

terbentuk dari 3000 cycle dimana titik pada pola PRPD merepresentasikan 

pulsa partial discharge. Pada Gambar 4.7(a) dan Gambar 4.7(b) secara 

urut menunjukkan pola partial discharge elektroda kotak dengan jarak 
elektroda sebesar 1.4 cm pada tegangan 6.5 kV dan 8.5 kV. Hasil 

pengolahan data menunjukkan pola partial discharge terlihat menyebar 

pada siklus positif dan menumpuk pada siklus negatif sudut 334.8° 

sampai 356.4°. Nilai magnitudo tertinggi secara urut sebesar 18.005 dan 

24.760 Volt dengan jumlah titik PD sebanyak 70 dan 108 titik. 

Pada Gambar 4.8 menunjukkan pola breakdown voltage pada 

tegangan 10.5 kV dengan jarak elektroda plat dan jarum berbentuk kotak 

sebesar 1.4 cm. Pola breakdown terbentuk dari 3000 cycle dengan titik 

tertinggi akan merepresentasikan titik breakdown voltage. Gambar 4.8(a) 

menunjukkan fenomena breakdown voltage dan Gambar 4.8(b) 

merupakan zoom in sinyal breakdown voltage dengan skala yang lebih 
kecil. Dapat dilihat bahwa terjadi penumpukkan sinyal PD pada siklus 

positif sudut 14.4° dan terjadi penyebaran sinyal PD secara merata yang 

menekan terus menerus sampai sudut 75.6° dimana isolasi udara sudah 

tidak mampu menahan tegangan suplai yang diberikan dan 

mengakibatkan terjadinya breakdown voltage pada sudut 97.2° dengan 

arus breakdown yang dideteksi HFCT sebesar 86.94 mA. Hingga 

fenomena breakdown berakhir, masih ada sisa PD dilihat dari lonjakan 

naik turun magnitudo yang masih dideteksi loop antenna dan HFCT 

sebelum akhirnya magnitudo menyentuh titik nol dan kembali normal 

karena sumber tegangan telah mati. 
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Gambar 4.7 Pola PRPD Elektroda Kotak dengan Jarak Elektroda 1.4 cm pada 

Tegangan (a) 6.5 kV, (b) 8.5 kV 

 
Gambar 4.8 (a) Pola Breakdown Voltage Elektroda Kotak dengan Jarak 
Elektroda 1.4 cm pada Tegangan 10.5 kV, (b) Zoom In Fenomena Breakdown 
Voltage 
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4.1.5 Analisa PRPD pada Isolasi Udara Elektroda Runcing dengan 

Jarak Elektroda 0.7 cm 

Pada Gambar 4.9 menunjukkan pola partial discharge saat awal 

terjadi fenomena pre-breakdown dengan jarak elektroda plat dan jarum 

berbentuk runcing sebesar 0.7 cm. Sumbu x menyatakan sudat phasa dan 

sumbu y menyatakan besar magnitudo partial discharge. Pola PD 

terbentuk dari 3000 cycle dimana titik pada pola PRPD merepresentasikan 

pulsa partial discharge. Pada Gambar 4.9(a) dan Gambar 4.9(b) secara 

urut menunjukkan pola partial discharge elektroda runcing dengan jarak 

elektroda sebesar 0.7 cm pada tegangan 4 kV dan 6 kV. Hasil pengolahan 
data menunjukkan pola partial discharge terlihat menyebar pada siklus 

positif dan menumpuk pada siklus negatif sudut 331.2° sampai 342°. Nilai 

magnitudo tertinggi secara urut sebesar 10.459 dan 18.909 Volt dengan 

jumlah titik PD sebanyak 66 dan 116 titik. 

Pada Gambar 4.10 menunjukkan pola breakdown voltage pada 

tegangan 8 kV dengan jarak elektroda plat dan jarum berbentuk runcing 

sebesar 0.7 cm. Pola breakdown terbentuk dari 3000 cycle dengan titik 

tertinggi akan merepresentasikan titik breakdown voltage. Gambar 

4.10(a) menunjukkan fenomena breakdown voltage dan Gambar 4.10(b) 

merupakan zoom in sinyal breakdown voltage dengan skala yang lebih 

kecil. Dapat dilihat bahwa terjadi penumpukkan sinyal PD pada siklus 
positif sudut 10.8° dan terjadi penyebaran sinyal PD secara merata yang 

menekan terus menerus sampai sudut 82.8° dimana isolasi udara sudah 

tidak mampu menahan tegangan suplai yang diberikan dan 

mengakibatkan terjadinya breakdown voltage pada sudut 104.4° dengan 

arus breakdown yang dideteksi HFCT sebesar 85.77 mA. Hingga 

fenomena breakdown berakhir, masih ada sisa PD dilihat dari lonjakan 

naik turun magnitudo yang masih dideteksi loop antenna dan HFCT 

sebelum akhirnya magnitudo menyentuh titik nol dan kembali normal 

karena sumber tegangan telah mati. 
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Gambar 4.9 Pola PRPD Elektroda Runcing dengan Jarak Elektroda 0.7 cm pada 
Tegangan (a) 4 kV, (b) 6 kV 

  
Gambar 4.10 (a) Pola Breakdown Voltage Elektroda Runcing dengan Jarak 
Elektroda 0.7 cm pada Tegangan 8 kV, (b) Zoom In Fenomena Breakdown 
Voltage 
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4.1.6 Analisa PRPD pada Isolasi Udara Elektroda Runcing dengan 

Jarak Elektroda 1.4 cm 

Pada Gambar 4.11 menunjukkan pola partial discharge saat awal 

terjadi fenomena pre-breakdown dengan jarak elektroda plat dan jarum 

berbentuk runcing sebesar 1.4 cm. Sumbu x menyatakan sudat phasa dan 

sumbu y menyatakan besar magnitudo partial discharge. Pola PD 

terbentuk dari 3000 cycle dimana titik pada pola PRPD merepresentasikan 

pulsa partial discharge. Pada Gambar 4.11(a), Gambar 4.11(b) dan 

Gambar 4.11(c) secara urut menunjukkan pola partial discharge 

elektroda runcing dengan jarak elektroda sebesar 1.4 cm pada tegangan 
5.5 kV, 7.5 kV dan 9.5 kV. Hasil pengolahan data menunjukkan pola 

partial discharge terlihat menyebar pada siklus positif dan menumpuk 

pada siklus negatif sudut 331.2° sampai 342°. Nilai magnitudo tertinggi 

secara urut sebesar 16.571, 20.755, dan 35.719 Volt dengan jumlah titik 

PD sebanyak 97, 112 dan 151 titik. 

Pada Gambar 4.12 menunjukkan pola breakdown voltage pada 

tegangan 11.5 kV dengan jarak elektroda plat dan jarum berbentuk 

runcing sebesar 1.4 cm. Pola breakdown terbentuk dari 3000 cycle dengan 

titik tertinggi akan merepresentasikan titik breakdown voltage. Gambar 

4.12(a) menunjukkan fenomena breakdown voltage dan Gambar 4.12(b) 

merupakan zoom in sinyal breakdown voltage dengan skala yang lebih 
kecil. Dapat dilihat bahwa terjadi penumpukkan sinyal PD pada siklus 

positif sudut 10.8° dan terjadi penyebaran sinyal PD secara merata yang 

menekan terus menerus sampai sudut 108° dimana isolasi udara sudah 

tidak mampu menahan tegangan suplai yang diberikan dan 

mengakibatkan terjadinya breakdown voltage pada sudut 118.8° dengan 

arus breakdown yang dideteksi HFCT sebesar 88.99 mA. Hingga 

fenomena breakdown berakhir, masih ada sisa PD dilihat dari lonjakan 

naik turun magnitudo yang masih dideteksi loop antenna dan HFCT 

sebelum akhirnya magnitudo menyentuh titik nol dan kembali normal 

karena sumber tegangan telah mati. 
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Gambar 4.11 Pola PRPD Elektroda Runcing dengan Jarak Elektroda 1.4 cm pada 
Tegangan (a) 5.5 kV, (b) 7.5 kV, (c) 9.5 kV 

 
Gambar 4.12 (a) Pola Breakdown Voltage Elektroda Runcing dengan Jarak 
Elektroda 1.4 cm pada Tegangan 11.5 kV, (b) Zoom In Fenomena Breakdown 
Voltage 
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4.2 Pengaruh Jarak Antar Elektroda dan Bentuk Elektroda 

Jarum yang Berbeda Terhadap Fenomena Breakdown 
Fenomena breakdown terjadi pada saat bahan isolasi sudah 

mencapai batas kuat medan dielektriknya sehingga sudah tidak mampu 

menahan tegangan suplai yang diberikan, breakdown ditandai dengan 
adanya lonjakan arus yang sangat tinggi dan munculnya percikan (spark 

breakdown). Breakdown dapat dideteksi melalui tingginya arus bocor 

yang dideteksi HFCT. Pengujian dilakukan dengan memvariasikan jarak 

antar dua elektroda yaitu sebesar 0.7 cm dan 1.4 cm, serta bentuk 

elektroda jarum yang berbeda yaitu tumpul, kotak dan runcing. 

Pada Gambar 4.2, Gambar 4.6 dan Gambar 4.10 secara urut telah 

menunjukkan pola fenomena breakdown pada elektroda plat-jarum 

tumpul, kotak dan rucing pada jarak 0.7 cm yang dilampirkan pada Tabel 

4.4. Sedangkan pada Gambar 4.4, Gambar 4.8 dan Gambar 4.12 secara 

urut telah menunjukkan pola fenomena breakdown pada elektroda plat-

jarum tumpul, kotak dan rucing pada jarak 1.4 cm yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 dibawah. 
 

Tabel 4. 1 Sumber Tegangan dan Arus Breakdown pada Jarak Elektroda 0.7 cm 

Jenis Elektroda 

Jarum 

Sumber 

Tegangan (kV) 

Arus Breakdown 

(mA) 

Tumpul 9 56.87 

Kotak 7 65.77 

Runcing 8 85.77 

Tabel 4.2 Tegangan Sumber dan Arus Breakdown pada Jarak Elektroda 1.4 cm 

Jenis Elektroda 

Jarum 

Sumber 

Tegangan (kV) 

Arus Breakdown 

(mA) 

Tumpul 11.5 85.59 

Kotak 10.5 86.94 

Runcing 11.5 88.99 

 

Dari tabel Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa 

semakin jauh jarak antar elektroda maka tegangan sumber yang 

dibutuhkan untuk terjadi breakdown akan jauh lebih besar, dan semakin 

besarnya sumber tegangan yang diberikan maka akan muncul medan 

listrik yang sangat tinggi disekitar elektroda jarum yang menyebabkan 

titik breakdown dan arus breakdown yang dihasilkan akan semakin tinggi. 
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Dan dari pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa elektroda jarum 

berbentuk runcing memiliki nilai arus breakdown tertinggi, diikuti oleh 

elektroda kotak dan tumpul. Karena pada ujung elektroda runcing 

memiliki medan listrik yang paling tinggi dibanding elektroda kotak dan 

elektroda tumpul. Ketika medan listrik tinggi, maka ionisasi akan lebih 

banyak terjadi sehingga menghasilkan formasi streamer yang lebih 

panjang. Oleh karena itu nilai magnitudo breakdown dan arus breakdown 

akan bernilai lebih tinggi. 

4.3 Perbandingan Bentuk Gelombang Sumber Tegangan, 

Loop Antenna dan HFCT sebagai Validasi Data 

Fenomena Breakdown 
HFCT merupakan salah satu metode yang bisa digunakan sebagai 

validasi data karena sensitivitasnya yang tinggi dalam mendeteksi partial 

discharge hingga terjadi breakdown voltage [16]. Namun loop antenna 
memiliki keunggulan memiliki karakteristik yang bagus, ukuran yang 

kecil dan lebih murah [13]. Untuk validasi data kali ini pengujian akan 

dilakukan perbandingan bentuk gelombang antara sumber tegangan, loop 

antenna dan HFCT. Pengujian dilakukan dengan variasi bentuk elektroda 

jarum yang berbeda serta variasi jarak antar elektroda. 

4.3.1 Perbandingan Deteksi Breakdown Voltage oleh Loop Antenna 

dan HFCT Menggunakan Elektroda Tumpul 

Pengujian ini akan menunjukkan aktivitas akhir partial discharge 

hingga terjadinya breakdown menggunakan elektroda plat dan jarum 

berbentuk tumpul dengan jarak elektroda uji sebesar 0.7 cm dan 1.4 cm. 
Sumbu x menyatakan sudut phasa dan sumbu y menyatakan besar 

magnitudo breakdown yang dideteksi oleh loop antenna dan menyatakan 

besar arus yang dideteksi oleh HFCT. Gambar 4.13 merupakan 

perbandingan sinyal fenomena breakdown pada elektroda tumpul dengan 

jarak 0.7 cm, dapat dilihat setelah gelombang sumber terjadi kerusakan 

akibat fenomena breakdown pada tegangan 9 kV, pada waktu yang sama 

HFCT juga mendeteksi adanya kenaikan arus yang sangat tinggi sebesar 

56.87 mA dan pada saat itu juga loop antenna mendeteksi perubahan 

magnitudo sebesar 230.67 Volt. Dapat diketahui bahwa breakdown 

voltage terjadi pada sudut 115.2°. 

Sedangkan pada Gambar 4.14 merupakan perbandingan sinyal 

fenomena breakdown pada elektroda tumpul dengan jarak 1.4 cm, dapat 
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dilihat setelah gelombang sumber terjadi kerusakan akibat fenomena 

breakdown pada tegangan 11.5 kV, pada waktu yang sama HFCT juga 

mendeteksi adanya kenaikan arus yang sangat tinggi sebesar 85.59 mA 

dan pada saat itu juga loop antenna mendeteksi perubahan magnitudo 

sebesar 280.6 Volt. Dapat diketahui bahwa breakdown voltage terjadi 

pada sudut 115.2°. Hasil deteksi loop antenna dan HFCT keduanya 

memiliki posisi terjadinya noise akibat fenomena breakdown yang 

letaknya ada pada sudut yang sama.  

 
Gambar 4.13 Sinyal Sumber Tegangan, Loop Antenna dan HFCT 
Elektroda Plat-Jarum Tumpul dengan Jarak Antar Elektroda 0.7 cm 

 
Gambar 4.14 Sinyal Sumber Tegangan, Loop Antenna dan HFCT 

Elektroda Plat-Jarum Tumpul dengan Jarak Antar Elektroda 1.4 cm 
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4.3.2 Perbandingan Deteksi Breakdown Voltage oleh Loop Antenna 

dan HFCT Menggunakan Elektroda Kotak 

Pengujian selanjutnya menunjukkan aktivitas akhir partial 

discharge hingga terjadinya breakdown menggunakan elektroda plat dan 

jarum berbentuk kotak dengan jarak elektroda uji sebesar 0.7 cm dan 1.4 

cm. Sumbu x menyatakan sudut phasa dan sumbu y menyatakan besar 

magnitudo breakdown yang dideteksi oleh loop antenna dan menyatakan 

besar arus yang dideteksi oleh HFCT. Gambar 4.15 merupakan 

perbandingan sinyal fenomena breakdown pada elektroda kotak dengan 
jarak 0.7 cm, dapat dilihat setelah gelombang sumber terjadi kerusakan 

akibat fenomena breakdown pada tegangan 7 kV, pada waktu yang sama 

HFCT juga mendeteksi adanya kenaikan arus yang sangat tinggi sebesar 

65.77 mA dan pada saat itu juga loop antenna mendeteksi perubahan 

magnitudo sebesar 299.7 Volt. Dapat diketahui bahwa breakdown voltage 

terjadi pada sudut 97.2°. 

Sedangkan ada Gambar 4.16 merupakan perbandingan sinyal 

fenomena breakdown pada elektroda kotak dengan jarak 1.4 cm, dapat 

dilihat setelah gelombang sumber terjadi kerusakan akibat fenomena 

breakdown pada tegangan 10.5 kV, pada waktu yang sama HFCT juga 

mendeteksi adanya kenaikan arus yang sangat tinggi sebesar 86.94 mA 
dan pada saat itu juga loop antenna mendeteksi perubahan magnitudo 

sebesar 349.06 Volt. Dapat diketahui bahwa breakdown voltage terjadi 

pada sudut 97.2°. Hasil deteksi loop antenna dan HFCT keduanya 

memiliki posisi terjadinya noise akibat fenomena breakdown yang 

letaknya ada pada sudut yang sama.  

 
Gambar 4.15 Sinyal Sumber Tegangan, Loop Antenna dan HFCT 
Elektroda Plat-Jarum Kotak dengan Jarak Antar Elektroda 0.7 cm 
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Gambar 4.16 Sinyal Sumber Tegangan, Loop Antenna dan HFCT 
Elektroda Plat-Jarum Kotak dengan Jarak Antar Elektroda 1.4 cm 

4.3.3 Perbandingan Deteksi Breakdown Voltage oleh Loop Antenna 

dan HFCT Menggunakan Elektroda Runcing 

Pengujian selanjutnya akan menunjukkan aktivitas akhir partial 
discharge hingga terjadinya breakdown menggunakan elektroda plat dan 

jarum berbentuk runcing dengan jarak elektroda uji sebesar 0.7 cm dan 

1.4 cm. Sumbu x menyatakan sudut phasa dan sumbu y menyatakan besar 

magnitudo breakdown yang dideteksi oleh loop antenna dan menyatakan 

besar arus yang dideteksi oleh HFCT. Gambar 4.17 merupakan 

perbandingan sinyal fenomena breakdown pada elektroda runcing dengan 

jarak 0.7 cm, dapat dilihat setelah gelombang sumber terjadi kerusakan 

akibat fenomena breakdown pada tegangan 8 kV, pada waktu yang sama 

HFCT juga mendeteksi adanya kenaikan arus yang sangat tinggi sebesar 

85.77 mA dan pada saat itu juga loop antenna mendeteksi perubahan 

magnitudo sebesar 310.14 Volt. Dapat diketahui bahwa breakdown 
voltage terjadi pada sudut 104.4°. 

Sedangkan pada Gambar 4.18 merupakan perbandingan sinyal 

fenomena breakdown pada elektroda runcing dengan jarak 1.4 cm, dapat 

dilihat setelah gelombang sumber terjadi kerusakan akibat fenomena 

breakdown pada tegangan 11.5 kV, pada waktu yang HFCT juga 

mendeteksi adanya kenaikan arus yang sangat tinggi sebesar 88.99 mA 

dan pada saat itu juga loop antenna mendeteksi perubahan magnitudo 

sebesar 430.28 Volt. Dapat diketahui bahwa breakdown voltage terjadi 

pada sudut 118.8°. Hasil deteksi loop antenna dan HFCT keduanya 
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memiliki posisi terjadinya noise akibat fenomena breakdown yang 

letaknya ada pada sudut yang sama.  

 
Gambar 4.17 Sinyal Sumber Tegangan, Loop Antenna dan HFCT 

Elektroda Plat-Jarum Runcing dengan Jarak Antar Elektroda 0.7 cm 

 
Gambar 4.18 Sinyal Sumber Tegangan, Loop Antenna dan HFCT 
Elektroda Plat-Jarum Runcing dengan Jarak Antar Elektroda 1.4 cm 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada pelaksanaan 

tugas akhir ini didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Telah dibuktikan bahwa loop antenna yang digunakan pada 

pengujian ini dapat mendeteksi partial discharge saat fenomena 

pre-breakdown hingga fenomena breakdown berlangsung. Hal 

tersebut telah dibuktikan dengan perbandingan hasil loop antenna 
dan HFCT, anomali sinyal terletak pada sudut fasa yang sama. 

2. Semakin rendah medan listriknya, maka dibutuhkan tegangan 

suplai yang lebih besar untuk bisa terjadi partial discharge. Dari 

pengujian didapat elektroda runcing memiliki besar medan yang 

tertinggi pada jarak 1.4 cm, PDIV terjadi di tegangan 5.5 kV, 

diikuti elektroda kotak 6.5 kV dan elektroda tumpul 8.5 kV. 

3. Jarak elektroda berbanding lurus dengan tegangan suplai yang 

diberikan. Semakin jauh jarak antar elektroda, maka semakin 

tinggi tegangan suplai yang dibutuhkan. 

4. Jumlah titik PRPD akan semakin banyak dan nilai magnitudo akan 

semakin tinggi apabila tegangan sumber terus dinaikkan. Seperti 

pada elektroda kotak jarak 0.7 cm pada tegangan 4 kV nilai 
magnitudo tertinggi sebesar 10.6 V dengan jumlah PD sebanyak 

66 titik, Ketika dinaikkan tegangan menjadi 6 kV, nilai magnitudo 

tertinggi naik menjadi 18.9 V dengan jumlah PD juga naik 

sebanyak 116 titik. 

5. Jarak antar elektroda berbanding lurus dengan besarnya tegangan 

dan arus breakdown. Seperti pada elektroda tumpul dengan jarak 

0.7 cm breakdown terjadi pada tegangan 9 kV dengan arus 

breakdown sebesar 56.87 mA, sedangkan pada elektroda tumpul 

jarak 1.4 cm breakdown terjadi pada tegangan 11.5 kV dengan 

arus breakdown sebesar 85.59 mA. 

6. Bentuk elektroda jarum yang berbeda akan mempengaruhi 
besarnya nilai arus breakdown yang terjadi. Elektroda jarum yang 

berbentuk runcing memiliki nilai arus breakdown tertinggi, diikuti 

oleh elektroda kotak dan tumpul.  
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5.2 Saran 
Saran yang dapat dipertimbangkan untuk tugas akhir selanjutnya 

adalah: 

1. Pengujian selanjutnya dapat dilakukan pada kondisi ruangan yang 

ideal dan suhu yang tidak berubah-ubah 

2. Pengujian breakdown voltage development selanjutnya bisa 

dilakukan pada antena jenis yang berbeda untuk melihat 

performansi tiap antena.  
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