
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kapasitansi adalah kemampuan sebuah benda untuk menyimpan muatan listrik. 

Komponen elektronika yang memanfaatkan sifat kapasitansi adalah kapasitor. 

Nilai kapasitansi kapasitor dipengaruhi oleh luasnya pelat, jarak pelat dan 

konstanta dielektrik atau permitivitas relatif[1]. 

 

Electrical Capacitance Volume Tomography (ECVT) adalah sebuah teknik 

melihat struktur benda yang memanfaatkan prinsip kapasitor pelat sejajar.  Saat 

jarak pelat dan luas pelat dibuat konstan, maka yang berpengaruh hanyalah 

konstanta dielektrik di antara pelat. Perbedaan nilai konstanta dielektrik ini 

yang akan menjadi dasar benda di antara  pelat tersebut dapat dilakukan 

pengolahan gambar[2]. 

 

ECVT memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan alat tomography 

lainnya.  ECVT mampu melakukan pencitraan 3D, tanpa perlu ada proses 

penggabungan potongan gambar.  ECVT juga mampu melakukan pembacaan 

secara realtime, yaitu setiap perubahan pada objek dalam interval waktu 

tertentu mampu direkam oleh ECVT.  Karena ECVT mampu melakukan 

pencitraan secara 3D dan realtime.  ECVT dikatakan sebagai pencitraan secara 

online 4D[2]. Kelebihan lain dari ECVT adalah desain sensor tidak terbatas, 
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tidak hanya kotak atau tabung, bahkan dapat berbentuk mangkuk dan helm 

selama muatan listrik yang diberikan mampu diterima masing-masing 

elektrode yang digunakan. 

 

Ada tiga bagian dari ECVT, pertama sensor kapasitansi, kedua sistem akuisisi 

data, dan terakhir komputer untuk kontrol dan pengolah gambar. Sensor 

kapasitansi, memiliki nilai kapasitansi pada orde femto farad. Dan sistem 

akuisisi data yang ada sekarang sedang dikembangkan ke generasi selanjutnya 

menggunakan pengondisi sinyal berbasis Phase-Sensitive Demodulation 

(PSD). Pengondisi sinyal berbasis PSD masih jarang dikembangkan karena 

cukup sulit untuk diaplikasikan. Dari alasan tersebut telah dibuatlah karya tulis 

berjudul judul “Alat Pengukur Kapasitansi Berbasis Phase-Sensitive 

Demodulation (PSD) untuk Sensor ECVT”. Alat pengukur kapasitansi berbasis 

PSD ini diharapkan menjadi awalan untuk DAS ECVT dikembangkan ke 

generasi selanjutnya. 

 

Tabel 1 memperlihatkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilaksanakan. W Q Yang pada tahun 1996 memaparkan tentang perancangan 

berbagai sistem akuisisi data untuk tomography berbasis kapasitansi. 

Selanjutnya tahun 2001 dikembangkan ulang menggunakan phase-sensitive 

demodulation (PSD) dan disebutlah sistem New AC-Based[3]. 
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Tabel 1. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan PSD dan ECVT. 
No Nama Judul Penelitian Asal penelitian Tahun 

1. W Q Yang 

Hardware Design of Electrical 

Capaciatance Tomography 

System 

UMIST 1996 

2. W Q Yang 

Futher Development In AC-

Based Capacitance 

Tomography System 

UMIST 2001 

3. Warsito P Taruno 
Electrical capacitance volume 

Tomography 
IEEE 2007 

4 W Q Yang Teaching Phase-Sensitive 

Demodulation For Signal 

Conditioning To 

Undergraduate Students 

UMIST 2010 

5. Arba’i Yusuf Pengembangan Sistem Data 

Akuisisi Electricral 

Capacitance Volume 

Tomography (ECVT) 

Universitas 

Indonesia 

2010 

6. Bayu Sasongko Perancangan alat Pengukur 

Kapasitansi orde Femtofarad 

Berbasis Rangkaian Aktif 

Differensial untuk Sistem 

Electrical capacitance volume 

Tomography (ECVT) 

Universitas 

Lampung 

2013 

 

 

Tahun 2007 Dr. Warsito P Taruno berhasil mengembangkan Eelectrical 

Capacitance Tomography (ECT) menjadi Electrical capacitance volume 

Tomography (ECVT). ECT dan ECVT memiliki perbedaan dalam pengambilan 

gambarnya, jika ECT pengambilan gambar hanya 2D berupa potongan, sedangkan 

ECVT dapat berupa 3D[2]. 

 

Dr. Warsito P Taruno mengembangkan ECVT di Tangerang, dibantu oleh Bapak 

Arba’i Yusuf dan Dr. Wahyu Widada untuk mengembangkan sistem akuisisi data 

yang ada. Nama tempat pengembangannya adalah CTech Edwar Technology. 

Pengembangan yang sedang dilakukan berinovasi dari penelitian Profesor W Q 

Yang. Menggunakan Charge/discharge atau aktif diferensial, dan AC-Based. 

Bayu Sasongko membuat alat pengukur kapasitansi orde femto farad khusus untuk 

sensor ECVT.  Alat tersebut diperlukan untuk menguji nilai kapasitansi dari sebuah 

sensor. Tetapi alat yang dibuat masih berbasis aktif diferensial[4]. 
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Penelitian yang dilakukan adalah perancangan alat pengukur kapasitansi orde femto 

farad berbasis phase-sensitive demodulation (PSD). Alat ini sangat penting untuk 

dirancang. Alasannya adalah karena ECVT yang ada masih menggunakan AC-

Based, jika alat ini berhasil maka pengembangan ECVT dapat segera 

dikembangkan menggunakan PSD. 

 

B. Tujuan 

 

 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Simulasi rangkaian pengukur kapasitansi berbasis phase-sensitive 

demodulation (PSD) digunakan untuk mendapatkan karakteristik sistem 

berupa: daerah kerja; garis kelinieran; resolusi; Mean Absolute Error 

(MAE) dan kondisi termal. 

2. Pengukuran nilai kapasitansi yang didapatkan dari eksperimen sebanding 

dengan pengukuran nilai kapasitansi hasil simulasi. 

3. Alat pengukur kapasitansi yang dirancang mampu mengukur nilai 

kapasitansi sensor ECVT dengan nilai konstanta dielektrik yang berbeda-

beda. 

 

C. Manfaat 

 

 

Manfaat alat pengukur kapasitansi menggunakan rangkaian PSD tidak hanya 

mampu mengukur nilai kapasitansi sensor ECVT tetapi dapat menjadi awalan 

yang baru untuk pengembangan Sistem Akuisisi Data ECVT yang telah ada. 
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D. Batasan Masalah 

 

 

Penelitian ini memiliki beberapa batasan sebagai berikut: 

1. Karakteristik sistem hanya berfokus pada: daerah kerja pengukuran 

kapasitansi; kelinieran; resolusi; Mean Absolute Error (MAE) dan 

kondisi termal. 

2. Perbandingan nilai kapasitansi eksperimen dan simulasi sebatas 1pF 

sampai 15pF dengan kenaikan 1pF. 

3. Dielektrik yang digunakan adalah udara, air, dan limbah minyak kelapa 

sawit.  

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan laporan kerja praktik yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang, tujuan, manfaat, batasan masalah, 

metode penulisan dan sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang kapasitansi dan dielektrik, Pengenalan Electrical 

Capacitance Volume Tomography (ECVT), perkembangan rangkaian 

pengukur kapasitansi charge/discharge, AC-Based, kekurangan dan 

kelebihan masing-masing prinsip pengukuran, prinsip pengukuran 

menggunakan phase-sensitive demodulation (PSD). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tahapan penelitian, seperti waktu dan tempat, alat dan bahan, 

simulasi alat, perancangan alat dan pengujian alat. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan hasil simulasi, data simulasi, analisis karakteristik sistem, 

hasil eksperimen, data eksperimen, perbandingan simulasi dan eksperimen 

dan hasil pengerjaan alat dengan berbagai dielektrik. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Memaparkan kesimpulan dari hasil pembahasan pada bagian IV yang 

sekaligus menjawab dari tujuan penelitian dan berisi saran bagi pembaca 

laporan ini. 


