
 

 

 

III.    METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat  

 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Tegangan Tinggi dan Laboratorium 

Pengukuran Besaran Elektrik Laboratorium Teknik Elektro Terpadu Jurusan 

Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung dan Mulai Dilaksanakan 

Desember 2009 hingga Maret 2010.  

 

B. Alat  

 

Penelitian ini menggunakan satu set komputer untuk mensimulasikan pemodelan 

menara, isolator, saluran kawat tanah, saluran kawat fasa, petir, dan sistem 

pentanahan menggunakan perangkat lunak EMTP/ATP. Adapun spesifikasi 

komputer adalah Intel Core 2 Duo Processor T6400; 4 GB SDRAM,  
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C. Metode 

 

Dalam tugas akhir ini, metode yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data menara transmisi, meliputi konfigurasi dan jenis menara yang digunakan, 

b. Data isolator saluran, meliputi jumlah, jenis, dimensi, panjang rentengan dan 

BIL (Basic Insulating Level), 

c. Data kawat tanah dan kawat fasa, meliputi jenis, diameter, jumlah konduktor 

berkas, dan panjang kawat, 

d. Data sistem pentanahan, meliputi sistem pentanahan yang digunakan, 

diameter, jumlah, panjang, jarak antar batang konduktor dan resistivitas tanah. 

 

2. Simulasi dan Pemodelan 

Simulasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak ATP versi EMTP tahun 

2005 dan Microsoft Excel 2007. 

Untuk membuat simulasi maka parameter-parameter pada saluran transmisi 

dimodelkan terlebih dahulu. Parameter-parameter pada saluran transmisi meliputi 

menara transmisi, isolator saluran, kawat tanah, kawat fasa, dan sistem 

pentanahan. 
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a. Menara Transmisi 

 

Menara transmisi yang digunakan pada penelitian ini adalah menara jenis 

silinder. Maka representasi dari menara transmisi adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20  Model menara isolator 

 

Dimana : 
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Vt adalah kecepatan propagasi petir yang sama dengan kecepatan cahaya 

sebesar 300 m/µs. 

       [   {        (
 

 
*}]                                                              

Dimana 

   
(                )

 
 

             

          adalah radius puncak, tengah dan dasar menara 

         adalah tinggi menara dari tengah ke puncak menara 

          adalah tinggi menara dari dasar ke tengah menara 

 

b. Isolator 

 

Isolator yang digunakan pada saluran transmisi adalah isolator jenis gantung 

(suspension insulator). Maka isolator dapat dimodelkan sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 21 Model isolator 

 

Nilai kapasitansi tipikal untuk isolator gantung adalah 80 pF/unit.dan S adalah 

sakelar yang pengopersiannya diatur oleh tegangan. 
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c. Back Flashover 

Untuk menentukan besarnya tegangan lompatan api kritis dari rentengan isolator 

dapat digunakan persamaan : 

       (    
  

     
 *          

  

Dimana : K1 = 0,4 x L 

  K2 = 0,71 x L 

  L = panjang renteng isolator 

  t = waktu tembus atau waktu lompatan api (µdet) 

 

d. Sistem Pengetanahan 

 

Pada penelitian ini sistem menggunakan sistem driven rod, yaitu sistem 

pengetanahan dengan cara menanamkan batang-batang konduktor tegak lurus ke 

dalam tanah (vertikal). 

Sistem yang digunakan adalah menggunakan 4 (empat) batang konduktor dengan 

panjang l, jarak antar batang konduktor s, dan masing-masing batang konduktor 

mempunyai radius r, serta ditanam tegak lurus dalam tanah, maka pengetanahan 

memiliki tahanan, induktansi, dan kapasitansi adalah :  
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Dimana  : 

    = permitivitas relatif tanah 

 

Sistem pengetanahan dimodelkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22 Model sistem pengetanahan 

 

e. Kawat Fasa 

 

Untuk menghitung induktansi dan kapasitansi pada saluran ganda tiga fasa dapat 

digunakan metode GMR dan GMD sebagai berikut : 

     √                                    
  

 meter 

      √(  
 )          

 
 meter 

      √(  )          
 

 meter 

Dimana, 

    (Geometric Mean Distance)  = Jarak rata-rata geometrik 

    (Geometric Mean Radius)  = Radius rata-rata geometrik 

r = radius kawat fasa 

r’ = 0,7788 r 
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sehingga nilai induktansi kawat fasa adalah : 

            
   

    
     

Dan nilai kapasitansi kawat fasa adalah : 

   (
    

    
   
    

)    

Maka impedansi surja ekivalen dan kecepatan propagasi kawat fasa adalah : 

 

 

Gambar 23 Model untuk kawa fasa 
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f. Kawat Tanah 

Kawat tanah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kawat tanah tunggal. 

Sehingga perhitungan impedansi surja kawat tanah bila tidak terjadi korona 

adalah: 

 Bila tidak terjadi korona 

       (
   

 
* 

Dimana : 

 Zs = impedansi surja kawat tanah 
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 ht = tinggi rata – rata kawat tanah 

 r = radius kawat tanah 

 

  

Gambar 24 Model untuk kawat tanah 

 

3. Pengambilan dan pengolahan data 

Kurva tegangan impuls pada isolator dari rangkaian simulasi digunakan untuk 

mengetahui apakah terjadi lompatan api balik (back-flashover) atau tidak. Maka 

untuk mendapatkan kurva tegangan impuls pada isolator pada rangkaian simulasi, 

data-data dari PT. PLN (Persero) pada saluran transmisi dimodelkan sedemikian 

rupa sehingga dapat disimulasikan dalam perangkat lunak ATP/EMTP. 

 

 Langkah-langkah pengambilan data untuk mendapatkan kurva tegangan 

impuls pada isolator : 

1. Membuat rangkaian pengganti atau model dari beberapa parameter 

saluran transmisi. Diantaranya : model menara, model isolator, model 

sistem penetanahan, kawat fasa, dan kawat tanah, 

2. Menghitung data-data yang didapat dari PT. PLN (Persero) sebagai nilai 

pada parameter saluran transmisi, 

3. Memberikan arus surja sebagai model petir pada rangkaian simulasi 

dengan waktu muka dan waktu ekor menurut standar IEEE 1,2 x 50 µs 

dan standar CIGRE 3 x 77,5 µs, 
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4. Amplitudo Arus surja petir yang digunakan dalam simulasi adalah 10 kA 

sampai 120 kA, 

5. Menjalankan rangkaian simulasi pada perangkat lunak ATP/EMTP, 

6. Mencuplik kurva tegangan impuls pada isolator hasil running rangkaian 

simulasi pada perangkat lunak ATP/EMTP, dan 

7. Menyimpan kurva tegangan impuls tersebut dalam berbagai bentuk file 

sebagai bahan untuk mengolah data. 

 

 Langkah-langkah untuk mendapatkan kurva V-t lompatan balik (back-

flashover) isolator : 

1. Berpedoman kepada rumus untuk menentukan besarnya tegangan 

lompatan api kritis dari rentengan isolator, yaitu : 

       (    
  

     
*           

Dimana : K1 = 0,4 x L 

 K2 = 0,71 x L 

 L = panjang renteng isolator (m) 

 t = waktu tembus atau waktu lompatan api (µdet) 

2. Menentukan panjang renteng isolator saluran, kemudian menghitung 

nilai  K1 dan K2. 

3. Menentukan waktu tembus atau waktu lompatan api dan menghitung 

     . 

4. Menghitung nilai tegangan lompatan api kritis back-flashover V50% 

menggunakan persamaan diatas. 



45 
 

5. Menggabungkan nilai tegangan lompatan api kritis V50% dan waktu 

tembus atau waktu lompatan api       menggunakan Microsoft Excel 

2007 agar dapat dijadikan kurva V-t lompatan balik (back-flashover) 

isolator. 

 

Setelah kurva tegangan impuls pada isolator dan kurva V-t back-flashover isolator 

didapat, maka kedua kurva tersebut dapat diolah untuk menganalisis lompatan api 

balik (back-flashover). 

 

 Langkah-langkah pengolahan data untuk menganalisis lompatan api balik 

(back-flashover) : 

1. Menyimpan cuplikan tegangan impuls pada isolator dalam bentuk file 

“.txt” agar dapat diolah pada perangkat lunak Microsoft Excel 2007, 

2. Menggabungkan kurva V-t lompatan balik (back-flashover) isolator dan 

cuplikan tegangan impuls pada isolator menggunakan perangkat lunak 

Microsoft Excel 2007, 

3. Menemukan titik potong antara kedua kurva tersebut untuk mendapatkan 

titik lompatan balik (back-flashover) isolator dan kemudian 

menganalisisnya. 

 

 Langkah-langkah pengolahan data untuk mengetahui jumlah sambaran yang 

dapat mengakibatkan back-flashover : 

1. Menentukan arus surja petir minimum yang yang dapat mengakibatkan 

back-flashover pada Fasa A, B, dan C 

2. Menghitung nilai probabilitas distribusi harga puncak arus petir dengan 

menggunakan rumus empiris menurut Anderson-Eriksson sebagai berikut: 
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   (
 

  )
                                                                                          

       

 Dimana :         = Probabilitas arus petir 

     I  = Amplitudo arus petir (kA) 

3. Menghitung probabilitas yang menimbulkan gangguan back-flashover, 

menggunakan persamaan (56) : 

      *∑(           )+                                                                                   

  

4. Menghitung jumlah sambaran yang dapat mengakibatkan back-flashover 

pada setiap Fasa menggunakan persamaan (55): 

                          (      
    )                                                   

Sambaran per 100 km/ tahun. 

 

4. Rangkaian Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25 Model Rangkaian 2 (dua) Menara 
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5. Diagram Alir Penelitian 
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Gambar model parameter 

menggunakan ATP Draw
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Cuplik bentuk gelombang 

isolator saluran transmisi
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Gambar 26 Diagram Alir Penelitian 


