
 

 

 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Proses Pembuatan Varistor 

 

1. Hasil Pencampuran Serbuk Dasar Varistor 

 

Pada proses pencampuran serbuk dasar varistor ini dilakukan dengan mencampur 

ZnO sebagai serbuk dasar utama varistor yang akan dicampur dengan logam 

oksida sebagai dopan, dalam penelitian ini menggunakan CuO sebagai serbuk 

pendopannya dengan beberapa komposisi yaitu 0,05 %; 0,1 %; 0,3 %; 0,5 % dan 1 

% mol. 

 

Sebelum melakukan pencampuran, serbuk ZnO dan CuO ditimbang terlebih 

dahulu menggunakan timbangan digital dengan komposisi sesuai dengan tabel 1. 

Neraca digital yang dipakai memiliki ketelitian 4 digit angka di belakang koma 

sehingga hasil penimbangan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan sesuai. 

 

Setelah semua serbuk telah ditimbang sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan, 

maka langkah selanjutnya adalah pencampuran serbuk antara ZnO dengan CuO. 

Proses pencampuran dilakukan di dalam gelas kimia 200 cc dan ditambahkan 

aseton yang digunakan sebagai pelarut agar proses pencampuran antara ZnO dan 

CuO dapat mudah tercampur secara merata. Proses pencampuran dibantu dengan 

magnetic stirrer yang dimasukkan kedalam gelas kimia sebagai alat untuk 
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membantu dalam proses pencampuran dan proses pencampuran dilakukan di atas 

hotplate stirrer dengan skala 9. 

 

Setelah proses stirrer selesai, maka selanjutnya serbuk campuran kedua zat 

tersebut dipanaskan dalam oven dengan suhu 80
0
C selama 24 jam untuk 

menghilangkan aseton yang terdapat pada campuran tersebut. Setelah dipanaskan 

pada suhu tersebut selama 24 jam, dihasilkan serbuk campuran kedua zat sudah 

sangat kering dan bau menyengat aseton sudah hilang, maka selanjutnya serbuk 

tersebut siap untuk digerus dengan mortal/pestell agar lebih halus untuk proses 

pencetakan. 

 

2. Hasil Pencetakan 

 

Pada penelitian ini digunakan metode pencetakan dengan teknik dry pressing atau 

pencetakan kering. Di mana pada proses pencetakan kering ini dilakukan 

pembentukan pelet varistor mentah yang dibentuk dari campuran serbuk ZnO dan 

CuO dalam sebuah cetakan (die).  

 

Dalam proses pencetakan akan dihasilkan varistor mentah, di mana die yang 

digunakan relatif kecil dengan diameter ±15 mm, hal ini dikarenakan dalam 

pengkarakterisasian sifat elektrik varistor tidak membutuhkan varistor yang terlalu 

tebal. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses pengkarakterisasian, dengan 

varistor yang memiliki ketebalan yang cukup tipis dalam pengujian V-t, varistor 

memiliki tegangan tembus yang tidak terlalu besar dan dapat dilakukan pengujian 

dengan tegangan impuls yang dapat dibangkitkan oleh pembangkit tegangan 

impuls RLC bertingkat dengan range tegangan 0 – 4000 Volt. 
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Pada proses pencetakan varistor dengan teknik dry pressing, varistor akan dicetak 

dengan menggunakan alat press hidrolik yang mempunyai range tekanan antara 0 

– 300 kg/cm
2
. Proses pencetakan ini dilakukan untuk memadatkan serbuk material 

varistor yang akan dibuat menjadi varistor mentah, sehingga varistor yang 

dihasilkan memiliki struktur yang lebih padat dan mempermudah dalam proses 

pemanasan varistor pada suhu yang tinggi.  Pada penelitian ini, tekanan untuk 

proses pencetakan varistor mentah menggunakan tekanan hingga mencapai 200 

kg/cm
2
,  hal ini dikarenakan dengan besar tekanan tersebut sudah cukup untuk 

menghasilkan varistor mentah yang cukup padat dan tidak terjadi keretakan atau 

tidak terlalu rapuh saat dipindahkan dari die ke wadah tempat penyimpanan 

sementara varistor mentah serta menjaga agar alat cetak yang digunakan tidak 

rusak apabila menggunakan tekanan yang lebih besar. 

 

Setelah dilakukan pencetakan, maka dihasilkan varistor mentah yang padat dan 

siap untuk proses pemanasan. Varistor mentah hasil pencetakan lalu ditimbang 

dengan timbangan digital untuk mengetahui massanya dan menggunakan jangka 

sorong untuk mengetahui ketebalan dan diameternya. Varistor mentah yang 

dicetak memiliki ketebalan ± 2 mm, diameter ±14 mm dan massa ±1 gram. Hasil 

pengukuran sampel varistor hasil pencetakan dapat dilihat pada lampiran B. 

 

3. Hasil Pemanasan ( Sintering ) 

 

Setelah proses pencetakan dan dihasilkan varistor mentah, maka proses 

selanjutnya untuk menghasilkan keramik varistor, varistor mentah harus dibakar 

atau disintering pada tekanan suhu yang tinggi. Proses pemanasan dilakukan pada 
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suhu 1300
0
C dengan menggunakan furnace LENTON 3508 yang memiliki range 

suhu pemanasan maksimum 1400
0
C. 

 

Pada proses pemanasan varistor, dimana proses kenaikan suhu dan waktu 

penahanan suhu diset secara otomatis pada panel kontrol furnace. Waktu 

penahanan untuk pemanasan varistor adalah selama 2 jam pada suhu 1300
0
C dan 

melewati 2 level suhu yaitu 250
0
C selama 30 menit dan 600

0
C selama 1 jam. Pada 

proses pemanasan ini, untuk kenaikan level suhu pemanasan dilakukan secara 

bertahap yaitu dengan kenaikan suhu sebesar 5
0
C/menit. Kenaikan suhu yang 

bertahap ini dilakukan untuk mencegah keretakan atau rusaknya varistor yang 

berakibat pecahnya varistor akibat lonjakan suhu pemanasan yang terlalu drastis, 

ini dikarenakan sampel varistor yang dibuat relatif memiliki ketebalan yang tipis. 

 

Setelah 2 jam waktu penahanan pada suhu 1300
0
C, varistor didinginkan sampai 

suhu ruangan dengan proses alami yaitu 27
0
C selama ±24 jam. Setelah proses 

pemanasan selesai, dihasilkan varistor mentah sudah menjadi pelet varistor atau 

keramik varistor, ini terlihat varistor yang dihasilkan memiliki struktur yang padat 

dan keras sehingga tidak mudah pecah. 

 

Gambar 19 memperlihatkan varistor sebelum dan sesudah pemanasan. Pada 

proses pencetakan, serbuk ZnO murni memiliki warna putih bersih dan setelah 

dilakukan pemanasan pelet varistor ZnO murni berwarna agak kehijauan. 

Sedangkan campuran antara ZnO dengan komposisi campuran CuO adalah 0,05 

%; 0,1 %; 0,3 %; 0,5 % dan 1% mol tidak memperlihatkan perbedaan warna pada 

campuran tersebut, hanya terdapat sedikit titik-titik butiran CuO yang berwarna 

hitam pada campuran tersebut. Ini disebabkan karena komposisi campuran CuO 
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yang diberikan ke dalam serbuk ZnO yang terlalu sedikit sehingga ZnO yang 

berwarna putih lebih dominan. Tetapi setelah dilakukan proses pemanasan, hasil 

pemanasan memperlihatkan perbedaan bahwa sampel varistor memiliki warna 

yang gelap, semakin banyak campuran CuO yang diberikan ke ZnO maka varistor 

yang dihasilkan memiliki warna yang semakin gelap. 

 

Varistor yang sudah dibakar, diukur dimensinya dengan menggunakan jangka 

sorong dan ditimbang massanya dengan timbangan digital. Hasilnya diketahui 

bahwa varistor tersebut memiliki ketebalan ±1,7 mm, diameter ±12 mm dan 

massa ±0,9 gram. Varistor yang dihasilkan mengalami penyusutan, ini 

dikarenakan saat proses sintering atau pemanasan, partikel–partikel halus material 

varistor beraglomerasi menjadi serbuk padat dan keras. Hasil pengukuran sampel 

varistor setelah disintering dapat dilihat pada lampiran B. 

  Sebelum dibakar  Sesudah dibakar 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 19. Hasil pencetakan dan pemanasan, (a) sebelum disintering, dan  

(b) setelah disintering. 

(a) (B) 

ZnO Murni 

 

ZnO-CuO 0,05% 

 
ZnO-CuO 0,1% 

 

 

ZnO-CuO 0,3% 

 

 
ZnO-CuO 0,5% 

 

 
ZnO-CuO 1% 
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B. Hasil Pengujian Karakteristik Elektrik Varistor 

1. Hasil Pengujian Karakteristik Volt – Ampere 

 

Telah dilakukan pengujian karakteristik V-I varistor ZnO dengan berbagai jenis 

komposisi pengadopan serbuk CuO yang berbeda-beda. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan transformator regulator untuk mengatur tegangan 

masukkan yang akan dihubungkan dengan trafo step-up untuk menaikan nilai 

tegangan yang akan masuk ke rangkaian pengujian V-I. Pada pengukuran 

karakteristik V-I ini dilakukan secara bertahap yaitu arus spesimen dari range 50 

µA sampai 6 mA. Data hasil pengukuran karakteristik V-I dapat dilihat pada 

lampiran B. 

 

Dari data-data pengukuran karakteristik V-I tersebut, didapatkan titik-titik 

tegangan dimana varistor tersebut bekerja berdasarkan  arus yang diinginkan. Dari 

titik-titik tersebut dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk suatu garis 

yang memperlihatkan karakteristik V-I, di mana dari grafik tersebut dapat terlihat 

sifat ke tidak linearan dari varistor. 

a. ZnO Murni 

 

Gambar 20. Karakteristik V-I varistor ZnO murni 
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b. ZnO-CuO 0,05 % 

 

Gambar 21. Karakteristik V-I varistor ZnO dengan penambahan serbuk 0,05% 

CuO 

c. ZnO-CuO 0,1 % 

 

Gambar 22. Karakteristik V-I varistor ZnO dengan penambahan serbuk 0,1% CuO 
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d. ZnO-CuO 0,3 % 

 

Gambar 23. Karakteristik V-I varistor ZnO dengan penambahan serbuk 0,3% CuO 

 

e. ZnO-CuO 0,5 % 

 

Gambar 24. Karakteristik V-I varistor ZnO dengan penambahan serbuk 0,5% CuO 

f. ZnO,CuO 1 % 
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Gambar 25. Karakteristik V-I varistor ZnO dengan penambahan serbuk 1% CuO 

 

Dari gambar 20; 21; 22; 23; 24 dan 25 merupakan grafik karakteristik V-I dari 

varistor yang dibuat, dimana karakteristik V-I varistor ZnO hasil pengujian pada 

tiap-tiap komposisi sudah memperlihatkan sifat ketidak linearan dan dari tiap 

komposisi yang berbeda juga memiliki daerah non linear yang berbeda-beda. Di 

mana daerah tersebut merupakan daerah ketika nilai kenaikan arus pada varistor 

dapat meningkat secara drastis dengan tegangan yang relatif stabil. Pada daerah 

ini nilai resistansi dari varistor akan semakin mengecil karena nilai arus yang 

semakin tinggi. Hal ini dikarenakan saat arus semakin besar maka varistor 

berubah fungsi dari isolator menjadi konduktor yang bekerja untuk mengalirkan 

arus ke tanah. Data perhitungan resistansi tiap varistor dapat dilihat dilampiran B. 
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Gambar 26. Karakteristik V-I varistor ZnO dengan beberapa komposisi campuran 

CuO 

 

 

Gambar 27. Hubungan antara arus dan resistansi varistor hasil pengujian 

 

Jika karakteristik V-I tiap varistor disatukan dalam satu grafik seperti pada 

gambar 26, maka dapat terlihat bahwa pada tiap penambahan serbuk komposisi  

CuO ke ZnO, varistor memiliki tanggapan tegangan yang semakin tinggi dengan 

lengkung karakteristik V-I yang semakin tinggi pula. Begitu juga dengan sifat 
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resistansi dari varistor ZnO (ditunjukan pada gambar 27), semakin besar 

komposisi doping yang ditambahkan maka varistor akan memiliki nilai resistansi 

yang semakin tinggi. Sehingga apabila dilihat dari karakteristik V-I yang non-

linear dan sifat resistansinya semakin kecil seiring dengan bertambahnya arus 

yang mengalir pada sampel, dapat disimpulkan bahwa sampel yang dibuat telah 

bersifat sebagai varistor. 

 

Suatu varistor bersifat tidak linear apabila memiliki koefisien non-linear (α) 

bernilai α >>1, di mana nilai koefisien non-linear (α) didapatkan dari hubungan 

I  = V
α
                                                (4) 

dengan: 

I  = Arus yang mengalir pada varistor (mA) 

V  = Tegangan pada varistor ( Volt) 

α  = Koefisien non-linear Varistor ( α >>1)
 [20]

 

 

sehingga dari persamaan 4, dengan memasukkan nilai-nilai arus dan tegangan 

hasil pengujian, maka didapatkan nilai koefisien non-linear (α) pada masing-

masing  varistor hasil pengujian yang dapat dilihat pada tabel 5. 

 

Tabel 5. Nilai koefisien non-linear varistor hasil pengujian dengan beberapa jenis 

sampel 

Sampel 

Komposisi 

penambahan CuO (%) α 
ZnO Murni 0 2,86 

ZnO-CuO 0,05% 0,05 2,41 

ZnO-CuO 0,1% 0,1 2,67 

ZnO-CuO 0,3% 0,3 3,96 

ZnO-CuO 0,5% 0,5 5,68 

ZnO-CuO 1% 1 6,18 

                                                           
20

 E. Kuffel, W.S. Zaengl and J. Kuffel. 2000. High Voltage Engineering Fundamentals. Oxford 

Auckland Boston Johannesburg Melbourne New Delhi 
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Gambar 28. Grafik hubungan % komposisi penambahan CuO dengan 

koefisien non-linear varistor ZnO hasil penelitian 

 

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa pada tiap jenis varistor memiliki nilai koefisien 

non-linear (α) yang berbeda-beda dan bernilai di atas 1, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa varistor yang dibuat sudah bersifat tidak-linearan. Pada 

gambar 28 menunjukkan bahwa nilai koefisien non-linear (α) yang berbeda-beda 

pada tiap komposisi dipengaruhi oleh penambahan komposisi CuO ke dalam 

serbuk ZnO, semakin besar komposisi yang diberikan, maka nilai dari koefisien 

non-linear (α) varistor akan cenderung semakin besar. Semakin besarnya nilai 

koefisien non-linear varistor ZnO yang didoping dengan CuO, disebabkan sampel 

varistor ZnO-CuO lebih cepat mencapai keadaan non-linear saat pengukuran 

karakteristik V-I. Dilihat dari gambar 26, memperlihatkan karakteristik V-I antara 

varistor ZnO-CuO dengan varistor ZnO murni yaitu pada arus 1 mA, varistor 

ZnO-CuO (0,3%; 0,5% dan 1% mol) sudah bersifat non-linear, ini diperlihatkan 
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nilai kenaikan arus yang semakin cepat pada tegangan yang relatif konstan. 

Sedangkan untuk varistor ZnO murni dan varistor ZnO-CuO (0,05% dan 0,1% 

mol) masih terlihat kemungkinan untuk terus naik nilai tegangannya seiring 

dengan kenaikan arusnya. 

 

Contoh perhitungan untuk nilai koefisien non-linear (α) varistor ZnO murni, di 

mana dalam perhitungannya menggunakan persamaan 4 adalah sebagai berikut: 

   (4) 

  (5) 

di mana : 

It  = Arus yang mengalir pada varistor 

I0  = Arus awal yang terukur  

Vt  = Tegangan pada varistor 

V0  = Tegangan awal yang terukur 

  

Dari persamaan 5 dirubah ke persamaan 6 karena pada grafik karakteristik V-I, 

volt  berada pada sumbu y dan arus pada sumbu x 

  (6) 

  (7) 

Dari persamaan 7, dijadikan persamaan baru, yaitu: 

y = mx (8) 

di mana: 

y =  

x =  
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m =   

jadi nilai α adalah :   (9) 

di mana nilai m didapatkan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu: 

m =     (10) 

dan N adalah banyaknya data yang tersedia. 

 

Tabel 6. Data hasil perhitungan untuk nilai koefisien non-linear (α) varistor ZnO 

murni 

   
x y 

  
NO I(mA) 

V 
(volt) 

  

X
2
 XY 

1 0,05 34 0 0 0 0 

2 0,1 46 0,301029996 0,13295399 0,090619058 0,040023 

3 0,15 54 0,477121255 0,196537788 0,227644692 0,093772 

4 0,2 60 0,602059991 0,248409937 0,362476233 0,149558 

5 0,25 66 0,698970004 0,288230988 0,488559067 0,201465 

6 0,3 71 0,77815125 0,317406256 0,605519368 0,24699 

7 0,35 76 0,84509804 0,34531995 0,714190697 0,291829 

8 0,4 80 0,903089987 0,371547367 0,815571525 0,335541 

9 0,45 84 0,954242509 0,390098457 0,910578767 0,372249 

10 0,5 87 1 0,408884431 1 0,408884 

11 0,55 91 1,041392685 0,424501196 1,084498725 0,442072 

12 0,6 93 1,079181246 0,437719875 1,164632162 0,472379 

13 0,65 97 1,113943352 0,452350125 1,240869792 0,503892 

14 0,7 100 1,146128036 0,465632337 1,313609474 0,533674 

15 0,75 102 1,176091259 0,475973171 1,38319065 0,559788 

16 0,8 105 1,204119983 0,488148487 1,449904933 0,587789 

17 0,85 108 1,230448921 0,49918527 1,514004548 0,614222 

18 0,9 110 1,255272505 0,509554593 1,575709062 0,63963 

19 0,95 112 1,278753601 0,517752755 1,635210772 0,662078 

20 1 115 1,301029996 0,526557616 1,69267905 0,685067 

21 1,5 133 1,477121255 0,589588877 2,181887201 0,870894 

22 2 146 1,602059991 0,632023215 2,566596216 1,012539 

23 2,5 156 1,698970004 0,659940452 2,886499076 1,121219 

24 3 164 1,77815125 0,682216847 3,161821869 1,213085 

25 3,5 169 1,84509804 0,695259703 3,404386777 1,282822 
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26 4 172 1,903089987 0,702901446 3,621751499 1,337685 

27 4,5 176 1,954242509 0,712885667 3,819063786 1,393151 

28 5 178 2 0,717793001 4 1,435586 

29 5,5 180 2,041392685 0,722645504 4,167284095 1,475203 

30 6 181 2,079181246 0,725051574 4,322994654 1,507514 

n

 

36,76543159 14,33707088 53,40175375 20,4906 

(n)
2
     1351,69696 

 
  

  

m =   

m =   

m = 0,349940043 

jadi nilai  α =   

                       = 2,857632 (koefisien non-linier ZnO murni) 

 

Untuk data perhitungan nilai koefisien non-linear (α) tiap varistor ZnO-CuO dapat 

dilihat selengkapnya pada lampiran B. 

 

2. Hasil Pengujian Karakteristik Tegangan – waktu 

 

a. Hasil Pengujian Pembangkit Tegangan Impuls 

 

Pada pengujian tegangan tinggi impuls ini, pengujian dilakukan dengan 

menggunakan rangkaian pembangkit tegangan impuls RLC bertingkat yang 

menggunakan input tegangan AC sebesar 60 V dari voltage regulator dengan 

memasang enam variasi induktor untuk mendapatkan enam variasi waktu muka 

gelombang tegangan impuls yang berbeda pula. Variasi waktu muka yang 

berbeda-beda dilakukan untuk mendapatkan enam nilai tegangan impuls uji dan 

tegangan tembus varistor pada koordinat V-t yang berbeda-beda, sehingga dapat 
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diperoleh karakteristik V-t tegangan impals uji dan karakteristik V-t dari varistor 

yang diuji. 

 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis pengujian tegangan impuls untuk 

varistor ZnO murni dan pengujian tegangan impuls varistor ZnO-CuO, dimana 

pada pengujian ZnO murni hanya menggunakan tegangan impuls hingga rating 

tegangan 1300 volt sedangkan untuk pengujian tegangan impuls varistor ZnO-

CuO menggunakan tegangan impuls hingga rating tegangan 3000 volt. Hal ini 

dikarenakan varistor ZnO murni hasil pengujian hanya mampu bekerja di bawah 

tegangan 1300 volt dan apabila diberikan tegangan impuls di atas 1300 volt maka 

varistor akan rusak, sedangkan untuk varistor ZnO-CuO belum dapat bekerja pada 

tegangan 1300 volt sehingga tegangan impuls yang akan dibangkitkan oleh 

peralatan tegangan impuls RLC akan dinaikkan hingga rating tegangan 3000 volt, 

karena pada rating tegangan tersebut varistor mulai bekerja. 

 

Tabel 7. Hasil pengukuran tegangan impuls dan waktu  muka untuk pengujian 

tegangan impuls varistor ZnO murni 

Tegangan Regulator 

(Volt) 

Induktansi Induktor 

(mH) 

Waktu Muka (µs) Tegangan Puncak 

Impuls Uji (Volt) 

 0,06 1,2 1254 

 0,31 5,6 1172 

60  1,87 6,8 1172 

 7,02 9,4 1126 

 13,02 10,4 1110 

 16,35 15,4 1110 
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Tabel 8. Hasil pengukuran tegangan impuls dan waktu  muka untuk pengujian 

tegangan impuls varistor ZnO-CuO 

Tegangan Regulator 

(Volt) 

Induktansi Induktor 

(mH) 

Waktu Muka (µs) Tegangan Puncak 

Impuls Uji (Volt) 

 0,06 1,2 2974 

 0,31 5,6 2773 

130 1,87 6,8 2773 

 7,02 9,4 2733 

 13,02 10,4 2572 

 16,35 15,4 2572 

 

Tabel 7 dan 8, menunjukkan nilai puncak tegangan impuls uji yang didapatkan 

setelah melakukan pengukuran tegangan pada RL yang terhubung dengan 

osiloskop dan mengalikan hasilnya dengan faktor pengali pembagi tegangan 

resistif (VRL x 201) untuk mendapatkan nilai tegangan impuls yang sebenarnya. 

Perhitungan nilai faktor pengali tegangan resistif dapat dilihat pada lampiran B. 

 

Nilai waktu muka (Tf) didapatkan dari hasil pengolahan data gelombang yang 

terekam pada osiloskop saat dilakukan pengujian dengan mengkonversikan ke 

dalam format .xls agar dapat diolah menggunakan software Microsoft Excel. 

Perhitungan waktu muka dilakukan dengan membuat grafik kurva hubungan 

antara waktu dan tegangan impuls, lalu untuk menentukan waktu muka (Tf) 

dengan menarik garis lurus pada titik 30 % dari tegangan puncak sampai 90 % 

dari tegangan puncak. 

 

b. Hasil Pengujian Tegangan Tembus Varistor ZnO Murni 

 

Pengujian ini dilakukan dengan memasang varistor ZnO murni pada rangkaian 

pembangkit tegangan impuls dan didapatkan gelombang tegangan tembus pada 

beberapa variasi waktu muka. Kemudian dari data yang diperoleh, dibuat grafik 
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tegangan impuls uji dan tegangan tembus varistor ZnO murni. Untuk satu muka 

yang sama akan ditampilkan dua grafik tegangan yaitu tegangan impuls yang 

digunakan untuk pengujian dan tegangan tembus varistor hasil pengujian. 

 

Gambar 29. Respon varistor ZnO terhadap tegangan impuls waktu muka 1,2 µs. 

 

 

Gambar 30. Respon varistor ZnO terhadap tegangan impuls waktu muka 5,6 µs. 
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Gambar 31. Respon varistor ZnO terhadap tegangan impuls waktu muka 6,8 µs. 

 

 

Gambar 32. Respon varistor ZnO terhadap tegangan impuls waktu muka 9,4µs. 

 

spike 
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Gambar 33. Respon varistor ZnO terhadap tegangan impuls waktu muka 10,4 µs. 

 

 

Gambar 34. Respon varistor ZnO terhadap tegangan impuls waktu muka 15,4 µs. 

 

 

spike 

spike 
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Pada gambar 29; 30; 31; 32; 33 dan 34, menunjukkan unjuk kerja varistor ZnO 

murni terhadap tegangan impuls hasil pengujian. Pada hasil pegujian tegangan 

impuls juga terdapat spike, di mana spike ini diakibatkan karena adanya peluahan 

muatan pada kapasitor sebelum kapasitor tersebut benar-benar meluahkan 

muatannya. Ini dikarenakan kontak saklar yang digunakan untuk meluahkan 

muatan kapasitor, bergetar dan sempat terbuka sesaat sebelum kontak saklar 

benar-benar terhubung untuk meluahkan muatannya. 

 

Nilai tegangan tembus varistor adalah nilai puncak dari gelombang impuls hasil 

pengujian tegangan impuls varistor. Di mana nilai-nilai tersebut hasil perkalian 

nilai tegangan puncak pada osiloskop dengan pembagi tegangan resistif, sehingga 

didapatkan nilai tegangan impuls yang sebenarnya. Nilai-nilai tersebut dapat 

dilihat pada tabel 8. 

 

Tabel 9 memperlihatkan nilai tegangan tembus varistor ZnO murni pada beberapa 

waktu muka dengan nilai tegangan tembus varistor ZnO murni yang berada di 

bawah tegangan impuls hasil pengujian.  

 

Tabel 9. Hasil pengukuran tegangan impuls varistor ZnO murni 

 
Waktu Muka 

(µs) 

Tegangan 

Puncak Impuls 

Uji (Volt) 

Tegangan 

Tembus 

Varistor (Volt) 

1,2 1254 756 

5,6 1172 715 

6,8 1172 708 

9,4 1126 659 

10,4 1110 579 

15,4 1110 531 
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Dari hasil pengujian tegangan tembus tersebut, varistor ZnO murni telah bekerja 

memotong tegangan impuls. Sehingga dalam aplikasinya, varistor ini akan 

terlebih dahulu memotong tegangan impuls yang datang sebelum tegangan impuls 

yang terjadi mencapai titik puncaknya, sehingga peralatan listrik yang terproteksi 

olehnya dapat terlindungi dari gangguan tegangan impuls.  

 

Varistor yang baik digunakan untuk sistem proteksi rangkaian listrik apabila 

karakteristik dari tegangan – waktunya (V-t) berada di bawah karakteristik V-t 

dari tegangan impulsnya. Sehingga dari karakteristik ini dapat terlihat kemampuan 

varistor dalam melindungi sistem yang ada.  

 

Gambar 35 memperlihatkan karakteristik V-t varistor ZnO murni dari hasil 

pengujian. Dari karakteristik V-t tersebut dapat terlihat bahwa varistor ZnO murni 

yang dibuat memiliki karakteristik V-t di bawah dari karakteristik V-t tegangan 

impuls pengujiannya, sehingga varistor yang dibuat dapat bekerja dengan baik 

dalam melakukan perlindungan terhadap sistem listrik dari  tegangan impuls yang 

ada. Karakteristik V-t ini dibuat dengan menghubungkan titik-titik tegangan 

puncak dari hasil pengujian tegangan impuls dan tegangan tembus varistor ZnO 

pada enam variasi waktu muka (Tf) yang berbeda. Kemudian dari koordinat titik-

titik tersebut dihubungkan sedemikian rupa hingga menghasilkan sebuah 

lengkung karakteristik V-t. 
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Gambar 35. Karakteristik V-t tegangan impuls dan varistor ZnO murni 

 

Varistor ZnO murni yang dibuat pada pengujian ini hanya mampu bekerja pada 

tegangan impuls di bawah 1300 Volt, ini dikarenakan saat varistor diberikan 

tegangan impuls dengan rating tegangan di atas 1300 Volt, varistor mengalami 

kerusakan yang diakibatkan varistor tidak mampu menahan tegangan pada rating 

di atas 1300 Volt yang diberikan. Ini terlihat dari sifat fisik varistor yang terlihat 

titik hitam (terbakar) pada bagian atas dan bawah varistor.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Varistor hasil pengujian yang terbakar 

Titik hitam 

(terbakar) 
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c. Hasil Pengujian Tegangan Tembus Varistor ZnO-CuO 

 

Pada pengujian ini, telah dibuat suatu varistor ZnO yang didoping dengan bahan 

logam oksida yaitu CuO. Dalam pengujian ini, ZnO didoping dengan beberapa 

komposisi CuO yaitu 0,05 %; 0,1 %; 0,3 %; 0,5 % dan 1 % mol. Dari beberapa 

variasi pengdopingan yang diberikan ke dalam campuran varistor ZnO, maka 

dilakukan pengujian karakteristik V-t varistor tersebut dengan rangkaian 

pembangkitan tegangan impuls RLC bertingkat untuk mendapatkan tegangan 

tembus dari varistor ZnO yang telah didoping oleh CuO. 

 

Pengujian tegangan impuls varistor ZnO-CuO dilakukan dengan memberikan 

perlakuan yang sama seperti pada pengujian tegangan impuls pada varistor ZnO, 

yaitu dilakukan pengujian varistor pada 6 variasi waktu muka yang berbeda (1,2 

µs; 5,6 µs; 6,8 µs; 9,4 µs; 10,4 µs dan 15,4 µs )  tetapi menggunakan tegangan uji 

impuls yang lebih tinggi dari pengujian tegangan impuls untuk varistor ZnO  yaitu 

pada rating tegangan impuls di atas 2000 volt.  

 

 

Gambar 37. Respon varistor ZnO-CuO 0,05% terhadap tegangan impuls waktu 

muka 1,2 µs. 
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Gambar 38. Respon varistor ZnO-CuO 0,1% terhadap tegangan impuls waktu 

muka 1,2 µs. 

 

 

Gambar 40. Respon varistor ZnO-CuO 0,05% terhadap tegangan impuls waktu 

muka 5,6 µs. 
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Gambar 41. Respon varistor ZnO-CuO 0,1% terhadap tegangan impuls waktu 

muka 5,6 µs. 

 

 

 

Gambar 43. Respon varistor ZnO-CuO 0,05% terhadap tegangan impuls waktu 

muka 6,8µs. 
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Gambar 44. Respon varistor ZnO-CuO 0,1% terhadap tegangan impuls waktu 

muka 6,8µs. 

 

 

Gambar 46. Respon varistor ZnO-CuO 0,05% terhadap tegangan impuls waktu 

muka 9,4 µs. 
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Gambar 47. Respon varistor ZnO-CuO 0,1% terhadap tegangan impuls waktu 

muka 9,4 µs. 

 

 

 

Gambar 49. Respon varistor ZnO-CuO 0,05% terhadap tegangan impuls waktu 

muka 10,4 µs. 
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Gambar 50. Respon varistor ZnO-CuO 0,1% terhadap tegangan impuls waktu 

muka 10,4 µs. 

 

 

Gambar 52. Respon varistor ZnO-CuO 0,05%  terhadap tegangan impuls waktu 

muka 15,4 µs. 
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Gambar 53. Respon varistor ZnO-CuO 0,1% terhadap tegangan impuls waktu  

muka 15,4 µs. 

 

 

Gambar 54. Respon varistor ZnO-CuO 0,3;0,5 dan 1% terhadap tegangan impuls 

pada rating tegangan 3000 volt 
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Gambar 37-53 merupakan kurva yang dihasilkan dari hubungan tegangan dan 

waktu dari setiap pengujian dengan beberapa variasi waktu muka dan komposisi 

pendoping CuO sebesar 0,05 dan 0,1 %, dimana dari kurva yang dihasilkan untuk 

tegangan tembus varistor ZnO yang didoping CuO pada komposisi pendopingan 

0,05 dan 0,1 % telah memotong tegangan impuls yang diberikan. Sedangkan 

untuk varistor ZnO dengan komposisi pendopingan CuO sebesar 0,3;0,5 dan 1 %  

( yang diperlihatkan pada gambar 54) masing-masing varistor terhadap tegangan 

impulsnya relatif berhimpitan dan dari kurva tersebut belum memperlihatkan 

tegangan potong dari varistor terhadap tegangan impulsnya. Hal ini menandakan 

bahwa varistor ZnO yang didoping dengan CuO pada komposisi pendopingan 

sebesar 0,3;0,5 dan 1 % belum dapat bekerja memotong tegangan impuls pada 

rating tegangan 2500-3000 volt. Data hasil pengujian tegangan tembus varistor 

untuk masing-masing penambahan komposisi CuO selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran C. 

 

Syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah varistor dapat bekerja dengan baik, 

apabila kurva karakteristik tegangan tembus varistor berada di bawah dari 

tegangan impulsnya. Jika syarat ini terpenuhi, maka varistor tersebut dapat 

bekerja baik dalam melakukan perlindungan dari gangguan pada sistem yang 

diproteksinya.  
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Gambar 55. Karakteristik V-t tegangan impuls dan varistor ZnO-CuO 0,05 dan 

0,1 %. 

 

Dari data hasil pengujian tegangan tembus varistor ZnO yang didoping dengan 

CuO (diperlihatkan pada tabel 10), bahwa pada ke enam variasi waktu yang 

digunakan dengan tegangan impuls hasil pengujian yang dapat dibangkitkan 

dengan tegangan maksimum pembangkitan sekitar 4000 volt, didapatkan hasil 

bahwa varistor ZnO-CuO 0,05% dan ZnO-CuO 0,1 % telah memotong tegangan 

impuls yang diberikan pada rating tegangan sekitar 2500 – 3000 volt. Hal ini 

dapat dilihat pada kurva karakteristik V-t ( yang diperlihatkan pada gambar 55) 

bahwa varistor ZnO-CuO 0,05% dan ZnO-CuO 0,1 % berada di bawah kurva 

tegangan impuls. Sedangkan untuk varistor ZnO-CuO 0,3; 0,5 dan 1 % belum 

dapat bekerja pada tegangan impuls yang dapat dibangkitkan  dan  ada  

kemungkinan bahwa varistor ZnO-CuO 0,3;0,5 dan 1 % dapat bekerja di atas 

tegangan impuls 3000 volt. 
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Tabel 10 menunjukkan nilai tegangan impuls hasil pengujian dan tegangan 

tembus varistor ZnO-CuO. 

Tabel 10. Hasil pengukuran tegangan impuls varistor ZnO-CuO. 

 
Kode  

Varistor 

Waktu Muka 

(µs) 

Tegangan Puncak 

Impuls Uji  

(Volt) 

Tegangan 

Tembus Varistor 

(Volt) 

 1,2 2974 2974 

 5,6 2773 2773 

ZnO-CuO 0,05% 6,8 2773 2773 

 9,4 2733 2693 

 10,4 2572 2532 

 15,4 2572 2452 

 1,2 2974 2894 

 5,6 2773 2693 

ZnO-CuO 0,1% 6,8 2773 2733 

 9,4 2733 2613 

 10,4 2572 2532 

 15,4 2572 2492 

 1,2 2974 2974 

 5,6 2773 2773 

ZnO-CuO 0,3% 6,8 2773 2773 

 9,4 2733 2733 

 10,4 2572 2572 

 15,4 2572 2572 

 1,2 2974 2974 

 5,6 2773 2773 

ZnO-CuO 0,5% 6,8 2773 2773 

 9,4 2733 2733 

 10,4 2572 2572 

 15,4 2572 2572 

 1,2 2974 2974 

 5,6 2773 2773 

ZnO-CuO 1% 6,8 2773 2773 

 9,4 2733 2733 

 10,4 2572 2572 

 15,4 2572 2572 
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Gambar 56. Karakteristik V-t tegangan impuls dan varistor ZnO murni dengan 

varistor ZnO-CuO 0,05 dan 0,1 %. 

 

Pada penelitian ini, jika dibandingkan antara kurva karakteristik V-t varistor ZnO 

murni dengan kurva karakteristik V-t pada varistor ZnO-CuO yang dibuat  

(diperlihatkan pada gambar 56), dapat diketahui bahwa dengan ditambahkannya 

bahan pendoping CuO ke dalam serbuk ZnO, karakteristik V-t dari varistor ZnO 

menjadi lebih tinggi dari pada sebelum ditambahkan CuO. Dapat dilihat juga dari 

hasil pengujian tegangan impuls, bahwa varistor ZnO murni hanya dapat bekerja 

memotong tegangan impuls hanya pada rating tegangan di bawah 2000 volt dan 

mengalami kerusakan pada badan varistor, tetapi dengan ditambahkannya CuO ke 

dalam ZnO, varistor dapat bekerja pada rating tegangan 3000 volt dan memotong 

tegangan impuls sampai rating 3000 volt serta tidak mengalami kerusakan. Hal ini 

menandakan bahwa dengan ditambahkannya CuO ke dalam ZnO, varistor ZnO 

dapat digunakan dalam pengamplikasian pada tegangan impuls yang lebih tinggi, 
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tetapi belum dapat meningkatkan kinerja dari varistor ZnO, dikarenakan kurva 

karakteristik V-t varistor ZnO-CuO berada di atas dari kurva karakteristik V-t 

varistor ZnO. Hal ini juga dapat dilihat dari kelandaian (gradien) kurva 

karakteristik V-t pada varistor ZnO dengan varistor ZnO-CuO hasil pengujian 

(diperlihatkan pada tabel 11), diketahui bahwa kurva karakteristik V-t varistor 

ZnO lebih landai dibandingkan dengan karakteristik V-t varistor ZnO-CuO, 

sehingga dalam melakukan pemotongan tegangan terhadap tegangan impuls, 

varistor ZnO akan lebih dulu memotong tegangan impuls dibandingkan dengan 

varistor ZnO-CuO. Data hasil perhitungan nilai kelandaian dapat dilihat 

selengkapnya pada lampiran B. 

Tabel 11. Nilai kelandaian (gradien) kurva karakteristik V-t varistor ZnO dan 

varistor ZnO-CuO 

No Sampel Kelandaian (gradien) 

1 Varistor ZnO -85,3 

2 Varistor ZnO-CuO 0,05% -192 

3 Varistor ZnO-CuO 0,1% -155 

 

 


