
I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Isolasi peralatan listrik sangat penting untuk perlindungan peralatan listrik 

maupun kita sebagai engineer ataupun konsumen dari sengatan listrik yang cukup 

membahayakan bagi keselamatan kita. Karen listrik ialah media yang 

menghantarkan elektron dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dan bermacam-

macam tingkatan listrik sesuai kadar penggunaannya. 

 

Pengujian tahanan isolasi (Insulation Resistance Test) dilakukan untuk 

mengetahui kondisi isolasi suatu peralatan listrik untuk keamanan pengoperasian 

alat selanjutnya. Sebaiknya pengujian dilakukan secara teratur (berkala) sehingga 

didapat grafik kondisi tahahan isolasi peralatan tersebut dari waktu kewaktu 

sehingga dapat diketahui laju kerusakannya dan dapat mencegah kerusakan alat 

secara tiba-tiba. 

 

Adapun terjadinya kerusakan isolasi peralatan listrik banyak sekali penyebab dan 

indikasi kerusakan yang dapat kita lihat secara fisik. Beberapa indikasi yang 

menyebabkan terjadinya kerusakan isolasi peralatan listrik antara lain ialah : 

1. Pembengkakan, retak, pemisahan, perubahan warna sebagai indikasi penuaan 

akibat panas (termal). 

2. Timbulnya kontaminasi pada permukaan kumparan dan permukaan koneksi. 

3. Terjadinya abrasi atau hal yang di sebabkan tekanan mekanis lainnya.  

4. Bukti terjadinya luahan parsial (partial discharge) dan korona.  
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Maka dari itu perlunya sebuah metode pengujian pada isolasi peralatan listrik 

untuk mengetahui besar nilai tegangan tembus pada isolasi peralatan listrik yang 

akan di ujikan. Dengan mengetahui nilai tegangan tembus isolasi tersebut kita 

dapat mengetahui range tegangan berapa yang wajib untuk kita hindarkan pada 

peralatan listrik yang akan di gunakan.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang sistem otomasi penaikan tegangan secara bertingkat untuk 

mencapai nilai tegangan tembus pada isolasi listrik. 

2. Agar alat prototipe ini menjadi standar acuan kontrol untuk alat rancang 

bangun pengujian isolasi peralatan listrik.  

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

1. Dapat memperoleh sistem otomasi yang tepat dan berguna untuk membuat 

alat instrument pengujian isolasi listrik.  

2. Sebuah rancang sistem prototipe ini menjadi solusi paling baik untuk 

pengujian nilai isolasi yang mederen. 

 

D. Rumusan Masalah 

Setiap peralatan listrik pasti terlapisi oleh yang namanya bahan isolator yang 

berfungsi agar tidak terkontak manusia dengan listrik secara langsung. Setiap 

peralatan listrik butuh memiliki nilai tegangan yang berbeda-beda sehingga nilai 
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isolasi pun berbeda-beda. Yang kemudian kita butuh mengetahui berapa nilai 

tegangan yang dapat di tembus dari isolasi yang akan di uji.  

 

E. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian  tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Rancang otomasi penaikan tegangan secara bertingkat per 0,1 volt setiap 

detiknya.  

2. Alat ini akan di suplay dengan tegangan 12 volt DC, dengan pengendalian 

kenaikan pengujian tegangan drive elektronika yang berfungsi melakukan 

switching tegangan yang nantinya akan dinaikan oleh trafo, sampai tegangan 

tinggi yang diinginkan.  

3. Sistem pengendali proses display pengujian tegangan tinggi menggunakan 

mikrokontroler Atmega8535. 

4. Tidak membahas tentang transformator secara keseluruhan. 

 

F. Hipotesis  

Pengujian nilai isolasi peralatan listrik ini menjadi suatu hal yang sangat penting 

dalam menjaga keamanan baik untuk kemanan peralatan listrik itu sendiri 

maupun bagi kita sebagai pengguna peralatan listrik tersebut. Maka di perlukan 

suatu alat instrumentasi pengujian nilai isolasi peralatan listrik yang sistematis, 

otomatis dan moderen dengan sistem kontrol yang presisi tingkat akurasinya 

dalam mendapatkan nilai tegangan tembusnya. 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penuliasan penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, rumusan masalah, 

batasan masalah, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan secara garis besar tentang teori dasar yang berhubungan 

dengan alat yang akan dibuat.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Memuat langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian, diantaranya waktu dan 

tempat penelitian, alat dan bahan, komponen dan perangkat penelitian, prosedur 

kerja, perancangan, dan pengujian sistem. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi mengenai hasil pengujian dan membahas terhadap data-data hasil 

pengujian yang diperoleh. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menyimpulkan semua kegiatan dan hasil-hasil yang diperoleh selama 

proses pembuatan dan pengujian sistem serta saran-saran yang sekiranya 

diperlukan untuk menyempurnakan penelitian berikutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

 

LAMPIRAN 

 


