
III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

penelitian dan perancangan tugas akhir ini dilakukan dari bulan Maret 2013, 

bertempat di Laboratorium Sistem Tenaga Elektrik  Jurusan Teknik Elektro 

Universitas Lampung. 

B. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan penelitian mencakup berbagai instrumentasi, komponen, 

perangkat kerja, serta bahan-bahan yang digunakan dalam proses penelitian, 

diantaranya : 

B.1. Instrumentasi dan Komponen, yang terdiri dari : 

a. Multimmeter digital 

b. Mikrokontroler ATMEGA 8535 

c. Osiloskop 

d. Module L298 

e. Sensor Arus ACS712 

f. Ignation Coil 

g. Pelat konduktor dengan ujung cembung 

h. ACU kering (Baterai) 12 Volt 

i. LCD 

B.2. Perangkat kerja, yang terdiri dari : 

1. Komputer pribadi (PC) 
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2. Downloader AVR parallel 

3. Papan projek (Project Board) 

4. Kabel penghubung 

5. Satu unit electronic tools kit. 

6. Software Diptrace 

7. Soldier, Timah, dan beberapa peralatan pembersih soldier dan timah 

8. Bor PCB 

B.3. Bahan-bahan, yang terdiri dari : 

1. Papan plastik mika (Accrilyc) 

2. PCB 

3. Kabel timah 

C. Prosedur Kerja 

Dalam penyelesaian tugas akhir ini ada beberapa langkah kerja yang dilakukan 

diantaranya : 

1. Studi literatur 

2. Penentuan spesifikasi rencangan 

3. Perancangan perangkat keras. 

4. Perancangan perangkat lunak. 

5. Pembuatan alat. 

6. Pengujian alat. 
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                                                      Gambar . Diagram Alir Penelitian 

1. Studi Literatur 

Dalam studi literatur dilakukan pencarian informasi mengenai segala sesuatu 

yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah : 



33 

 

a. Proses pembangkitan tegangan tinggi dari 12 Volt DC sampai mendapatkan 

busur bunga listrik.  

b. Karakteristik komponen-komponen yang akan digunakan serta prinsip 

kerjanya. 

c. Pencarian data tentang perolehan tegangan skunder ignation coil. 

d. Cara kerja dan pemrograman mikrokontroler jenis Atmega 8535. 

2. Perancangan Sistem 

Secara umum sistem pada tugas akhir ini adalah seperti yang ada pada blok 

diagram dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gambar. Proses pengujian nilai dielektrik isolasi listrik 

  

Sistem pengujian nilai dielektrik pada minyak transformator daya ini dapat kita 

baca, berawal dari sumber tegangan 12 volt DC, kemudian mensuply unit 

pengontrol utama, unit pengontrol utama ialah rangkian yang berfungsi sebagai 

pengatur tegangan menggunakan keypad, dengan metode switching pulse yang 
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akan mensuply ke trafo pembangkitan tegangan tinggi sampai 40 kV, dan 

kemudian tegangan tersebut yang digunakan untuk pengujian nilai dielektrik dari 

minyak transformator daya, dan memberikan output display 7segment dengan 

menggunakan Mikrokontroler Atmega 8535. 

 

3.  Perancangan Perangkat Keras 

Berdasarkan blok diagram pada gambar di atas, perangkat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah : 

a. Sumber Tegangan 12 volt DC. 

Sumber tegangan 12 volt DC untuk penelitian ini kami menggunakan ACU 

kering dengan kapasitas tegangan 12 volt DC. Sumber tegangan 12 volt ini 

mensuplay suatu unit pengontrol utama. 

b. Unit pengontrol Utama 

Unit pengontrol utama ini terdiri dari Module L298 yang berfungsi untuk 

memberikan supply tegangan yang bervariasi sesuai dengan seetingan yang telah 

penulis atur. Modul L298 ini tidak hanya  
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Gambar . Unit pengontrol Utama 

 

c. Mikrokontroler Atmega8535, pengontrol tegangan tinggi 

Dalam penelitian ini untuk bagian mikrokontroler ATmega8535 pengontrol 

tegangan tinggi digunakan untuk mendapatkan input dari keypad dan ditampilkan 

melalui 7segment. 
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4. Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak ini digunakan untuk menuliskan perintah pada 

mikrokontroler, penulisan perintah ini menggunakan bahasa C sebagai bahasa 

pemrogramannya dan dengan menggunakan software Code Vision AVR. Program 

yang diterapkan pada mikrokontroller ATMega8535 mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

a. Menerima input dari keypad 

b. Menampilkan input dari keypad ke seven segment. 

c. Memproses input dari keypad yang kemudian menjadi masukan bagi 

rangkaian pengontrol utama untuk mengatur tegangan tinggi. 

 

5. Pembuatan Alat 

Pada tahap ini seluruh perangkat baik itu perangkat keras ataupun lunak 

disatukan dengan cara memasukan program ke dalam mikrokontroller dengan 

men-download program dengan downloader yang sudah tersedia.  

 

6. Pengujian Alat 

Dalam tahap ini seluruh alat yang sudah dirangkai dan setelah alat dinyalakan, 

dilakukan perubahan variasi besar tegangan pada mikrokontroller untuk 

mendapatkan tegangan tinggi yang dihasilkan, dengan step by step yaitu 2000 
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volt, sampai pengujian dan mendapatkan nilai tegangan tembus (breackdown), 

dan kemudian nilai tegangan tembus tersebut di display pada seven segment.  


