
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang dan  Masalah 

Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling umum digunakan 

dalam masyarakat modern. Sumber energi listrik biasanya dihasilkan oleh 

pembangkit tenaga listrik yang berada jauh dari konsumen. Sehingga energi listrik 

menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan dalam penyaluran dari pembangkit 

ke konsumen. Dengan alasan ekonomis, penyaluran energi listrik dilakukan dengan 

menggunakan tegangan tinggi. 

Salah satu komponen utama penyaluran energi listrik adalah transformator. 

Transformator dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan ke level 

yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam penggunaannya, penyedia energi listrik (PLN) 

akan mengupayakan penggunaan transformator secara efesien dan diharapkan 

beroperasi secara kontinyu dalam jangka waktu yang lama. Penggunaan 

transformator secara kontinyu dan dalam jangka waktu yang lama akan 

mengakibatkan isolasi transformator akan mengalami tekanan listrik yang sangat 

tinggi. Tekanan listrik yang sangat tinggi ini dapat memicu terjadinya kerusakan pada 

isolasi transformator dan selanjutnya transformator mungkin akan mengalami 

kerusakan total. Kerusakan total sebuah transformator tidak hanya akan 
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mengakibatkan kerugian akibat rusaknya sebuah transformator, tetapi kerusakan 

transformator juga akan mengakibatkan kerugian kehilangan pendapatan bagi PLN 

akibat tidak dapat menyalurkan atau menjual energi listrik yang dihasilkan 

pembangkit. Selain kerugian materi, PLN juga dapat mengalami penurunan kualitas 

pelayanan listrik akibat pemadaman yang mungkin terjadi akibat kerusakan 

transformator tersebut. Sehingga, transformator harus selalu dimonitor kondisi 

isolasinya. 

Salah satu cara mendeteksi kerusakan dini pada isolasi transformator adalah dengan 

mendeteksi kehadiran peluahan sebagian pada isolasi transformator. Peluahan 

sebagian pada isolasi transformator diduga dapat menjadi pemicu terjadinya 

kerusakan pada sistem isolasi transformator. Hal ini terjadi karena peluahan sebagian 

akan mengakibatkan isolasi akan mengalami pemburukan pada lokasi terjadinya 

peluahan sebagian. Pemburukan yang terjadi, jika dibiarkan berlangsung dalam 

jangka waktu yang lama, dapat menjadi pemicu terjadinya breakdown pada lokasi 

terjadinya peluhan sebagian tersebut. 

Peluahan listrik secara lokal yang menghubungkan secara parsial atau sebagian dari 

isolasi diantara konduktor dan yang terjadi baik di permukaan maupun di dalam 

dikarenakan adanya pristiwa pelepasan atau loncatan listrik yang terjadi pada 

sebagian kecil sistem yang tidak menjembatani antara dua konduktor secara 

sempurna disebut sebagai peluahan sebagian (partial discharge). Proses peluahan 

sebagian pada bahan isolasi merupakan proses ionisasi yang terjadi karena tekanan 

medan listrik yang sangat tinggi pada bagian-bagian tertentu.  Pengaruh medan listrik 
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yang tinggi dan terjadi secara terus - menerus dapat menyebabkan kerusakan pada 

peralatan listrik.  

Pendeteksian peluahan sebagian menggunakan standar IEC60270 merupakan metode 

standar yang banyak diterapkan dalam mendeteksi peluahan sebagian. Metode ini 

dilakukan dengan memasang rangkaian kapasitor untuk mengukur ekivalen peluahan. 

Metode ini memiliki kelemahan dalam pengukuran secara langsung dikarenakan 

pengaruh noise yang besar.  

Selain menggunakan metode sesuai standard IEC60270, beberapa metode lain juga 

dapat digunakan untuk mendeteksi kehadiran peluahan sebagian. Salah satu metode 

pendeteksian peluahan sebagian adalah dengan mendeteksi sinyal elektromagnetik 

yang dipancarkan oleh sumber peluahan sebagian. Metode elektromagnetik 

diterapkan dengan menggunakan sensor yang berfungsi untuk menangkap sinyal 

gelombang elektromagnetik. Metode elektromagnetik untuk mendeteksi peluahan 

sebagian dapat digunakan untuk mengetahui jenis sumber  dan karakteristik  

peluahan. Frekuensi, amplitudo dan durasi waktu peluahan dapat digunakan sebagai 

parameter untuk menentukan jenis sumber peluahan sebagian yang terjadi.( Sun-geun 

Goo, 2008). 
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Pada penelitian ini dilakukan pengujian peluahan sebagian dengan menggunakan tiga 

jenis sumber peluahan yaitu peluahan rongga, peluahan permukaan dan korona. 

Kemudian radiasi gelombang elektromagnetik yang terjadi pada masing - masing 

sumber peluahan akan dideteksi dengan menggunakan sensor berupa antena 

monopole dan ditampilkan pada osiloskop. Dengan menganalisis gelombang 

peluahan yang terjadi, maka kita akan mengetahui karakteristik dari ketiga sumber 

peluahan tersebut. Perbedaan di antara ketiga sumber peluahan sebagian, dapat dilihat 

dari karakteristik frekuensi, amplitudo dan durasi sinyal yang dimilikinya. Pada 

penelitian pendeteksian peluahan sebagian ini menggunakan beberapa peralatan, 

diantaranya exsperimental transformer, rangkaian pembagi tegangan, multimeter, 

osiloskop, elektroda jarum - plat dan seperangkat komputer. 

 

B. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeteksi peluahan sebagian pada isolasi tansformator dengan menggunakan 

metode medan elektromagnetik. Metode medan elektromagnetik adalah metode 

mendeteksi sinyal gelombang elektro magnetic oleh peluahan sebagian tersebut. 

2. Mengetahui dan menganalisis karakteristik sinyal peluahan sebagian yang 

dihasilkan oleh beragam sumber peluahan. Karakteristik sinyal yang dianalisis adalah 

magnitudo, durasi peluahan dan frekuensi yang dihasilkan oleh masing - masing 

sumber peluahan. 
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C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

Dapat mengetahui pengaplikasian metode elektromagnetik dalam pendeteksian 

peluahan sebagian yang mana dari setiap sumber peluahan memiliki karakteristik 

frekuensi, amplitudo serta durasi sinyal sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

mengetahui jenis sumber peluahan sebagian pada isolasi transformator.  

 

D. Rumusan Masalah 

Peluahan sebagian dapat dideteksi dengan menangkap sinyal elektromagnetik yang 

dihasilkan oleh sumber peluahan sebagian. Pada penelitian ini akan diketahui 

bagaimana mendeteksi beragam sumber peluahan sebagian dengan menggunakan 

metode medan elektromagnetik.  Analisis gelombang ketika proses peluahan sebagian 

akan direkam oleh sebuah osiloskop yang diperlukan untuk menentukan jenis sumber 

peluahan sebagian yang terjadi, sehingga dapat diketahui bagaimana perbedaan jenis 

sumber peluahan sebagian dengan melihat karakteristik frekuensi, magnitudo dan 

durasi sinyal peluahan sebagian. 
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E.Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sumber peluahan yang digunakan sebagai acuan pengukuran adalah peluahan 

rongga, permukaan dan korona.  

2. Karakteristik gelombang yang dianalisis adalah frekuensi, magnitudo dan durasi 

peluahan dari masing - masing sumber peluahan. 

3. Sensor yang digunakan yaitu jenis antena straight wire monopole. 

4. Elektroda pengujian yang digunakan adalah elektroda jarum - piring. 

 

F. Hipotesis 

Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil hipotesis bahwa sumber peluahan 

sebagian yang berbeda akan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang berbeda 

pula. Sehingga sinyal elektromagnetik yang dihasilkan dapat dianalisis untuk 

menentukan jenis sumber peluahan sebagian yang menghasilkannya. 


