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ABSTRAK 

 

ANALISIS TEGANGAN TEMBUS MINYAK TRAFO BEKAS DENGAN 

MENGGUNAKAN BENTONIT 

( Studi Kasus pada PT. Artha Graha Pratama Berdikari ) 

 

Oleh: 

M. RICKY PRIANGGORO 

 

Intisari –  Transformator memiliki peranan penting dalam sistem ketenagalistrikan 

seperti mentransformkan daya dari tegangan tinggi kerendah atau sebaliknya baik 

pada pentransmisian maupun pendistribusian. Pada peralatan trafo terdapat 

komponen-komponen yang menjaga performa agar beroperasi sesuai fungsinya, 

salah satu komponen tersebut adalah isolator cair berupa minyak trafo. Pada saat 

minyak trafo digunakan dengan waktu yang lama, kekuatan dielektriknya akan 

menurun yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain adanya partikel-

partikel,uap air dan terpaan listrik secara terus menerus yang menyebabkan 

adanya ketidakmurniaan minyak trafo dan warna minyak trafo menjadi keruh. 

Untuk itu penelitian ini mencoba mengembalikan kekuatan dielektrik isolator cair 

yaitu dengan cara mempurifikasi minyak trafo yang terkontaminan dengan alat 

Oil Treatment Plant dan memurnikannya dengan bahan adsoben yaitu bentonit. 

Untuk menguji kelayakan minyak trafo maka dilakukan pengujian tegangan 

tembus menggunakan  Megger OTS80Af Oil Tester dan analisis Colour Index (CI) 

minyak trafo. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan tegangan tembus sebelum 

bleaching sebesar 20,9 KV dan tegangan tembus sesudah bleaching sebesar 

29,4KV serta minyak trafo yang sudah bleaching warnanya semakin jernih. 

 

Kata Kunci: minyak trafo, tegangan tembus, bentonit, bleaching, colour index, 

adsorben, treatment. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF USED TRANSFORMATION OIL TRANSVISION 

VOLTAGE USING BENTONITE 

(Case Study at PT. Artha Graha Pratama Berdikari) 

 

Oleh: 

M. RICKY PRIANGGORO 

 

Abstract–  Transformers have an important role in the electricity system such as 

transforming power from high to low voltage or vice versa in both transmission 

and distribution. In transformer equipment there are components that maintain 

performance so that it operates according to its function, one of these components 

is a liquid insulator in the form of transformer oil. Transformer oil if used for a 

long time, its dielectric strength will decrease which is caused by several things, 

including the presence of particles, water vapor and continuous electric shock 

which causes an impurity of the transformer oil and the color of the transformer 

oil becomes cloudy. This study aims to restore the dielectric strength of the liquid 

insulator by purifying the contaminated transformer oil with an Oil Treatment 

Plant and purifying it with an adsorbent material, namely bentonite. To test the 

feasibility of transformer oil, a breakdown voltage test was carried out using the 

Megger OTS80Af Oil Tester and analysis of the Color Index (CI) of transformer 

oil. Based on the test results, the breakdown voltage before bleaching was 20.9 

KV and the breakdown voltage after bleaching was 29.4KV and the color of the 

transformer oil that had been bleached became clearer. 

   

Index Terms: transformer oil, breakdown voltage, bentonite, bleaching, colour 

index, adsorbent, treatment. 
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I. PENDAHULUAN 

  

1.1   Latar Belakang 

Transformator memiliki peranan penting dalam sistem ketenagalistrikan seperti 

mentransformkan daya dari tegangan tinggi kerendah atau sebaliknya baik pada 

pentransmisian maupun pendistribusian. Pada peralatan trafo terdapat komponen-

komponen yang menjaga performa agar beroperasi sesuai fungsinya, salah satu 

komponen tersebut adalah isolator cair berupa minyak trafo. 

Isolator cair jenis minyak trafo ini memiliki fungsi sebagai isolasi dalam perlatan 

trafo, selain sebagai isolasi minyak trafo juga memiliki fungsi lainnya yaitu 

sebagai pendingin antar kumparan kawat maupun inti besi. Akan tetapi minyak 

trafo ketika digunakan dalam waktu yang lama cenderung terdapat partikel-

partikel dan uap air yang dapat menyebabkan ketidakmurnian dalam minyak serta 

terdapat zat pengotor yang dapat menyebabkan warna minyak trafo menjadi 

pekat[1]. Adanya kontaminan didalam minyak trafo menyebabkan kekuatan 

dielektrik pada isolator cair mengalami penurunan sehingga tidak layak pakai. 

Semakin banyak isolator cair yang tidak layak pakai akan menimbulkan 

permasalahan seperti menjadi limbah yang dapat mencemari lingkungan. 

Salah satu upaya agar minyak trafo yang tidak layak tersebut bisa digunakan 

kembali yaitu mempurifikasi minyak trafo bekas tersebut menggunakan alat Oil 

Treatment Plant di PT. Artha Graha Pratama Berdikari. Ternyata PT. Artha Graha 

Pratama Berdikari memerlukan bahan yang mampu membuat warna dari minyak 

trafo bekas tersebut dapat menjadi jernih kembali.  

Berdasarkan hal yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini selanjutnya akan 

memurnikan minyak trafo yang tidak layak pakai tersebut menggunakan adsorben 

yaitu bentonit (bleaching earth) agar memperoleh minyak yang mempunyai 
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spesifikasi sesuai dengan fungsinya sebagai isolator. Adsorben disini memiliki 

fungsi sebagai bahan yang mampu menyerap zat pengotor yang berasal dari 

proses degradasi polimer yang terkandung didalam minyak sehingga mampu 

membuat warna dari minyak trafo menjadi jernih kembali. Adapun parameter 

yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari minyak trafo bekas tersebut 

seperti melakukan analisa tegangan tembus minyak trafo bekas sebelum dan 

sesudah dipurifikasi serta bleaching dengan bentonit kemudian melakukan analisa 

colour index (CI) minyak trafo bekas sesudah bleaching dengan menggunakan 

bentonit. 

1.2   Tujuan 

Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis nilai tegangan tembus dari minyak trafo bekas sebelum dan 

sesudah dilakukan purifikasi. 

2. Menganalisis pengaruh bentonit terhadap tegangan tembus minyak trafo. 

3. Menganalisis pengaruh konsentrasi bentonit terhadap colour index (CI) 

minyak trafo 

 

1.3   Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh proses treatment terhadap nilai tegangan tembus. 

2. Bagaimana pengaruh proses adsorpsi dengan bentonit terhadap nilai  tegangan 

tembus dan kejernihan minyak trafo. 

 

1.4   Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pengukuran terhadap sifat listrik isolator  minyak trafo yaitu 

tegangan tembus (breakdown voltage)  

2. Tidak melakukan analisis reaksi kimia yang terjadi pada minyak trafo setelah 

bleaching. 

3. Bahan adsorben yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentonit yang 

belum diaktivasi 
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4. Presentase bentonit yang digunakan untuk bleaching minyak trafo yaitu 

0,6%; 0,95%; 1,3%; 1,65% dan 2% 

5. Proses pencampuran bentonit dengan minyak trafo menggunakan alat 

Magnetic Stirrer dengan kecepatan tetap 750 Rpm dan waktu pecampuran 

dilakukan selama 30 menit 

6. Tidak mempertimbangkan partikel yang tidak terlihat pada botol dan jerigen 

sebagai wadah penyimpanan sampel uji minyak trafo 

7. Tidak mempertimbangkan udara yang masuk dalam kotak uji pada saat 

pengujian tegangan tembus  

 

1.5   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada PT. Artha Graha 

Pratama Berdikari tentang penanganan minyak trafo bekas agar memiliki 

kekuatan dielektrik  yang standar dan  warna minyak trafo menjadi jernih. 

   

1.6   Hipotesis 

Pada penelitian ini, Bentonit yang digunakan untuk bleaching minyak trafo bekas 

dapat meningkatkan kestabilan minyak trafo terhadap oksidasi sehingga mampu 

menaikkan angka tegangan tembus serta dapat menjaga kesegaran minyak dan 

bentonit yang merupakan absorben mampu membuat warna minyak trafo menjadi 

jernih. 

 

1.7   Sistematika Penulisan 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

perumusan masalah, batasan masalah, hipotesis, dan sistematika penulisan 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memaparkan beberapa teori pendukung dan referensi materi yang 

diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal dan penelitian ilmiah yang digunakan 

untuk penulisan laporan tugas akhir ini. 
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini memaparkan waktu dan tempat, alat dan bahan, metode penelitian 

dan pelaksanaan serta pengamatan dalam pengerjaan tugas akhir. 

 

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil yang didapat pada saat pengujian, baik 

pengujian tegangan tembus minyak trafo bekas setelah treatment, pengujian 

tegangan tembus minyak trafo bekas sesudah bleaching, dan pengujian kejernihan 

minyak trafo sesudah bleaching menggunakan bentonit. 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi mengenai kesimpulan dan saran setelah penulis selesai melakukan 

penelitian ini berdasarkan dari hasil serta pembahasan yang telah didapat. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.   Dielektrik Cair 

Kekuatan dielektrik merupakan kemampuan suatu material untuk menahan 

tegangan tinggi tanpa mengakibatkan terjadinya kegagalan dielektrik. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan dielektrik cair yaitu sifat atom dan 

molekul cairan dielektrik, material yang digunakan untuk membuat elektroda, 

suhu atau temperature, jenis tegangan yang diberikan, dan jenis gas yang 

terkandung pada cairan dielektrik. Beberapa faktor tersebut dapat merubah sifat 

molekul dari dielektrik cair. Menurut hukum Paschen’s, besar kekuatan dielektrik 

cair adalah sekitar 107 V/cm. Kelebihan Dielektrik cair yaitu akan mengisi volume 

ruang yang akan diisolasi dan secara bersamaaan akan mendisipasikan panas yang 

timbul akibat terpaan tegangan secara konveksi. Kemudian dielektrik cair 

mempunyai kemampuan untuk memperbaiki sendiri jika terjadi suatu pelepasan 

muatan (discharge)[2]. Dielektrik cair juga memiliki kekurangan saat di jadikan 

bahan isolasi adalah mudah terkontaminasi, dan setiap dielektrik mempunyai 

batas kekuatan untuk memikul terpaan listrik ketika terpaan listrik yang dipikul 

melebihi batas tersebut serta terpaanya berlangsung dengan waktu yang lama 

maka akan mengakibatkan dielektrik cair mengalami tegangan tembus atau 

“breakdown” [1]. 

Berikut adalah sifat-sifat dari dielektrik cair: [5] 

2.1.1 Sifat - sifat fisika dielektrik cair (minyak) 

1. Massa jenis (Spescific Mass) 

Massa jenis (Spescific Mass) merupakan nilai massa untuk setiap satuan volume 

suatu benda yang berbanding lurus, semakin besar massa jenis yang dimiliki suatu 

benda tersebut maka massa setiap volumenya juga akan semakin besar. Dielektrik 
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cair (minyak) ini memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan 

massa jenis yang dimiliki oleh air. 

2.   Kekentalan (Viscosity) 

Kekentalan (viskositas) adalah tahanan cairan yang mengalir secara merata dan 

tanpa jeda (kontinu). Viskositas merupakan faktor yang  penting dalam proses 

untuk memindahkan panas secara konveksi. Semakin besar nilai viskositas maka 

kemampuan untuk menghantarkan panas akan semakin buruk. 

3.  Titik Nyala (Flash Point) 

Titik nyala (flash point) merupakan kondisi sesaat sebelum uap yang dihasilkan 

oleh proses pemanasan minyak menjadi api. Semakin tinggi nilai titik nyala pada 

suatu dielektrik cair (minyak) maka bahan tersebut semakin baik digunakan untuk 

isolasi peralatan. 

4. Titik Tuang (Pour Point)  

Titik tuang (pour point) adalah titik suhu terendah dimana minyak masih mampu 

untuk mengalir. Semakin besar nilai titik tuang pada dielektrik cair maka semakin 

buruk jika digunakan untuk bahan isolasi suatu peralatan. 

2.1.2 Sifat - sifat kimia dielektrik cair (minyak) 

Pada umumnya senyawa penyusun dari minyak trafo adalah senyawa-senyawa 

hidrokarbon dan non hidrokarbon [6]. 

1. Kandungan Asam  

Kandungan asam yaitu jumlah miligram dari Potassium Hydroxide (KOH) yang 

diperlukan untuk menitrasi semua unsur-unsur asam yang ada pada 1 gram sampel 

minyak. Proses oksidasi pada cairan minyak isolasi trafo akan menghasilkan 

senyawa asam dan akan meninggalkan endapan pada trafo. 

2. Kandungan Gas 

Gas terlarut dalam minyak trafo sebenarnya ada pada saat kondisi minyak trafo 

masih baru. Salah satu yang mempengaruhinya adalah perubahan suhu. Suhu yang 

semakin tinggi akan menyebabkan bertambahnya kandungan gas dan 

mengakibatkan kegagalan isolasi bahkan menyebabkan minyak terbakar. 
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3. Kandungan Air 

Kandungan air dalam minyak trafo akan membahayakan trafo saat bekerja. 

Kandungan air serta oksigen yang cukup tinggi dapat mengakibatkan korosi, 

menghasilkan asam, endapan dan mengurangi usia kerja pada trafo. Salah satu 

penyebab terdapat kandungan air dalam minyak trafo adalah adanya udara. Pada 

inspeksi trafo ketika trafo dibuka, udara yang mengandung uap air akan masuk ke 

dalamnya karena adanya perbedaan tekanan parsial uap air. 

2.1.3 Sifat - sifat listrik dielektrik cair (minyak) 

1. Tegangan Tembus (Breakdown voltage) 

Tegangan tembus adalah tegangan yang dibutuhkan untuk menembus lapisan 

dielektrik cair diantara dua buah elektroda, dinyatakan dalam satuan kV/cm pada 

kondisi suhu kamar. Besar nilai tegangan tembus yang rendah pada bahan 

dielektrik cair dapat terindikasi bahwa adanya kontaminasi pada bahan dielektrik 

cair tersebut seperti kandungan air, kotoran, atau partikel-partikel yang dapat 

mengurangi kekuatan dielektrik cair (minyak). 

2. Tahanan jenis (Resistivity)  

Besar nilai resistivitas dapat mengindikasikan adanya kandungan bahan-bahan 

yang bersifat konduktor. Nilai tahanan jenis yang tinggi pada dielektrik cair 

menunjukkan bahwa kandungan yang terdapat pada bahan dielektrik cair yang 

bersifat konduktor adalah kecil. Jika suhu kerja trafo mengalami peningkatan 

maka tahanan jenis dielektrik cair akan turun. Tahanan jenis minyak juga 

berhubungan dengan besar kadar asam, jika semakin rendah kadar asam pada 

dielektrik cair (minyak) maka tahanan jenis dari minyak tersebut akan semakin 

tinggi. 

3. Faktor Kebocoran Dielektrik (Dielectric Dissipation factor) 

Faktor kebocoran dielektrik (tan δ), karakteristiknya yaitu sebuah alat untuk 

mengevaluasi efisiensi dielektrik, cukup peka dalam pendeteksian, dan sebagai 

indikator penilaian kerusakaan dielektrik yang telah digunakan dalam waktu yang 

cukup lama. 
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2.2.   Teori Kegagalan Isolasi Cair 

Teori kegagalan isolasi yang terjadi pada minyak trafo dibagi menjadi empat jenis 

sebagai berikut[5] :  

1. Teori kegagalan zat murni atau elektronik   

Jika diantara elektroda diterapkan kuat medan yang sangat kuat, sedangkan pada 

elektroda tersebut terdapat permukaan yang tidak rata, maka kuat medan yang 

terbesar terdapat pada bagian yang tidak rata atau bagian runcing pada elektroda, 

yang kemudian memancarkan elektron (e). Kuat medan maksimum tersebut akan 

mengeluarkan elektron yang akan memulai terbentuknya banjiran elektron 

(elektron alvalanche) pada dielektrik cair.  

 

 

Gambar 2.1 Kegagalan elektronik [5] 

Elektron (e) akan berbenturan dengan molekul-molekul dielektrik cair serta 

memulai terjadinya proses ionisasi. Proses ionisasi tersebut menghasilkan banjiran 

elektron (elektron avalanche) dan menyebabkan munculnya arus konduksi dalam 

dielektrik cair dengan kuat medan listrik yang tinggi. Menurut Schottky (1923), 

kerapatan arus adalah [5] : 

𝐽 =  𝐽𝑡𝑒
4.4√𝐸

𝑇  

𝐽𝑡 = 𝐴𝑇2𝑒−
∅

𝑘𝑇 dan 𝐸 = 𝑚𝐸𝑎 (2.1) 
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Dengan  

𝐽    : kerapatan arus induksi[𝐴𝑐𝑚−2] 

𝐽𝑡    : kerapatan arus termionik [𝐴𝑐𝑚−2] 

𝐸𝑎 : kuat medan yang diterapkan[𝑉𝑐𝑚−1] 

𝑀  : faktor ketidakrataan permukaan 

 

2. Teori kegagalan gelembung gas (Kavitasi)  

Adanya gelembung udara dalam isolasi cair yang memanjang dan searah dengan 

pergerakan medan yang kemudian menyambung antara satu dengan yang lain 

sehinggan menjadi jembatan gelembung gas yang merupakan awal dari proses 

kegagalan total dari  isolasi cair. Besar medan listrik dalam gelembung gas pada 

isolasi cair yaitu : 

 

𝐸𝑏 =
3𝜀1𝐸0

2𝜀1+1
 (2.2) 

Dengan 

𝐸𝑏 : medan listrik dalam gelembung udara [𝑉𝑐𝑚−1] 

𝜀1  : permitivitas media isolasi cair 

𝐸𝑏 : medan listrik dalam media cair tanpa gelembung [𝑉𝑐𝑚−1] 

Jika besar 𝐸𝑏 sama dengan batas medan pada ionisasi gas, maka akan timbul 

lompatan listrik dalam gelembung. Peristiwa tersebut akan mempercepat 

terbentuknya gas karena dekomposisi media isolasi cair dan dapat menyebabkan 

kegagalan isolasi. 

 



 

10 

 

 

Gambar 2.2 Pengaruh medan terhadap gelembung udara [5] 

3. Teori kegagalan uap air 

Air dan uap air terdapat pada minyak, terutama pada minyak yang telah lama 

digunakan. Jika bola cair diterpa medan listrik, maka akan berubah menjadi 

sferoida. Medan listrik dari konduktor akan menyebabkan bola cair dalam minyak  

akan tersusun semacam jembatan yang menghubungkan kedua elektroda, 

sehingga timbul lucutan-lucutan listrik yang dapat mengakibatkan terjadinya 

kegagalan isolasi. Besar medan E2 didalam bola cair yang diterpa medan listrik E 

yaitu: 

 

𝐸2 =  
𝜀1𝐸

𝜀1−(𝜀1− 𝜀2)𝐺
 (2.3) 

Dimana 

𝐺 : 
1

𝛾2−1
{

𝛾𝐶𝑜𝑠ℎ−1𝛾

(𝛾2−1)
1

2⁄
− 1} dan 𝛾 =

𝑅2

𝑅1
 

𝜀1: permitivitas isolasi cair 

𝜀2: permitivitas bola cair 

 

Kemudian berikut ini adalah gambar medan listrik yang berbentuk sferoida: 
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Gambar 2.3 Medan listrik bentuk sferoida [5] 

4.   Teori kegagalan tak murnian padat 

Partikel debu atau serat selulosa yang ada disekeliling isolasi padat (kertas) 

seringkali ikut tercampur dengan minyak. Selain itu partikel padat ini pun dapat 

terbentuk ketika terjadi pemanasan dan tegangan lebih. Pada saat terjadi medan 

listrik, partikel – partikel akan terpolarisasi dan membentuk jembatan. Arus akan 

mengalir melalui jembatan dan menghasilkan pemanasan lokal serta 

menyebabkan terjadinya kegagalan.  

 

 

Gambar 2.4 Tak murnian padat [5] 

Besar gaya pada butiran padat dalam situasi medan tak seragam adalah 

 

 

  𝐹 = 𝑟3𝜀1
𝜀2−𝜀1

𝜀2+𝜀1
𝐸 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐸                                        (2.4) 

Dengan  

𝑅1 

𝑅2 
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𝑟 : jari-jari butiran 

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐸 : gradient tegangan 

Apabila 𝜀2 > 𝜀1 maka gaya yang bekerja pada butiran padat akan searah dengan 

arah tekanan listrik maksimum 𝐹𝐴 sehingga butiran padat akan terdorong ke arah 

bagian yang kuat dari medan. Sebaliknya, apabila 𝜀2 < 𝜀1maka arah gaya akan 

berlawanan dengan tekanan listrik maksimum 𝐹𝐵. Besarnya nilai gaya akan 

sebanding dengan 𝜀2.. 

 

2.3.   Minyak Trafo 

Minyak trafo sering digunakan dalam peralatan tegangan tinggi. Minyak trafo 

merupakan jenis minyak mineral. Minyak trafo hampir tidak berwarna yang 

tersusun dari senyawa hidrokarbon yang terdiri dari paraffin (CnH2n+2), 

naphthalene (CnH2n) dan aromatic (CnHn). Ketika diaplikasikan untuk jangka 

waktu tertentu, minyak trafo difungsikan untuk mengalirkan panas dan jika panas 

mencapai sebesar suhu 95 ºC akan mengakibatkan proses penuaan pada minyak 

serta mengakibatkan warna minyak akan menjadi lebih gelap karena adanya zat 

pengotor dan resin atau lumpur pada minyak[2]. Kegunaan minyak trafo adalah 

selain untuk bahan isolasi juga sebagai media pendingin antara kumparan kawat 

atau inti besi dengan sirip pendingin. Agar minyak trafo berfungsi dengan baik, 

kualitas minyak harus sesuai dengan standar kebutuhan. Untuk itu minyak trafo 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut[4]:   

1. Kekuatan isolasi harus tinggi sesuai dengan standar IEC 296 minyak trafo 

harus Class 1 & 2 yaitu untuk minyak baru dan belum di Filter > 30 kV/2,5 

mm dan setelah difilter yaitu > 50 kV/2,5 mm.  

2. Penyalur panas yang baik, berat jenis kecil, sehingga partikel-partikel dalam 

minyak dapat mengendap dengan cepat.  

3. Viskositas yang rendah agar lebih mudah bersirkulasi dan kemampuan 

pendingan menjadi lebih baik. Pada IEC 296 Viskositas minyak class 1 saat 

suhu 20 oC adalah < 25 cSt. 
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4. Titik nyala yang tinggi, tidak mudah menguap yang dapat membahayakan. 

Sesuai IEC 296 Flash point minyak trafo di atas 163oC dan Pour point adalah 

di bawah – 30 oC. 

Berikut ini adalah Standar SPLN 49-1: 1982, Metoda Uji IEC 296 tentang standar 

minyak trafo ditunjukkan pada Tabel 2.1 Standar SPLN 49-1: 1982, Metoda Uji 

IEC 296: 

 

Tabel 2.1 Standar SPLN 49-1: 1982, Metoda Uji IEC 296 [10]. 

No. Sifat Minyak Satuan Standar 

1. Massa Jenis (20o C) g/cm3 0,895 

2. Viskotas (20o C) Cst < 25 

3. Titik Nyala oC > 130 

4. Pour Point oC < - 30 

5. Kadar Asam Mg KOH/g < 0.40 

6. Tegangan Tembus KV/2,5mm atau KV / Cm > 30 atau >120 

7. Korosi Belerang - Tidak ada 

8. Kotoran % <0.10 

 

2.4.    Bentonit  

2.4.1   Bentonit secara umum 

Bentonit adalah bahan mineral alam yang banyak digunakan dalam bidang 

industri sebagai bahan penyerap (adsorben), sebagai bahan pengambil kontaminan 

organik  dalam air. Bentonit banyak digunakan dalam aplikasi proses katalis, 

proses adsorpsi maupun sebagai resin penukar ion di berbagai industri. Bentonit 

banyak dijadikan sebagai alternatif dalam proses adsorpsi karena montmorrilonit 

yang memiliki ukuran ruang antar lapis yang mempunyai kapasitas besar pada 

proses adsorpsi sehingga efektif sebagai adsorben.  

Sedangkan dalam proses pertukaran ion, bentonit dapat menyerap bahan 

kontaminan logam dengan baik. Sifat pertukaran ini berasal dari muatan negatif 

yang ada dalam jaringan kristal bentonit yang bermuatan positif seperti kation 

logam, baik yang bersifat radioaktif maupun non radioaktif. Bentonit mengandung 
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mineral monmorilonit atau dikenal dengan mineral phyllosilicate 2:1 yang 

memiliki rumus kimia Al2O3.4SiO2 x H2O[8]. Struktur atom monmorilonit terdiri 

atas lapisan oktahedral dari alumina yang diapit oleh lapisan tetrahedral silika,  

artinya silikat yang berbentuk lembaran yang strukturnya terdiri dari lapisan 

oktahedral yang disusun oleh Al(O,OH). Bentonit mengandung lebih kurang 85 % 

berat dengan komposisi kimia 66 % SiO2, 28,3 % Al2O3 dan 5 % H2O. Sedangkan 

kedua sisi lapisan oktahedral ini diapit oleh 2 (dua) lapisan tetrahedral yang 

disusun oleh Si(O,OH). Dengan adanya subtitusi unsur dengan bilangan oksidasi 

lebih rendah, seperti Si4+ digantikan dengan Al3+ (dalam lapisan tetrahedral) atau 

Al+3 digantikan dengan Mg2+ atau Fe2+  (dalam lapisan oktahedral) maka 

strukturnya bermuatan negatif secara permanen. 

 

Gambar 2.5   Struktur Monmorilonit pada Bentonit [9] 

Secara umum kandungan yang ada dalam benonit di tunjukan pada Tabel 2.2 

komposisi kimia bentonit. Sebagai berikut [11]: 
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Tabel 2.2 Komposisi kimia bentonit [11] 

No. Senyawa Besar Kandungan (%) 

1. SiO2 66,00 

2. Al2O3 16,40 

3. Fe2O3 9,26 

4. CaO 1,44 

5. MgO 2,72 

6. TiO2 0,90 

7. Na2O 2,34 

8. Lain-lain 0,94 

 

2.4.2 Pembentukan Bentonit 

Secara umum pembentukan bentonit berasal dari proses geologis abu vulkanik 

yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh proses hidrotermal, proses 

pelapukan maupun pergeseran kimia. Bentonit juga terdapat pada batuan plutonik 

dengan proses pemebentukan yang lebih lambat dari abu vulkanik. Pembentukan 

bentonit di pengaruhi oleh komponen utama yaitu mineral yang terkandung di 

dalamnya, dan proses terbentuknya juga dipengaruhi oleh tempat saat proses 

pembentukan bentonit. 

2.4.3 Penggunaan Bentonit 

Secara umum Bentonit dalam aplikasinya digunakan dalam tiga hal yaitu sebagai 

resin penukar ion, adsorben dan penyerap air dengan jumlah besar tanpa 

pengembangan volume terutama pada Ca-bentonit[8]. Kombinasi antara bentonit 

dengan bahan lain sering dilakukan untuk berbagai keperluan industri. Pada 

komposisi tertentu campuran bentonit bermanfaat dalam produksi kertas yaitu 

sebagai bahan perentensi kaolin serta efek fine us tanpa resin. Bentonit sering juga 

di manfaatkan dalam pengolahan limbah cair pada industri rayon dalam prinsip 

adsorpsi. 
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Bentonit atau fuller earth digunakan saat proses penjernihan warna pada industri 

minyak [9]. Nama lain dari bentonit adalah bleaching earth atau tanah pemucat 

yang digunakan dalam penjernihan tekstil, minyak serta lemak. Penggunaan 

bentonit ini bisa lebih efektif jika bentonit diaktivasi dulu dengan tujuan 

mempreluas permukaan sehingga kapasitas adsorpsi bisa lebih besar. 

 

2.5.   Oil Treatment Plant 

Oil Treatment Merupakan alat yang dirancang untuk treatment minyak trafo. 

Proses pemurnian kembali (purifying/treatment) ini menggunakan alat yang 

disebut High Vacum Oil Purifier dengan jalan sirkulasi[3]. Berikut peralatan yang 

digunakan untuk mesin treatment minyak trafo beserta spesifikasinya. 

 Nama Alat  : Oil Treatment Plant 

 Konstruksi  : Tipe Hearing ex jerman 

 Kapasitas  : 2000 liter/jam 

 Sistem  : offline dan online 

 Source  : Grearing pump motor (3 Kw)  

Adapun peralatan utama yang digunakan pada alat oil treatment plant ini yaitu:  

A. Filter 

Memiliki fungsi untuk menyaring minyak dari butiran-butiran pengotor yang bisa 

mempercepat terjadinya tegangan tembus pada isolator cair. Oil treatment plant 

ini memilki 2 filter yang di tempatkan di masukan dan keluaran. 

 Filter Awal : bentuknya seperti tabung dengan diameter 10 inchi dan tinggi 55 

cm. Cover terbuat dari plat stainless steel dan bahan filter terbuat dari creape 

paper dengan pori-pori sebesar 0,5 mikron. 

 Filter akhir : Berbentuk tabung dengan diameter 13 inchi dan tinggi 70 cm. 

Untuk cover terbuat dari plat stainless steel, dan bahan filter berupa creape 

paper dengan pori-pori sebesar 0,5 mikron. 



 

17 

 

B. Tabung Vaccum 

Di dalam tabung vaccum berisi alat pemanas (heater) yang memiliki fungsi untuk 

memanaskan minyak sehingga butiran-butiran air menguap. Dalam tabung 

vaccum terdapat dua bagian yaitu: 

 Tabung vaccum : Memiliki ukuran fisik berdiameter 75 cm dan panjang 175 

cm. Cover tabung vaccum berbahan plat stantless steel 

 Heater (pemanas) : Dilapisi oleh plat tabung, cover bahan terbuat dari plat 

stainless steel. 

C. Indikator Permukaan Minyak 

Berfungsi untuk pengatur ketinggian permukaan minyak yang terdapat dalam 

tabung vaccum. Sehingga dalam tabung vaccum masih terdapat rongga yang di 

gunakan untuk pernapasan. 

D. Motor Induksi 3 Fasa 

Motor induksi tiga fasa ini berfungsi untuk menyedot dan memompa minyak. 

Motor yang digunakan memiliki daya 3 Kw, tegangan sumber 380 V dan 

frekuensi 50 Hz. 

E. Mesin Vaccum 

Memiliki fungsi untuk menyedot udara keluar dari dalam tabung vaccum. Mesin 

vaccum ini memiliki daya 1Hp dengan tegangan sumber 380 V. 

F. Panel Indikator  

Panel indikator (kontrol) berisi kontrol frekuensi putaran motor dan derajat panas 

atau suhu di dalam heater. 

 

 



 

 

 

 

 

 

    III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.   Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Nakin IIJ-II-100 Oil Tester 

2. Megger OTS80Af Oil Tester 

3. Oil Treatment Plant 

4. Neraca Digital Analitik  

5. Gelas Beaker 500 ml 

6. Minyak Trafo bekas 

7. Kertas saring (Creape Paper) 

8. Bentonit  

9. Magnetic Stirrer 

10. 18 Botol Kalee dengan kapasitas 500 ml 

11. Corong minyak 

12. Jerigen  

 

3.2.   Tahapan Penelitian 

Dalam tugas akhir ini terdapat tahapan-tahapan penyelesaian yaitu sebagai berikut 

1. Melakukan Treatment Minyak Trafo Bekas 

Minyak trafo bekas untuk treatment menggunakan alat yang bernama Oil 

Treatment Plant sebanyak 6 kali sirkulasi sesuai sesuai standar PLN (Manual 

Book Produk Trafo)[3]. Seteleh proses treatment minyak trafo selesai, dilanjutkan 

dengan membagi tiga kelompok sampel A, B dan C minyak trafo sesudah 

treatment dan memasukkannya ke dalam jerigen sebagai wadah penyimpanan 

minyak trafo sebanyak 3 Liter.  
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2. Pengujian Tegangan Tembus Minyak Trafo Setelah Treament 

Pengujian tegangan tembus minyak trafo sesudah treament, dilakukan 

menggunakan alat Nakin IIJ-II-100 Oil Tester berada di PT. Artha Graha Pratama 

Berdikari, dengan elektroda yang digunakan adalah elektroda berbentuk 

mushroom (jamur) berdiameter 12,5mm dengan jarak elektroda 2,5 mm. Minyak 

Trafo setelah treatment diambil sebanyak 500 ml sebagai sampel minyak dari 

sirkulasi 1 sampai 6 kemudian diuji tegangan tembus sebanyak 6 kali dari masing-

masing sampel selanjutnya dihitung nilai rata-rata tegangan tembusnya. 

3. Menimbang Bentonit 

Bentonit yang akan dicampurkan dengan minyak trafo terlebih dahulu ditimbang. 

Prosesnya bentonit ditimbang dengan rasio 0,6 % ; 0,95 % ; 1,35 % ; 1,65 % dan 

2 % dari berat massa sampel minyak yang akan di uji. Untuk menentukan berat 

bentonit sesuai dengan rasio dari berat massa sampel minyak trafo dapat dihitung 

menggunakan Persamaan 3.1 yaitu [7] :  

                                                     𝜌 =  
𝑀

𝑉
                                                            (3.1) 

Dimana : 

ρ  : Massa jenis minyak trafo [g/ml] 

M : Massa bentonit [ g ] 

V : Volume sampel minyak trafo [ml] 

Untuk menentukan berat dari variasi rasio bentonit yang akan digunakan maka 

dihitung dengan menggunakan Persamaan 3.2 yaitu : 

Rasio bentonit (%) x Berat sampel minyak Trafo (gram)                   (3.2) 

Setelah mengetahui berat bentonit yang dibutuhkan kemudian bentonit tersebut 

ditimbang menggunakan timbangan Neraca Digital Analitik. 

4. Melakukan Bleaching (pemutihan) 

Setelah ditimbang, bentonit dicampurkan dengan minyak trafo bekas sesudah 

dilakukan proses treatment menggunakan magnetic stirrer kecepatan tetap yaitu 

750 Rpm dengan waktu selama 30 menit yang mengacu pada penelitian Somani, 

D., & Bohra, A. tahun 2018 [12]. Setelah itu disaring menggunakan Creape Paper 

untuk memisahkan endapan bentonit dan minyak trafo yang sudah diputihkan. 
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Setelah terpisah antara endapan bentonit dengan minyak trafo maka dilanjutkan 

dengan menimbang endapan bentonit yang nantinya digunakan sebagai data 

analisis pengaruh bentonit terhadap kejernihan minyak trafo bekas  

5. Pengujian Tegangan Tembus Setelah Bleaching Minyak Trafo Bekas 

Pengujian tegangan tembus minyak trafo dilakukan menggunakan alat Megger 

OTS80Af Oil Tester yang berada di PT PLN (Persero) Gardu Induk Natar, 

elektroda yang digunakan adalah elektroda berbentuk mushroom (jamur) 

berdiameter 12,5 mm dengan jarak elektroda 2,5 mm dengan acuan syarat nilai 

tegangan tembus standar minyak isolasi trafo yaitu >30kV/2,5mm berdasarkan 

SPLN 49-91 : 1982 dan IEC 60156-95. 

Masing-masing sampel minyak diuji tegangan tembus sebanyak 6 kali kemudian 

dihitung nilai rata-rata tegangan tembusnya. Proses pengujian tegangan tembus 

diawali dengan dengan memasukkan larutan N-Heksan ke dalam tabung uji 

kemudian dikocok hingga sisa-sisa minyak yang tertinggal dipermukaan elektroda 

dan dinding tabung uji larut selanjutnya dibersihkan. Setelah itu menuangkan 

minyak trafo yang akan diuji ke dalam tabung uji. Proses pengujian tegangan 

tembus setelah menghidupkan alat ukur terlihat dalam layar yaitu, menunggu 

selama 5 menit untuk mengkondisikan minyak dalam tabung uji, kemudian 

tegangan naik secara bertahap hingga terjadi tegangan tembus (breakdwon 

voltage), stirrer akan berputar selama 2 menit setelah terjadi tegangan tembus 

sebelum dilanjutkan pengujian berikutnya. 

6. Pengujian Kejernihan Minyak Trafo 

Pengujian kejernihan minyak trafo dilakukan untuk mengetahui tingkat kejernihan 

minyak trafo bekas setelah bleaching dengan bahan adsorben yaitu bentonit. 

Minyak trafo bekas yang sudah dilakukan proses treatment serta bleaching  

menggunakan bentonit dengan rasio 0%, 0,6%, 0,95%, 1,3%, 1,65% dan 2% dan 

dimasukkan ke dalam wadah kemudian akan di uji tingkat kejernihannya. Proses 

pengujian tingkat kejernihan minyak trafo ini dilakukan oleh UPT. LTSIT 

(Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi) untuk mencari nilai 

absorbansi dan panjang gelombang cuttoff pada masing-masing sampel dengan 

metode uji mengacu pada penelitian Lo, K. C. Tahun 2018, dengan menggunakan 
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alat spektrofotometer UV-Vis double beam[14]. Setelah didapatkan nilai 

absorbansi (Abs) dan panjang gelombang cuttoff (CW) dari masing-masing sampel 

selanjutnya menghitung nilai CI (Colour Index) menggunakan persamaan model 

matematis analisis regresi gaussian [14]: 

 

Cl=14.4682𝑒
−0,5[(

𝐴𝑏𝑠−2,1818

1.642
 )

2
+(

𝐶𝑊−714,2849

157,9937
 )

2
]
                     (3.3) 

 

Dimana : 

Cl  : Indeks Warna  

CW : Panjang Gelombang Cuttoff [ nm ] 

Abs : Absorbansi 

 

Menurut standar Panduan Pemeliharaan Trafo Tenaga PT. PLN (Persero) P3B-

2003 Metoda ASTM D 1500,  minyak trafo yang layak digunakan sebagai isolator 

cair harus memiliki nilai colour index (CI) sebesar  1,5 [15]. 

 

3.3.   Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan dan tempat penelitian tugas akhir ini dilakukan di Laboratorium 

Tegangan Tinggi Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung, Laboratorium 

Kimia Terapan Teknik Kimia Universitas Lampung, PT Artha Graha Pratama 

Berdikari, PT PLN (Persero) Gardu Induk Natar dan UPT. LTSIT (Laboratorium 

Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi) Universitas Lampung pada bulan Agustus 

2021 – Januari 2022. 

 

3.4.    Diagram Alir Penelitian 

Urutan diagram alir proses penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1  Diagram alir penelitian 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1     Kesimpulan 

1. Tegangan tembus minyak trafo meningkat seiring bertambahnya konsentrasi 

bentonit yang digunakan untuk bleaching namun pada konsentrasi 0,6%, 

0,95% 1,3%, dan 1,65% kenaikan tegangan tembus tidak signifikan.   

2. Hasil penelitian bleaching minyak trafo dengan bentonit menghasilkan 

tegangan tembus tertinggi 29,4 KV. Hal ini menunjukkan minyak trafo dari 

hasil bleaching belum layak digunakan sebagai isolator.  

3. Hasil pengujian kejernihan minyak trafo setelah di-bleaching dengan 

adsorben bentonit menghasilkan CI tertinggi 2,1. Hal ini menunjukkan 

kejernihan minyak trafo bekas belum memenuhi standar.  

  

5.2  Saran 

1. Untuk penelitian lebih lanjut, perlu dilakukan pencampuran bentonit dengan 

rasio 2,35% yang didapatkan dari perhitungan persamaan regresi linear. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan tegangan tembus minyak trafo bekas 

apakah dapat mencapai standar SPLN 49-91:1982  

2. Perlu dilakukan aktivasi bentonit yang berfungsi untuk membuka pori-pori 

bentonit agar pada saat proses adsorpsi, bentonit dapat lebih banyak menyerap 

kontaminan yang ada pada minyak trafo bekas. 
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