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ABSTRAK 

 

PENGARUH BENTUK MUKA GELOMBANG TERHADAP KURVA 

V-t PADA MOV TEGANGAN RENDAH  

 

Oleh 

Satria Dwi Kurniawan 

 

Tegangan impuls adalah tegangan yang disebabkan oleh dua faktor yaitu hubung 

singkat dan sambaran petir. Sambaran petir menimbulkan tegangan surja petir 

yang sangat berbahaya bagi komponen-komponen baik di tegangan tinggi maupun 

tegangan rendah. Oleh karena itu diperlukan sistem proteksi untuk mengatasi 

tegangan tinggi impuls. Dalam kasus tegangan rendah terdapat komponen 

elektronika yang mampu mengurangi atau memotong tegangan tinggi impuls yang 

melewati jaringan konsumen atau teganggan rendah 220 V. Tegangan tinggi 

impuls dapat dibangkitkan dengan beberapa cara antara lain dengan menggunakan 

komponen elektronika seperti Resistor, Induktor, dan Kapasitor atau dikenal 

sebagai pembangkit tegangan tinggi RLC. MOV adalah salah satu komponen 

elektronika yang berfungsi sebagai proteksi pada tegangan rendah dimana ketika 

tegangan yang melewati clamping voltage dari MOV tegangan akan dipotong 

sehingga peralatan aman dari tegangan impuls. Penelitian ini menggunakan 

induktor sebesar 50 µH, 60 µH, 70 µH, dan 110 µH dan tegangan input sebesar 1 

kV, 2 kV, 3 kV, 4 kV, dan 5 kV.  Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu 

semakin besar induktor yang digunakan pada rangkaian pembangkit RLC maka 

waktu muka gelombang yang dihasilkan semakin kecil. Pada MOV tegangan yang 

lewat lebih kecil dibandingkan tegangan pembangkit sehingga dapat disimpulkan 

bahwa MOV berkerja sesuai dengan fungsinya.  

  

Kata kunci: Tegangan Impuls, Sistem Proteksi, Pembangkit tegangan tinggi RLC, 

Metal Oxide Varistor  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF WAVE FRONT SHAPE ON THE V-t CURVE ON MOV 

LOW VOLTAGE 

 

By 

Satria Dwi Kurniawan 

 

Impulse voltage is a voltage which is coused by two factors a short circuit and a 

lightning strike. Lightning strikes cause surja of lightning which is very dangerous 

for the components neither over voltage nor low voltage. Because of that, 

protection system to overcome over voltage impuls is needed. In low voltage case 

there are electronica components which are able to decrease or cut over voltage 

implus which passes the distribution 220 voltage. High-voltage Implus can be 

raised with several ways, among others, used electronica components such as 

Resistor, Inductor, and Capasitor or known as RCL high voltage plants. MOV is 

one of the electronic component which is funtioned as protection in low voltage 

where when the voltage passes clamping from the higt-voltage  MOV the will be 

cut so that equipments are safe from impuls voltage. This research uses inductor 

50 µH, 60 µH, 70 µH, dan 110 µH and input voltage 1 kV, 2 kV, 3 kV, 4 kV, dan 5 

kV. The result is study is the large inductor  used in RLC circuit generation, the 

smaller wave front time is produced. In MOV, the voltage which passes is smaller 

than voltage generator so that can be concluded that MOV works appropriate 

with its function. 

 

Key words : Impuls voltage, Protection system, RLC high voltage, Metal Oxide 

Varistor  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Tegangan lebih impuls yang muncul pada instalasi listrik dapat disebabkan 

karena adanya sambaran petir atau proses hubung. Petir dapat menyambar 

baik secara langsung ataupun tidak langsung ke sistem kelistrikan. Jika petir 

menyambar mengenai kawat fasa, maka gelombang surja petir akan 

merambat melalui saluran. Sehingga walaupun sambaran petir terjadi dari 

tempat yang cukup jauh pun mampu merusak peralatan. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu sistem proteksi yang dapat melindungi peralatan dari 

kerusakan. Alat yang digunakan untuk memotong surja petir adalah arrester. 

 

Pada jaringan tegangan rendah, peralatan mempunyai tingkat isolasi yang 

rendah (500V) sehingga sistem proteksi sangat diperlukan untuk melindungi 

peralatan. Peralatan proteksi petir pada tegangan rendah umumnya disebut 

Surge protective divices (SPDs). SPDs merupakan peralatan proteksi surja 

yang berfungsi untuk membatasi kenaikan tegangan surja. Ada beberapa 

macam SPDs seperti Metal oxide varistor (MOV), Gas Discharge Arrster 

(GDA), atau avalance dioda. 
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Penelitian ini akan menggunakan MOV sebagai peralatan proteksi petir. 

Karakteristik MOV yaitu: memiliki kelebihan respon yang cepat, mampu 

menyerap energi yang besar dan tersedia dengan berbagai nilai tegangan 

kerja. Akan tetapi memiliki kelemahan yaitu terdapat arus bocor saat 

tegangan normal. Sedangkan karakteristik gas discharge arrester (GDA) 

yaitu mampu menghantarkan arus dalam jumlah besar (kV), akan tetapi 

respon terhadap surja lebih lambat dibandingkan dengan MOV. Sedangkan 

avalanche diode memiliki karakteristik respon terhadap surja sangat cepat 

dan daya hantar arusnya rendah. Sehingga dalam penelitian ini hanya 

menggunakan MOV sebagai elemen proteksinya yang akan di uji. Metal 

oxide varistor (MOV) merupakan komponen semikonduktor yang nilai 

resistansinya dapat dikontrol berdasarkan tegangan. 

 

Pada instalasi listrik tegangan rendah MOV dipasang antara fasa dan netral. 

Pada saat terjadi sambaran petir, saat tegangan MOV melebihi minimum 

clamping voltage surja petir dipotong menuju ke tanah. SPD yang 

digunakan merupakan SPD kelas II, yang mampu melindungi bangunan 

yang tidak dilengkapi dengan sistem proteksi eksternal. Pemasangan seperti 

ini dilakukan karena sistem TR di indonesia tidak mempunyai jalur khusus 

untuk pembumian (PE). 

 

Salah satu spesifikasi dari MOV adalah kurva karakteristik tegangan – 

waktu (V-t). Kurva ini menunjukkan hubungan antara tegangan percikan 

sela arrester dan waktu percikan. Penelitian ini mempelajari pengaruh waktu 
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muka gelombang dari impuls petir terhadap karakteristik tegangan–waktu 

dari MOV tegangan rendah. Secara teori semakin landai muka gelombang 

impuls petir, maka arrester akan memercik pada tegangan yang lebih rendah 

dan waktu percik yang lebih lama Waktu muka gelombang yang berbeda-

beda diperoleh dengan memvariabelkan nilai induktansi dari pembangkit 

impuls RLC. 

 

1.2 Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung waktu muka dan ekor gelombang pada pembangkitan 

tegangan tinggi impuls RLC dengan induktansi sebesar 50 µH, 60 µH, 

70 µH, dan 110 µH dan kapasitansi sebesar 0,22 µF. 

2. Menganalisis pengaruh bentuk waktu muka gelombang impuls terhadap 

kurva V-t yang di pasang metal oxide varistor (MOV) tegangan rendah. 

 

1.3 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu; untuk mengetahui 

pengaruh waktu muka terhadap kurva V-t yang dipasang MOV tegangan 

rendah. 

 

1.4 Rumusan masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang metode pengujian impuls untuk mendapatkan 

kurva V-t pada MOV tegangan rendah. 
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2. Bagaimana menghitung waktu muka dan waktu ekor dari nilai 

induktansi pembangkitan impuls RLC yang berbeda-beda. 

3. Bagaimana menganalisis pengaruh waktu muka dan ekor gelombang 

terhadap karakteristik  Kurva V-t. 

1.5 Batasan masalah 

Batasan masalah untuk penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Tegangan lebih impuls yang dibangkitkan sebesar 

1kV,2kV,3kV,4kV,dan 5 kV 

2. Induktor yang digunakan 50µH,60µH,70µH, dan 110 µH 

3. Jenis Metal oxide varistor  yang digunakan adalah TNR 7V331k 

4. Pemodelan tegangan lebih impuls menggunakan sistem pembangkitan 

tegangan tinggi impuls dengan menggunakan rangkaian RLC. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada skripsi ini terdapat sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, 

rumusan masalah,batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan 

penelitian. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, alat 
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dan bahan,  serta langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. 

BAB IV. HASILDAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini berisi mengenai pemodelan rangkaian pengujian, hasil 

pengujian rangkaian, serta pembahasan mengenai hasil pengujian yang 

diperoleh. 

BAB V. PENUTUP 

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTARPUSTAKA  

LAMPIRAN



 
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Tegangan Surja Petir  

Petir merupakan sebuah fenomena alam berupa kilatan cahaya disertai suara 

menggelegar yang sering dijumpai menjelang atau ketika hujan. Namun 

bukan berarti ketika hujan akan selalu disertai dengan petir. Petir hanya 

terjadi jika terdapat awan Cumulonimbus. Petir terjadi karena adanya 

perbedaan potensial antara dua medium. Dalam hal ini dua medium tersebut 

yaitu antara awan dan bumi atau awan dengan awan. Jika perbedaan 

potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan 

muatan negatif (elektron) dari awan ke bumi atau sebaliknya. Pada saat 

elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah sehingga arus 

mudah mengalir[1]. 

 

Tegangan lebih akibat sambaran petir sangat berbahaya bagi koordinasi 

isolasi. Tegangan lebih ini dapat merusak bahan isolasi atau merusak 

peralatan yang ada. Dalam sistem penyaluran tenaga listrik, penggunaan 

lightning arrester sebagai alat proteksi tegangan lebih pada aplikasi metode 
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koordinasi isolasi banyak berorientasi pada perlindungan peralatan terhadap 

sambaran petir. 

 

Tegangan lebih eksternal merupakan tegangan impuls yang terjadi pada 

sistem tenaga listrik karena sambaran petir pada kawat hantaran udara atau 

transmisi. Tegangan lebih implus petir ini dapat mengakibatkan flashover 

pada isolator peralatan, yang dapat merusak peralatan. Oleh karena itu 

diperlukan proteksi tegangan lebih yang berfungsi untuk mengurangi 

tegangan lebih yang sampai di peralatan agar tidak melewati batas tegangan 

maksimum isolasi. Di peralatan diperlukan grounding untuk mengalirkan 

arus lebih yang diakibatkan oleh gangguan pada sistem. Secara sistematis 

tegangan impuls petir dapat dirumuskan sebagai berikut: 

        
              (2.1) 

 

Berdasarkan standar IEC nilai waktu muka (Tf) dan waktu ekor (Tt) 

gelombang impuls petir adalah 1,2x50μs, dan  tegangan  puncak 

(V m a k s ) .  Toleransi untuk waktu muka ± 30%, dan waktu ekor ± 20%. 

Berbagai standar  dari besaran tegangan impuls petir dijelaskan pada tabel 

2.1 

Tabel 2.1 Standar tegangan gelombang impuls petir 

Standar Gelombang Impuls Tf xTt 

Amerika Serikat 1,5 x 40 μs 

IEC 1,2 x 50 μs 

Jepang 1,0 x 40 μs 

Jerman dan Inggris 1,0 x 50 μs 
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Gambar 2.1. Gelombang tegangan impuls[2]. 

 

2.2. Sistem Proteksi Tegangan Rendah 

Kenaikan tegangan pada instalasi  tegangan  rendah  bisa  terjadi karena 

adanya sambaran petir langsung di saluran udara, maupun akibat induksi  

petir. Saat terjadi  surja   petir   tegangan  akan  naik  hingga  berkali-kali  

dari  tegangan puncaknya, sehingga akan merusak peralatan yang tidak 

dilengkapi dengan sistem proteksi petir. 

 

Surge  protective devices (SPDs) merupakan peralatan proteksi surja yang 

berfungsi membatasi kenaikan tegangan, ada beberapa macam SPDs seperti 

Metal oxide varistor, Gas discharge tube, atau avalance dioda. Dalam 

pemasangannya SPD dipasang antara kawat fasa yang dihubungkan dengan 

grounding[3]. 

 

2.3. Varistor / Metal oxide varistor 

Metal oxide varistor (MOV) merupakan alat atau komponen semikonduktor 
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yang dapat melindungi peralatan dari sambaran petir baik internal maupun 

eksternal. MOV memiliki nilai resistansinya dapat dikontrol berdasarkan 

tegangan. MOV dengan bahan dasar zinc oxide merupakan jenis yang 

banyak dipakai sebagai elemen proteksisurja. Konstruksi dan simbol dari 

metal oxide varistor ditunjukkan pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Konstruksi dan Simbol dari metaloxide 

varistor. 

 

Prinsip kerja MOV yaitu pada saat tegangan normal resistansi pada MOV cukup 

besar tegangan pada MOV melebihi minimum clamping voltage, maka akan 

terjadi penurunan nilai resistansi yang mengakibatkan arus dapat mengalir.  MOV 

memiliki kelebihan yaitu; respon yang cepat saat terjadi surja, dan mampu 

menyerap energi dalam jumlah besar. Sedangkan kekurangannya adalah terdapat 

kebocoran arus pada saat tegangan normal. 

 

Metal oxide varistor dimodelkan berdasarkan rangkaian ekivalen dari varistor. C 

merupakan nilai kapasitansi dari varistor dan L adalah nilai induktansinya, 
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sedangkan Roff  adalah nilai resistansi dalam kondisi tegangan normal, RON adalah 

nilai resistansi pada saat varistor bekerja dan Rx adalah resistansi non-linear yang 

nilainya dipengaruhi tegangan. Berikut ini adalah rangkaian ekivalen MOV 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 Rangkaian Ekivalen Varistor[4]. 

 

Karakteristik vristor dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut: 

         (2.2) 

 

Dimana K merupakan konstanta dan α merupakan derajat non linear varistor 

yang ditentukan dari kurva karekteristik V-I atau dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan: 

   
     

  

  
 

          
 

      

Untuk I2/I1 = 1 maka nilai α adalah  

  
 

          
 

(2.4) 
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2.4. Gas discharge tube 

Kontruksi dari gas discharge arrester terdiri dari dua buah elektroda atau 

bisa lebih, di dalam terdapat celah berisi gas yang memiliki fungsi sebagai 

isolator. Karaketistik Gas discharge tube memiliki respon terhadap surja 

yang lebih lambat dibandingkan dengan arrester MOV. Gas discharge tube 

memiliki kelebihan yaitu mampu menghantarkan arus surja dalam jumlah 

yang besar hingga kilo ampere dan tegangan pada busurnya rendah. 

Kontruksi dan simbol dari Gas discharge tube dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 2.4 Kontruksi dan simbol dari Gas discharge tube[5]. 

 

2.5. Pembangkitan Tegangan Impuls 

Tegangan tinggi impuls dapat dibangkitkan dengan berbagai metode baik 

dengan menggunakan rangkaian R-L-C, rangkaian R-C, dan rangkaian 

Marx. Generator impuls membutuhkan komponen khusus untuk 

menghasilkan tegangan yang diinginkan. Pada penelitian ini menggunakan 

rangkaian generator R-L-C dengan pembangkitan tegangan impuls 
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mencapai 7 kV. Berikut adalah gambar rangkaian pembangkitan tegangan 

tinggi impuls menggunakan rangkaian R-L-C. 

 

 

Gambar 2.5 Rangkaian generator impuls RLC 

 

Persamaan arus pada pembangkitan tegangan impuls adalah sebagai 

berikut: 

  
 

 
∫                

  

  
 

      

Tegangan kapasitor pemuat (V) adalah konstan terhadap waktu, sehingga 

persamaannya: 
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Gambar 2.6 Rangkaian ekivalen generator impuls RLC[6]. 

 

Nilai waktu untuk mencapai tegangan maksimum, dimana tegangan 

keluaran generator sama dengan tegangan pada R0 dapat diperoleh dengan 

persamaan berikut: 

        

      

 

Vu adalah tegangan yang terukur pada osiloskop dan Vx adalah tegangan 

keluaran yang dibangkitkan. Efisiensi pembangkit tegangan tinggi impuls 

adalah perbandingan harga maksimum tegangan keluaran dengan tegangan 

pada kapasitor pemuat sehingga; 

  
    

   
 

       

 

2.6. Pembagi Tegangan Resistif 

Pembagi tegangan resistif digunakan untuk pengukuran tegangan tinggi DC, 

tegangan tinggi Impuls dan tegangan tinggi AC. Pembagi tegangan resistif 
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terdiri dari dua resistor yang terhubung seri yitu resistor tegangan tinggi 

(Rh)dan resistor tegangan rendah (Rl). resistor yng digunakan nilainya 

dirancang sedemikian rupa sehingga pada saat pengukuran tegangan 

tertinggi, arus yang mengalir pada resistor ±1 mA. Alat ukur tegangan 

rendah (voltmeter atau Osiloskop) dihubungkan pararel dengan resistor 

tegangan rendah Rl. Hubungan tegangan yang diukur (Vx) dengan tegangan 

yang ditunjukan alat ukur (Vu), arus yang mengalir pada kedua resistor Rh 

dan Rl dapat dinyatakan dengan persamaan berikut: 

  
  

     
 

(2.11) 

Tegangan yang terukur Osiloskop/ Voltmeter 

        

(2.12) 

Sehingga: 

   
  

     
    

(2.13) 

Atau 

   
     

  
          

(2.14) 

 

Untuk rangkaian penmbagi tegangan resistif dapat dilihat pada gambar 

berikut ini 

 

Gambar 2.7 Rangkaian pembagi tegangan resistif 
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2.7. Konsep Proteksi Tegangan Lebih Pada Instalasi Tegangan Rendah 

Pemasangan sistem proteksi tegangan lebih pada sistem instalasi tegangan 

rendah mengau pada standar IEC 61643-11. Dalam standar ini 

mengklarifikasikan penggunaan dari surge protektive divice (SPD), yang 

dijelaskan pada tabel 2.2 berikut ini: 

 

Tabel 2.2 Standar penggunaan surge protektive divice (SPD) 

 

Tipe Arester Surja 

Klarifikasi SPD (IEC 

61643-11:1998) 

Lightning current arrester, kombinasi 

lightning current dan surge arrester 

SPD Kelas I 

Surge arrester untuk panel distribusi, panel 

sub–disteribusi dan instalasi permanen 

SPD Kelas II 

Surge arrester untuk stop kontak atau terminal 

listrik 

SPD Kelas III 

 

Pada SPD kelas 1 atau disebut juga sebagai lightning current arrester 

dirancang untuk dipasang pada tempat yang memiliki resiko lebih besar 

terkena sambaran petir langsung. Khususnya untuk bangunan yang sudah 

dilengkapi dengan sistem proteksi petir eksternal.SPD kelas ini harus 

mampu mengatasi arus petir sebesar (Iimp          dengan 10/350 µs. 

 

Pada SPD kelas II dirancang untuk jalur masuk ke instalasi, seperti pada 

panel utama, instalasi yang tidak dilengkapi dengan proteksi eksternal, dan 

untuk instalasi yang permanen. SPD ini mampu mengatasi lonjakan arus 

sebesar (Iimp          , dengan 8/20 µs. 
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Sedangkan pada SPD kelas III dirancang untuk melindungi peralatan yang 

sangat sensitif terhadap kenaikan tegangan, sehingga harus mampu 

mengatasi lonjakan arus 8/20 µs, dan mampu mengatasi lonjakan tegangan 

dengan gelombang 1.2/50 µs[7]. 

 

2.8. Kajian Pustaka 

Adapun penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

a. Penelitian yang dilakukan Shoyo Sekioka, Kiyoshi Aiba, Teru 

Miyazaki, and Shimegemitsu Okabe tahun 2010. Penelitian ini 

membahas tentang kenaikan tegangan dan arus akibat surja petir pada 

instalasi tegangan rendah dengan berbagai skenario (sambaran langsung 

ke saluran distribusi, sambaran petir ke tanah maupun sambaran 

langsung ke antena televisi). Hasil penelitian ini yaitu sambaran petir 

langsung dapat menyebabkan kerusakan paling serius pada peralatan 

rumah tangga. 

 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Herman Halomoan Sinaga, T. Haryono, 

Dan Tumiran, yaitu Pemodelan Arrester SiC Menggunakan Model 

Arrester ZnO IEEE WG 3.4.11. Pada penelitian ini membandingkan arus 

dan tegangan  untuk setiap kenaikan arus tertentu, dan membandingkan 

simulasi dengan hasil pengujian untuk mengetahui respon tegangan 

residu arus discharge. 
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c. Penelitian yang di lakukan oleh Dedy Dian Fernando Parhusip, yaitu 

rancang bangun pembangkitan tegangan tinggi impuls menggunakan 

rangkaian RLC. Pada penelitian ini pembangkitan tegangan tinggi 

impuls untuk mencari nilai standar IEC gelombang impuls dengan 

mengubah nilai induktor pada rangkaian pembangkit RLC. 

 

d. Penelitian yang dilakukan Riky Dwi Puriyanto tentang pengaruh waktu 

muka gelombang terhadap tegangan residu arrester ZnO 18 kV. Pada 

penelitian ini besar nilai tegangan masukan dan besar induktor 

mempengaruhi tegangan keluaran dan waktu muka. 

 



 
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu danTempat Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini dilakukan pada bulan Agustus 2020 hingga 

Desember 2020. Tempat penelitian tugas akhir ini dilakukan di 

Laboratorium Terpadu Jurusan Teknik elektro, Universitas Lampung. 

 

3.2. Alat Dan Bahan Penelitian 

Dalam penelitian ini alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai 

berikut:  

a. Perangkat pembangkit tegangan lebih impuls RLC dengan  kapasitif 

7 kV 

b. Metal oxide varistor jenis TNR 7V331K 

c. Osiloskop 

d. Multimeter 

e. Datasheet Metal oxide varistor jenis TNR 

f. Rangkaian pembagi tegangan resistif 

g. Induktor 
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3.3. Metodologi Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Studi Literatur 

Pada tahap ini proses yang dilakukan adalah menghimpun informasi 

dari berbagai literatur baik yang bersumber dari jurnal penelitian, 

karyatulis ilmiah, buku,maupun artikel di internet. Dan melakukan 

bimbingan study dengan pembimbing yang bersangkutan untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian. 

 

b. Perancangan rangkaian pengujian  

Perancangan rangkaian bertujuan untuk mempermudah dalam 

melakukan pengujian yang di realisasikan secara langsung. Berikut ini 

adalah gambar rangkaian pengujian pada penelitian ini: 

 

Gambar 3.1 Rangkaian Pengujian 

 

Pada rangkaian tersebut terdiri dari beberapa rangkaian diantaranya 

rangkaian penyearah yaitu dengan menggunakan dioda yang berfungsi 

untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Rangkaian 
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pembangkit RLC yaitu pembangkitan tegangan tinggi impuls yang 

terdiri dari beberapa komponen elektronika diantaranya Resistor, 

Induktor, Kapasitor, dan sela picu. Kapasitor yang digunakan pada 

pembangkit generator impuls ini adalah Super Farad Capacitor DTH 

20000VDC 0,22 µF Ultra High Voltage Pulse Capacitor yang 

termaksuk kapasitor non-polar dengan toleransi eror sebesar 5%. 

Induktor yang digunakan pada rangkaian pembangkitan ini yaitu 

bervariasi diantaranya 50µH, 60µH, 70µH, dan 110µH. Induktor yang 

digunakan merupakan hasil lilitan sendiri yang nilainya diukur 

menggunakan alat ukur L-C-R meter.  

 

Resistor yang digunakan pada pembangkitan ini yaitu resistor kawat 

nikelin atau manganin yang dililitkan pada bahan keramik atau 

porselin. Resistor yang digunakan memiliki resistansi sebesar 10 W, 

sehingga untuk mendapatkan nilai resistansi yang di inginkan resistor 

dihubung secara seri sesuai dengan kebutuhan. Sela picu yang 

digunakan pada pembangkitan ini yaitu menggunakan sela picu 

elektrik- mekanik dimana salah satu sisinya bergerak dan sisi lainnya 

diam. Untuk sistem penggerak menggunakan motor servo yang di 

kontrol dengan arduino uno agar dapat beroperasi sesuai dengan 

kebutuhan.    

 

Rangkaian pembagi tegangan resistif yaitu pembagi tegangan resistif 

yang terdiri dari dua resistor terhubung seri yaitu resistor tegangan 
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tinggi dan tegangan rendah. Nilai resistansi tegangan tinggi yang 

digunakan pada pembangkit ini sebesar 693,9 kΩ. dan nilai resistansi 

tegangan rendah sebesar 300 Ω. 

 

Pada penelitian ini menggunakan Osiloskop yang berfungsi untuk 

menampilkan gelombang output Generator Impuls. Osiloskop yang 

digunakan yaitu osiloskop tipe GW Instek GDS-1102-U dengan 

frekuensi 100 MHz. Metal Oxide Varistor pada penelitian ini 

menggunakan tipe TNR 7V331K yaitu  MOV dengan tegangan rendah 

sebesar 230 V. MOV di pasang secara paralel dengan sela picu.  

 

c. Pengujian alat 

Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui nilai waktu muka 

gelombang yang di hasilkan pada MOV tegangan rendah terhadap 

tegangan tinggi impuls yang dibangkitkan oleh generator rangkaian 

RLC. Pada pengujian ini nilai Induktor pada rangkaian pembangkit 

RLC bervariasi diantaranya 50 µH, 60 µH, 70 µH, dan 110 µH dan 

tegangan input pengujian 1 kV, 2 kV, 3 kV, 4 kV dan 5 kV. Pengujian 

dilakukan secara bertahap sampai menghasilkan data yang sesuai 

dengan yang diinginkan. 

 

d. analisis hasil dan kesimpulan 

Pengujian dilakukan untuk mendapatkan kurva V-t dari MOV 

tegangan rendah. Data hasil pengujian kemudian dianalisis untuk 
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mendapatkan pengaruh waktu muka yang berbeda-beda terhadap 

kurva V-t pada MOV TNR 7V331K. 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Pengujian MOV 

 

Mov yang digunakan pada pengujian ini yaitu TNR 7V331K dengan 

karakteristik maksimum peak current sebesar 1750 A/1 time, 1250 A/2 

time dan maksimum clamping voltage sebesar 545 V. Pembagi 

tegangan resistif  terdiri dari dua resistor yang dihubung seri, yaitu 

resistor tegangan tinggi Rh dan resistor tegangan rendah Rl. Hubungan 

tegangan yang diukur (Vx) dengan tegangan yang terukur di alat ukur 

(Vu) ditunjukkan dengan persamaan 2.13 sebagai berikut; 

   
  

     
   

 

Nilai resistor tegangan tinggi yang digunakan sebesar 693,9 kΩ dan Rl 

yang digunakan sebesar 300 Ω. Pembagi tegangan resistif digunakan 

sebagai proteksi pada osiloskop jika terjadi short circuit. Sehingga arus 

yang mengalir tidak langsung ke osiloskop. 

 

Pembangkit 

impuls 

rangkaian  

RLC 

MOV 

Pembagi 

tegangan 

resistif 

Osiloskop 
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3.4. Diagram Alir Penelitian 

Tahapan penelitian dimulai dari mengumpulkan bahan literatur, mendesain 

rangkaian pengujian, kemudian melakukan pengujian alat berupa material metal 

oxide varistor (MOV), dan jika data pengujian sudah sesuai maka dilakukan 

analisis dapat baru dibuat laporan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Gambar 3.3 Skematik Penelitian 

 

 

 

 

Mulai 

Mengumpulkan bahan 

literatur dan study 

kasus 

 

Selesai 

Pengujian MOV 

Rangkaian Pengujian 

Penggujian Impuls 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang di dapatkan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Metal oxide varistor yang digunakan mampu mengurangi/memotong 

lonjakan tegangan akibat sambaran petir atau tengangan impuls. 

2. Besar nilai Induktor mempengaruhi nilai waktu muka dan waktu ekor 

gelombang impuls, dimana semakin besar nilai induktor maka waktu  

muka yang di dapatkan semakin singkat. 

3. Hasil yang didapatkan belum sesuai dengan teori yang ada, 

dikarenakan alat pembangkit tegangan impuls belum sesuai dengan 

standar IEC 60060  -1. 
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5.2. Saran    

Adapun saran yang diberikan  penulis pada laporan skripsi ini untuk 

penelitian yang akan datang adalah: 

1. Menggunakan variasi induktor dan kapasitor yang berbeda untuk 

mengetahui respon waktu  muka gelombang dan waktu ekor 

gelombang. 

2. Melakukan studi banding antara pengujian dan simulasi dan 

menggunakan pembangkit tegangan impuls yang sesuai standar. 
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