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ABSTRAK 

 

PENDETEKSIAN DAN IDENTIFIKASI JENIS PARTIAL DISCHARGE 

DENGAN METODE ANALISA POLA  PHASE RESOLVED PARTIAL 

DISCHARGE (PRPD) 

 

Oleh 

RICKY SUPRIADI SIPAHUTAR 

 

Partial discharge (PD) merupakan gejala kerusakan awal pada isolator peralatan 

tegangan tinggi salah satunya adalah transformator, yang apabila dibiarkan dalam 

periode yang lama akan menyebabkan kerusakan total pada transformator. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya partial disharge di dalam 

transformator dan mengetahui jenis-jenis partial discharge dengan metode 

analisis pola  Phase Resolved Partial Discharge (PRPD). Sinyal partial discharge 

yang dideteksi akan dipergunakan untuk menentukan tipe/jenis partial discharge 

yang berguna untuk menentukan kesehatan isolasi transformator. Sehingga dapat 

memberitahukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan atau waktu perawatan 

yang diperlukan. Pada penelitian ini, sensor Hilbert fractal antenna digunakan 

dalam proses pendeteksian PD tipe permukaan, rongga dan korona dengan 

variabel yang digunakan adalah jarak sebesar 25 cm dan 30 cm. Output dari sinyal 

yang direkam ditampilkan oleh spectrum analyzer, kemudian data di plot dan di 

threshold menggunakan software MATLAB. Pada pengujian peluahan korona 3 

kV diperoleh lebar sudut korona adalah 0º. Karakteristik peluahan permukaan 

adalah polaritas positif memiliki lebar phasa yang lebih besar dari polaritas 

negatif. Pada penelitian lebar phasa peluahan rata-rata di polaritas positif adalah 

59,44º dan di polaritas negatif 283º. Karakteristik peluahan rongga adalah pada 

polaritas negatif memiliki besar sudut peluahan yang lebih besar dari polaritas 

positif. Pada polaritas positif lebar phasa peluahan rata-rata adalah sebesar 32,79º 

dan polaritas negatif adalah 64,41º. 

 

Kata kunci: PRPD, fraktal Hilbert, lebar phasa 
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ABSTRACT 

 

THE DETECTION AND IDENTIFICATION OF THE TYPE OF PARTIAL 

DISCHARGE BY THE METHOD OF ANALYSIS OF THE PATTERN OF 

PHASE-RESOLVED PARTIAL DISCHARGE (PRPD) 

 

By 

RICKY SUPRIADI SIPAHUTAR 

 

Partial discharge (PD) is a symptom of initial damage to the insulator of high 

voltage equipment, one of which is the transformer, which if left for a long period 

of time will cause total damage to the transformer. This study aims to analyze the 

presence of partial discharge in the transformer and know the type-the type of 

partial discharge by the method of pattern analysis Phase Resolved Partial 

Discharge (PRPD). The signal of partial discharge detected will be used to 

determine the type/types of partial discharge which is useful to determine the 

health of the isolation transformer. So it can notify the corrective action that must 

be done or the time necessary care. In this study, the sensor Hilbert fractal antenna 

is used in the process of detection PD type surface, the cavity, and the corona with 

the variable used is the distance of 25 cm and 30 cm. The Output of the recorded 

signal is displayed by the spectrum analyzer, then the data in the plot and the 

threshold using MATLAB software. On testing corona 3 kV is obtained wide-

angle partial discharge corona is 0º. Characteristics partial discharge surface is 

positive polarity has a width of phase that is greater than the negative polarity. 

Research on the width of the phase partial discharge average in positive polarity is 

59,44º and in negative polarity 28,3º. Characteristics partial discharge cavity is on 

the negative polarity has a large corner partial discharge greater than the positive 

polarity. On the positive polarity, the width of the phase partial discharge average 

was 32,79º and the negative polarity is 64,41º. 

 

Keywords: PRPD, Hilbert fractal, phase width 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transformator merupakan peralatan tegangan tinggi yang memiliki fungsi yang 

sangat penting dalam sistem tenaga listrik. Secara umum bagian-bagian dari 

transformator adalah box transformator, belitan dan isolator. Saat beroperasi, 

isolator transformator berfungsi sebagai sebagai pendingin belitan primer dan 

belitan sekunder dan juga mengisolasi belitan primer dan belitan sekunder. 

Transformator yang bekerja secara terus menerus dapat menurunkan kualitas 

minyak isolasi transformator, sehingga dapat memicu adanya partial discharge.  

Partial Discharge (PD) atau peluahan sebagian  adalah pelepasan bunga api listrik 

yang terjadi pada suatu bagian isolator, baik pada rongga dalam ataupun pada 

permukaan isolator. Partial discharge dapat terjadi pada isolasi padat, isolasi cair 

maupun isolasi gas. Gejala PD yang terus menerus akan menyebabkan peristiwa 

tembus tegangan (breakdown), yang dapat mengakibatkan kerusakan pada 

transformator.Sehingga pendeteksian dan identifikasi adanya peristiwa PD perlu 

dilakukan untuk mengurangi resiko kerusakan transformator.  

Salah satu pendeteksian PD yang dapat dilakukan adalah dengan metode 

elektromagnetik atau Ultra High Frekuensi (UHF) yang menggunakan sensor 
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fraktal Hilbert. Sensor ini dapat merekam sinyal elektromagnetik yang 

dipancarkan oleh PD, output sensor akan ditapilkan pada spektrum analiser.   

Sinyal yang direkam spektrum analiser kemudian diolah menggunakan software 

MATLAB untuk membuang noise sinyal dan memplot sinyal peluahan. Hasil plot 

sinyal ini akan menggambarkan karakteristik yang berbeda-beda setiap sampel, 

sehingga jenis PD dapat ditentukan berdasarkan karakteristik sinyal. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis adanya partial discharge di dalam isolator.  

2. Menganalisis adanya pengaruh jarak terhadap kemampuan sensor 

merekam sinyal partial disharge.  

3. Mengidentifikasi jenis-jenis partial discharge dengan metode analisis pola  

Phase Resolved Partial Discharge (PRPD). 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Informasi hasil pendeteksian partial discharge berguna untuk menentukan 

kualitas  isolasi transformator. Sehingga dapat ditentukan  tindakan perbaikan 

yang harus dilakukan atau waktu perawatan yang diperlukan.  
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1.4 Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aktivitas PD pada peralatan tegangan tinggi dapat terjadi pada level 

frekuensi yang bervariasi. Adapun alat pendeteksian PD yang aman dan 

mampu mendeteksi aktivitas PD pada range frekuensi terjadinya PD 

tentunya sangatlah dibutuhkan. 

2. Jumlah data sinyal yang diambil sangatlah besar, sehingga perlu dilakukan 

running di MATLAB untuk memplot dan threshold sehingga dapat di 

identifikasi lebih lanjut. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Pengujian yang dilakukan tidak mempertimbangkan gangguan lain (noise) 

disekitar peralatan.  

2. Isolator pembatas tidak dilapisi oleh minyak isolasi 

3. Pengujian dilakukan di dalam model box trafo dimana sensor dan sumber 

PD dibatasi oleh udara. 

 

1.6  Hipotesis 

Siyal elektromagnetik yang dihasilkan partial dicharge dapat dideteksi 

menggunakan sensor Hilbert. Sumber partial discharge yang berbeda akan 
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memiliki karakteristik pola phasa yang berbeda-beda, sehingga jenis partial 

discharge  dapat diidentifikasi dengan menganalisis pola phasa yang dihasilkan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman mengenai materi tugas akhir ini, 

maka tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, tujuan, manfaat, perumusan masalah, batasan masalah, 

hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori mengenai peluahan sebagian (partial discharge) mulai 

dari proses terjadinya hingga pendeteksian sinyal peluahan dengan menggunakan 

sensor. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Berisi waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan yang digunakan, garis besar 

metode yang diusulkan, serta diagram alir metode yang diusulkan. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan hasil penelitian, pembahasan dan perhitungan kinerja yang 

diusulkan.  

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran untuk 

penelitian lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Partial Discharge  (PD) 

Peluahan sebagian (partial discharge) merupakan peristiwa peluahan listrik lokal 

yang menghubungkan sebagian isolasi di antara dua konduktor. Peralatan yang 

sering mengalami partial discharge adalah transformator. Penggunaan 

transformator secara kontinyu menyebabkan isolasi mendapatkan tekanan medan 

listik yang tinggi yang dapat melebihi kekuatan  isolator sehingga terjadi 

peluahan. Peluahan yang terjadi secara terus menerus dapat mengakibatkan 

penurunan kualitas isolator yang mengakibatkan peristiwa tembus tegangan 

(Breakdown) [1]. 

 

Secara umum  peluahan sebagian dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu 

peluahan permukaan (surface discharge), rongga  (void discharge) dan korona 

(corona) [2]. Ilustrasi peluahan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut :  
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(a) Corona discharge       (b) Surface discharge                (c) Void discharge 

Gambar 2.1 Tipe partial discharge [3] 

Peluahan korona (corona discharge) merupakan peluahan yang terjadi akibat 

adanya peristiwa percepatan ionisasi di bawah tekanan medan listrik. Ionisasi ini 

hanya menjembatani sebagian daerah (partial discharge) pada sela antara 

elektroda. Medan listrik yang timbul akan lebih kuat dipermukaan elektroda yang 

tajam/runcing sehingga  korona akan dapat timbul dielektroda tersebut.[4]. 

Peluahan permukaan (surface discharge) merupakan peluahan yang terjadi pada 

permukaan dielektrik. Ketika elektroda mengalami tekanan medan listrik yang 

sangat tinggi yang melewati ambang batas isolasi, maka peluahan permukaan 

dapat terjadi. Kekuatan permukaan bahan dielektrik yang lebih kecil daripada 

kekuatan isolasi sehingga mengakibatkan terjadinya peluahan dipermukaan 

elektroda. [5]. 

Peluahan rongga (discharge void) adalah peluahan yang diakibatkan oleh adanya 

gelembung udara yang terdapat pada sebuah bahan dielektrik. Saat suatu bahan 

dielektrik padat mengalami tekanan listrik, gelembung gas tersebut akan memikul 
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tekanan medan listrik yang lebih besar dibanding isolasi padat. Jika tekanan listrik 

pada gelembung udara tersebut melebihi kemampuan isolasinya, maka akan 

terjadi peluahan didalam rongga dielektrik. [5].  

 

2.2  Pendeteksian Partial Discharge 

Metode pendeteksian partial discharge secara umum ada dua cara yaitu dengan  

metode konvensional dan juga metode non-konvensional .[6] 

1. Metode konvensional adalah metode dengan menggunakan standard IEC 

60270, yaitu dengan mendeteksi peluahan dengan menggunakan kopling 

langsung (coupling device) yaitu dengan memasang kapasitor  secara paralel  

terhadap  sumber tegangan. 

2. Metode Non-konvensional adalah semua metode yang tidak mengikuti 

prosedur pengukuran standard IEC 60270. Pendeteksian  PD non-konvensional 

terdiri dari tiga jenis, yaitu  : 

a) Pendeteksian elektromagnetik  

 HF / VHF (3 MHz sd. 300 MHz) 

 UHF (300 MHz sd. 3000 MHz) 

b) Pendeteksian emisi suara (10 kHz sd. 300 kHz) 

c) Pendeteksian secara optik 

Metode elektromagnetik merupakan metode pendeteksian  non-konvensional. 

Prinsip kerja metode ini adalah dengan mendeteksi adanya sinyal 

elektromagnetik yang dihasilkan pada saat terjadi peluahan. Sinyal 

elektromagnetik ini dideteksi dengan menggunakan sensor yang sesuai, 
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kemudian sensor ini dihubungkan ke osiloskop atau spectrum analyzer untuk 

dapat diketahui jenis dari peluahannya. Metode ini telah dipergunakan untuk 

mendeteksi peluahan sebagian pada gardu induk gas SF6. Saat ini metode 

elektromagnetik juga telah diupayakan untuk aplikasi pendeteksian peluahan 

pada transformator[3].  

            

Gambar 2.2 Diagram pendeteksian peluahan sebagian [3] 

Gambar 2.2 menunjukkan diagram pendeteksian dengan menggunakan metode 

elektromagnetik. Sinyal elektromagnetik yang dihasilkan saat terjadi peluahan, 

dideteksi dan ditangkap oleh sensor UHF. Kemudian  sinyal  yang  ditangkap  

oleh sensor dapat disaring atau diperkuat apabila sinyal memiliki magnitudo 

yang terlalu kecil, sebelum diteruskan ke digitizer. Pada digitizer sinyal 

peluahan direkam sebagai fungsi magnitude-waktu. Salah satu peralatan 

digitizer yang paling umum dipergunakan adalah osiloskop. Hasil gelombang 

sinyal peluahan sebagian yang direkam oleh osiloskop disimpan ke personal 

computer untuk  pengolahan data lebih lanjut. 

Pendeteksian peluahan menggunakan emisi suara/akustik adalah dengan 

mendeteksi suara yang ditimbulkan pada saat terjadi peluahan. Pengujian emisi 
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akustik merupakan uji coba yang tidak merusak (Non- Destructive Testing, 

NDT). Kelebihan pendeteksian peluahan menggunakan emisi suara adalah 

seluruh struktur pengujian dapat dideteksi dengan cara meletekkan sensor 

dibeberapa lokasi, sehingga memungkinkan mengetahui sumber kesalahan atau 

peluahan. Pengujian ini juga dapat dilakukan saat sedang beroperasi atau dialiri 

arus listrik. Prinsip kerja emisi akustik adalah dengan cara sensor menangkap 

gelombang suara yang dihasilkan oleh stress (tekanan) didalam suatu material. 

Suara yang dihasilkan oleh material disebabkan oleh adanya masalah internal, 

misalnya adanya gelembung, keretakan dan kerusakan jenis lainnya. Pengujian 

emisi akustik ditampilkan pada Gambar 2.3. 

Dengan menggunakan emisi akustik kerusakan skala kecil suatu material dapat 

dideteksi sedini mungkin untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan 

berbahaya yang dapat muncul dikemudian hari. [7] 

Pendeteksian secara optik adalah metode pendeteksian partial discharge 

dengan menggunakan bantuan cahaya untuk menentukan ada tidaknya aktivitas 

peluahan. Pendeteksian ini biasanya menggunakan teknologi kamera  infrared  

sebagai preventif pemeliharaan dan memungkinkan  pengukuran temperatur 

Gambar 2.3 Uji Emisi Akustik [7] 
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dari  jarak tertentu. Metode ini memiliki keuntungan yaitu pengukuran dapat 

dilakukan tanpa menyentuh objek yang diukur serta mendeteksi perubahan 

temperatur hingga 0,1°C, sehingga mampu mengkondisikan bahan isolasi yang 

mengalami perubahan. Teknologi ini bekerja dengan cara mengukur pancaran 

panas suatu bahan. Karena peluahan memancarkan panas, sehingga panas ini  

tentunya  dapat  ditangkap  oleh  kamera  infrared  dan  dapat  dilakukan 

tindakan pencegahan sebelum kegagalan total pada isolasi terjadi. 

Sistem optik memiliki kelebihan yaitu dapat mengukur objek yang kecil dan 

transien suhu yang terjadi dapat terukur. Namun kelemahan dari sistem optik 

ini adalah suhu yang terukur merupakan suhu yang terdapat dipermukaan, 

sehingga diperlukan diagnosa dan analisa lebih lanjut jika panas yang 

dihasilkan melewati ambang batas yang diperbolehkan. [8] 

Pada penelitian ini menggunakan pendeteksian elektromagnetik sebagai 

pendeteksi peluahan. Jenis pendeteksian elektromagnetik yang digunakan adalah 

Ultra High Frekuensi (UHF). Pada metode pendeteksian sinyal elektromagnetik 

terdapat beberapa jenis antena yang digunakan sebagai sensor yaitu antena 

straight wire, trapezoidal wire, flat plate, dan conical. Bentuk dan struktur antena 

sangat berpengaruh terhadap hasil sinyal gelombang elektromagnetik yang 

ditangkap. Berikut merupakan jenis sensor UHF pendeteksi peluahan sebagian.  
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Gambar 2.4 Jenis sensor UHF pendeteksi peluahan sebagian [9] 

Pada Gambar 2.4 adalah beberapa jenis antena yang digunakan sebagai sensor 

untuk mendeteksi peluahan sebagian. Berikut adalah jenis sensor tersebut,  

a) Antena jenis straight wire merupakan antena yang terbuat dari batang 

tembaga lurus. Antena ini memiliki respon yang baik dalam pendeteksian, 

baik dalam posisi horizontal dan vetikal. 

b) Antenna trapezoidal wire dibuat zig zag dengan bahan tembaga memiliki 

resonansi frekuensi yang lebih baik daripada straight wire walaupun 

memiliki karakteristik yang hampir sama.  

c) Antena flat plate dibuat dari bahan tembaga dan memiliki bentuk bidang 

segi empat. Memiliki gain yang lebih kecil merupakan kekurangan antena 

ini dibanding antena lainnya.  

d) Antena jenis conical  memiliki gain yang lebih baik dibandingkan straight 

wire dan dibuat dengan memiliki bentuk bangun kerucut. 

Pendeteksian peluahan di transformator menggunakan sensor elektromagnetik 

adalah dengan menyisipkan sensor didalam transformator. Sensitivitas sensor ini 

dipengaruhi oleh kedalaman penyisipan sensor. Semakin dalam sensor disisipkan, 
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semakin tinggi besaran sinyal PD yang diperoleh. Untuk mengurangi tegangan 

listrik, sensor dapat dibuat dibahan material dielektrik. Untuk sensor yang dibuat 

dipermukaan dielektrik, biasanya berbentuk planar. Sensor tersebut dapat berupa 

sensor micro-strip, log-spiral, spiral atau fraktal. Sensor dibentuk dipermukaan 

bahan dielektrik, menggunakan proses yang sama seperti pembuatan papan sirkuit 

cetak elektronik (PCB). Sensor tersebut dibentuk dengan dimensi yang sebanding 

dengan frekuensi kerja sensor. [9] 

Pada penelitian ini menggunakan pendeteksian elektromagnetik dengan jenis 

Ultra High Frekuensi (UHF).  Sensor yang digunakan adalah fraktal Hilbert 

antenna.   

 

2.3  Fractal Hilbert Antenna  

Sensor fraktal Hilbert merupakan jenis antenna micro-strip yang menggunakan 

pola fraktal kontinyu dalam merekam radiasi elektromagnetik yang dihasilkan 

saat terjadi peluahan. [10] 

Dalam penelitian ini sensor fraktal Hilbert menggunakan orde empat yang dibuat 

diatas PCB bulat. Panjang dan lebar sensor adalah 5 cm dan diameter PCB adalah 

10 cm. Sensor fraktal Hilbert memiliki design seperti Gambar 2.5 berikut : 

 FR4 epoxy       Conductor 

                   

Shield layer 

(a)                                   
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(b) 

Gambar 2.5 Rancangan sensor fraktal Hilbert (a) tampak samping, (b) tampak atas  

 

Berdasarkan rancangan sensor pada Gambar 2.5  (a) dan (b), material sensor 

fraktal Hilbert tersusun atas konduktor yang merupakan patch sensor dengan 

ketebalan 0,03 cm, FR4 epoxy yang berperan sebagai substrat sensor, dan 

groundplane berupa shield layer pada sensor. Pada feed point dipasang conector 

dengan jenis Port SMA agar sensor dapat terhubung dengan  spektrum analiser. 

Sensor fraktal Hilbert dapat mendeteksi sinyal elektromagnetik dengan rentang 

frekuensi 300 MHz-500 MHz.  Rentang frekuensi UHF adalah 300 MHz-3000 

MHz sehingga sensor fraktal Hilbert dapat digunakan untuk mendeteksi peluahan 

di dalam transformator.  

Penelitian tentang sensor fraktal Hilbert dilakukan oleh K.J. Vinoy pada tahun 

2000 dari The Pennsylvania State University dengan judul “Hilbert Curve Fractal 

Antenna: A Small Resonant Antenna For VHF / UHF Applications”. Pada 

penelian ini menggunakan sensor Hilbert dengan orde 3, dimensi 7 cm x 7 cm dan 

lebar kawat penghantar adalah 4 mm. Dari penelitian ini diperoleh pengaruh sifat 

self-similarity dan plane-filling dari kurva Hilbert fraktal. Karakteristik antena 
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dianalisis secara numerik menggunakan perangkat lunak berbasis metode momen, 

dan karakteristik input yang diprediksi kemudian dibandingkan dengan data 

eksperimen. Hasil yang diperoleh menunjukkan hubungan antara self-similarity 

dari geometri antena dan respons frekuensinya. Keuntungan lain yang penting dari 

menggunakan kurva Hilbert adalah penggabungan karakteristik plane-filling 

untuk membuat antena resonansi dengan ukuran fisik keseluruhan yang lebih 

kecil. Geometri kurva Hilbert fraktal iterasi keempat yang berbentuk bujur 

sangkar dengan sisi 7 cm, menghasilkan frekuensi resonansi 267 MHz, yang jauh 

lebih rendah daripada antena resonansi lainnya dengan ukuran yang sama. [11] 

Penelitian tentang sensor fraktal Hilbert juga dilakukan oleh Mustafa M.O. 

Harbaji pada tahun 2016 dengan judul “Design of Hilbert Fractal Antenna for 

Partial Discharge Classification in Oil-Paper Insulated System”. Pada penelitian 

ini membahas tentang desain sensor Hilbert untuk klasifikasi peluahan sebagian di 

sistem isolasi oil-paper. Pada penelitian ini sensor Hilbert memiliki spesifikasi 

yaitu menggunakan  Order 4, dimensi (L= 100 mm) dan diameter konduktor (b= 2 

mm). Dari penelitian ini diperoleh bahwa sensor dapat mendeteksi peluahan pada 

isolasi oil-paper dengan jenis korona, surface dan void, kemudian pengenalan 

sinyal peluahan adalah dengan menggunakan ANN dan KNN dengan akurasi 

yang lebih besar untuk pengenalan peluahan adalah KNN. [12] 

Penelitian tentang sensor fraktal Hilbert juga dilakukan oleh Jian li pada tahun 

2013 yang berjudul “Hilbert Fractal Antenna for UHF Detection of Partial 

Discharges in Transformers”. Pada penelitian ini menggunakan  sensor Hilbert 

dengan spesifikasi dengan dengan menggunakan orde 4, dimensi (L= 10cm) dan 

lebar konduktor adalah 1,5 mm. Dari penelitian ini diperoleh bahwa pita frekuensi 
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dari antena fraktal Hilbert yang dikembangkan adalah sekitar beberapa ratus MHz 

dan memenuhi persyaratan pemantauan online UHF PD. Eksperimen PD 

sebenarnya dilakukan untuk memverifikasi kinerja antena untuk dua cacat kertas 

minyak buatan. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa antena fraktal Hilbert yang 

diusulkan dapat diterapkan secara efektif untuk pemantauan transformator UHF 

PD online. Model simulasi deteksi PD UHF dalam tangki transformator 

dikembangkan dengan menggunakan metode FDTD. Hasil simulasi menunjukkan 

bahwa gelombang elektromagnetik UHF PD hampir tidak melewati inti 

transformator dan belitan setelah belitan cukup besar.[10] 

Penelitian tentang sensor fraktal Hilbert juga dilakukan oleh H.H Sinaga  pada 

tahun 2019 yang berjudul ” Fractal Hilbert Sensor to Detect Partial Discharge on 

Transformer ”. Pada penelitian ini menggunakan sensor Hilbert yang memiliki 

spesifikasi dimensi 5 cm x 5 cm, orde ke-4 dan memiliki lebar konduktor 3 mm. 

Pada penelitian ini diperoleh bahwa Sensor fraktal Hilbert yang dirancang 

memiliki sensitivitas tinggi dengan redaman sebesar 10 dB. Sensor juga mampu 

menangkap sinyal PD yang dihasilkan oleh sumber peluahan void. [13] 

 

2.4  Metode Pengenalan sumber partial discharge 

Pengenalan sumber partial discharge merupakan suatu metode yang digunakan 

untuk menentukan jenis partial discharge setelah dilakukan pengukuran terhadap 

sumber partial discharge.  

Penelitian mengenai pengenalan sinyal partial discharge dilakukan oleh Luqvi 

Rizki Syahputra pada tahun 2014 dengan judul “Pendeteksian Beragam Sumber 
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Peluahan Sebagian dengan Menggunakan Metode Elektromagnetik”. Pada 

penelitian ini, pendeteksian partial discharge menggunakan sensor Ultra High 

Frekuensi (UHF). Sampel yang digunakan adalah korona, PD surface dan PD 

void. Setelah dilakukan pengukuran PD, pengenalan dilakukan dengan 

menganalisis output sinyal pada software MATLAB. Analisis bentuk sinyal 

dilakukan dengan membandingkan sinyal peluahan dengan parameter magnitudo, 

durasi sinyal dan frekuensi peluahan. [9] 

Metode pengenalan yang digunakan memiliki keuntungan yaitu analisis yang 

dilakukan lebih mudah, karena hanya menggunakan software MATLAB dan 

bentuk sinyal yang dihasilkan relatif berbeda, sehingga pengenalannya dapat lebih 

mudah. Sedangkan kekurangan metode ini adalah akurasi yang diperoleh dalam 

penentuan jenis PD belum maksimal karena masih terdapat noise walaupun sudah 

dilakukan threshold, dan perlu dilakukan pemisahan antara noise dan sinyal asli 

dengan menggunakan artificial intelligence. 

Penelitian terkait dengan pengenalan partial discharge dilakukan oleh Wang 

Yongqiang pada tahun 2016 dengan judul “UHF Moore fractal antennae for on-

line GIS PD detection”. Pada penelitian ini pendeteksian PD dilakukan dengan 

menggunakan pendeteksian medan elektromagnetik dengan sensor Moore fraktal 

dengan pembanding yang digunakan adalah sensor fraktal Hilbert. Pada penelitian 

ini pengenalan partial discharge yang digunakan adalah membandingkan hasil 

simulasi dengan software simulasi ANSYS HFSS 15.0. [14]. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar Antonov pada tahun 2018 dengan 

judul “Partial Discharge Analysis on Isolator of Transformer”. Pada penelitian ini 
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membandingkan metode pendeteksian PD dengan menggunakan DGA dan sensor 

akustik. Pengenalan partial discharge yang digunakan pada metode pendeteksian 

DGA adalah menggunakan DGA tools. Pengenalan pertial discharge dengan 

sensor akustik menggunakan software PowerPD TP500A. Output masing-masing 

sensor akan masuk ke laptop untuk dapat dilakukan pengenalan menggunakan 

software. [15]. Kelebihan dari metode ini adalah penggunaannya yang relatif 

mudah, yaitu data yang diperoleh langsung dianalis oleh software, sedangkan 

kekurangannya metode ini adalah pengambilan data yang digunakan harus 

menggunakan alat DGA dan laptop yang memadai untuk menginstall software 

DGA tools dan PowerPD TP500A.  

Penelitian terkait mengenai pengenalan partial discharge juga dilakukan oleh 

Andi Junaidi pada tahun 2021 dengan judul “Analisis RC Detector Sebagai 

Sensor Partial Discharge”. Pada penelitian ini pendeteksian PD yang digunakan 

adalah RC detektor sebanyak 2 buah dan membandingkan hasil pengujian dengan 

sensor HFCT (High Frequensi Current Transformer). Pengenalan partial 

discharge yang digunakan adalah dengan menggunakan pengenalan pola phasa 

peluahan.  [16].  

 

2 .5 Pola phasa partial discharge 

Patial discharge pada transformator merupakan fenomena tembus listrik yang 

terjadi di dalam transformator, biasanya terjadi di luar kumparan trafo, di dalam 

kumparan trafo atau berada di permukaan kumparan trafo. Partial disharge dapat 

mengakibatkan kerusakan pada transformator, sehingga perlu dilakukan 
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identifikasi. Hal ini bertujuan agar mengetahui apakah transformator masih aman 

untuk beroperasi atau perlu dilakukan pemeliharaan. 

Sinyal elektromagnetik yang dipancarkan oleh sumber peluahan sebagian akan 

merambat ke segala arah di dalam tangki transformator. Sinyal elektromagnetik 

ini merupakan gelombang frekuensi tinggi, yang memiliki range frekuensi antara 

300 MHz-3000 MHz. Frekuensi tinggi ini dapat direkam menggunakan sensor 

Ultra High Frekuensi (UHF), untuk mendeteksi adanya fenomena partial 

discharge didalam transformator. Pada penelitian ini menggunakan sensor fraktal 

Hilbert untuk mendeteksi partial disharge dan menggunakan metode Phase 

Resolved Partial Discharge (PRPD) untuk mengidentifikasi jenis partial 

discharge yang direkam sensor. [10] 

Sensor merekam adanya fenomena partial discharge didalam transformator, 

kemudian sensor dihubungkan ke spektrum analiser untuk menampilkan 

gelombang keluarannya. Gelombang Peluahan sebagian dapat diketahui dari pola 

PRPD yang direkam dengan menggunakan span-nol pada spektrum analiser. Pola 

PRPD akan cenderung memiliki polanya sendiri-sendiri dan pola ini unik untuk 

tiap tipe sumber peluhan sebagian. Gelombang yang ditampilkan kemudian 

dianalisis untuk membedakan jenis dari partial discharge yang terjadi. Pola phasa 

yang ditampilkan oleh spektrum analiser saat terjadi korona berbeda dengan pola 

phasa partial discharge rongga atau partial discharge permukaan.  

Mengidentifikasi jenis partial discharge menggunakan metode analisis pola 

PRPD adalah menganalisis karakteristik peluahan yang ditampilkan oleh 
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spektrum analiser, sehingga dapat dibedakan jenis partial discharge yang terjadi 

berdasarkan pola phasa partial discharge dan besar muatan peluahannya.  

Jenis-jenis Phase Resolved Partial Discharge ( PRPD) adalah sebagai berikut : 

1. Pola phasa korona 

 

        

 Gambar 2.7 Pola PRPD pada korona positif [17] 

Gambar 2.6 Pola PRPD pada korona negatif. [17] 
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Pada Gambar 2.6 dan 2.7, sumbu x menunjukkan phasa (derajat) dan sumbu y 

menunjukkan magnitude besar muatan yang terdapat pada transformator dalam 

satuan pC (picoCoulombs). Pada Gambar 2.6 dan 2.7 diatas menunjukkan 

adanya partial discharge yang ditampilkan pada spektrum analiser dengan dua 

jenis korona. Pola PRPD pada korona polaritas negatif  menunjukkan partial 

discharge berada pada saat muatan negatif, yaitu berada pada -100 pC–(-200 

pC). Sedangkan pola PRPD pada korona polaritas positif menunjukkan partial 

discharge berada pada saat muatan positif, yaitu diantara 100 pC-200 pC.    

Berdaskan pola phasa yang ditampilkan spektrum analiser, tipe korona 

memiliki pola phasa dengan peluahan hanya terjadi dipolaritas positif atau 

polaritas negatif saja.  

2. Pola phasa partial discharge surface (permukaan)  

 

Gambar 2.8 Pola PRPD permukaan (surface) [17] 
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Pada Gambar 2.8, sumbu x menunjukkan phasa (derajat) dan sumbu y 

menunjukkan magnitude besar muatan yang terdapat pada transformator dalam 

satuan  10
4 

pC (picoCoulombs). Pada Gambar 2.8 diatas menunjukkan adanya 

partial discharge yang ditampilkan pada spektrum analiser dengan jenis partial 

discharge surface (permukaan). Peluahan terjadi pada saat polaritas positif dan 

juga polaritas negatif. Pada polaritas positif peluahan terjadi pada saat muatan 

sebesar 0 sampai 2x10
4 

pC dan polaritas negatif peluahan terjadi pada saat 

muatan sebesar 0 sampai -1x10
4
 pC.  

Berdasarkan pola PRPD yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa partial 

discharge surface memiliki pola phasa peluahan  yang terjadi dipolaritas positif 

dan polaritas negatif dengan besar sudut peluahan yang lebih besar pada 

polaritas positif.  

3. Pola phasa partial discharge void (rongga) 

 

Gambar 2.9 Pola PRPD rongga (void) [17] 
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Pada Gambar 2.9, sumbu x menunjukkan phasa (derajat) dan sumbu y 

menunjukkan magnitude besar muatan yang terdapat pada transformator dalam 

satuan  
 
pC (picoCoulomb). Pada Gambar 2.9 diatas menunjukkan adanya 

partial discharge yang ditampilkan pada spektrum analiser dengan jenis partial 

discharge void (rongga). Peluahan terjadi pada saat polaritas positif dan juga 

polaritas negatif. Pada polaritas positif peluahan terjadi pada saat muatan 

sebesar 0 sampai 400
 
pC dan polaritas negatif peluahan terjadi pada saat 

muatan sebesar 0 sampai -500 pC.  

Berdasarkan pola PRPD, dapat disimpulkan bahwa partial discharge void 

memiliki pola phasa peluahan  yang terjadi di polaritas positif dan polaritas 

negatif dengan besar sudut peluahan yang lebih besar di polaritas negatif.  

 

 



 
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat penelitian 

Penelitian dan penulisan laporan ini dimulai pada bulan september 2020 yang 

bertempat di Laboratorium Tenik Tegangan Tinggi Jurusan Teknik Elektro 

Universitas Lampung. 

 

3.2  Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Voltage regulator  

Voltage regulator digunakan untuk mengatur tegangan keluaran yang 

diinput dari sumber PLN ke trafo uji. Voltage regulator ditunjukkan pada 

Gambar 3.1. 

 
 Gambar 3.1 Voltage regulator  
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2. Trafo uji 

Trafo uji digunakan untuk menaikkan tegangan dari PLN untuk 

membangkitkan peluahan sebagian. Trafo uji yang digunakan adalah trafo 

tegangan dengan kapasitas 220 V/20 Kv. Trafo tegangan ditunjukkan pada 

Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Trafo Tegangan 

3. Resistor pembatas 

Resistor pembatas digunakan untuk menurunkan arus yang dibangkitkan 

oleh trafo tegangan sebelum masuk ke PD source. Resistor yang 

digunakan memiliki besar hambatan 100 kΩ. Resistor pembatas 

ditunjukkan pada Gambar 3.3.  

 

Gambar 3.3 Resistor pembatas 100 kΩ 
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4. Model tangki trafo 

Model tangki trafo digunakan untuk memodelkan trafo yang sebenarnya. 

Model tangki trafo memiliki ukuran panjang sebesar 1 m, lebar sebesar 0,8 

m dan tinggi sebesar 1 m. Tangki ini terbuat dari logam dan dilapisi cat. 

Pada tangki trafo ditambahkan bushing yang berfungsi sebagai isolator, 

yaitu untuk melindungi tangki trafo saat diberikan tegangan dari trafo uji.  

Model tangki trafo ditunjukkan pada Gambar 3.4.  

 

Gambar 3.4 Model tangki trafo 

5. Isolator pengujian 

Untuk menghasilkan tiga tipe sumber peluahan yang berbeda, digunakan 

tiga jenis isolator yang berbeda-beda. Pada peluahan permukaan (surface 

discharge), digunakan akrilik dengan ketebalan 2 mm. Pada peluahan 

rongga (void discharge) digunakan akrilik dengan ketebalan 2 mm 2 lapis 

dan diantara kedua akrilik diletak craft paper dengan lapisan tengah dibuat 

berlubang berdiameter 2 mm. Untuk korona (corona) digunakan isolator 

udara dengan letak sela peluahan sejauh 5 mm, pada bagian atas elektroda 

pelat  diletakkan akrilik dengan ketebalan 2 mm. Hal ini bertujuan agar 
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trafo terhindar dari kerusakan akibat hubung singkat. Adapun macam 

isolator uji pendeteksian PD dapat dilihat pada Gambar 3.5.  

 
Gambar 3.5 Macam isolator uji pendeteksian PD 

 

6. Sumber PD 

Sumber partial discharge yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sumber korona (corona) yang terdiri dari elektroda batang dengan 

permukaan runcing dan elektroda plat dengan dibatasi isolator udara 

dengan jarak 5 mm dan isolator korona. Pada eletroda batang terhubung ke 

sumber tegangan tinggi dan eletroda plat terhubung ke ground. Sumber 

peluahan sebagian permukaan (surface) terdiri dari elektroda batang 

dengan permukaan yang tidak runcing menghadap ke bawah dan elektroda 

plat yang dibatasi oleh isolator surface. Sumber peluahan sebagian rongga 

(void) memiliki susunan yang hampir sama dengan peluahan permukaan, 

yang membedakan keduanya adalah isolator yang digunakan pada 

peluahan void memiliki rongga dengan diameter 2 mm.  
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(a)                                 (b)                                        (c) 

Gambar 3.6 Sumber PD, (a) sumber PD corona, (b) sumber PD surface dan            

(c) sumber PD void 

7. Sensor Fractal Hilbert 

Sensor Fractal Hilbert ini digunakan untuk mendeteksi medan 

elektromagnetik yang dibangkitkan oleh sumber PD. Output dari sensor ini 

masuk ke spektrum analiser untuk melihat gelombang yang dihasilkan 

oleh sensor. Sensor Fractal Hilbert ditunjukkan pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Sensor Fractal Hilbert 

8. Spektrum analiser 

Spektrum analiser berfungsi untuk menampilkan gelombang 

elektromagnetik yang direkam oleh sensor fraktal Hilbert. File data 
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gelombang yang direkam oleh sensor kemudian disimpan untuk kemudian 

dianalisis lebih lanjut. Spektrum analiser ditunjukkan pada gambar 3.8.  

 

Gambar 3.8 Spektrum analiser 

9. Software MATLAB 

Software MATLAB digunakan untuk memproses data yang telah disimpan 

dari spektrum analiser dalam bentuk csv. Data berbentuk csv ini harus di 

ubah ke format xlsx sebelum di plot pada MATLAB. MATLAB akan 

membuang sinyal noise dengan cara thresholding data dengan sorce code 

yang telah dibuat. MATLAB akan menampilkan gambar pulsa yang 

direkam oleh sensor kemudian dianalisis.   

10. Grounding 

Grounding pada alat ini adalah untuk memberikan perlindungan pada 

seluruh sistem rangkaian jika terdapat muatan listrik berlebih atau short 

pada rangkaian, sehingga peralatan yang digunakan tidak mengalami 

kerusakan dan memberikan keselamatan terhadap manusia yang berada 

disekitar sistem rangkaian tersebut. Peralatan grounding yang digunakan 

yaitu : 
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a. Tongkat Grounding 

Tongkat grounding terbuat dari pipa paralon dengan panjang kurang 

lebih 1,5 meter yang didalamnya terpasang besi dan kabel yang 

terhubung ke kabel grounding. Alat ini berfungsi untuk memberikan 

keamanan lebih terhadap rangkaian ketika dalam kondisi tidak 

dioperasikan, serta memberikan keselamatan terhadap penguji alat 

yang ingin merapikan atau merangkai ulang rangkaian sumber PD. 

Tongkat grounding ditunjukkan pada Gambar 3.9. 

  
Gambar 3.9 Tongkat grounding 

b. Kabel Grounding 

Kabel grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik langsung ke 

tanah atau ke bumi jika terjadi arus lebih atau short pada rangkaian. 

Kabel grounding ditunjukkan pada Gambar 3.10. 

 
Gambar 3.10 Kabel grounding 
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11. Multimeter 

Multimeter yang digunakan adalah multimeter digital. Alat ini sebagai 

pengukur tegangan keluaran dari Voltage regulator sebelum masuk ke 

trafo tegangan. Multimeter ditunjukkan pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Multimeter digital 

 

3.3  Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut. 

3.3.1  Studi literatur 

Studi literatur merupakan kegiatan untuk mencari dan mendapatkan informasi 

sebanyak mungkin mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Penulis mengacu 

kepada buku-buku dan jurnal dalam menyelesaikan penelitian. Selain itu, penulis 

juga melakukan studi literatur melalui bimbingan dengan dosen pembimbing 

selama melakukan penelitian dan menulis skripsi. 

3.3.2 Membuat rangkaian pengujian   

Sumber partial discharge diperoleh dengan menggunakan trafo tegangan 

220v/20kv untuk menaikkan tegangan tinggi AC. Sampel pengujian dan sensor 
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fraktal Hilbert  diletakkan di dalam box pengujian dan output sensor dihubungkan 

ke spektrum analiser. Berikut merupakan gambar rangkaian pengujian dalam 

penelitian ini: 

 

Gambar 3.12 Rangkaian pengujian partial discharge 

Pada penelitian ini, rangkaian pengujian partial discharge menggunakan 

rangkaian seperti Gambar 3.12 diatas dimana masing-masing komponen adalah : 

1. Power supply AC 220v/5 A  5. Sumber PD 

2. Transformator 20 kV   6. Sensor Fractal Hilbert 

3. Resistor 100 kOhm   7. Spektrum analiser 

4. Model tangki transformator 

 

3.3.3 Pembangkitan Peluahan Sebagian  

1. Korona 

Berikut adalah rangkaian peralatan pembangkitan korona. Ditunjukkan  seperti 

Gambar 3.13. 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 3.13 Rangkaian pembangkitan korona (a) set up luar (b) set up didalam 

model tangki trafo 

Keterangan: 

1. Voltage Regulator  7. Multimeter 

2. Trafo tegangan   8. Kabel keluaran dari bushing  

3. Resistor 100 kΩ   9. Sumber korona 

4. Bushing model tangki trafo 10. Sensor fractal Hilbert 

5. Model tangki trafo  11. Kabel ke Spectrum Analyzer 

6. Spectrum Analyzer  

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

9 

10 

8 11 
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Proses pembangkitan korona dilakukan dengan membuat rangkaian pengujian 

seperti Gambar 3.13. Rangkaian dihubungkan dengan sumber listrik PLN, 

kemudian tegangan yang masuk ke trafo tegangan diatur oleh voltage regulator. 

Tegangan yang keluar dari trafo tegangan kemudian melewati resistor pembatas 

100 kΩ, setelah itu terhubung ke sumber PD. Kemudian sinyal korona 

dibangkitkan oleh sumber PD dan direkam oleh fraktal Hilbert, output dari sensor 

ini ditampilkan di Spektrum analiser. Pada pembangkitan korona, tegangan output 

trafo tegangan sebesar 3 kV. Jarak antara sensor dan sumber PD adalah 25 cm dan 

30 cm. 

2. Surface 

Pada pembangkitan PD surface memiliki set up luar yang sama dengan PD 

corona, namun pada set up didalam model tangki transformator memiliki 

perbedaan. Berikut adalah set up dalam pembangkitan PD surface. Ditunjukkan  

seperti Gambar 3.14  berikut. 

 

Gambar 3.14 Set up dalam pembangkitan PD surface 

Keterangan: 

1. Kabel keluaran dari bushing   3.Sensor fraktal Hilbert 

2. Sumber PD suface    4.Kabel output ke spektrum analiser 

2 

3 

1 

4 



    

 

  34 

 

Sumber PD yang terdiri dari elektroda batang dan elektroda plat yang dibatasi 

oleh isolator surface, kemudian dihubungkan dengan sumber tegagan tinggi. 

Sinyal surface yang dibangkitkan oleh sumber PD direkam oleh fraktal Hilbert, 

output dari sensor ini ditampilkan di Spektrum analiser. Tegangan output trafo 

yang digunakan adalah sebesar 4 kV. Jarak antara sensor dan sumber PD adalah 

25 cm dan 30 cm. 

3. Void 

Rangkaian pengujian void memiliki set up luar yang sama dengan PD surface dan 

juga corona, pada set up dalam void memiliki perbedaan seperti pada gambar 

berikut.  

 

Gambar 3.15 Set up dalam pembangkitan PD void 

Keterangan: 

1. Kabel keluaran dari bushing    3. Sensor fraktal Hilbert 

2. Sumber PD void     4.Kabel output ke spektrum analiser 

Sumber PD yang terdiri dari elektroda batang dan elektroda plat yang dibatasi 

oleh isolator void, kemudian dihubungkan dengan sumber tegagan tinggi. Sinyal 

void yang dibangkitkan oleh sumber PD direkam oleh fraktal Hilbert, output dari 

2 

3 

1 

4 
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sensor ini ditampilkan di Spektrum analiser. Tegangan output trafo yang 

digunakan adalah sebesar 3 kV. Jarak antara sensor dan sumber PD adalah 25 cm 

dan 30 cm. 

3.3.4 Pengambilan Data 

Proses pengambilan data dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:  

a. Rangkaian pengujian disusun sesuai dengan sampel yang akan diuji 

(corona, surface dan void) 

b. Menyalakan spektrum analiser. 

c. Menghubungkan kabel output sensor dengan spektrum analiser, port 

yang digunakan adalah RF input. 

 

               (Power Switchf)          (RF input) 

Gambar 3.16 Tombol power switch dan RF Input 

d. Pada function keys di menu control tekan tombol span, pilih full span 

e. Pada menu control tekan tekan Amplitudo, atur ref level -40 dBm, 

attenuator 0 dB dan Preamp on.  

f. Pada menu setting, tekan tombol Bw atur RWB 1 MHZ, VBW 3 MHZ 

g. Tekan tombol Sweep, atur sweep time 20 ms, sweep rule pilih 

accuracy, sweep pilih continue. 
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h. Tekan tombol Trace, pilih max hold.  

 
 

Gambar 3.17 Pengaturan spektrum analiser 

i. Menyalakan sumber PD.  

j. Menaikkan tegangan sumber secara berlahan. 

k. Mengamati perbedaan sinyal setelah ada PD. 

l. Pada menu Setting tekan tombol marker, untuk menentukan besar 

frekuensi maka gerakkan marker ke titik frekuensi sinyal yang 

mengalami perubahan dengan memutar knob secara berlahan pada 

spektrum. 

m. Tekan tombol span, pilih zero span. 

n. Tekan tombol frequensy, masukkan besar titik frekunsi yang di 

tentukan. 

o. Simpan sinyal dengan memilih file pada menu system, pilih tipe data 

csv, selanjutya menekan tombol save dan membuat nama file dan 

enter. 

d 

e 

f g 
h 



    

 

  37 

 

 

 Gambar 3.18 Prosedur pengukuran 

p. Matikan sumber tegangan 

q. Pada menu control, tekan tombol Span dan pilih full span 

r. Ulangi langkah i-q dengan frekuensi dan sampel yang berbeda. 

3.3.5 Proses Pengolahan Data PD 

Pada proses pengolahan data sinyal untuk mengidentifikasi tipe PD, proses 

pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan blok diagram 

yang terdapat di Gambar 3.19 berikut ini.  

 

 

 

 

 

l 

m 

o 

n 

Input Sinyal 

Identifikasi tipe PD  

Plot data 

Thresholding data 

Gambar 3.19 Blok diagram pengolahan data PD 



    

 

  38 

 

Pada proses pengolahan data ini dimulai dengan memasukkan input sinyal yaitu, 

data setiap sampel pengujian pada software MATLAB. Data ini kemudian di 

threshold agar memotong sinyal noise yang direkam oleh sensor. Berikut 

merupakan contoh Source code yang digunakan untuk threshold data peluahan 

surface 288 MHz.  

clear all; 

clc; 

  

x= xlsread (' SURFACE.25 CM.288 MHZ.xlsx','A34:A784'); 

y= xlsread (' SURFACE.25 CM.288 MHZ.xlsx','B34:B784'); 

  

plot (x,y) 

  

ylim ([-78 -63]); 

 

Threshold ini perlu dilakukan agar sinyal PD yang dihasilkan pada MATLAB 

dapat lebih mudah untuk diidentifikasi. Threshold ini juga perlu dilakukan untuk 

lebih mudah mengetahui besar amplitudo peluahan, karena apabila noise tidak 

dihilangkan maka besar amplitudo peluahan dan lebar phasa peluahan akan sulit 

untuk ditentukan. Berikut merupakan gambar korona sebelum dan sesudah 

threshold. 

 
(a) 
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 (b) 

Gambar 3.20 Hasil plot sinyal peluahan surface 280 MHz (a) sebelum threshold 

(b) sesudah threshold 

Identifikasi jenis partial discharge adalah dengan menganalisis pola phasa 

peluahan yang ditampilkan oleh software MATLAB. Pola phasa ini diidentifikasi 

untuk membedakan jenis gelombang peluahan apakah gelombang yang dihasilkan 

merupakan korona, permukaan atau rongga. Setiap peluahan memiliki pola phasa 

yang berbeda, sehingga dapat memudahkan untuk mengidentifikasinya. Metode 

ini disebut analisis pola Phase Resolved Partial Discharge (PRPD). 

 

3.4   Diagram Alir Penelitian (Flowchart) 

Adapun  diagram alir penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 3.21: 
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Merancang sistem pengujian 

Selesai 

Mengetahui jenis PD  

Menganalisis dan mengidentifikasi tipe PD 

berdasarkan Pola peluahan PRPD 

Melakukan pengujian PD 

(Permukaan, rongga dan korona) 

Mulai 

 

 

Gambar 3.21 Diagram alir pendeteksian dan identifikasi tipe PD 



 
 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pendeteksian PD dengan sensor Hilbert fractal telah berhasil dilakukan 

dengan variabel jarak yang berbeda di setiap jenis peluahan. 

2. Berdasarkan pengujian, pada sampel dan frekuensi yang sama semakin 

besar jarak antara sumber peluahan dengan sensor maka amplitudo 

peluahan akan semakin kecil.  

3. Karakteristik pola sudut phasa dan lebar phasa peluahan tidak dipengaruhi 

jarak antara sensor dengan sumber peluahan karena  sampel yang sama 

dengan jarak yang berbeda  memiliki karakteristik yang sama juga. 

4. Lebar sudut peluahan korona adalah 0º, yaitu hanya terjadi pada satu sudut 

peluahan saja.  

5. Lebar sudut peluahan permukaan memiliki karakteristik yaitu pada 

polaritas positif memiliki lebar phasa yang lebih besar dari polaritas 

negatif. Pada penelitian lebar phasa polaritas positif 59,44° dan pada 

polaritas negatif sebesar 28,3°. 

6. Lebar sudut peluahan void memiliki karakteristik yaitu pada polaritas 

negatif memiliki besar sudut peluahan yang lebih besar dari polaritas 
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positif.  pada polaritas positif peluahan sebesar 32,79° dan pada polaritas 

negatif sebesar 64,41°. 

 

5.2  Saran 

Penelitian lebih lanjut mengenai pendeteksian partial discharge menggunakan 

analisis pola phasa perlu memperhatikan saran berikut ; 

1. Membuat frekuensi input ke PD stabil di 50 Hz 

2. Meminimalisir noise atau gangguan selama pengujian  

3. Melapisi isolator pembatas dengan menggunakan minyak isolasi 

4. Melakukan pengujian di dalam tangki trafo dengan seolah-olah model 

tangki trafo adalah sangkar Faraday. 
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