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1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan zaman telah mengakibatkan meningkatnya kebutuhan 

masyarakat dan pabrik atau industri terhadap tenaga listrik. Dengan meningkatnya 

kebutuhan tenaga listrik tersebut diperlukan suatu sistem tenaga listrik yang handal. 

Dalam menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit sampai ke konsumen 

memerlukan suatu sarana pengangkutan, yaitu berupa sistem transmisi dan sistem 

distribusi. Salah satu faktor yang menentukan keandalan sistem transmisi atau 

distribusi adalah isolator. 

Isolator tegangan tinggi yang berfungsi sebagai penyangga kawat saluran 

udara dan sebagai penyekat (isolasi) antara kawat tegangan tinggi dengan menara 

(tower) transmisi. Agar mendapatkan kinerja yang optimal, maka pemilihan bahan 

isolasi untuk isolator tegangan tinggi merupakan hal yang penting  (Jatmiko, 2013). 

Isolator gelas merupakan salah satu jenis isolator kermaik yang masih sering 

digunakan disaluran transmisi tegangan tinggi karena banyak keuntungan seperti 

sifat elektromekanis superior dan lebih mudah operasi pemeliharaan (Mousa, 

2017). Sementara untuk isolator polimer (Silicone Rubber) tidak banyak data 

mengenai arus bocor dan tegangan flashover dengan bentuk yang sama  (Chrzan, 

2010).  

Salah satu faktor yang mempengarahi proses kegagalan isolator pasangan 

luar (outdoor insulator) adalah pengotoran yang terjadi pada permukaannya. 

Pengotoran tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana isolator 

tersebut ditempatkan adanya pengotoran akan menyebabkan kenaikan arus bocor. 

Arus bocor akan mengakibatkan rugi-rugi energi listrik dan meningkatkan 

degradasi permukaan isolator yang pada jangka lama dapat menyebabkan 

kegagalan isolasi  (Masayu, 2000). 

Karakteristik lingkungan di Indonesia yang memiliki kelembaban, curah 

hujan, dan suhu tinggi, disertai kehadiran polutan yang bervariasi (seperti pada 
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daerah pantai, geothermal, dan industri) dan tentunya hal tersebut merupakan salah 

satu penyebab yang sangat penting dalam mempengaruhi unjuk kerja isolator 

pasangan luar. Kondisi udara yang lembab akan menyebabkan timbulnya lapisan 

air pada permukaan isolator, dan dengan kehadiran kontaminan, akan timbul arus 

bocor dan flashover yang dapat menyebabkan kegagalan isolasi  (Silalahi, 2016). 

Selain itu waktu juga merupakan alasan yang penting, dikarenakan seiring 

waktu berjalan dan berubah-ubahnya setiap harinya, tingkat kelembaban dan suhu 

yang terjadi karena kabut, hujan, dan pergantian siang dan malam juga berubah-

ubah yang membuat tingkat konduktivitas di permukaan isolator, yang menurunkan 

properti dielektrik dan dapat menyebabkan kegagalan kerja dari isolator itu sendiri  

(Castillo-Sierra, 2018). 

Dalam melaksanakan penelitian ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai 

seperti mengetahui pola dan besar arus bocor pada isolator, pengaruh lingkungan 

terhadap arus bocor, nilai impedansi, sudut phasa, dan THD isolator, mengetahui 

waktu kritis dari kinerja isolator, dan mengetahui nilai rugi-rugi daya yang 

diakibatkan oleh arus bocor. Penelitian ini menggunakan dua jenis isolator yaitu 

isolator gelas dan isolator polimer, dengan tegangan sumber sebesar kurang lebih 8 

kV. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan dengan pengambilan data setiap 3 

jam sekali.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Terkait dengan latar belakang perlu dilakukan studi dengan memperhatikan 

hal-hal sbb : 

1. Bagaimana perbandingan pola dan besar arus bocor pada isolator gelas dan 

polimer untuk variasi waktu harian? 

2. Bagaimana hubungan arus bocor isolator terhadap kondisi temperatur, 

kelembaban, dan cahaya yang berubah-ubah terhadap waktu? 

3. Kapan saja waktu kritis dari kinerja isolator? 

4. Berapa rugi-rugi daya yang disebabkan karena adanya arus bocor? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Diperoleh perbandingan pola dan besar arus bocor pada isolator gelas dan 

polimer untuk variasi waktu harian 

2. Diperoleh hubungan arus bocor isolator terhadap kondisi temperatur, 

kelembaban, dan intensitas cahaya yang berubah-ubah terhadap waktu. 

3. Diperoleh waktu-waktu kritis dari kinerja isolator. 

4. Diperoleh besarnya rugi-rugi daya yang disebabkan arus bocor. 

 

1.4. Batasan Penelitian 

Permasalahan dalam kegiatan Tugas Akhir ini dibatasi oleh beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Isolator yang digunakan adalah isolator gelas dan polimer 

2. Tegangan yang digunakan 8 kV. 

3. Waktu yang digunakan pada pengukuran sistem isolator dilakukan malam hari dan 

siang hari setiap 3 jam sekali. 

4. Tempat dilakukannya penelitian di Jln. Cikutra Baru 2, No. 5, dengan titik 

koordinat -6.8951209, 107.6388358 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Ringkasan pembahasan bab-bab dalam laporan Tugas Akhir adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, tujuan tugas akhir, rumusan masalah, batasan 

masalah, dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai pengetahuan dasar yang berkaitan dengan pokok 

bahasan. 

BAB III METODOLOGI TUGAS AKHIR 

Bab ini membahas mengenai langkah-langkah pengerjaan penelitian mulai dari 

identifikasi masalah sampai dengan penarikan kesimpulan. 
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BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini membahas mengenai hasil dan analisa data mengenai rumusan masalah 

diatas. 

BAB V KESIMPULAN DAN PENGEMBANGAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya. 

 


