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Intisari 

 

Petir merupakan salah satu penyebab gangguan dominan pada sistem 

distribusi, terutama pada jaringan udara. Menyadari kondisi tersebut, perlu 

dirancang sistem proteksi petir yang handal agar tidak menganggu kestabilan 

listrik di sisi konsumen. Penelitian yang runtut membuktikan bahwa masih kurang 

efektifnya kinerja arrester akibat tegangan tinggi. Oleh sebab itu, dilakukanlah 

sebuah penelitian untuk mengetahui karakteristik kinerja arrester akibat 

penambahan kapasitor secara paralel. Apakah akan meningkatkan keefektifannya 

atau malah sebaliknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa 

tahap. Dimulai dari studi literatur, simulasi menggunakan program ATP Draw 

untuk melihat tingkat efektifitas rangkaian yang akan diuji, hingga pengujian 

secara riil di laboratorium tegangan tinggi. Hasil pengujian pun membuktikan 

bahwa penambahan kapasitor yang dirangkai paralel dengan arrester dapat 

memotong tegangan impuls sebesar 92-97 persen. Semakin besar nilai kapasitans 

yang digunakan, maka semakin besar pula pemotongan tegangan yang akan 

didapatkan, tetapi semakin banyak pula riak tegangan yang diperoleh. Selain itu, 

untuk pemakaian dalam jangka panjang, kapasitor tidak terlalu handal. 

 

Kata kunci :  Petir, kapasitor, arrester, ATPDraw, paralel 
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Abstract 

 

Lightning is one of the predominant causes of disturbances on the 

distribution system, particularly in overhead line. Recognizing these conditions, 

lightning protection system should be designed so as not to interfere electric 

stability on consument region. However, a coherent research proves that there is 

still an uneffectiveness of arrester work  due to high voltage. Therefore, it needs a 

study to determine the performance characteristics of arresters due to the 

addition of capacitors in parallel. Will it improve its effectiveness or even vice 

versa. The methods that has been used in this study are divided into several 

stages. Starting from literature study, simulation using ATP Draw Program to see 

the effectiveness of the circuit to be tested, until the testing in the real terms in the 

High Voltage Laboratory. The results of the testing prove that the addition of a 

paralel capacitor coupled with impulse voltage arresters can cut 92-97 percent of 

impulse voltage. The bigger the capacitance value that is being used, the greater 

the cuts that it will get. But for the long term used, the capacitor is not very 

reliable. 

 

Keywords :    Lightning, capacitor, arrester, ATPDraw, parallel  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Listrik merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia, hal ini dapat dilihat dari sektor rumah tangga, industri, 

dan sektor lainnya yang sangat membutuhkan listrik. Pada proses sistem tenaga 

listrik mulai dari pembangkitan, saluran transmisi, saluran distribusi, hingga 

sampai ke pelanggan, penyaluran listrik ini memerlukan perlakuan yang benar 

agar sistem tersebut tetap terjamin keamanannya.  

Petir merupakan salah satu penyebab gangguan dominan pada sistem 

distribusi, terutama pada jaringan overhead line. Menyadari kondisi tersebut, 

perlu dirancang sistem proteksi petir yang handal agar tidak menganggu 

kestabilan listrik di sisi konsumen.  

Penelitian yang runtut membuktikan bahwa masih kurang efektifnya kinerja 

arrester akibat tegangan tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah penelitian untuk 

mengetahui karakteristik kinerja arrester akibat penambahan kapasitor secara 

paralel. Apakah akan meningkatkan keefektifannya atau malah sebaliknya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah 

yang menjadi kajian dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Karakteristik kinerja arrester setelah dan sebelum dipasangnya kapasitor. 

2. Kompatibilitas pemasangan kapasitor secara paralel dengan arrester. 

3. Kehandalan sistem proteksi setelah pemasangan kapasitor paralel dengan 

arrester. 
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1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kinerja arrester 

setelah pemasangan kapasitor. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi karakteristik kinerja arrester setelah dan sebelum pemasangan 

kapasitor. 

2. Memberikan gambaran , tambahan pengetahuan mengenai karakteristik 

arrester dan kapasitor saat dihubungkan paralel. 

1.4 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode sebagai berikut : 

1.4.1 Studi Literatur 

Studi Literatur dilakukan untuk menelusuri berbagai literatur yang 

bersumber dari buku, dokumentasi terkait sebelumnya dari para pakar di 

bidangnya. Semua referensi yang terkumpul selanjutnya akan dijadikan bahan 

dalam penentuan langkah selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan penelitian 

ini. 

1.4.2 Simulasi dengan menggunakan program 

Program yang digunakan pada penelitian ini adalah ATP Draw versi 3.5. 

Program ini digunakan untuk mensimulasikan rangkaian dengan gelombang petir 

sebagai sumber tegangan impuls dan arrester serta kapasitor sebagai bebannya. 

Simulasi ini berguna untuk mengetahui pengaruh pemasangan kapasitor paralel 

dengan arrester, sehingga penelitian bisa dilakukan dengan aman. 

1.4.3 Tes uji di Laboratorium 

Uji laboratorium dilaksanakan dengan menggunakan pembangkit impuls 

yang ada di laboratorium Teknik Tegangan Tinggi lantai 2 Jurusan Teknik Elektro 

dan Teknologi informasi UGM. Pengujian dilakukan dengan maksud untuk 

mendapatkan nilai real dari jawaban hipotesa sebelumnya, sehingga nantinya 

dapat diambil keputusan berdasarkan analisis data di laboratorium. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat 

dan tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan laporan 

penelitian. 

Bab II Dasar Teori 

Bab ini berisi hasil studi pustaka yang mendukung pelaksanaan penelitian 

ini, mulai dari fenomena surja petir, flashover, spark, kapasitor hingga arrester. 

Bab III Metodologi Penelitian  

Bab ini membahas secara detail mengenai langkah-langkah maupun 

skenario yang akan diambil dalam penelitian ini. Selain itu, jenis standar yang 

digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini juga dijelaskan di dalam bab ini. 

 

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini membahas tentang hasil analisis data yang didapatkan dari hasil 

pengujian di laboratorium, mulai dari analisis arrester tanpa dipasangi kapasitor, 

sampai dengan arrester yang sudah dilengkapi dengan kapasitor. Pada bab ini juga 

dilengkapi dengan pertimbangan penggunaan kapasitor dari sisi kualitas dan 

kehandalan. Serta dalam bab ini juga terdapat penjelasan mengenai fenomena 

yang terjadi berdasarkan dasar teori yang ada. 

 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang didapat dari hasil 

analisis. Rekomendasi ditujukan untuk pertimbangan dalam pemasangan kapasitor 

secara paralel dengan arrester. 
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BAB II  

DASAR TEORI 

 

Isolasi memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik. 

Isolasi diperlukan untuk memisahkan bagian yang bertegangan dengan yang tidak 

bertegangan, sehingga tidak terjadi lompatan listrik atau percikan di antaranya. 

Penting kiranya untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan kinerja arrester. 

Kapasitor memegang peran penting dalam penilitian ini.  
 

 

Gambar 1 Penampakan Fisik arrester 

2.1 Perbedaan Isolator dan Arrester 

Bentuk fisik isolator kadang hampir disamakan dengan bentuk fisik arrester. 

Bentuknya yang hampir sama persis kadang menjadi faktor ambigu tersendiri. 

Padahal fungsi dan cara kerjanya sangat jauh berbeda. Bentuk fisik arrester dapat 

dilihat pada gambar 1. 

Arrester sendiri tidak memiliki fungsi sebagai pembatas antara tegangan 

lebih dan sistem, tapi lebih kepada meneruskan 

tegangan lebih menuju tanah. Inilah keunikan tersendiri yang dimiliki oleh 

arrester yang memilki sifat arrester fault. Ia bisa membatasi dan

mengenali tegangan sistem. Dan hanya bersifat konduktif (dengan nilai R 

mendekati 0) saat surja petir mengenainya.  

Isolator digunakan untuk menahan tegangan lebih agar tidak masuk ke 

dalam sistem. Isolator sendiri ada yang dibuat untuk tegangan rendah dan juga 
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tegangan tinggi. Untuk penggunaan tegangan rendah, biasanya dalam bentuk 

isolasi kabel listrik. Sedangkan untuk isolasi tegangan tinggi, bentuknya bukan 

seperti kabel lagi. Melainkan dalam bentuk piringan kaca atau porselin. Perbedaan 

fisik antara ke dua jenis benda ini dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

Gambar 2 Wujud piringan isolator (kiri) dan saat digandeng dengan isolator yang 

lain (kanan) 

Arrester sendiri juga harus memilki tahanan isolasi agar saat terjadi surja 

petir, ia tidak pecah dan tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai mana mestinya. 

Oleh sebab itu, penting kiranya dibahas sedikit mengenai sistem isolasi dan hal-

hal yang mempengaruhinya. 

1. Luas Permukaan 

Disain arrester sendiri dibuat agar tidak ada tepi (ujung), melainkan simetris 

lingkaran. Disain ini dibuat untuk mengurangi tegangan dadal dengan permukaan 

kontak yang luas, sehingga konsentrasi muatan tersebar merata (tidak terpusat). 

Permukaan tubuh arrester mempunyai pengaruh besar terhadap kegagalan 

tegangan karena distribusi medan listrik pada permukaan elektroda dipengaruhi 

oleh bentuk permukaannya (merata/tidak merata).  

Dengan permukaan yang semakin luas, tegangan dadal lebih tinggi 

dibandingkan dengan permukaan luar yang tidak rata. Di udara akan dihasilkan 

ionisasi tumbukan apabila tegangan nyala tercapai. Mobilitas elektron yang tinggi 

membuat elektron dengan cepat meninggalkan daerah medan elektrik yang 

terionisasi.  
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2. Suhu, tekanan, dan kelembapan 

Suhu optimal terjadinya petir adalah 20
o
C, tekanan 76 cmHg (1013mBar), 

dengan kelembapan 40-90%. 

Semakin tinggi suhu udara lingkungan, akan membuat mobilitas elektron 

semakin tinggi, sehingga kegagalan isolasi lebih cepat terjadi. Hal ini berbanding 

terbalik dengan tekanan udaranya. Semakin tinggi tekanan, maka mobilitas 

elektronnya turun. Dan ini sangat berpengaruh pada kegagalan isolasi di tubuh 

arrester. 

 

Gambar 3 Arus akibat tegangan tinggi mengalir melalui permukaan isolator 

Faktor kelembapan lingkungan juga berpengaruh pada isolasi arrester 

sendiri. Semakin lembap keadaan lingkungan, berarti partikel air semakin banyak. 

Dan hal ini akan berpengaruh pada gaya tumbukan antar elektronnya. Dan juga 

berpengaruh pada tegangan dadalnya. Tingkat kelembapan yang tinggi akan 

membuat partikel air di udara meningkat dan otomatis tumbukan antar elektron 

makin tinggi dan tegangan dadal turun. Dan arus akibat tegangan tinggi akan 

mengalir melalui permukaan isolator seperti yang ditunjukan oleh gambar 3. 

3. Kemurnian permukaan arrester 

Adanya partikel pengganggu yang merusak kemurnian permukaan arrester 

terkadang menimbulkan efek tersendiri. Seperti adanya partikel pengotor pada air 

hujan yang akhirnya melekat pada permukaan arrester, sehingga menimbulkan 

perubahan pada karakteristik kerjanya.  
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Suatu bahan yang belum terkontaminasi (masih murni), jika dicampur 

dengan bahan lain dapat memilki tegangan tembus/flashover lebih tinggi/rendah.  

4. Kerapatan Bahan permukaan arrester 

Rapat atau tidaknya permukaan arrester tergantung jumlah pori-pori yang 

ada di dalam bahan penyusunnya. Kayu memiliki pori-pori yang banyak di 

dalamnya, sehingga kerapatannya kecil. Sedangkan kaca memiliki pori-pori yang 

jauh amat sedikit dibandingkan kayu, sehingga kerapatannya sangat tinggi. 

Kerapatan bahan juga menjadi indikasi lemah atau tidaknya ketahanan permukaan 

arrester.  

Bahan yang memiliki pori-pori lebih memungkinkan untuk terjadinya 

puncture (menembus bahan) bukan flashover (melalui permukaan bahan). 

2.2 Jenis-jenis breakdown 

2.2.1 Puncture 

Puncture merupakan sparkover yang menembus rongga karena di dalam 

rongga terdapat udara. Puncture menyebabkan rongga di dalam bahan yang 

dilewati sparkover terbakar dan membuat bahan menjadi gosong. Saat sparkover 

terjadi di rongga-rongga udara kayu, arus mengalir dengan nilai yang semakin 

turun. Arus dapat mengalir karena kayu yang dilewatinya terbakar. Kayu yang 

terbakar membuat sifat isolatifnya turun dan sifat konduktifnya naik. Itulah 

mengapa saat puncture terjadi arus dapat mengalir melalui bahan. Puncture 

seperti yang ditunjukan oleh gambar 4 adalah salah satu jenis breakdown yang 

merusak bahan arrester. 
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Gambar 4 Pengujian puncture pada bahan uji kayu 

2.2.2 Spark 

Istilah ini lebih dikenal dengan lompatan bunga api. Gambar 5 adalah salah 

satu fenomena dimana elektron mengalir melalui udara dari satu penghantar ke 

penghantar yang lain. Discharge yang terjadi pada udara atau gas dan tidak 

melibatkan permukaan isolasi. 

 

Gambar 5 Pengujian Spark pada bahan uji bola logam 

 

2.2.3 Flashover 

Flashover pada gambar 6 dan gambar 7 merupakan percikan bunga api 

yang melewati permukaan bahan isolasi. Terkadang, yang awalnya puncture bisa 

berubah menjadi flashover. Sebagai contoh, jika awalnya telah terdapat bekas 

puncture, lalu muncul kembali tegangan lebih. Tegangan surja ini akan melewati 

permukaan arrester dan masuk ke dalam rongga bekas puncutre tadi. Flashover 

adalah salah satu korona yang tidak merusak bahan arrester. Discharge pada 

udara atau gas yang terjadi pada atau di dekat permukaan isolasi. 

Kayu 

Elektroda Pengujian 

Elekroda Pengujian 
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Gambar 6 Pengujian flashover pada bahan uji lempeng isolator 

 

 

Gambar 7 Contoh fenomena Flashover pada bahan uji kaca 

2.3 Penjelasan singkat tentang petir 

Petir adalah salah satu jenis gelombang tegangan tinggi. Ada 3 jenis bentuk 

tegangan tinggi yang sampai saat ini diketahui. Diantaranya tegangan tinggi bolak 

balik (AC), tegangan tinggi searah (DC) dan tegangan tinggi impuls, dan petir 

masuk dalam kategori tegangan tinggi impuls. 

 

Output gelombang impuls 

Elektroda batang 

Isolator 

Untai pembangkit 

tegangan impuls 



10 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Fenomena petir dalam kehidupan sehari-hari 

Petir merupakan perpindahan muatan negatif dari awan ke tanah/ground 

pada kondisi basah seperti yang terlihat pada gambar 8. Gelombang petir 

merupakan gelombang impuls, sehingga dalam pengujian, digunakanlah untai 

pembangkit gelombang impuls RLC. Impuls yang dibangkitkan berbentuk impuls 

standar yaitu gelombang standar menurut IEC Pulb 60-2 1973 seperti yang 

ditunjukan pada gambar 9. 

 

 

Gambar 9 Bentuk gelombang petir standar menurut IEC Pulb 60-2 1973 

Standar gelombang impuls Jepang (JIS) 1 x 40 µs. Tegangan impuls 

dinyatakan dengan tegangan puncaknya Vs.  
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Petir sendiri ada dua macam berdasarkan pergerakan ionnya. Ada petir 

positif dan ada petir negatif. Untai pengujiannya adalah skema yang ditunjukan 

pada gambar 10 di bawah ini. 

 

 

Gambar 10 Skema percobaan gelombang petir positif dan negatif 

Peluahan luncur (pada permukaan isolasi) terjadi jika terdapat kuat medan 

tangensial yang tinggi pada bidang batas. Untuk sejumlah susunan isolasi pada 

teknologi tegangan tinggi, hal ini memacu terjadinya flashover. Perubahan 

tegangan yang cepat (impuls) menyebabkan peluahan luncur memiliki energi yang 

sangat tinggi. Dari bentuk dan jangkauan peluahan luncur dapat ditentukan 

polaritas dan amplitudo tegangan impuls. 

 

 Petir negatif yang dibuat menggunakan penyearah negatif.  

Petir ini terjadi dari awan ke bumi. Petir negatif memiliki ciri khas yaitu 

suara guntur yang sangat besar, karena terjadi antara awan dan bumi (dekat 

dengan telinga manusia). Dan jeda antara kilatan/cahaya dan suara guntur yang 

terdengar dekat, karena terjadi sangat cepat dan dekat dengan manusia. Gambar 

11 merupakan tampilan hasil pengujian dengan metode Litchenberg, dimana 

muatan negatif dilucuti dari ujung jarum percobaan menuju lapisan kaca yang 

telah dilumuri serbuk pasir. Dari hasil uji pelucutan muatan negatif (petir berasal 

Output impuls 

Untai impuls 

Kaca yang telah 

ditaburi pasir Elektroda 

jarum 
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dari awan) dan jatuh ke lapisan kaca (bumi), elektron berkumpul pada satu titik 

(titik tengah lingkaran) dan menyebar secara bersamaan di salah satu sisi 

lingkaran (kumpulan garis yang jamak). Elektron berkumpul dan memilih jalur 

tercepat untuk sampai ke tanah, sehingga tidak terlalu banyak jalur yang 

terbentuk.  

 

Gambar 11 Hasil pengujian gelombang petir negatif pada lapisan kaca yang 

ditaburi pasir 

 Petir positif yang dibuat menggunakan penyearah positif 

 

 

Gambar 12 Hasil pengujian gelombang petir positif pada lapisan kaca yang 

ditaburi pasir 

Petir positif adalah petir yang terjadi dari awan ke awan. Karakteristik 

paling menonjol dari jenis petir ini adalah suara guruh yang tidak sebesar petir 

negatif, karena terjadi dari awan ke awan, sehingga jauh dari pendengaran 

manusia. Selain itu jeda waktu antara kilatan/cahaya yang terlihat mata dengan 

suara guntur yang terdengar jauh. Hal ini terjadi karena cahaya mempunyai 
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kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kecepatan suara. Itulah sebabnya 

cahaya kilatan terlihat lebih dahulu diikuti dengan suara gunturnya.  

Proses uji petir positif ini adalah dengan mengaktifkan muatan pada 

permukaan kaca bukan dengan menembakan muatan positif dari ujung penyearah, 

karena petir adalah muatan negatif yang berpindah bukan pergerakan muatan 

positif. Seperti yang dapat dapat dilihat pada gambar 12, elektron dibuat 

mengumpul di sekeliling kaca dan bergerak bersama memusat menuju ujung 

jarum. Dan itulah sebabnya jejak yang terbentuk mempunyai jalur yang banyak 

dan tidak ada yang lebih tebal dibanding yang lain. 

Gambar 13 merupakan ilustrasi perbedaan pengujian antara petir negatif dan 

petir positif. 

 

 

Gambar 13 Ilustrasi petir negatif (kiri) dan petir positif (kanan) 

2.4 Cara kerja Generator impuls (R L C) 

Seperti yang terlihat pada gambar 14, kapasitor C diberi muatan oleh 

sumber DC. Sumber DC ini sendiri adalah tegangan AC yang berasal dari PLN 

yang dinaikan trafo step up dan mengalami penyearahan oleh rectifier. Tegangan 

DC melewati pemuat Rp. 

Arus yang melewati Rp akan mengisi kapasitor C, sehingga tegangan 

kapasitor akan bernilai V. Percikan api antara sela api (spark gap) terjadi saat 

tegangan pemuat mencapai harga tertentu. Saat itu, muatan C dilepaskan melalui 

tahanan seri Rs, induktansi L dan tahanan Ro. 
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Tahanan Rp dibuat sangat besar untuk menghambat muatan yang datang 

dari sumber tegangan DC selama proses pelepasan muatan berlangsung. Nilai Rp 

yang sangat besar dan proses yang singkat memungkinkan muatan dari sumber 

DC dianggap tidak ada yang mengalir ke kapasitor selama pentrigeran dan tidak 

ada pula muatan yang sempat mengisi kapasitor C. Artinya, hanya muatan dari 

kapasitor C saja yang dilepas ke Rs, L dan Ro.  

Tegangan impuls terjadi diantara terminal tahanan Ro. Tahanan Rs hanya 

bertindak sebagai tahanan peredam agar osilasi frekuensi tinggi tidak terjadi. Ro 

adalah tahanan pelepas muatan untuk mengatur bentuk ekor gelombang impuls. 

Dan L + Ro untuk mengatur muka gelombang.  

 

 

Gambar 14 Skema sederhana rangkaian generator Impuls RLC 

Tegangan impuls dibangkitkan dengan melakukan pelucutan muatan dari 4 

kapasitor tegangan tinggi dalam rangkaian RC seperti yang terlihat pada gambar 

15. Kapasitor diisi lalu ditriger hingga kapasitor jadi discharge dan tegangan 

impuls tercipta. 

Triger adalah proses yang dilakukan untuk menghasilkan tegangan 

pelucutan. Atau untuk menghasilkan impuls tegangan tinggi pada sela bola.  
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Gambar 15 Skema 4 kapasitor pada rangkaian generator impuls RLC 

 

2.5 Mencari waktu muka dan waktu ekor gelombang impuls 

Berikut adalah cara untuk mencari Tf (muka gelombang) dan Tt (ekor 

gelombang) gelombang impuls pada gambar 16. 

 

 

Gambar 16 mencari tf dan tt gelombang impuls 

Pertama-tama, nilai t1 harus ditentukan terlebih dahulu. Nilai t1 dibentuk 

dari waktu selisih antara waktu saat gelombang mencapai nilai 90% dan 30% 
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tinggi gelombang impuls. Setelah mengetahui nilai t1, nilai tf dapat dicari dengan 

persamaan 2.1 sebagai berikut. 

Tf = 1.67 x t1    (2.1) 

Waktu ekor gelombang (tail time/tt) adalah nilai waktu saat gelombang 

impuls mencapai nilai 50% nya. Front time (muka gelombang) juga dapat dicari 

dengan menarik garis lurus antara titik 30% tinggi gelombang impuls dengan 

waktunya dan titik 90% tinggi gelombang impuls dengan waktunya. Garis lurus 

ini akan memotong gelombang impuls. Akhir dari garis lurus ini ditarik kebawah 

menuju sumbu x, sehingga didapatkan nilai waktunya. Selisih antara waktu ini 

dengan waktu saat garis lurus dimulai adalah waktu muka (face time) nya. Dan 

nilai ini adalah 1.2 µs. 

2.6 Karakteristik arrester yang baik 

2.6.1 Arrester SiC 

Sifat arrester adalah memotong Amplitudo tegangan impuls. Pada arrester 

SiC, sebelum tegangan dipotong secara sempurna, ada sejumlah tegangan yang 

dibiarkan masuk ke dalam sistem untuk beberapa saat. Hal ini pastinya tidak baik 

untuk peralatan yang sensitif dengan frekuensi tinggi. Overshoot tegangannya 

yang terlalu tinggi memang tidak baik bagi peralatan sistem, tetapi arrester SiC 

memiliki kelebihan pada kecepatannya dalam memotong surja petir. Ia sangat 

cepat dalam memotong gelombang impuls, sehingga tidak terlalu lama 

membahayakan peralatan listrik.  

Sifat SiC yang membiarkan adanya overshoot gelombang karena 

konstruksinya yang terdiri dari udara. Arrester baru bekerja setelah elemen udara 

mengalami breakdown terlebih dahulu. Setelah itu, tegangan baru dipotong 

olehnya. 

Sifat buruk ini akan lebih parah terjadi ketika gelombang yang datang 

dengan muka gelombang >1,2 µs. Yang terjadi adalah akan banyak tegangan yang 

masuk ke sistem yang seharusnya menjadi tugas proteksinya. Banyaknya 
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tegangan yang masuk sistem ini, karena SiC menunggu udara di sekitarnya 

breakdown terlebih dahulu, sehingga tegangan tetap terus masuk hingga nilainya 

naik.  

2.6.2 Arrester ZnO 

Overshoot tegangan ZnO dibandingkan dengan SiC jauh lebih rendah. 

Artinya ZnO memiliki karakteristik yang lebih baik dalam menahan gelombang 

impuls. Arrester ZnO juga memiliki kemampuan meredam gelombang surja yang 

terbilang cepat. Namun jika dibandingkan dengan SiC, jauh lebih lambat. 

Perbedaan pemotongan tegangan impuls terletak pada perbedaan kapasitans 

tegangan tiap arrester dan bahan penyusunnya. Tegangan lebih akan dipotong 

arrester sebelum masuk sistem. Semakin besar kapasitans pemotongan arrester, 

semakin baik pula fungsi proteksi yang dilakukannya.  

Secara keseluruhan, arrester yang baik adalah arrester yang memiliki titik 

breakdown paling cepat. Arrester sendiri memiliki sifat Resistor Fault. Yaitu akan 

bocor atau mengalirkan arus listrik (resistans bisa mendekati 0) saat ada tegangan 

impuls dan akan cepat pulih kembali saat tehanan lebih itu hilang. Atau sering 

juga disebut sebagai tahanan keran. 

2.7 Penjelasan mengenai kapasitor 

Kapasitor adalah dua buah lempeng logam yang dipisahkan oleh zat 

elektrolit. Besar beda potensial (tegangan listrik) antara satu lempeng dengan 

lempeng lainnya tergantung pada besar medan listrik yang dihasilkan (E) dan 

jarak antar lempeng (r). Sesuai dengan persamaan 2.2 di bawah ini 

V = E.r     (2.2) 

Hubungan antara muatan, tegangan dan kapasitans (dalam Farad) dijelaskan 

dalam rumus sebagai berikut. 

     (2.3) 
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Kapasitans (C), akan naik ketika jumlah muatan yang mengalir di dalam zat 

elektrolit naik dan berbanding terbalik dengan nilai tegangan antara ke dua 

lempeng logam.  

    (2.4) 

     (2.5) 

    (2.6) 

Kapasitans akan turun saat jarak antar ke dua lempeng logam (d) diperbesar 

dan naik seiring membesarnya luas lempeng logam (A). Permeabilitas bahan juga 

akan menentukan seberapa besarnya kapasitans yang dibutuhkan. Terdapat 

perbedaan antara hubungan seri dan paralel antar kapasitor. 

 Rangkaian seri kapasitor dijelaskan dengan rumus sebagai berikut. 

VT = V1 + V2    (2.7) 

     (2.8) 

    (2.9) 

    (2.10) 

 Tegangan sumber (V) akan dibagi-bagi ke tiap kapasitor yang dirangkai 

seri, sehingga nilai tegangan yang di drop oleh tiap kapasitor menjadi kecil. 

Kapasitans total (Cs) yang didapatkan akan lebih kecil dari pada nilai terendah 

kapasitans kapasitor yang ada. Muatan yang ada bertindak seperti arus listrik. 

Pada rangkaian seri, muatan akan sama dari satu kapasitor ke kapasitor lain yang 

muatan lalui. 

 Hal yang berbeda akan didapatkan saat kapasitor dirangkai paralel.  

VT = V1 = V2    (2.11) 

CT = C1 + C2    (2.12) 

qT = q1 + q2    (2.13) 
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Seperti yang terlihat dari rumus di atas, tegangan yang harus ditanggung 

oleh tiap kapasitor sama besarnya dengan tegangan yang dimiliki sumber. Jika 

beberapa kapasitor dirangkai secara paralel, maka nilai kapasitans total yang akan 

didapatkan menjadi besar. Dan muatan yang mengalir adalah total injeksi tiap 

kapasitor. 

Untuk besar daya yang disimpan dalam kapasitor sendiri bisa didapatkan 

melalui rumus sebagai berikut. 

   (2.14) 

Arus i(t) yang melalui kapasitor dapat dicari dengan rumus sebagai berikut 

    (2.15) 

Dan tegangan yang di drop oleh kapasitor dicari dengan rumus sebagai 

berikut 

   (2.16) 

Kapasitor memiliki tahanan dalam yang berbanding terbalik dengan 

frekuensi yang ia dapatkan. 

   (2.17) 

Keadaan tunak atau stabil akan terjadi saat kapasitor terlah terisi penuh. 

Kapasitor hanya bisa dilalui oleh arus AC dan ia akan bersifat menjadi Open 

Circuit saat arus DC melaluinya. Seperti yang terlihat dari rumus ZC di atas, saat 

kapasitor dilalui oleh arus DC (f = 0 Hz), maka nilai ZC yang tak terhingga akan 

didapatkan. Hambatan yang sangat besar nilainya otomatis akan membuat arus 

yang mengalir semakin sedikit. Bahkan mendekati nol. 

Kapasitor saat dihubungkan dengan komponen pasif lainnya seperti 

induktor dan resistor ternyata memiliki keunikan tersendiri. 
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 Rangkaian Seri R dan XC 

Gambar 17 adalah rangkaian seri antara Resistor dan Kapasitor. Gelombang 

arus yang mengalir di dalam kapasitor lebih cepat 90
o
 dari pada tegangan yang di 

drop oleh kapasitor. 

Dan begitu pula dengan tegangan kapasitor yang terlambat 90
o
 dari 

tegangan resistor. 

 

 

Gambar 17 Skema rangkaian seri R dan C 

Sudut yang dibentuk pada gambar 18 didapatkan dengan rumus sebagai berikut 

 =    (2.18) 

 

 

Gambar 18 Vektor Tegangan dan arus pada R dan C yang dirangkai seri 

 

C R 

VC VR 

 

I 

VS 
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Gambar 19 Vektor Tahanan pada rangkaian seri R dan C 

Impedans total merupakan kombinasi antara R dan C dengan vektor tahanan 

pada gambar 19. Arus yang mengalir pada R dan XC adalah sama di rangkaian seri 

dan didapat dari rumus sebagai berikut 

   (2.19) 

    (2.20) 

    (2.21) 

   (2.22) 

     (2.23) 

 Rangkaian Paralel R dan XC 

 

Gambar 20 Skema rangkaian paralel R dan C 

Gambar 20 merupakan skema dari rangkaian paralel antara Resistor dan 

Kapasitor. Tegangan yang didrop oleh R dan XC adalah sama dengan vektor 

tegangan dan arus dapat dilihat pada gambar 21. VC danVR berada dalam satu 

VC 

I 

VS 

ir 

ic 

VR 
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sumbu yaitu sumbu x. Arus yang melewati kapasitor (IC) lebih cepat 90
o
 dari pada 

arus yang melewati resistor (IR).  

 

Gambar 21 Vektor Tegangan dan arus pada R dan C yang dirangkai paralel 

Arus yang melewati R dan C didapatkan dengan perhitungan sebagai 

berikut 

         (2.24) 

    (2.25) 

   (2.26) 

   (2.27) 

Sudut yang dibentuk oleh IC maupun IR atau oleh XC dan R dicari dengan rumus 

sebagai berikut 

 =     (2.28) 
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 Rangkaian Seri 3 komponen pasif  

Arus yang mengalir pada R, XL dan XC di gambar 22 adalah sama nilainya. 

 

 

Gambar 22 Skema rangkaian seri R, L dan C 

Sesuai dengan hukum rangkaian seri dimana tegangan sumber akan terbagi-

bagi pada hambatan yang mendrop nya, maka tegangan sumber pada gambar 22 

juga akan terbagi-bagi pada C, R, dan L dengan rumus sebagai berikut 

VR = IR    (2.29) 

VL = IXL    (2.30) 

VC = IXC    (2.31) 

 

Gambar 23 Vektor tegangan dan arus pada R, L dan C yang dirangkai seri 

Gambar 23 menunjukan bahwa tegangan VL lebih cepat 90o daripada VR 

dan teganan VC lebih lambat 90o daripada VR saat R, L dan C dirangkai seri. Ini 

terjadi karena sifat induktor yang leading dan sifat kapasitor yang lagging.  

VC 

I 
VS 

VR VL 
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Gambar 24 Vektor Tahanan pada rangkaian seri R, L dan C 

Gambar 24 akan memudahkan pencarian tahanan total dari rangkaian R, L 

dan C. Dengan asumsi rangkaian bersifat kapasitif (VC > VL atau XC > XL), maka 

tegangan total dicari dengan rumus sebagai berikut 

   (2.32) 

Arus yang mengalir di rangkaian seri ini akan lebih cepat 90
o
 dari pada 

tegangan yang diberikan sumber dan dapat dibuktikan melalui rumus di bawah ini 

   (2.33) 

Dan jika asumsi rangkaian bersifat induktif, maka arus akan mengalir lebih 

lambat 90
o
 dari pada tegangan yang diberikan sumber pada rangkaian.  

 Rangkaian Paralel (Tegangan yang didrop R, XL dan XC adalah sama) 

 

 

Gambar 25 Skema rangkaian paralel R, L dan C 

VC 

I 

VS 

VR 

VL iL 

IR 

IC 
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Tegangan yang didapatkan dan didrop oleh tiap komponen pasif pada 

gambar 25 adalah sama. Sesuai dengan rumus di bawah ini 

     VS = VR =VL = VC   (2.34) 

Arus yang diberikan sumber sebelum masuk ke dalam tiap komponen dapat 

dicari dengan rumus sebagai berikut (asumsi rangkaian bersifat kapasitif) 

   (2.35) 

Sudut yang dibentuk dapat dicari dengan rumus di bawah ini 

    (2.36) 

Arus yang mengalir di kapasitor ini akan lebih cepat 90
o
 dari pada tegangan 

yang diberikan sumber seperti yang dapat dilihat pada gambar 26. Hal ini terjadi 

karena arus pada kapasitor bersifat leading terhadap tegangan yang dikenakan 

padanya. 

 

Gambar 26 Vektor tegangan dan arus pada R, L dan C yang dirangkai paralel 
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Gambar 27 Vektor Tahanan pada rangkaian paralel R, L dan C 

Saat ketiga tahanan dirangkai secara paralel, maka vektor tahanan dapat 

dilihat pada gambar 27. Nilai XL akan menempati sumbu y positif dan nilai XC 

akan menempati sumbu y negatif. Hal yang sama juga terjadi pada saat ketiga 

komponen pasif ini dirangkai secara seri seperti yang ditampilkan pada gambar 

24. 

    (2.37) 

    (2.38) 

Dari 2 rumus di atas terlihat bahwa XL selalu bernilai positif. Kompenen j 

pada ke dua rumus di atas hanyalah indikator bahwa ke dua komponen ini berada 

pada sumbu y. Nilai XC selalu bernilai negatif. Oleh sebab itu pada vektor, dia 

berada pada sumbu y negatif. 

Poin utama yang membedakan antara hubungan paralel dan seri ketiga 

komponen pasif ini adalah pada vektor arus dan tegangannya. Pada saat ketiga 

komponen dirangkai secara seri, maka vektor arus tidak menjadi pertimbangan, 

karena arus yang mengalir pada ketiga komponen ini sama. Yang menjadi poin 

pembeda adalah tegangan yang didrop oleh ketiga komponen, karena nilai 

tegangan dan vektornya berbeda-beda seperti yang dapat dilihat pada gambar 

gambar 23. 

Saat ketiga komponen dirangkai secara paralel, maka tegangan yang 

diberikan sumber akan sama pada ke tiga komponen pasif ini, tetapi arus yang 

diberikan oleh sumber akan berbeda-beda nilai dan juga vektornya seperti yang 

ditampilkan pada gambar 26. 
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2.8 Hubungan paralel antara arrester dan kapasitor 

Ada beberapa aspek yang wajib diketahui dalam pemasangan arrester 

paralel dengan kapasitor seperti yang ditunjukan pada gambar 28. Aspek-aspek 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Sifat kapasitor yang memperbaiki tegangan akan dipadukan dengan arrester 

yang memiliki sifat memotong tegangan. 

2. Kapasitor sendiri memiliki respon terhadap waktu (charging time), sehingga 

akan ada waktu pengisian dan ini harus dihindari, karena konsep 

pemotongan tegangan pada arrester sendiri harus cepat dan tidak ada 

tundaan waktu.  

3. Kapasitor hanya bisa dilalui oleh arus AC dan akan menjadi rangkaian 

terbuka (open circuit) saat arus DC melaluinya. Bagaimana dengan impuls?  

 

Gambar 28 Skema rangkaian pengujian hubungan paralel antara arrester dan 

kapasitor 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Diagram alir penelitian 

Secara keseluruhan, prosedur penelitian ini akan dijalankan sesuai dengan 

diagram alir (flowchart) pada gambar 29 di bawah ini. 

 

Gambar 29 Diagram Alir penlelitian 
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Berikut merupakan penjelasan dari tahapan proses yang akan dijalankan 

pada diagram alir penelitian ini. 

a. Perumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seperti yang terdapat pada sub 

bab 1.2. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk menelusuri berbagai literatur yang bersumber 

dari buku, dokumentasi terkait sebelumnya dari para pakar di bidangnya. Semua 

referensi yang terkumpul selanjutnya akan dijadikan bahan dalam penentuan 

langkah selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini. 

c. Simulasi menggunakan program ATP Draw 

Simulasi yang dilakukan menggunakan ATP Draw ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh pemasangan kapasitor paralel terhadap arrester, sehingga 

dapat dipastikan pengujian di laboratorium akan berlangsung aman. Serta 

dilakukan pula simulasi menggunakan variasi kapasitor, sehingga akan didapatkan 

trend sebelum pengujian dilakukan secara langsung di lab Tegangan Tinggi. 

d. Pengujian bahan uji menggunakan peralatan uji 

Penelitian ini akan dilaksanakan di laboratorium Tegangan Tinggi lantai 2 

Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM. Bahan uji terdiri dari 

beberapa buah kapasitor dengan kapasitas, rating dan jenis yang berbeda-beda. 

Dalam penelitian ini, kapasitor yang digunakan ada 3 jenis yaitu polar, non polar 

dan milar. 

e. Penyusunan rekomendasi dan kesimpulan 

Laporan akhir akan memuat beberapa rekomendasi sekaligus keuntungan 

beserta resiko atas pengambilan keputusan pemasangan kapasitor paralel terhadap 

arrester. 

3.2 Tahapan penelitian 

Dalam penelitian yang bertujuan untuk perlindungan peralatan listrik dari 

sambaran petir oleh arrester 20 kV yang diparalel dengan kapasitor ini, digunakan 

beberapa metode sebagai berikut. 
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a. Studi Literatur 

Studi Literatur dilakukan untuk menelusuri berbagai literatur yang 

bersumber dari buku, dokumentasi terkait sebelumnya dari para pakar 

dibidangnya. Semua referensi yang terkumpul selanjutnya akan dijadikan bahan 

dalam penentuan langkah selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan penelitian 

ini. 

b. Simulasi dengan menggunakan program 

Program yang digunakan pada penelitian ini adalah ATP Draw versi 3.5. 

Program ini digunakan untuk mensimulasikan rangkaian dengan gelombang petir 

sebagai sumber tegangan impuls dan arrester serta kapasitor sebagai bebannya. 

Simulasi ini berguna dalam melihat pengaruh pemasangan kapasitor yang paralel 

dengan arrester, sehingga penelitian ini aman untuk dilakukan. 

c. Tes uji di Laboratorium 

Uji laboratorium dilaksanakan dengan menggunakan pembangkit impuls 

yang ada di laboratorium Teknik Tegangan Tinggi lantai 2 Jurusan Teknik Elektro 

dan Teknologi informasi UGM. Pengujian dilakukan dengan maksud untuk 

mendapatkan nilai real dari hipotesa yang dibuat sebelumnya, sehingga nantinya 

dapat diambil keputusan berdasarkan analisis data di laboratorium.  

3.3 Peralatan dan bahan pengujian 

1. Arrester ZnO 

Untuk pengujian ini digunakan arrester ZnO gapless seperti yang ditunjukan 

pada gambar 30 di bawah ini dengan spesifikasi : 

- Rating Voltage (Ur) = 25 kV 

- Rating MCOV (Uc) = 20 kV 

- Discharge Current = 10 kA 

- IEC-P-CL  = 20 Ka 
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2. Kawat NYAF 2.5 mm
2
 

 

 

Gambar 30 Arrester dengan rating tegangan 20kV 

 

3. Impuls generator 

Di laboratorium Tegangan Tinggi JTETI, pembangkit impuls mempunyai 

spesifikasi tegangan maksimum 160 kV dengan bentuk gelombang impuls 1,2/40 

µs. Pembangkit impuls ini dicatu oleh tegangan AC yang keluar dari transformer 

220/50000 V. Tegangan AC ini kemudian disearahkan oleh diode. Kemudian 

tegangan searah yang diperoleh digunakan untuk mengisi secara serentak 4 buah 

kapasitor pembangkit impuls.  

Lalu ketika trigger dioperasikan, keempat kapasitor akan terhubung seri, 

sehingga menghasilkan tegangan impuls di sisi output pembangkit impuls. 

Tegangan impuls inilah yang dikenakan pada voltage divider. Tegangan ini 

disebut dengan tegangan residu arrester ketika arrester sudah bekerja. Jika arrester 
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belum bekerja, tegangan yang terekam oleh osiloskop hanyalah tegangan impuls 

yang dibangkitkan oleh generator impuls saja. 

 

4. Trafo step Up, kapasitas 5 kVA, 0-200 V/0-50 kV, 50 Hz 

Pada pengujian tegangan tinggi dibutuhkan tegangan yang jauh lebih besar 

dari tegangan yang disediakan PLN, sehingga diperlukan trafo step up dengan 

penampakan fisik seperti pada gambar 31 untuk menaikan tegangan dari 220 Volt 

hingga 50 kV. Tegangan yang diinput pada ke empat kapasitor pembangkit 

gelombang impuls berasal dari trafo ini yang nantinya akan disearahkan terlebih 

dahulu oleh diode. Transformator 220/50000V ini memiliki penampakan fisik 

seperti gambar berikut. 

 

Gambar 31 Transformator 220/50000V 

5. Diode 75 kV 

Diode ini berfungsi untuk menyearahkan tegangan AC yang berasal dari 

transformator. Gambar 32 merupakan diode 75 kV yang digunakan dalam 

penelitian ini. 
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Gambar 32 Diode 75 kV 

 

6. Kapasitor 50 kV 

Pembangkit impuls dalam percobaan ini mempunyai 4 buah kapasitor 

dengan tegangan maksimum sebesar 50 kV. Seperti yang telah dijelaksan 

sebelumnya, tegangan DC yang berasal dari diode 75kV akan melakukan 

charging pada ke empat kapasitor yang dapat dilihat pada gambar 33 di bawah ini. 

 

 

Gambar 33 Kapasitor 50 Kv 

 

7. Voltage divider 

Mengingat osiloskop hanya mampu menerima tegangan rendah pada sisi 

inputnya, maka dibutuhkan sebuah voltage divider dengan rasio 1/28100 agar 
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osiloskop tidak mengalami kerusakan. Bentuk fisiknya dapat dilihat pada gambar 

34 di bawah ini. 

 

 

Gambar 34 Voltage divider 

8. Osiloskop 

Tegangan pada arrester, baik tegangan impuls maupun tegangan residu 

dapat direkam dengan menggunakan osiloskop. Osiloskop yang akan digunakan 

pada pengujian ini adalah osiloskop yang dapat dilihat pada gambar 35 di bawah 

ini. 

 

 

Gambar 35 Osiloskop 

 Osiloskop tidak bisa menerima tegangan yang terlalu tinggi, sehingga nilai 

yang didapat di osiloskop harus dikonversi terlebih dahulu. Sebagai contoh, jika 

nilai yang terbaca di osiloskop adalah 2.55 Volt, maka nilai sebenarnya adalah  

Vreal = 28100 x 2.55 Volt = 71655 Volt = 71.66 kV 
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9. Panel kontrol 

Panel kontrol pada gambar 36 memiliki fasilitas untuk mengendalikan 

pembangkit impuls seperti : 

a. Handel variak, untuk menaikkan tegangan primer transformator 

b. Voltmeter AC untuk mengetahui tegangan output transformator 

c. Voltmeter DC untuk mengetahui tegangan DC untuk mengisi kapasitor di 

pembangkit impulsnya 

d. Tombol trigger pemicu, digunakan untuk mentriger sela bola trigger di 

pembangkit impulsnya, agar tegangan impulsnya terjadi. 

 

 

Gambar 36 Panel control 

10. Tiga jenis penampakan fisik kapasitor yang akan diuji 

a. Kapasitor Polar 

Kapasitor polar adalah jenis kapasitor yang memiliki dua kutub dan 

mempunyai polaritas positif dan negatif. Kapasitor ini terbuat dari bahan elektrolit 

yang mempunyai nilai kapasitans yang besar dibandingkan dengan kapasitor yang 

menggunakan bahan dielektrik. 

Seperti yang dapat dilihat pada gambar 37, kapasitor polar memiliki tanda 

yang membedakannya dengan kapasitor non polar. Tanda berupa garis panjang 
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yang membentang dari bagian atas kapasitor hingga bagian bawahnya dengan 

tanda garis putus-putus. Garis penanda ini menandakan bahwa kaki kapasitor yang 

sejajar dengannya adalah berpolaritas negatif. Dengan begitu, kaki yang lain 

adalah polaritas positif. Pada penelitian ini, ada 8 jenis kapasitor polar berbeda 

kapasitans dengan rating tegangan yang sama yaitu 450 Volt. 

 

 

Gambar 37 Penampakan fisik kapasitor polar 450V 470µF 

 

b. Kapasitor non poral 

Kapasitor non polar adalah jenis kapasitor yang tidak memiliki polaritas 

positif dan negatif pada kedua kutubnya. Kapasitor ini juga dapat digunakan 

secara berbalik. Kapasitor ini biasanya memiliki nilai kapasitans yang kecil karena 

terbuat dari bahan keramik dan mika. 

Gambar 38 adalah salah satu contoh kapasitor non polar yang digunakan 

dalam penelitan ini. Ada 7 kapasitor non polar yang berbeda kapasitans dengan 

rating tegangan sama yaitu 50 Volt. 
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Gambar 38 Penampakan fisik kapasitor non polar 50V 14µF 

c. Kapasitor Milar 

Untuk menyatakan nilai kapasitor milar sedikit berbeda dengan kapasitor 

polar dan non polar yang nilai kapasitansnya bisa langsung dibaca pada body 

kapasitor itu sendiri. Nilai kapasitansnya tertera pada badan kapasitor. Sebagai 

contoh pada gambar 39 tertera nilai 123J 2000V berarti nilai kapasitor tersebut 

adalah 12 x 10
3
 pikoFarad sama dengan 12 nanoFarad. Huruf J pada akhir angka 

hanya menunjukan nilai toleransi.  

Angka 2000V menunjukan batas tegangan kerja kapasitor maksimal 

2KVolt. 

 

 

Gambar 39 Penampakan fisik kapasitor milar 2kV 12nF 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Metode pemodelan dengan EMTP - ATP 

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan sistem interkoneksi, 

membuat tingkat kompleksitas dalam perhitungan manual semakin sulit, sehingga 

dibutuhkanlah suatu software yang dapat memecahkan masalah yang ada di dunia 

industri. Salah satu perangkat lunak yang cukup popular adalah ATP sebagai versi 

lain dari EMTP. 

Penelitian tugas akhir ini dibantu dengan simulasi pemodelan yang 

menggunakan perangkat lunak ATPDraw versi 3.5 dan untuk melihat hasilnya 

digunakan perangkat lunak PlotXY yang telah terintegrasi di dalam software 

ATPDraw.  

4.1.1 Pengenalan ATPDraw (Prikler dan Hoidalen,2002) 

ATPDraw
TM

 merupakan versi grafis pengolah awal ATP dari 

Electromagnetic Transient Program (EMTP). Dalam ATPDraw, pengguna dapat 

membuat dan mengedit suatu model rangkaian listrik yang akan disimulasikan. 

Selain itu parameter untuk masing-masing komponen yang ada juga dapat diisikan 

sesuai data sebenarnya di lapangan. Selanjutnya ATPDraw akan menghasilkan file 

masukan untuk simulasi ATP dalam format yang sesuai. 

Alternative Transient Program (ATP) adalah suatu pengembangan 

penggunaan perangkat lunak untuk simulasi fenomena transien elektromagnetik. 

Dalam pemrograman, pengguna dapat merangkai suatu rangkaian listrik 

dengan cara memilih komponen yang diinginkan. ATPDraw menyediakan 

komponen standar sistem tenaga listrik baik 1 fasa maupun 3 fasa dan objek 

Transient Analysis of Control System (TACS). ATPDraw memiliki tampilan 

standar windows dan menawarkan fungsi Help yang luas.  
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Fungsi-fungsi standar untuk 

perintah pengeditan seperti copy/paste, rotate, impor/export, group/ungroup, 

undo, print dan lain-lain dapat dikerjakan. 

ATPDraw versi 2.0 ke atas berjalan pada sistem operasi 32-bit. ATPDraw 

membutuhkan kemampuan CPU dan memory sekedarnya.  

 

 

Gambar 40 Tampilan Utama ATP Draw 

4.1.2 Simulasi dengan ATPDraw 

Rangkaian listrik yang akan dianalisis dimodelkan terlebih dahulu dalam 

perangkat lunak ATPDraw seperti yang ditampilkan pada gambar 40 (tampilan 

lebih jelas dapat dilihat pada lampiran) di atas. Gambar 41 adalah salah satu 

contoh bentuk pemodelan rangkaian yang akan diuji di laboratorium nantinya. 

Tahap selanjutnya memasukan parameter yang dibutuhkan oleh tiap komponen 

yang akan dimodelkan. 

 

 

Gambar 41 Pemodelan jaringan dalam ATP Draw 
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Simulasi sambaran petir menggunakan komponen petir tipe Heidler dengan 

amplitudo sebesar 150 kV, dengan waktu muka sambaran sebesar 1.2 x 10
-6

 dan 

lama sambaran sebesar 5 x 10
5
 s. Konfigurasi dari petir Heidler ditunjukan pada 

gambar 42 di bawah ini. 

 

 

Gambar 42 konfigurasi impuls generator Heidler 

Jenis arrester yang digunakan dalam simulasi ini adalah resistor non linear 

dengan nilai characteristic yang disetting sesuai dengan waktu kerja arrester 6 

kV. Setting resistor non linear ini adalah setting arrester dengan nilai Uc (MCOV) 

sebesar 6 rms. Dengan karakteristik jenis kerja Heavy Duty seperti yang dapat 

dilihat pada tabel 4.1 dan gambar 43 (tampilan lebih jelas dapat dilihat pada 

lampiran) di bawah ini. 

 

Tabel 4.1  

Karakteristik V-I arrester ZnO 6 kV 

Arus (A) Tegangan Puncak (V) 

0.000009 1428.6 

0.000027 7142.9 

0.00009 10000.0 

0.00045 11071.4 

0.009 11428.6 
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Lanjutan dari tabel 4.1 Karakteristik V-I arrester ZnO 6 kV 

Arus (A) Tegangan Puncak (V) 

0.9 12000.0 

9 12678.6 

112.5 14071.4 

225 14500.0 

450 15000.0 

900 15857.1 

1350 16428.6 

2700 17285.7 

4500 18142.9 

9000 19428.6 

18000 21357.1 

36000 24000.0 

90000 30000.0 

 

 

Gambar 43 Kurva karakteristik typical V-I arrester ZnO 6 kV 
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Nilai karakteristik ini akan menjadi nilai input bagi karakteristik resistor non 

linear yang akan digunakan sebagai arrester dalam simulasi menggunakan 

program ATP ini. 

Setelah memasukan semua parameter yang dibutuhkan, maka selanjutnya 

adalah menjalankan simulasi. Jika saat menjalankan simulasi terdapat pesan error, 

perlu diperbaiki dulu dengan melihat komponen yang menyebabkan error 

berdasarkan file LIS yang dihasilkan. Setelah berhasil menjalankan, maka akan di 

plot grafik tegangan yang dihasilkan untuk mendapatkan karakteristik tegangan. 

Nominal tegangan juga dapat dilihat dalam file LIS yang ada.  

Inputan nilai karakteristik arrester 6kV ini diinput pada resistor non linear 

pada program ATP Draw sebagai berikut. 

 

 

Gambar 44 inputan karakteristik resistor non linear 

4.1.3 Konfigurasi skenario 

Dalam penelitian ini, terdapat tiga skenario percobaan untuk mendapatkan 

hasil data yang maksimal.  
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a. Simulasi rangkaian tanpa arrester 

Pada simulasi ini, beban 0.1 Ohm tidak dipasangi arrester, sehingga jika 

terjadi petir, besar kemungkinan akan terjadi kerusakan. Simulasi skenario ini 

dapat dilihat pada gambar 45 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 45 simulasi ATP rangkaian tanpa arrester 

Hasil simulasi yang didapatkan di plot di dalam grafik XY sebagai berikut 

 

Gambar 46 hasil plot simulasi rangkaian tanpa arrester 
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Dari grafik di atas, puncak garis berwarna hijau (v:XX0004) bernilai 150 

kv. Ini adalah nilai puncak tegangan impuls yang terukur. Tegangan yang sangat 

tinggi ini akan mengalir ke beban sebelum terjadi drop tegangan di saluran.  

Puncak garis berwarna biru (v:XX0019) bernilai 100 kv. Garis ini adalah 

tegangan sisa hasil dari residu beban 0.1 Ohm setelah sumber gelombang impuls. 

Hasil simulasi ini, bisa didapatkan dengan rumus pembagi tegangan. Total beban 

adalah 0.3 Ohm, sehingga tegangan yang di drop oleh tiap beban 0.1 Ohm 

merupakan sepertiga tegangan sumber. Karena titik pengukuran berada di point 

XX0019 dimana tegangan yang diukur adalah 2 buah resistor, sehingga tegangan 

yang di drop oleh ke dua resistor ini otomatis dua kali dari drop tegangan tiap 

resistor. Oleh sebab itu nilai 100 kV didapatkan dari hasil simulasi.  

Puncak garis berwarna merah (vXX0001) adalah tegangan yang sampai di 

beban. Nilainya adalah 50 kV. 

 

b. Simulasi rangkaian dengan arrester 

Simulasi berikutnya ditunjukan pada gambar 47 dimana beban 0.1 Ohm 

dilindungi oleh arrester 6 kV, sehingga jika terjadi petir, besar kemungkinan 

Amplitudo tegangan impuls akan dipotong secepat mungkin oleh arrester.  

 

 

Gambar 47 simulasi ATP rangkaian dengan arrester 
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Gambar 48 hasil plot simulasi rangkaian dengan arrester 

Gambar 48 adalah hasil plotting dari rangkaian gambar 47 yang 

disimulasikan pada program ATP.  

Puncak garis berwarna hijau (v:XX0004) bernilai 150 kv. Ini adalah nilai 

puncak tegangan gelombang impuls yang diukur sebelum mengalami drop 

tegangan akibat transmisi maupun beban.   

Puncak garis berwarna biru (v:XX0011) bernilai 80.4 kv. Nilai ini adalah 

hasil pemotongan akibat pemasangan arrester. Terlihat bahwa tegangan yang 

awalnya 100 kV sebelum pemasangan arrester menurun menjadi 80.4 kV akibat 

pemasangan arrester.  Puncak garis berwarna merah (v:XX0001) bernilai 40.2 kv. 

Nilai ini adalah tegangan yang terukur di beban.  
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c. Simulasi rangkaian dengan penambahan kapasitor yang paralel dengan 

arrester 

Arrester 6 kV kini dipasang paralel dengan kapasitor 220 µF seperti yang 

ditunjukan oleh rangkaian simulasi pada gambar 49 berikut. 

 

 

Gambar 49 simulasi ATP Rangkaian dengan arrester paralel kapasitor 

 

 

Gambar 50 hasil plot simulasi rangkaian arrester paralel kapasitor 

Kini arrester dirangkai paralel dengan kapasitor dan hasil simulasi yang 

didapatkan dapat dilihat pada gambar 50. Hasil plot yang ditunjukan pada gambar 

50 menunjukan trend yang jauh berbeda dengan plot-plot sebelumnya. Puncak 

garis hijau (v:XX0004) yang bernilai 150 kv merupakan puncak gelombang 

impuls petir yang terukur. Puncak garis berwarna biru (vXX0011) yang bernilai 

54.5 kv adalah nilai pengukuran tegangan setelah pemasangan arrester dan 

kapasitor.  
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Terlihat jelas bahwa puncak tegangan dengan tanpa kapasitor (hanya 

mengandalkan arrester) bernilai 80.4 kV. Setelah kapasitor dipasang paralel 

dengan arrester, nilai puncak tegangan yang didapatkan menjadi turun. Artinya 

lebih banyak tegangan yang dipotong dari sebelumnya. Puncak garis berwarna 

merah (vXX0001) adalah nilai tegangan di beban. Yaitu bernilai 27 kv. Dari hasil 

simulasi yang telah dilakukan, dapat dirangkum dalam tabel 4.2 sebagai berikut. 

Tabel 4.2  

Rangkuman tegangan residu hasil simulasi ATP 

Skenario 
Tegangan 

impuls (kV) 

Tegangan di titik 

sebelum beban (kV) 

Tegangan 

beban (kV) 

Tanpa arrester 150 100 50 

Dengan arrester 150 80.4 40.2 

Dengan kapasitor 150 54.5 27 

 

d. Simulasi pemasangan variasi kapasitor paralel terhadap arrester 

 

 

Gambar 51 Gambar simulasi pemasangan variasi kapasitor paralel dengan arrester 

 

Pada simulasi ini arrester yang digunakan adalah arrester ZnO dengan 

MCOV 20kV. Simulasi pemasangan variasi kapasitor paralel terhadap arrester 

pada program ATP ditunjukan pada gambar 51 di atas. Arrester ZnO yang 
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digunakan memiliki karakteristik arus-tegangan yang dapat dilihat pada tabel 4.3 

di bawah ini. 

Tabel 4.3  

Karakteristik V-I arrester ZnO 6 kV 

Arus (A) Tegangan Puncak (V) 

0.000009 4761.9 

0.000027 23809.5 

0.00009 33333.3 

0.00045 36904.8 

0.009 38095.2 

0.9 40000.0 

9 42261.9 

112.5 46904.8 

225 48333.3 

450 50000.0 

900 52857.1 

1350 54761.9 

2700 57619.0 

4500 60476.2 

9000 64761.9 

18000 71190.5 

36000 80000.0 

90000 100000.0 

 

Gambar 52 (tampilan lebih jelas dapat dilihat pada lampiran) adalah kurva 

karakteristik V-I  dari tabel 4.3 di atas. 

 



49 

 

 

Gambar 52 Kurva karakteristik typical V-I arrester ZnO 20kV 

Gambar 53 di bawah ini adalah hasil simulasi pemasangan paralel arrester 

dengan kapasitans kapasitor 220µF, 47µF dan 22µF.  

 

Gambar 53 Hasil plot ATP Draw untuk pemasangan variasi kapasitor paralel 

terhadap arrester 
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Kurva V:XX0011 (yang berwarna merah) adalah hasil plot pemasangan 

kapasitor 220 uF terhadap arrester 20kV. 

Kurva V:XX0017 (yang berwarna hijau) adalah hasil plot pemasangan 

kapasitor 47 uF terhadap arrester 20kV. 

Kurva V:XX0035 (yang berwarna biru) adalah hasil plot pemasangan 

kapasitor 22 uF terhadap arrester 20kV. 

 Hasil tegangan puncak yang didapatkan dari simulasi ini dirangkum dalam 

tabel 4.4 sebagai berikut 

Tabel 4.4  

Nilai puncak dari tegangan potong hasil simulasi ATP Draw pada pemasangan 

variasi kapasitans kapasitor paralel arrester 

Kapasitans (µF) Tegangan hasil pemotongan (kV) 

220 62 

47 84 

22 90 

 

Terlihat bahwa semakin besar nilai kapasitans yang diberikan, maka 

semakin besar pula tegangan yang dipotong oleh rangkaian. Artinya, tegangan 

hasil pemotongan yang didapatkan semakin kecil. 

4.2 Pengujian paralelisasi arrester dengan kapasitor 

Pengujian dilakukan menggunakan peralatan yang akan membangkitkan 

gelombang impuls. Gelombang impuls ini kemudian diberikan pada arrester yang 

telah diparalel dengan kapasitor. Pada pengjian ini, kapasitas, rating tegangan dan 

jenis kapasitor akan divariasikan untuk mendapatkan hasil uji yang diinginkan. 

Adapun rangkaian pengujiannya dapat dilihat pada gambar 54 sebagai berikut. 
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Gambar 54 Rangkaian pengujian arrester paralel dengan kapasitor 

 Adapun kapasitas, jenis dan rating tegangan kapasitor yang diuji di 

laboratorium Teknik Tegangan Tinggi dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. 

 

Tabel 4.5 

Jenis, Rating dan kapasitans kapasitor yang digunakan dalam pengujian 

Jenis kapasitor Rating tegangan (V) Kapasitas (µF) 

Polar 

450 470 

450 220 

450 47 

450 33 

450 22 

450 3.3 

450 2.2 

450 1 

Non polar 

50 16 

50 14 

50 12 

50 8.2 

50 6.8 

50 3.3 

50 2.2 
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Lanjutan dari tabel 4.5 Jenis, rating dan kapasitans yang digunakan dalam 

pengujian. 

Jenis kapasitor Rating tegangan (V) Kapasitas (µF) 

Milar 

2000 2 x 10
-7

 

2000 22 x 10
-6

 

2000 27 x 10
-4

 

2000 10
-2

 

2000 12 x 10
-3

 

2000 15 x 10
-3

 

2000 18 x 10
-3

 

2000 27 x 10
-3

 

 

Setelah rangkaian generator impuls menghasilkan gelombang impuls, maka 

selanjutnya, gelombang impuls ini digunakan sebagai input pada arrester ZnO. 

Dimulai dengan mengetahui nilai tegangan impuls tanpa arrester. Dari hasil 

pengujian, didapatkan tegangan impuls standar dengan muka gelombang sebesar 

1.25 µs dan ekor gelombang sebesar 40.1 µs. Dengan nilai puncak tegangan 

impuls sebesar 71.66 kV seperti yang ditunjukan pada gambar 55 di bawah ini. 

 

 

Gambar 55 Gelombang impuls tanpa pengaman arrester (pengujian lab) 
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Setelah itu, arrester dipasang sebagai alat pengaman dan diterpa oleh 

gelombang impuls.  

 

Gambar 56 Gelombang impuls dengan pengaman arrester (pengujian lab) 

Dari hasil yang tertangkap oleh osiloskop pada gambar 56 di atas, terlihat 

bahwa terjadi pemotongan amplitudo gelombang impuls. Titik puncak gelombang 

impuls yang awalnya 71.6 kV (gambar 55), kini dipotong oleh arrester hingga 

nilainya menjadi 48 kV (gambar 56).  

Terlihat bahwa dengan adanya arrester, amplitudo gelombang dapat 

dipotong sebesar 32.55%. Pengujian berikutnya adalah dengan menempatkan 

kapasitor paralel dengan arrester.  

Data pengujian pemasangan berbagai jenis kapasitor ini dapat dilihat 

sebagai berikut. 
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a. Arrester paralel dengan kapasitor polar, rating tegangan 450V dan kapasitas 

470 µF 

 

Gambar 57 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor polar 450 V - 470 µF 

b. Arrester paralel dengan kapasitor polar, rating tegangan 450V dan kapasitas 

220 µF 

 

Gambar 58 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor polar 450V – 220µF 
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c. Arrester paralel dengan kapasitor polar, rating tegangan 450V dan kapasitas 

47 µF 

 

Gambar 59 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor polar 450V – 47µF 

d. Arrester paralel dengan kapasitor polar, rating tegangan 450V dan kapasitas 

33 µF  

 

Gambar 60 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor polar 450V – 33µF 
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e. Arrester paralel dengan kapasitor polar, rating tegangan 450 dan kapasitas 

22 µF 

 

Gambar 61 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor polar 450V – 22µF 

f. Arrester paralel dengan kapasitor polar, rating tegangan 450V dan kapasitas 

3.3 µF 

 

Gambar 62 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor polar 450V – 3.3µF 
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g. Arrester paralel dengan kapasitor polar, rating tegangan 450V dan kapasitas 

2.2 µF 

 

Gambar 63 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor polar 450V – 2.2µF 

h. Arrester paralel dengan kapasitor polar, rating tegangan 450V dan kapasitas 

1 µF 

 

Gambar 64 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor polar 450V - 1µF 
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i. Arrester paralel dengan kapasitor non polar, rating tegangan 50V dan 

kapasitas 16 µF 

 

Gambar 65 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor non polar 50V – 16µF 

j. Arrester paralel dengan kapasitor non polar, rating tegangan 50V dan 

kapasitas 14 µF 

 

Gambar 66 pengujian dengan arrester paralel kapasitor non polar 50V – 14µF 
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k. Arrester paralel dengan kapasitor non polar, rating tegangan 50V dan 

kapasitas 12 µF 

 

Gambar 67 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor  non polar 50V – 12µF 

l. Arrester paralel dengan kapasitor non polar, rating tegangan 50V dan 

kapasitas 8.2 µF 

 

Gambar 68 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor non polar 50V – 8.2µF 
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m. Arrester paralel dengan kapasitor non polar, rating tegangan 50V dan 

kapasitas 6.8 µF 

 

Gambar 69 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor non polar 50V – 6.8 µF 

n. Arrester paralel dengan kapasitor non polar, rating tegangan 50V dan 

kapasitas 3.3 µF  

 

Gambar 70 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor non polar 50V – 3.3µF 
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o. Arrester paralel dengan kapasitor non polar, rating tegangan 50V dan 

kapasitas 2,2 µF 

 

Gambar 71 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor non polar 50V – 2.2µF 

p. Arrester paralel dengan kapasitor milar, rating tegangan 2kV dan 

kapasitas 0.2pF 

 

Gambar 72 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor milar 2kV – 0.2pF 
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q. Arrester paralel dengan kapasitor milar, rating tegangan 2kV dan kapasitas 

220pF 

 

Gambar 73 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor milar 2kV – 220pF 

r. Arrester paralel dengan kapasitor milar, rating tegangan 2kV dan kapasitas 

2.7nF 

 

Gambar 74 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor milar 2kV - 2.7nF 
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s. Arrester paralel dengan kapasitor milar, rating tegangan 2kV dan kapasitas 

10nF 

 

Gambar 75 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor milar 2kV - 10nF 

t. Arrester paralel dengan kapasitor milar, rating tegangan 2kV dan kapasitas 

12nF 

 

Gambar 76 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor milar 2kV – 12nF 
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u. Arrester paralel dengan kapasitor milar, rating tegangan 2kV dan kapasitas 

15nF 

 

Gambar 77 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor milar 2kV – 15nF 

v. Arrester paralel dengan kapasitor milar, rating tegangan 2kV dan kapasitas 

18nF 

 

Gambar 78 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor milar 2kV – 18nF 
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w. Arrester paralel dengan kapasitor milar, rating tegangan 2kV dan kapasitas 

27nF 

 

Gambar 79 Pengujian dengan arrester paralel kapasitor milar 2kV – 27nF 

Dari hasil pengujian yang telah didapatkan di atas disimpulkan dalam tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 4.6  

Tegangan residu setelah pemasangan kapasitor 

jenis rating (V) kapasitas (µF) 
tegangan residu setelah 

pemasangan kapasitor (kV) 

polar 

450 470 2.57 

450 200 2.76 

450 47 3.12 

450 33 3.26 

450 22 3.6 

450 3.3 3.82 

450 2.2 4.3 

450 1 5 
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Lanjutan dari tabel 4.6 Tegangan residu setelah pemasangan kapasitor. 

jenis rating (V) kapasitas (µF) 
tegangan residu setelah 

pemasangan kapasitor (kV) 

non polar 

50 16 3.17 

50 14 3.23 

50 12 3.37 

50 8.2 3.45 

50 6.8 3.54 

50 3.3 3.68 

50 2.2 3.82 

milar 

2000 2 x 10
-7

 5.2 

2000 22 x 10
-6

 1.82 

2000 27 x 10
-4

 3.26 

2000 10
-2

 2.71 

2000 12 x 10
-3

 2.71 

2000 15 x 10
-3

 3.46 

2000 18 x 10
-3

 2.95 

2000 27 x 10
-3

 3.37 

 

Jika di plot dalam bentuk grafik, maka akan terlihat trend nya sebagai berikut. 

 

Gambar 80 Grafik plotting hasil pengujian arreter paralel kapasitor polar 
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Gambar 81 Grafik plotting hasil pengujian arrester paralel kapasitor non polar 

 

Gambar 82 Grafik plotting hasil pengujian arrester paralel kapasitor milar 

Gambar 80, 81, dan 82 dapat dilihat lebih jelas pada lampiran. 

4.3 Analisis pemasangan rangkaian secara paralel  

Dalam rangkaian paralel, nilai impedans yang akan dihasilkan akan bernilai 

lebih kecil dari nilai impedans terkecil yang membentuk rangkaian paralel itu 

sendiri. Sesuai dengan rumus sebagai berikut 

   (4.1) 
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Dengan ZA adalah impedans arrester dan ZC adalah impedans kapasitor. 

Paralelisasi yang terjadi antara arrester dan kapasitor akan membuat nilai 

impedans total rangkaian semakin kecil saat gelombang impuls mengenainya. 

Selain itu, juga dilakukan pengujian apakah arrester dan kapasitor bekerja 

berdampingan dalam memotong tegangan impuls.  

a. Pemasangan kapasitor paralel dengan isolator 

 

 

Gambar 83 simulasi pemasangan kapasitor paralel isolator 

Hasil simulasi dari pemasangan paralel kapasitor dengan isolator ini dapat 

dilihat pada gambar 83 di atas. Tegangan puncak yang didapatkan adalah 

5844800mV. Pemasangan ini dimaksudkan untuk melihat drop tegangan yang 

dihasilkan oleh kapasitor saja. Tanpa melibatkan arrester. Berhubung arus yang 

mengalir sangat kecil melewati isolator yang hambatannya sangat besar, maka 

sebagian arus akan lewat pada kapasitor saja. 
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b. Pemasangan arrester paralel dengan kapasitor 450V, 220µF 

 

 

Gambar 84 simulasi pemasangan kapasitor paralel arrester 

Pemasangan paralel antara kapasitor dan arrester menghasilkan tegangan 

puncak sebesar 5282800mV seperti yang ditunjukan pada gambar 84 di atas. 

c. Perbandingan pemasangan kapasitor + isolator dengan kapasitor + arrester 

 

Gambar 85 perbandingan pengujian pemasangan kapasitor paralel isolator dengan 

pemasangan kapasitor paralel arrester 

Kapasitor + Arrester 

Kapasitor + Isolator 
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Awalnya tegangan di drop oleh impedans kapasitor. Setelah penambahan 

arrester, maka impedans total antara arrester dan kapasitor akan lebih kecil 

dibanding dengan tegangan kapasitor saja. Inilah yang menyebabkan tegangan 

yang didapatkan menurun. Gambar 85 jelas menunjukan adanya penurunan 

tegangan saat sebelum penambahan kapasitor dan setelah penambahan kapasitor. 

Artinya, pemasangan yang dilakukan melibatkan kinerja arrester dan juga 

kapasitor. 

4.4 Analisis variasi kapasitans kapasitor 

Semakin besar nilai kapasitans yang diparalel dengan arrester, semakin 

besar pula pemotongan yang akan didapatkan. Artinya tegangan yang terbaca di 

osiloskop mengecil. Gambar 86 adalah skema pemasangan paralel antara arrester 

dan kapasitor. 

 

Gambar 86 Rangkaian paralel arrester ZnO dengan kapasitor 

Nilai kapasitans yang semakin besar akan membuat pemotongan Amplitudo 

lebih banyak. Hasil ini dapat dibuktikan oleh gambar 57 hingga gambar 64 untuk 

pengujian variasi kapasitans kapasitor polar dan gambar 65 hingga gambar 71 

pada pengujian variasi kapasitans kapasitor non polar. Hal ini juga dapat 

dibuktikan dengan rumus impedans sebagai berikut. 

    (4.2) 

Dari rumus tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai 

kapasitans (C) yang diberikan, maka semakin kecil pula nilai Zc yang didapatkan. 

    (4.3) 
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 Dengan mengecilnya nilai ZC, maka nilai Impedans total (ZTotal) antara 

arrester (ZA) dan kapasitor (Zc) mengecil. Terlihat pada rumus ZTOTAL di atas, sifat 

konduktifnya meningkat saat gelombang petir mengenainya. Dari pengujian yang 

telah dilakukan dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut. 

 

Gambar 87 hubungan antara kenaikan kapasitans kapasitor polar dengan tegangan 

potong yang dihasilkan rangkaian 

 

Gambar 88 Hubungan antara kenaikan kapasitans kapasitor non polar dengan 

tegangan potong yang dihasilkan rangkaian 

Kapasitor polar 450V 2.2uF 

Kapasitor polar 450V 3.3uF 

Kapasitor polar 450V 33uF 

Kapasitor polar 450V 470uF 

Kapasitor non polar 50V 2.2uF 

Kapasitor non polar 50V 6.8uF 

 

Kapasitor non polar 50V 16uF 
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4.5 Analisis variasi rating tegangan kapasitor 

 Rating tegangan pada kapasitor tidak terlalu berpengaruh pada pemasangan 

ini. Rating yang tertera pada kapasitor yang diuji adalah rating tegangan untuk 

gelombang DC bukan gelombang impuls, sehingga tingkat ketahanan yang ada 

juga berbeda.  

  

4.6 Analisis variasi jenis kapasitor 

Pemasangan kapasitor menimbulkan riak tegangan pada gelombang residu 

seperti yang terlihat pada gambar 89, sehingga butuh percobaan lebih lanjut dalam 

mengkompensasi riak yang ada. Riak yang muncul ini disebabkan adanya proses 

charging dan discharging pada kapasitor itu sendiri.  

Adanya kapasitor yang dirangkai paralel dengan arrester ini menimbulkan 

tegangan spike yang sangat tinggi dan terjadi dalam waktu sangat singkat. 

Fenomena yang dapat dilihat pada gambar 89 ini terjadi karena sebelum kapasitor 

mengalirkan arus, ia bersifat short circuit sehingga tegangan yang terukur tinggi 

akibat arus yang sangat besar melaluinya.  

 

Gambar 89 Tegangan spike yang muncul dalam waktu singkat 

Tegangan Spike  
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Kapasitor polar dan non polar memiliki nilai kapasitans yang lebih besar 

dibandingkan dengan kapasitor milar.  

 

Gambar 90 Riak hasil tegangan potong dari paralesisasi arrester dan kapasitor 

Hasil percobaan menggunakan kapasitor milar seperti yang dapat dilihat 

pada gambar 72 hingga gambar 79 menunjukan trend yang tidak stabil. Hal ini 

terjadi karena sifat bahan penyusun kapasitor milar yang berbeda dengan 

kapasitor polar dan non polar.  

Tabel 4.6 merangkum semua data pengujian yang telah dilakukan dengan 

variasi jenis, rating tegangan dan kapasitans kapasitor. 

Kapasitor polar memiliki bahan dielektrik berupa elektrolit dan kapasitor 

non polar memiliki bahan dielektrik keramik dan mika, sedangkan bahan 

dielektrik dari kapasitor milar adalah kertas. Perbedaan bahan penyusun ini akan 

sangat berpengaruh pada nilai kapasitans yang tiap kapasitor miliki. 

Kapasitor melakukan charging dengan waktu pengisian sebagai berikut 

    (4.4) 
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Kapasitor polar maupun non polar yang digunakan dalam penelitian ini, 

memiliki nilai kapasitans dalam orde mikroFarad. Sedangkan kapasitor milar 

memiliki kapasitans dalam orde pikoFarad. Gelombang petir yang merupakan 

gelombang impuls memiliki ekor gelombang pada periode 50µs. 

Nilai R yang seri dengan kapasitor pengujian adalah ke empat buah nilai Rd 

sesuai dengan yang ditunjukan oleh gambar 54. Total nilai resistans ini adalah 80 

Ω. Tabel 4.5 menunjukan bahwa kapasitans terkecil yang dimiliki oleh kapasitor 

polar adalah 1µF dan non polar adalah 2.2µF. Artinya, periode terkecil sekalipun 

dari kapasitor polar maupun non polar yang diteliti nilainya masih lebih besar 

dari pada nilai periode tegangan impuls yang mengenainya, sehingga tegangan 

potong yang didapatkan juga bersifat stabil. 

Kapasitans kapasitor milar yang ukurannya paling besar sesuai dengan tabel 

4.5 adalah 27nF (0.027 µF). Artinya, Kapasitor terisi secara penuh dan setelah 

melewati masa pengisiannya ia akan discharge pada arrester walaupun kontribusi 

arus yang ia berikan sangat kecil, sehingga nilai tegangan potong yang didapatkan 

tidak stabil. 

4.7 Analisis ketahanan kapasitor terhadap gelombang impuls 

Pada pengujian ini, juga diamati ketahan kapasitor terhadap gelombang 

impuls. Percobaan dilakukan pada kapasitor non polar dengan rating tegangan 

250V dan kapasitas 4.7µF. 
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Gambar 91 Pengujian pertama kapasitor non polar 250V 4.7µF 

 

Gambar 92 Pengujian ke-dua kapasitor non polar 250V 4.7µF 
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Gambar 93 Pengujian ke-tiga kapasitor non polar 250V 4.7µF 

Pengujian pertama pada gambar 91, pengujian ke dua pada gambar 92 dan 

pengujian ke tiga pada gambar 93 dibandingkan pada gambar 94 berikut. 

 

Gambar 94 Perbandingan simulasi pengujian 1, 2, dan 3 

Pengujian ke dua 

Pengujian ke tiga 

Pengujian pertama 
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Hasil pengujian ketahanan kapasitor terhadap gelombang impuls dapat 

dirangkum dalam tabel 4.7 sebagai berikut. 

Tabel 4.7  

pengujian ketahanan kapasitor terhadap gelombang impuls 

Pengujian 1 Pengujian 2 Pengujian 3 

nilai di 

osiloskop 

(mV) 

nilai 

setelah 

dikonversi 

(kV) 

nilai di 

osiloskop 

(mV) 

nilai 

setelah 

dikonversi 

(kV) 

nilai di 

osiloskop 

(mV) 

nilai setelah 

dikonversi 

(kV) 

190 5.34 208 5.84 216 6 

 

Dari hasil  percobaan yang telah dirangkum dalam tabel 4.7 di atas, terlihat 

bahwa semakin banyak pengujian yang dilakukan, kapasitor cenderung naik 

impedansnya, sehingga menaikan nilai impedans total rangkaian. Hal ini akan 

membuat  tegangan potong yang didapatkan semakin besar pula.  

Proses charging pada kapasitor akan membuat nilai tegangannya naik saat 

dikenai tegangan impuls. Semakin sering ia dikenai tegangan maka semakin 

bertambah tegangan yang ia simpan. Hal inilah yang menyebabkan tegangan 

semakin lama semakin naik saat kapasitor semakin sering diterpa oleh gelombang 

impuls. 

Ini tidak baik untuk penggunaan jangka panjang, karena semakin sering 

kapasitor diterpa tegangan impuls, maka semakin naik nilai tegangannya dan 

suatu waktu akan mencapai keadaan dimana kapasitor sudah tidak bermanfaat 

lagi. Dan yang bekerja hanya arrester saja. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil simulasi ATP Draw dan percobaan laboratorium yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa  

1. Pemasangan arrester paralel dengan kapasitor dapat memotong Amplitudo 

gelombang impuls sebesar 92-97 persen dari tegangan impuls yang ada.  

2. Rating yang tertera pada kapasitor yang diuji adalah rating tegangan untuk 

gelombang DC bukan gelombang impuls. 

3. Semakin besar nilai kapasitans (C) yang diparalel dengan arrester, semakin 

besar pula tegangan potong yang akan didapatkan.   

4. Perbedaan jenis kapasitor yang digunakan akan berpengaruh pada waktu 

pengisian (charging time). 

5. Pemasangan kapasitor menimbulkan riak tegangan pada gelombang output, 

sehingga akan menggangu peralatan yang berfrekuensi tinggi.  

6. Kapasitor juga kurang handal jika dipakai dalam waktu yang lama, karena 

nilai impedansnya semakin lama semakin naik saat diberikan tegangan 

impuls terus menerus. 

7. Kapasitor juga menimpulkan spike tegangan sebelum melakukan 

pemotongan sehingga sangat berbahaya mengingat tegangan spike yang 

ditimbulkan sangat besar nilainya. 

 

5.2 Saran 

 Pemasangan kapasitor paralel terhadap arrester memiliki efek tambahan 

berupa riak tegangan dan ini memiliki efek negatif bagi peralatan yang 

berfrekuensi tinggi. Oleh sebab itu diharapkan butuh studi lebih lanjut untuk 

mengkompensasi riak yang ditimbulkannya. 
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