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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Salah satu komponen tegangan tinggi yang memegang peranan penting 

adalah isolator. Isolator yang paling umum digunakan untuk aplikasi tegangan 

tinggi terbuat dari bahan keramik dan gelas, namun tidak jarang pula isolator 

menggunakan bahan yang terbuat dari polimer dan sillocon rubber. Pada umumnya 

isolator yang digunakan untuk aplikasi tegangan menengah, tegangan tinggi, hingga 

tegangan ekstra tinggi adalah isolator bebrbentuk piring. Isolator piring terdiri dari 

bahan dielektrik, jepitan logam, dan bahan perekat yang mengikat jepitan logam 

dengan bahan dielektrik. Dengan demikian isolator piring merupakan gabungan 

dari “konduktor-dielektrik-konduktor” yang analog dengan komposisi suatu 

kapasitor (Tobing, 2012). 

Pada keadaan sehari-hari isolator dipasang di ruang terbuka, sehingga banyak 

terpengaruh oleh keadaan sekitar, misalnya pengaruh dari suhu, radiasi ultraviolet, 

tekanan dan kelembapan udara, serta konduktivitas polutan yang menempel pada 

permukaan isolator (Bonggas,2007). Polutan yang menempel pada isolator berasal 

dari polutan yang berada di udara yang terletak di sekitar isolator tersebut. Polutan 

yang menempel pada isolator berangsur-angsur membentuk lapisan tipis di 

permukaan isolator. Polutan yang paling berpengaruh dalam mengurangi nilai 

resistivitas permukaan isolator adalah polutan garam. Garam yang terkontaminasi 

dengan air bersifat konduktif dan dapat mengalirkan arus bocor melalui permukaan 

isolator kaca. Arus bocor akan meningkat signifikan apabila kondisi lingkungan 

lebih lembab (Rudi, 2008). 

Untuk merepresentasikan polutan yang menempel pada permukaan isolator 

plat berbahan kaca pada keadaan nyata, maka menggunakan larutan natrium 

klorida. Dengan membagi letak pita konduksi pada permukaan isolator menjadi tiga 

bagian yaitu ground, middle, dan HV nantinya akan didapatkan hubungan antara 

lokasi pita konduksi terhadap arus bocor yang terjadi di permukaan isolator kaca.  
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Pada penelitian sebelumnya telah dibahas mengenai pengaruh letak pita 

konduksi pada permukaan isolator kaca terhadap tingkat arus bocor. Penelitian 

tersebut menggunakan isolator kaca dengan elektroda berbentuk plat, pada 

penelitian sebelumnya ditemukan perilaku menarik pada isolator, yaitu nilai arus 

bocor memuncak pada daerah middle (Andaru, 2017). Untuk penelitian ini akan 

dibahas pengaruh letak pita konduksi pada permukaan isolator plat berbahan kaca 

namun elektroda yang digunakan berbentuk plat pada bagian ground dan plat 

berbentuk jarum pada bagian high voltage yang dipasang secara horizontal. 

Atas dasar latar belakang tersebut, maka didalam penelitian ini akan diuji 

karakteristik tingkat arus bocor pada permukaan isolator kaca. Lapisan konduktif 

pada permukaan isolator kaca menggukan polutan berupa larutan natrium klorida 

yang mereprsentasikan dari zat polutan yang ada di udara. Larutan natrium klorida 

merupakan zat pengotor yang paling berpengaruh karena bersifat konduktif. 

Tegangan uji yang diberikan menggunakan tegangan tinggi ac yng nantinya dapat 

terukur arus bocor yang terjadi di permukaan isolator kaca.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah untuk penelitian ini adalah :  

1. Bagaiman pengaruh nilai molaritas natrium klorida terhadap nilai  

konduktivitas larutan natrium klorida 

2. Bagaimana pengaruh konduktivitas larutan natrium klorida terhadap 

arus bocor dengan variasi tegangan uji yang diberikan menggukanan 

tegangan tinggi AC.  

3. Bagaimana pengaruh letak pita konduksi pada permukaan isolator datar 

berbahan kaca diantara sususan elektroda jarum-plat terhadap terhadap 

arus bocor dengan variasi tegangan uji yang diberikan menggukanan 

tegangan tinggi AC. 
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4. Bagaimana pengaruh lebar pita konduksi pada permukaan isolator datar 

berbahan kaca diantara sususan elektroda jarum-plat terhadap arus 

bocor dengan variasi tegangan uji yang diberikan menggukanan 

tegangan tinggi AC.  

 

1.3 Batasan Masalah  

Pembahasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada hal hal berikut: 

1. Pada penelitian ini, jenis isolator yang akan digunakan adalah isolator 

datar dari bahan kaca . 

2. Larutan yang digunakan sebagai lapisan konduktif pada permukaan 

isolator kaca adalah larutan natrium klorida (NaCl), dengan tingkat 

konsentrasi tertentu. 

3. Pengamatan yang dilakukan adalah mengamati pengaruh lokasi pita 

konduksi yang dipasang horizontal pada permukaan isolator kaca 

terhadap tingkat arus bocor pada permukaan isolator kaca.  

4. Pelapisan sebagai representasi dari zat polutan dengan menggunakan 

larutan natrium klorida (NaCl).  

5. Parameter yang akan diamati adalah tingkat arus bocor pada permukaan 

isolator kaca dengan variasi lokasi pita konduksi dengan elektroda plat 

plat dan elektroda plat berbentuk jarum. 

6. Pengujian menggunkan tegangan tinggi AC dan dilakukan di 

Laboraturium Teknik Tegangan Tinggi Teknik Elektro Universitas 

Brawijaya. 

7. Tidak mempertimbangkan tekanan pengolesan larutan natrium klorida 

pada permukaan isolator kaca. 

 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mendapatkan karakterisitik 

pengaruh konduktivitas larutan natrium klorida, letak pita konduksi, dan lebar pita 

konduksi pada permukaan isolator kaca datar, diantara susunan elektroda jarum-
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plat terhadap arus bocor dengan variasi tegangan uji yang digunakan adalah 

tegangan tinggi AC.  

 

1.5 Manfaat  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi penulis, mampu memberikan pembelajaran dalam menganalisis 

pengaruh lokasi pita konduksi pada permukaan isolator kaca terhadap 

tingkat arus bocor permukaan.  

2. Bagi pembaca, mampu memberikan wawasan mengenai gejala tingkat 

arus bocor pada sistem tegangan tinggi, sistem tegangan menengah dan 

memberikan wawasan tentang adanya pengaruh lokasi pita konduksi 

yang divariasikan horizontal yang menyebabkan kerugian energi 

elektrik akibat adanya arus bocor pada permukaan isolator kaca.  

3. Bagi kalangan akademisi, diharapkan mampu digunakan sebagai 

rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai isolator listrik   

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika pembahasan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :  

BAB I   : PENDAHULUAN  

Pendahuluan memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menguraikan tentang dasar teori yang mendukung 

terhadap penelitian yang akan dilakukan dan untuk mendukung 

permasalahn yang akan dibahas pada penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Metode penelitian menguraikan tentang metode dan langkah kerja yang 

terdiri dari studi literatur, pengambilan data, perhitungan dan analisis, 

serta pengambilan kesimpulan dan saran.  
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BAB IV  : PEMBAHASAN 

Pembahasan menguraikan data-data yang diperlukan, dengan analisis 

terhadap masalah yang akan diajukan sehingga diperoleh hasil dalam 

penelitian ini. 

BAB V   : KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan dan saran memuat tentang kesimpulan dari penelitin dan 

saran untuk penelitian berikutnya  


