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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tansformator daya 

Transformator adalah peralatan listrik yang statis untuk 

mentransformasikan energi listrik dari satu rangkaian listrik ke rangkaian 

lainnya dengan cara mengubah nilai tegangan tanpa merubah nilai frekuensi. 

Transformator disebut sebagai peralatan yang statis karena tak terdapat bagian 

yang bergerak atau berputar, tidak seperti generator atau motor. Cara 

pengubahan tegangan ini dilakukan dengan memanfaatkan prinsip induktansi 

elektromagnetik pada lilitan. Fenomena induksi elektromagnetik ini terjadi 

dalam satu waktu pada transformator adalah induktansi sendiri pada masing- 

masing lilitan yang diikuti oleh induktansi bersamaan antar lilitan. 

Untuk lebih sederhananya transformator terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

lilitan primer, lilitan sekunder dan inti besi. Lilitan primer adalah bagian 

transformator yang terhubung dengan rangkaian sumber energi (catu daya). 

Lilitan sekunder adalah bagian transformator yang terhubung dengan rangkaian 

bebannya. Inti besi adalah bagian transformator yang bertujuan untuk 

mengarahkan keseluruhan flux magnet yang dari lilitan primer agar masuk ke 

lilitan sekunder. Berikut ini adalah Gambar dari susunan sebuah transformator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Susunan Transformator [1] 
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Dimana : 

V1          =  tegangan primer V2            =    tegangan sekunder 

 

I1                =   arus primer I2              =    arus sekunder 

 

N1            =   jumlah lilitan primer 

 

N2            =    jumlah lilitan sekunder 

Salah satu bagian penting dari sistem tenaga listrik adalah transformator yang 

disebut sebagai transformator daya atau power transformer. Transformator daya 

dapat diartikan sebagai sebuah transformator yang berfungsi untuk memindahan 

energi listrik dari rangkaian listrik antara generator dengan rangkaian primer dari 

sistem distribusi. Berikut adalah gambar dari sebuah transformator daya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Contoh Sebuah Transformator Daya [2] 

Keterangan: 

1.   mounting flange    9.    Terminal connection 

2.   Tangki transformator   8.    HV Bushing 

3.   core (inti)    11.  Baut pada core (inti) 

4.   konservator    12.   Header 

5.   sirip radiator (Radiator Fin)   13.   termometer 

6.   Windings     14.   Relai bucholz  

7.   LV Bushing     15.   Breather  

10. Carriage  
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2.2 Transformator 3 Fasa 

Transformator tenaga atau tiga fasa adalah suatu peralatan tenaga listrik yang 

berfungsi untuk menyalurkan daya atau energi listrik dari tegangan tinggi ke 

tegangan rendah atau sebaliknya (mentrasformasikan tegangan) dengan frekuensi 

yang tidak berubah. Transformator 3 fasa secara prinsip sama dengan sebuah 

transformator 1 fasa. Perbedaan mendasar adalah  pada sistem yaitu sistem satu fasa 

dan tiga fasa, sehingga sebuah transformatortiga fasa dapat dihubung segitiga 

(wye), bintang (delta) atau zig-zag. 

Transformator tiga fasa digunakan untuk sistem transmisi dan distribusi tenaga 

listrik karena pertimbangan agar lebih ekonomis. Transformator tiga fasa banyak 

sekali mengurangi berat dan lebar kerangka, sehingga harganya akan lebih murah 

bila dibandingkan dengan penggabungan tiga buah transformator satu fasa dengan 

rating daya yang sama. Tetapi transformator tiga fasa ini juga mempunyai beberapa 

kekurangan, salah satunya bila fasa mengalami kerusakan, maka seluruh 

transformator harus diganti atau dilakukan pengujian secara komprehensif, tetapi 

bila transformator terdiri dari tiga buah transformator satu fasa, bila salah satu fasa 

transformator mengalami kerusakan. Sistem masih bisa dioperasikan dengan sistem 

hubungan “open delta”. 

 

2.3 Prinsip Kerja Transformator 

Transformator merupakan peralatan listrik statis yaitu sebuah rangkaian 

magnetik yang terdiri dari dua belitan atau lebih, secara induksi elektromagnetik, 

mentransformasikan daya (arus dan tegangan) sistem AC (alternating current) ke 

sistem arus dan tegangan lain  dengan frekuensi yang tetap. (std. IEC 60076-part1 

th. 2011). Transformator mempunyai prinsip induksi elektromagnetik yaitu hukum 

ampre dan induksi faraday seperti pada Gambar 2.3, diamana dikatakan perubahan 

arus atau medan listrik dapat membangkitkan medan magnet serta perubahan 

medan magnet atau flux medan magnet dapat membangkitkan tegangan induksi. 
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Gambar 2.3 Prinsip Hukum Elektromagnetik [3] 

 

Pada Gambar 2.4 arus AC (alternating current)  yang mengalir di belitan 

tegangan tinggi akan membangkitkan flux magnet yang kemudian mengalir melewati 

inti besi antara dua belitan, flux magnet ini menginduksikan kumparan tegangan 

rendah sehingga dalam ujung kumparan sekunder ini terdapat perbedaan potensial 

atau tegangan yang  terinduksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Elektromagnetik pada trafo [3] 

 

2.4 Konstruksi dan Komponen Transformator 

Transformator tiga fasa digunakan untuk sistem jaringan listrik yang berdaya 

besar, baik pada sistem pembangkitan, transmisi maupun distribusi. Konstruksi 

transformator tiga fasa yang mempunyaidaya besar dalam bentuk potongan bisa 

dilihat Gambar 2.5 Inti trafo berbentuk E-I dengan belitan primer dan sekunder pada 

semua kaki inti trafo. Terminal sisi tegangan tinggi (primer) tampak dari isolator 
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yang panjang. Terminal tegangan rendah (sekunder)   dengan terminal lebih pendek. 

Trafo ditempatkan dalam rumah trafo yang diisi dengan minyak trafo yang 

berfungsi sebagai pendingin sekaligus isolasi. Secara berkala minyak trafo diganti. 

Pendinginan rumah trafo disempurnakan dengan dipasang sirip pendingin agar 

panas mudah diserap oleh udara luar. Trafo tiga fasa bisa dibangun dari dua buah 

trafo satu fasa, atau tiga buah trafo satu fasa. Untuk trafo tiga fasa berukuran berdaya 

besar, dibangun dari tiga buah trafo satu fasa, tujuannya jika ada salah satu fasa yang 

rusak atau terbakar, maka trafo yang rusak tersebut dapat diganti dengan cepat dan 

praktis. 

Transformator tiga fasa mempunyi enam kumparan seperti pada Gambar 2.6.  

Tiga kumparan sisi primer dan tiga kumparan sisi sekunder. Kumparan primer 

diberikan nomor awal 1, kumparan 1U1-1U2 berarti primer fasa U. Kumparan 

sekunder yaitu 2U2 – 2U1. Kumparan primer atau sekunder dapat dihubungkan 

secara bintang atau segitiga. 

 

Gambar 2.5 Bentuk Fisik Transformator Tiga Fasa [3] 

 

 

 

 

 

 

Gmbar 2.6 Kumparan Primer dan Sekunder Trafo Tiga Fasa [3] 
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Secara umum sebuah transformator tiga fasa mempunyai konstruksi seperti 

Gambar 2.7. Yang menjadi beda yaitu alat bantu dan sistem pengamannya, 

tergantung pada letak pemasangan, sistem pendinginan, pengoperasian, fungsi dan 

pemakaiannya. Bagian utama, alat bantu, dan sistem pengaman yang ada pada 

sebuah transformator daya adalah : 

a. Bagian Dalam pada Transformator      b. Bagian Luar pada Transformator 

Gambar 2.7 Konstruksi Transformator Tiga Fasa [3] 

 

2.4.1 Inti Besi  

Inti besi adalah tempat melekatnya kumparan dan berfungsi sebagai jalannya 

flux magnetik. Besi yang digunakan untuk inti transformator biasanya mempunyai 

kadar silicon yang tinggi dan diproses agar memiliki permeabilitas yang tinggi dan 

rugi – rugi histeris yang kecil pada operasi normal. Inti besi berfungsi untuk 

memperlancar  flux yang dimunculkan oleh arus listrik yang melewati kumparan. 

Terbuat dari lempengan – lempengan besi tipis yang berisolasi, untuk mengurangi 

panas sebagai rugi-rugi besi (eddy current). Ada dua jenis inti yang biasanya 

digunakan pada trafo ada yang menggunakan inti ini adalah cara pemasangan 

kumparan primer dan sekundernya, kedua jenis inti tersebut adalah : 

1. Tipe inti (Core) 

2. Tipe Cangkang (Shell) 
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2.4.2 Kumparan 

Kumparan pada trafo adalah kawat penghantar yang dialiri oleh arus listrik 

dibagian primer dan sekunder yang dililiti pada inti besi trafo. Untuk mencegah 

mengalirnya arus dari kumparan tersebut ke inti besi atau bagian lain dari trafo 

biasanya kawat kumparan tersebut dibatasi dengan isolasi padat seperti pertinax, 

kertas dan sebagainya. Umumya pada trafo terdapat kumparan primer dan skunder. 

Bila kumparan primer dihubungkan dengan tegangan arus bolak balik maka pada 

kumparan tersebut akan terjadi flux. 

Flux ini memberikan induksi pada tegangan dan apabila pada rangkaian sisi 

sekunder dihubungkan ke beban maka menghasilkan arus pada belitan/kumparan 

ini. Jadi kumparan dikatakan sebagai alat transformasi (merubah) tegangan dan 

arus. Jumlah lilitan pada trafo pada bagian primer dan skunder juga akan 

menentukan apakah trafo berfungsi sebagai penaik (step up) atau penurun tegangan 

(step down). 

 

2.4.3 Minyak transformator 

Minyak trafo berfungsi ganda yaitu menjadi bahan pendingin dan bahan isolasi 

pada transformator. Minyak sebagai pendingin dipilih karena dapat berfungsi untuk 

sirkulasi panas dengan baik. Sedangkan sebagai bahan isolasi, minyak berfungsi  

mengisi ruangan antara kumparan primer dan sekunder sehingga tidak akan 

menimbulkan break down antara kumparan tersebut.  

 

2.4.4 Tangki Transformator 

Tangki transformator merupakan salah satu konstruksi yang mempunyai fungsi 

menyimpan minyak untuk transformator dan juga sebagai pelindung (cover) untuk 

semua bagian dari transformator yang terendam di dalam minyak.  Macam – macam 

ukuran untuk tangki ini disesuaikan dengan ukuran inti  (core) dan belitan. Terdapat 

beberapa jenis – jenis tangki, diantaranya yaitu: 

a. Tipe sirip (tank corrugated) 

b. Tipe Conventional Beradiator 

c. Tipe Hermatically Sealed Tank With N2 Cushined 
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2.4.5 Konservator Transformator 

Konservator berfungsi ketika adanya kenaikan suhu saat operasi pada 

transformator, sehingga minyak isolasi memuai yang berdampak pada volume yang 

bertambah. Sebaliknya  ketika terjadi penurunan suhu saat beroperasi, maka minyak 

menyusut dan juga volume minyak  terjadi penurunan. Dari  hal tersebut, volume 

udara akan bertambah dan berkurang. Untuk mengatasi minyak isolasi 

transformator tidak mendapatkan kontaminasi oleh kelembaban dan oksigen dari 

udara luar (tanpa rubber bag) maka udara yang masuk kedalam konservator harus 

difilter menggunakan silicagel sehingga kandungan dari uap air bisa diminimalisir. 

Untuk menghindari agar minyak trafo tidak berhubungan langsung dengan 

udara luar, maka saat ini konservator dirancang dengan menggunakan breather bag 

atau rubber bag yaitu sejenis balon karet yang dipasang di dalam tangki 

konservator. Silicagel sendiri memiliki batasan kemampuan untuk menyerap 

kandungan uap air sehingga pada periode tertentu silicagel tersebut harus 

dipanaskan bahkan perlu dilakukan penggantian. Dehydrating Breather merupakan 

teknologi yang berfungsi untuk mempermudah pemeliharaan silicagel, dimana 

terdapat pemanasan otomatis ketika silicagel mencapai kejenuhan tertentu 

 

2.4.6 Bushing 

Hubungan antara terminal kumparan trafo ke jaringan luar melalui sebuah 

peralatan yang dikenal dengan nama bushing isolasi yaitu sebuah konduktor yang 

diselubungi oleh isolator dimana isolator ini melindungi konduktor dengan body 

(badan) trafo. Bushing isolasi biasanya terbuat dari bahan porcelain. 

 

2.4.7 Sistem Pendingin Transformator 

Dalam inti besi dan kumparan akan menimbulkan panas akibat rugi- rugi besi 

dan rugi-rugi tembaga. Panas ini akan menyebabkan peningkatan suhu yang 

berlebihan yang dapat merusak isolasi pada transformator. Untuk mengurangi 

peningkatan suhu transformator tersebut maka perlu dilengkapi dengan alat atau 

sistem pendingin yang bisa menyalurkan keluar panas transformator tersebut. 

Media yang dipakai pada sistem pendingin dapat berupa udara atau gas, minyak, air 
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dan lain sebagainya. 

 Pada cara alamiah, pengaliran pendingin sebagai akibat adanya perbedaan 

suhu media untuk mempercepat perpindahan panas dari media tersebut ke udara 

keluar diperlukan bidang perpindahan yang lebih luas antar media 

(minyak,udara,gas), dengan cara melengkapi trafo dengan sirip (radiator). 

Sedangkan dengan cara paksa, penyaluran panas dipercepat dengan peralatan bantu 

yaitu fan . Menurut cara pendinginannya dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:  

 

Tabel 2.1 Macam - Macam Sistem Pendingin Trafo 

 

NO 

 

Jenis Sistem 

Pendingin 

Media 

Di Dalam Trafo Di Luar Trafo 

Sirkulasi 

Alamiah 

Sirkulasi 

Paksa 

Sirkulasi 

Alamiah 

Sirkulasi 

Paksa 

1 AN - - Udara - 

2 AF - - - Udara 

3 ONAN Minyak - Udara - 

4 ONAF Minyak - - Udara 

5 OFAN - Minyak Udara - 

6 OFAF - Minyak - Udara 

7 OFWF - Minyak - Air 

8 ONAN / ONAF Gabungan 3 dan 4 

9 ONAN / OFAN Gabungan 3 dan 5 

10 ONAN / OFAF Gabungan 3 dan 6 

11 ONAN / OFWF Gabungan 3 dan 7 

 

2.4.8 Tap Changer 

Tap Changer adalah alat pengubah perbandingan lilitan dari transformator 

untuk mendapatkan tegangan operasi sekunder yang diinginkan dari tegangan 

jaringan primer yang berubah – ubah. Tap changer yang hanya dapat dioperasikan 

untuk memindahkan tap trafo didalam keadaan tak berbeban yang disebut dengan 

off load tap changer dan hanya dapat dioperasikan secara manual. Tap changer 
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yang dapat beroperasi dalam keadaan mempunyai beban disebut on load tap 

changer sehingga dapat dioperasikan secara otomatis. 

 

2.4.9 Radiator 

Radiator berfungsi untuk memperluas daerah pendinginan, yaitu daerah yang 

berhubungan langsung dengan udara luar dan sebagai tempat terjadinya sirkulasi 

panas. 

 

2.4.10 Alat Indikator 

Untuk mengawasi selama trafo beroperasi maka perlu adanya indicator pada 

trafo tersebut, berikut salah satu jenis indikatornya : 

a. Indikator Suhu Minyak 

b. Indikator Permukaan Minyak 

c. Indikator Sistem Pendingin 

d.  Indikator Kedudukan Tap 

2.5 Hubungan Transformator 

2.5.1 Hubungan Bintang-Bintang (Y – Y) 

Hubungan seperti Gambar 2.8 dari jenis hubung ini akan lebih ekonomis untuk 

arus nominal yang lebih kecil. Total dari lilitan setiap fasa dan isolasi dengan batas 

minimum karena tegangan fasa 1/√3 tegangan jala-jala (Line), juga tak ada 

perubahan fasa antara tegangan tinggi dengan rendah. Bila beban pada sisi sekunder 

dari transformator tak seimbang, maka tegangan fasa dari sisi beban akan berubah 

kecuali titik bintang dipentanahankan. 
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Gambar 2.8 Hubungan Bintang-Bintang (Y – Y) [4] 

 

2.5.2 Hubungan Segitiga-Segitiga (∆-∆) 

Hubungan seperti Gambar 2.9 ini pada umumnya digunakan ke dalam sistem 

yang menyalurkan arus besar pada tegangan sekunder dan terutama saat 

kesinambungan dari pelayanan harus dipelihara meskipun satu fasa mengalami 

kegagalan. Beberapa keuntungan dari hubungan segitiga-segitiga adalah : 

 Tidak terjadi perubahan pada fasa antara tegangan tinggi dengan rendah. 

 Berkurangnya luas penampang dari konduktor karena arus fasa 1/√3 arus jala-

jala. 

 Pada sisi tegangan rendah tidak terjadi beban tak seimbang. 

Sedankan kerugian yang dialami pada hubungan segitiga-segitiga adalah: 

 Membutuhkan isolasi yang lebih banyak dibandingkan dengan hubungan 

bintang-bintang. 

 Dapat terjadi kerugian yang membahayakan jika tidak ada titik bintang karena 

apabila salah satu jala-jala terhubung ke tanah karena kegagalan, tegangan 

maksimum antara kumparan dan inti akan mencapai tegangan jala-jala penuh. 
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Gambar 2.9 Hubungan Segitiga – Segitiga (∆-∆) [4] 

 

2.5.3 Hubungan Bintang-segitiga (Y-∆) 

Hubungan transformator tipe seperti Gambar 2.10 sesuai prinsipnya digunakan 

untuk penurun tegangan (Step Down) untuk jaringan transmisi. Dalam hubungan 

bintang segitiga ini, perbandingan tegangan jala-jala 1/√3 kali perbandingan lilitan 

transformator dan tegangan sekunder tertinggal 30 derajat dari tegangan primer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Hubungan Bintang – Segitiga (Y-∆) [4] 
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2.5.4 Hubungan Segitiga-Bintang (∆-Y) 

Hubungan seperti Gambar 2.11 ini umumnya digunakan untuk menaikkan 

tegangan (Step Up), misalnya pada awal sistem transmisi tegangan tinggi. Dalam 

hubungan ini perbandingan tegangan √3 kali perbandingan lilitan transformator dan 

tegangan sekunder mendahului sebesar 30°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Hubungan Segitiga – Bintang (∆-Y) [4] 

 

2.6 Pengujian Transformator Daya 

Pengoperasian transformator menimbulkan efek-efek tertentu, seperti: 

1. Tumpukan debu pada bushing dan berbagai bagian dari transformator. 

2. Karat pada berbagai bagian yang terbuat dari besi. 

3. Kekenduran  pada terminal-terminal. 

4. Kekenduran pada rangkaian transformator bagian dalam serta belitan-belitan. 

5. Kebocoran minyak pada berbagai sambungan. 

6. Peningkatan tingkat vibrasi secara berkala. 

7. Deotorisasi/menurunnya  kualitas  minyak isolator. 

8. Penuaan isolator. 
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9. Tersumbatnya pipa dan atau katup pada sistem pendingin. 

10. Cacat atau melambatnya respon dari pengendali sistem pendingin. 

 

Berbagai kondisi tersebut muncul walaupun transformator dioperasikan dalam 

kondisi normal. Transformator memerlukan berbagai pengujian, perawatan serta 

pengarsipan data hasil uji untuk menjaganya dari kerusakan serta 

menghilangkan/mereduksi  potensi-potensi  penyebab kerusakan. 

Jenis program perawatan transformator, antara lain : 

1. Unscheduled Maintenance 

Perawatan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kondisi unit ketika 

mengalami kerusakan. 

2. Ordinary / Routine Maintenance 

Perbaikan, penyesuaian, dan penggantian suku cadang yang dianggap perlu saja 

berdasarkan inspeksi visual yang dilakukan dalam frekuensi yang tidak teratur. 

Frekuensi pemeriksaan tergantung dari tingkat kepentingan unit dalam sistem, 

kondisi lingkungan dan / atau kondisi operasi. 

3. Protective Maintenance 

Tujuan protective maintenance pada transformator adalah untuk mengontrol dan 

mencegah meluasnya kerusakan pada isolasi minyak dan isolasi kertas. Protective 

maintenance umumnya meliputi tiga program utama, yaitu: 

a. Preventive Maintenance 

Meliputi program perawatan terjadwal, serta pengujian komponen- 

komponen dasar unit. 

b. Predictive Maintenance 

Merupakan program perawatan yang menggabungkan data-data historis 

pengujian dengan peralatan diagnostik untuk menghasilkan peringatan awal 

akan indikasi adanya kegagalan pada unit. 

c. Corrective Maintenance 

Meliputi perbaikan dan pemulihan kondisi transformator ke kondisinya 

semula sebelum unit mengalami kerusakan. 
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2.7 Macam Pengujian Transformator Daya 

Pengujian transformator merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai kondisi internal dan kelayakan standar 

operasional dari sebuah transformator. Data yang didapatkan dari beberapa 

pengujian nantinya akan dilakukan analisis dan evaluasi yang akan menentukan 

tindakan yang akan selanjutnya dilakukan. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan mempertahankan kondisi dari transformator, serta meyakinkan 

bahwa transformator dapat berfungsi sebagai mana mestinya sehingga dapat 

mempertahankan reliability, availability dan efficiency. Semua sistem pengukuran 

yang digunakan pada pengujian-pengujian harus bersertifikat, terkalibrasi periodik 

dan tertelusur sesuai aturan yang tertuang IEEE std 62-1995. Macam pengujian 

pada setiap klasifikasi pengujian tercantum pada Gambar 2.28 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Macam pengujian pada setiap klasifikasi 
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2.8 Kualitas Winding (belitan) pada Transformator Daya  

Pengujian kualitas Winding adalah serangkaian pengujian kualitas belitan pada 

transformator. Pengujian ini terdiri dari Winding Resistance (Rdc), Transformator 

Turn Ratio (TTR), dan Sweep Freqeuency Response Analyzer (SFRA). Pengujian 

ini dilakukan secara terjadwal atau kondisional ketika transformator rusak secara 

mendadak dan tidak terprediksi sebelumnya yang harus berpedoman pada instruksi 

manual dari pabrik pembuat transformator. Pengujian ini harus mengacu kepada 

standar- standar yang sudah ada (IEC, IEEE, ANSI, NETA, dll).  

 

2.8.1  Winding Resistance (Rdc) 

Pengujian tahanan belitan (winding resistance) atau biasa disebut pengujian 

tahanan dc (Rdc) ini bertujuan untuk mendapatkan nilai resistif (R) dari belitan.  

Pengukuran tahanan dc menggunakan cara penginjeksian arus dc (direct current) 

kepada belitan. 

Fungsi dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui kelayakan dan kemampuan 

dari setiap koneksi – koneksi yang ada pada belitan lalu memperkirakan atau 

mengindikasikan apabila kemungkinan adanya hubung singkat (short circuit) atau 

juga adanya resistansi yang tinggi terhadap koneksi pada belitan. pengukuran pada 

transformator tiga fasa dilakukan untuk setiap belitan titik fasa - netral. Alat  penguji 

yang umum digunakan yaitu micro ohmmeter atau wheatstone bridge. kedua alat 

ini berfungsi untuk mendapatkan nilai resistif dari tahanan dengan skala orde 

µΩ(micro ohm) sampai dengan orde Ω (ohm). 

 

2.8.2 Transformator Turn Ratio (TTR) 

TTR adalah salah satu metode pengujian dari ratio test yang bertujuan untuk 

mendiagnosa dari hasil pengukuran apabila ada kegagalan antar belitan dan bagian 

– bagian dari sistem isolasi transformator. Pengujian TTR mendeteksi 

kemungkinan hubung singkat (short circuit) antar lilitan atau lilitan yang putus 

maupun ketidaknormalan yang terjadi pada tap changer di transformator. 

Metode pengujiannya yaitu dengan memberikan tegangan variabel pada sisi 

belitan primer (HV) dan melihat nilai tegangan yang muncul pada sisi belitan 

sekunder (LV). Hasil pengujian tersebut diinterpretasikan dengan cara 
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membandingkan nilai tegangan dari sumber dengan tegangan yang muncul maka 

didapatkan nilai rasio perbandingannya. 

2.8.3 Sweep Frequency Response Analyzer  (SFRA) 

SFRA adalah bentuk metode pengujian yang bertujuan memeriksa keseluruhan 

struktur mekanik pada inti transformator, termasuk juga belitan serta struktur pada 

clamping di transformator. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengukur fungsi 

transfer elektrik terhadap sinyal bertegangan yang bertegangan rendah dengan 

rentang frekuensi yang lebar. SFRA merupakan metode komparatif, yaitu evaluasi 

kondisi transformator dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran terbaru 

dengan referensi yang ada, antar fasa atau antar trafo sejenis. Pengujian SFRA dapat 

mendeteksi dugaan awal struktur mekanik yaitu: 

1. Deformasi pada belitan seperti axial dan radial.  

2. pergeseran yang terjadi antar belitan. 

3. Lilitan yang terhubung singkat atau putus. 

4. Kegagalan pentanahan pada inti atau screen. 

5. Partial Winding Collapse. 

6. Pergerakan inti 

7. Permasalahan pada koneksi internal 

8. Kerusakan struktur clamping 

Pengujian SFRA merupakan pengujian lanjutan yang dilakukan apabila terjadi 

hal - hal seperti sebelum dan setelah transportasi, terjadinya gempa dan gangguan 

hubungan singkat yang parah. 

 

2.9 Kualitas Insulation (isolasi) pada Transformator Daya  

Pengujian kualitas insulation adalah serangkaian pengujian kualitas isolasi 

pada transformator. Transformator daya memerlukan berbagai macam pengujian 

isolator, baik itu pengujian isolator padat maupun minyak. Pengujian fisik 

dilakukan dengan menguji bahan isolasi padat dan belitan pada trafo, sedangkan 

pengujian minyak umumnya dilakukan dengan menguji karakteristik minyak 

isolator. Pengujian ini terdiri dari pengujian isolasi minyak yaitu Insulation 

Resistance (IR) & Polarization Index (PI), Dissipation Factor (tangen delta), 

Dissolve Gas Analysis (DGA) dan Break Down Voltage (BDV). Pengujian ini 
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dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan atau kondisional ketika 

transformator rusak secara mendadak dan tidak terprediksi sebelumnya yang harus 

berpedoman pada instruction manual dari pabrik pembuat transformator. Pengujian 

ini harus mengacu kepada standar- standar yang sudah ada (IEC, IEEE, ANSI, 

NETA, dll).  

 

2.9.1 Insulation Resistance (IR) & Polarization Index (PI) 

Pengukuran tahanan isolasi ini bertujuan untuk mengetahui secara dini kondisi 

dari isolasi antara dua belitan atau antara belitan dengan pentanahan. Metode umum 

yang dilakukan yaitu dengan memberikan tegangan dc lalu menginterpretasi 

kondisi dari isolasi dengan satuan megaohm. Tahanan isolasi yang terukur adalah 

fungsi dari arus bocor yang tembus melewati isolasi atau melalui jalur yang bocor 

pada permukaan luar (eksternal). Pengujian tahanan isolasi ini dipengaruhi oleh 

suhu dan kelembaban udara serta jalur  yang bocor pada permukaan eksternal 

seperti kotoran  yang ada di bushing atau isolator. 

Sedangkan pengujian polarisasi indeks bertujuan unuk memastikan 

transformator layak dioperasikan bahkan layak dilakukan over voltage test. Indeks 

yang digunakan dalam menunjukkan interpretasi tahanan isolasi pada transformator 

yaitu dielectric absorption, yang didapatkan dai pembacaan lanjutan untuk periode 

waktu yang diperlama dengan sumber tegangan yang konstan. Pengujian 

berkelanjutan dilakukan selama 10 menit, tahanan isolasi ini akan mempunyai 

kemampuan untuk mengisi kapasitansi yang tinggi ke dalam isolasi transformator 

dan pembacaan resistansi sendiri akan meningkat lebih cepat jika isolasi dalam 

keadaan bersih dan kering. Rasio pembacaan 10 menit dibandingkan dengan 

pembacaan 1 menit ini dinamakan polarization index (PI) atau Indeks Polarisasi. 

 

2.9.2 Dissipation Factor (tangen delta) 

Dikatakan isolasi yang baik apabila bersifat kapasitif sempurna yang 

disamakan seperti sebuah isolator yang terletak diantara dua buah elektroda pada 

sebuah kapasitor. Pada kapasitor yang sempurna, arus fasa dan tegangan bergeser 

pada sudut 90° dan arus yang akan melewati isolasi merupakan nilai kapasitif. Jika  

terdapat cacat atau kontaminasi, maka nilai tahanan dari isolasi berkurang dan 
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berdampak pada tingginya nilai arus resisitif yang melewati isolasi sehingga 

dikatakan tidak lagi kapasitor yang sempurna. Arus akan bergeser kurang dari 90°. 

Lalu besarnya selisih pergeseran dari 90° menunjukkan tingkat kontaminasi yang 

terjadi pada isolasi. Jadi semakin besar sudut maka semakin buruk kondisi isolasi. 

 

2.9.3 Dissolve Gas Analysis (DGA) 

Transformator merupakan peralatan bertegangan tinggi sehingga kemungkinan 

beresiko dalam kondisi abnormal, dimana yang menjadi pemicunya berasal dari 

internal dan eksternal transformator. ketidaknormalan atau kegagalan ini  dapat 

menimbulkan dampak terhadap kinerja transformator seperti corona, overheat  dan 

arcing. 

Salah satu metode untuk mengetahui ketidaknormalan atau kegagalan pada 

transformator yaitu dengan mencari tahu dampak dari ketidaknormalan 

transformator itu sendiri dengan melakukan pengujian DGA (Dissolved gas 

analysis). 

Minyak isolasi sebagai hidrocarbon akan terurai akibat besarnya energi 

ketidaknormalan atau kegagalan lalu akan membentuk gas - gas hidrocarbon yang 

terlarut ke dalam minyak isolasi tersebut. Pada  dasarnya DGA adalah proses 

pengujian utuk menghitung nilai dari gas - gas hidrocarbon yang terbentuk akibat 

ketidaknormalan atau kegagalan. Dari komposisi nilai gas - gas tersebut dapat 

diindikasikan dampak – dampak ketidaknormalan apa saja di dalam transformator.  

Gas – gas yang terdeteksi dari hasil pengujian DGA adalah H2 (hidrogen), CH4 

(Methane), N2 (Nitrogen), O2 (Oksigen), CO (Carbon monoksida), CO2 

(Carbondioksida), C2H4 (Ethylene), C2H6  (Ethane) dan C2H2 (Acetylene). 

 

2.9.4 Break Down Voltage (BDV) 

Pengujian tegangan tembus (breakdown voltage) bertujuan untuk mengetahui 

keampuan minyak isolasi dalam menahan stress tegangan. Dalam minyak yang 

kering dan jernih akan menunjukkan nilai tegangan tembus yang tinggi sehingga 

dapat dikatakan bagus. Partikel yang solid atau air yang bagus untuk pendinginan 

berpengaruh besar, apalagi gabungan keduanya dapat menurunkan tegangan 

tembus secara bagus. Pengujian ini mengindikasi keberadaan kontaminan seperti 
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kadar air dan partikel. Semakin rendah nilai tegangan tembus maka semakin tinggi 

keberadaan salah satu kontaminan tersebut. 

Terdapat beberapa metode pengukuran untuk tegangan tembus pada minyak 

berdasarkan standar yang ditentukan, dimana setiap metode tersebut pengujiannya 

menggunakan jarak dan bentuk antar 2 buah elektroda: 

1. IEC60156-02 Th. 1995, menggunakan elektroda berbentuk mushroom dengan 

jarak 2,5mm (yang umum digunakan dalam PLN). 

2. ASTM D1816-12 (VDE electrode) menggunakann elektroda berbentuk 

mushroom dengan jarak 1 atau 2mm. 

3. ASTM D877-02 Th. 2007 (disc-electode) dengan elektroda berbentuk  

silindrical dengan jarak 2.54 mm. 

 

 

 


