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Sebelum tahun 2006, PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali
melakukan
pemeliharaan
dengan
cara
memonitor
transformator berdasarkan life expectancy transformator, yaitu
25–40 tahun. Namun, cara ini memiliki kelemahan karena
transformator tidak selalu mencapai atau mungkin melebihi
life expectancy-nya. Pada tahun 2000 hingga 2010, PT. PLN
(Persero) P3B Jawa Bali mencatat bahwa terjadi 113
kegagalan transformator selama masa pengoperasian. Dari 113
kegagalan tersebut, 75.22% memerlukan penggantian dan
14.47% dapat diperbaiki. Sisanya tidak dilaporkan [1]. Dari
113 buah transformator yang memerlukan penggantian, 43
unit berusia 0–5 tahun, 51 unit berusia 6–25 tahun, dan 19 unit
berusia di atas 26 tahun [2].

Abstract— Sebelum tahun 2006, PT. PLN (Persero) P3B
Jawa-Bali menggunakan time-based maintenance dalam
perawatan transformator-transformator yang dimilikinya.
Seiring berjalannya waktu, metode ini dirasa kurang efisien dari
sisi biaya maupun sumber daya manusia sehingga mulai
dikembangkan condition-based maintenance (CBM). Pada tahun
2006, dikembangkan sistem CBM yang didasarkan pada
temperatur untuk mengetahui kondisi transformator. Sistem
tersebut diberi nama thermal monitoring system (TMS). Selain
temperatur sebagai parameter kondisi transformator, parameter
lain yang berpengaruh pada kerusakan transformator adalah
vibrasi. Vibrasi terjadi akibat fenomena magnetostriksi pada inti
transformator. Faktor vibrasi adalah faktor yang paling banyak
menyebabkan kerusakan pada transformator. Oleh karena itu,
untuk melengkapi sistem CBM berdasarkan CMS, mulai tahun
2011 dikembangkan vibration monitoring system (VMS). Pada
tesis ini, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap sistem
pengukuran vibrasi pada model transformator di gardu induk
yang merupakan bagian dari VMS. Sistem pengukuran vibrasi
pada model transformator terdiri dari sensor berupa
akselerometer, modul master board, dan perangkat lunak untuk
pengolahan data. Analisis dan evaluasi dilakukan terhadap
metode time difference of arrival dan metode amplitudo untuk
penentuan estimasi posisi sumber vibrasi pada model
transformator.

Kegagalan transformator memiliki dampak teknis,
ekonomis, maupun sosiologis. Untuk itu diperlukan usaha
pemeliharaan dan pemantauan kondisi transformator. Jenisjenis pemeliharaan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero)
P3B Jawa-Bali diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu
corrective maintenance, breakdown maintenance, time-based
maintenance, dan condition-based maintenance [3].
Time-based
maintenance
(TBM)
adalah
teknik
pemeliharaan yang dilakukan secara berkala ditentukan
berdasarkan analisa terjadinya kegagalan dalam kurun waktu
tertentu. Dengan kata lain, umur peralatan diperkirakan
berdasarkan data-data waktu terjadinya kerusakan pada
transformator. TBM merupakan strategi utama PT. PLN
(Persero) P3B Jawa Bali dalam melakukan pemeliharaan
transformator. Namun, strategi ini memiliki kelemahan yaitu
pada saat pemeliharaan dapat terjadi pemadaman yang tidak
perlu, adanya potensi kecelakaan kerja, pemborosan waktu,
biaya, dan sumber daya manusia, dan juga informasi mengenai
kondisi transformator yang didapatkan sangat sedikit. Hal ini
menyebabkan perlunya pendekatan pemeliharaan dengan cara
melakukan pemantauan kondisi transformator secara otomatis.

Kata kunci— vibrasi; condition-based maintenance;
akselerometer

I. PENDAHULUAN
Sistem tenaga listrik atau electrical power grid system,
adalah suatu sistem yang terdiri dari pembangkitan, transmisi,
dan distribusi yang membentuk suatu interkoneksi satu sama
lain. Pada sistem ini, tenaga listrik dihasilkan oleh
pembangkit-pembangkit kemudian disalurkan ke pelanggan
melalui jaringan transmisi dan distribusi. Pada jaringan
transmisi dan distribusi tersebut, komponen yang sangat vital
adalah transformator.

Condition-based maintenance (CBM) adalah merupakan
teknik pemeliharaan berbasiskan pada pemantauan dengan
melakukan pengukuran parameter- parameter pada
transformator dalam kondisi bekerja sehingga mampu
mendeteksi terjadinya penurunan dari kinerja sistem dan
mampu mengetahui terjadinya kegagalan secara dini.

Transformator berfungsi untuk mengubah tegangan rendah
dari pembangkit ke tegangan ekstra tinggi untuk transmisi
jarak jauh. Sebaliknya, transformator juga berfungsi untuk
mengubah tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan yang siap
digunakan oleh pelanggan. Selain fungsi transformator yang
sangat penting, komponen ini juga merupakan komponen yang
mahal dan riskan mengalami kegagalan dan kerusakan. Untuk
itu, diperlukan usaha untuk mengurangi resiko kegagalan
dalam pengoperasiannya.

PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali telah memulai
melakukan teknik CBM dengan otomatisasi pengukuran untuk
pemeliharaan pada tahun 2006 dengan mengembangkan
sebuah sistem yang mampu mengetahui kondisi transformator
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berdasarkan temperaturnya. Sistem ini disebut thermal
monitoring system atau TMS [4].

Prosedur eksperimen ini adalah, trafo diletakkan pada jarak
tertentu pada tangki, kemudian diplot kurva hubungan jarak
dengan amplitudo yang diterima oleh sensor. Hipotesis awal
dari eksperimen ini adalah, amplitudo berbanding secara linier
terhadap jarak. Semakin jauh jarak, semakin kecil pula
amplitudonya.

Selain temperatur, faktor lain yang sangat berpengaruh
terhadap kegagalan transformator adalah vibrasi yang terjadi
karena fenomena magnetostriksi pada inti transformator.
Vibrasi jenis ini memiliki frekuensi 120 Hz, 240 Hz, dan
kelipatannya. Vibrasi yang terjadi secara excessive dan terus
menerus dapat menyebabkan kegagalan secara mekanik pada
transformator [5]. Untuk itu, sejak tahun 2011 mulai
dikembangkan sistem untuk memantau vibrasi yang diberi
nama vibration monitoring system (VMS).
Perkembangan dari vibration monitoring system sejak
tahun 2011 antara lain, melakukan estimasi posisi vibrasi
dengan pemodelan berupa sinyal suara [6], perancangan
tangki model trafo, filter digital, dan estimasi posisi vibrasi
menggunakan akselerometer [7], implementasi fast fourier
transform [8], perancangan sistem untuk akuisisi data [9],
pemodelan fenomena magnetostriksi pada inti transformator
[10], perancangan klasifikasi transformator [11], dan estimasi
lokasi sumber vibrasi berdasarkan total signal energy [12].
Beberapa sub-sistem yang dibahas tersebut, terutama
mengenai estimasi lokasi sumber vibrasi [6][7][12] masih
belum sempurna. Sub-sistem tersebut masih memiliki
kelemahan dalam hal pengambilan data maupun akurasi
perhitungan. Untuk itu, masih diperlukan analisis dan evaluasi
dalam hal estimasi posisi lokasi sumber vibrasi.

Gambar 2 Ilustrasi eksperimen 1.
Setelah digambarkan plot kurva untuk beberapa sensor,
ternyata hipotesis yang diajukan tidak terbukti. Kurva
hubungan menunjukkan bahwa semakin dekat trafo ke
dinding, semakin besar amplitudonya.

Tujuan penelitian ini adalah melakukan perbandingan
terhadap dua buah metode yang digunakan sebagai sistem
pengukuran vibrasi, terutama pada bagian estimasi posisi
sumber vibrasi yang dilakukan pada model transformator
berupa tangki berisi air.
II. PERANCANGAN DAN HASIL EKSPERIMEN
Pada penelitian ini dirancang 3 buah eksperimen dengan
tujuan untuk memperoleh hubungan besaran-besaran dalam
trafo dan mengetahui cara untuk mengetahui posisi pusat
vibrasi. Alat dan bahan yang digunakan antara lain adalah
trafo 20 A sebagai sumber getar, modul akselerometer dengan
frekuensi sampling 12.8 kHz, dan tangki model trafo.
Gambar 3Hasil kurva hubungan jarak dan amplitudo salah
satu sensor.
Analisis awal dari hasil ini adalah, rambatan getaran lebih
dominan melalui tangki baja dibandingkan dengan yang
melalui air. Analisis ini tentu memerlukan bukti yang
mendukung. Oleh karena itu, eksperimen 1 diulang kembali
dengan prosedur yang sama, tetapi tidak menggunakan air.
Hasil yang diperoleh serupa dengan eksperimen dengan
menggunakan air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis
awal terbukti. Salah satu hasil kurva hubungan jarak dan
amplitudo, dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 1 Alat dan bahan eksperimen.
A. Eksperimen 1: Menentukan Hubungan Amplitudo dengan
Jarak
Tujuan dari eksperimen ini adalah mengetahui hubungan
antara amplitudo dengan jarak sumber getar dari sensor.
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hipotesis sebelum dilakukannya eksperimen ini adalah
kemungkinan besar selisih jarak tidak berbanding linier
dengan TDOA.

Gambar 4Hasil kurva hubungan jarak dan amplitudo salah
satu sensor tanpa air.
Sehingga dapat disimpulkan beberapa hal dari eksperimen
pertama yang telah dilaksanakan sebagai berikut.
1.

2.

Getaran atau vibrasi yang terdeteksi oleh
akselerometer adalah dari rambatan getaran melalui
lantai model transformator, yang kemudian
menggetarkan dinding. Getaran dinding inilah yang
terdeteksi oleh akselerometer. Hal ini terjadi karena,
rambatan yang melalui dinding lebih dominan
dibanding yang melalui air.

Gambar 5 Ilustrasi eksperimen 2.
Persamaan dan fungsi yang digunakan untuk menghitung
TDOA adalah fungsi korelasi silang dan fungsi maksimum
yaitu

Dapat diperhatikan bahwa amplitudo data tanpa air
pada jarak yang sama menjadi lebih besar dibanding
dengan menggunakan air. Ini berarti, air adalah
peredam dari sinyal vibrasi pada model
transformator. Semakin sedikit air, semakin besar
amplitudo yang diterima oleh akselerometer.

3.

Peredam getaran berupa pegas dan kayu, masih
belum mampu menahan rambatan getaran melalui
dinding model trafo.

4.

Faktor lain yang belum terhitung dalam eksperimen
ini adalah pantulan dari rambatan getaran dan
peletakan sensor pada dinding.

𝑓 𝑔 [𝑛] =

∞
𝑚 =−∞

𝑓 ∗ 𝑛 𝑔[𝑛 + 𝑚]

(1)

dan
∆𝑡 =

argmax
𝑓 𝑔 𝑡
𝑡

(2)

Setelah dilakukan eksperimen dan pengambilan data,
diperoleh hubungan kurva antara selisih jarak dengan TDOA.
Salah satunya dapat dilihat pada Gambar 6.

B. Eksperimen 2: Menentukan Hubungan Selisih Jarak
dengan Time Difference of Arrival
Eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
selisih jarak dengan time difference of arrival (TDOA). Pada
kondisi normal, time difference of arrival dapat digunakan
untuk menentukan posisi suatu sumber sinyal. Contoh aplikasi
dari penggunaan TDOA adalah penentuan posisi perangkat
GPS terhadap satelit-satelit di sekitarnya [18], contoh lain
adalah penentuan lokasi sumber suara tembakan lawan yang
bermanfaat dalam perang, teknik tersebut benar-benar
digunakan dalam Perang Dunia. [19]
Namun, teknik ini umumnya dilakukan bila selisih jarak
masing-masing sensor dengan sumber berbanding linier
dengan waktu tempuhnya. Artinya sinyal merambat dengan
kecepatan konstan di medium dan frekuensi sampling sensor
mampu menangkap selisih waktu sinyal tersebut.

Gambar 6 Selisih jarak vs TDOA.
Berdasarkan hasil eksperimen tersebut, terbukti bahwa
selisih jarak tidak berbanding linier dengan time difference of
arrival. Beberapa analisis yang menyebabkan terjadinya hal
ini adalah sebagai berikut.
1. Rambatan getaran melalui lantai memiliki sifat yang
berbeda dengan medium lain seperti udara. Pada

Pada kenyataannya, pada kasus pemodelan ini, seperti
telah dibuktikan pada eksperimen 1, sinyal tidak merambat
melalui medium yang diasumsikan sebelumnya (air)
melainkan melalui lantai baja dari model trafo. Sehingga,
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2.

3.

Hal yang sama dilakukan untuk keempat sensor, sehingga
dari keempat kemungkinan data, dihitung jumlah petak yang
paling mungkin. Petak yang terbanyak hasil kemungkinannya
adalah petak yang paling mungkin sebagai sumber vibrasi.

medium rambat udara, selisih jarak akan berbanding
linier dengan time difference. [6]
Seluruh dinding tangki model ikut bergetar secara
hampir bersamaan akibat rambatan getaran melalui
lantai tangki.
Kecepatan rambat getaran melalui tangki yang
berbahan baja, jauh lebih cepat dibanding melalui
udara dan air. Kecepatan rambatan getaran pada baja
adalah sekitar 5920 m/s [17], artinya dalam
perbedaan waktu 1 ms saja, dapat menyebabkan
selisih jarak sebesar 5.9 meter, sedangkan TDOA
yang dibutuhkan dalam orde 0 hingga 100 cm.
Akselerometer yang dipunyai tidak mampu
menangkap perbedaan waktu dengan kecepatan
tersebut.

Metode kedua yang digunakan adalah metode TDOA.
Metode ini menggunakan persamaan Mahajan-Walworth [16].
2 𝑥𝑎 − 𝑥𝑏
2 𝑥𝑎 − 𝑥𝑐
2 𝑥𝑎 − 𝑥𝑑

2 𝑦𝑎 − 𝑦𝑏
2 ∆𝑑12 𝑥𝑜
𝑦𝑜
2 𝑦𝑎 − 𝑦𝑐
2 ∆𝑑13
2 𝑦𝑎 − 𝑦𝑑
2 ∆𝑑14 𝑑1
𝑥𝑎 2 − 𝑥𝑏 2 + 𝑦𝑎 2 − 𝑦𝑏 2 + ∆𝑑12 2
= 𝑥𝑎 2 − 𝑥𝑐 2 + 𝑦𝑎 2 − 𝑦𝑐 2 + ∆𝑑13 2
𝑥𝑎 2 − 𝑥𝑑 2 + 𝑦𝑎 2 − 𝑦𝑑 2 + ∆𝑑14 2
(3)

Sedangkan dari selisih waktu menjadi selisih jarak,
diturunkan dari kurva yang diperoleh dari eksperimen 2
sebagai berikut.

III. PENENTUAN POSISI BERDASARKAN METODE AMPLITUDO
DAN METODE TDOA
Setelah diperoleh data hubungan besaran-besaran terkait,
dari eksperimen 1 dan eksperimen 2, dilakukan eksperimen 3
dengan tujuan untuk memanfaatkan data yang diperoleh untuk
menentukan posisi dari sumber getar. Pada eksperimen ketiga,
trafo diletakkan pada petak-petak tertentu dan dibuat sistem
untuk menebak letak trafo.

∆𝑑 = 𝑓 ∆𝑡 = 0.397∆𝑡 3 − 2.234∆𝑡 2 + 2.106∆𝑡 + 3.652
(4)
Untuk mempermudah visualisasi dan perhitungan,
dirancang sebuah antarmuka grafis (GUI). GUI dibuat dengan
bahasa C# dengan framework .NET dan IDE Microsoft Visual
Studio 2010.

Gambar 7 Ilustrasi eksperimen 3.
Gambar 9 Tampilan GUI.

Terdapat 2 metode yang akan dibandingkan dalam
penelitian ini, metode pertama adalah metode amplitudo, yaitu
memanfaatkan kurva yang diperoleh dari eksperimen 1.
Ilustrasi dari metode ini dapat dilihat pada gambar 8.

Setelah kedua metode tersebut diimplementasikan pada
GUI dan dicoba pada 52 data eksperimen yang telah diambil,
diperoleh data sebagai berikut.
Metode amplitudo
Metode ini tidak selalu menghasilkan posisi petak yang
unik atau dapat menghasilkan lebih dari satu hasil. Pada
eksperimen yang dilaksanakan, hanya 32 dari 52 data atau
65.38% yang menghasilkan hasil yang unik.
Metode amplitudo juga tidak selalu menghasilkan data
yang benar. Pada eksperimen yang telah dilakukan, hanya 25

Gambar 8 Ilustrasi metode amplitudo.
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dari 52 data (48.08%) yang menghasilkan data yang benar
(data dengan kemungkinan most likely).

Pada metode time difference of arrival, sistem tidak
mampu mengidentifikasi lokasi sumber vibrasi pada model
transformator. Hal ini disebabkan karena kesalahan asumsi
awal yang menganggap bahwa getaran merambat melalui air,
sedangkan kenyataannya getaran merambat melalui dinding.
Selain itu, frekuensi sampling dari sensor yang dimiliki tidak
cukup untuk mengambil time difference yang diperlukan oleh
metode ini.

Berdasarkan data tersebut, metode amplitudo kurang
reliabel untuk digunakan karena hanya kurang lebih setengah
dari data tersebut menghasilkan data yang benar.
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
performa metode ini adalah sebagai berikut.
1.

Pada saat pengambilan data batas minimum dan
maksimum range amplitudo, dilakukan dengan
interval lebih kecil dari 10 cm. Tentunya hal ini akan
meningkatkan akurasi dari metode ini.

2.

Menambah jumlah grid dari penampang trafo. Pada
eksperimen ini digunakan 25 grid dan yang
digunakan hanya 9 buah. Semakin kecil ukuran grid,
maka akan semakin akurat hasilnya.

Untuk tindak lanjut dari penelitian ini, beberapa hal yang
dapat dilakukan di masa yang akan datang adalah sebagai
berikut.

Metode time difference of arrival

1.

Memodelkan secara matematis rambatan dari model
trafo. Pada eksperimen dalam thesis ini, telah
dibuktikan bahwa rambatan getaran melalui lantai
model trafo jauh lebih dominan dibandingkan dengan
rambatan melalui air.

2.

Menggunakan metode lain selain amplitudo dan time
difference of arrival. Salah satu metode yang dapat
dicoba adalah menggunakan frequency difference of
arrival (FDOA) yang memanfaatkan efek doppler.

3.

Menggunakan sensor dengan frekuensi sampling
yang lebih baik dibandingkan yang digunakan pada
penelitian ini.

Metode ini tidak reliabel untuk digunakan dalam
menentukan posisi sumber vibrasi dalam kasus ini.
Pada hasil yang diperoleh, jarak hasil perhitungan TDOA
dengan posisi sebenarnya memiliki rata-rata 8873.57
sentimeter atau 88.74 meter, sedangkan minimumnya adalah
64.44 cm. Sangat jauh dari posisi aslinya dan jauh melebihi
margin error yang ditargetkan, yaitu 20 cm.
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