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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjelaskan hasil analisa data penelitian transfer daya listrik 

tanpa kabel. Pengujian sistem dibagi dua yaitu menggunakan rangkaian penguat 

(repeater) dan tanpa menggunakan rangkaian penguat (repeater) serta medan magnet 

yang dihasilkan kumparan pengirim pada saat menggunakan rangkaian penguat 

(repeater) dan tanpa menggunakan rangkaian penguat (repeater). 

4.1 Rangkaian Alat Transfer Listrik Tanpa Kabel 

 

Gambar 4.1 Rangkaian transfer listrik tanpa kabel tanpa menggunakan rangkaian penguat 

(repeater) 

 

Gambar 4.2 Rangkaian transfer listrik tanpa kabel dengan menggunakan rangkaian penguat 

(repeater)
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Tabel 4.1 Nilai induktansi dan kapasitansi pada kumparan pengirim 

Level 

Frekuensi 

Induktansi* Kapasitansi 

Hitung Ukur Hitung Ukur 

1 kHz 2,47 mH 2,59 mH 9,78 µF 9,9 µF 

3 kHz 2,47 mH 2,59 mH 1,08 µF 1,15 µF 

5 kHz 2,47 mH 2,59 mH 391,2 nF 590 nF 

*Induktansi hitung dan ukur adalah nilai induktansi 2 kumparan yang telah dijumlahkan 

Dari Tabel 4.1 dapat dianalisa bahwa nilai induktansi hitung dan induktansi ukur 

berbeda karena disebabkan banyak faktor, salah satunya kerapatan lilitan pada 

kumparan. Selanjutnya nilai kapasitor hitung didapatkan dari Persamaan 2-26, berbeda 

dengan nilai kapasitor yang digunakan pada sistem. Hal ini karena nilai kapasitor 

perhitungan menghasilkan frekuensi resonansi yang terpaut jauh dari nilai frekuensi 

yang ditetapkan, oleh karena itu setelah melakukan sedikit perubahan nilai kapasitor 

dari nilai perhitunganya, didapatkan nilai kapasitor ukur yang digunakan pada sistem 

transfer daya listrik tanpa kabel. 

Tabel 4.2 Nilai induktansi dan kapasitansi pada kumparan penguat dan penerima 

Level 

Frekuensi 

Induktansi* Kapasitansi 

Hitung Ukur Hitung Ukur 

1 kHz 4,94 mH 5,03 mH 5,035 µF 5,2 µF 

3 kHz 4,94 mH 5,03 mH 559,5 nF 590 nF 

5 kHz 4,94 mH 5,03 mH 201,4 nF 220 nF 

*Induktansi hitung dan ukur adalah nilai induktansi 2 kumparan yang telah diserikan 

(mutual induktansi) 

Dari Tabel 4.2 dapat dianalisa bahwa nilai induktansi hitung dan induktansi ukur 

berbeda, hal ini dikarenakan banyak faktor salah satunya kerapatan kawat dalam 

pembuatan kumparan. Selanjutnya nilai kapasitor hitung didapatkan dari Persamaan 2-

26 dengan menggunakan nilai induktansi ukur berbeda dengan nilai kapasitor yang 

dipasang pada sistem. Hal ini karena nilai kapasitor perhitungan menghasilkan frekuensi 

resonansi yang terpaut jauh dari nilai frekuensi yang ditetapkan, oleh karena itu setelah 

melakukan sedikit perubahan nilai kapasitor dari nilai perhitunganya didapatkan nilai 

kapasitor ukur yang sesuai dengan level frekuensi yang ditetapkan. 
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4.2 Pengukuran Daya Listrik 

4.2.1 Sistem transfer listrik tanpa kabel tanpa rangkaian penguat (repeater) 

a. Analisa hasil pengukuran pada level frekuensi 1 kHz 

Hasil pengukuran yang didapatkan berupa tegangan (V) dan arus (I), selanjutnya 

digunakan untuk mencari daya (P) dengan menggunakan Persamaan 3-1 dan nilai 

efisiensi menggunakan Persamaan 3-2. Berikut ini adalah contoh perhitungan daya dan 

efisiensi untuk jarak pengukuran awal (4 cm). 

 Perhitungan daya sumber (Ps) 

Diketahui :  Vs  = 12,40 V 

  Is  = 82,7 mA 

Ditanyakan : Ps  = Vs . Is 

   = 12,40 . 82,7 . 10
-3

 

   = 1,025 Watt 

 Perhitungan daya pengirim (PTx) 

Diketahui :  VTx  = 3,35 V 

  ITx  = 83,8 mA 

Ditanyakan : PTx  = VTx . ITx 

   = 3,35 . 83,8 . 10
-3

 

   = 0,281 Watt 

 Perhitungan daya penerima (PRx) 

Diketahui :  VRx  = 1,69 V 

  IRx  = 68,2 mA 

Ditanyakan : PRx  = VRx . IRx 

   = 1,69 . 68,2 . 10
-3

 

   = 0,115 Watt 

 Perhitungan Efisiensi (η) 

η  = 
   

  
 . 100% 

 = 
     

     
 . 100% 

 = 11,24 % 

Perhitungan daya dan efisiensi untuk jarak pengukuran selanjutnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Hasil pengukuran data pada frekuensi 1 kHz tanpa penguat (repeater) 

Jarak 
Vs 

(Ukur) 
Is 

(Ukur) 
Ps 

(Hitung) 
VTx 

(Ukur) 
ITx 

(Ukur) 
PTx 

(Hitung) 
VRx 

(Ukur) 
IRx 

(Ukur) 
PRx 

(Hitung) 
η 

(Hitung) 

(cm) (V) (mA) (W) (VRMS) (mA) (W) (VRMS) (mA) (W) (%) 

4 12,40 82,7 1,025 3,35 83,8 0,281 1,69 68,2 0,115 11.24 

6 12,40 85,3 1,058 5,66 147,8 0,837 1,84 75,5 0,139 13.13 

8 12,40 86,1 1,068 7,07 183,5 1,297 1,84 72,5 0,133 12.49 

10 12,40 84,2 1,044 7,60 193,2 1,468 1,48 60,2 0,089 8.56 

12 12,40 81,5 1,011 7,78 200,4 1,559 1,20 49,5 0,059 5.89 

14 12,40 82,2 1,019 8,31 209,2 1,738 0,85 34,28 0,029 2.85 

16 12,40 78,4 0,972 8,48 213,6 1,812 0,64 27,76 0,018 1.82 

18 12,40 77,3 0,959 8,48 219,3 1,861 0,53 23,57 0,012 1.30 

20 12,40 79 0,980 8,48 210,6 1,787 0,46 17,64 0,008 0.83 

22 12,40 77,3 0,959 8,48 209,4 1,777 0,32 15,04 0,005 0.50 

24 12,40 75,7 0,939 8,48 218,9 1,857 0,28 12,11 0,003 0.36 

26 12,40 80,7 1,001 8,48 212,1 1,799 0,18 9,67 0,002 0.17 

28 12,40 76,1 0,944 8,48 211,2 1,792 0,16 8,31 0,001 0.14 

30 12,40 76,9 0,954 8,84 218,2 1,928 0,14 6,1 0,001 0.09 
Keterangan : Vs = Tegangan sumber, Is = Arus sumber, Ps = Daya sumber, VTx = Tegangan pengirim, ITx = Arus pengirim, PTx = Daya pengirim, VRx = 

Tegangan penerima, IRx = Arus penerima, PRx = Daya penerima,  η  = Efisiensi daya  (PRx terhadap PS) 
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Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dianalisa bahwa pada jarak pengukuran awal (4 cm), 

daya sumber (PS) yang terukur pada sumber adalah 1,025 Watt dan daya penerima (PRx) 

yang terukur pada rangkaian penerima adalah 0,115 Watt sehingga didapatkan efisiensi 

daya pada sistem sebesar 11,23 %. Nilai efisiensi terbesar didapatkan pada jarak 

pengukuran 6 cm yaitu 13,13 %. Nilai efisiensi yang didapat selanjutnya akan semakin 

kecil seiring penambahan jarak pada tiap pengukuran. Daya pengirim (PTx) untuk jarak 

pengukuran 4 cm adalah 0,281 Watt dan selanjutnya akan semakin besar ketika jarak 

pengukuran diperbesar. 

Nilai daya sumber (Ps) yang dihasilkan berbanding terbalik terhadap jarak 

pengukuran, dimana semakin jauh jarak pengukuran maka daya yang diberikan sumber 

akan semakin kecil. Sedangkan nilai daya pengirim (PTx) berbanding lurus dengan jarak 

pengukuran, dimana daya pengirim akan semakin besar ketika jarak pengukuran juga 

diperbesar. 

Daya sumber (PS) dan daya penerima (PRx) bersifat berbanding terbalik terhadap 

jarak pengukuran, hal ini dikarenakan semakin jauh jarak antara rangkaian penerima 

dan rangkaian pengirim maka daya yang bisa ditransfer akan semakin kecil sehingga 

daya yang dibutuhkan oleh rangkaian pengirim dari sumber semakin kecil. Nilai daya 

sumber (Ps) terbesar yang dapat dikirimkan dengan frekuensi kerja 1 kHz adalah 1,068 

Watt yaitu pada titik pengukuran 8 cm. 

Untuk melihat perubahan nilai daya antara sumber dan rangkaian penerima dapat 

dilihat pada Gambar 4.3 dan efisiensi yang didapatkan pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.3 Grafik hubungan daya Ps dan PRx terhadap jarak pengukuran pada level frekuensi 1 

kHz tanpa penguat (repeater) 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

D
ay

a 
(W

) 

Jarak Pengukuran (cm) 

Ps

PRx



47 
 

 

Gambar 4.4 Grafik nilai efisiensi daya (η) terhadap jarak pengukuran pada level frekuensi 1 

kHz tanpa penguat (repeater) 

Dapat dilihat pada grafik efisiensi pada Gambar 4.4 bahwa semakin jauh jarak 

pengukuran antara rangkaian pengirim dan penerima, maka efisiensi daya yang didapat 

akan semakin kecil. 

Sedangkan untuk daya pengirim (PTx) bersifat berbanding lurus sedangkan daya 

penerima (PRx) bersifat berbanding terbalik hal ini dikarenakan adanya faktor kopling, 

yaitu daya balik dari sisi penerima yang akan mengurangi nilai daya pengirim. Nilai 

daya pengirim (PTx) terbesar yang terukur adalah 1,928 Watt pada titik pengukuran 30 

cm. Untuk melihat perubahan nilai daya antara rangkaian pengirim dan rangkaian 

penerima dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Grafik hubungan daya PTx dan PRx terhadap jarak pengukuran pada level frekuensi 1 

kHz tanpa penguat (repeater) 
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Pengukuran gelombang keluaran juga dilakukan dengan alat ukur osiloskop pada 

kumparan pengirim dan penerima. Hasil pengukuran didapatkan nilai tegangan puncak 

ke puncak (Vpp) dan periode (T) yang selanjutnya digunakan untuk mencari besar 

frekuensi yang terjadi pada kumparan pengirim maupun kumparan penerima. Berikut 

adalah perhitungan untuk mencari frekuensi pada jarak awal pengukuran (4 cm) pada 

kumparan pengirim. 

 Diketahui :  T = 0,74 ms = 0,74 . 10
-3

 s 

   f  = 
 

 
  

   f  = 
 

          
  

   = 1351,4 Hz = 1,35 kHz 

 Hasil perhitungan frekuensi, periode, dan tegangan puncak ke puncak (Vpp) 

untuk jarak pengukuran selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Data gelombang kumparan pengirim dan kumparan penerima untuk level frekuensi 1 

kHz tanpa penguat (repeater) 

Jarak Kumparan Pengirim Kumparan Penerima 

(cm) Vpp f (kHz) T (ms) Vpp f (kHz) T (ms) 

4 9,5 1,35 0,74 4,8 1,35 0,74 

6 16 1,32 0,76 5,2 1,32 0,76 

8 20 1,28 0,78 5,2 1,28 0,78 

10 21,5 1,28 0,78 4,2 1,28 0,78 

12 22 1,28 0,78 3,4 1,28 0,78 

14 23,5 1,28 0,78 2,4 1,28 0,78 

16 24 1,28 0,78 1,8 1,28 0,78 

18 24 1,28 0,78 1,5 1,28 0,78 

20 24 1,28 0,78 1,3 1,28 0,78 

22 24 1,28 0,78 0,9 1,28 0,78 

24 24 1,28 0,78 0,8 1,28 0,78 

26 24 1,28 0,78 0,5 1,28 0,78 

28 24 1,28 0,78 0,45 1,28 0,78 

30 25 1,28 0,78 0,4 1,28 0,78 
Keterangan : Vpp = Tegangan puncak ke puncak, f  = Frekuensi, T = Periode. 

Dari Tabel 4.4 dapat dianalisa bahwa nilai tegangan puncak ke puncak (Vpp) pada 

jarak 4 cm adalah 9,5 volt untuk kumparan pengirim, sedangkan kumparan penerima 
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adalah 4,8 volt. Ketika jarak pengukuran semakin besar, nilai Vpp yang terukur pada 

kumparan pengirim akan semakin besar, sedangkan pada kumparan penerima akan 

semakin kecil.  

 

Gambar 4.6 Besar frekuensi pada kumparan pengirim dan penerima frekuensi 1 kHz tanpa 

penguat 

Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa frekuensi yang didapatkan tidak tepat bernilai 1 

kHz tetapi berkisar antara 1,2 kHz – 1,4 kHz, hal ini dikarenakan tidak tepatnya nilai 

kapasitor yang digunakan karena harus disesuaikan dengan nilai kapasitor yang ada di 

pasaran. Selain itu, frekuensi yang dibangkitkan pada osilator juga dipengaruhi oleh 

adanya kumparan penerima pada jarak-jarak awal pengukuran. 

Nilai frekuensi jarak awal untuk kumparan pengirim atau kumparan penerima lebih 

tinggi dan selanjutnya mulai bernilai tetap mulai pada jarak 8 cm sampai 30 cm, tetapi 

tidak terjadi perbedaan nilai frekuensi antara kumparan pengirim dengan kumparan 

penerima untuk jarak pengukuran yang sama.  

Selanjutnya pada Gambar 4.7 adalah gelombang keluaran kumparan pengirim dan 

penerima untuk pengukuran jarak awal (4 cm) dan akhir (30 cm) yang diukur dengan 

osiloskop. 
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Gambar 4.7 Gelombang keluaran pada kumparan pengirim dan kumparan penerima untuk jarak 

4 cm dan 30 cm pada frekuensi 1 kHz 

Pada Gambar 4.7 dapat dilihat bahwa bentuk gelombang kumparan pengirim 

maupun kumparan penerima mempunyai bentuk sinusoidal dan bekerja pada level 

frekuensi yang ditentukan baik pada jarak pengukuran awal dan akhir. Bentuk 

gelombang untuk jarak pengukuran selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

  

T/div = 0.2 ms | V/div = 5 V T/div = 0.2 ms | V/div = 2 V 

T/div = 0.2 ms | V/div = 10 V T/div = 0.2 ms | V/div = 0.5 V 
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b. Analisa hasil pengukuran pada level frekuensi 3 kHz 

Hasil pengukuran yang didapatkan berupa tegangan (V) dan arus (I), selanjutnya 

digunakan untuk mencari daya (P) dengan menggunakan Persamaan 3-1 dan nilai 

efisiensi menggunakan Persamaan 3-2. Berikut ini adalah contoh perhitungan daya dan 

efisiensi untuk jarak pengukuran awal (4 cm). 

 Perhitungan daya sumber (Ps) 

Diketahui :  Vs  = 12,42 V 

  Is  = 24,37 mA 

Ditanyakan : Ps  = Vs . Is 

   = 12,42 . 24,37 . 10
-3

 

   = 0,303 Watt 

 Perhitungan daya pengirim (PTx) 

Diketahui :  VTx  = 11,31 V 

  ITx  = 133,6 mA 

Ditanyakan : PTx  = VTx . ITx 

   = 11,31 . 133,6 . 10
-3

 

   = 1,511 Watt 

 Perhitungan daya penerima (PRx) 

Diketahui :  VRx  = 1,838 V 

  IRx  = 69,5 mA 

Ditanyakan : PRx  = VRx . IRx 

   = 1,838 . 69,5 . 10
-3

 

   = 0,128 Watt 

 Perhitungan Efisiensi (η) 

η  = 
   

  
 . 100% 

 = 
     

     
 . 100% 

 = 42,21 % 

Perhitungan daya dan efisiensi untuk jarak pengukuran selanjutnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Hasil pengukuran data pada frekuensi 3 kHz tanpa penguat (repeater) 

Jarak 
Vs 

(Ukur) 
Is 

(Ukur) 
Ps 

(Hitung) 
VTx 

(Ukur) 
ITx 

(Ukur) 
PTx 

(Hitung) 
VRx 

(Ukur) 
IRx 

(Ukur) 
PRx 

(Hitung) 
η 

(Hitung) 

(cm) (V) (mA) (W) (VRMS) (mA) (W) (VRMS) (mA) (W) (%) 

4 12,42 24,37 0,303 11,31 133,6 1,511 1,838 69,5 0,128 42,21 

6 12,42 21,12 0,262 12,37 140,1 1,733 1,732 47,5 0,082 31,37 

8 12,42 19,98 0,248 12,37 142,6 1,764 1,626 35,91 0,058 23,53 

10 12,42 19,28 0,239 12,73 144,3 1,836 1,555 28,41 0,044 18,45 

12 12,42 18,91 0,235 12,73 145,2 1,848 1,555 24,04 0,037 15,92 

14 12,42 18,65 0,232 12,73 145,6 1,853 1,485 21,41 0,032 13,72 

16 12,42 18,50 0,230 12,73 146,0 1,858 1,449 19,18 0,028 12,10 

18 12,42 18,40 0,229 12,73 146,3 1,862 1,414 17,80 0,025 11,01 

20 12,42 18,32 0,228 13,08 146,6 1,917 1,414 16,83 0,024 10,46 

22 12,42 18,27 0,227 13,08 146,8 1,920 1,343 16,06 0,022 9,51 

24 12,42 18,23 0,226 13,08 146,9 1,921 1,273 15,40 0,020 8,66 

26 12,42 18,21 0,226 13,08 147,0 1,923 1,273 14,48 0,018 8,15 

28 12,42 18,18 0,226 13,08 147,1 1,924 1,061 12,18 0,013 5,72 

30 12,42 18,17 0,226 13,08 147,1 1,924 0,848 10,49 0,009 3,94 
Keterangan : Vs = Tegangan sumber, Is = Arus sumber, Ps = Daya sumber, VTx = Tegangan pengirim, ITx = Arus pengirim, PTx = Daya pengirim, VRx = 

Tegangan penerima, IRx = Arus penerima, PRx = Daya penerima,  η = Efisiensi daya (PRx terhadap PS) 
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Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dianalisa bahwa pada jarak pengukuran awal (4 cm),  

daya sumber (PS) yang terukur pada sumber adalah 0,303 Watt dan daya penerima (PRx) 

yang terukur pada rangkaian penerima adalah 0,128 Watt sehingga didapatkan efisiensi 

daya (η) sebesar 42,21%. Nilai efisiensi terbesar didapatkan pada jarak pengukuran 4 

cm dan untuk jarak pengukuran selanjutnya akan semakin kecil seiring penambahan 

jarak pengukuran. Nilai daya pada kumparan pengirim (PTx) yang terukur pada 

kumparan pengirim untuk jarak pengukuran awal (4 cm) adalah 1,511 Watt. 

Nilai daya sumber (PS) yang dihasilkan berbanding terbalik terhadap jarak 

pengukuran, dimana semakin jauh jarak pengukuran maka daya yang diberikan sumber 

akan semakin kecil. Sedangkan nilai daya pengirim (PTx) berbanding lurus dengan jarak 

pengukuran, dimana daya pengirim akan semakin besar ketika jarak pengukuran juga 

diperjauh. 

Daya sumber (Ps) dan daya penerima (PRx) bersifat berbanding terbalik terhadap 

jarak pengukuran, hal ini dikarenakan semakin jauh jarak antara rangkaian penerima 

dan rangkaian pengirim maka daya yang bisa ditransfer akan semakin kecil sehingga 

daya yang dibutuhkan oleh rangkaian pengirim dari sumber semakin kecil. Nilai daya 

kirim (Ps) terbesar yang terukur pada level frekuensi 3 kHz adalah 0,303 Watt pada 

jarak 4 cm, nilai ini lebih kecil daripada nilai daya kirim (Ps) yang terukur pada level 

frekuensi 1 kHz. Untuk melihat perubahan nilai daya antara sumber dan rangkaian 

penerima dapat dilihat pada Gambar 4.8 dan efisiensi yang didapatkan pada Gambar 

4.9. 

 

Gambar 4.8 Grafik hubungan daya PS dan PRx terhadap jarak pengukuran pada level frekuensi 3 

kHz tanpa penguat (repeater) 
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Gambar 4.9 Grafik nilai efisiensi daya (η) terhadap jarak pengukuran pada level frekuensi 3 

kHz tanpa penguat (repeater) 

Dari grafik efisiensi pada Gambar 4.9 untuk level frekuensi 3 kHz dapat dianalisa 

bahwa semakin jauh jarak pengukuran antara rangkaian pengirim dan penerima, maka 

efisiensi daya yang didapat akan semakin kecil. Hal ini diakibatkan perbedaan nilai 

antara daya sumber dan daya penerima yang semakin besar akibat penambahan jarak. 

Selanjutnya daya pengirim (PTx) bersifat berbanding lurus sedangkan daya penerima 

(PRx) bersifat berbanding terbalik hal ini dikarenakan adanya faktor kopling. Nilai daya 

pengirim (PTx) terbesar pada level frekuensi 3 kHz adalah 1,924 Watt pada jarak 28 cm 

dan 30 cm, nilai daya ini lebih kecil daripada daya pengirim yang terukur pada level 

frekuensi 1 kHz. Untuk melihat perubahan nilai daya antara rangkaian pengirim dan 

rangkaian penerima dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Grafik hubungan daya PTx dan PRx terhadap jarak pengukuran pada level frekuensi 

3 kHz tanpa penguat (repeater) 
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Pengukuran gelombang keluaran juga dilakukan dengan alat ukur osiloskop pada 

kumparan pengirim dan penerima. Hasil pengukuran didapatkan nilai tegangan puncak 

ke puncak (Vpp) dan periode (T) yang selanjutnya digunakan untuk mencari besar 

frekuensi yang terjadi pada kumparan pengirim maupun kumparan penerima. Berikut 

adalah perhitungan untuk mencari frekuensi pada jarak awal pengukuran (4 cm) pada 

kumparan pengirim. 

 Diketahui :  T = 0,29 ms = 0,29 . 10
-3

 s 

   f  = 
 

 
  

   f  = 
 

          
  

        = 3448,27 Hz = 3,45 kHz 

Hasil perhitungan frekuensi, periode, dan tegangan puncak ke puncak (Vpp) untuk 

jarak pengukuran selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Data gelombang kumparan pengirim dan kumparan penerima untuk level frekuensi 3 

kHz tanpa penguat (repeater) 

Jarak Kumparan Pengirim Kumparan Penerima 

(cm) Vpp f (kHz) T (ms) Vpp f (kHz) T (ms) 

4 32 3,45 0,29 5,2 3,45 0,29 

6 35 3,23 0,31 4,9 3,33 0,3 

8 35 3,23 0,31 4,6 3,23 0,31 

10 36 3,13 0,32 4,4 3,23 0,31 

12 36 3,13 0,32 4,4 3,13 0,32 

14 36 3,13 0,32 4,2 3,13 0,32 

16 36 3,13 0,32 4,1 3,13 0,32 

18 36 3,13 0,32 4,0 3,13 0,32 

20 37 3,13 0,32 4,0 3,13 0,32 

22 37 3,13 0,32 3,8 3,13 0,32 

24 37 3,13 0,32 3,6 3,13 0,32 

26 37 3,13 0,32 3,6 3,13 0,32 

28 37 3,13 0,32 3,0 3,13 0,32 

30 37 3,13 0,32 2,4 3,13 0,32 
Keterangan : Vpp = Tegangan puncak ke puncak, f  = Frekuensi, T = Periode. 

Dari Tabel 4.6 dapat dianalisa bahwa nilai tegangan puncak ke puncak (Vpp) pada 

jarak 4 cm adalah 32 volt untuk kumparan pengirim, sedangkan kumparan penerima 



56 
 

adalah 5,2 volt. Ketika jarak pengukuran semakin besar, nilai Vpp yang terukur pada 

kumparan pengirim akan semakin besar, sedangkan pada kumparan penerima akan 

semakin kecil. 

 

Gambar 4.11 Besar frekuensi pada kumparan pengirim dan penerima frekuensi 3 kHz tanpa 

penguat 

Grafik frekuensi Gambar 4.11 dapat dilihat bahwa frekuensi yang didapatkan tidak 

tepat bernilai 3 kHz tetapi berkisar antara 3,1 kHz – 3,5 kHz, hal ini dikarenakan tidak 

tepatnya nilai kapasitor yang digunakan karena harus disesuaikan dengan nilai kapasitor 

yang ada di pasaran. Selain itu, frekuensi yang dibangkitkan pada osilator juga 

dipengaruhi oleh adanya kumparan penerima pada jarak-jarak awal pengukuran. 

Frekuensi yang didapat pada jarak awal dan akhir relatif menurun untuk kumparan 

pengirim atau kumparan penerima. Pada titik pengukuran awal didapatkan nilai 

frekuensi yang terbesar dan terus menurun sejalan dengan bertambahnya jarak 

pengukuran, dan juga terjadi perbedaan frekuensi antara kumparan pengirim dan 

kumparan penerima dimana hal ini dikarenakan ketelitian membaca alat ukur. 

Selanjutnya pada Gambar 4.12 adalah gelombang keluaran kumparan pengirim dan 

penerima untuk jarak pengukuran awal dan akhir yang diukur dengan osiloskop. 
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Gambar 4.12 Gelombang keluaran pada kumparan pengirim dan kumparan penerima untuk 

jarak 4 cm dan 30 cm pada frekuensi 3 kHz tanpa penguat (repeater) 

Pada Gambar 4.12 dapat dilihat bahwa pada jarak pengukuran 4 cm bentuk 

gelombang kumparan pengirim adalah sinusoidal sedangkan kumparan penerima 

mempunyai bentuk gelombang tidak murni sinusoidal tetapi bekerja pada level 

frekuensi yang ditentukan. Sedangkan untuk jarak pengukuran 30 cm, didapatkan 

gelombang yang sinusoidal baik pada kumaparan pengirim maupun kumparan 

penerima. Bentuk gelombang untuk jarak pengukuran selanjutnya dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

 

  

T/div = 0.1 ms | V/div = 10 V 

T/div = 0.1 ms | V/div = 10 V 

T/div = 0.1 ms | V/div = 2 V 

T/div = 0.1 ms | V/div = 2 V 
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c. Analisa hasil pengukuran pada level frekuensi 5 kHz 

Hasil pengukuran yang didapatkan berupa tegangan (V) dan arus (I), selanjutnya 

digunakan untuk mencari daya (P) dengan menggunakan Persamaan 3-1 dan nilai 

efisiensi menggunakan Persamaan 3-2. Berikut ini adalah contoh perhitungan daya dan 

efisiensi untuk jarak pengukuran awal (4 cm). 

 Perhitungan daya sumber (Ps) 

Diketahui :  Vs  = 12,43 V 

  Is  = 19,42 mA 

Ditanyakan : Ps  = Vs . Is 

   = 12,43 . 19,42 . 10
-3

 

   = 0,241 Watt 

 Perhitungan daya pengirim (PTx) 

Diketahui :  VTx  = 13,08 V 

  ITx  = 105,3 mA 

Ditanyakan : PTx  = VTx . ITx 

   = 13,08 . 105,3 . 10
-3

 

   = 1,377 Watt 

 Perhitungan daya penerima (PRx) 

Diketahui :  VRx  = 1,7 V 

  IRx  = 42,4 mA 

Ditanyakan : PRx  = VRx . IRx 

   = 1,7 . 42,4 . 10
-3

 

   = 0,072 Watt 

 Perhitungan Efisiensi (η) 

η  = 
   

  
 . 100% 

 = 
     

     
 . 100% 

 = 29,80 % 

Perhitungan daya dan efisiensi untuk jarak pengukuran selanjutnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Hasil pengukuran data pada frekuensi 5 kHz tanpa penguat (repeater) 

Jarak 
Vs 

(Ukur) 
Is 

(Ukur) 
Ps 

(Hitung) 
VTx 

(Ukur) 
ITx 

(Ukur) 
PTx 

(Hitung) 
VRx 

(Ukur) 
IRx 

(Ukur) 
PRx 

(Hitung) 
η 

(Hitung) 

(cm) (V) (mA) (W) (VRMS) (mA) (W) (VRMS) (mA) (W) (%) 

4 12,43 19,42 0,241 13,08 105,3 1,377 1,70 42,4 0,072 29,80 

6 12,43 17,54 0,218 13,79 105,3 1,452 1,70 29,2 0,050 22,73 

8 12,43 16,61 0,206 13,96 105,8 1,477 1,56 23,39 0,036 17,62 

10 12,43 16,14 0,201 14,14 106,2 1,502 1,56 19,24 0,030 14,92 

12 12,43 15,79 0,196 14,14 106,4 1,504 1,48 16,22 0,024 12,27 

14 12,43 15,61 0,194 14,14 106,8 1,510 1,48 13,71 0,020 10,49 

16 12,43 15,50 0,193 14,14 106,7 1,509 1,41 12,46 0,018 9,14 

18 12,43 15,42 0,192 14,14 107,0 1,513 1,41 11,09 0,016 8,18 

20 12,43 15,37 0,191 14,14 107,3 1,517 1,41 10,45 0,015 7,73 

22 12,43 15,32 0,190 14,14 107,3 1,517 1,41 10,06 0,014 7,47 

24 12,43 15,28 0,190 14,14 107,5 1,520 1,34 9,78 0,013 6,92 

26 12,43 15,26 0,190 14,14 107,5 1,520 1,34 9,40 0,013 6,66 

28 12,43 15,24 0,189 14,14 107,5 1,520 1,27 9,02 0,011 6,06 

30 12,43 15,22 0,189 14,14 107,6 1,521 1,13 7,67 0,009 4,59 
Keterangan : Vs = Tegangan sumber, Is = Arus sumber, Ps = Daya sumber, VTx = Tegangan pengirim, ITx = Arus pengirim, PTx = Daya pengirim, VRx = Tegangan 

penerima, IRx = Arus penerima, PRx = Daya penerima,  η = Efisiensi daya (PRx terhadap PS) 
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Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dianalisa bahwa pada jarak pengukuran awal (4 cm), 

daya sumber (PS) yang terukur adalah 0,241 Watt sedangkan nilai daya penerima (PRx) 

yang terukur pada rangkaian penerima adalah 0,072 Watt dan sehingga didapatkan 

efisiensi daya (η) sebesar 29,80%. Nilai efisiensi terbesar didapatkan pada jarak 

pengukuran 4 cm dan untuk jarak pengukuran selanjutnya akan semakin kecil seiring 

penambahan jarak pengukuran. Sedangkan untuk daya pengirim (PTx) yang terukur pada 

kumparan pengirim untuk jarak pengukuran awal (4 cm) adalah 1,377 Watt.  

Nilai daya sumber (PS) yang dihasilkan berbanding terbalik terhadap jarak 

pengukuran, dimana semakin jauh jarak pengukuran maka daya yang diberikan sumber 

akan semakin kecil. Sedangkan nilai daya pengirim (PTx) berbanding lurus dengan jarak 

pengukuran, dimana daya pengirim akan semakin besar ketika jarak pengukuran 

diperbesar. 

Daya sumber (Ps) dan daya penerima (PRx) bersifat berbanding terbalik terhadap 

jarak pengukuran, hal ini dikarenakan semakin jauh jarak antara rangkaian penerima 

dan rangkaian pengirim maka daya yang bisa ditransfer akan semakin kecil sehingga 

daya yang dibutuhkan oleh rangkaian pengirim dari sumber semakin kecil. Nilai daya 

sumber (Ps) terbesar adalah 0,241 Watt pada titik pengukuran 4 cm, nilai daya ini 

merupakan yang terkecil daripada nilai daya sumber (Ps) yang didapatkan pada level 

frekuensi 1 kHz dan 3 kHz. Untuk melihat perubahan nilai daya antara sumber dan 

rangkaian penerima dapat dilihat pada Gambar 4.13 dan efisiensi yang didapatkan pada 

Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.13 Grafik hubungan daya PS dan PRx terhadap jarak pengukuran pada level frekuensi 

5 kHz tanpa penguat (repeater) 
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Gambar 4.14 Grafik nilai efisiensi daya (η) terhadap jarak pengukuran pada level frekuensi 5 

kHz tanpa penguat (repeater) 

 Dari grafik efisiensi untuk level frekuensi 5 kHz diatas dapat dianalisa bahwa 

semakin jauh jarak pengukuran antara rangkaian pengirim dan penerima, maka efisiensi 

daya yang didapat akan semakin kecil. Hal ini karena selisih daya yang terukur pada 

sumber dan sisi penerima semakin besar akibat jarak pengukuran diperjauh. 

Selanjutnya daya pengirim (PTx) bersifat berbanding lurus sedangkan daya penerima 

(PRx) bersifat berbanding terbalik, hal ini dikarenakan adanya faktor kopling yaitu daya 

balik dari sisi penerima yang akan mengurangi nilai daya pengirim. Nilai daya pengirim 

(PTx) yang terbesar adalah 1,521 Watt pada jarak pengukuran 30 cm, nilai ini masih 

lebih rendah daripada nilai daya pengirim pada level frekuensi 1 kHz dan 3 kHz. Untuk 

melihat perubahan nilai daya antara rangkaian pengirim dan rangkaian penerima dapat 

dilihat pada Gambar 4.15 . 

 

Gambar 4.15 Grafik hubungan daya PTx dan PRx terhadap jarak pengukuran pada level frekuensi 

5 kHz tanpa penguat (repeater) 
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Pengukuran gelombang keluaran juga dilakukan dengan alat ukur osiloskop pada 

kumparan pengirim dan penerima. Hasil pengukuran didapatkan nilai tegangan puncak 

ke puncak (Vpp) dan periode (T) yang selanjutnya digunakan untuk mencari besar 

frekuensi yang terjadi pada kumparan pengirim maupun kumparan penerima. Berikut 

adalah perhitungan untuk mencari frekuensi pada jarak awal pengukuran (4 cm) pada 

kumparan pengirim. 

 Diketahui :  T = 0,185 ms = 0,185 . 10
-3

 s 

   f  = 
 

 
  

   f  = 
 

           
  

        = 5405,40 Hz = 5,41 kHz 

Hasil perhitungan frekuensi, periode, dan tegangan puncak ke puncak (Vpp) untuk 

jarak pengukuran selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Data gelombang kumparan pengirim dan kumparan penerima untuk level frekuensi 5 

kHz tanpa penguat (repeater) 

Jarak Kumparan Pengirim Kumparan Penerima 

(cm) Vpp f (kHz) T (ms) Vpp f (kHz) T (ms) 

4 37,0 5,41 0,19 4,8 5,56 0,18 

6 39,0 5,13 0,20 4,8 5,26 0,19 

8 39,5 5,13 0,20 4,4 5,13 0,20 

10 40,0 5,13 0,20 4,4 5,13 0,20 

12 40,0 5,13 0,20 4,2 5,13 0,20 

14 40,0 5,13 0,20 4,2 5,13 0,20 

16 40,0 5,00 0,20 4,0 5,13 0,20 

18 40,0 5,00 0,20 4,0 5,13 0,20 

20 40,0 5,00 0,20 4,0 5,13 0,20 

22 40,0 5,00 0,20 4,0 5,06 0,20 

24 40,0 5,00 0,20 3,8 5,06 0,20 

26 40,0 5,00 0,20 3,8 5,06 0,20 

28 40,0 5,00 0,20 3,6 5,06 0,20 

30 40,0 5,00 0,20 3,2 5,06 0,20 
Keterangan : Vpp = Tegangan puncak ke puncak, f  = Frekuensi, T = Periode. 

Dari Tabel 4.8 dapat dianalisa bahwa nilai tegangan puncak ke puncak (Vpp) pada 

jarak 4 cm adalah 37 volt untuk kumparan pengirim, sedangkan kumparan penerima 



63 
 

adalah 5,56 volt. Ketika jarak pengukuran semakin besar, nilai Vpp yang terukur pada 

kumparan pengirim akan semakin besar, sedangkan pada kumparan penerima akan 

semakin kecil. 

 

Gambar 4.16 Besar frekuensi pada kumparan pengirim dan penerima frekuensi 5 kHz tanpa 

penguat 

Grafik pada Gambar 4.16 dapat dilihat bahwa frekuensi yang didapatkan tidak tepat 

bernilai 5 kHz pada jarak-jarak awal pengukuran, tetapi berkisar antara 5,0 kHz – 5,6 

kHz, hal ini dikarenakan tidak tepatnya nilai kapasitor yang digunakan karena harus 

disesuaikan dengan nilai kapasitor yang ada di pasaran. Selain itu, frekuensi yang 

dibangkitkan pada osilator juga dipengaruhi oleh adanya kumparan penerima pada 

jarak-jarak awal pengukuran. 

Frekuensi yang didapat pada jarak awal dan akhir relatif menurun untuk kumparan 

pengirim atau kumparan penerima. Pada titik pengukuran awal didapatkan nilai 

frekuensi yang terbesar dan terus menurun sejalan dengan bertambahnya jarak 

pengukuran. Frekuensi antara kumparan pengirim dan kumparan penerima pada jarak 

pengukuran yang sama terdapat perbedaan, hal ini dikarenakan ketelitian dari 

pembacaan alat ukur osiloskop. 

Selanjutnya pada Gambar 4.17 adalah gelombang keluaran kumparan pengirim dan 

penerima untuk jarak pengukuran 4 cm yang diukur dengan osiloskop. 
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Gambar 4.17 Gelombang keluaran pada kumparan pengirim dan kumparan penerima untuk 

jarak 4 cm dan 30 cm pada frekuensi 5 kHz tanpa penguat (repeater) 

Pada Gambar 4.17 dapat dilihat bahwa pada jarak pengukuran 4 cm bentuk 

gelombang kumparan pengirim adalah sinusoidal sedangkan kmparan penerima 

mempunyai bentuk gelombang tidak murni sinusoidal tetapi bekerja pada level 

frekuensi yang ditentukan. Sedangkan untuk jarak pengukuran 30 cm, didapatkan 

gelombang yang sinusoidal baik pada kumapran pengirim maupun kumparan penerima. 

Bentuk gelombang untuk jarak pengukuran selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

  

T/div = 50 µs | V/div = 10 V 

T/div = 50 µs | V/div = 10 V 

T/div = 50 µs | V/div = 2 V 

T/div = 50 µs | V/div = 2 V 
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4.2.2 Sistem transfer listrik tanpa kabel dengan rangkaian penguat (repeater) 

a. Analisa hasil pengukuran pada level frekuensi 1 kHz 

Hasil pengukuran arus (I) dan tegangan (V) pada level frekuensi 1 kHz dengan 

tambahan rangkaian penguat tidak didapatkan. Sistem tidak bekerja dikarenakan faktor 

kopling yang sangat besar karena pengaruh keberadaan kumparan penguat sisi pengirim 

dan kumparan penguat sisi penerima. Penambahan rangkaian penguat mempengaruhi 

kemampuan osilasi dari rangkaian LC pada rangkaian pengirim sehingga rangkaian LC 

tersebut tidak bisa melakukan siklus mengisi (charge) dan melepas (discharge) yang 

mengakibatkan tidak timbulnya arus (I) maupun tegangan (V). 

Karena pada kumparan pengirim tidak dihasilkan tegangan bolak-balik maka tidak 

terjadi proses pengiriman daya kepada kumparan penguat maupun kumparan penerima. 

Pada Gambar 4.18 dan Gambar 4.19 ditunjukkan gambar gelombang sinyal dan arus 

pada sistem dengan penguat pada level 1 kHz. 

 

Gambar 4.18 Gelombang yang ditampilkan osiloskop pada kumparan pengirim frekuensi 1 kHz 

sistem dengan penguat 

 

Gambar 4.19 Pengukuran arus (I) pada kumparan pengirim frekuensi 1 kHz sistem dengan 

penguat  
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b. Analisa hasil pengukuran pada level frekuensi 3 kHz 

Hasil pengukuran yang didapatkan berupa tegangan (V) dan arus (I), selanjutnya 

digunakan untuk mencari daya (P) dengan menggunakan Persamaan 3-1 dan nilai 

efisiensi menggunakan Persamaan 3-2. Berikut ini adalah perhitungan daya dan 

efisiensi untuk jarak pengukuran awal (4 cm). 

 Perhitungan daya sumber (Ps) 

Diketahui :  Vs  = 12,45 V 

  Is  = 27,24 mA 

Ditanyakan : Ps  = Vs . Is 

   = 12,45 . 27,24 . 10
-3

 

   = 0,339 Watt 

 Perhitungan daya pengirim (PTx) 

Diketahui :  VTx  = 8,4 V 

  ITx  = 69,3 mA 

Ditanyakan : PTx  = VTx . ITx 

   = 8,4 . 69,3 . 10
-3

 

   = 0,582 Watt 

 Perhitungan daya penerima (PRx) 

Diketahui :  VRx  = 2,12 V 

  IRx  = 84,4 mA 

Ditanyakan : PRx  = VRx . IRx 

   = 2,12 . 84,4 . 10
-3

 

   = 0,179 Watt 

 Perhitungan Efisiensi (η) 

η  = 
   

  
 . 100% 

 = 
     

     
 . 100% 

 = 52,76 % 

Perhitungan daya dan efisiensi untuk jarak pengukuran selanjutnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Hasil pengukuran data pada frekuensi 3 kHz dengan penguat (repeater) 

Jarak 
Vs 

(Ukur) 
Is 

(Ukur) 
Ps 

(Hitung) 
VTx 

(Ukur) 
ITx 

(Ukur) 
PTx 

(Hitung) 
VRx 

(Ukur) 
IRx 

(Ukur) 
PRx 

(Hitung) 
η 

(Hitung) 

(cm) (V) (mA) (W) (VRMS) (mA) (W) (VRMS) (mA) (W) (%) 

4 12,45 27,24 0,339 8,4 69,3 0,582 2,12 84,4 0,179 52,76 

6 12,45 28,88 0,360 8,2 66,7 0,547 2,2 65,1 0,143 39,83 

8 12,45 21,92 0,273 8,8 81,1 0,714 1,96 53,9 0,106 38,71 

10 12,45 26,62 0,331 10,8 95,3 1,029 2,12 58,2 0,123 37,23 

12 12,38 28,61 0,354 10,8 121,2 1,309 2,0 47,3 0,095 26,71 

14 12,38 26,18 0,324 10,8 97,3 1,051 2,04 45,2 0,092 28,45 

16 12,38 22,50 0,279 9,8 80,1 0,785 1,76 29,14 0,051 18,41 

18 12,38 16,67 0,206 10,4 86,6 0,901 1,84 25,93 0,048 23,12 

20 12,38 16,49 0,204 10,8 91,9 0,993 1,84 23,29 0,043 20,99 

22 12,38 16,85 0,209 12,2 105,5 1,287 1,84 21,3 0,039 18,79 

24 12,38 17,92 0,222 11,6 101,3 1,175 1,92 20,89 0,040 18,08 

26 12,38 19,92 0,247 9,6 87,3 0,838 1,68 18,9 0,032 12,88 

28 12,38 21,02 0,260 10,0 89,0 0,890 1,64 16,71 0,027 10,53 

30 12,38 19,49 0,241 10,0 90,2 0,902 1,48 14,67 0,022 9,00 
Keterangan : Vs = Tegangan sumber, Is = Arus sumber, Ps = Daya sumber, VTx = Tegangan pengirim, ITx = Arus pengirim, PTx = Daya pengirim, VRx = 

Tegangan penerima, IRx = Arus penerima, PRx = Daya penerima,  η = Efisiensi daya (PRx terhadap PS) 
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Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dianalisa bahwa pada jarak pengukuran awal (4 cm), 

daya sumber (PS) yang terukur pada sumber adalah 0,339 Watt dan daya penerima (PRx) 

yang terukur pada rangkaian penerima adalah 0,179 Watt sehingga didapatkan efisiensi 

daya (η) sebesar 52,76%. Nilai efisiensi terbesar didapatkan pada jarak pengukuran 4 

cm dan untuk jarak pengukuran selanjutnya akan semakin kecil seiring penambahan 

jarak pengukuran. Sedangkan untuk daya pengirim (PTx) yang terukur pada kumparan 

pengirim untuk jarak pengukuran awal (4 cm) adalah 0,582 Watt.  

Nilai daya sumber (Ps) yang dihasilkan seharusnya berbanding terbalik terhadap 

jarak pengukuran, dimana semakin jauh jarak pengukuran maka daya yang diberikan 

sumber akan semakin kecil, tetapi daya sumber yang dihasilkan fluktuatif hal ini 

diakibatkan sistem yang kurang stabil akibat penambahan kumparan penguat. Nilai daya 

sumber (Ps) tertinggi yaitu 0,360 Watt pada titik pengukuran 6 cm, nilai ini lebih tinggi 

dari pada nilai daya sumber (Ps) ketika sistem tidak menggunakan penguat yaitu 0,303 

Watt pada titik pengukuran 4 cm. Nilai daya pada level frekuensi 3 kHz masih lebih 

tinggi daripada nilai daya pada level frekuensi 5 kHz. 

Nilai daya yang fluktuatif juga terjadi pada daya pengirim. Nilai daya pengirim (PTx) 

seharusnya berbanding lurus dengan penambahan jarak pengukuran. Secara keseluruhan 

nilai daya pengirim lebih besar daripada daya sumber.  

Untuk melihat perubahan nilai daya antara sumber dan rangkaian penerima dapat 

dilihat pada Gambar 4.20 dan efisiensi yang didapatkan pada Gambar 4.21. 

 

Gambar 4.20 Grafik hubungan daya PS dan PRx terhadap jarak pengukuran pada level frekuensi 

3 kHz dengan penguat (repeater) 
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Pada Gambar 4.20 terlihat perbandingan daya antara sumber dengan bagian 

penerima. Daya yang terukur pada sumber bersifat fluktuatif hal ini dikarenakan pada 

sistem transfer listrik tanpa kabel dengan penguat terjadi ketidakstabilan frekuensi 

akibat adanya kumparan penguat pada sisi pengirim dan sisi terima sehingga 

mengakibatkan sistem menjadi tidak stabil pada jarak jarak tertentu. 

 

Gambar 4.21 Grafik nilai efisiensi daya (η) terhadap jarak pengukuran pada level frekuensi 3 

kHz dengan penguat (repeater) 

Dari grafik efisiensi pada Gambar 4.21 untuk level frekuensi 3 kHz diatas dapat 

dianalisa bahwa secara keseluruhan, semakin jauh jarak pengukuran antara rangkaian 

pengirim dan penerima, maka efisiensi daya yang didapat akan semakin kecil.  

Untuk melihat perubahan nilai daya antara rangkaian pengirim dan rangkaian 

penerima dapat dilihat pada Gambar 4.22 . 

 

Gambar 4.22 Grafik hubungan daya PTx dan PRx terhadap jarak pengukuran pada level frekuensi 

3 kHz dengan penguat (repeater) 
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Sama halnya dengan daya sumber, daya pengirim (PTx) juga mengalami fluktuasi 

akibat penambahan kumparan penguat pada sisi pengirim dan penerima yang 

mengakibatkan frekuensi sistem menjadi kurang stabil. Nilai daya pengirim (PTx) 

tertinggi yaitu 1,309 Watt (12 cm), nilai ini lebih rendah daripada saat sistem tanpa 

penguat yaitu 1,924 Watt (30 cm). 

Pengukuran gelombang keluaran juga dilakukan dengan alat ukur osiloskop pada 

kumparan pengirim dan penerima. Tegangan puncak ke puncak (Vpp) dan periode (T) 

hasil pengukuran digunakan untuk mencari besar frekuensi. Berikut adalah perhitungan 

untuk mencari frekuensi pada jarak awal pengukuran (4 cm) pada kumparan pengirim. 

 Diketahui :  T = 0,405 ms = 0,405 . 10
-3

 s 

   f  = 
 

 
  

   f  = 
 

           
  

        = 2469,13 Hz = 2,47 kHz 

Hasil perhitungan frekuensi, periode, dan tegangan puncak ke puncak (Vpp) untuk 

jarak pengukuran selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Data gelombang kumparan pengirim dan kumparan penerima untuk level frekuensi 3 

kHz dengan penguat (repeater) 

Jarak Kumparan Pengirim Kumparan Penerima 

(cm) Vpp f (kHz) T (ms) Vpp f (kHz) T (ms) 

4 24,0 2,47 0.405 6,32 2,54 0.394 

6 30,4 2,42 0.413 6,64 2,03 0.493 

8 29,2 2,36 0.424 4,88 2,36 0.424 

10 34,0 2,41 0.415 5,76 2,41 0.415 

12 31,0 3,38 0.296 5,40 3,42 0.292 

14 34,0 2,53 0.395 5,40 2,55 0.392 

16 36,2 2,56 0.391 5,16 2,59 0.386 

18 36,6 2,56 0.391 5,20 2,60 0.385 

20 37,0 2,58 0.388 5,12 2,63 0.380 

22 34,4 2,60 0.385 5,32 2,64 0.379 

24 37,8 2,58 0.388 5,52 2,59 0.386 

26 32,0 2,58 0.388 4,76 2,59 0.386 

28 32,4 2,58 0.388 4,56 2,61 0.383 

30 32,8 2,58 0.388 4,24 2,60 0.385 
Keterangan : Vpp = Tegangan puncak ke puncak, f  = Frekuensi, T = Periode. 
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Dari Tabel 4.10 dapat dianalisa bahwa nilai tegangan puncak ke puncak (Vpp) pada 

jarak 4 cm adalah 24 volt untuk kumparan pengirim, sedangkan kumparan penerima 

adalah 6,32 volt. Ketika jarak pengukuran semakin besar, nilai Vpp yang terukur pada 

kumparan pengirim akan semakin besar, sedangkan pada kumparan penerima akan 

semakin kecil.  

 

Gambar 4.23 Besar frekuensi pada kumparan pengirim dan penerima frekuensi 3 kHz dengan 

penguat 

Grafik pada Gambar 4.23 dapat dilihat bahwa frekuensi yang didapatkan tidak tepat 

bernilai 3 kHz, tetapi berkisar antara 2,0 kHz – 3,5 kHz, hal ini dikarenakan tidak 

tepatnya nilai kapasitor yang digunakan karena harus disesuaikan dengan nilai kapasitor 

yang ada di pasaran. Selain itu juga, frekuensi kerja yang terukur mengalami penuruan 

jika dibandingkan dengan sistem tanpa penguat akibat adanya faktor mutual induktansi 

antaran kumparan pengirim dengan kumparan penguat sisi pengirim dan kumparan 

penerima dengan kumparan penguat sisi penerima. Nilai frekuensi antara kumparan 

pengirim dan kumparan penerima bernilai berbeda untuk titik pengukuran yang sama, 

hal ini karena sistem yang kurang stabil dan juga osiloskop yang digunakan sangat 

sensitif. 

Selanjutnya pada Gambar 4.24 adalah gelombang keluaran kumparan pengirim dan 

penerima untuk jarak pengukuran awal (4 cm) dan akhir (30 cm) yang diukur dengan 

osiloskop. 
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Gambar 4.24 Gelombang keluaran pada kumparan pengirim dan kumparan penerima untuk 

jarak 4 cm dan 30 cm pada frekuensi 3 kHz dengan penguat (repeater) 

Pada Gambar 4.24 dapat dilihat bahwa bentuk gelombang kumparan pengirim 

maupun kumparan penerima mempunyai bentuk gelombang tidak murni sinusoidal. 

Akibat penambahan kumparan penguat pada sisi pengirim dan sisi penerima, sistem 

bekerja pada frekuensi dibawah level frekuensi yang ditentukan. Selain itu sistem 

menjadi kurang stabil, hal ini bisa dilihat dari beragamnya frekuensi yang terukur. 

Bentuk gelombang untuk jarak pengukuran selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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c. Analisa hasil pengukuran pada level frekuensi 5 kHz 

Hasil pengukuran yang didapatkan berupa tegangan (V) dan arus (I), selanjutnya 

digunakan untuk mencari daya (P) dengan menggunakan Persamaan 3-1 dan nilai 

efisiensi menggunakan Persamaan 3-2. Berikut ini adalah perhitungan daya dan 

efisiensi untuk jarak pengukuran awal (4 cm). 

 Perhitungan daya sumber (Ps) 

Diketahui :  Vs  = 12,45 V 

  Is  = 18,63 mA 

Ditanyakan : Ps  = Vs . Is 

   = 12,45 . 18,63 . 10
-3

 

   = 0,232 Watt 

 Perhitungan daya pengirim (PTx) 

Diketahui :  VTx  = 10,2 V 

  ITx  = 52,2 mA 

Ditanyakan : PTx  = VTx . ITx 

   = 10,2 . 52,2 . 10
-3

 

   = 0,532 Watt 

 Perhitungan daya penerima (PRx) 

Diketahui :  VRx  = 2,04 V 

  IRx  = 61,2 mA 

Ditanyakan : PRx  = VRx . IRx 

   = 2,04 . 61,2 . 10
-3

 

   = 0,125 Watt 

 Perhitungan Efisiensi (η) 

η  = 
   

  
 . 100% 

 = 
     

     
 . 100% 

 = 53,83 % 

Perhitungan daya dan efisiensi untuk jarak pengukuran selanjutnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Hasil pengukuran data pada frekuensi 5 kHz dengan penguat (repeater) 

Jarak 
Vs 

(Ukur) 
Is 

(Ukur) 
Ps 

(Hitung) 
VTx 

(Ukur) 
ITx 

(Ukur) 
PTx 

(Hitung) 
VRx 

(Ukur) 
IRx 

(Ukur) 
PRx 

(Hitung) 
η 

(Hitung) 

(cm) (V) (mA) (W) (VRMS) (mA) (W) (VRMS) (mA) (W) (%) 

4 12,45 18,63 0,232 10,2 52,2 0,532 2,04 61,2 0,125 53,83 

6 12,45 20,38 0,254 11,8 62,7 0,740 2,12 64,3 0,136 53,72 

8 12,45 14,15 0,176 10,2 59,1 0,603 1,96 38,78 0,076 43,15 

10 12,45 16,56 0,206 12,0 72,1 0,865 2,0 39,2 0,078 38,03 

12 12,39 22,25 0,276 10,6 67,8 0,719 1,88 34,38 0,065 23,45 

14 12,39 20,25 0,251 13,4 77,8 1,043 2,08 36,96 0,077 30,64 

16 12,39 15,04 0,186 11,8 75,5 0,891 1,84 18,66 0,034 18,43 

18 12,39 14,83 0,184 12,0 77,4 0,929 1,68 15,77 0,026 14,42 

20 12,39 14,28 0,177 12,0 77,6 0,931 1,68 14,02 0,024 13,31 

22 12,39 14,51 0,180 12,6 77,7 0,979 1,64 12,56 0,021 11,46 

24 12,39 12,72 0,158 14,0 86,3 1,208 1,52 11,37 0,017 10,97 

26 12,39 14,49 0,180 14,0 86,5 1,211 1,56 10,73 0,017 9,32 

28 12,39 17,03 0,211 14,0 86,7 1,214 1,64 11,31 0,019 8,79 

30 12,39 17,16 0,213 14,0 86,9 1,217 1,6 11 0,018 8,28 
Keterangan : Vs = Tegangan sumber, Is = Arus sumber, Ps = Daya sumber, VTx = Tegangan pengirim, ITx = Arus pengirim, PTx = Daya pengirim, VRx = 

Tegangan penerima, IRx = Arus penerima, PRx = Daya penerima, η I = Efisiensi daya (PRx terhadap PS) 
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Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dianalisa bahwa pada jarak awal pengukuran (4 cm) 

daya sumber (PS) yang terukur pada sumber adalah 0,232 Watt dan daya penerima (PRx) 

yang terukur pada rangkaian penerima adalah 0,125 Watt sehingga didapatkan efisiensi 

daya (η) sebesar 53,83 %. Nilai efisiensi terbesar didapatkan pada jarak pengukuran 4 

cm. Sedangkan untuk daya pengirim (PTx) yang terukur pada rangkaian pengirim adalah 

0,532 Watt.  

Nilai daya sumber (Ps) yang dihasilkan fluktuatif, dimana seharusnya berbanding 

terbalik terhadap jarak pengukuran, hal ini diakibatkan sistem yang kurang stabil. Daya 

sumber tertinggi yang didapat adalah 0,276 Watt (12 cm), nilai ini lebih tinggi daripada 

sistem tanpa penguat yaitu 0,241 Watt (4 cm) pada level frekuensi yang sama, tetapi 

lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai daya sumber pada level frekeunsi 3 kHz. 

Nilai daya yang fluktuatif juga terjadi pada daya pengirim (PTx) dimana seharusnya 

berbanding lurus dengan penambahan jarak pengukuran. Secara keseluruhan nilai daya 

pengirim lebih besar daripada daya sumber. 

Daya sumber (Ps) dan daya penerima (PRx) bersifat berbanding terbalik terhadap 

jarak pengukuran, hal ini dikarenakan semakin jauh jarak antara rangkaian penerima 

dan rangkaian pengirim maka daya yang bisa ditransfer akan semakin kecil sehingga 

kebutuhan daya dari sumber semakin kecil. Untuk melihat perubahan nilai daya antara 

sumber dan rangkaian penerima dapat dilihat pada Gambar 4.25 dan efisiensi yang 

didapatkan pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.25 Grafik hubungan daya PS dan PRx terhadap jarak pengukuran pada level frekuensi 

5 kHz dengan penguat (repeater) 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

2 6 10 14 18 22 26 30

D
ay

a 
(W

) 

Jarak Pengukuran (cm) 

Ps

PRx



76 
 

Pada Gambar 4.25 terlihat perbandingan daya antara sumber dengan bagian 

penerima. Daya yang terukur pada sumber bersifat fluktuatif hal ini dikarenakan pada 

sistem transfer listrik tanpa kabel dengan penguat terjadi ketidakstabilan akibat adanya 

kumparan penguat pada sisi pengirim dan sisi terima sehingga mengakibatkan sistem 

menjadi tidak stabil pada jarak jarak tertentu. 

 

Gambar 4.26 Grafik nilai efisiensi daya (η) terhadap jarak pengukuran pada level frekuensi 5 

kHz dengan penguat (repeater) 

Dari grafik efisiensi untuk level frekuensi 5 kHz diatas dapat dianalisa bahwa secara 

keseluruhan, semakin jauh jarak pengukuran antara rangkaian pengirim dan penerima, 

maka efisiensi daya yang didapat akan semakin kecil. Efisiensi yang tertinggi 

didapatkan pada jarak 6 cm. 

Selanjutnya daya pengirim (PTx) bersifat berbanding lurus dan daya penerima (PRx) 

bersifat berbanding terbalik dengan jarak pengukuran. Hal ini dikarenakan adanya 

faktor kopling, yaitu daya balik dari sisi penerima yang akan mengurangi nilai daya 

pengirim. Nilai daya pengirim pada level frekuensi ini masih lebih rendah daripada nilai 

daya saat sistem tidak menggunakan rangkaian penguat untuk level frekuensi yang 

sama. Untuk melihat perubahan nilai daya antara rangkaian pengirim dan rangkaian 

penerima dapat dilihat pada Gambar 4.27. 
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Gambar 4.27 Grafik hubungan daya PTx dan PRx terhadap jarak pengukuran pada level frekuensi 

5 kHz dengan penguat (repeater) 

Sama halnya dengan daya sumber, daya pengirim (PTx) juga mengalami fluktuasi 

akibat penambahan kumparan penguat pada sisi pengirim dan penerima yang 

mengakibatkan frekuensi sistem menjadi kurang stabil. 

Pengukuran gelombang keluaran juga dilakukan dengan alat ukur osiloskop pada 

kumparan pengirim dan penerima. Hasil pengukuran didapatkan nilai tegangan puncak 

ke puncak (Vpp) dan periode (T) yang selanjutnya digunakan untuk mencari besar 

frekuensi yang terjadi pada kumparan pengirim maupun kumparan penerima. Berikut 

adalah perhitungan untuk mencari frekuensi pada jarak awal pengukuran (4 cm) pada 

kumparan pengirim. 

 Diketahui :  T = 0,252 ms = 0,252 . 10
-3

 s 

   f  = 
 

 
  

   f  = 
 

           
  

        = 2469,13 Hz = 3,97 kHz 

Hasil perhitungan frekuensi, periode, dan tegangan puncak ke puncak (Vpp) untuk 

jarak pengukuran selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 Data gelombang kumparan pengirim dan kumparan penerima untuk level frekuensi 5 

kHz dengan penguat (repeater) 

Jarak Kumparan Pengirim Kumparan Penerima 

(cm) Vpp f (kHz) T (ms) Vpp f (kHz) T (ms) 

4 29,6 3,97 0.252 5,24 3,97 0.252 

6 32,8 3,88 0.258 5,12 3,88 0.258 

8 34,2 3,84 0.260 5,56 3,86 0.259 

10 37,4 3,9 0.256 5,8 3,89 0.257 

12 40,4 5,40 0.185 4,84 5,63 0.178 

14 36,0 4,06 0.246 5,08 4,08 0.245 

16 39,6 4,11 0.243 5,24 4,12 0.243 

18 39,8 4,11 0.243 4,48 4,12 0.243 

20 40,2 4,11 0.243 4,56 4,12 0.243 

22 40,8 4,11 0.243 4,52 4,12 0.243 

24 37,2 4,14 0.242 4,04 4,13 0.242 

26 37,2 4,14 0.242 4,4 4,12 0.243 

28 37,2 4,14 0.242 4,52 4,16 0.240 

30 37,2 4,14 0.242 4,52 4,16 0.240 
Keterangan : Vpp = Tegangan puncak ke puncak, f  = Frekuensi, T = Periode. 

Dari Tabel 4.12 dapat dianalisa bahwa nilai tegangan puncak ke puncak (Vpp) pada 

jarak 4 cm adalah 29,6 volt untuk kumparan pengirim, sedangkan kumparan penerima 

adalah 5,24 volt. Ketika jarak pengukuran semakin besar, nilai Vpp pada kumparan 

pengirim akan semakin besar, sedangkan pada kumparan penerima akan semakin kecil. 

Frekuensi kerja yang terukur mengalami penuruan akibat adanya faktor mutual 

induktansi. 

 

Gambar 4.28 Besar frekuensi pada kumparan pengirim dan penerima frekuensi 5 kHz dengan 

penguat 
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Grafik pada Gambar 4.28 menunjukkan frekuensi yang didapatkan tidak tepat 

bernilai 5 kHz, tetapi berkisar antara 4 kHz – 5,5 kHz, hal ini dikarenakan tidak 

tepatnya nilai kapasitor yang digunakan karena harus disesuaikan dengan nilai kapasitor 

yang ada di pasaran. Selain itu juga frekuensi mengalami penuruan jika dibandingkan 

dengan sistem tanpa penguat akibat adanya faktor mutual induktansi. Frekuensi antara 

kumparan pengirim dan kumparan penerima sedikit berbeda untuk jarak pengukuran 

yang sama, hal ini karena sistem yang kurang stabil dan juga osiloskop digital yang 

digunakan sangat sensitif. 

Selanjutnya pada Gambar 4.29 adalah gelombang keluaran kumparan pengirim dan 

penerima untuk jarak pengukuran awal (4 cm) dan akhir (30 cm) yang diukur dengan 

osiloskop. 
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Gambar 4.29 Gelombang keluaran pada kumparan pengirim dan kumparan penerima untuk 

jarak 4 cm dan 30 cm pada frekuensi 5 kHz dengan penguat (repeater) 

Pada Gambar 4.29 dapat dilihat bahwa bentuk gelombang kumparan pengirim 

maupun kumparan penerima mempunyai bentuk gelombang tidak murni sinusoidal. 

Akibat penambahan kumparan penguat pada sisi pengirim dan sisi penerima, sistem 

bekerja pada frekuensi dibawah level frekuensi yang ditentukan. Selain itu sistem 

menjadi kurang stabil, hal ini bisa dilihat dari beragambanya frekuensi yang terukur. 

Bentuk gelombang untuk jarak pengukuran selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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4.2.3 Peningkatan jarak pengiriman daya 

Analisa peningkatan jarak pengiriman daya hanya dilakukan pada frekuensi 3 kHz 

dan 5 kHz sedangkan frekuensi 1 kHz tidak dilakukan  karena pada sistem dengan 

penguat, sistem tersebut tidak bekerja (dijelaskan pada sub bab 4.2.2 a) 

a. Peningkatan jarak pengiriman daya pada level frekuensi 3 kHz 

Data daya penerima (PRx) akan dibandingkan untuk menghitung peningkatan jarak 

pengiriman. Pembandingan data tidak bisa dilakukan secara langsung dengan nilai yang 

ada karena data yang bersifat fluktuatif, Oleh karena itu data harus dihaluskan terlebih 

dahulu dengan bantuan perangkat lunak Ms Excell. Pada Gambar 4.30, grafik daya 

penerima akan diberikan trendline exponensial untuk mencari persamaan eksponensial 

dari data daya yang ada. Penggunaan trendline eksponensial dikarenakan mempunyai 

nilai R
2
 yang mendekati nilai 1 sehingga bisa dikatakan data trendline mendekati nilai 

sebenarnya. Selanjutnya data akan dibandingkan dan dicari peningkatan jarak 

pengiriman yang didapat. 

 

Gambar 4.30 Daya penerima (PRx) beserta trendline pada level frekuensi 3 kHz 

Dari Gambar 4.30 didapatkan persamaan eksponensial untuk sistem dengan 

rangkaian penguat adalah y = 0,2287e
-0.078x

 dengan nilai R
2
 = 0,9624 sedangkan pada 

sistem tanpa rangkaian penguat adalah y = 0,1214e
-0.082x

 dengan nilai R
2
 = 0,936. 

Persamaan eksponensial yang didapat memiliki nilai R
2
 yang masih berada diatas batas 

toleransi 0,8. Selanjutnya persamaan yang didapat akan digunakan untuk mencari nilai 
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data pada trendline daya penerima untuk sistem dengan penambahan rangkaian penguat 

dan sistem tanpa penambahan rangkaian penguat.  

Berikut adalah contoh perhitungan daya penerima tanpa penguat untuk jarak 

pengukuran awal (4 cm). 

Diketahui :  PRx = 0,128 Watt  (sebagai variabel x) 

   y = 0,1214e
-0.082x 

 

   y = 0,1214e
-0.082(0.128) 

 

   y = 0,087 Watt 

Selanjutnya data daya pengirim dan data trendline untuk jarak pengukuran 

selanjutnya disajikan pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Data daya pengirim dan data trendline untuk level frekuensi 3 kHz 

Jarak 

Pengukuran 

Daya Penerima (PRx) Data Trendline 

Tanpa 

Penguat 

(Watt) 

Dengan 

Penguat 

(Watt) 

Tanpa 

Penguat 

(Watt) 

Dengan 

Penguat 

(Watt) 

4 0,128 0,179 0,087 0,167 

6 0,082 0,143 0,074 0,143 

8 0,058 0,106 0,063 0,123 

10 0,044 0,123 0,053 0,105 

12 0,037 0,095 0,045 0,090 

14 0,032 0,092 0,039 0,077 

16 0,028 0,051 0,033 0,066 

18 0,025 0,048 0,028 0,056 

20 0,024 0,043 0,024 0,048 

22 0,022 0,039 0,020 0,041 

24 0,020 0,040 0,017 0,035 

26 0,018 0,032 0,014 0,030 

28 0,013 0,027 0,012 0,026 

30 0,009 0,022 0,010 0,022 

Dari Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa daya penerima tertinggi pada sistem tanpa 

penguat adalah 0,087 Watt pada jarak 4 cm dan pada sistem dengan penguat didapat 

daya yang mendekati daya tertinggi tersebut yaitu 0,090 Watt pada jarak 12 cm 

sehingga dapat dikatakan terjadi peningkatan jarak pengiriman sebesar 8 cm.  
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b. Peningkatan jarak pengiriman daya pada level frekuensi 5 kHz 

Cara yang sama dilakukan pada pembandingan data daya penerima pada level 

frekuensi 5 kHz.  

 

Gambar 4.31 Daya penerima (PRx) beserta trendline pada level frekuensi 5 kHz 

Dari Gambar 4.31 didapatkan persamaan eksponensial untuk sistem dengan 

rangkaian penguat adalah y = 0,179e
-0.089x

 dengan R
2
 = 0,9091 sedangkan pada sistem 

tanpa rangkaian penguat adalah y = 0,0649e
-0.069x

 dengan R
2
 = 0,9171. Persamaan 

eksponensial yang didapat memiliki nilai R
2
 yang masih berada diatas batas toleransi 

0,8. Selanjutnya persamaan yang didapat akan digunakan untuk mencari nilai data pada 

trendline daya penerima untuk sistem dengan penambahan rangkaian penguat dan 

sistem tanpa penambahan rangkaian penguat.  

Berikut adalah contoh perhitungan daya penerima tanpa penguat untuk jarak 

pengukuran awal (4 cm). 

Diketahui :  PRx = 0,072 Watt  (sebagai variabel x) 

   y = 0,0649e
-0.069x 

 

   y = 0,0649e
-0.069(0.072) 

 

   y = 0,049 Watt 

Selanjutnya data daya pengirim dan data trendline untuk jarak pengukuran 

selanjutnya disajikan pada Tabel 4.14. 
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Tabel 4.14 Data daya pengirim dan data trendline untuk level frekuensi 5 kHz 

Jarak 

Pengukuran 

Daya Penerima (PRx) Data Trendline 

Tanpa 

Penguat 

(Watt) 

Dengan 

Penguat 

(Watt) 

Tanpa 

Penguat 

(Watt) 

Dengan 

Penguat 

(Watt) 

4 0,072 0,125 0,049 0,125 

6 0,050 0,136 0,043 0,105 

8 0,036 0,076 0,037 0,088 

10 0,030 0,078 0,033 0,074 

12 0,024 0,065 0,028 0,062 

14 0,020 0,077 0,025 0,051 

16 0,018 0,034 0,022 0,043 

18 0,016 0,026 0,019 0,036 

20 0,015 0,024 0,016 0,030 

22 0,014 0,021 0,014 0,025 

24 0,013 0,017 0,012 0,021 

26 0,013 0,017 0,011 0,018 

28 0,011 0,019 0,009 0,015 

30 0,009 0,018 0,008 0,012 

Dari Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa pada sistem tanpa rangkaian penguat daya 

penerima tertinggi didapat adalah 0,049 Watt pada jarak 4 cm dan pada sistem dengan 

rangkaian penguat didapat daya yang mendekati daya tertinggi tersebut yaitu 0,051 

Watt pada jarak 14 cm sehingga dapat dikatakan terjadi peningkatan jarak pengiriman 

sebesar 10 cm. Peningkatan jarak pengiriman pada level frekuensi 5 kHz lebih tinggi 

yaitu 10 cm daripada level frekuensi 3 kHz yang hanya 8 cm. 
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4.3 Pengukuran Medan Magnet 

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar medan magnet yang 

dihasilkan oleh rangkaian pengirim ke rangkaian penerima pada 3 level frekuensi serta 

pada titik jarak perpindahan kumparan penerima yang telah ditentukan sebelumnya. 

Alat yang digunakan untuk mengukur medan magnet adalah Aaronia Spectran® NF-

5035. 

4.3.1 Pengukuran medan magnet tanpa menggunakan rangkaian penguat 

Berikut adalah nilai medan magnet yang dipancarkan oleh rangkaian pengirim 

untuk sistem transfer daya listrik tanpa kabel tanpa menggunakan rangkaian penguat 

untuk ketiga level frekuensi. Medan magnet diukur pada jarak yang berbeda-beda sesuai 

penempatan kumparan penerima dan diambil sebanyak 30 data tiap titik pengukuran. 

Selanjutnya jumlah data tersebut diambil nilai rata-rata pada tiap titik pengukuran, 

sehingga didapatkan hasil pengukuran seperti Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Nilai pengukuran medan magnet untuk tiap level frekuensi pada sistem tanpa 

rangkaian penguat 

Jarak 

(cm) 

Medan Magnet (µT) 

1 kHz 3 kHz 5 kHz 

4 4,25 1,83 1,85 

6 4,38 1,86 1,40 

8 3,88 1,87 1,30 

10 3,48 1,75 1,10 

12 3,45 1,69 1,02 

14 3,37 1,57 0,94 

16 3,32 1,49 0,94 

18 3,26 1,42 0,93 

20 3,23 1,39 0,93 

22 3,13 1,35 0,91 

24 3,02 1,37 0,89 

26 2,85 1,34 0,85 

28 2,62 1,29 0,83 

30 2,41 1,23 0,80 

 Dari Tabel 4.15 diatas dapat dianalisa bahwa nilai medan magnet terbesar adalah 

4,38 µT dengan frekuensi 1 kHz pada jarak 6 cm. Menurut PER.13/MEN/X/2011, nilai 

medan magnet yang didapat masih jauh dibawah ambang batas yang di tentukan yaitu 

0,2 mT sehingga masih aman bagi tubuh manusia. Untuk melihat perubahan nilai 
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medan magnet tiap jarak pengukuran dan level frekuensi dapat dilihat pada Gambar 

4.32. 

 

Gambar 4.32 Perbandingan besar medan magnet tiap level frekuensi pada sistem tanpa 

rangkaian penguat 

Dari Gambar 4.32 diatas menunjukkan bahwa semakin jauh jarak titik 

pengukuran, medan magnet yang didapat akan semakin kecil untuk tiap level frekuensi 

dan semakin besar frekuensi kerja yang dipakai oleh sistem, maka medan magnet yang 

terukur akan semakin rendah. 

 

4.3.2 Pengukuran medan magnet dengan menggunakan rangkaian penguat 

Berikut adalah nilai medan magnet yang dipancarkan oleh rangkaian pengirim 

untuk sistem transfer daya listrik tanpa kabel dengan menggunakan rangkaian penguat 

untuk ketiga level frekuensi. Medan magnet diukur pada jarak yang berbeda-beda sesuai 

penempatan kumparan penerima dan diambil sebanyak 30 data tiap titik pengukuran. 

Selanjutnya jumlah data tersebut diambil nilai rata-rata pada tiap titik pengukuran, 

sehingga didapatkan hasil pengukuran seperti Tabel 4.16. 
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Tabel 4.16 Nilai pengukuran medan magnet untuk tiap level frekuensi pada sistem dengan 

rangkaian penguat 

Jarak 

(cm) 

Medan Magnet (µT) 

1 kHz 3 kHz 5 kHz 

4 - 2,93 2,16 

6 - 2,88 1,54 

8 - 2,61 1,47 

10 - 2,17 1,41 

12 - 1,99 1,25 

14 - 1,86 1,17 

16 - 1,78 1,09 

18 - 1,75 1,12 

20 - 1,69 1,09 

22 - 1,67 1,08 

24 - 1,62 1,06 

26 - 1,58 1,00 

28 - 1,50 1,02 

30 - 1,48 1,00 

 Dari Tabel 4.16 dapat dianalisa bahwa nilai medan magnet terbesar adalah 2,93 

µT dengan frekuensi 3 kHz pada jarak 4 cm. Menurut PER.13/MEN/X/2011, nilai 

medan magnet yang didapat masih jauh dibawah ambang batas yang ditentukan yaitu 

0,2 mT sehingga masih aman bagi tubuh manusia. Nilai medan magnet untuk 1 kHz 

tidak ada karena ketika sistem menggunakan rangkaian penguat, sistem tidak bekerja, 

hal ini karenakan penambahan rangkaian penguat.  

Untuk melihat perubahan nilai medan magnet tiap jarak pengukuran dan level 

frekuensi dapat dilihat pada Gambar 4.33. 

 

Gambar 4.33 Perbandingan besar medan magnet tiap level frekuensi pada sistem dengan 

rangkaian penguat 
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4.3.3 Perbandingan medan magnet sistem dengan penguat dan tanpa penguat 

a. Medan magnet level frekuensi 3 kHz 

Penambahan rangkaian penguat pada sistem dapat mempengaruhi medan magnet 

yang dihasilkan, dimana terjadi peningkatan medan magnet. Peningkatan medan magnet 

dalam persentase dicari dengan melakukan perhitungan antara medan pada sistem tanpa 

penguat dan dengan penguat. Berikut ini adalah perhitungan persentase peningkatan 

medan magnet yang didapatkan pada jarak pengukuran awal (4 cm). 

 

 Diketahui :  Btanpa penguat  = 1,83 µT 

   Bdengan penguat  = 2,93 µT 

   % peningkatan  = 
                               

              
 x 100% 

   % peningkatan  = 
           

    
 x 100% = 60,05 % 

Perhitungan persetanse peningkatan medan magnet untuk jarak pengukuran selanjutnya 

dapat dilihat pada tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Perbandingan medan magnet sistem pada level frekuensi 3 kHz 

Jarak 
Tanpa 

Penguat 

Dengan 

Penguat 

Peningkatan 

(%) 

4 1,83 2,93 60,05 

6 1,86 2,88 54,56 

8 1,87 2,61 39,74 

10 1,75 2,17 23,80 

12 1,69 1,99 17,46 

14 1,57 1,86 18,83 

16 1,49 1,78 19,36 

18 1,42 1,75 23,17 

20 1,39 1,69 21,88 

22 1,35 1,67 23,52 

24 1,37 1,62 18,69 

26 1,34 1,58 18,59 

28 1,29 1,50 16,87 

30 1,23 1,48 20,48 

Rata - rata peningkatan 26,93 

Dari Tabel 4.17 dapat dianalisa bahwa peningkatan medan magnet paling besar 

ketika sistem dengan penambahan rangkaian penguat terjadi pada jarak pengukuran 

awal (4 cm – 8 cm) selanjutnya peningkatan hanya berkisar 16 % - 23 % dan didapatkan 
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persentase rata-rata peningkatan medan magnet adalah 26,93 %. Selanjutnya grafik 

medan magnet dan persentase perubahan dapat dilihat pada Gambar 4.34 dan Gambar 

4.35. 

 

Gambar 4.34 Perbandingan medan magnet untuk frekuensi 3 kHz 

Pada Gambar 4.34 dapat dianalisa bahwa penambahan kumparan penguat pada sisi 

pengirim dapat meningkatkan medan magnet yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan arus 

yang mengalir pada kumparan pengirim lebih besar daripada ketika tidak ditambah 

rangkaian penguat. 

 

Gambar 4.35 Persentase peningkatan medan magnet untuk frekuensi 3 kHz 

 Persentase peningkatan medan magnet dengan adanya kumparan penguat 

mempunyai hubungan yang berbanding terbalik dengan jarak pengukuran yaitu semakin 

jauh jarak pengukuran maka persentase peningkatan medan magnet akan semakin kecil. 
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b. Medan magnet level frekuensi 5 kHz 

Penambahan rangkaian penguat pada sistem dapat mempengaruhi medan magnet 

yang dihasilkan, dimana terjadi peningkatan medan magnet. Peningkatan medan magnet 

dalam persentase dicari dengan melakukan perhitungan antara medan pada sistem tanpa 

penguat dan dengan penguat. Berikut ini adalah perhitungan persentase peningkatan 

medan magnet yang didapatkan pada jarak pengukuran awal (4 cm). 

 

 Diketahui :  Btanpa penguat  = 1,85 µT 

   Bdengan penguat  = 2,16 µT 

   % peningkatan  = 
                               

              
 x 100% 

   % peningkatan  = 
           

    
 x 100% = 16,65 % 

Perhitungan persetanse peningkatan medan magnet untuk jarak pengukuran 

selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Perbandingan medan magnet sistem pada level frekuensi 5 kHz 

Jarak 
Tanpa 

Penguat 

Dengan 

Penguat 

Peningkatan 

(%) 

4 1,85 2,16 16,65 

6 1,40 1,54 10,18 

8 1,30 1,47 12,40 

10 1,10 1,41 28,08 

12 1,02 1,25 22,60 

14 0,94 1,17 24,02 

16 0,94 1,09 15,88 

18 0,93 1,12 20,77 

20 0,93 1,09 18,00 

22 0,91 1,08 18,67 

24 0,89 1,06 19,14 

26 0,85 1,00 17,42 

28 0,83 1,02 22,54 

30 0,80 1,00 24,59 

Rata - rata peningkatan 19,35 

Dari Tabel 4.18 dapat dianalisa bahwa persentase peningkatan medan magnet 

bersifat fluktuatif  dan didapatkan persentase rata-rata peningkatan medan magnet 

adalah 19,35 %. Rata-rata persentase peningkatan medan magnet pada level frekuensi 5 
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kHz lebih kecil daripada pada frekuensi 3 kHz. Selanjutnya grafik medan magnet dan 

persentase perubahan dapat dilihat pada Gambar 4.36 dan Gambar 4.37. 

 

Gambar 4.36 Perbandingan medan magnet untuk frekuensi 5 kHz 

Pada Gambar 4.36 dapat dianalisa bahwa penambahan kumparan penguat pada sisi 

pengirim dapat meningkatkan medan magnet yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan arus 

yang mengalir pada kumparan pengirim lebih besar daripada ketika tidak ditambah 

rangkaian penguat. 

 

Gambar 4.37 Persentase peningkatan medan magnet untuk frekuensi 5 kHz 

Persentase peningkatan medan magnet dengan adanya kumparan penguat pada 

level frekuensi 5 kHz bersifat fluktuatif yaitu tidak mempunyai kecendrungan turun 

ataupun naik.  
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4.4  Perbandingan dan Peningkatan Efisiensi Daya 

4.4.1 Perbandingan efisiensi pada sistem tanpa penguat 

Tabel 4.19 Perbandingan efisiensi daya pada sistem tanpa penguat 

Jarak 
Efisiensi daya (η) 

1 kHz 3 kHz 5 kHz 

4 11.24 42.21 29.80 

6 13.13 31.37 22.73 

8 12.49 23.53 17.62 

10 8.56 18.45 14.92 

12 5.89 15.92 12.27 

14 2.85 13.72 10.49 

16 1.82 12.10 9.14 

18 1.30 11.01 8.18 

20 0.83 10.46 7.73 

22 0.50 9.51 7.47 

24 0.36 8.66 6.92 

26 0.17 8.15 6.66 

28 0.14 5.72 6.06 

30 0.09 3.94 4.59 

Data perbandingan pada Tabel 4.19 dapat dilihat bahwa pada jarak awal 

pengukuran (4 cm) didapatkan efisiensi terbesar untuk frekuensi 3 kHz dan 5 kHz yaitu 

42,21 % dan 29,80 %. Sedangkan untuk frekuensi 1 kHz didapatkan efisiensi tertinggi 

pada jarak pengukuran 6 cm yaitu 13,13 %. 

 

Gambar 4.38 Perbandingan efisiensi daya pada sistem tanpa penguat 

Grafik pada Gambar 4.38 menunjukkan bahwa secara keseluruhan efisiensi 

tertinggi didapat pada frekuensi 3 kHz, kemudian diikuti 5 kHz, dan yang paling rendah 

adalah frekuensi 1 kHz. 
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4.4.2 Perbandingan efisiensi pada sistem dengan penguat 

Tabel 4.20 Perbandingan efisiensi daya pada sistem tanpa penguat 

Jarak 
Efisiensi daya (η) 

1 kHz 3 kHz 5 kHz 

4 - 52.76 53.83 

6 - 39.83 53.72 

8 - 38.71 43.15 

10 - 37.23 38.03 

12 - 26.71 23.45 

14 - 28.45 30.64 

16 - 18.41 18.43 

18 - 23.12 14.42 

20 - 20.99 13.31 

22 - 18.79 11.46 

24 - 18.08 10.97 

26 - 12.88 9.32 

28 - 10.53 8.79 

30 - 9.00 8.28 

Data perbandingan pada Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa pada jarak awal 

pengukuran (4 cm) didapatkan efisiensi terbesar untuk frekuensi 3 kHz dan 5 kHz yaitu 

42,21 % dan 29,80 %. Sedangkan untuk frekuensi 1 kHz tidak didapatkan efisiensi 

karena tidak dapat terukurnya tegangan maupun arus (dijelaskan pada sub bab 4.2.2 a). 

 
Gambar 4.39 Perbandingan efisiensi daya pada sistem dengan penguat 

Grafik pada Gambar 4.39 menunjukkan bahwa efisiensi tertinggi pada jarak-jarak 

awal didapat pada frekuensi 5 kHz, sedangkan untuk jarak-jarak akhir efisiensi tertinggi 

didapatkan pada frekuensi 3 kHz.  
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4.4.3 Peningkatan efisiensi daya level frekuensi 3 kHz 

Terjadi peningkatan efisiensi daya dengan adanya penambahan rangkaian 

penguat. Berikut ini adalah perhitungan persentase peningkatan efisiensi daya yang 

didapatkan pada jarak pengukuran awal (4 cm). 

 Diketahui :  η tanpa penguat  = 42,21 % 

   η dengan penguat  = 52,76 % 

   Peningkatan efisiensi  = η dengan penguat – η tanpa penguat 

      = 52,76 % - 42,21 % = 10,55 % 

Perhitungan persetanse peningkatan efisiensi daya untuk jarak pengukuran selanjutnya 

dapat dilihat pada tabel 4.21 

Tabel 4.21 Perbandingan efisiensi daya pada level frekuensi 3 kHz 

Jarak 

Efisiensi (η) 
Peningkatan 

Efisiensi 
Tanpa 

Penguat 

Dengan 

Penguat 

(cm) (%) (%) (%) 

4 42,21 52,76 10,55 

6 31,37 39,83 8,47 

8 23,53 38,71 15,18 

10 18,45 37,23 18,78 

12 15,92 26,71 10,79 

14 13,72 28,45 14,73 

16 12,10 18,41 6,31 

18 11,01 23,12 12,11 

20 10,46 20,99 10,53 

22 9,51 18,79 9,28 

24 8,66 18,08 9,42 

26 8,15 12,88 4,73 

28 5,72 10,53 4,81 

30 3.94 9.00 5.05 

Rata - Rata Peningkatan Efisiensi 10.05 

Dari Tabel 4.21 dapat dianalisa bahwa peningkatan efisiensi yang didapat 

fluktuatif,  hal ini dikarenakan efisiensi daya pada sistem dengan penguat juga fluktuatif 

akibat sistem yang kurang stabil. Peningkatan tertinggi didapat pada jarak 10 cm dengan 

18,79 % dan secara keseluruhan peningkatan yang didapat adalah 10,05 %. 
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Gambar 4.40 Perbandingan efisiensi daya (η) pada level frekuensi 3 kHz 

Dari Gambar 4.40 dapat dianalisa bahwa efisiensi daya lebih besar didapat ketika 

sistem menggunakan rangkaian penguat pada setiap jarak pengukuran. Hal ini 

menunjukkan bahwa rangkaian penguat sudah bekerja seperti seharusnya. 

 

Gambar 4.41 Persentase peningkatan efisiensi daya (η) pada level frekuensi 3 kHz 

Peningkatan efisiensi daya pada sistem dengan penguat tidak merata untuk 

seluruh titik pengukuran, hal ini dikarenakan sistem dengan penguat yang kurang stabil. 
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4.4.4 Peningkatan efisiensi daya level frekuensi 5 kHz 

Terjadi peningkatan efisiensi daya dengan adanya penambahan rangkaian 

penguat. Berikut ini adalah perhitungan persentase peningkatan efisiensi daya yang 

didapatkan pada jarak pengukuran awal (4 cm). 

 Diketahui :  η tanpa penguat  = 29,80 % 

   η dengan penguat  = 53,83 % 

   Peningkatan efisiensi  = η dengan penguat – η tanpa penguat 

      = 53,83 % - 29,80 % = 24,02 % 

Perhitungan persetanse peningkatan efisiensi daya untuk jarak pengukuran 

selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.22 

Tabel 4.22 Perbandingan efisiensi daya pada level frekuensi 5 kHz 

Jarak 

Efisiensi (η) 
Peningkatan 

Efisiensi Tanpa 

Penguat 

Dengan 

Penguat 

(cm) (%) (%) (%) 

4 29,80 53,83 24,02 

6 22,73 53,72 31,00 

8 17,62 43,15 25,52 

10 14,92 38,03 23,11 

12 12,27 23,45 11,18 

14 10,49 30,64 20,15 

16 9,14 18,43 9,28 

18 8,18 14,42 6,24 

20 7,73 13,31 5,58 

22 7,47 11,46 3,99 

24 6,92 10,97 4,05 

26 6,66 9,32 2,67 

28 6,06 8,79 2,73 

30 4,59 8,28 3,69 

Rata - Rata Peningkatan Efisiensi 12,37 

Dari Tabel 4.22 dapat dianalisa bahwa secara keseluruhan peningkatan efisiensi 

yang didapat semakin turun ketika jarak pengukuran diperbesar. Peningkatan efisiensi 

tertinggi didapat pada jarak 6 cm dengan 31,0 % dan secara keseluruhan peningkatan 

yang didapat adalah 12,37 %. Peningkatan efisiensi daya pada level frekuensi 5 kHz 

lebih tinggi daripada level frekuensi 3 kHz yaitu 10,05 %. 
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Gambar 4.42 Perbandingan efisiensi daya (η) pada level frekuensi 5 kHz 

 Dari Gambar 4.42 dapat dianalisa bahwa efisiensi daya lebih besar didapat 

ketika sistem menggunakan rangkaian penguat pada setiap jarak pengukuran. Hal ini 

menunjukkan bahwa rangkaian penguat sudah bekerja seperti seharusnya. 

 

Gambar 4.43 Persentase peningkatan efisiensi daya (η) pada level frekuensi 5 kHz 

Dari Gambar 4.43 dapat dilihat bahwa peningkatan efisiensi daya semakin turun 

ketika jarak pengukuran diperbesar, oleh karena itu persentase peningkatan efisiensi 

daya bersifat berbanding terbalik terhadap jarak pengukuran.  
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4.5 Perbandingan Medan Magnet dengan Efisiensi Daya 

4.5.1 Sistem tanpa rangkaian penguat 

a. Level frekuensi 1 kHz 

     

Gambar 4.44 Trend medan magnet (kiri) dan efisiensi daya (kanan) pada level frekuensi 1 kHz 

tanpa rangkaian penguat 

Dari Gambar 4.44 dapat dianalisa bahwa medan magnet bersifat berbanding 

terbalik dengan jarak pengukuran, begitu juga dengan efisiensi daya yang didapatkan. 

Sehingga bisa dikatakan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan pengirim 

mempengaruhi besar efisiensi daya yang didapatkan pada level frekuensi yang sama. 

b. Level frekuensi 3 kHz 

    

Gambar 4.45 Trend medan magnet (kiri) dan efisiensi daya (kanan) pada level frekuensi 3 kHz 

tanpa rangkaian penguat 

Dari Gambar 4.45 dapat dianalisa bahwa medan magnet bersifat berbanding 

terbalik dengan jarak pengukuran, begitu juga dengan efisiensi daya yang didapatkan. 

Sehingga bisa dikatakan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan pengirim 

mempengaruhi besar efisiensi daya yang didapatkan pada level frekuensi yang sama. 
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c. Level frekuensi 5 kHz 

    

Gambar 4.46 Trend medan magnet (kiri) dan efisiensi daya (kanan) pada level frekuensi 5 kHz 

tanpa rangkaian penguat 

Dari Gambar 4.46 dapat dianalisa bahwa medan magnet dan efisiensi daya bersifat 

berbanding terbalik dengan jarak pengukuran. Sehingga bisa dikatakan medan magnet 

yang dihasilkan oleh kumparan pengirim mempengaruhi besar efisiensi daya yang 

didapatkan pada level frekuensi yang sama. 

 

4.5.2 Sistem dengan rangkaian penguat 

a. Level frekuensi 3 kHz 

    
Gambar 4.47 Trend medan magnet (kiri) dan efisiensi daya (kanan) pada level frekuensi 3 kHz 

dengan rangkaian penguat 

Dari Gambar 4.47 dapat dianalisa bahwa medan magnet dan efisiensi daya bersifat 

berbanding terbalik dengan jarak pengukuran. Trend data medan magnet lebih stabil 

daripada trend data efisiensi daya yang sedikit terjadi fluktuasi, hal ini dikarenakan 

pengukuran medan magnet hanya menggunakan satu penguat dan tanpa adanya 

penambahan beban. Sehingga bisa dikatakan medan magnet yang dihasilkan oleh 
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kumparan pengirim mempengaruhi besar efisiensi daya yang didapatkan pada level 

frekuensi yang sama. 

 

b. Level frekuensi 5 kHz 

    
Gambar 4.48 Trend medan magnet (kiri) dan efisiensi daya (kanan) pada level frekuensi 3 kHz 

dengan rangkaian penguat 

Dari Gambar 4.48 dapat dianalisa bahwa medan magnet dan efisiensi daya bersifat 

berbanding terbalik dengan jarak pengukuran. Trend data medan magnet lebih stabil 

daripada trend data efisiensi daya yang sedikit terjadi fluktuasi, hal ini dikarenakan 

pengukuran medan magnet hanya menggunakan satu penguat dan tanpa adanya 

penambahan beban. Sehingga bisa dikatakan medan magnet yang dihasilkan oleh 

kumparan pengirim mempengaruhi besar efisiensi daya yang didapatkan pada level 

frekuensi yang sama. 
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4.6 Perbandingan Efisiensi Daya Penelitian Transfer Daya Listrik Tanpa Kabel 

Setelah mengetahui efisiensi kerja dari sistem transfer daya listrik tanpa kabel pada 

3 level frekuensi, selanjutnya akan dilakukan peninjauan hasil efisiensi daya hasil 

penelitian ini dengan penelitian-penelitian transfer daya listrik tanpa kabel yang telah 

dilakukan sebelumnya, terutama untuk penelitian dengan frekuensi kerja dibawah 1 

MHz. Hasil perbandingan efisiensi daya dapat dilihat pada Tabel 4.23. 

Tabel 4.23 Efisiensi daya hasil penelitian transfer daya tanpa kabel 

No Nama peneliti 
Frekuensi 

(kHz) 

Efisiensi 

Tertinggi  

(%) 

Daya 

Terkirim  

(Watt) 

Jarak (cm) 
Ket. 

Efisien Terjauh 

1 

Muhammad 

Atar 

(2012) 

515 

23,90 2,62 7 19 
Beban  

5 Watt 

27,20 3,7 7 19 
Beban  

8 Watt 

2 
Heri Irawan 

(2013) 
774 6,46 0,73 2 12 - 

3 

Ngurah Tegar 

Mahardika 

(2014) 

40,58 18,35 0,046 3 18 - 

90,73 47,74 0,086 3 15 - 

128,31 40,71 0,099 3 12 - 

4 

I Wayan Suwika 

Adnyana 

 (2015) 

1 2,79 0,064 4 10 - 

3 18,05 0,233 4 20 - 

5 6,41 0,065 4 10 - 

5 Ade Pradana 

1 13,13 0,139 6 30 
Tanpa 

penguat 
3 42,21 0,128 4 30 

5 29,80 0,072 4 30 

3 52,76 0,179 4 30 Dengan 

penguat 5 53,83 0,125 4 30 

Keterangan : nilai daya terikirim dan jarak efisien adalah nilai dimana didapatkan efisiensi paling tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.23 dapat dilihat, efisiensi daya pada penelitian ini sudah 

lebih baik daripada penelitian-penelitian sebelumnya, terutama dengan penelitian I 

Wayan Suwika Adnyana (2015) karena penelitian ini mengacu pada penelitian tersebut. 

Hasil yang berbeda mungkin juga dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk kumparan yang 

digunakan. Muhammad Atar (2012) menggunakan bentuk kumparan berbentuk pipa 

tembaga sebagai pengirim dan penerima, Heri Irawan (2013) menggunakan kumparan 

silinder single coil sebagai pengirim dan kumparan multi layer coil sebagai penerima, 

dan  I Wayan Suwika Adnyana (2015) menggunakan kumparan multi layer coil sebagai 

pengirim maupun penerima. 


