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ABSTRAK 
Sistem proteksi petir (SPP) eksternal yang memiliki fungsi dalam menyalurkan arus petir 

di dalam tanah (bumi) adalah elektroda pengetanahan. Arus yang dialirkan di dalam tanah akan 
menimbulkan medan listrik (E), tegangan langkah (ΔV) dan arus di permukaan tanah (IT), hal ini 
dapat membahayakan objek di sekitar SPP. Objek yang diamati yaitu gardu hubung Gomong 
Mataram yang tersambar petir langsung 18, 30, 392 kA dengan frekuensi arus puncak petir 
25,100, 200 kHz pada pengetanahan 2 pelat sejajar yang ditanam 1 m di bawah permukaan 
tanah. Simulasi menunjukkan bahwa dengan injeksi arus petir 392 kA, frekuensi 200 kHz pada 
posisi (0;7;-1,5) menghasilkan nilai E = 0,6307 V/m, ΔV = 24,6683 V, dan IT =0,7831 A. 
Rekomendasi penambahan pelat dan pengetanahan grid tidak dilakukan karena nilai tegangan 
langkah masih di bawah standar IEEE std 80-2000 yaitu 7 kV. 

 
Kata kunci: Petir, Elektroda Pelat, Medan Listrik (E), Tegangan Langkah (ΔV), Arus 
permukaan (IT). 
 

ABSTRACT 
The external lightning protection system (SPP) that has a function in distributing the 

lightning current into the ground (earth) is the grounding electrode. The current flowing in the soil 
will give step voltage and current stresses in the soil, this may endanger the object around the 
SPP. Objects observed is Gomong Mataram substation which was struck by direct lightning 18, 
30, 392 kA with the frequency of lightning peak currents 25,100, 200 kHz at the 2 parallel plates 
grounding that planted 1 m below the soil surface. Simulation shows that with 392 kA lightning 
injection with frequency 200 kHz at  position  (0;7;-1,5) produce value E = 0,6307 V/m, ΔV = 
24,6683 V, and IT = 0,7831 A. The grounding plates addition and grounding grid recommendations 
are not performed because the step voltage values are still below the IEEE std 80-2000 standard 

of 7 kV. 
 
Keyword: Lightning, Electrode Plate, Electric Field (E), Step Voltage (ΔV), Current Surface 

(IT).

PENDAHULUAN 

Sistem proteksi petir (SPP) eksternal 

yang memiliki fungsi dalam menyalurkan 

arus petir di dalam tanah (bumi) adalah 

elektroda pengetanahan (grounding). Arus 

yang dialirkan di dalam tanah akan 

menimbulkan medan listrik (E), tegangan 

langkah (ΔV), dan arus di permukaan tanah 

(IT), hal ini dapat membahayakan objek di 

sekitar SPP apabila besarannya melebihi 

batas angka keamanan yang diizinkan. 

Besar tegangan langkah dan arus di 

permukaan tanah ini tergantung dari 

karakteristik petir yang meliputi arus puncak 

petir (IP) dan frekuensi arus puncak petir (f). 

Sambaran yang ditimbulkan oleh petir 

menuntut akan adanya sistem 

pengetanahan yang handal untuk 

perlindungan terhadap objek dan di sekitar 

objek. 

Gedung gardu hubung (GH) Gomong 
Mataram memiliki sistem pengetanahan 
dengan 2 buah elektroda pelat (1×0,5 m2) 
yang berjarak 12 m. Untuk mengetahui 
kemampuan dari sistem pengetanahannya 
perlu dilakukan analisa diitinjau dari 
tegangan langkah yang diizinkan dalam 
menentukan sistem pengetanahan yang 
handal. 

 
LANDASAN TEORI 

Gardu hubung disingkat GH atau 
Switching substation adalah gardu yang 
berfungsi sebagai sarana manuver 
pengendali beban listrik jika terjadi 
gangguan aliran listrik, program 
pemeliharaan atau untuk maksud 
mempertahankan kontinuitas pelayanan. 

mailto:nawi_naufan@yahoo.com
mailto:seniari2012@gmail.com


 

Petir merupakan gejala alam dengan 
aliran impuls yang sangat tinggi yang terjadi 
akibat adanya aliran muatan listrik dari awan 
ke tanah karena adanya kuat medan listrik 
antara muatan di awan dengan muatan 
induksi pada obyek-obyek di permukaan 
tanah (Dehn-Sohne,2014). 

Posisi Indonesia yang terletak pada 
koordinat 6° LU - 11° LS dan dari 95°’ BB – 
141°’ BT telah menempatkan wilayah 
Indonesia pada daerah dengan iklim tropis. 
Sambaran petir di daerah tropis khususnya 
Indonesia mempunyai karakteristik petir 
yang berbeda dengan daerah sub-tropis. 

Mekanisme terjadinya petir bermula 
dari awan yang bermuatan terbentuk karena 
adanya kelembapan, udara yang naik, dan 
partikel bebas atau aerosol. Ketiga elemen 
ini akan menyebabkan timbulnya muatan 
dalam awan cumulonimbus. Umumnya 
muatan negatif terkumpul dibagian bawah 
dan menyebabkan terinduksinya muatan 
positif diatas permukaan tanah, sehingga 
membentuk medan listrik antara awan dan 
tanah. Jika muatan listrik cukup besar dan 
kuat medanl istrik di udara dilampaui, maka 
terjadi pelepasan muatan berupa petir atau 
terjadi sambaran yang bergerak dengan 
kecepatan cahaya dengan efek merusak 
yang sangat dahsyat karena kekuatannya 
(Bandri, 2014). 

Muatan-muatan listrik yang bergerak 

akan menghasilkan arus listrik I. Satuan 

arus listrik adalah ampere yang didefinisikan 

sebagai laju pergerakan muatan melalui 

suatu titik acuan tertentu (Hayt JR.., 2006). 

Q = ∫ 𝑖 𝑑𝑡        [C]........................................(1) 

dengan:  
I       = Arus Impuls petir [A] 
Q     = Magnitude muatan petir [C] 
 

Distribusi muatan luas berbentuk 
sebuah lempeng yang luasnya tak 
berhingga, dengan kerapatan yang seragam 
(ρs) C/m2 di seluruh permukaannya. 
Distribusi semacam ini sering digunakan 
untuk memodelkan distribusi muatan pada 
permukaan pada permukaan kedua 
pelat.(Hayt JR.., 2006). 

𝜌𝑠 =
𝑄

𝑆
         [C/m2]......................................(2)   

dengan:  
𝜌𝑠  = Kerapatan muatan listrik [C/m] 

𝑄   = Magnitude Muatan listrik petir [C] 
𝑆    = Luas permukaan [m] 

Kuat medan listrik atau biasa disebut 
sebagai intensitas medan listrik merupakan 
sebuah medan vektor. Medan listrik pada 
suatu muatan luas dengan jarak tertentu 
dapat dilakukan dengan memisalkan bahwa 
pelat tersebut terbuat dari komponen kawat 
bermuatan garis atau dengan kata lain 
menjadi pita-pita muatan yang memiliki lebar 
diferensial. Salah satu pita dapat 
diasumsikan sebagai muatan per satuan 
panjang (Hayt JR.., 2006). 

𝐸𝑦 =
𝜌𝑆

2𝜋𝜀𝑡
∫

𝑦𝑑𝑥′

𝑥2+𝑦′2

∞

−∞
     [V/m].....................(3) 

𝐸𝑦 =
𝜌𝑆

2𝜋𝜀𝑡
𝑡𝑎𝑛−1 𝑥′

𝑦
| ∞

−∞
  [V/m]......................(4)            

 
Potensial titik A terhadap titik B 

didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan 
dalam memindahkan suatu satuan muatan 
positif Q . Persamaan potensial listrik antara 
dua titik adalah (Edminister, 1993): 

 𝑉𝐴𝐵 =
𝑊

𝑄
= − ∫ 𝐸. 𝑑𝑙

𝐴

𝐵
    [J/C atau V]...........(5)            

𝑉𝐴𝐵 = − ∫ 𝐸. 𝑑𝑙
𝐴

𝐵
       [V].............................(6)

                    
Tegangan langkah adalah perbedaan 

tegangan yang terjadi antara kaki seseorang 
saat berjalan di atas permukaan tanah pada 
jarak 1 meter tanpa menyentuh objek 
apapun (Dehn-Sohne, 2014). 

Beda potensial atau tegangan langkah 
di antara dua buah titik persamaannya dapat 
ditulis sebagai berikut: 
∆𝑉 = 𝑉2 − 𝑉1  [V].................................(7)
           

Muatan-muatan listrik yang bergerak 
akan menghasilkan sebuah arus listrik. Arus 
yang mengalir melewati suatu luasan 
material akan menghasilkan kerapatan arus 
listrik. Kerapatan arus (J) adalah sebuah 
besaran vektor yang memiliki satuan (A/m2). 

 Arus petir yang mengalir melewati 
elektroda pengetanahan akan menimbulkan 
arus perpindahan (ID) dan arus konduksi 
(IC). Beberapa bahan tidak semua sebagai 
penghantar yang baik atau dielektrik yang 
sempurna, sehingga dapat terjadi arus 
perpindahan (ID) dan arus konduksi (IC). 
Rapat arus total dalam tanah persamaannya 
adalah (Edminister, 1993): 

𝐼𝑇 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐷          (A) ...............(8) 

 𝐼𝑇 = ∫ ∫ 𝐽𝐶𝑑𝑠 + ∫ ∫ 𝐽𝐷𝑑𝑠      (A) ...............(9)               
𝐼𝑇 = ∫ ∫ 𝜎𝐸𝑑𝑠 + ∫ ∫ 𝑗𝜔𝜀𝑑𝑠    (A) ............(10)       
 
dengan:   
𝐼𝑇  = Arus permukaan tanah [A] 
σt   = konduktifitas  tanah  



 

εt = Permitifitas tanah  
E = Medan listrik [V/m] 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini membahas tentang 

analisa sistem pentanahan elektroda pelat di 
gardu hubung gomong mataram untuk 
mengetahui batas keamanan tegangan 
langkah yang diizinkan, apabila melebihi 
batas keamanan yang ada maka akan 
direkomendasikan dengan perencanaan 
sistem pengetanahan grid. 

BAHAN PENELITIAN 
Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data sekunder 
sebagai berikut: 

1. Nilai dan besaran parameter pada 
gardu hubung gomong meliputi: 

 Ukuran dimensi gedung 

 Ukuran elektroda pentanahan 
2. Parameter petir: 

 Arus petir 

 Frekuensi petir 

 Waktu petir 
3. Tetapan bahan: 

 Konduktivitas tanah 

 Permitivitas tanah 
 

METODE PENELITIAN  
a. Diagram Alir Penelitian 

Mulai

Mengumpulkan data sekunder

1. Ukuran dari elektroda pelat

2. Ukuran dimensi gedung

3. Arus petir

4. Frekuensi arus petir

5. Permitivtas tanah

Perhitungan tegangan langkah

Apakah sesuai standar 

ΔV  ?

Mensimulasikan jumlah elektroda 

pelat pada gardu hubung Gomong

Apakah sesuai standar 

ΔV  ?

Tidak

Perhitungan tegangan langkah 

Rekomendasi menggunakan sistem 

pentanahan grid 

Perhitungan tegangan langkah

Kesimpulan 

dan saran

Selesai

Ya Ya

Tidak

 
      Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 

b. Diagram Alir Analisa Elektroda Pelat 

Mulai

Mengumpulkan data sekunder

1. Ukuran dari elektroda pelat

2. Ukuran dimensi gedung

3. Arus petir

4. Frekuensi arus petir

Perhitungan muatan arus petir (Q) Pers. (2˗ 2)

Perhitungan magnitude muatan arus petir (MQ) 

Pers. (2˗4)

Perhitungan kerapatan muatan luas (ρs) Pers. (2˗6)

Perhitungan potensial listrik (V) Pers. (2˗11)

Perhitungan intensitas medan listrik (E) Pers. (2˗9)

Selesai

Apakah sesuai 

standar ΔV ?

Menentukan jumlah pelat

Ya

Tidak

Perhitungan tegangan langkah (ΔV) Pers. (2˗12)

Tetapan bahan:

1. Permtivitas tanah

2. Konduktivitas tanah

Arus di permukaan tanah (ΔV) Pers. (2˗18)

 
Gambar 2 Diagram Alir Analisa Elektroda 

Pelat 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penentuan Parameter Petir dan Tetapan 
Bahan 
 Penentuan parameter petir 
berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Zorro bekerja sama dengan Lippo Group 
USA, menggunakan di daerah tropis 
pegunungan Tangkuban Perahu dengan 
pengukuran sambaran petir langsung ke 
menara ukur.  
Parameter petir : 
1. Arus puncak petir (Ip)= 18, 30, 392 kA 
Data waktu dan frekuensi arus petir: 
1. Waktu yang dibutuhkan petir utuk 

mencapai nilai puncak (t)= 1 μs = 10-6 s . 
2. Frekuensi Arus Petir (f) = 25, 100, 200 

kHz.  
Tetapan bahan yang digunakan adalah 
(Hayt Jr., 2006) : 
1. Permitivitas tanah (εt) = 2,8 
2. Konduktifitas tanah kering (σ) = 10-5 

S/m 
 



 

Gambar 3 Gardu hubung Gomong           
Mataram 

 
Tabel 1 Perhitungan nilai muatan listrik(Q), 

Magnitude muatan listrik (MQ), dan 
kerapatan muatan luas  (ρS). 

 
 

INTESITAS MEDAN LISTRIK 

Tabel 2. Nilai medan listrik antara pelat A 
dan Pelat B 

 
Tabel 2 menunjukkan nilai medan listrik 
diantara pelat A dan pelat B, nilai medan 
listrik total yang dihasilkan sama Medan 
vektor yang saling berlawanan akan saling 
menghilangkan satu sama lain. 

 

Gambar 4.Nilai medan listrik (E) pada 
arus injeksi petir Ip = 392 kA dengan (f)= 

200 kHz pada pelat A. 

 

Gambar 4. menunjukkan grafik 
perbandingan antara nilai medan listrik 
terhadap jarak pengamatan pada pelat A 
dengan injeksi arus petir Ip = 392 kA dan 
frekuensi arus petir f=200 kHz. Nilai medan 
listrik yang dihasilkan akan berbanding 
terbalik terhadap jarak pengamatan (dy) 
terhadap pelat A. Nilai medan listrik akan 
semakin mengecil apabila jarak 
pengamatan terhadap pelat A semakin jauh. 

 

Tabel 3. Nilai medan listrik di luar pelat A dan 

Pelat B 

 
Tabel 3 menunjukkan nilai medan listrik 
diluar pelat A dan pelat B, nilai medan listrik 
total yang dihasilkan sama. Medan vektor 
yang searah akan saling menjumlahkan satu 
sama lain. 

 

Gambar 5. Nilai medan listrik (E) pada 
arus injeksi petir Ip = 392 kA dengan (f)= 

200 kHz pada pelat B. 
 

Gambar 4.4 menunjukkan grafik 
perbandingan antara nilai medan listrik 
terhadap jarak pengamatan pada pelat B 
dengan injeksi arus petir Ip = 392 kA dan 
frekuensi arus petir f=200 kHz. Nilai medan 
listrik yang dihasilkan akan berbanding 
terbalik terhadap jarak pengamatan (dy) 
terhadap pelat B. Nilai medan listrik akan 
semakin mengecil apabila jarak 
pengamatan terhadap pelat B semakin jauh. 

 
 

 



 

 

Gambar 6 Nilai medan listrik (E) pada 
arus injeksi petir Ip = 392 kA dengan (f)= 
200 kHz pada pelat kedua pelat A dan 

B. 
 

Gambar 6 menunjukkan grafik 
perbandingan antara nilai medan listrik (E) 
terhadap jarak pengamatan pada kedua 
pelat dengan injeksi arus petir Ip = 392 kA 
dan frekuensi arus petir f=200 kHz. Nilai 
medan listrik diantara kedua pelat (di dalam 
pelat A dan B) akan saling mengurangi 
karena posisi vektor kedua buah pelat sama 
(simetris), sehingga posisi titik tengah 
diantara kedua pelat akan memiliki nilai 
medan listrik (E) sebesar 0 V/m. Sedangkan 
nilai medan listrik pada posisi luar pelat akan 
memiliki nilai yang semakin mengecil. Nilai 
medan listrik (E) berbanding terbalik 
terhadap jarak pengamatan terhadap pelat. 

 

Gambar 7.  Pengaruh jarak pengamatan 
terhadap medan listrik (E) pada arus 

injeksi petir Ip = 392 kA dengan variasi 
frekuensi petir (f) pada kedua pelat A 

dan B. 

Gambar 7 menunjukkan grafik 
perbandingan antara nilai medan listrik (E) 
terhadap jarak pengamatan pada kedua 
pelat dengan injeksi arus petir Ip = 392 kA 

dan variasi frekuensi arus petir  yaitu  f = 25, 
100, 200 kHz  maka nilai parameter medan 
listik (E) yang dihasilkan semakin menurun. 
Nilai medan listrik (E) pada posisi diluar 
pelat semakin menurun bila jarak yang 
diamati semakin jauh dari titik sambaran 
petir. Nilai medan listrik (E) dengan 
frekuemsi petir yang berbeda memiliki nilai 
yang sangat mendekati satu sama lainnya. 

Potensial Listrik dan Beda Potensial di 
antara Dua Titik (Tegangan Langkah) 
 

Tabel 4 Hasil perhitungan tegangan 
langkah (∆V) dengan Ip = 392 kA,  f = 200 

kHz. 

 
 

Tabel 4 menunjukkan nilai dari 
tegangan langkah dengan injeksi arus petir 
Ip = 392 kA,  f = 200 kHz.  Tegangan langkah 
merupakan perbedaaan tegangan yang 
terjadi antara kaki seseorang saat berjalan 
di permukaan tanah pada jarak 1 meter. 
Nilai tegangan langkah pada posisi (5 dan 6) 
didapatkan nilai sebesar 27,1317 V, hal ini 
disebabkan nilai (∆V) mengikuti nilai (E) 
pada posisi tersebut sebesar 2,7916 V/m.  

 
Gambar 8. Pengaruh jarak pengamatan 
terhadap tegangan langkah (ΔV) pada 
arus injeksi petir Ip = 392 kA dengan 
variasi frekuensi petir (f) pada kedua 

pelat A dan B. 

Gambar 8 menunjukkan grafik 
perbandingan antara nilai tegangan langkah 
(ΔV) terhadap jarak pengamatan pada 



 

kedua pelat dengan injeksi arus petir Ip = 
392 kA dan  variasi frekuensi arus petir yaitu 
f= 25, 100, 200 kHz. Nilai tegangan langkah 
yang dihasilkan akan berbanding terbalik 
terhadap jarak pengamatan (dy) terhadap 
kedua pelat. Nilai tegangan langkah akan 
semakin mengecil apabila jarak 
pengamatan terhadap kedua pelat  semakin 
jauh. 

Arus Di Permukaan Tanah 
 
Arus yang mengalir pada tubuh 

manusia disebabkan adanya tegangan 
langkah yang timbul pada tanah. Arus 
gangguan ini mengalir kedalam tanah 
melewati elektroda pelat pada kaki manusia 
yang menginjak permukaan tanah. 

Arus yang mengalir pada tubuh 
manusia disebabkan adanya tegangan 
langkah yang timbul pada tanah. Arus 
gangguan ini mengalir kedalam tanah 
melewati elektroda pelat pada kaki manusia 
yang menginjak permukaan tanah. Arus (IT) 
mengalir dari satu kaki melewati badan 
menuju kaki satunya. Arus konduksi (IC) 
dipengaruhi oeh konduktifitas tanah (σt) 
sedangkan arus perpindahan (ID) 
dipengaruhi oleh frekuensi arus. 
  

 

Gambar 9 Ilustrasi arus yang mengalir 1 
m di bawah permukaan dan di dalam 

tanah  

Tabel 5 Hasil perhitungan arus permukaan 
tanah (𝐼𝑇)  

dengan Ip = 392 kA,  f = 200 kHz. 

 

Tabel 5 menunjukkan nilai dari arus 
permukaan tanah dengan injeksi arus petir 
Ip = 392 kA,  f = 200 kHz didapatkan nilai 
sebesar 0,8613 A pada posisi y = 6. Nilai 

arus di permukaan tanah mengalami 
penurunan yang sangat kecil saat jarak 
semakin jauh dari posisi pelat. 

 

Gambar 10 Pengaruh jarak pengamatan 

terhadap arus di permukaan tanah (IT) 

pada arus injeksi petir Ip = 392 kA 

dengan variasi frekuensi petir (f) pada 

kedua pelat A dan B. 

Gambar 10 menunjukkan grafik 
perbandingan antara nilai arus di 
permukaan tanah (IT)  terhadap jarak 
pengamatan pada kedua pelat dengan 
injeksi arus petir Ip = 392 kA dan  variasi 
frekuensi arus petir yaitu f= 25, 100, 200 
kHz. Nilai arus di permukaan tanah yang 
dihasilkan akan berbanding terbalik 
terhadap jarak pengamatan (dy) terhadap 
kedua pelat. Nilai arus di permukaan tanah 
akan semakin mengecil apabila jarak 
pengamatan terhadap kedua pelat semakin 
jauh. 

KESIMPULAN 

      Berdasarkan hasil dan pembahasan 
yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kuat medan listrik (E) pada gardu 
hubung Gomong Mataram yang 
terinjeksi arus petir 392 kA dengan 
frekuensi petir 25, 100, dan 200 kHz 
pada posisi terdekat dengan 
elektroda pelat (0;7;-1,5) dengan 
nilai masing-masing 0,6739 V/m, 
0,6635 V/m, dan 0,6307 V/m.    

2. Tegangan langkah (ΔV)  yang 
timbul pada elektroda pelat dengan 
injeksi arus petir 392 kA dengan 
frekuensi petir 25, 100, dan 200 kHz 
pada posisi terdekat dengan 
elektroda pelat (0;7;-1,5) dengan 
nilai masing-masing 26,3548 V, 
25,9501 V, dan 24,6683 V. Nilai 
tegangan langkah pada gardu 
hubung gomong masih dibawah 



 

kritera yaitu 7 kV berdasarkan IEEE 
Std 80-2000. 

3. Arus di permukaan tanah yang 
terinjeksi arus petir 392 kA dengan 
frekuensi petir 25, 100, dan 200 kHz 
pada posisi terdekat dengan 
elektroda pelat (0;7;-1,5) dengan 
nilai masing-masing 0,8366 A, 
0,8238 A, dan 0,7831 A.  

 

SARAN 

1. Mensimulasikan data-data petir 
lebih detail lagi, untuk mendapatkan 
hasil yang lebih baik dari penelitian 
ini. 

2. Untuk lebih mudah dipahami dan 
lebih detail hasil penelitian ini, 
disarankan menggunakan software 
yang lebih baik dalam visualisasi. 

3. Diharapkan dalam penelitian lebih 
lanjut menganalisa sistem proteksi 
yang sudah direncanakan dari hasil 
perhitungan dengan metode yang 
berbeda. 
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