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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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 langsung yang 

ditimbulkan oleh petir menuntut akan adanya sistem pengetanahan yang handal untuk 

perlindungan terhadap objek dan di sekitar objek (SPP). 

Gedung gardu hubung Gomong Mataram memiliki sistem pengetanahan dengan 

menggunakan elektroda pelat. Untuk mengetahui kemampuan dari sistem 

pengetanahannya perlu dilakukan analisis ditinjau dari tegangan langkah yang diizinkan 

dalam menentukan sistem pengetanahan yang handal. Apabila setelah dilakukan analisis 

perhitungan nilai tegangan langkah melebihi batas angka keamanan yang diizinkan maka 

perlu adanya rekomendasi sistem pengetanahan yang baru berupa sistem pengetanahan 

grid. Sistem pengetanahan menggunakan elektroda grid diharapkan mampu menurunkan 

tegangan langkah dan arus di permukaan tanah yang aman bagi objek di sekitar (SPP), 

karena sistem pengetanahan grid mampu menyebarkan arus dengan lebih cepat dan 

terdistribusi lebih merata. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pada penelitian ini 

akan dibahas mengenai “Analisis Sistem Pengetanahan Elektroda Pelat Pada Gardu 

Hubung Gomong Mataram Ditinjau Dari Tegangan Langkah”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Berapa besar nilai medan listrik (E) pada gardu hubung Gomong Mataram? 
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2. Apakah nilai tegangan langkah (ΔV) pada elektroda pelat pada gardu hubung 

Gomong Mataram telah memenuhi kriteria keamanan sesuai standar, jika melebihi 

standar bagaimana rekomendasinya? 

3. Berapa besar nilai arus di permukaan tanah (It) dengan besaran arus petir yang 

diinjeksikan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, maka perlu diberi batasan-

batasan permasalahan sebagai berikut: 

1. Nilai Injeksi arus petir yang digunakan 18, 30, dan 392 kA dengan frekuensi 25, 100, 

dan 200 kHz.  

2. Tidak membahas tegangan sentuh 

3. Hanya membahas pengaruh injeksi arus petir terhadap medan listrik, tegangan 

langkah, dan arus di permukaan tanah terhadap sistem proteksi petir (SPP) eksternal. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui besar medan listrik elektroda pelat pada gardu hubung Gomong 

Mataram. 

2. Mengetahui besar tegangan langkah pada gardu hubung Gomong Mataram apakah 

sudah sesuai standar. 

3. Mengetahui besar arus di permukaan tanah pada gardu hubung Gomong Mataram. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Untuk penulis dan masyarakat umum dapat menambah wawasan tentang bahaya dari 

petir, mengetahui sistem proteksi petir eksternal dan sistem pengetanahan 

(grounding) yang handal. 

2. Untuk instansi terkait, dapat digunakan dalam memberikan solusi terkait 

permasalahan yang berhubungan dengan sistem proteksi petir eksternal terhadap 

sistem pengetanahan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sistematika penulisan yang disusun 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Memuat tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat tentang tinjauan pustaka yang menjabarkan hasil penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan landasan teori yang  

menjabarkan teori-teori penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, alat dan bahan, 

langkah-langkah penelitian, dan perancangan sistem.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang hasil penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian yang 

dilakukan. 

BAB V  : PENUTUP 

Memuat tentang kesimpulan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.  

 


