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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Berdasarkan kajian pustaka-pustaka sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian 

tentang sistem pengetanahan dan sistem proteksi petir eksternal, dengan hasil-hasil yang 

sudah dipublikasikan sebagai berikut ini.  

Berlianti (2011), telah melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh 

penggunaan elektroda pengetanahan bentuk pelat terhadap rugi-rugi transformator. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai rugi-rugi pada elektroda pengetanahan 

batang, pita, dan pelat dengan berbagai kondisi tanah dan menghitung nilai rugi-rugi pada 

transformator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk rugi-rugi trafo pada kedalaman 

1 m dengan elektroda pelat menghasilkan nilai terkecil sebesar 4,682927 N2 watt dengan 

dimensi pelat 1×0,5 m2. Untuk kedalaman 10 m rugi-rugi terkecil juga terdapat pada 

elektroda pelat dengan dimensi 1×0,5 m2 sebesar 2,663145 N2 watt. 

Sinaga (2015), telah melakukan penelitian mengenai evaluasi sistem proteksi petir 

menara telekomunikasi PT Dayamitra Telekmunikasi (Telkom Group) Simpang Timbang 

Indralaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari sistem proteksi 

petir pada menara, nilai tahanan apakah di bawah 1 ohm, serta untuk mengetahui besarnya 

nilai tegangan jatuh dan tegangan induksi pada down conductor. Nilai arus puncak petir 

pada daerah Indralaya sebesar 52,906 kA, berdasarkan metode sudut proteksi petir sudah 

cukup baik karena radius proteksinya sudah mencakup seluruh area menara. Untuk nilai 

tahanan pembumiannya juga masih di bawah 1 Ω yaitu 0,6 Ω. Besar tegangan jatuh dan 

induksi pada menara ini sebesar 31,74 kV dan 1,799 kV. 

Pratama (2014), telah melakukan penelitian mengenai perencanaan sistem 

pengetanahan peralatan untuk unit pembangkit baru di PT. Indonesia Power Grati. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengetanahan terhadap penambahan 

unit pembangkit baru dengan arus gangguan ke tanah sebagai dasar perencanaan 

pengetanahan peralatan sebesar 8458,425 A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

berdasarkan arus gangguan tanah tersebut menghasilkan tegangan sentuh dan tegangan 

langkah masih di bawah tegangan yang diizinkan. Desain pengetanahan peralatan 

menggunakan konduktor grid dengan kedalaman penanaman 1 m dari permukaan tanah 

dengan panjang konduktor 1051,2 m dan ketebalan 0,08 m. Nilai tegangan sentuh setelah 
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adanya penambahan unit pembangkit turun dari 187,8 V menjadi 173,6 V dan nilai 

tegangan langkah turun dari 27,2 V menjadi 25,4 V. Sedangkan untuk nilai tahanan 

pengetanahannya turun dari 0,182 Ω menjadi 0,168 Ω. 

Fadlilah (2014), telah melakukan penelitian mengenai simulasi distribusi tegangan 

petir di jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV penyulang Kentungan 2 

Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sambaran petir pada 

jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV agar efek sambaran petir bisa diantisipasi 

sehingga peralatan dan komponen yang ada di distribusi tidak rusak. Hasil simulasi 

menunjukkan bahwa sambaran petir yang terjadi di salah satu fasa menimbulkan 

tegangan lebih yang nilainya mencapai 2 kali tegangan puncak petir. Di fasa yang tidak 

tersambar muncul tegangan lebih nilainya 1% - 76 % lebih kecil dari tegangan puncak 

petir. Perubahan nilai tegangan puncak petir, waktu muka, dan waktu ekor gelombang 

impuls petir berpengaruh pada tegangan lebih yang dihasilkan. 

Potapenko (2014), telah melakukan penelitian mengenai pemodelan matematis dari 

berbagai skema sistem proteksi petir (LPS) salah satu contohnya yaitu pada menara baja 

saluran transmisi tenaga. Metode dari pemodelan matematis dilakukan dengan 

menggunakan persamaan elliptic (Metode MMSEE) dengan memperhatikan fungsi aliran 

listrik yang digunakan untuk perhitungan terhadap garis garis kuat medan listrik. 

Keutamaan  dari penerapan metode MMSEE  pada prakteknya adalah sangat penting 

untuk dapat menghitung kuat aliran listrik dengan memperhatikan elektroda 

pengetanahan dekat bagian yang ditanam dari tiang beton bertulang yang 

direpresentasikan pada kondisi hujan. Penerapan metode MMSEE dapat menyelesaikan 

permasalahan tegangan langkah pada permukaan tanah, dengan menaikkan kedalaman 

dari elektroda pengetanahan maka akan menghasilkan permasalahan yang berbeda beda. 

Yang dkk (2017), telah melakukan sebuah penelitian untuk mengevaluasi arus 

saluran basis dan kecepatan sambaran balik menggunakan pengukuran “far electric 

fields” diatas dua lapis permukaan horizontal tanah, dimana arus petir sepanjang basis 

petir menggunakan pemodelan saluran trasnmisi yang dimodifikasi dengan arus linear 

yang menghilang dengan pemodelan (MTLL). Tujuan dari metode ini sudah divalidasi 

dengan menggunakan dua buah pengukuran medan listrik yang diperoleh dari petir yang 

dipacu, kecepatan digunakan sebagai variabel sepanjang basis petir dan nilai rata-rata 

sepanjang basis petir. Hasil menunjukkan bahwa arus basis yang dievaluasi cukup sesuai 

dengan arus basis yang diukur, dan nilai rata-rata kecepatan sambaran yang dievaluasi 
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adalah diantara 1/3 sampai 2/3 dari kecepatan cahaya pada ruang hampa. Hasil kombinasi 

antara model MTLL dan model dua-lapisan permukaan tanah lebih cocok untuk 

mengevaluasi arus basis dan kecepatan sambaran.  

Perbedaan dengan penelitian di atas, pada penelitian ini dilakukan analisa terhadap 

sistem pengetanahan elektroda 2 pelat sejajar pada gardu hubung Gomong Mataram 

dengan cara menginjeksi arus petir, apabila tegangan langkah melebihi batas keamanan 

yang diizinkan maka akan direkomendasikan dengan menambah elektroda pelat, jika nilai 

tegangan langkah masih melebihi batas keamanan maka akan menggunakan sistem 

pengetanahan grid. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Gardu Hubung  

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. Isi 

dari instalasi Gardu Hubung adalah rangkaian saklar beban (Load Break 

switch – LBS), dan atau pemutus tenaga yang terhubung paralel. Gardu Hubung juga dapat 

dilengkapi sarana pemutus tenaga pembatas beban pelanggan khusus Tegangan 

Menengah. Konstruksi gardu hubung sama dengan gardu distribusi tipe beton. Pada ruang 

dalam gardu hubung dapat dilengkapi dengan ruang untuk gardu distribusi yang terpisah 

dan ruang untuk sarana pelayanan kontrol jarak jauh (PLN, 2010). 

 

Gambar 2.1 Gardu Hubung Gomong Mataram 
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2.2.2 Pengertian Petir 

Petir merupakan gejala alam dengan aliran arus impuls yang sangat tinggi yang 

terjadi akibat adanya aliran muatan listrik dari awan ke tanah atau dari tanah ke awan. 

Petir juga dapat terjadi dari awan ke awan (intercloud), di mana salah satu awan 

bermuatan negatif dan awan lainnya bermuatan positif.. Proses pelepasan muatan dari 

awan bermuatan itu bergantung pada struktur awan bermuatan, keadaan atmosfer bawah 

di antara awan dan bumi, serta tergantung pada profil permukaan bumi dan konduktivitas 

tanah (Dehn-Sohne, 2014). 

 

2.2.3 Mekanisme Terjadinya Petir 

Awan 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). 

Petir yang terjadi di alam dapat dibagi dalam beberapa jenis seperti berikut: 

 

a. Mekanisme sambaran negative 

(awan ke tanah) 

 

b. Mekanisme sambaran positif  

(awan ke tanah) 

 

c. Mekanisme sambaran negatif 

(tanah ke awan) 

 

d. Mekanisme sambaran positif  

(tanah ke awan) 

 

Gambar 2.2  Jenis-jenis sambaran petir (Dehn-Sohne, 2014) 
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Pada Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa proses pelepasan petir awan-tanah, terjadi 

aliran elektron dari awan ke tanah, lidah petir ini akan bergerak bertahap tergantung pada 

tersedianya elektron di udara, sehingga disebut step-leader. 

Jika lidah petir ini mendekati objek diatas tanah, maka pada setiap objek yang 

berdekatan akan terinduksi muatan yang berlawanan dan bergerak menuju lidah petir tadi. 

Karena muatannya yang berlawanan, maka kedua muatan ini akan saling tarik menarik, 

dan muatan positif bergerak ke arah step-leader yang disebut petir penghubung 

(connecting leader). 

Salah satu dari connecting leader yang timbul dari setiap objek dibawah lidah petir 

akan mengenai lidah petir, sehinggga objek di atas tanah yang disambar telah ditentukan. 

Titik dimana kedua muatan ini bertemu disebut sebagai titik-sambar (point of strike), 

kemudian terjadi pergerakan muatan negatif ke tanah dan positif ke awan melalui jalan 

yang telah dirintis oleh step-leader. Leader ini disebut pukulan balik (return-stroke) 

(Dehn-Sohne, 2014). 

 

2.2.4 Parameter Petir 

Sambaran petir pada suatu objek di bumi yang diikuti oleh aliran arus petir yang 

tinggi dalam waktu singkat disebut arus impuls petir. Parameter petir yang diperoleh dari 

pengukuran adalah: 

a. Nilai maksimum dari arus petir adalah arus petir dengan amplituda tertinggi dari 

arus petir awan ke tanah polaritasnya negatif dengan lebih dari 3 petir ikutan (arus 

petir pertama) ; i 

b. Nilai muatan petir adalah integral arus terhadap waktu dari seluruh gelombang arus 

petir ; ∫ 𝑖 . 𝑑𝑡 

c. Arus kuadrat impuls atau integral kuadrat arus dari seluruh gelombang arus petir ; 

∫ 𝑖2 . 𝑑𝑡 

d. Nilai maksimum kecuraman arus petir adalah merupakan kenaikan arus (steepness) 

terbesar terhadap waktu pada saat arus petir naik; 𝑑𝑖/𝑑𝑡 

 

2.2.5 Karakteristik Petir Tropis 

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. 
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Sambaran petir di daerah tropis khususnya Indonesia mempunyai karakteristik petir yang 

berbeda dengan daerah sub-tropis.  

Daerah Gunung Tangkuban Perahu yang terletak pada 6°40’ - 6°50’ LS dan dari 

107°30’ - 107°40’ BT dipilih oleh Reynaldo Zorro bekerja sama dengan Lippo Group 

USA untuk mendapatkan data petir di daerah tropis. Pengukuran karakteristik tropis 

dilakukan dengan pengukuran sambaran petir langsung ke menara ukur dan pengukuran 

medan listrik, serta pengukuran tidak langsung dengan menggunakan alat Lightning 

Position And Tracking System (LPATS), milik inc. Florida, USA. 

Variasi bulanan dari sambaran petir di daerah penelitian Gunung Tangkuban Perahu 

sejak tahun 1996 sampai 1998 dievaluasi dan dianalisa, dan merupakan hasil pengukuran 

penting di daerah tropis. Pengukuran langsung ke menara ukur menghasilkan data 

sambaran petir sejumlah lebih dari 100 sambaran dengan arus puncak petir antara 4 kA-

110 kA (Zorro, 1999).  

Statistik karakteristik petir tropis dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Karakteristik petir tropis  

Karakteristik Petir 
Polaritas 

Negatif 

Polaritas 

Positif 

Arus Puncak (i) 

Maksimum 
Tangkuban Perahu 280 kA 298 kA 

Jawa Barat 335 kA 392 kA 

Probability 50% 40 kA 18 kA 

Rata-rata 41 kA 30 kA 

Kecuraman (di/dt) 
Maksimum 119 kA/μs 120 kA/μs 

Probability 50% 30 kA/μs 20 kA/μs 

Kerapatan Sambaran (sambaran/km2/tahun) 4,1-12,4 1,5-3,8 

Kerapatan Sambaran Total (sambaran/km2/tahun) 7,9-15,5 

 

2.2.6 Muatan Listrik Petir atau Muatan Total (Q)  

Parameter petir Q merupakan jumlah energi yang terjadi pada titik sambaran dan 

titik-titik lainnya dimana arus petir timbul dalam bentuk loncatan api. 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. dan Buck, 2006). 

           I = 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
              [A]            (2-1) 

          Q = ∫ 𝑖 𝑑𝑡        [C]        (2-2) 

dengan : 

           i(t) = 𝐼𝑝𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑝   [A]         (2-3) 
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Nilai magnitude dari muatan petir dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

                𝑀𝑄 = √𝑅𝑒[𝑄]2 + 𝐼𝑚[𝑄]2      [C]         (2-4) 

dengan: 

       Ip = Arus petir [A] 

      f = Frekuensi petir [Hz] 

     tp = Waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak  [s] 

    i = Arus Impuls petir [A] 

     MQ = Magnitude muatan petir [C] 

 

2.2.7 Distribusi Muatan Luas 

Distribusi muatan luas berbentuk sebuah lempeng yang luasnya tak berhingga, 

dengan kerapatan yang seragam (𝜌𝑠) C/m2 diseluruh permukaannya. Distribusi semacam 

ini sering digunakan untuk memodelkan distribusi muatan pada permukaan kedua pelat 

(Hayt JR. dan Buck, 2006).   

          𝜌𝑠 =
𝑄

𝑆
         [C/m2]                   (2-5) 

Jika muatan listrik petir (Q) dinyatakan dalam magnitudenya, maka persamaan (2-5) 

menjadi: 

          𝜌𝑠 =
𝑀𝑄

𝑆
       [C/m2]        (2-6) 

dengan, 

 𝜌𝑠 = Kerapatan muatan listrik [C/m] 

 𝑀𝑄 = Magnitude Muatan listrik petir [Coloumb] 

 𝑆 = Luas permukaan [m] 

 

2.2.8 Medan Listrik oleh Sebuah Muatan Luas 

Kuat medan listrik atau biasa disebut sebagai intensitas medan listrik merupakan 

sebuah medan vektor. Medan yang dihasilkan pada sumbu y atau z tidak akan mengalami 

perubahan. Komponen-komponen y dan z yang dihasilkan oleh elemen-elemen muatan 

yang saling simetris terhadap titik medan akan saling menghilangkan. Sehingga medan 

hanya akan memiliki komponen EX. 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 



11 
 

lebar diferensial. Salah satu pita dapat diasumsikan sebagai muatan per satuan panjang 

(Hayt JR. dan Buck, 2006). 

 

Gambar 2.3 Sebuah lempeng muatan tak berhingga di bidang yz, sebuah titik P di sumbu x dan 

lebar differensial muatan garis digunakan sebagai elemen untuk menentukan medan di titik P   

(Hayt JR. dan Buck 2006) 

Kerapatan muatan garis atau muatan per satuan panjang untuk pita ini adalah 𝜌𝐿 =

𝜌𝑆𝑑𝑦′ dan jaraknya ke sembarang titik P di sumbu x adalah 𝑅 = √𝑥2 + 𝑦′2. Intensitas 

medan parsial yang dihasilkan pita-pita mirip garis ini adalah: 

𝑑𝐸𝑋 =
𝜌𝑆𝑑𝑦′

2𝜋𝜀0√𝑥2+𝑦′2
cos 𝜃 =

𝜌𝑆

2𝜋𝜀0

𝑥𝑑𝑦′

𝑥2+𝑦′2       (2-7) 

Memperhitungkan kontribusi dari semua pita differensial, 

𝐸𝑋 =
𝜌𝑆

2𝜋𝜀0
∫

𝑥𝑑𝑦′

𝑥2+𝑦′2

∞

−∞
                                          (2-8) 

𝐸𝑋 =
𝜌𝑆

2𝜋𝜀0
tan−1 𝑦′

𝑥
| ∞

−∞
                              (2-9) 

 

2.2.9 Potensial Listrik Antara Dua Titik 

Potensial di sebuah titik didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan untuk 

memindahkan sebuah muatan satuan positif dari titik referensi nol ketitik yang dimaksud, 

dan besarnya kerja ini tidak tergantung pada lintasan perpindahan yang dipilih (Hayt JR 

dan Buck, 2006). 

Potensial titik A terhadap titik B didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan dalam 

memindahkan suatu satuan muatan positif Q . Persamaan potensial listrik anatara dua titik 

adalah (Edminister, 1993): 



12 
 

           𝑉𝐴𝐵 =
𝑊

𝑄
= − ∫ 𝐸. 𝑑𝑙

𝐴

𝐵
      (J/C atau V)              (2-10) 

     𝑉𝐴𝐵 = − ∫ 𝐸. 𝑑𝑙
𝐴

𝐵
       (V)                   (2-11) 

 

2.2.10 Tegangan Langkah  

Gangguan pada sistem terjadi di gardu atau bangunan sekitarnya menimbulkan arus 

yang mengalir dari penangkal petir menuju sistem pengetanahan yang ditanam. Arus yang 

mengalir menyebabkan kenaikan beda potensial. 

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). 

 

Gambar 2.4 Tegangan langkah (IEEE std 80-2000) 

Beda potensial atau tegangan langkah di antara dua buah titik persamaannya dapat 

ditulis sebagai berikut: 

     ∆𝑉 = 𝑉2 − 𝑉1       (V)                                                (2-12) 

 

2.2.11 Arus Perpindahan Dan Konduksi 

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): 
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        𝐽𝑇 = 𝐽𝐶 + 𝐽𝐷  (A/m2)                                (2-13) 

dengan, 

  𝐽𝐶 = 𝜎E                                  (2-14) 

  𝐽𝐷 =
𝜗

𝜗𝑡
(𝐷) =  

𝜗

𝜗𝑡
 (𝜀𝑡 𝐸)                                 (2-15) 

dengan, 

𝐷 = kerapatan fluks listrik (C/m2) 

𝐽𝑇= arus total tanah (A/m2) 

𝐽𝐷= kerapatan arus perpindahan (A/m2) 

𝐽𝐶= kerapatan arus konduksi (A/m2) 

Persamaan dari arus perpindahan dan arus konduksi dapat ditulis sebagai berikut:  

       𝐼𝑇 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐷       (A)                          (2-16) 

       𝐼𝑇 = ∫ ∫ 𝐽𝐶𝑑𝑠 + ∫ ∫ 𝐽𝐷𝑑𝑠  (A)                                (2-17) 

   𝐼𝑇 = ∫ ∫ 𝜎𝐸𝑑𝑠 + ∫ ∫ 𝑗𝜔𝜀𝑑𝑠   (A)                                                     (2-18) 

 

2.2.12 Pengaruh Arus Pada Tubuh Manusia 

Tubuh manusia sangat peka terhadap arus listrik karena itu arus gangguan sekecil 

apapun sangat berbahaya dan harus dihindari. Dua fungsi tubuh sangat penting bagi 

kelangsungan hidup manusia yaitu pernafasan dan sirkulasi darah, bila salah satu fungsi 

tidak berfungsi lebih dari beberapa menit, otak akan kehabisan oksigen akibatnya 

menyebabkan kematian. Banyaknya gangguan tergantung dari besarnya arus, lamanya 

aliran arus, dan bagian yang dilalui arus. Arus yang mengalir ke otak atau sekitar dada, 

jantung dan paru-paru lebih berbahaya daripada arus mengalir melalui dua ujung jari atau 

dari satu kaki ke kaki yang lain (IEEE std 80-2000).  

 

2.2.13 Sistem Proteksi Petir Eksternal 

Penangkal petir eksternal adalah penangkal petir yang melindungi bagian luar dari 

bangunan dari sambaran petir. Penangkal petir eksternal terdiri dari tiga bagian yaitu 

(Dehn-Sohne, 2014):   

 Terminal udara (Air Terminal) 

 Konduktor penyalur (Down Conductor) 

 Terminal bumi (Grounding) 
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Gambar 2.5 Sistem proteksi eksternal (Dehn-Sohne, 2014) 

 

a. Terminal udara (Air Terminal) 

Terminal udara (Air Terminal) yaitu bagian dari sistem penangkal petir yang 

terletak di atap bangunan dengan maksud untuk menangkap step leader dari petir 

yang menyambar bangunan tersebut kemudian meneruskan arusnya ke tanah. 

b. Konduktor penyalur (Down Conductor) 

Konduktor penyalur (Down Conductor) yaitu konduktor yang menghubungkan 

terminal udara dengan terminal bumi dengan jarak yang singkat. Jadi bagian ini 

berfungsi meneruskan arus petir yang menyambar terminal udara menuju 

elektroda pengetanahan.  

c. Terminal Bumi (Grounding) 

Terminal bumi (elektroda pengetanahan) yaitu bagian yang dimaksudkan sebagai 

jalan untuk pembuangan arus petir ke tanah berupa elektroda yang ditanamkan ke 

tanah. 

  

2.2.14 Sistem Pengetanahan  

Sistem pengetanahan adalah sistem hubungan penghantar yang menghubungkan 

sistem, badan peralatan dan instalasi dengan bumi/tanah sehingga dapat mengamankan 

manusia dari sengatan listrik, dan mengamankan komponen-komponen instalasi dari 

bahaya tegangan/arus abnormal. Sistem terminasi bumi merupakan bagian dari sistem 

proteksi petir eksternal yang berfungsi untuk mengalirkan arus  petir ke tanah. Oleh 

karena itu, sistem pengetanahan menjadi bagian esensial dari sistem tenaga listrik 

(Sumardjati, 2008). 
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2.2.15 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetanahan 

Tahanan pengetanahan harus sekecil mungkin untuk menghindari bahaya-bahaya 

yang ditimbulkan oleh adanya arus gangguan tanah. Namun dalam prakteknya tidaklah 

selalu mudah untuk mendapatkannya karena banyak faktor yang mempengaruhi tahanan 

pengetanahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar tahanan pengetanahan adalah 

(Sumardjati, 2008):  

1. Bentuk elektroda   

Macam-macam bentuk elektroda seperti jenis batang, pita dan pelat.  

2. Jenis bahan dan ukuran elektroda 

Dipilih dari bahan yang memiliki konduktivitas baik dan tahan terhadap korosi. 

Ukuran elektroda dipilih yang mempunyai kontak paling efektif dengan tanah.  

3. Jumlah/konfigurasi elektroda   

Jika tidak cukup dengan satu elektroda, bisa digunakan lebih banyak elektroda 

dengan bermacam-macam konfigurasi pemancangannya di dalam tanah.  

4. Kedalaman pemancangan/penanaman di dalam tanah.  

Pemancangan ini tergantung dari jenis dan sifat-sifat tanah.  

5. Faktor-faktor alam seperti : 

Jenis tanah, moisture tanah, kandungan mineral tanah, suhu tanah dan lainnya. 

 

2.2.16 Jenis Elektroda Pengetanahan 

Berdasarkan jenisnya elektroda pengetanahan dibagi atas tiga jenis yaitu 

(Sumardjati, 2008): 

1. Elektroda batang (Rod) 

Elektroda batang dibuat dari pipa atau besi baja profil yang dipancangkan/ditanam 

ke dalam tanah. Jenis seperti elektroda batang tidak memerlukan lahan yang luas.  

 

Gambar 2.6 Elektroda batang (Sumardjati, 2008) 
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2. Elektroda pita 

Elektroda pita dibuat dari hantaran berbentuk pita atau berpenumpang bulat atau 

hantaran pilin yang pada umumnya ditanam secara dangkal. Pemancangan ini akan 

bermasalah apabila mendekati lapisan-lapisan tanah berbatu. Tahanan 

pengetanahan sangat dipengaruhi oleh bentuk konfigurasi elektrodanya, seperti 

dalam bentuk melingkar, radial, atau kombinasi antar keduanya. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Elektroda pita (Sumardjati, 2008) 

 

3. Elektroda pelat 

Elektroda pelat adalah elektroda dari bahan pelat logam (utuh atau berlubang) 

atau dari kawat kasa. Pada umumnya elektroda ini ditanam dalam. Elektroda ini 

digunakan bila diinginkan tahanan pengetanahan yang kecil dan sulit diperoleh 

dengan menggunakan jenis-jenis elektroda yang dengan menggunakan jenis 

elektroda yang lain. 

 

Gambar 2.8 Elektroda pelat (Sumardjati, 2008) 

 


