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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang analisa sistem pengetanahan 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 penambahan pelat dan perencanaan sistem pengetanahan grid. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas 

Mataram. Waktu pelaksanaan penelitian ini terhitung mulai bulan november 2016. 

 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

3.3.1 Alat Penelitian 

Perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini adalah seperangkat Laptop 

Toshiba Satellite C55Dt-A. Sistem Operasi Windows 8.1 64-bit dengan spesifikasi AMD 

A6-5200 APU with Radeon (TM) HD Graphics 2,0 GHz Quad-Core, Ram 4 GB, lengkap 

dengan perangkat lain mouse, printer, dan komponen pendukungnya. Perangkat lunak 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office 2013, Microsoft Excell 

2013, Auto cad dan Matlab versi student untuk membantu pengolahan data dan plotting 

grafik.  

 

3.3.2 Bahan Penelitian 

Sumber data penelitian ini menggunakan data dari gardu hubung Gomong. 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 pengetanahan 

2. Parameter petir: 

 Arus petir 

 Frekuensi petir 
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 Waktu petir 

3. Tetapan bahan: 

 Konduktivitas tanah 

 Permitivitas tanah 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data diperoleh berdasarkan metode-metode seperti: 

1. Metode Observasi, yaitu melakukan pencarian objek lokasi dan data elektroda untuk 

sistem pengetanahan yang akan dianalisa. 

2. Metode Literatur, yaitu pengumpulan data dengan membaca literatur yang berkaitan 

dengan tugas akhir. 

 

3.5 Langkah-Langkah Penelitian 

Proses penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Studi Literatur 

Mengumpulkan teori-teori penunjang yang berkaitan dengan penerapan pada sistem 

pengetanahan dan beberapa literatur lain yang berhubungan dalam membantu 

mencapai tujuan penelitian untuk tugas akhir ini. 

 

3.5.2 Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data bangunan gardu 

hubung Gomong Mataram. 

 

3.5.3 Pengolahan Data  

Tahapan proses yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu : 

a. Analisa sistem pengetanahan elektroda pelat 

1. Menentukan jumlah elektroda pelat. 

2. Menghitung muatan arus petir (Q) dengan Persamaan  (2˗2). 

3. Menghitung magnitude muatan arus petir (MQ) dengan Persamaan (2˗4). 

4. Menghitung kerapatan muatan luas (𝜌𝑆) dengan Persamaan (2˗6). 

5. Menghitung intensitas medan listrik (E) dengan Persamaan (2˗9). 

6. Menghitung potensial listrik (V) dengan Persamaan (2˗11). 

7. Menghitung tegangan langkah (ΔV) dengan Persamaan (2˗12). 
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8. Menghitung arus di permukaan tanah (IT) dengan Persamaan (2˗18). 

 

3.5.4 Analisa hasil  

Analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisa nilai medan listrik pada sistem pengetanahan elektroda pelat gardu 

hubung Gomong dengan arus petir yang di injeksikan. 

2. Menganalisa nilai tegangan langkah berdasarkan standar pada sistem 

pengetanahan elektroda pelat gardu hubung Gomong. 

3. Menganalisa nilai arus di permukaan tanah pada sistem pengetanahan elektroda 

pelat gardu hubung Gomong. 

 

3.5.5 Kesimpulan 

Menarik kesimpulan sesuai dengan analisa dan perhitungan yang diperoleh. 

 

3.6 Diagram Alir  

Langkah penelitian yang diambil dapat dibuat menjadi diagram alir yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

Mulai

Mengumpulkan data sekunder

1. Ukuran dari elektroda pelat

2. Ukuran dimensi gedung

3. Arus petir

4. Frekuensi arus petir

Perhitungan tegangan langkah

Apakah sesuai standar 

ΔV  ?

Mensimulasikan jumlah 

elektroda pelat 

Apakah sesuai standar 

ΔV  ?
Tidak

Perhitungan tegangan langkah 

Rekomendasi menggunakan sistem 

pentanahan grid 

Perhitungan tegangan langkah

Kesimpulan 

dan saran

Selesai

Ya Ya

Tidak

 

           Gambar 3.1 Diagram alir penelitian. 
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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 (IT) Pers. (2˗18)

                               

Gambar 3.2 Diagram alir analisa elektroda pelat. 

 


