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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini membahas tentang proses perhitungan untuk medan listrik, tegangan 

langkah, dan arus di sekitar permukaan tanah akibat sambaran petir langsung. 

Perhitungan ini menggunakan data arus puncak petir (Ip) dan frekuensi arus petir (f) yang 

berbeda pada daerah tropis dengan cara diinjeksikan pada sistem pengetanahan elektroda 

pelat gardu hubung Gomong Mataram. Hasil perhitungan kemudian akan diplot dengan 

grafik dan dianalisa untuk mengetahui hasil dari nilai medan listrik (E), tegangan langkah 

(ΔV), dan arus di sekitar permukaan tanah (IT). 

 

4.1 Tinjauan Data 

4.1.1 Penentuan Objek Tersambar Petir  

Objek penelitian adalah gedung gardu hubung Gomong Mataram yang terkena efek 

sambaran petir secara langsung. Data teknis gedung gardu hubung Gomong Mataram 

adalah seperti pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Data dimensi gedung gardu hubung Gomong Mataram 

dan Sistem Proteksi Petir (SPP)  terpasang. 

Karakteristik Ukuran/Jumlah 

Tinggi gedung 5 m 

Panjang gedung 12 m 

Lebar gedung 6 m 

Jumlah penangkal petir 1 buah 

Jumlah konduktor ke bawah 2 buah 

Elektroda pelat 1×0,5 m2 

Untuk memudahkan dalam menganalisa objek penelitian pada gardu hubung Gomong 

Mataram, akan diilustrasikan sebuah gambar dengan menggunakan software Auto Cad 

berdasarkan data tersebut. Gambar gardu hubung Gomong Mataram dan elektroda pelat 

adalah seperti pada gambar 4.1 dan 4.2 
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Gambar 4.1 Gardu hubung Gomong Mataram 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 4.2 Elektroda pelat 

 

4.1.2 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. dan Buck 2006) : 

1. Permitivitas tanah (εt) = 2,8 

2. Konduktifitas tanah kering (σ) = 10-5 S/m 
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4.2 Nilai Intensitas Medan Listrik (E), Tegangan Langkah (ΔV), dan Arus di 

permukaan tanah (It) 

Untuk mendapatkan nilai (E), (ΔV), dan (It) maka akan dilakukan beberapa tahapan 

perhitungan antara lain : 

 

4.2.1 Arus Impuls Petir (i) 

Dengan adanya karakteristik petir yang bervariasi, maka dalam contoh perhitungan 

ini diambil sampel perhitungan dengan arus puncak petir (Ip) = 392 kA dan untuk nilai 

frekuensi digunakan (f) = 200 kHz dikarenakan intensitas probabilitas untuk arus puncak 

petir pada daerah tropis terjadi pada frekuensi tertinggi. Berdasarkan Pers. (2˗3) 

didapatkan arus impuls petir i(t) yaitu arus sebagai fungsi waktu, adalah: 

           i(t) = 𝐼𝑝𝑒𝑗𝜔 Atau  i(t) = 𝐼𝑝𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑝    

Dengan : 

Ip = 392 kA 

 f = 200 kHz 

Gardu Hubung Gomong menggunakan 2 (dua) down conductor yang terpasang di sisi 

gedung berupa elektroda pelat maka :i(t) =  
𝐼𝑝

2
𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑝 A 

𝑖(𝑡) =
392. 103

2
𝑒−𝑗2𝜋.200.103.10−6

 

𝑖(𝑡) = 196.000𝑒−𝑗2𝜋.200.10−3
 

𝑖(𝑡) = 196.000𝑒−𝑗1,256 

Dengan, 𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑡 = 𝑒𝑗𝜔𝑡 = cos 𝜔𝑡 + 𝑗 sin 𝜔𝑡 

𝜔𝑡 = 1,256 

𝜔𝑡

180°
=

1,256

𝜋
 

𝜔𝑡 =
1,256

𝜋
× 180° 

𝜔𝑡 = 71,96° 

Sehingga diperoleh arus impuls petir i(t), 

𝑖(𝑡) = 196.000(cos 71,96 + 𝑗71,96) 

𝑖(𝑡) = 60697,452 + 𝑗186364,747 

𝑖(𝑡) = 196.000∠71,96° 
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4.2.2 Muatan Listrik Arus Petir  

Arus listrik adalah pergerakan sejumlah muatan (Q) pada satuan waktu tertentu (t) 

melewati titik acuan tertentu. Berdasarkan Pers. (2˗2)  muatan listrik arus petir adalah 

                                              Q = ∫ 𝑖 𝑑𝑡         

Dengan :   t = 10-6 s 

f = 200000 Hz 

      𝑖(𝑡) = 196.000𝑒−𝑗400000𝜋𝑡   A 

Diperoleh, 

𝑄 = ∫ 196.000𝑒−𝑗400000𝜋𝑡

10−6

0

𝑑𝑡 

         = 196.000 × ∫ 𝑒−𝑗400000𝜋𝑡

10−6

0

𝑑𝑡 

                 = 196.000 × [−𝑗
𝑒−𝑗400000𝜋𝑡

400000𝜋
] |

10−6

0
 

=
49

100𝜋
× [𝑒−𝑗400000𝜋𝑡]|0

10−6
 

Dengan 𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑡 = 𝑒𝑗𝜔𝑡 = cos 𝜔𝑡 + 𝑗 sin 𝜔𝑡, maka: 

𝑄 = −
49

100𝜋
× 𝑗[cos 𝜔𝑡 + 𝑗𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡]|0

10−6
 

     = −
49

100𝜋
× 𝑗[(cos 71,96° + 𝑗 sin 71,96°) − (cos 0 + 𝑗 sin 0)] 

     = −
49

100𝜋
× 𝑗[(cos 71,96° − cos 0) + (𝑗 sin 71,96° − 𝑗 sin 0)] 

     = −
49

100𝜋
× 𝑗[(0,3096 − 1) + (𝑗0,9508)] 

     = −
49

100𝜋
× 𝑗[(−0,6904) + (𝑗0,9508)] 

     = 0,148298 + 𝑗0,107682 C 

     = 0,18326935,98° C 

Magnitude muatan listrik petir dari Pers. (2˗4)

 

𝑀𝑄 = √𝑅𝑒[𝑄]2 + 𝐼𝑚[𝑄]2 

       = √0,1482982 + 0,1076822 

   = 0,183269 C 
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4.2.3 Kerapatan Muatan Arus Petir 

Sambaran langsung dari arus petir pada Sistem Proteksi Petir (SPP) ekternal gedung 

gardu hubung Gomong Mataram akan mengalir menuju down conductor kemudian 

diteruskan pada sistem pengetanahan elektroda pelat. Distribusi muatan dasar lainnya 

berbentuk sebuah lempengan luas, dengan kerapatan yang seragam (ρS) C/m2 di seluruh 

permukaannya. Distribusi semacam ini seringkali digunakan untuk memodelkan 

distribusi muatan pada permukaan saluran transmisi strip atau pada permukaan kedua 

pelat kapasitor. Ditinjau dari hal tersebut, maka untuk menghitung kerapatan muatan arus 

petir akan digunakan kerapatan muatan luas (ρS). Perhitungan kerapatan muatan luas (ρS) 

dapat dihitung dengan  Pers. (2˗6): 

                          𝜌𝑠 =
𝑀𝑄

𝑆
 

Dengan  :  MQ = 0,183269 C 

S (Dimensi Elektroda Pelat ) = 1 x 0,5 m 

Sehingga kerapatan muatan luas (𝜌𝑆) adalah :  

𝜌𝑠 =
0,183269 

1 x 0,5
  

     = 0,366538 C/m2 

Tabel 4.2 Perhitungan nilai muatan listrik(Q), Magnitude muatan listrik (MQ), dan kerapatan 

muatan luas  (ρS) 

Ip 

(kA) 
fp (kHz) Q (C) MQ (C) ρS (C/m2) 

 

18 

25 0,008963 + j0,000705 0,008990 0,017981 

100 0,008419 + j0,002735 0,008852 0,017705 

200 0,006811 + j0,004948 0,008419 0,016838 

 

30 

25 0,014938 + j0,001175 0,014984 0,029969 

100 0,014032 + j0,004559 0,014754 0,029508 

200 0,011352 + j0,008248 0,014032 0,028064 

 

392 

25 0,195194 + j0,015362 0,195798 0,391597 

100 0,183355 + j0,059575 0,192791 0,385583 

200 0,148298 + j0,107682 0,183269 0,366538 

 

4.2.4 Perhitungan Intensitas Medan Listrik 

Menghitung medan listrik pada suatu pelat 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 diasumsikan sebagai muatan per satuan panjang. Perhitungan intensitas medan listrik 

(EY) dapat dihitung dengan  Pers. (2˗9): 
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𝑑𝐸𝑦 =
𝜌𝑆𝑑𝑦′

2𝜋𝜀𝑡√𝑥2+𝑦′2
× cos 𝜃   

𝑑𝐸𝑦 =
𝜌𝑆

2𝜋𝜀𝑡

𝑦𝑑𝑥′

𝑥2+𝑦′2      

       𝐸𝑦 =
𝜌𝑆

2𝜋𝜀𝑡
∫

𝑦𝑑𝑥′

𝑥2+𝑦′2                                          

       𝐸𝑦 =
𝜌𝑆

2𝜋𝜀𝑡
tan−1 𝑥

𝑦
             V/m 

A. Nilai medan listrik di dalam pelat (posisi 0;0;˗1,5) 

1. Nilai medan listrik untuk pelat A 

𝐸𝑦 =
𝜌𝑆

2𝜋𝜀𝑡
∫

𝑦𝑑𝑥′

𝑥2+𝑦′2                                          

𝐸𝑦 =
𝜌𝑆

2𝜋𝜀𝑡
[(tan−1 𝑥

𝑦
)] | 0,25

−0,25
     

𝐸𝑦 =
0,366538

2𝜋.2,8
[(tan−1 0,25

6
− tan−1 −0,25

6
)]  

𝐸𝑦 =
0,366538

2𝜋.2,8
[(2,385 − (−2,385))]           

𝐸𝑦 =
0,366538

2𝜋.2,8
[(4,77)]           

𝐸𝑦 = 0,0993591  𝑎𝑦  V/m                      

2. Nilai medan listrik untuk pelat B 

𝐸𝑦 =
𝜌𝑆

2𝜋𝜀𝑡
∫

𝑦𝑑𝑥′

𝑥2+𝑦′2                                          

𝐸𝑦 =
𝜌𝑆

2𝜋𝜀𝑡
[(𝑡𝑎𝑛−1 𝑥

𝑦
)] | 0,25

−0,25
     

𝐸𝑦 =
0,366538

2𝜋.2,8
[(𝑡𝑎𝑛−1 0,25

6
− 𝑡𝑎𝑛−1 −0,25

6
)]  

𝐸𝑦 =
0,366538

2𝜋.2,8
[(2,385 − (−2,385))]           

𝐸𝑦 =
0,366538

2𝜋.2,8
[(4,77)]           

𝐸𝑦 = 0,0993591  𝑎𝑦  V/m 

Nilai intensitas medan listrik pada pelat B sama dengan pelat A, karena diasumsikan 

arus petir terbagi dua secara merata dan material elektroda pelat homogen. Sama-sama 

memiliki jarak pengukuran yang sama yaitu sejauh y = 6 m. Sehingga nilai E total dari 

kedua pelat adalah : 

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝐴�̂�
+ 𝐸𝐵�̂�

 

= 0,0993591𝑎𝑦 + 0,0993591𝑎𝑦 

  = 0,0993591𝑎𝑦 + 0,0993591𝑎𝑦 V/m 
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Tabel 4.3 Nilai medan listrik antara pelat A dan Pelat B 

Jarak (dy) 

-4 -2 2 4 
EA EB Etotal EA EB Etotal EA EB Etotal EA EB Etotal 

0.29 

 

0.05 

 

0.24 0.14 0.07 0.07 

 

0.07 

 

0.14 

 

0.07 

 

0.05 

 

0.29 

 

0.24 

Tabel 4.3 menunjukkan nilai medan listrik diantara pelat A dan pelat B, nilai medan 

listrik total yang dihasilkan sama untuk posisi -4 dengan 4 begitu juga dengan posisi 2 

dan -2. Medan vektor yang saling berlawanan akan saling menghilangkan satu sama lain. 

 

B. Nilai medan listrik di luar pelat (posisi 0;7;˗1,5) 

1. Nilai medan listrik untuk pelat A 

𝐸𝑦 =
𝜌𝑆

2𝜋𝜀𝑡
∫

𝑦𝑑𝑥′

𝑥2+𝑦′2
                                          

𝐸𝑦 =
𝜌𝑆

2𝜋𝜀𝑡
[(𝑡𝑎𝑛−1 𝑥

𝑦
)] | 0,25

−0,25
     

𝐸𝑦 =
0,366538

2𝜋.2,8
[(𝑡𝑎𝑛−1 0,25

13
− 𝑡𝑎𝑛−1 −0,25

13
)]  

𝐸𝑦 =
0,366538

2𝜋.2,8
[(1,1017 − (−1,1017))]           

𝐸𝑦 =
0,366538

2𝜋.2,8
[(2,2034)]           

𝐸𝑦 = 0,045906  𝑎𝑦  V/m                      

2. Nilai medan listrik untuk pelat B 

𝐸𝑦 =
𝜌𝑆

2𝜋𝜀𝑡
∫

𝑦𝑑𝑥′

𝑥2+𝑦′2                                          

𝐸𝑦 =
𝜌𝑆

2𝜋𝜀𝑡
[(𝑡𝑎𝑛−1 𝑥

𝑦
)] | 0,25

−0,25
     

𝐸𝑦 =
0,366538

2𝜋.2,8
[(𝑡𝑎𝑛−1 0,25

1
− 𝑡𝑎𝑛−1 −0,25

1
)]  

𝐸𝑦 =
0,366538

2𝜋.2,8
[(14,0362 − (−14,0362))]           

𝐸𝑦 =
0,366538

2𝜋.2,8
[(28,0724)]           

𝐸𝑦 = 0,584871  𝑎𝑦  V/m                      

Nilai intensitas medan listrik pada pelat B berbeda dengan pelat A, karena 

diasumsikan arus petir terbagi dua secara merata dan material elektroda pelat homogen. 

Sama-sama memiliki jarak pengukuran yang berbeda yaitu sejauh y = 1 m terhadap 

keterlibatan jarak 2 pelat Sehingga nilai E total dari kedua pelat adalah : 
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𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝐴�̂�
+ 𝐸𝐵�̂�

 

= 0,045906𝑎𝑦 + 0,0584871𝑎𝑦 

  = 0,630777 𝑎𝑦 V/m 

Tabel 4.4 Nilai medan listrik di luar pelat A dan Pelat B 

Jarak (dy) 

-10 8 10 8 

EA EB Etotal EA EB Etotal EA EB Etotal EA EB Etotal 

0.14 

 

0.03 

 

0.17 0.29 0.04 0.33 

 

0.14 

 

0.03 

 

0.17 0.29 0.04 0.33 

 

Tabel 4.4 menunjukkan nilai medan listrik diluar pelat A dan pelat B, nilai medan 

listrik total yang dihasilkan sama untuk posisi -4 dengan 4 begitu juga dengan posisi 2 

dan -2. medan vektor yang searah akan saling menjumlahkan satu sama lain. 

Nilai medan listrik injeksi petir Ip = 392 kA dengan frekuensi arus petir (f) = 200 

kHz terhadap jarak pengamatan (dy) pada pelat A dapat diplot grafik sebagai berikut: 

 
Gambar 4.3  Nilai medan listrik (E) pada arus injeksi petir 

 Ip = 392 kA dengan (f)= 200 kHz pada pelat A. 

 

Gambar 4.3 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. 

Nilai medan listrik injeksi petir Ip = 392 kA dengan frekuensi arus petir (f) = 200 

kHz terhadap jarak pengamatan (dy) pada pelat B dapat diplot grafik sebagai berikut: 
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Gambar 4.4  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. 

Nilai medan listrik injeksi petir Ip = 392 kA dengan frekuensi arus petir (f) = 200 

kHz terhadap jarak pengamatan (dy) pada kedua pelat dapat diplot grafik sebagai berikut: 

 
Gambar 4.5 Nilai medan listrik (E) pada arus injeksi petir 

 Ip = 392 kA dengan (f)= 200 kHz pada pelat kedua pelat A dan B. 

 

Gambar 4.5 menunjukkan grafik perbandingan antara nilai medan listrik (E) 

terhadap jarak pengamatan pada kedua pelat dengan injeksi arus petir Ip = 392 kA dan 
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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. 

Nilai medan listrik injeksi petir Ip = 392 kA dengan pengaruh variasi frekuensi arus 

petir (f)  terhadap jarak pengamatan (dy) pada kedua pelat dapat diplot grafik sebagai 

berikut: 

 
Gambar 4.6  Nilai terhadap medan listrik (E) pada arus injeksi petir 

 Ip = 392 kA dengan variasi frekuensi petir (f) pada kedua pelat A dan B. 

 

Gambar 4.6 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. 

 

4.2.5 Potensial Listrik dan Beda Potensial di antara Dua Titik (Tegangan 

Langkah) 

Potensial titik A terhadap B didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan dalam 

memindahkan suatu muatan positif Q dari B ke A. Titik pertama atau titik acuan pada 
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integral V merupakan batas bawah dari intergral. Perhitungan potensial listrik (V) dapat 

dihitung dengan  Pers. (2-11): 

     𝑉𝐴𝐵 = − ∫ 𝐸. 𝑑𝑙
𝐴

𝐵
       (V)  

Beda potensial V merupakan selisih potensial antara diantara dua buah titik berdasarkan 

Pers. (2-12) sebagai berikut: 

     ∆𝑉 = 𝑉2 − 𝑉1       (V)                

A. Nilai potensial listrik (posisi 0;7;-1,5) 

1. Nilai potensial listrik untuk pelat A 

𝑉 = − ∫ 0,63078

13

0

𝑑𝑙 

𝑉 = −0,63078|0
13 

𝑉 = −0,63078(13) − 0,63078(0) 

𝑉 = −8,20014 V 

2. Nilai potensial listrik untuk pelat B 

𝑉 = − ∫ 0,63078 𝑑𝑙
1

0

 

𝑉 = −0,63078|0
1 

𝑉 = −0,63078(1) − 0,63078(0) 

𝑉 = −0,63078 V 

Nilai potensial listrik total dari kedua pelat adalah : 

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝐴 + 𝑉𝐵 

= −8,20014 + (−0,63078) 

  = −8,83092 V 

B. Nilai potensial listrik (posisi 0;8;˗1,5) 

1. Nilai potensial listrik untuk pelat A 

𝑉 = − ∫ 0,33952 𝑑𝑙
14

0

 

𝑉 = −0,33952|0
14 

𝑉 = −0,33952(14) − 0,33952(0) 

𝑉 = −4,75328 V 
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2. Nilai potensial listrik untuk pelat B 

𝑉 = − ∫ 0,33952 𝑑𝑙
2

0

 

𝑉 = −0,33952|0
2 

𝑉 = −0,33952(2) − 0,33952(0) 

𝑉 = −0,67904 V 

Nilai potensial listrik total dari kedua pelat adalah : 

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝐴 + 𝑉𝐵 

= −4,75328 + (−0,67904) 

  = −5,43232 V 

Nilai beda potensial atau tegangan langkah pada posisi (7 dan 8) adalah: 

𝛥𝑉 = 𝑉8 + 𝑉7 

      = −5,43232 + (−8,83092) 

      = 3,3986 V 

Tabel 4.5 Hasil perhitungan tegangan langkah (∆V)  

dengan Ip = 392 kA,  f = 200 kHz. 

Jarak (dy)  

[m] 

Tegangan 

langkah (∆V) 

[V] 

Standar (∆V)  

IEEE std 80-2000 

[V] 

∆V(0-1) 0,4847 

7000 

∆V(1-2) 0,6930 

∆V(2-3) 1,2602 

∆V(3-4) 3,5208 

∆V(5-6) 27,1317 

∆V(6-7) 24,6683  

∆V(7-8) 3,3986  

Tabel 4.5 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.  

Nilai tegangan langkah injeksi petir Ip = 392 kA dengan (f) = 200 kHz terhadap 

jarak pengamatan (dy) pada kedua pelat A dan B dapat diplot grafik sebagai berikut: 
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Gambar 4.7  Nilai tegangan langkah (ΔV) pada arus injeksi petir Ip = 392 kA dengan 

frekuensi petir (f)=200 kHz pada kedua pelat A dan B 

 

Gambar 4.7 menunjukkan grafik perbandingan antara nilai tegangan langkah (ΔV) 

terhadap jarak pengamatan pada kedua pelat dengan injeksi arus petir Ip = 392 kA dan 

frekuensi arus petir f=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. 

Nilai tegangan langkah injeksi petir Ip = 392 kA dengan (f) terhadap jarak 

pengamatan (dy) pada kedua pelat A dan B dapat diplot grafik sebagai berikut: 

 
Gambar 4.8 Nilai tegangan langkah (ΔV) pada arus injeksi petir 

 Ip = 392 kA dengan variasi frekuensi petir (f) pada kedua pelat A dan B. 

 

Gambar 4.8 menunjukkan grafik perbandingan antara nilai tegangan langkah (ΔV) 

terhadap jarak pengamatan pada kedua pelat dengan injeksi arus petir Ip = 392 kA dan  
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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. 

 

4.2.6 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 (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. Perhitungan 

(IT) dapat dihitung dengan persamaan (2-17): 

𝐼𝑇 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐷 

A. Nilai arus di dalam tanah pada pelat A (posisi 0;7;˗1,5) 

𝐼𝑇 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐷 

𝐼𝑇 = ∫ ∫ 𝐽𝐶 . 𝑑𝑆 + ∫ ∫ 𝐽𝐷 . 𝑑𝑆 

𝐼𝑇 = ∫ ∫ 𝜎𝑡. 𝐸. 𝑑𝑆 + ∫ ∫ 𝑗. 𝜔. 𝜀𝑡. 𝐸. 𝑑𝑆 

𝐼𝑇 = ∫ ∫ 𝜎𝑡. 𝐸. 𝑑𝑆 + ∫ ∫ 𝑗. 2. 𝜋. 𝜀𝑡. 𝐸. 𝑑𝑆 

Perhitungan IC dan ID pelat A: 

1. Perhitungan IC 

𝐼𝐶 = ∫ ∫ 1 × 10−50.630777. 𝑑𝑆
14

13

1

0

 

𝐼𝐶 = ∫ 8,830878 × 10−5 − 8,200101
1

0

× 10−5𝑑𝑆 

𝐼𝐶 = [(0,630777 × 10−5)]1
0

 

𝐼𝐶 = (0,630777 × 10−5) − (0) 

𝐼𝐶 = 0,630777 × 10−5 A 

2. Perhitungan ID 

𝐼𝐷 = ∫ ∫ 𝑗. 2. 𝜋. 200 × 103. 0,05.0,630777. 𝑑𝑆
14

13

1

0
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𝐼𝐷 = ∫ 𝑗554863,37 − 𝑗515230,27
1

0
𝑑𝑆          

𝐼𝐷 = [(𝑗39633,1)]1
0

 

𝐼𝐷 = (𝑗39633,1) − (0) 

𝐼𝐷 = 𝑗39633,1   A 

Nilai arus total dari pelat A adalah: 

𝐼𝑇 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐷 

𝐼𝑇 = 0,630777 × 10−5 + 𝑗39633,1 A 

B. Nilai arus di permukaan tanah pada pelat B (posisi 0;7;˗1,5) 

𝐼𝑇 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐷 

𝐼𝑇 = ∫ ∫ 𝐽𝐶 . 𝑑𝑆 + ∫ ∫ 𝐽𝐷 . 𝑑𝑆 

𝐼𝑇 = ∫ ∫ 𝜎𝑡. 𝐸. 𝑑𝑆 + ∫ ∫ 𝑗. 𝜔. 𝜀𝑡. 𝐸. 𝑑𝑆 

𝐼𝑇 = ∫ ∫ 𝜎𝑡. 𝐸. 𝑑𝑆 + ∫ ∫ 𝑗. 2. 𝜋. 𝜀𝑡. 𝐸. 𝑑𝑆 

Perhitungan IC dan ID pelat B: 

1. Perhitungan IC 

𝐼𝐶 = ∫ ∫ 1 × 10−50.630777. 𝑑𝑆
2

1

1

0

 

𝐼𝐶 = ∫ 1,261554 × 10−5 − 0,630777
1

0

× 10−5𝑑𝑆 

𝐼𝐶 = [(0,630777 × 10−5)]1
0

 

𝐼𝐶 = (0,630777 × 10−5) − (0) 

𝐼𝐶 = 0,630777 × 10−5 A 

2. Perhitungan ID 

𝐼𝐷 = ∫ ∫ 𝑗. 2. 𝜋. 200 × 103. 0,05.0,630777. 𝑑𝑆
2

1

1

0
   

𝐼𝐷 = ∫ 𝑗79266,19 − 𝑗39633,09
1

0

𝑑𝑆 

𝐼𝐷 = [(𝑗39633,1)]1
0

 

𝐼𝐷 = (𝑗39633,1) − (0) 

𝐼𝐷 = 𝑗39633,1 A 
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Nilai arus total dari pelat A adalah: 

𝐼𝑇 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐷 

𝐼𝑇 = 0,630777 × 10−5 + 𝑗339633,1 A 

Nilai arus total 1 m di bawah permukaan tanah adalah: 

𝐼𝑇 = 𝐼𝑇𝐴 + 𝐼𝑇𝐵 

𝐼𝑇 = (0,630777 × 10−5 + 𝑗339633,1)  + (0,630777 × 10−5 + 𝑗339633,1)  

𝐼𝑇=1,26156 × 10−5 + 𝑗79266,1 𝐴 

Nilai magnitude 𝐼𝑇 adalah: 

      𝐼𝑇 = √𝑅𝑒[𝐼𝑇]2 + 𝐼𝑚[𝐼𝑇]2   

      𝐼𝑇 = √(1,26156 × 10−5)2 + (79266,1)2 

      𝐼𝑇 = 79266,19   A 

 

Untuk memudahkan dalam menganalisa arus tanah yang mengalir gardu hubung 

Gomong Mataram, maka akan diilustrasikan sebuah gambar sebagai berikut: 

 

Gambar 4.9 Ilustrasi arus yang mengalir 1 m di bawah  

permukaan dan di dalam tanah  

 

Dengan nilai tahanan tanah pada gardu hubung Gomong Mataram sebesar 31,5 Ω, maka 

nilai arus total di permukaan tanah adalah: 

         𝐼𝑇 =
∆𝑉

𝑅
 

 =
27,1317

31,5
 

             = 0,8613  A 
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Tabel 4.6 Hasil perhitungan arus permukaan tanah (𝐼𝑇)  

dengan Ip = 392 kA,  f = 200 kHz. 

Jarak (dy) dari pelat  

[m] 
Arus permukaan tanah (𝐼𝑇) [A] 

1 0,0129 

2 0,0153 

3 0,022 

4 0,04 

5 0,117 

6 0,8613 

7 0,7831 

Tabel 4.6 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. 

Nilai arus di permukaan tanah injeksi petir Ip = 392 kA dengan variasi frekuensi 

arus petir (f) terhadap jarak pengamatan (dy) pada kedua pelat A dan B dapat diplot grafik 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4.10 Nilai arus di permukaan tanah (IT) pada arus injeksi petir Ip = 392 kA dan 

frekuensi petir (f)=200 kHz pada kedua pelat A dan B. 

 

Gambar 4.10 menunjukkan grafik perbandingan antara nilai arus di permukaan 

tanah (IT) terhadap jarak pengamatan pada kedua pelat dengan injeksi arus petir Ip = 392 

kA dan frekuensi arus petir f=200 kHz. Nilai arus yang dihasilkan akan berbanding 

terbalik terhadap jarak pengamatan (dy) terhadap kedua pelat. Nilai arus di permukaan 

tanah mengalami penurunan yang sangat kecil saat jarak semakin jauh dari posisi pelat. 
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Nilai arus di permukaan tanah injeksi petir Ip = 392 kA dengan variasi frekuensi 

arus petir (f) terhadap jarak pengamatan (dy) pada kedua pelat A dan B dapat diplot grafik 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4.11 Nilai arus di permukaan tanah (IT) pada arus injeksi petir Ip = 392 kA 

dengan variasi frekuensi petir (f) pada kedua pelat A dan B. 

 

Gambar 4.11 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. 

 


