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ABSTRAK 

Wibowo, Yohanes Catur. 2011. “Tahanan Grounding Rumah Tinggal Di 
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”. Skripsi, Jurusan Teknik Elektro, 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Drs. Subiyanto, M.T., Drs. Agus 

Murnomo, M.T. 

 

Kata Kunci : grounding, elektroda, nilai tahanan pentanahan, rumah tinggal. 

 

Listrik dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu hal yang sudah 

menjadi kebutuhan pokok. Masyarakat Kecamatan Gunungpati merasakan 

manfaat listrik sejak tahun 1984 dengan adanya program listrik masuk desa yang 

dicanangkan pemerintah. Dalam kehidupan rumah tangga disatu sisi listrik 

memiliki banyak manfaat tetapi disisi lain memiliki resiko besar yang dapat 

membahayakan bagi pemakainya apabila salah dalam penanganan dan 

penggunaannya sehingga akan berakibat fatal sampai merenggut nyawa manusia. 

Adapun pemasangan instalasi listrik di Indonesia telah diatur sesuai dengan 

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000) yang merupakan revisi PUIL 

1987 dan peraturan lainnya yang mendukung. Pentanahan merupakan salah satu 

sistem yang terdapat pada instalasi listrik rumah tinggal.  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

nilai tahanan pentanahan rumah tinggal yang terdapat di Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang dengan kondisi jenis tanah liat, tanah berpasir, dan tanah berbatu 

tersebut nilai tahanan pentanahannya sudah memenuhui standar yang menurut 

Prih Sumardjati (2008:167), tahanan pentanahan satu elektroda di dekat sumber 

listrik, transformator atau jaringan saluran udara dengan jarak 200m maksimum 

adalah 10Ω dan tahanan pentanahan dalam suatu sistem tidak boleh lebih dari 5Ω, 

dan syarat SPLN 1987 yaitu sebesar 5Ω tahanan pentanahan menyeluruh 

hantaran netral JTR yang telah tersambung pada transformator, tiang akhir, dan 

PHB utama dan 10Ω untuk jumlah konsumen yang masih rendah. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini 

dengan obsevasi dan dokumentasi. Langkah penelitian ini adalah dimulai dari  

tahap persiapan, tahap pengambilan data, dan tahap akhir. 

Hasil keselurahan penelitian yang telah dilakukan, menyatakan  bahwa nilai 

tahanan pentanahan rumah tinggal di Kelurahan Sekaran jika dilihat dari hasil 

persentase yang nilai tahanan pentanahannya sesuai standar sebanyak 87,7%, 

ini termasuk dalam interval 76% - 100% dan masuk dalam kriteria memenuhi 

standar, nilai tahanan pentanahan rumah tinggal di Kelurahan Sekaran jika 

dilihat dari hasil persentase yang nilai tahanan pentanahannya sesuai standar 

sebanyak 69,8%, ini termasuk dalam interval 51% - 75% dan masuk dalam 

kriteria cukup memenuhi standar, sedangkan nilai tahanan pentanahan rumah 

tinggal di Kelurahan Sekaran jika dilihat dari hasil persentase yang nilai 

tahanan pentanahannya sesuai standar sebanyak 80,8%, ini termasuk dalam 

interval 76% - 100% dan masuk dalam kriteria memenuhi standar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Listrik dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu hal yang sudah 

menjadi kebutuhan pokok. Dalam kehidupan sehari-hari listrik mempunyai 

peranan yang sangat penting, baik bagi masyarakat perkotaan maupun masyarakat 

pedesaan. Listrik dalam kehidupan rumah tangga disatu sisi memiliki banyak 

manfaat tetapi disisi lain memiliki resiko besar yang dapat membahayakan bagi 

pemakainya apabila salah dalam penanganan dan penggunaannya.  

Instalasi listrik rumah tinggal dipasang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Pemasangan instalasi listrik di Indonesia diatur sesuai Persyaratan Umum 

Instalasi Listrik (PUIL 2000) yang merupakan revisi PUIL 1987 dan peraturan 

lainnya yang mendukung. Pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut 

lakukan oleh PT.PLN (Persero) sebagai pemberi ijin dan pengontrol pemasangan 

instalasi listrik rumah tinggal.  

Kecamatan Gunungpati adalah salah satu daerah di Kota Semarang dengan 

jumlah penduduk 70.901 jiwa  atau 20.605 KK yang terhimpun dalam 96 RW dan 

418 RT. Masyarakat Kecamatan Gunungpati merasakan manfaat listrik sejak 

tahun 1984 dengan adanya program listrik masuk desa yang dicanangkan 

pemerintah. Sebagai masyarakat yang berlatar belakang tidak pernah sekolah 

menganggap listrik sebagai hal yang asing bahkan menakutkan, dan bagi mereka 

yang sudah terbiasa akan listrik, mempunyai keberanian untuk melakukan 
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penambahan serta pemasangan instalasi listik sendiri walau hanya dengan tingkat 

pengetahuan dan pengalaman yang minim. 

Salah satu sistem instalasi listrik yang berfungsi sebagai proteksi adalah 

sistem pentanahan. Pentingnya tahanan pentanahan rumah tinggal adalah untuk 

tujuan keselamatan, sistem pentanahan berfungsi sebagai penghantar arus listrik 

langsung ke bumi atau tanah saat terjadi tegangan listrik yang timbul akibat 

kegagalan isolasi dari sistem kelistrikan atau peralatan listrik dalam rumah 

tinggal. 

Adanya persyaratan umum insatalasi listrik (PUIL 2000), diharapkan dapat 

mendukung terciptanya mutu pemasangan instalasi yang baik. Batasan nilai 

tahanan pentanahan rumah tinggal yang diperbolehkan maksimal 5 Ohm untuk 

instalasi listrik rumah dan 2 Ohm untuk instalasi petir. Bila tahanan terukur masih 

tinggi, maka panjang batang pentanahan harus ditanam lebih dalam lagi, pada 

PUIL 2000 dijelaskan pula, jika daerah yang mempunyai jenis tanah yang nilai 

tahanannya tinggi, tahanan pentanahannya boleh mencapai maksimal 10 Ohm.  

Nilai suatu tahanan pentanahan yang berbeda-beda pada setiap sistem 

pentanahan rumah tinggal  dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Bentuk elektroda.  

2. Jenis bahan dan ukuran elektroda.  

3. Jumlah/konfigurasi elektroda. 

4. Kedalaman pemancangan/penanaman di dalam tanah. 

5. Jenis tanah. 

6. Moisture tanah. 
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7. Kandungan mineral tanah. 

8. Suhu tanah. 

Nilai tahananan pentanahan 5 Ohm yang umumnya dipakai tersebut 

berada pada kondisi tanah normal. Tanah  normal merupakan kondisi tanah 

yang sebagian besar berupa tanah lanau (butiran tanah < 0.2mm) bercampur 

sedikit tanah liat (butiran tanah < 0,06mm) atau sedikit pasir (butiran pasir < 

2mm) dengan sifat fisik sebagai berikut (SPLN 102, 1993 : pasal 2):  

1. Berat/isi : 1,4 – 1,7 ton/m
3
 

2. Kadar air : 20 - 30% terhadap volume pori tanah 

3. Pori tanah : 15 - 20 % terhadap volume total 

4. pH  : 6 – 8 

Tahanan pentanahan rumah tinggal di Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang perlu diteliti, apakah sesuai satandar nilai tahanan pentanahan yang 

umum dipakai, sebab jika dilihat dari keadaan struktur tanah di Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang mempunyai jenis tanah yang berbeda-beda disetiap 

kelurahan, yaitu : tanah liat, berpasir, dan berbatu. Berdasarkan paparan tersebut 

peneliti ingin meneliti nilai tahanan pentanahan di Kecamatan Gunungpati dengan 

judul skripsi ”TAHANAN GROUNDING RUMAH TINGGAL DI 

KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG”. 

 

B. Permasalahan 

Menurut aturan setiap pemasangan instalasi, pemeriksaan dan pengujiannya 

dilakukan PT.PLN (Persero). Kenyataan dilapangan pemasangan instalasi listrik 
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rumah tinggal yang dikerjakan instalator cenderung kurang sesuai dengan 

peraturan PUIL yang berlaku. Dari uraian tersebut, permasalahannya adalah: 

1. Berapa besar jumlah tahanan pentanahan rumah tinggal di Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang dengan daya 450 VA, yang nilai tahanan 

pentanahannya berada  antara 5 Ohm sampai 10 Ohm? 

2. Berapa banyak jumlah persentase tahanan pentahanan rumah tinggal di 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang memenuhi syarat? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi permasalahan dengan berorientasi terhadap pengukuran 

tahanan pentanahan pada rumah tinggal sederhana dengan berorietasi pada rumah 

tinggal di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang memakai daya listrik 

sebesar 450 VA denan kondisi jenis tanah liat, tanah berpasir, dan tanah berbatu. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengukur untuk 

mengetahui nilai tahanan pentanahan rumah tinggal yang terdapat di Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. Nilai tahanan pentanahannya sudah memenuhui 

standar SPLN atau kurang memenuhi standar yang ada. 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dari hasil 

penelitian ini adalah:  

1. Sebagai bahan informasi bagi para konsumen listrik Kecamatan 

Gunungpati khusunya pelanggan yang memiliki listrik yang berdaya 

450VA mengenai besar nilai tahanan pentanahan yang terpasang rumah 

tinggal mereka. 

2. Memberikan masukan pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jateng, Cabang 

Ungaran Ranting Kota Semarang dalam rangka meningkatkan 

pengawasan terhadap kualitas pelayanan konsumen listrik. 

3. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang tahanan 

pentanahan rumah tinggal. 

 

F. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran terhadap judul skripsi, maka 

penulis perlu memberikan penjelasan tentang arti istilah-istilah dalam skripsi ini. 

Istilah-istilah yang dianggap perlu untuk dijelaskan meliputi: 

1. Tahanan Pentanahan 

a. Tahanan 

Tahanan berasal dari kata tahan dan mendapat konfiks-an (TIM Penyusun 

KBBI, 2005 : 1204). 
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b. Pentanahan  

Pentanahan  adalah  salah satu alat pengaman listrik yang berfungsi untuk 

menjaga keselamatan jiwa manusia bahaya tegangan sentuh (http://seputar-

listrik.blogspot.com/2010/12/pentanahan.html). Pentanahan juga disebut 

sebagai sistem pembumian, menurut Persyaratan Umum Instalasi Listrik 

(2000 : 11) adalah penghubung suatu titik sirkit listrik atau suatu penghantar 

yang bukan bagian dari sirkit listrik dengan bumi yang dipasang menurut 

cara tertentu (earthing). Jika terjadi kerusakan isolasi pada suatu instalasi 

listrik yang bertegangan, maka bahaya tegangan sentuh dapat dihindari 

karena arus terus mengalir menuju tanah melalui sistem pembumian atau 

pentanahan (pentanahan). 

2. Rumah Tinggal 

a. Rumah  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005 : 966), kata rumah berarti 

bangunan untuk tempat tinggal; bangunan pada umumnya (seperti gedung). 

b. Tinggal 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005 : 1196), tinggal diartikan 

juga sebagai masih tetap ditempatnya. 

Pengertian rumah tinggal dalam arti luas yaitu bangunan yang dijadikan 

untuk tempat tinggal manusia dalam jangka waktu tertentu 

(http://id.wikipedia.org/wiki/RumahTinggal).  

Berkaitan dengan penelitian ini, rumah tinggal merupakan bangunan yang 

dibatasi oleh dinding dan atap, rumah tinggal juga dijadikan tempat beraktifitas 
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manusia, seperti mandi; mencuci; menyeterika; menonton tv; dll. Semua aktifitas 

tersebut membutuhkan peralatan yang energinya bersumber dari listrik. Oleh 

karena itu semua instalasi rumah tinggal beserta perlatan rumah tangga yang 

sumber energinya berasal dari listrik perlu diberikan sistem proteksi, salah satunya 

yaitu pentanahan.  

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, karena hal ini 

untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, maka sistematika skripsi dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1.  Bagian Pendahuluan 

Bagian ini berisi halaman judul, abstraksi, halaman pengesahan, halaman 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

a) BAB I. Pendahuluan 

Pendahuluan dalam bab ini diuraikan tentang alasan pemilihan judul, 

permasalahan, pnegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

b) BAB II. Landasan Teori  

Landasan teori ini mencakup teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. 

Adapun teori-teori tersebut meliputi system pentanahan, tahanan 

pentanahan (pentanahan), elektroda pentanahan, tahanan jenis tanah, 

pengujian tahanan pentanahan, dan kerangka berfikir. 
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c) BAB III. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menguraikan langkah-langkah penelitian yang 

hendak ditempuh, meliputi jenis penelitian, penetapan tempat dan waktu 

penelitian, penetapan penelitian objek, penetapan variabel penelitian, 

metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

d) BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Bagian ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

e) BAB V. Penutup 

Bagian penutup ini berisi tentang simpulan, saran-saran, kelemahan, dan 

hambatan penelitian. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sistem Pentanahan 

Sistem pentanahan mulai dikenal pada tahun 1900. Sebelumnya system-

sistem tenaga listrik tidak diketanahkan karena ukurannya masih kecil dan tidak 

membahayakan. Namun setelah system-sistem tenaga listrik berkembang semakin 

besar dengan tegangan yang semakin tinggi dan jarak jangkauan semakin jauh, 

baru diperlukan sistem pentanahan. Kalau tidak, hal ini bisa menimbulkan potensi 

bahaya listrik yang sangat tinggi, baik bagi manusia, peralatan dan sistem 

pelayanannya sendiri. 

 Sistem pentanahan adalah sistem hubungan penghantar yang 

menghubungkan sistem, badan peralatan dan instalasi dengan bumi/tanah 

sehingga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik, dan mengamankan 

komponenkomponen instalasi dari bahaya tegangan/arus abnormal (Prih 

Sumardjati, 2008 : 159). Oleh karena itu, sistem pentanahan menjadi bagian 

esensial dari sistem tenaga listrik. 

 Pentanahan tidak terbatas pada sistem tenaga saja, namun mencakup juga 

sistem peralatan elektronik, seperti telekomunikasi, komputer, kontrol di mana 

diterapkan komunikasi data secara intensif dan sangat peka terhadap interferensi 

gelombang elektromagnet dari luar. Pentanahan di sini lebih dititikberatkan pada 

keterjaminan sinyal dan pemrosesannya. 
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 Oleh karena itu, secara umum, tujuan sistem pentanahan adalah (Prih 

Sumardjati, 2008 : 159): 

1. Menjamin keselamatan orang dari sengatan listrik baik dalam keadaan 

normal atau tidak dari tegangan sentuh dan tegangan langkah; 

2. Menjamin kerja peralatan listrik/elektronik; 

3. Mencegah kerusakan peralatan listrik/elektronik; 

4. Menyalurkan energi serangan petir ke tanah; 

5. Menstabilkan tegangan dan memperkecil kemungkinan terjadinya 

flashover ketika terjadi transient; 

6. Mengalihkan energi RF liar dari peralatan-peralatan seperti: audio, video, 

kontrol, dan komputer. Sistem pentanahan yang dibahas pada bagian ini 

adalah sistem pentanahan titik netral sistem dan pentanahan peralatan.. 

Pentanahan adalah sistem proteksi peralatan yang mempergunakan listrik 

sebagai sumber tenaga, dari lonjakan listrik, petir. 

 Pentanahan (grounding) rumah tinggal adalah salah satu sistem proteksi, 

yaitu berupa alat pengaman listrik yang berfungsi untuk menjaga keselamatan 

jiwa manusia terhadap bahaya tegangan sentuh. Tegangan sentuh adalah tegangan 

yang timbul selama gangguan isoalasi antara dua bagian yang dapat terjangkau 

secara serempak (PUIL, 2000 : 18). Jika terjadi kerusakan isolasi pada suatu 

instalasi yang bertegangan, maka bahaya tegangan sentuh  dapat dihindari, karena 

arus terus mengalir menuju tanah melalui sistem pentanahan (pentanahan).  

 Tujuan sistem pentanahan adalah untuk membatasi tegangan pada bagian-

bagian peralatan yang tidak dialiri arus dan antara bagian-bagian tersebut dengan 
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tanah, hingga tercapai suatu nilai yang aman untuk semua kondisi operasi, baik 

kondisi normal maupun saat terjadi gangguan (www.oocities.org/groundsys). 

Pada saat terjadi gangguan, arus gangguan yang dialirkan ke tanah akan 

menimbulkan perbedaan tegangan pada permukaan tanah yang disebabkan karena 

adanya tahanan tanah. Sistem pentanahan berguna untuk memperoleh tegangan 

potensial yang merata dalam suatu bagian struktur dan peralatan, serta untuk 

memperoleh jalan balik arus hubung singkat atau arus gangguan ke tanah yang 

memiliki resistansi rendah. Sebab apabila arus gangguan dipaksakan mengalir ke 

tanah dengan tahanan yang tinggi, maka hal tersebut akan menimbulkan 

perbedaan tegangan yang besar sehingga dapat membahayakan. 

Sedangkan tujuan pengukuran pentanahan adalah untuk mengetahui nilai 

dari tahanan pentanahan instalasi rumah tinggal tersebut apakah masih sesuai 

dengan persaratan yang berlaku atau tidak.  

1. Sistem Pentanahan (Pembumian) Rumah Tinngal 

 Sistem pembumian adalah suatu cara pengamanan listrik yang mencegah 

bertahannya tegangan sentuh yang tinggi pada BKT (bagian konduktif terbuka) 

karena bekerjanya alat pengaman arus lebih apabila terjadi gangguan pada 

instalasi listrik rumah tinggal. Sistem pembumian dibedakan menjadi 2 (Dua) 

macam yaitu (PUIL, 2000 : 61): 

a. Sistem Pembumian Pengaman (Sistem PP) 

Sistem pembumian dengan satu titik yang dibumikan langsung. BKT 

instalasi dihubungkan ke elektroda bumi dengan cara listrik terpisah dari elekrode 

bumi sistem tenaga listrik. 
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b. Sistem Pembumian Netral Pengaman (Sistem PNP) 

Sistem pembumian yang dilakukan dengan cara menghubungkan semua 

BKT perlengkapan instalasi melalui penghantar proteksi ke titik sistem tenaga 

listrik yang dibumikan sehingga apabila terjadi kegagalan isolasi maka akan 

terjadi pemutusan suplai secara otomatis dengan bekerjanya gawai proteksi. 

2. Syarat  Sistem Pentanahan Rumah Tinggal 

 Menurut A.S. Pabla (1994 : 154), agar pentanahan dapat bekerja efektif, 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Membuat jalur impedansi yang rendah ke tanah dan menggunakan 

rangkaian efektif 

b. Dapat melawan dan menyebarkan gangguan yang berulang 

c. Menggunakan bahan tahan korosi terhadap berbagai kondisi kimiawi 

tanah, hal ini untuk meyakinkan kontinuitas penampilannya sepanjang 

umur peralatan yang dilindungi 

d. Menggunakan sistem mekanik yang kuat namun mudah dalam pelayanan. 

 Berdasarkan PUIL 1987 (Pasal 321 : B.1), syarat pengujian tahanan 

pentanahan adalah resistansi pembumian perlengkapan dan instalasi listrik yang 

diamakan tidak boleh melebihi nilai Rp = 50 / IA Ohm. 

Keterangan : 

IA  =  k × IN 

Rp =  Resistansi pembumian perlengkapan dan instalasi listrik (ohm) 

IA = Arus yang menyebabkan bekerjanya gawai pengaman arus lebih dalam 

waktu maksimum 5 detik, (ampere) 
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IN =  Arus nominal gawai pengaman arus lebih, (ampere) 

k  = Suatu faktor yang nilainya bergantung pada karakteristik gawai pengaman 

arus lebih. Untuk pengaman lebur, nilai k berkisar antara 2,5 dan 5, 

sedangkan untuk gawai pengaman lainnya antara 1,25 dan 3,5. Jadi nilai k 

tergantung pada jenis gawai pengaman dan spesifik pabrik pembuatnya.  

50 = Batas tegangan sentuh yang diijinkan, (volt) 

 Jadi nilai resistansi pembumian untuk instalasi penerangan rumah 

menggunakan pengaman lebur (minimal = 2,5) dengan arus nominal pengaman 4 

ampere, nilai maksimal resistansi pembumiannya 5Ω.. 

 

B. Tahanan Pentanahan 

Tahanan pentanahan 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 pentanahan. 

 Faktor -faktor  yang mempengaruhi besar tahanan pentanahan adalah (Prih 

Sumardjati, 2008 :167): 

1. Bentuk elektroda.  

Ada bermacam-macam bentuk elektroda yang banyak digunakan, seperti 

jenis batang, pita dan pelat. 

2. Jenis bahan dan ukuran elektroda.  

Sebagai konsekwensi peletakannya di dalam tanah, maka elektroda dipilih 

dari bahan-bahan tertentu yang memiliki konduktivitas sangat baik dan 
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tahan terhadap sifat-sifat yang merusak dari tanah, seperti korosi. Ukuran 

elektroda dipilih yang mempunyai kontak paling efektif dengan tanah. 

3. Jumlah/konfigurasi elektroda.  

Untuk mendapatkan tahanan pentanahan yang dikehendaki dan bila 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. Ada yang lebih 

efektif ditanam secara dalam, namun ada pula yang cukup ditanam secara 

dangkal. 

5. Faktor-faktor alam. 

a. Jenis tanah: tanah gembur, berpasir, berbatu, dan lain-lain;  

b. moisture tanah: semakin tinggi kelembaban atau kandungan air dalam 

tanah akan memperrendah tahanan jenis tanah;  

c. kandungan mineral tanah: air tanpa kandungan garam adalah isolator 

yang baik dan semakin tinggi kandungan garam akan memperendah 

tahanan jenis tanah, namun meningkatkan korosi; 

d. suhu tanah: suhu akan berpengaruh bila mencapai suhu beku dan di 

bawahnya. Untuk wilayah tropis seperti Indonesia tidak ada masalah 

dengan suhu karena suhu tanah ada di atas titik beku. 

 Tabel 1 ini dapat digunakan sebagai acuan kasar harga tahanan pentanahan 

pada tanah dengan tahanan jenis tanah tipikal berdasarkan jenis dan ukuran 

elektroda.  
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Tabel 1. Resistansi Pembumian Pada Resistasi Jenis ρ1 = 100Ω/meter 

No Jenis Elektroda Panjang 

(m) 

Ukuran 

(m
2
) 

Resistansi 

Pembumian 

(Ω) 

10  20 

25  10 

50  5 

1. Pita atau penghantar pilin 

100  3 

1  70 

2  40 

3  30 

2. Batang atau pipa 

5  20 

 0,5 × 1 35 3. Pelat vertical dengan sisi 

atas ( - ), ± 1 m dibawah 

permukaan tanah 
 1 × 1 25 

(Sumber PUIL 2000) 

 

C. Elektroda Pentanahan 

Menurut PUIL 2000, elektroda pentanahan ialah penghantar yang  ditanam 

dalam tanah dan membuat kontak langsung dengan tanah. Penghantar bumi yang 

tidak berisolasi ditanam dalam tanah dianggap sebagai elektroda tanah.  

Sebagai bahan elektroda tanah yang digunakan adalah tembaga atau baja 

yang digalvanis atau dilapisi tembaga sepanjang kondisi setempat, tidak 

mengharuskan memakai bahan lain (misal pada perusahaan kimia).  Elektroda 

tanah harus diberi tanda pengenal dengan mencantumkan merek pabrik tersebut, 

ukuran diameter dan panjang elektroda tanah tersebut. Ukuran minimum elektroda 

bumi dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Luas Penampang minimum elektroda bumi 

No Bahan Jenis 

Elektroda 

Baja 

Digalvanisasi 

Dengan Proses 

Pemanasan 

Baja Berlapis 

Tembaga 

Tembaga 

Pipa baja 

100mm
2 

setebal 

minimum 3mm 

50mm
2 

Pita tembaga 

50mm
2 

tebal 

minimum 

2mm 

1. Elektroda Pita 

Penghantar pilin 

95mm
2 

(bukan 

kawat halus) 

 Penghtar pilin 

35mm
2 

(bukan kawat 

halus) 

2. Elektroda 

Batang 
• Pipa baja 

25mm 

• Baja profil 

(mm) 

L 65 X 65 X 7 

U 6,5 

T 6 X 50 X 3 

• Batang profil 

lain yang 

setaraf 

Baja berdiameter 

15 mm dilapisi 

tembaga setebal 

250 µm 

 

3. Elektroda Pelat Pelat besi tebal 3 

mm, luas 0,5-1m
2 

 Pelat tembaga 

tebal 2mm, 

luas 0,5-1m
2 

(Sumber PUIL 2000) 

Ukuran elektroda pentanahan akan menentukan besar tahanan pentanahan. 

Tabel 2 adalah tabel yang memuat ukuran-ukuran elektroda pentanahan yang 

umum digunakan dalam sistem pentanahan. Tabel 2 ini dapat digunakan sebagai 

petunjuk tentang pemilihan jenis, bahan dan luas penampang elektroda 

pentanahan. 

 Resistansi pembumian dari elektroda bumi tergantung pada jenis dan 

keadaan tanah serta pada ukuran dan susunan elektrode (PUIL, 2000 : 81). 

Resistansi pembuamian suatu elektroda harus dapat diukur, untuk keperluan 

tersebut penghantar yang menghubungkan setiap elektroda bumi atau susunan 
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elektroda bumi harus dilengkapi dengan hubungan yang dapat dilepaskan (PUIL, 

2000 : 81). Maka pada penghantar bumi harus dipasang sambungan yang dapat 

dilepaskan untuk keperluan pengujian resistansi pembumian, pada tempat yang 

mudah dicapai, dan sedapat mungkin memanfaatkan sambungan yang karena 

susunan instalasinya memang harus ada (PUIL, 2000 : 84). Tahanan pentanahan 

total dari suatu rumah tinggal belum dapat ditentukan dari hasil pengukuran suatu 

elektroda. Nilai rata-rata dari tahanan pentanahan elektroda bumi dapat dilihat 

pada  tabel 1.  

 Misalnya, untuk mencapai resistansi jenis pembumian sebesar 5Ω pada 

tanah liat atau tanah ladang dangan resistansi jenis 100Ω/meter diperlukan sebuah 

elektroda pita yang panjangnya 50meter atau empat buah elektroda batang yang 

panjangnya masing-masing 5meter dan jarak antara elektroda-elektroda tersebut 

minimum harus dua kali dari panjanngya (PUIL, 2000 : 81). 

 Untuk mendapatkan nilai hambatan pentanahan yang diijinkan, maka 

dalam pemasangan elektroda harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Permukaan elektroda harus dihubungkan baik dengan tanah disekitarnya 

b. Sambungan antar penghantar tanah dengan elektroda tanah harus kuat 

secarfa mekanis dan menjamin hubungan listrik dalam keadaan baik. 

Misalnya saja dengan menggunakan klem atau baut yang tidak mudah 

lepas dan terkena karat akibat terpendam dalam tanah. 

c. Sambungan antar penghantar tanah dengan elektroda tanah yang didalam 

tanah harus dilindungi dengan bahan anti korosi.  
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 Ada beberapa jenis elektroda pentanahan yang digunakan dalam sistem 

pentanahan yaitu: 

1. Elektroda Pita. 

Elektroda pita adalah elektroda yang terbuat dari hantaran yang berbentuk 

pita atau berpenampang bulat atau hantaran pilit. Dalam pemasangan elektroda ini 

mempunyai kombinasi bentuk antara lain memanjang dengan cara radial, 

melingkar atau kombinasi dari bentuk tersebut. Jika keadaan tanah mengijinkan, 

elektroda pita harus ditanam sedalam 0,5 sampai 1,0m secara horisontal didalam 

tanah (PUIL, 2000 : 83). Menurut Prih Sumardjati (2008 : 168), elektroda pita 

ialah elektroda yang terbuat dari hantaran berbentuk pita atau berpenampang bulat 

atau hantaran pilin yang pada umumnya ditanam secara dangkal. Kalau pada 

elektroda jenis batang, pada umumnya ditanam secara dalam. Pemancangan ini 

akan bermasalah apabila mendapati lapisan-lapisan tanah yang berbatu, disamping 

sulit pemancangannya, untuk mendapatkan nilai tahanan yang rendah juga 

bermasalah. Ternyata sebagai pengganti pemancangan secara vertikal ke dalam 

tanah, dapat dilakukan dengan menanam batang hantaran secara mendatar 

(horisontal) dan dangkal. 

Di samping kesederhanaannya itu, ternyata tahanan pentanahan yang 

dihasilkan sangat dipengaruhi oleh bentuk konfigurasi elektrodanya, seperti dalam 

bentuk melingkar, radial atau kombinasi antar keduanya. 
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Gambar 1. Elektroda Pita 

Contoh rumus perhitungan tahanan pentanahan (Prih Sumardjati, 2008 : 

169):  

RG = RW =  = [ ln (  ) +  - 5,6 ] 

Keterangan : 

RW  = Tahanan dengan kisi-kisi (grid) kawat (Ohm) 

ρ  = Tahanan jenis tanah (Ohm-meter) 

LW = Panjang total grid kawat (m) 

dw  = diameter kawat (m) 

ZW  = kedalamam penanaman (m) 

AW  = luasan yang dicakup oleh grid (m
2
) 

2. Elektroda Batang. 

Elektroda batang ialah elektroda dari pita atau besi baja profil yang 

dipasang tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah. Umumnya digunakan batang 

tembaga dengan diameter 5/8 inc sampai ¾ inc, panjang 4m. Atau pipa galvanis 

Kawat 

Pentanahan  

Elektroda pita yang 

ditanam dengan kedalaman 

0,5 – 1 meter dan dengan 

posisi penanaman secara 

vertikal 
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Kawat 

Pentanahan 

Elektroda batang yang 

ditanam dengan 

kedalaman minimum 

dua kali dari panjang 

elektroda tersebut 

dengan diameter 1 inc sampai 2 inc, panjang 6m (PUIL, 2000 : 80). Menurut Prih 

Sumardjati (2008 : 168), elektroda batang ialah elektroda dari pipa atau besi baja 

profil yang dipancangkan ke dalam tanah. Elektroda ini merupakan elektroda yang 

pertama kali digunakan dan teori-teori berawal dari elektroda jenis ini. Elektroda 

ini banyak digunakan di gardu induk-gardu induk.  Secara teknis, elektroda batang 

ini mudah pemasangannya, yaitu tinggal memancangkannya ke dalam tanah. 

Disamping itu, elektroda ini tidak memerlukan lahan yang luas. 

Elektroda batang harus dipasang secara tegak lurus kedalam tanah, dengan 

bagian atas batang terletak 30cm di bawah permukaan tanah. Panjang elektroda 

harus disesuaikan dengan hambatan pentanahan yang diperlukan. Untuk 

memperoleh nilai hambatan pentanahan yang kecil, harus diperlukan beberapa 

elektroda batang yang pemasangannya jarak antara elektroda tersebut minimum 

harus dua kali panjangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Elektroda Batang 
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Elektroda bumi jenis batang bulat yang terbuat dari batang baja berlapis 

tembaga yang digunakan untuk pembumian jaringan distribusi, gardu distribusi 

dan instalasi (konsumen/rumah tinggal) untuk pemanfaatan tenaga listrik (SPLN 

102, 1993 : pasal 1). Tujuannya adalah untuk membatasi banyaknya jenis, 

dimensi, dan mutu elektroda bumi serta sekaligus memberikan pegangan yang 

terarah bagi pemesan, pembuat, maupun penguji (SPLN 102, 1993 : pasal 1). 

Contoh rumus tahanan pentanahan untuk elektroda Batang-Tunggal (Prih 

Sumardjati, 2008 : 168): 

 RG = RR =  = [ln ( ) – 1] 

Keterangan :  

RG  = Tahanan pentanahan (Ohm) 

RR  = Tahanan pentanahan untuk batang tunggal (Ohm) 

ρ  = Tahanan jenis tanah (Ohm-meter) 

LR  = Panjang elektroda (meter) 

AR  = Diameter elektroda (meter) 

3. Elektroda Pelat. 

Elektroda pelat adalah elektroda dari bahan pelat logam (utuh atau 

berhubung) atau dari kawat kasa. Elektroda pelat ditanam tegak lurus di dalam 

tanah dan umumnya cukup dengan plat ukuran 4m x 0,5m. Untuk memperoleh 

tahanan yang lebih rendah, maka beberapa plat dapat digunakan secara bersama 

dengan rangkaian paralel (PUIL 2000 : 80). Elektroda pelat ialah elektroda dari 

bahan pelat logam (utuh atau berlubang) atau dari kawat kasa. Pada umumnya 

elektroda ini ditanam dalam. Elektroda ini digunakan bila diinginkan tahanan 

21 



Kawat 

Pentanahan 

Elektroda plat dengan 

ukuran 4 X 0,5m yang 

ditanam lebih dalam dari 

elektroda lainya dan 

dengan posisi tegak lurus 

pentanahan yang kecil dan sulit diperoleh dengan menggunakan jenis-jenis 

elektroda yang lain (Prih Sumardjati, 2008 : 169).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Elektroda Plat 

Contoh rumus perhitungan tahanan pentanahan elektroda pelat tunggal 

(Prih Sumardjati, 2008 : 169): 

 RG = RP =  [ln ( ) –]1 

Keterangan: 

RP  = Tahanan pentanahan pelat (Ohm) 

ρ = Tahanan jenis tanah (Ohm-meter) 

LP = Panjang pelat (m) 

WP  = Lebar pelat (m) 

TP = Tebal pelat (m) 

Elektroda pentanahan pada rumah tinggal yang umumnya dipakai adalah 

elektroda jenis batang bulat. Adapun syarat-syarat elektroda batang bulat yang 

sesuai dengan peraturan PLN adalah: 
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a. Syarat bahan: 

1) Batang baju elektroda 

Batang baju elektroda harus terbuat dari baja karbon tinggi dengan tarik 

minimum 51 kg/mm
2
, serta mempunyai kekerasan minimum 74 HrB. 

2) Lapisan tembaga 

Lapisan tembaga harus mempunyai kadar tembaga minimum 99,9%. 

3) Klem dan baut 

Klem dan baut harus terbuat dari tembaga paduan dengan kadar tembaga 

minimum 60% 

b. Syarat mutu: 

1) Sifat tampak 

Elektroda bumi harus mempunyai permukaan yang halus, rata,bersih, tidak 

berpori, dan harus terlihat lurus. Sedangkan pada klem, tidak boleh terlihat 

cacat yang dapa mengganggu fungsinya. 

2) Sifat mekanis 

Elektroda harus mampu ditancapkan tegak lurus ke dalam tanaha normal, 

tidak boleh retak, pecah, ataupun bengkok. 

3) Korosi  

Batas maksimum laju korosi yang terjadi pada batang elektroda bumi 

sebesar 50 mg/dm
2
/hari. 

4) Sifat listrik 

Nilai resistansi elektroda pentanahan maksimum adalah 5 X 10
-3 

Ohm/meter 

pada suhu 27
0
C. 
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D. Tahanan Jenis Tanah 

Tahanan jenis tanah sangat menentukan tahanan pentanahan dari 

elektroda-elektroda pentanahan. Tahanan jenis tanah diberikan dalam satuan 

Ohm-meter. Dalam bahasan di sini menggunakan satuan Ohm-meter, yang 

merepresentasikan tahanan tanah yang diukur dari tanah yang berbentuk kubus 

yang bersisi 1 meter. 

Yang menentukan tahanan jenis tanah ini tidak hanya tergantung pada 

jenis tanah saja melainkan dipengaruhi oleh kandungan moistur, kandungan 

mineral yang dimiliki dan suhu (suhu tidak berpengaruh bila di atas titik beku air). 

Oleh karena itu, tahanan jenis tanah bisa berbeda-beda dari satu tempat dengan 

tempat yang lain tergantung dari sifat-sifat yang dimilikinya. Sebagai pedoman 

kasar, tabel berikut ini berisikan tahanan jenis tanah yang ada di Indonesia (Prih 

Sumardjati, 2008 : 170).  

Nilai hambatan pentanahan dari elektroda tanah tergantung pada jenis dan 

keadaan tanah serta pada ukuran dan susunan elektroda yang ditanahkan. Tabel 3 

adalah tabel yang menunjukan nilai tahanan jenis tanah. 

Tabel 3 . Tahanan Jenis Tanah 

Jenis 

Tanah 

Tanah 

rawa 

Tanah liat 

dan tanah 

ladang 

Pasir 

basah 

Kerikil 

basah 

Pasir dan 

kerikil 

kering 

Tanah 

berbatu 

Resistansi 

Jenis (Ohm 

– m) 

30 100 200 500 1000 3000 

         (Sumber PUIL 2000) 
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Pengetahuan ini sangat penting khususnya bagi para perancang sistem 

pentanahan. Sebelum melakukan tindakan lain, yang pertama untuk diketahui 

terlebih dahulu adalah sifat-sifat tanah di mana akan dipasang elektroda 

pentanahan untuk mengetahui tahanan jenis pentanahan. Apabila perlu dilakukan 

pengukuran tahanan tanah. Namun perlu diketahui bahwa sifat-sifat tanah bisa 

jadi berubah-ubah antara musim yang satu dan musim yang lain. Hal ini harus 

betul-betul dipertimbangkan dalam perancangan sistem pentanahan. Bila terjadi 

hal semacam ini, maka yang bias digunakan sebagai patokan adalah kondisi kapan 

tahanan jenis pentanahan yang tertinggi. Ini sebagai antisipasi agar tahanan 

pentanahan tetap memenuhi syarat pada musim kapan tahanan jenis pentanahan 

tinggi, misalnya ketika musim kemarau. 

 

E. Penghantar Pentanahan 

Penghantar pentanahan adalah penghantar pengaman yang digunakan pada 

sistem pentanahan, yaitu untuk menghubungkan sistem pentanahan dari elektroda 

pentanahan ke terminal utama pentanahan dan dari terminal utama pentanahan 

sampai ke peralatan listrik yang ditanahkan. Penghantar tanah harus dibuat dari 

bahan tembaga atau aluminium atau baja atau perpaduan dari bahan tersebut. 

Berdasarkan kekuatan mekanisnya, luas penampang minimum penghantar 

bumi yaitu: 

1. Untuk penghantar yang terlindung kokoh secara mekanis 1,5mm
2
 tembaga 

atau 2,5mm
2
 aluminium. 
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2. Untuk penghantar yang tidak terlindungi kokoh secara mekanis 4mm
2
 

tembaga atau pita baja yang tebalnya 2,5mm
2
 dan luas penampang 

50mm2. 

Ukuran penampang penghantar pentanahan pada rangkaian cabang 

instalasi, berbeda dengan penampang penghantar pentanahan pada saluran utama. 

Untuk ukuran penampang penghantar pentanahan pada saluran utama akan lebih 

besar dari saluran cabang. Hal ini disesuaikan dengan luas penampang penghantar 

fasanya. 

Sambungan antara hantaran pentanahan dan elektroda pentanahan harus 

mekanis kuat dan membuat kontak listrik yang baik, sambungan ini dapat berupa 

sambungan las atau baut, yang tidak mudah lepas sendiri. Diameter baut yang 

digunakan sekurang-kurangnya 10mm. Hantaran pentanahan yang dipasang di 

atas tanah harus mudah terlihat dan jika tertutup harus mudah tercapai. Jika perlu 

hantaran ini harus dilindungi terhadap bahaya kerusakan mekanis ataupun 

kimiawi.  

Dalam penggunaan pada rumah tinggal sebaiknya tidak digunakan 

penghantar pentanahan telanjang. Penghantar pentanahan berisolasi harus 

memiliki isolasi setaraf dengan isolasi dari penghantar fasa dan netral.  

Untuk keperluan pengujian, dalam penghantar pentanahan harus ada 

sambungan yang dapat dilepas untuk memisahkan bagian di atas tanah dari bagian 

yang ditanam. Sambungan ini harus dibuat ditempat yang mudah dicapai dan 

sedapat mungkin ditempat yang memang harus ada sambungan. 
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 Efektivitas sistem pentanahan tidak hanya ditentukan oleh elektroda 

pentanahan, namun juga oleh hantaran pentanahan atau hantaran pengaman (Prih 

Sumardjati, 2008 : 172). Hantaran pengaman ini harus diusahakan mempunyai 

tahanan yang sekecil-kecilnya dan disesuaikan dengan komponen instalasi lain 

seperti pengaman arus lebih dan hantaran fasanya. Alat pengaman arus lebih dan 

ukuran hantaran fasa adalah sepaket karena alat pengaman tersebut juga berfungsi 

sebagai pengaman hantaran. Oleh karena itu, dalam penentuan ukuran hantaran 

pengaman dapat dilakukan berdasarkan ukuran hantaran fasanya. Kondisi 

hantaran mempunyai konsekwensi terhadap dampak yang mungkin terjadi. 

Hantaran berisolasi berinti satu mempunyai kondisi yang berbeda dengan yang 

berinti banyak, begitu juga hantaran telanjang yang dilindungi dan yang tidak 

dilindungi juga mempunyai konsekwensi yang berbeda. Pada tabel berikut ini 

memberikan petunjuk tentang luas penampang minimum dari beberapa jenis 

kondisi hantaran pengaman 

Tabel 4. Luas Penampang Minimum Hantaran Pengaman 

Hantaran Pengaman 

Berisolasi 

Hantaran Pengaman Cu 

Telanjang 

Hantaran 

Fasa 

Kawat  Kawat 

Tanah  

Dilindungi Tanpa 

Perlindungan 

0,5 0,5 -  -  - 

0,75 0,75 -  -  - 

1 1 -  -  - 

1,5 1,5 1,5 1,5 4 

2,5 2,5 2,5 1,5 4 

4 4 4 4 4 

6 6 6 4 4 

10 10 10 6 6 

16 16 16 10 10 

25 16 16 16 16 

35 16 16 16 16 

50 25 25 25 25 
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70 35 35 35 35 

95 50 50 50 50 

120 70 70 50 50 

150 70 70 50 50 

185 95 95 50 50 

240 -  120 50 50 

300 -  150 50 50 

400 -  185 50 50 

    (Sumber : Teknik Pemnfaatan Tenaga Listrik, 2008) 

 

F. Metode Pengukuran Tahanan Pentanahan 

Seperti yang telah dibahas pada bagian sistem pentanahan, betapa penting 

system pentanahan baik dalam sistem tenaga listrik ac maupun dalam pentanahan 

peralatan untuk menghindari sengatan listrik bagi manusia, rusaknya peralatan 

dan terganggunya pelayanan sistem akibat gangguan tanah. Untuk menjamin 

system pentanahan memenuhi persyaratan perlu dilakukan pengujian. Pengujian 

ini dilakukan setelah dilakukan pemasangan elektroda atau setelah perbaikan atau 

secara periodik setiap tahun sekali. Hal ini harus dilakukan untuk memastikan 

tahanan pentanahan yang ada karena bekerjanya sistem pengaman arus lebih akan 

ditentukan oleh tahanan pentanahan ini. 

Pada saat ini telah banyak beredar di pasaran alat ukur tahanan pentanahan 

yang biasa disebut Earth Tester atau Ground Tester. Dari yang untuk beberapa 

fungsi sampai dengan yang banyak fungsi dan kompleks. Penunjukkan alat ukur 

ini ada yang analog ada pula yang digital dan dengan cara pengoperasian yang 

mudah serta aman. Untuk lingkungan kerja yang cukup luas, sangat disarankan 

untuk memiliki alat semacam ini.  
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Bahasan dalam bagian ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengujian 

pengukuran tahanan pentanahan, teknik pengukuran yang presisi baik untuk 

elektroda tunggal maupun banyak. 

1. Metode Von Werner 

 Metode ini disebut juga dengan metode empat batang karna menggunakan 

empat buah elektroda dalam pengukurannya. Cara pengukuran dilakukan dengan 

terlebih dahulu mengatur jarak antara elektroda. Jarak antar elektroda adalah 

sejauh a meter, sehingga jarak antara terminal secara berurut adalah sama. 

Peralatan ukur akan mengalirkan arus melalaui terminal 1 dan 4 lalu susut 

tegangan pada terminal 2 dan 3 akan diukur. Jika beda tegangan antara terminal 2 

dan 3 adalah ∆V, dan arus yang dialirkan melalui terminal 1 dan 4 adalah I, maka 

perbandingan ini adalah nilai tahanan pentanahan R. 

2. Metode Pengukuran Dengan Menggunakan Voltmeter dan Ampermeter. 

 Cara pengukuran adalah dengan cara penghantar pembumian dihubungkan 

dengan penghantar phasa instalasi melalui gawai proteksi arus lebih, sakelar, 

tahanan yang dapat diatur dari 20 Ω sampai 1000Ω, dan Amperemeter. Antar titik 

sirkit setelah amperemeter dengan elektroda bumi bantu dipasang voltmeter. Jarak 

elektroda bantu disesuaikan dengan jenis elektroda yang digunakan. Jika elektroda 

batang atau pipa maka elektroda bantu harus berjarak sekurang-kurangnya 20 

meter dari elektroda yang akan diukur. Pada saat sakelar dimasukkan, tahanan 

tersebut harus dalam keadaan maksimum. Setelah sakelar dimasukkan, tahanan 

diatur sedemikian rupa hingga amperemeter dan voltmeter menunjukkan 

simpangan secukupnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh operator. Hasil 
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bagi dari tegangan dan arus yang ditunjukkan oleh alat ukur tersebut adalah 

tahanan pembumian yang diukur.  

3. Pengukuran Tahanan Pentanahan (pentanahan) dengan menggunakan 

earth tester (Prih Sumardjati, 2008 : 174). 

 Ada berbagai macam instrument pengukur tanahan pentanahan, salah satu 

contohnya adalah Earth Hi Tester.  

a. Pengukuran Tahanan Elektroda Pentanahan Menggunakan Metoda 62% 

(Prih Sumardjati, 2008 : 178). 

Metoda 62% digunakan setelah mempertimbangkan secara grafis dan 

setelah dilakukan pengujian. Ini merupakan metoda yang paling akurat namun 

hanya terbatas pada elektroda tunggal. Metoda ini hanya dapat digunakan untuk 

elektroda-elektroda yang yang tersusun berjajar secara garis lurus dan 

pentanahannya menggunakan elektroda tunggal, pipa, atau pelat, dan lain-lain. 

b. Pengukuran normal (metoda 3 kutub). 

Langkah awal adalah memposisikan saklar terminal pada 3a, selanjutnya: 

1) Cek tegangan baterai, (Range saklar: BATT, aktifkan saklar/ON). Jarum 

harus dalam range BATT. 

2) Cek tegangan pentanahan (Range saklar: ~ V, matikan saklar/OFF) 

3) Cek tanahan pentanahan bantu (Range saklar: C & P, matikan saklar/OFF). 

Jarum harus dalam range P/C (lebih baik posisi jarum berada saklar 0). 

Ukurlah tahanan pentanahan (Range saklar: x 1Ω ke x 100Ω) dengan 

menekan tombol pengukuran dan memutar selektor, hingga diperoleh 

jarum pada galvanometer seimbang/menunjuk angka nol. Hasil 
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pengukuran adalah angka yang ditunjukkan pada selektor dikalikan dengan 

posisi range saklar (x 1Ω) atau (x 100Ω). 

c. Pengukuran praktis dengan menggunakan dua elektroda bantu. 

 Langkah awal adalah memposisikan saklar terminal pada 2a. Jika jalur 

pentanahan digunakan sebagai titik referensi pengukuran bersama, maka semua 

sambungan yang terhubung dengan pentanahan itu selalu terhubung dengan tanah. 

Jika terjadi bunyi bip, maka putuskan dan cek lagi. 

1) Cek tegangan baterai dan cek tegangan pentanahan. Caranya hampir sama 

dengan metoda pengukuran normal, hanya pengecekan tekanan tahanan 

bantu tidak diperlukan. 

2) Ukur tahanan pentanahan (Range saklar: x 10Ω atau x 100Ω). Hasil 

pengukuran = Rx + Ro 
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 Gambar 4. Pengukuran Tahanan Pentanahan Dengan Dua Elektoda 

Bantu 

 

G. Elektroda Bantu Dalam Pengukuran 

1. Posisi Elektroda Bantu Dalam Pengukuran 

 Menurut Prih Sumardjati (2008 : 176), dalam setiap pengukuran 

diinginkan hasil pengukuran yang presisi. Apa artinya sebuah data bila tidak 

mendekati kebenaran. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketelitian dalam 

pengukuran tahanan pentanahan ini adalah letak elektroda bantu yang digunakan 

dalam pengukuran.  

 Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang presisi adalah dengan 

meletakkan elektroda bantu-arus Z cukup jauh dari elektroda yang diukur 

30 

cm Elektroda 

Pentanahan 

5-10 m 5-10 m 

 

E    P      C 

Elektroda Bantu 
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tahanannya, X, sehingga elektroda bantu-tegangan Y berada di luar daerah yang 

disebut daerah resistansi efektif dari kedua elektroda (elektroda pentanahan dan 

elektroda bantuarus). Pada gambar 5 adalah yang dimaksud dengan daerah 

resistansi efektif ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Daerah Resistansi Efektif Dari Dua Elektrodra Yang Tumpang-

Tindih 

 

 Bila arus diinjeksikan kedalam tanah melalui elektroda Z ke elektroda X, 

pada kedua elektroda tersebut akan membangkitkan fluks magnet yang arahnya 

melingkari batang-batang elektroda. Daerah yang dilingkupi oleh fluks magnet 

dari masingmasing elektroda disebut daerah resistansi efektif. Gambar 5 

menggambarkan daerah resistansi efektif yang tumpang tindih dari kedua 

elektroda. Peletakan elektroda Y harus di luar daerah tersebut agar penunjukan 

alat ukur presisi.  

Cara mudah untuk mengetahui apakah elektroda Y berada di luar daerah 

resistansi efektif adalah dengan melakukan pengukuran beberapa kali dengan 

mengubah posisi elektroda Y di antara X dan Z, yaitu, misalnya pertama pada Y, 

kemudian dipindah ke arah X, yaitu ke Y’ dan kemudian ke arah Z ke Y”. Perlu 
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digambarkan kurva resistansi (tahanan) sebagai fungsi jarak antara X & Z untuk 

mengetahui ini. Bila penunjukan-penunjukan alat ukur tersebut menghasilkan 

harga resistansi (tahanan) yang berubah secara signifikan, menunjukkan bahwa 

elektroda Y ada di dalam daerah resistansi efektif yang berarti hasil pengukuran 

tidak presisi. 

Sebaliknya, bila diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 6, maka elektroda Y berada di luar daerah resistansi 

efektif dan hasilnya presisi. Dalam gambar ditunjukkan grafik resistansi sebagai 

fungsi posisi Y. Bila diperoleh perbedaan yang besar (Gambar 5) menunjukkan 

ketidakpresisian hasil pengukuran, sebaliknya jika perbedaan pembacaan kecil 

diperoleh hasil pengukuran yang presisi (Gambar 6) dalam arti bahwa inilah 

tahanan elektroda X yang paling tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Posisi elektroda Y di luar daerah resistansi efektif dari dua 

elektroda yang tidak tumpang-tindih 
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Gambar 7. Daerah resistansi efektif tumpang-tindih 

 

 Perhatikan Gambar 7, yang menunjukkan daerah resistansi efektif dari 

elektroda pentanahan X dan elektroda bantu-arus Z. Daerah resistansi saling 

tumpang-tindih (overlap). Jika dilakukan pembacaan dengan memindah-

mindahkan elektroda bantu-tegangan Y ke arah X atau Z, perbedaan pembacaan 

akan sangat besar dan sebaiknya tidak dilakukan pembacaan pada daerah ini. Dua 

daerah sensitif saling overlap dan menyebabkan peningkatan resistansi ketika 

elektroda Y dipindah-pindah  menjauh dari X.  

 Sekarang perhatikan Gambar 8, di mana elektroda X dan Z dipisahkan 

pada jarak yang cukup sehingga daerah-daerah  resistansi efektif tidak tumpang-

tindih. Jika resistansi hasil pengukuran diplot akan ditemukan suatu harga 

pengukuran di mana ketika Y dipindah-pindah dari posisi Y awal memberikan 

nilai dengan perubahan yang ada dalam batas toleransi. Posisi Y dari X berjarak 

62% dari jarak total dari X ke Z. Daerah toleransi ditentukan oleh pengguna dan 
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dinyatakan dalam bentuk persen dari hasil pengukuran awal: ± 2%, ± 5%, ± 10%, 

dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Daerah pengukuran 62% 

 

2. Jarak Peletakan Elektroda Bantu 

 Tidak ada ketentuan secara pasti tentang jarak antara X dan Z, karena jarak 

tersebut relatif terhadap diameter dan panjang elektroda yang diuji, kondisi tanah 

dan daerah resistansi efektifnya. Walaupun begitu, ada beberapa hasil empiris 

yang dapat digunakan sebagai bantuan dalam penentuan jarak seperti yang 

ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Dalam buku Teknik Pemanfaatan Tenaga 

Listrik Jilid 1, (Prih Sumardjati, 2008 : 180), menyatakan bahwa harga jarak ini 

dibuat pada kondisi tanah homogen, diameter elektroda 1”. (Untuk diameter ½”, 

memendekkan jarak 10%; untuk diameter 2” memanjangkan jarak 10%). 
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Tabel 5. Jarak elektroda-elektroda bantu menggunakan metoda 62% (ft) 

Kedalaman 

Pemancangan (ft) 

Jarak Ke Y (ft) Jarak Ke Z (ft) 

6 45 72 

8 50 80 

10 55 88 

12 60 96 

18 71 115 

20 74 120 

30 86 140 

 

 

H. Kerangka Berfikir 

Nilai suatu tahanan pentanahan rumah tinggal berkaitan dengan standart 

peraturan pemasangan  dan tahanan jenis tanah. Kerangka berpikir ini 

dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan mengenai standart nilai tahanan 

pentanahan rumah tinggal, sebagai upaya untuk mengetahui nilai dari tahanan 

pentanahan rumah tinggal di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dengan 

keadaan kondisi tanah yang berbeda-beda. 

 Pada pemasang sistem pentanahan rumah tinggal, semua peralatan dan 

perlengkapan sistem pentanahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan-

ketentuan yang tercantum dalam PUIL dan yang sesuai dengan peraturan dari 

PLN. Dari berbagai peralatan dan perlengkapan sistem pentanahan rumah tinggal 

tersebut diantaranya adalah elektroda pentanahan dan penghanatar pentanahan. 

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai hambatan 

pentanahan yang diijinkan adalah permukaan elektroda harus dihubungkan baik 

dengan tanah disekitarnya, sambungan antar penghantar tanah dengan elektroda 
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tanah harus kuat secara mekanis dan menjamin hubungan listrik dalam keadaan 

baik, sambungan antar penghantar tanah dengan elektroda tanah yang didalam 

tanah harus dilindungi dengan bahan anti korosi. Sedangkan untuk penggunaan 

penghantar pentanahan pada rumah tinggal sebaiknya tidak digunakan penghantar 

pentanahan telanjang, karena untuk menghindari kerusakan mekanis ataupun 

kimiawi.  

 Sistem pentanahan (pembumian) rumah tinggal (PUIL, 2000 : 61) ada 2 

(Dua) macam, yaitu: Sistem pembumian pengaman (Sistem PP), Sistem 

pembumian netral pengaman (Sistem PNP). Sedangkan syaratnya yang dipakai 

dalam sistem pentanahan agar dapat bekerja dengan efektif, maka perlu membuat 

jalur impedansi yang rendah ke tanah dan menggunakan rangkaian efektif; dapat 

melawan dan menyebarkan gangguan yang berulang; menggunakan bahan tahan 

korosi terhadap berbagai kondisi kimiawi tanah; menggunakan sistem mekanik 

yang kuat namun mudah dalam pelayanan. 

 Pengujian tahanan pentanahan rumah tinggal dapat dilakukan dengan 

pengukuran tahanan pentanahan (pentanahan) dengan menggunakan earth tester. 

Ada berbagai macam instrument pengukur tanahan pentanahan, salah satu 

contohnya adalah Earth Hi Tester. Pada instrument cara pengukuran ada 2 macam 

yaitu :  Pengukuran normal (metoda 3 kutub), dan Pengukuran praktis (metoda 2 

kutub).  Pada penelitian sikripsi ini peneliti menggunakan pengukuran praktis 

dengan metoda dua kutub. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu 

data dengantujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009). Dengan  demikian 

penyusunan metode dimaksudkan agar penelitian ini dapat menghasilkan suatu 

kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian eksperimen. Menurut S. 

Hadikusumo (1996 : 19), metode penelitian ekeperimen adalah metode penelitian 

yang ingin mengetahui apa yang bakal terjadi. Dengan kata lain membandingkan 

masalah yang diteliti yaitu dengan cara membandingkan hasil pengukuran 

sebelum dan sesudah perlakuan diberikan (L. Panggabean, 1996 : 31).  

 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini dilakukan 

di wilayah Kecamatan Gunugpati Kota Semarang, mulai tanggal 26 juni – 8 juli 

2011. 
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C. Obyek Penelitian .  

Penentuan obyek penelitian ini meliputi: penentuan populasi, sampel, dan 

teknik pengambilan sampel. 

1. Populasi 

Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, 

binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat dan 

secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil suatu penelitian (Prof. 

Sukardi, Ph.D, 2003 : 53). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengamatan dan pengukuran kondisi masing-masing tahanan pentanahan yang 

meliputi nilai tahanan pentanahan rumah tinggal berdaya 450VA, yang terdapat di 

seluruh wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yaitu meliputi (di ambil 

dari data masing-masing kelurahan):  

a. Kelurahan Pakintelan (dengan jumlah 24 RT / 6 RW) = 289 pelanggan 

listrik 

b. Kelurahan Mangunsari (dengan jumlah 22 RT / 5 RW) = 125 pelanggan 

listrik 

c. Kelurahan Plalangan (dengan jumlah 19 RT / 6 RW) = 208 pelanggan 

listrik 

d. Kelurahan Gunungpati (dengan jumlah 44 RT / 10 RW) = 229 pelanggan 

listrik 

e. Kelurahan Nongkosawit (dengan jumlah 21 RT / 5 RW)  = 240 pelanggan 

listrik 
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f. Kelurahan Pongangan (dengan jumlah 27 RT / 5 RW) = 108 pelanggan 

listrik 

g. Kelurahan Ngijo (dengan jumlah 17 RT / 3 RW)          = 144 pelanggan 

listrik 

h. Kelurahan Patemon (dengan jumlah 17 RT / 6 RW)         = 225 pelanggan 

listrik 

i. Kelurahan Sekaran (dengan jumlah 26 RT / 7 RW)          = 392 pelanggan 

listrik 

j. Kelurahan Sukorejo (dengan jumlah 72 RT / 12 RW)  = 543 pelanggan 

listrik 

k. Kelurahan Sadeng (dengan jumlah 35 RT / 6 RW)          = 276 pelanggan 

listrik 

l. Kelurahan Cepoko (dengan jumlah 14 RT / 3 RW)          = 89 pelanggan 

listrik 

m. Kelurahan Jatirejo (dengan jumlah 10 RT / 2 RW)          = 67 pelanggan 

listrik 

n. Kelurahan Sumurrejo (dengan jumlah 27 RT / 6 RW)     = 173 pelanggan 

listrik 

o. Kelurahan Kalisegoro (dengan jumlah 18 RT / 3 RW) = 209 pelanggan 

listrik 

p. Kelurahan Kandri (dengan jumlah 26 RT / 4 RW)           = 102 pelanggan 

listrik 
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Dari data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara dan 

observasi untuk jenis tanah masing-masing kelurahan,  yaitu: 

a. Tanah yang berbatu (andesit, basalt), terletak di Kelurahan: Pakintelan, 

Plalangan, Gunungpati. 

b. Tanah yang berpasir, terletak di Kelurahan: Sukorejo.   

c. Tanah liat, terletak di hampir semua kelurahan: Mangunsari, Gunungpati, 

Nongkosawitan, Pongangan, Ngijo, Patemon, Sekaran, Sadeng, Jatirejo, 

Sumurrejo, Kalisegoro, Kandri, Cepoko. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber 

data (Prof. Sukardi, Ph.D, 2003 : 54). Sampel yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah sejumlah rumah tinggal di Kecamatan Gunungpati dengan daya listrik 

450VA dan terletak pada keadaan kondisi jenis tanah berbatu, berpasir, dan tanah 

liat. Sampel yang didapat yaitu: 

a. Kelurahan Sekaran  : 392 pelanggan listrik, dengan kondisi jenis tanah 

liat 

b. Kelurahan Pakintelan  : 289 pelanggan listrik, dengan kondisi jenis tanah 

berbatu 

c. Kelurahan Sukorejo  : 543 pelanggan listrik, dengan kondisi jenis tanah 

berpasir 
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3. Teknik Pengambilan sampel 

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti mengambil sampel kelurahan 

yang terdapat rumah tinggal dengan daya listrik 450 VA dan berdasarkan jenis 

tanahnya.  

Jadi menurut pertimbangan dari peneliti dan hasil dari observasi, sampel 

yang digunkanan adalah di Kelurahan Sekaran dengan jumlah pelanggan listrik 

sebanyak 392 pelanggan, alasan peneliti memilih kelurahan ini adalah salah satu 

kelurahan yang memiliki jenis tanah berbatu. Yang kedua adalah Kelurahan 

Pakintelan denagn jumlah 289 pelanggan listrik, alasan peneliti memilih 

kelurahan tersebut adalah dari pertimbangan data yang telah ada. Dan yang ketiga 

adalah Kelurahan Sukorejo dengan jumlah pelanggan listrik sebanyak 543 

pelanggan listrik, alasan peneliti memilih kelurahan ini adalah satu-satunya 

kelurahan yang mempunyai jenis tanah berpasir. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik 

Prosentase Sampling (sampel persentase), yaitu persentase yang digunakan kita 

tentukan sebesar 25 % dari jumlah populasi (S. Arikunto, 2006 : 120). Jadi, untuk 

pelanggan listrik yang terdapat di Kelurahan Pakintelan yang berjumlah 289 

pelanggan kemudian diambil sampelnya sebanyak 25% menjadi 72,25, untuk 

memudahkan penghitungan maka dibulatkan menjadi 73 pelangan listrik yang 

diambil untuk sampel. Kemudian pelanggan listrik yang diambil sampelnya pada 

Kelurahan Sukorejo sebanyak 136 pelanggan listrik. Pada Kelurahan Sekaran 

diambil sampelnya sebanyak 98 pelanggan. Untuk pengambilan sampel rumah 
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tinggal diambil secara acak pada tiap-tiap RT/RW di kelurahan  yang akan diteliti 

dan disesuaikan dengan dengan pembatasan masalah yaitu rumah tinggal dengan 

daya 450VA.  

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala-gejala yang menunjukan varasi baik dalam jenisnya 

maupun tingkatannya (Sutrisno Hadi, 1986 : 204). Pernyataan tersebut dikuatkan 

oleh Suharsimi Arikutno (2006 : 97) yang berpendapat bahwa gejala atau obyek 

penelitian, sehingga variabel adalah obyek penelitian yang bervariasi. Untuk 

variabel dalam penelitian ini adalah nilai-nilai dari tahanan pentanahan rumah 

tinggal yang terdapat di wilayah Kecamatan Gunungpati berdasarkan pengukuran 

tanahan pentanahan yang diperoleh dari perbedaan jenis tanah.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data.  

1. Metode Observasi. 

Metode observasi digunakan untuk mengetahui letak pemasangan tahanan 

pentanahan rumah tinggal, jumlah pelanggan listrik yang memakai daya 450 VA 

di Kelurahan Sekaran, Pakintelan, dan Sukorejo. Dalam pengambilan data ini, 

peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan cara 

mengamati terpasangnya pentanahan rumah tinggal yang terdapat di Kecamatan 
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Gunungpati Kota Semarang dan mengmati keadaan kondisi jenis tanah pada 

masing-masing kelurahan yang terdapat di Kecamatan Gunungpati. 

2. Metode Dokumentasi. 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data jumlah pelanggan 

listrik di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang berdaya 450  VA. 

3. Metode Pengukuran Dengan Dua Elektroda Bantu  

Metode pengukuran yang dipakai adalah pengukuran dengan 

menggunakan Earthtester. Pengukuran ini menggunakan dua buah elektroda 

bantu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pengukuran Menggunakan Earthmeter dan Elektroda Bantu 
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Pengukuran dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Terlebih dahulu menentukan jarak antara elektroda pembumian dengan 

elektroda bantu, jarak yang umum digunakan berkisar 5-10 meter.  

b. Setelah elektroda bantu ditancapkan di tanah pada kedalaman sekitar 30 

cm maka elektroda dihubungkan dengan alat ukur dengan menggunakan 

kabel yang sudah ditentukan  

c. Ada tiga warna kabel yaitu hijau, kuning dan merah. Kabel warna hijau 

salah satu ujungnya dihubungkan dengan terminal earth pada alat ukur 

dengan simbol E dan ujung satu lagi dihubungkan dengan elektroda 

pembumian. Kabel warna kuning dihubungkan dengan terminal P 

(potential) pada alat ukur dan ujung yang lain dihubungkan dengan 

elektroda bantu yang paling dekat ke elektroda utama. Kabel warna merah 

dihubungkan ke terminal dengan simbol C (Current) pada alat ukur dan 

ujung yang lain dihubungkan dengan elektroda bantu yang paling jauh dari 

elektroda bantu.  

d. Setelah semuanya terangkai dengan benar maka pengukuruan dapat 

dilakukan tetapi perlu diperhatikan dahulu apakah baterai dari alat ukur 

masih baik atau tidak dan besar tegangan rangkaian dengan memilih 

selector yang tersedia di Earthmeter.  

e. Apabila semua dalam kondisi baik maka pengukuran tahanan pembumian 

dapat dilakukan dengan menekan tombol sw pada earthmeter setelah 

terlebih dahulu memindah selector ke sebalah symbol Ω.  
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f. Putar piringan penunjuk besar hambatan sampai jarum penunjuk telah 

menunjuk angka nol dan nilai yang ditunjukkan oleh piringan yang diputar 

tersebut adalah nilai tahanan pembumian yang terukur.  

 

F. Instrumen Penelitian  

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka instrumen penelitian 

dikembangkan dalam bentuk tabel alat ukur dan tabel format hasil penelitian. 

Adapun alat ukur yang digunakan dan format hasil nilai dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 6 dan 7. 

Tabel 6. 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian. 

NO NAMA ALAT UKUR MODEL DAN 

MEREK 

1. Earth Meter Model 3124 

1000 V 0 – 1000 MW 

Merk HIOKI 

 

Tabel 7. 

Format Hasil nilai. 

NO Nama Pemilik Dan Nomor 

Instalasi Uji 

Kelurahan 

(RT/RW) 

Hasil 

Pengukuran 

(Ω) 
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G. Langkah Penelitian 

Langkah penelitian untuk pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan 

beberapa tahap, yaitu: 

1. Tahap persiapan. 

Tujuan dari tahap persiapan penelitian adalah untuk mengkondisikan 

obyek penelitian sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam tahap persiapan yaitu: 

a. Mempersiapkan alat untuk penelitian, semua alat yang akan digunakan 

harus dipersiapkan terlebih dahulu. 

b. Mengkondisikan obyek penelitian. Obyek penelitian yang dimaksudkan 

disini adalah rumah tinggal dengan daya listrik 450 VA. Adapun langkah 

mengkondisikan obyek penelitian ini meliputi: 

(1) Meminta ijin kepada pemilik rumah untuk mengadakan pengukuran 

tahanan pentanahan. 

(2) Melihat bagaiamana pemasangan sistem pentanahan rumah tinggal yang 

akan diteliti.  

c. Mengkondisikan alat ukur. Alat ukur sebagai alat pengambil data harus 

memiliki validitas yang baik. Untuk mendapatkan validitas yang baik alat 

ukur harus memenuhi persyaratan laboratorium. Dalam hal ini peneliti 

hanya memilih alat ukur yang dianggap baik dan layak untuk digunakan. 

Adapun cara menstandartkan alat ukur yaitu, sebelum digunakan earth 

meter harus dinormalkan terlebih dahulu, dengan menempatkan jarum 
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penunjuk pada posisi nol melalui pengaturnya. Tentukan skala pembacaan 

yang akan digunakan, setelah itu earth meter siap untuk digunakan. 

2. Tahap Pengambilan Data 

Tujuan dari tahap ini untuk memperoleh data nilai dari Rpentanahan. Data 

Rpentanahan diperoleh dengan menggunakan alat ukur yang telah ditentukan 

sebelumnya. Mengukur tahanan pentanahan (Rpentanahan) menggunakan Earth 

meter. Dalam pengukuran ini yang harus diperhatikan adalah jarak antara dua 

elektroda bantu, yaitu diantara 5m – 10m. Setelah semua saluran elektroda bantu 

dan saluran elektroda tanah dihubungkan pada terminal alat ukur maka 

pengukuran dapat segera dilakukan. Hasil dari pengukuran dapat dibaca pada 

jarum penunjuk sesuai dengan skala yang telah ditentukan. Setelah selesai, tekan 

tombol stop-start untuk menghentikan pengukuran. 

3. Tahap Perhitungan 

Pada tahap perhitungan dari data hasil pengukuran menggunakan 

earthmeter, didapat perhitungan sesuai dengan prinsip jembatan wheathstone. 

Adapun langkah memproreh nilai dari tahanan pentanahan rumah tinggal adalah 

sebagai berikut : 

a. Prinsip jembatan wheathstone adalah membuat arus yang mengalir melalui 

galvanometer bernilai nol dengan mengubah nilai tahanan variabel Rx, hal 

ini dilakukan dengan memutar piringan logam tahanan variabel pada 

earthtester sampai galvanometer menunjukkan nilai nol.  

b. Pada saat sakelar ditekan maka arus akan mengalir melalui galvanometer, 

sehingga jarum penunjuk galvanometer akan menunjukkan nilai tertentu. 

49 



Jika nilai yang ditunjuk adalah nol berarti arus yang mengalir melalui 

galvanometer adalah nol.  

c. Ketika nilai yang ditunjukkan pada galvanometer adalah nol maka nilai 

yang ditunjukkan pada piringan tahanan varibel tersebut adalah nilai 

tahanan pentanahan yang sedang diukur.  

Adapun rumus persamaannya adalah : Rx = ρ × L / A 

Keterangan: 

RX = Tahanan Pentanahan 

ρ = Tahanan Jenis Tanah 

L = Panjang Elektroda yang ditanam 

A = Jari-jari Penampang Elektroda 

4. Tahap Akhir 

Setelah pengambilan data selesai, alat ukur yang telah digunakan dilepas 

dan dicek. Selanjutnya membereskan tempat yang telah dipakai untuk penelitian 

dan mengucapkan terimakasih kepada pemilik rumah. 

 

H. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif persentase. Untuk mengetahui nilai tahanan pentanahan rumah 

tinggal ditentukan kriteria nilai dengan standart PUIL 2000. Kemudian 

dipresentasikan untuk mengetahui nilai dari tahanan pentanahan rumah tinggal di 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang sesuai dengan standart. Adapun 

rumus presentase yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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% =    X 100%  

       (Muhamad Ali, 1998 : 184) 

Keterangan : 

% = Tingkat persentase nilai tahanan pentanahan rumah tinggal. 

n = Jumlah pelanggan listrik yang nilai tahanan pentanahannya sesusi dengan 

standart. 

N = Jumlah pelanggan listrik yang diteliti. 

Dari persentase yang telah diperoleh kemudian ditransformasikan ke 

dalam tabel supaya pembacaan hasil penelitian menjadi mudah.  

Untuk menentukan kriteria kualitatif dilakukan dengan cara: 

1. Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum) = 100%. 

2. Menentukan persentase skor terendah (skor minimum) = 0%. 

3. Menentukan range = 100 – 0 = 100. 

4. Menentukan interval yang dikehendaki = 4 (tidak memenuhi satandar, 

kurang memenuhi standar, cukup memenuhi standar, memenuhi standar). 

5. Menentukan lebar interval ( 25). 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka range persentase dan kriteria 

kualitatif dapat ditetapkan sebagaimana dalam tabel 8. 
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Tabel 8. Range Persentase dan Kriteria Kualitatif Nilai Hasil Pengukuran Tahanan 

Pentanahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Interval Kriteria 

1. 0% ≤ skor ≤ 25% Tidak Memenuhi standar 

2. 26% ≤ skor ≤ 50% Kurang Memenuh Standar 

3. 51% ≤ skor ≤ 75% Cukup Memenuhi Standar 

4. 76% ≤ skor ≤ 100% Memenuhi Standar 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini data yang diambil adalah dari nilai tahanan 

pentanahan rumah tinggal di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Data 

penelitian tersebut meliputi: 

1. Hasil nilai pengukuran tahanan pentanahan rumah tinggal di Kelurahan 

Sekaran dengan standar tahanan pentanahan maksimum 10Ω dan 

berjenis tanah liat. 

Tabel 9. Hasil pengukuran tahanan pentanahan di Kleuhan Sekaran 

NO Nama Pemilik Dan Nomor 

Instalasi Uji 

Kelurahan 

(RT/RW) 

Hasil 

Pengukuran 

(Ω) 

1. DARMOJO 

523530896824 

Sekaran (1/1) 3,5 

2. KARYONO 

523530037371 

Sekaran (1/1) 9 

3. TOWI TAWAR 

523530946342 

Sekaran (1/1) 8,7 

4. PRASETYO 

523530938371 

Sekaran (1/) 6,6 

 

5. KASTURI  

523530907383 

Sekaran (3/1) 8,7 

6. BASNAWI 

523530037374 

Sekaran (3/1) 12,3 

7. ARIF PURNOMO 

523530037837 

Sekaran (3/1) 3,7 

8. KUNCORO 

523530744739 

Sekaran (4/1) 6,9 

9. HADI SUWEKO 

523530787489 

Sekaran (4/1) 13,5 

10. LEGIYO Sekaran (1/2) 4,5 
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523530947484 

11. MUHARI 

523530836373 

Sekaran (1/2) 8 

12. SUJONO 

523530893737 

Sekaran (2/2) 7,8 

13. RATEMAN 

523530847481 

Sekaran (2/2) 9 

14. KUNTO WINARTO 

523530947484 

Sekaran (2/2) 7 

15. WIHANTYO 

523530047847 

Sekaran (2/2) 5,6 

16. SUDARMOJO 

523530947489 

Sekaran (2/2) 7,2 

17. SUGIYONO 

523530763632 

Sekaran (2/2) 11,3 

18. WARNOTO 

523530027827 

Sekaran (3/2) 10,2 

19. AHMAD A. 

523530934738 

Sekaran (3/2) 10,5 

20. DARMADJI 

523530734727 

Sekaran (3/2) 3,9 

21. SUKAHAR 

523530934876 

Sekaran (3/2) 3,9 

22. TRI YULIANTO 

523530903727 

Sekaran (3/2) 7 

23. WARTO 

523530847833 

Sekaran (3/2) 8 

24. HENDRO PRABOWO 

523530893738 

Sekaran (3/2) 5,7 

25. KUSDENTO 

523530376483 

Sekaran (3/2) 9,4 

26. KURCISWANTO 

523530823763 

Sekaran (1/3) 10,6 

27. LILIK KURNIAWAN 

523530838942 

Sekaran (1/3) 6,8 

28. PRABOWO 

523530762373 

Sekaran (1/3) 9 

29. KARTINAH 

523530902374 

Sekaran (3/3) 5 

30. SUWIRYO 

523530896826 

Sekaran (3/3) 7 

31. MARJONO 

523530833227 

Sekaran (3/3) 4,7 

32. H. NOKHIN 

523530838364 

Sekaran (3/3) 9,2 
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33. JUMANTO 

523530896821 

Sekaran (3/3) 4,7 

34. KEMIRAN 

523530934847 

Sekaran (3/3) 5,6 

35. KUSNIN 

523530038473 

Sekaran (1/4) 9,4 

36. MARYANTO 

523530093470 

Sekaran (1/4) 10,6 

37. SUTYONO 

523530893748 

Sekaran (1/4) 14,2 

38. H. SUTARNO 

523530903734 

Sekaran (1/4) 6 

39. MADIYANI 

523530890364 

Sekaran (1/4) 6,9 

40. YANURI 

523530949739 

Sekaran (1/4) 10,3 

41. ALI PURNOMO 

523530937393 

Sekaran (1/4) 3,7 

42. BAMBANG S. 

523530037838 

Sekaran (1/4) 2,9 

43. SUPARYANTO 

523530937343 

Sekaran (3/4) 9 

44. TRIMONO 

523530037348 

Sekaran (3/4) 10,4 

45. KARMITO 

523530902733 

Sekaran (3/4) 9 

46. MARJONO 

523530927329 

Sekaran (3/4) 7,3 

47. ISTIANAH 

523530937349 

Sekaran (3/4) 8,5 

48. WIDONO 

523530893732 

Sekaran (3/4) 4 

49. EKO S. 

523530038474 

Sekaran (3/4) 4,2 

50. M. ALI RIDHLO 

523530038438 

Sekaran (3/4) 6 

51. MURDIONO 

523530626383 

Sekaran (4/4) 7 

52. KEMIRAN 

523530892733 

Sekaran (4/4) 6 

53. SUWARJO 

523530782368 

Sekaran (4/4) 6 

54. SURYADI 

523530037484 

Sekaran (4/4) 6,4 

55. SUYONO Sekaran (4/4) 6 
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523530934748 

56. PUJIONO 

523530893743 

Sekaran (4/4) 6,5 

57. YATNO 

523530038484 

Sekaran (4/4) 7,6 

58. SUGITO 

523530034845 

Sekaran (4/4) 9,8 

59. B. SUTRISNO 

523530023734 

Sekaran (1/5) 12,4 

60. HENDRI A.  

523530037857 

Sekaran (1/5) 9,6 

62. YANU HARSONO 

523530394784 

Sekaran (1/5) 8,4 

63. MARYANTO 

523530037845 

Sekaran (2/5) 5,2 

64. WAGIRAN 

523530762528 

Sekaran (2/5) 3,7 

65. DIYOSO 

523530894843 

Sekaran (3/5) 4,6 

66. HADI SUMANTO 

523530782352 

Sekaran (3/5) 5,1 

67. KARMI 

523530038432 

Sekaran (3/5) 5 

68. MASUDI 

523530783439 

Sekaran (1/6) 8 

69. DARMIN 

523530683648 

Sekaran (1/6) 9,5 

70. PUJIONO 

523530037332 

Sekaran (1/6) 11,8 

71. SUYADI 

523530045854 

Sekaran (1/6) 4 

72. MARJUKI 

523530623834 

Sekaran (1/6) 7 

73. KUSNEN 

523530739474 

Sekaran (2/6) 7 

74. KARJIMAN 

523530893343 

Sekaran (2/6) 7 

75. WARTONO 

523530893733 

Sekaran (2/6) 7,3 

76. SARWIYADI 

523530782649 

Sekaran (2/6) 5 

77. SUHONO 

523530782632 

Sekaran (2/6) 4,6 

78. MUHADI 

523530628936 

Sekaran (2/6) 7 
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79. KARNOTO 

523530034782 

Sekaran (2/6) 6 

80. KASMIJAN 

523530762348 

Sekaran (2/6) 9,6 

81. SUGIYARNO 

523530082342 

Sekaran (3/6) 5 

82. KARWATI 

523530937433 

Sekaran (3/6) 5 

83. MARYADI 

523530623234 

Sekaran (3/6) 5,4 

84. JASMONO 

523530038482 

Sekaran (3/6) 6 

85. SUTARNO 

523530512299 

Sekaran (3/6) 6,3 

86. SUHONO 

523530902731 

Sekaran (3/6) 5 

87. MOHARI 

523530902471 

Sekaran (3/6) 7 

88. KARTONO 

523530762358 

Sekaran (4/6) 6,5 

89. MARGONO 

523530023874 

Sekaran (2/7) 4 

90. KASTURIN 

523530028344 

Sekaran (2/7) 7 

91. SUNITI 

523530038478 

Sekaran (2/7) 8,5 

92. KASMANTO 

523530342662 

Sekaran (2/7) 4 

93. NGADINI 

523530541237 

Sekaran (3/7) 7 

94. ADI ADMONO 

523530682363 

Sekaran (4/7) 5,8 

95. YANIS YANUAR 

523530523481 

Sekaran (4/7) 9 

96. KASMONO HADI W. 

523530087483 

Sekaran (4/7) 5,5 

97. ENDRO ATMONO 

523530897367 

Sekaran (4/7) 4,6 

98. AMINAH 

523530657836 

Sekaran (4/7) 8,5 
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Dari data tabel diatas diperoleh diagram : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Nilai Tahanan Grunding Rumah Tinggal Di Kelurahan Sekaran 

Dilihat dari tabel dan grafik di atas, diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Nilai tahanan pentanahan rumah tinggal di Kelurahan Sekaran yang 

terendah sebesar 2,9Ω. 

b. Sedangkan untuk nilai tahanan pentanahan rumah tinggal yang tertinggi 

sebesar 14,2Ω. 

Persentasi nilai tahanan pentanahan didapat dengan menggunakan rumus : 

  % =    X 100%   , (Muhamad Ali, 1998 : 184). 

Sehingga persentase hasil pengukuran tahanan pentanahan rumah tinggal 

adalah sebagai berikut :  
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a. Untuk hasil pengukuran nilai tahahan pentanahan rumah tinggal yang 

memenuhi standar : 

 % =    X 100%    

Keterangan : 

% = persentase hasil pengukuran tahanan pentanahan rumah tinggal 

n = jumlah tahanan pentanahan rumah tinggal yang diteliti dan memenuhi 

nilai standar maksimum 10Ω. 

N = jumlah semua tahanan pentanahan rumah tinggal yang diteliti di 

Kelurahan Sekaran. 

% =  × 100% 

    = 0,877 × 100% 

    = 87,7% 

b. Untuk hasil pengukuran nilai tahahan pentanahan rumah tinggal yang 

kurang memenuhi standar : 

 % =    X 100%    

Keterangan : 

% = persentase hasil pengukuran tahanan pentanahan rumah tinggal 

n = jumlah tahanan pentanahan rumah tinggal yang diteliti dan kurang 

memenuhi nilai standar maksimum 10Ω. 
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N = jumlah semua tahanan pentanahan rumah tinggal yang diteliti di 

Kelurahan Sekaran. 

% =  × 100% 

    = 0,123 × 100% 

    = 12,3% 

Diperoleh diagram : 

 

Diagram 2. Persentase Hasil Pengukuran Tahanan Grouning Rumah Tinggal Di 

Kelurahan Sekaran 

 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh  kesimpulan dari hasil 

pengukuran nilai tahanan pentanahan rumah tinggal di Kelurahan Sekaran, bahwa 

dari hasil penghitungan dengan menggunakan rumus persentasi didapat 87,7% 

nilai dari tahanan pentanahan rumah tinggal yang memenuhi standar maksimum 
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10Ω dan  12,3% nilai dari tahanan pentanahan rumah tinggal yang kurang 

memenuhi standar. 

2. Hasil nilai pengukuran tahanan pentanahan rumah tinggal di Kelurahan 

Pakintelan dengan standar tahanan pentanahan maksimum 10Ω dan 

jenis tanah berbatu. 

Tabel 10. Data hasil pengukuran di Kelurahan Pakintelan 

NO Nama Pemilik Dan Nomor 

Instalasi Uji 

Kelurahan 

(RT/RW) 

Hasil 

Pengukuran 

(Ω) 

1. SUNARTI 

523530889393 

Pakintelan (1/1) 8,7 

2. KUSTIYONO 

523530894638 

Pakintelan (1/1) 12,3 

3. BAKRI 

523530765234 

Pakintelan (1/1) 3,5 

4. PARENG 

523530898967 

Pakintelan (1/1) 3,7 

5. SUGITO 

523530037474 

Pakintelan (1/1) 6,9 

6. RAHARJO 

523530763454 

Pakintelan (3/1) 13,5 

7. EKO SULIYANTO 

523530073833 

Pakintelan (3/1) 3,5 

8. YUWIYANTO 

523530037334 

Pakintelan (3/1) 9 

9. EKO PURNOMO 

523530894739 

Pakintelan (1/2) 12,7 

10. SUTIYONO 

523530937478 

Pakintelan (1/2) 8,7 

11. B. SUPRIYONO 

523530057484 

Pakintelan (1/2) 6,6 

 

12. SUSANTO 

523530947383 

Pakintelan (1/2) 8,7 

13. MARSONO 

523530874593 

Pakintelan (2/2) 10,5 

14. KARIYOTO 

523530934794 

Pakintelan (2/2) 3,5 

15. MARTONO 

523530037899 

Pakintelan (3/2) 12,3 
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16. EKO BUDI C. 

523530047894 

Pakintelan (3/2) 3,5 

17. SUPRAPTO 

523530073638 

Pakintelan (3/2) 12,8 

18. HARIYONO 

523530037383 

Pakintelan (4/2) 3,7 

19. SAMTO 

523530089343 

Pakintelan (4/2) 6,9 

20. SUMINTO 

523530747348 

Pakintelan (4/2) 13,5 

21. RASMENI 

523530789468 

Pakintelan (1/3) 9,7 

22. MARSONO 

523530845746 

Pakintelan (1/3) 7,8 

23. SUGITO 

523530074833 

Pakintelan (1/3) 9 

24. SRI UTAMI 

523530903473 

Pakintelan (1/3) 7 

25. MUHARTO 

523530834634 

Pakintelan (1/3) 5,6 

26. SUMARTI 

523530903945 

Pakintelan (1/3) 3,5 

27. MARTONO 

523530278837 

Pakintelan (1/3) 9 

28. SUTIYONO 

523530734634 

Pakintelan (3/3) 5 

29. RUSDI 

523530934348 

Pakintelan (3/3) 7 

30. EKO SULIYANTO 

523530907834 

Pakintelan (3/3) 13,7 

31. SUTARNO 

523530034893 

Pakintelan (3/3) 4,7 

32. SUHARWADI 

523530083897 

Pakintelan (3/3) 9,2 

33. WELAS BUDIANTO 

523530089372 

Pakintelan (3/3) 4,7 

34. MARSUDI 

523530767644 

Pakintelan (3/3) 5,6 

35. SURATMAN 

523530765348 

Pakintelan (4/3) 10,5 

36. SRI REJEKI 

523530436782 

Pakintelan (4/3) 10,6 

37. SUMIRAN 

523530803745 

Pakintelan (4/3) 14,2 

38. NGADIRIN Pakintelan (4/3) 6 
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523530078343 

39. MASRUKHI 

523530908943 

Pakintelan (4/3) 6,9 

40. ADIB MURJONO 

523530463428 

Pakintelan (4/3) 10,3 

41. SUMARNO 

523530724789 

Pakintelan (1/4) 3,7 

42. KASENO HADI W. 

523530907454 

Pakintelan (2/4) 12,8 

43. SUKARNO 

523530793489 

Pakintelan (2/4) 9 

44. MARDIYANTO 

523530562348 

Pakintelan (2/4) 7,3 

45. SUNIMANTO 

523530076234 

Pakintelan (2/4) 8,5 

46. HARSANTO 

523530078923 

Pakintelan (2/4) 10,5 

47. ITRISMONO 

523530063562 

Pakintelan (3/4) 4,2 

48. JANURI 

523530072476 

Pakintelan (3/4) 12,6 

49. MARIYADI 

523530673762 

Pakintelan (3/4) 14,5 

50. KUNJALI 

523530072363 

Pakintelan (3/4) 8 

51. KARMIJAN 

523530062673 

Pakintelan (3/4) 9,5 

52. SUNARTO 

523530786347 

Pakintelan (3/4) 11,8 

53. PURMIASIH 

523530083822 

Pakintelan (3/4) 4 

54. SANTOSO 

523530476356 

Pakintelan (3/4) 7 

55. KARMIYODO 

523530662352 

Pakintelan (3/4) 9,8 

56. SUNANTO 

523530073473 

Pakintelan (3/4) 4 

57. TRI NGAMIASIH 

523530378372 

Pakintelan (1/5) 11,8 

58. MAT ALI 

523530073622 

Pakintelan (1/5) 13,5 

59. KUSWANTO 

523530907854 

Pakintelan (1/5) 7 

60. SUDAR MUIN 

523530073634 

Pakintelan (2/5) 9,8 
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62. ALI WIDODO 

523530764836 

Pakintelan (2/5) 8,4 

63. MUS PUJIONO 

523530439834 

Pakintelan (2/5) 5,2 

64. ASMIATI 

523530262374 

Pakintelan (3/5) 3,7 

65. ROSANDONO 

523530483845 

Pakintelan (3/5) 9,5 

66. MULYATI 

523530478234 

Pakintelan (1/6) 11,2 

67. SRI WIGATI 

523530486343 

Pakintelan (1/6) 7 

68. MAT SOLEH 

523530783439 

Pakintelan (1/6) 11,8 

69. DARMIN 

523530576235 

Pakintelan (4/6) 4 

70. PUJIONO 

523530576346 

Pakintelan (4/6) 7 

71. SPRASETYO NGADIYO 

523530972373 

Pakintelan (4/6) 7 

72. SUWOTO NGARITO 

523530884732 

Pakintelan (4/6) 10,8 

73. ANGGODO HASTANTO 

523530073465 

Pakintelan (4/6) 7 
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Dari data tabel diatas diperoleh grafik : 

Nilai Tahanan Grounding Rumah Tinggal Di Kelurahan Sukorejo
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Diagram 3. Nilai Tahanan Pentanahan Rumah Tinggal Di Kelurahan Pakintelan 

Dilihat dari tabel diatas , diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Nilai tahanan pentanahan rumah tinggal di Kelurahan Pakintelan yang 

terendah sebesar 3,5Ω. 

b. Sedangkan nilai tahanan pentanahan yang tertinggi sebesar 14,5Ω 

Persentasi nilai tahanan pentanahan didapat dengan menggunakan rumus : 

  % =    X 100%   , (Muhamad Ali, 1998 : 184). 

Sehingga persentase hasil pengukuran tahanan pentanahan rumah tinggal 

adalah sebagai berikut :  

a. Untuk hasil pengukuran nilai tahahan pentanahan rumah tinggal yang 

memenuhi standar : 
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 % =    X 100%    

Keterangan : 

% = persentase hasil pengukuran tahanan pentanahan rumah tinggal 

n = jumlah tahanan pentanahan rumah tinggal yang diteliti dan memenuhi 

nilai standar maksimum 10Ω. 

N = jumlah semua tahanan pentanahan rumah tinggal yang diteliti di 

Kelurahan Sekaran. 

% =  × 100% 

    = 0,698 × 100% 

    = 69,8% 

b. Untuk hasil pengukuran nilai tahahan pentanahan rumah tinggal yang 

kurang memenuhi standar : 

 % =    X 100%    

Keterangan : 

% = persentase hasil pengukuran tahanan pentanahan rumah tinggal 

n = jumlah tahanan pentanahan rumah tinggal yang diteliti dan kurang 

memenuhi nilai standar maksimum 10Ω. 

N = jumlah semua tahanan pentanahan rumah tinggal yang diteliti di 

Kelurahan Sekaran. 
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% =  × 100% 

    = 0,302 × 100% 

    = 30,2% 

Diperoleh diagram : 

 

Diagram 4. Persentase Hasil Pengukuran Tahanan Pentanahan Rumah Tinggal Di 

Kelurahan Pakintelan 

 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh  kesimpulan dari hasil 

pengukuran nilai tahanan pentanahan rumah tinggal di Kelurahan Pakintelan, 

bahwa dari hasil penghitungan dengan menggunakan rumus persentasi didapat 

69,8% nilai dari tahanan pentanahan rumah tinggal yang memenuhi standar 

maksimum 10Ω dan  30,2% nilai dari tahanan pentanahan rumah tinggal yang 

kurang memenuhi standar. 
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3. Hasil nilai pengukuran tahanan pentanahan rumah tinggal di Kelurahan 

Sukorejo dengan standar tahanan pentanahan maksimim 10Ω dan jenis 

tanah berpasir. 

Tabel 11. Data hasil pengukuran di Kelurahan Sukorejo 

NO Nama Pemilik Dan Nomor 

Instalasi Uji 

Kelurahan 

(RT/RW) 

Hasil 

Pengukuran 

(Ω) 

1. PUJI UTOMO 

523530045854 

Sukorejo (3/1) 3,5 

2. WIHANTYO 

523530663478 

Sukorejo (3/1) 9 

3. SULAEMAN 

523530874844 

Sukorejo (3/1) 8,7 

4. ZAENUDIN 

523530876347 

Sukorejo (3/1) 6,6 

 

5. MUHAMAD SOBIRI 

523530078482 

Sukorejo (5/1) 8,7 

6. SUBEKHAN 

523530074834 

Sukorejo (5/1) 12,3 

7. LEGIYO 

523530776345 

Sukorejo (5/1) 3,7 

8. SUJONO 

523530074735 

Sukorejo (5/1) 6,9 

9. KEMADI 

523530678474 

Sukorejo (5/1) 13,5 

10. ALI YUDI 

523530583745 

Sukorejo (6/1) 4,5 

11. AHMAD MUNAWAR 

523530074834 

Sukorejo (6/1) 8 

12. HERU SUSANTO 

523530467344 

Sukorejo (6/1) 7,8 

13. KARSIDI  

523530694586 

Sukorejo (6/1) 9 

14. KUMANI 

523530994753 

Sukorejo (6/1) 7 

15. JUBAEDAH 

523530593784 

Sukorejo (1/2) 5,6 

16. WIJAYANTO 

523530883457 

Sukorejo (1/2) 7,2 

17. SUMARLAN 

523530775695 

Sukorejo (2/2) 11,3 
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18. BEJO TUNGGUL W. 

523530767644 

Sukorejo (2/2) 10,2 

19. HAMDANI 

523530897895 

Sukorejo (2/2) 10,5 

20. KARYOTO 

523530073473 

Sukorejo (2/2) 3,9 

21. SUGIYADI 

523530989470 

Sukorejo (3/2) 3,9 

22. KHOMARUDIN 

523530773452 

Sukorejo (3/2) 7 

23. JAYANTO 

523530085894 

Sukorejo (3/2) 8 

24. AGUS SUSILO 

523530085985 

Sukorejo (3/2) 5,7 

25. SUPRAPTI 

523530778358 

Sukorejo (3/2) 9,4 

26. SAMIKHAN 

523530656274 

Sukorejo (3/2) 10,6 

27. SUKARNO 

523530793489 

Sukorejo (3/2) 6,8 

28. MARDI ARYANTO 

523530782364 

Sukorejo (3/2) 9 

29. SENIMAN 

523530682535 

Sukorejo (5/2) 5 

30. HASAN ALI 

523530834756 

Sukorejo (5/2) 7 

31. TRI ISTIANAH 

523530834767 

Sukorejo (5/2) 4,7 

32. MOHARI 

523530762345 

Sukorejo (5/2) 9,2 

33. SOFYAN  

523530938490 

Sukorejo (5/2) 4,7 

34. AHMAD JAUHARI 

523530038595 

Sukorejo (5/2) 5,6 

35. KUSNANTO 

523530762478 

Sukorejo (6/2) 9,4 

36. AHMAD KARSIDI 

523530254679 

Sukorejo (6/2) 10,6 

37. SUMILAH 

523530572574 

Sukorejo (6/2) 14,2 

38. AGUS SUCIPTO 

523530476356 

Sukorejo (6/2) 6 

39. KASMIRAN 

523530290489 

Sukorejo (6/2) 6,9 

40. SUDARMONO Sukorejo (6/2) 10,3 
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523530765126 

41. GINO SANTOSO 

523530247578 

Sukorejo (6/2) 3,7 

42. ALI YUDI 

523530282631 

Sukorejo (1/3) 2,9 

43. SUJARWO 

523530082744 

Sukorejo (1/3) 9 

44. MAMAT KARYADI 

523530133564 

Sukorejo (1/3) 10,4 

45. SUTEKNO 

523530131873 

Sukorejo (1/3) 9 

46. PARTO HAMDANI 

523530892734 

Sukorejo (1/3) 7,3 

47. SUGITO 

523530734727 

Sukorejo (1/3) 8,5 

48. MUHKAHAR 

523530934876 

Sukorejo (3/3) 4 

49. TRI SUPENO 

523530903727 

Sukorejo (3/3) 4,2 

50. WEKO ARIS S. 

523530847833 

Sukorejo (3/3) 6 

51. HENDRO W. 

523530893738 

Sukorejo (3/3) 7 

52. WANTO 

523530562413 

Sukorejo (3/3) 6 

53. HARTO  

523530823763 

Sukorejo (4/3) 6 

54. BAMBANG KURNIAWAN 

523530838942 

Sukorejo (4/3) 6,4 

55. AJI PRABOWO 

523530762373 

Sukorejo (4/3) 6 

56. MUHAMAD PUJIONO 

523530253347 

Sukorejo (4/3) 6,5 

57. JUMARI SUYATNO 

523530038484 

Sukorejo (4/3) 7,6 

58. TAUFIK SUGITO 

523530083644 

Sukorejo (4/3) 9,8 

59. BUQHORI 

523530163517 

Sukorejo (4/3) 12,4 

60. HARJONO 

523530782634 

Sukorejo (4/3) 9,6 

62. YANU KARSONO 

523530394784 

Sukorejo (4/3) 8,4 

63. MADI MARYANTO 

523530051263 

Sukorejo (5/3) 5,2 
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64. WAGIRAN 

523530762528 

Sukorejo (5/3) 3,7 

65. DIYOSO 

523530894843 

Sukorejo (5/3) 4,6 

66. HADI SUMANTO 

523530782352 

Sukorejo (5/3) 5,1 

67. KARMI 

523530038432 

Sukorejo (5/3) 5 

68. MASUDI 

523530783439 

Sukorejo (5/3) 8 

69. DARMIN 

523530683648 

Sukorejo (5/3) 9,5 

70. PUJIONO 

523530037332 

Sukorejo (1/4) 11,8 

71. SUYADI 

523530045854 

Sukorejo (1/4) 4 

72. MARJUKI 

523530623834 

Sukorejo (1/4) 10,5 

73. KUSNEN 

523530739474 

Sukorejo (2/4) 7 

74. KARJIMAN 

523530893343 

Sukorejo (2/4) 7 

75. WARTONO 

523530893733 

Sukorejo (2/4) 7,3 

76. SARWIYADI 

523530782649 

Sukorejo (2/4) 5 

77. SUHONO 

523530782632 

Sukorejo (2/4) 4,6 

78. MUHADI 

523530628936 

Sukorejo (3/4) 11,7 

79. KARNOTO 

523530034782 

Sukorejo (3/4) 6 

80. KASMIJAN 

523530762348 

Sukorejo (3/4) 9,6 

81. SUGIYARNO 

523530412389 

Sukorejo (3/4) 5 

82. M. IZZUNAJI 

523530256346 

Sukorejo (3/4) 5 

83. SUMIRAN 

523530878341 

Sukorejo (3/4) 5,4 

84. NUR HARJONO 

523530117634 

Sukorejo (3/4) 6 

85. SUTRISNO 

523530163563 

Sukorejo (3/4) 6,3 

86. WETENO Sukorejo (6/4) 5 
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523530948953 

87. MARJUKI 

523530789345 

Sukorejo (6/4) 11,2 

88. YOYOK WIBOWO 

523530028344 

Sukorejo (6/4) 6,5 

89. A. SUNITI 

523530038478 

Sukorejo (6/4) 4 

90. KASMAN  

523530342682 

Sukorejo (6/4) 7 

91. NGADIMAN 

523530541237 

Sukorejo (1/5) 8,5 

92. ADI ADMOJO 

523530682363 

Sukorejo (1/5) 10,6 

93. YANUAR ARIS 

523530523481 

Sukorejo (4/5) 7 

94. KASMONO W. 

523530087483 

Sukorejo (4/5) 5,8 

95. RUKITO 

523530789236 

Sukorejo (4/5) 9 

96. IQ’BAL KHASTURI 

523530682637 

Sukorejo (4/5) 5,5 

97. AS’MIUL 

523530078395 

Sukorejo (5/5) 4,6 

98. SITI AMINAH 

523530078284 

Sukorejo (5/5) 8,5 

99. SENO ADI P. 

523530998239 

Sukorejo (5/5) 10,5 

100. KADARSO 

523530892445 

Sukorejo (5/5) 4,2 

101. MUHAMAD KAHAR 

523530726344 

Sukorejo (5/5) 12,6 

102. KHOIRUDIN 

523530786234 

Sukorejo (1/6) 14,5 

103. ISTIQOMAH 

523530983766 

Sukorejo (2/6) 8 

104. TRI SANTOSO 

523530637845 

Sukorejo (2/6) 9,5 

105. SARMILI 

523530073466 

Sukorejo (2/6) 11,8 

106. SASMITO 

523530389556 

Sukorejo (6/6) 4 

107. KUNTO WARGONO 

523530623478 

Sukorejo (6/6) 7 

108. KARMIJAN RUSMIADI 

523530765346 

Sukorejo (1/7) 9,8 
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109. SUNARTO 

523530786347 

Sukorejo (1/7) 4 

110. DARMUIN 

523530082395 

Sukorejo (2/7) 11,8 

111. PUJI HASTANTO 

523530987382 

Sukorejo (2/7) 13,5 

112. LEKSIONO H. W. 

523530073856 

Sukorejo (3/7) 7 

113. MUH. SOBARI 

523530037451 

Sukorejo (3/7) 9,8 

114. TUGIMIN 

523530078345 

Sukorejo (4/7) 8,4 

115. AGUS MARWOTO 

523530787348 

Sukorejo (4/7) 5,2 

116. SUGITO 

523530394834 

Sukorejo (4/7) 3,7 

117. NU FAROKHI 

523530652739 

Sukorejo (5/7) 9,5 

118. QOMARIAH 

523530973484 

Sukorejo (5/7) 11,2 

119. SUBIAH 

523530773744 

Sukorejo (5/7) 7 

120. SASTRO WARDOYO 

523530897458 

Sukorejo (5/7) 11,8 

121. MUHAMAD ALI 

523530754876 

Sukorejo (5/7) 4 

122. NAWAWI 

523530767483 

Sukorejo (1/8) 13,5 

123. KRIWANTO 

523530892733 

Sukorejo (1/8) 9,7 

124. ADI SUMARTIN 

523530705845 

Sukorejo (1/8) 7,8 

125. SUGENG SUPRIYADI 

523530662349 

Sukorejo (1/8) 9 

126. WILUJENG WALUYO 

523530073847 

Sukorejo (1/8) 7 

127. GESANG PUJIANTO 

523530897585 

Sukorejo (3/8) 5,6 

128. AHMAD W. 

523530457374 

Sukorejo (3/8) 3,5 

129. MARGONO W. 

523530685772 

Sukorejo (3/8) 9 

130. SUMARDI 

523530078349 

Sukorejo (3/8) 5 

131. WAGIRAN Sukorejo (3/8) 7 
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523530074856 

132. KEMADI 

523530084594 

Sukorejo (4/11) 13,7 

133. DARMOJO 

523530908456 

Sukorejo (4/11) 4,7 

134. SUNARYO 

523530766344 

Sukorejo (5/11) 9,2 

135. MADENUR 

523530690453 

Sukorejo (6/11) 4,7 

136. HADI SUWEKO 

523530693645 

Sukorejo (6/11) 5,6 

 

Dari data tabel di atas, diperoleh graik : 
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Diagram 5. Nilai Tahanan Pentanahan Rumah Tinggal Di Kelurahan Sukorejo 
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Dari data tabel dan grafik, diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Nilai tahanan pentanahan rumah tinggal di Kelurahan sukorejo yang 

terendah sebesar 3,5Ω. 

b. Sedangkan nilai dari hasil pengukuran tahanan pentanahan yang paling 

tinngi sebesar 14,2Ω. 

Persentasi nilai tahanan pentanahan didapat dengan menggunakan rumus : 

  % =    X 100%   , (Muhamad Ali, 1998 : 184). 

Sehingga persentase hasil pengukuran tahanan pentanahan rumah tinggal 

adalah sebagai berikut :  

a. Untuk hasil pengukuran nilai tahahan pentanahan rumah tinggal yang 

memenuhi standar : 

 % =    X 100%    

Keterangan : 

% = persentase hasil pengukuran tahanan pentanahan rumah tinggal 

n = jumlah tahanan pentanahan rumah tinggal yang diteliti dan memenuhi 

nilai standar maksimum 10Ω. 

N = jumlah semua tahanan pentanahan rumah tinggal yang diteliti di 

Kelurahan Sekaran. 

% =  × 100% 

    = 0,808 × 100% 

    = 80,8% 
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b. Untuk hasil pengukuran nilai tahahan pentanahan rumah tinggal yang 

kurang memenuhi standar : 

 % =    X 100%    

Keterangan : 

% = persentase hasil pengukuran tahanan pentanahan rumah tinggal 

n = jumlah tahanan pentanahan rumah tinggal yang diteliti dan kurang 

memenuhi nilai standar maksimum 10Ω. 

N = jumlah semua tahanan pentanahan rumah tinggal yang diteliti di 

Kelurahan Sekaran. 

% =  × 100% 

    = 0,192 × 100% 

    = 19,2% 
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Diperoleh diagram : 

Diagram 6. Persentase Hasil Pengukuran Tahanan Pentanahan Rumah Tinggal Di 

Kelurahan Sukorejo 

 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan dari hasil 

pengukuran nilai tahanan pentanahan rumah tinggal di Kelurahan Sukorejo, 

bahwa dari hasil penghitungan dengan menggunakan rumus persentasi didapat 

80,8% nilai dari tahanan pentanahan rumah tinggal yang memenuhi standar 

maksimum 10Ω dan  19,2% nilai dari tahanan pentanahan rumah tinggal yang 

kurang memenuhi standar. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan dari analisis data hasil penelitian, dapat diketahui nilai 

tahanan pentanahan dari masing-masing  rumah tinngal di Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang yang telah diteliti. Hasil analisis data menyebutkan bahwa nilai 
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besar kecilnya tahanan pentanahan dipengaruhi oleh beberapa faktor (Prih 

Sumardjati, 2008 :167), yaitu:  

1. Bentuk elektroda.  

2. Jenis bahan dan ukuran elektroda.  

3. Jumlah/konfigurasi elektroda.  

4. Kedalaman pemancangan/penanaman di dalam tanah. 

5. Faktor-faktor alam. 

 Jika faktor-faktor tersebut dapat memenuhi syarat maka nilai tahanan 

pentanahan akan mendapatkan nilai tahanan pentanahan yang sesui standart. 

Menurut Prih Sumardjati, (2008 : 167) tahanan pentanahan satu elektroda di dekat 

sumber listrik, transformator atau jaringan saluran udara dengan jarak 200m 

maksimum adalah 10Ω dan tahanan pentanahan dalam suatu sistem tidak boleh 

lebih dari 5Ω. Dan juga dari standar peraturan umum listrik Negara (SPLN) 3 

(1987 : pasal 3) menyatakan bahwa tahanan pentanahan menyeluruh hantaran 

netral JTR yang telah tersambung pada transformator, tiang akhir, dan PHB 

utama maksimum 5Ω. Untuk keadaan khusus, misalnya pada JTR dengan 

transformator berkapasitas kecil (maksimum 50kV fasa-tunggal atau 150kVA 

fasa-tiga), jumlah konsumen yang masih rendah dan tahanan jenis tanahnya 

tinggi sehingga sukar didapat harga 5Ω, tahanan pentanahan menyeluruh 

diperkenankan maksimum 10Ω. Jadi, dengan kata lain standar tahanan 

pentanahan rumah tinggal maksimum adalah sebesar 10Ω, jika semakin kecil 

nilai tahanan pentanahan rumah tinggal tersebut, maka semakin baik sistem 

pentanahan yang terpasang. 
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 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, nilai tahanan pentanahan 

rumah tinggal di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah: 

1. Menurut data observasi yang diperoleh, untuk Kelurahan Sekaran 

dengan jumlah pelanggan listrik sebesar 392 pelanggan listrik dengan 

daya 450 VA, kemudian diambil sampelnya sebesar 25% menjadi 98 

pelanggan. Dari hasil pengukuran didapat 87,7% nilai tahanan 

pentanahan yang sesuai standar dari 86 rumah tinggal. Sedangkan nilai 

tahanan pentanahan yang tidak memenuhi standar sebanyak 12,3% dari 

12 rumah tinggal. Maka hasil dari penelitian ini nilai tahanan 

pentanahan rumah tinggal di Kelurahan Sekaran jika dilihat dari hasil 

persentase yang nilai tahanan pentanahannya sesuai standar sebanyak 

87,7%, ini termasuk dalam interval 76% - 100% dan masuk dalam 

kriteria memenuhi standar. 

2. Menurut data observasi yang diperoleh, untuk Kelurahan Pakintelan 

dengan jumlah pelanggan listrik sebesar 289 pelanggan listrik dengan 

daya 450VA, kemudian diambil sampelnya sebesar 25% menjadi 73 

pelanggan. Dari hasil pengukuran didapat 69,8% nilai tahanan 

pentanahan yang sesuai standar dari 51 rumah tinggal. Sedangkan nilai 

tahanan pentanahan yang tidak memenuhi standar sebanyak 30,2% dari 

22 rumah tinggal. Maka hasil dari penelitian ini nilai tahanan 

pentanahan rumah tinggal di Kelurahan Sekaran jika dilihat dari hasil 

persentase yang nilai tahanan pentanahannya sesuai standar sebanyak 
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69,8%, ini termasuk dalam interval 51% - 75% dan masuk dalam 

kriteria cukup memenuhi standar. 

3. Menurut data observasi yang diperoleh, untuk Kelurahan Sukorejo 

dengan jumlah pelanggan listrik sebesar 543 pelanggan listrik dengan 

daya 450VA, kemudian diambil sampelnya sebesar 25% menjadi 136 

pelanggan. Dari hasil pengukuran didapat 80,8% nilai tahanan 

pentanahan yang sesuai standar dari 110 rumah tinggal. Sedangkan 

nilai tahanan pentanahan yang tidak memenuhi standar sebanyak 

19,2% dari 26 rumah tinggal. Maka hasil dari penelitian ini nilai 

tahanan pentanahan rumah tinggal di Kelurahan Sekaran jika dilihat 

dari hasil persentase yang nilai tahanan pentanahannya sesuai standar 

sebanyak 80,8%, ini termasuk dalam interval 76% - 100% dan masuk 

dalam kriteria memenuhi standar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian dengan judul “Tahanan 

Pentanahan Rumah Tinggal Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang” 

adalah persentase nilai tahanan pentanahan rumah tinggal, yaitu : 

1. Nilai tahanan pentanahan di Kelurahan Sekaran termasuk dalam kriteria 

memenuhi syarat karena masuk didalam interval 75%  - 100%.  

2. Pada kelurahan pakintelan, dalam hasil pengukuran dan analisis data 

secara persentase didapat 69,8%, dilihat dari kriteria persentase maka 

termasuk dalam kriteria cukup memenuhi standar, karena masuk dalam 

interval 51% - 75%.  

3. Sedangkan pada Kelurahan Sukorejo didapat 80,8%, masuk interval 75% - 

100%, sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi syarat 

 

B. Saran 

1. Adanya tahanan pentanahan rumah tinggal yang kurang memenuhi standar 

di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, hendaknya PT.PLN (persero) 

ranting Semarang segera melakukan peninjauan ulang, terutama pada 

sistem pentanahan rumah tinggal yang nilai tahanan pentanahannya kurang 

memenuhi standar. 
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2. Bagi konsumen listrik hendaknya lebih teliti dalam mengganti piranti 

listrik yang rusak dan segera menghubungi PT. PLN (Persero) atau Biro 

Teknik Listrik setempat, jika terjadi kerusakan yang serius pada instalasi 

listriknya. 

 

C. Kelemahan Dan Hambatan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat kelemahan dan hambatan yang tidak dapat 

dihindari, antara lain: 

1. Pengukuran RPentanahan  dalam penelitian ini hanya dilakukan menggunakan 

earth meter dengan dua elektroda bantu. 

2. Earth meter yang digunakan untuk penelitian tidak dikalibrasi. 

3.  Hasil penelitian hanya berlaku untuk wilayah Kelurahan Sekaran, 

Pakintelan, dan Sukorejo. 
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Terminal Petanahan Pada MCB (warna merah) Earthmeter (Earthtester) 
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