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The value of grounding resistance is influenced by soil resistivity value. Some of 

the factors that influence it are soil structure, temperature, water content in the soil 

(humidity) and the effect of the chemical content in the soil. Concrete is a solid 

object composed of cement, sand and gravel that has characteristics for binding 

water that has been contained in it and maintain substances around it so that it can 

retain moisture in the soil. The addition of bentonite additives and coconut fiber 

waste into the concrete is to increase water absorption in the concrete as of the 

value of the resulting earth resistance is better. Additives are used with the 

addition of 30% bentonite from the amount of cement and the addition of 1.5% 

coconut fiber from the volume of concrete is 300 gr and 0.75% from volume of 

concrete is 150 gr. There are four concrete variations, such as the concrete that is 

composed of 30% bentonite, the concrete that is composed of  30% bentonite and 

1.5% coconut fiber, the concrete that is composed of 30% bentonite and 0.75% 

coconut fiber, and concrete that is composed of  1.5% coconut fiber. The purpose 

of this study was to analyze changes in the value of grounding resistance using 

concrete composed of bentonite and coconut fibers and to know the best 

composition in reducing the value of grounding resistance. The average values of 

grounding resistance produced are 45,896 Ω for concrete which is composed of 

30% bentonite and 1.5% of coconut fiber, 50,192 Ω for concrete which is 

composed of 30% bentonite and 0.75% coconut fiber, 54,546 Ω for 30% 

bentonite, and 66,158 Ω for concrete that is composed of 1.5% coconut fiber. The 

highest percentage change in resistance value is 72% with the average resistance 

value is 45,896 Ω using the concrete that is composed of 30% bentonite of the 

amount of cement and 1.5% coconut fiber from the concrete volume which is 25 x 

25 x 30 cm. 
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Nilai tahanan pentanahan dipengaruhi oleh besarnya nilai tahanan jenis tanah. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tahanan jenis tanah antara lain adalah 

struktur tanah, temperatur, kandungan air dalam tanah (kelembaban), dan 

pengaruh kandungan kimia di dalam tanah. Beton merupakan suatu benda padat 

yang tersusun dari semen, pasir, dan kerikil yang memiliki karakteristik yang 

dapat mengikat air yang sudah terkandung di dalamnya dan memepertahankan 

zat-zat disekitarnya sehingga mampu mempertahankan kelembaban pada tanah. 

Pencampuran zat aditif bentonit dan penambahan limbah serabut kelapa ke dalam 

beton untuk meningkatkan penyerapan air pada beton sehingga nilai tahanan 

pentanahan yang dihasilkan lebih baik. Pencampuran zat aditif pada beton adalah 

menggunakan bentonit 30% dari jumlah semen serta penambahan serabut kelapa 

1,5% dari volume beton yaitu 300 gr dan 0,75% dari volume beton yaitu 150 gr. 

Variasi beton yang digunakan ada 4, yaitu beton yang tercampur bentonit 30%, 

beton yang tercampur bentonit 30% dan serabut kelapa 1,5%, beton yang 

tercampur bentonit 30% dan serabut kelapa 0,75%, serta beton yang tercampur 

serabut kelapa 1,5%. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

perubahan nilai tahanan pentanahan menggunakan beton yang tercampur bentonit 

dan serabut kelapa dan mengetahui campuran terbaik untuk menurunkan nilai 

tahanan pentanahan. Nilai rata-rata tahanan pentanahan yang dihasilkan adalah  

45,896 Ω untuk beton yang tercampur bentonit 30% dan serabut kelapa 1,5%, 

50,192 Ω untuk beton yang tercampur bentonit 30% dan serabut kelapa 0,75%, 

54,546 Ω untuk beton yang tercampur bentonit 30%, dan 66,158 Ω untuk beton 

yang tercampur serabut kelapa 1,5%. Persentase perubahan nilai tahan paling 

tinggi adalah 72% dengan nilai tahanan rata-rata 45,896 Ω yaitu menggunakan 

beton yang tercampur bentonit 30% dari jumlah semen dan serabut kelapa 1,5% 

dari voulme beton yaitu 25 x 25 x 30 cm. 

 

Kata kunci : tahanan pentanahan, tahanan jenis tanah,ufer grounding, beton, 

bentonit, limbahserabut kelapa. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem pentanahan yang baik dan efektif memiliki peran dalam keamanan dan 

proteksi dalam sistem tenaga listrik, terutama saat adanya gangguan yang 

berhubungan dengan tanah sehingga kerugian dapat dikurangi bahkan dihindari. 

Pada saat terjadi gangguan pada sistem tenaga listrik, dengan adanya sistem 

pentanahan maka arus gangguan yang timbul dapat cepat teralirkan kedalam tanah 

serta disebarkan kesegala arah[1].
 

Sistem pentanahan berfungsi sebagai pengaman terhadap perangkat-perangkat 

yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga. Sistem pentanahan juga 

merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan untuk menjamin 

keamanan dan keandalan salah satunya pada operasi sistem tenaga listrik. Dengan 

adanya pentanahan yang baik dan efektif, diharapkan kerugian yang timbul oleh 

gangguan arus dan tegangan lebih dapat dikurangi bahkan dihindari. 

Menurut PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) 2000, standar untuk tahanan 

pentanahan yang berlaku adalah tidak boleh lebih dari 5 Ω ( < 5 Ω ) namun pada 

daerah yang memiliki tahanan jenis tanah yang cukup tinggi maka standar 

maksimumnya adalah 10 Ω. Semakin kecilnya nilai tahanan pentanahan tersebut 

maka arus gangguan yang timbul pada sistem dapat dengan cepat tersebar merata 
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di dalam tanah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai tahanan 

pentanahan antara lain jenis tanah, kadar garam tanah,  temperatur tanah,  

kelembaban tanah serta kandungan kimia dalam tanah. Adanya beberapa faktor 

tersebut menyebabkan nilai tahanan pentanahan tidak sesuai dengan standar yang 

ada[2].
 

Pada daerah yang memiliki tahanan jenis tanah yang tinggi sering ditemui 

kesulitan untuk mencapai nilai tahanan pentanahan yang kecil sesuai dengan 

standar. Ada beberapa cara untuk mengkondisikan tanah agar lokasi elektroda 

yang nantinya ditanam memiliki tahanan jenis tanah yang rendah dan sesuai 

standar, salah satunya adalah dengan penambahan zat aditif pada tanah. Zat aditif 

tersebut dapat berupa gipsum, garam, zeolit, serbuk arang, dan bentonit[3].
 

Pada penelitian ini menggunakan zat aditif bentonit dan serabut kelapa yang 

terkomposisi ke dalam beton. Bentonit merupakan suatu zat aditif yang mampu 

menyerap air dan menahannya dalam waktu yang lama[4].
 

Bentonit juga 

mengandung unsur-unsur yang bersifat elektrolit. Serabut kelapa merupakan salah 

satu biomassa yang mudah didapatkan dan dimanfaatkan karena dapat menahan 

kandungan air dan unsur kimia pupuk serta dapat menetralkan keasaman tanah[5]. 

Beton merupakan campuran dari semen, pasir, dan agregat sehingga menjadi 

benda padat yang memiliki karakteristik absorpsi yang dapat menyerap air dan 

mampu memepertahankan kelembaban tanah disekitarnya[6]. Pemanfaatan limbah 

serabut kelapa belum dimanfaatkan sebagai suatu zat aditif untuk menurunkan 

nilai tahanan pentanahan, limbah serabut kelapa hanya dimanfaatkan sebagai 

campuran beton untuk menambah kuat tekan pada beton. Penelitian ini dilakukan 

dengan proses pencampuran zat aditif bentonit dan limbah serabut kelapa ke 
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dalam beton, kemudian digunakan sebagai bahan untuk menimbun lubang 

pentanahannya dengan menggunakan model 1 batang elektroda (driven rod) yang 

diikat pada kerangka beton dan akan diuji pada tanah. Nilai tahanan pentanahan 

tersebut akan didapat melalui hasil pengukuran menggunakan alat pengukuran 

earth tester dengan metode 3 titik. Pengukuran dilakukan selama 2 kali dalam 

sehari untuk mengamati nilai tahanan pentanahan. 

Hasil penelitan ini diharapkan bentonit dan serabut kelapa yang tercampur ke 

dalam beton dapat memperbaiki nilai tahanan pentanahan dan nantinya dapat 

digunakan sebagai acuan dalam perencanaan atau pemasangan sistem pentanahan 

pada konstruksi bangunan gedung-gedung ataupun ditempat lainnya.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh penambahan bentonit dan serabut kelapa ke dalam 

beton pada sistem ufer grounding dengan menggunakan elektroda batang 

terhadap nilai tahanan pentanahan. 

2. Mengetahui pengkomposisian campuran terbaik serabut  kelapa ke dalam 

beton untuk menurunkan nilai tahanan pentanahan. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dengan menggunakan zat aditif bentonit dan serabut kelapa yang tercampur 

ke dalam beton dapat menurunkan tahanan pentanahan jauh lebih kecil 

dibandingkan tanpa menggunakan serabut kelapa. 
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2. Dapat mengetahui presentase perubahan nilai tahanan pentanahan dengan 

variasi penambahan serabut kelapa ke dalam beton. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini antara lain: 

1. Bagaimana perubahan nilai tahanan pentanahan jika menggunakan beton 

yang tercampur bentonit dan serabut kelapa dengan menggunakan elektroda 

batang yang diikat pada kerangka besi? 

2. Bagaimana presentase perubahan nilai perbaikan nilai tahanan pentanahan 

dengan variasi penambahan serabut kelapa? 

 

1.5. Batasan Masalah 

Untuk membatasi pokok persoalan penelitian ini maka diperlukan batasan 

masalah antara lain: 

1. Metode pentanahan yang digunakan adalah metode driven rod atau batang 

tunggal dengan panjang 50 centimeter yang diikat pada kerangka besi. 

2. Penelitian dilakukan dengan kedalam 50 centimeter, volume beton 25 x 25 x 

30 centimeter dan volume kerangka besi 20 x 20 x 25 centimeter. 

3. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode 3 

titik (three point method). 

4. Proses kimiawi beton yang tercampur dengan bentonit dan serabut kelapa 

tidak dibahas secara terperinci. 
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1.6. Hipotesis 

Kelembaban, kandungan air serta kepadatan tanah sangat mempengaruhi nilai 

resistansi jenis tanah. Nilai tahanan pentanahan dapat diturunkan menggunakan 

zat aditif yang mempunyai sifat penyerapan yang baik terhadap zat yang bersifat 

konduktif yang ada disekitarnya dan dapat mempertahankan air yang telah 

diserapnya. Pada penelitian ini, beton yang terdapat campuran bentonit dan 

serabut kelapa dipilih untuk menurunkan nilai tahanan pentanahan dengan 

menggunakan elektroda batang yang ditanamkan kedalam beton. Penggunaan 

beton yang tercampur bentonit dan serabut kelapa sehingga menjadi benda padat 

akan memiliki karakteristik absorpsi yang dapat menyerap air dan 

memepertahankan zat-zat disekitarnya  sehingga mampu mempertahankan 

kelembaban pada tanah. Variasi penambahan serabut kelapa kedalam beton akan 

dibandingkan sehingga didapatkan presentase nilai tahanan pentanahan yang 

paling baik. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini, terdiri dari lima bab dengan perincian 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah beserta 

penyelesaiannya. Pada latar belakang ini menjelaskan tugas akhir secara umum 

tentang perbaikan tahanan pentanahan. Setelah itu juga pada bab ini berisi tentang 

tujuan, manfaat, batasan masalah, perumusan masalah, hipotesis dan sistematika 

penulisan penelitian. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II ini menjelaskan mengenai teori-teori dasar yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

penelitian, diantaranya waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan  penelitian, 

serta metode penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi hasil dari pengujian yang telah dilakukan dan analisis hasil dari 

pengujian tersebut.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V merupakan kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan dan 

kemudian diberikan saran-saran yang perlu dipertimbangkan dalam upaya 

pengembangan mengenai penelitian ini lebih lanjut.  

DAFTAR PUSTAKA 

Kumpulan literatur yang dijadikan sebagai sumber bahan acuan dalam penulisan 

laporan tugas akhir ini.  

LAMPIRAN  

Data-data perhitungan serta keterangan-keterangan lainnya. 



 

 

 
 
 
 
 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Definisi Sistem Pentanahan 

Sistem pentanahan merupakan salah satu faktor yang mempunyai peranan penting 

dalam usaha pengamanan (perlindungan) sistem tenaga listrik ketika terjadi 

gangguan yang disebabkan oleh arus dan tegangan lebih. Ketika terjadi gangguan 

pada peralatan listrik, sistem pentanahan akan mengalirkan arus gangguan secara 

cepat ke dalam tanah dan disebarkan kesegala arah[1].  

Menurut IEEE Std 142
TM

-2007, tujuan dari sistem pentanahan yaitu : 

a. Membatasi besarnya tegangan terhadap bumi agar berada dalam batasan 

yang diperbolehkan. 

b. Menyediakan jalur bagi aliran arus yang dapat memberikan deteksi 

terjadinya hubungan yang tidak dikehendaki antara kondukor sistem dan 

bumi. Deteksi ini akan mengakibatkan beroperasinya peralatan otomatis 

yang memutus suplai tegangan dari konduktor tersebut[2]. 

Sistem pentanahan sebagai pengaman berfungsi memperkecil kemungkinan 

seseorang terkena dampak ganguan listrik tergangan sentuh dan tegangan langkah 

baik dalam keadaan normal atau tidak dari tegangan sentuh dan tegangan langkah. 

Kerugian yang ditimbulkan akibat sistem pentanahan yang tidak memenuhi 

standar dapat mengakibatkan kecelakaan pada manusia dan kerugian material 
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yang cukup besar[3]. Berikut ini adalah beberapa organisasi mengeluarkan 

rekomendasi dan standar untuk sistem pentanahan sebagai proteksi seperti ANSI 

(American National Standard Institute), NEC (National Electric Code), TIS 

(Telecommunications Industry Standard) dan IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers). 

Tahanan pentanahan sangat dipengaruhi oleh tahanan jenis, ukuran elektroda 

pentanahan dan banyaknya elektroda yang ditanamkan. Memperkecil tahanan 

pentanahan dapat dilakukan dengan cara antara lain: 

a.  Merencanakan jenis elektroda dan metode elektroda yang dibutuhkan sampai 

mendapatkan nilai tahanan pentanahan yang sesuai. 

b.   Menimbun suatu zat kimia didalam tanah yang mampu menjaga nilai tahanan 

pentanahan yang rendah dalam jangka waktu yang panjang, tidak larut atau 

hancur dalam waktu yang lama, dan memiliki harga yang ekonomis. 

c.  Merencanakan elektroda pentanahan dan menimbum zat kimia didalam 

tanah[1].
 

 

2.2. Elektroda Pentanahan
 

Suatu sistem pentanahan menjadi  bagian esensial  dari sistem tenaga listrik untuk 

mencegah potensi  bahaya  listrik terhadap manusia, peralatan maupun sistem 

pelayanannya. Untuk membuat suatu sistem pentanahan diperlukan suatu 

elektroda batang pentanahan, yang ditanam dalam tanah sehingga akan membuat 

kontak langsung dengan tanah. Bahan yang digunakan untuk elektroda batang 

pentanahan adalah logam yang mempunyai konduktivitas tinggi dan harga yang 

ekonomis yaitu tembaga. 
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Jenis-jenis elektroda pentanahan yang biasa digunakan pada sistem pentanahan 

adalah sebagai berikut: 

a. Elektroda Batang 

Elektroda batang terbuat dari logam atau besi dilapisi tembaga yang 

banyak digunakan pada sistem pentanahan terutama pada gardu induk. 

Elektroda batang ditancapkan tegak lurus ke dalam tanah dan salah satu 

ujungnya lancip dengan serta dilengkapi dengan klem dan baut klem yang 

mampu menjempit penghantar. Jumlah dan ukuran elektroda batang dapat 

dipilih dan disesuaikan dengan resistansi tanah yang dibutuhkan. Jika 

mengharapkan nilai resistansi pentanahan yang lebih rendah maka dapat 

dilakukan dengan menghubungkan paralel beberapa elektroda batang. 

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan yaitu jarak antar elektroda batang, 

minimal dua kali panjang efektif dari suatu batang elektroda. 

 

               Gambar 2.1 Elektroda Batang[3] 
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b. Elektroda Pelat 

Bentuk elektroda pelat biasanya persegi atau persegi panjang yang terbuat 

dari tembaga, timah atau pelat baja yang ditanam di dalam tanah sekrang-

kurangnya 1.5 meter dari permukaan tanah. Cara penanaman biasanya 

secara vertical, sebab dengan menanam secara horizontal hasilnya tidak 

berbeda jauh dengan vertical. Penanaman secara vertical adalah lebih 

praktis dan ekonomis. 

Luas plat yang harus dipergunakan tergantung dari besar resistansi 

pentanahan yang dibutuhkan. Pada umumya satu lembar plat sudah cukup 

memadai, namun pengunaan elektroda plat ini sebenarnya kurang 

ekonomis, karena untuk mencapai nilai resistansi yang sama dengan 

elektroda batang atau pita dibutuhkan lebih banyak bahan. 

 

Gambar 2.2 Elektroda Pelat[3] 

  

c. Elektroda Pita 

Elektroda pita merupakan elektroda terbuat dari hantaran yang tersusun 

kawat konduktor yang dapat berbentuk pita atau berpenampang bulat atau 

hantaran pilin yang pada umumnya ditanam secara dangkal. Elektroda pita 

ini bisa dipasang pada struktur tanah yang mempunyai tahanan jenis tanah 
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rendah pada permukaan dan pada daerah yang tidak mengalami 

kekeringan. Hal ini cocok pada daerah-daerah pegunungan dimana harga 

tahanan jenis tanah makin tinggi dengan kedalaman. Elektroda ini dapat 

ditanam sebagai pita lurus, radial, melingkar, atau kombinasi bentuk 

tersebut. 

 

Gambar 2.3 Elektroda Pita[3] 

 

Sedangkan untuk metode penanaman elektroda pentanahan terdapat beberapa 

metode yang umum digunakan, yaitu : 

a. Sistem pentanahan driven rod 

Sistem pentanahan driven rod merupakan suatu sistem penanaman 

elektroda batang (rod) secara tegak lurus dengan tanah, dimana arus 

kesalahan akan mengalir dari elektroda tersebut ke tanah disekitarnya. 

Persamaan untuk mencari nilai tahanan pentanahan pada sistem 

pentanahan driven rod adalah sebagai berikut. 

 

𝑅 =
𝜌

2𝜋𝑙
[ln  

4𝑙

𝑎
 − 1]  .............................. (2.1)  
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Dimana : ρ = tahanan jenis tanah (ohm.m) 

   𝜋 = 3.14 atau (22/7) 

  𝑙  = panjang elektroda (m) 

  𝑎 = jari-jari elektroda (m) 

b. Sistem pentanahan counterpoise 

Sistem pentanahan counterpoise adalah dengan menanam elektroda 

beberapa puluh centimeter dan ditanam posisi sejajar dengan permukaan 

tanah dan direntangkan menjauhi sistem yang dilindungi. Pentanahan 

dengan counterpoise biasanya digunakan apabila tahanan tanah terlalu 

tinggi dan tidak dapat dikurangi dengan cara pentanahan driven rod, 

biasanya karena tahanan jenis tanah terlalu tinggi.  

c. Sistem pentanahan grid 

Sistem pentanahan grid adalah cara pentanahan dengan jalan memasang 

elektroda kawat membujur dan melintang di bawah tanah yang satu sama 

yang lain dihubungkan disetiap tempat sehingga membentuk jala (mesh). 

Sistem pentanahan grid biasnya dipasang di gardu induk dengan tujuan 

untuk mendapatkan tahanan tanah yang sangat kecil (kurang dari 1 

ohm)[2].
 

d. Sistem pentanahan ufer grounding 

Ufer grounding adalah elektroda yang dibungkus dengan beton seperti 

pondasi bangunan yang bersentuhan langsung dengan bumi untuk 

digunakan sebagai grounding. Konsep ini didasarkan konduktivitas beton 

dan luas permukaannya yang besar sehingga bisa menangani beban arus 

yang sangat tinggi[13]. 
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Gambar 2.4 Ufer grounding[13] 

 

2.3. Bagian-Bagian yang Ditanahkan
 

Bagian-bagian yang harus ditanahkan adalah : 

1. Peralatan listrik yang dalam keadaan normal tidak dialiri arus listrik tetapi 

berpotensi teraliri arus listrik saat terjadi gangguan. 

2. Bagian bawah arrester agar arus yang ditimbulkan petir dapat dialirkan ke 

tanah. 

3. Kawat tanah yang ada pada bagian atas saluran transmisi. Kawat petir ini 

berada di sepanjang saluran transmisi, semua kaki tiang transmisi harus 

ditanahkan agar petir yang menyambar kawat petir dapat disalurkan ke 

tanah melalui kaki tiang saluran transmisi. 

4. Titik netral dari transformator atau titik netral dari generator. Tujuan dari 

pengetanahan titik netral adalah untuk membatasi besar arus gangguan 

tanah dan tegangan dari fasa-fasa yang tidak terganggu pada sistem yang 

terdiri dari generator dan transformator. Pemilihan metode pengetanahan 

yang tepat dapat menghindarkan kerusakan pada peralatan sistem tenaga 

serta menghindarkan bahaya bagi keselamatan personil operasi dan 

pemeliharaan[1]. 
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2.4. Tahanan Jenis Tanah (ρ) 

Tahanan jenis tanah adalah sebuah faktor keseimbangan anatara tahanan tanah 

dan kapasitansi disekitarnya yang direpresentasikan dengan ρ (rho) dalam sebuah 

persamaan matematik. Tahan jenis tanah dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

ρ = 2π α Rt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.2) 

  dimana: ρ = Tahanan jenis rata-rata tanah (ohm-meter)  

    α  = Jarak antara batang elektroda yang terdekat (meter) 

    𝑅𝑡= Tahanan tanah terukur (ohm) 

Untuk memperoleh harga tahanan jenis tanah yang akurat diperlukan pengukuran 

secara langsung pada lokasi karena struktur tanah yang sesungguhnya tidak 

sesederhana yang diperkirakan. Pada suatu lokasi tertentu sering dijumpai 

beberapa jenis tanah yang mempunyai tahanan jenis yang berbeda-beda (non 

uniform), contohnya seperti pada Tabel 2.1[1]. 

Tabel 2.1 Tahanan jenis tanah 

No. Jenis Tanah Tahanan jenis tanah (ohm.m) 

1 Tanah Rawa 10-40 

2 Tanah Pertanian 20-100 

3 Pasir Basah 50-200 

4 Kerikil Basah 200-3000 

5 Kerikil Kering <1000 

6 Tanah Berbatu 2000-3000 

Sumber: PUIL 2000 

 

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tahanan Jenis Tanah
 

Beberapa faktor yang mempengaruhi tahanan jenis tanah antara lain: 
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a. Pengaruh kandungan air (kelembaban) 

Kelembaban tanah sangat berpengaruh terhadap perubahan tahanan jenis 

tanah terutama kandungan air tanah sampai dengan 20%. Dalam salah satu 

test laboratorium untuk tanah merah penurunan kandungan air tanah dari 20% 

ke 10% menyebabkan tahanan jenis tanah turun sampai 30 kali. Kenaikan 

kandungan air tanah diatas 20% pengaruhnya sedikit sekali. Semakin lembab 

kadar air pada lapisan tanah tersebut semakin tinggi dan tahanan jenisnya 

akan semakin rendah. 

b. Pengaruh Temperatur 

Pengaruh temperatur pada tahanan jenis tanah sangat kecil sekali pada 

kondisi di atas titik beku air (0
o
), sedangkan untuk kondisi di bawah titik beku 

tahanan jenis tanah bertambah besar. Hal ini di karenakan pada temperatur di 

bawah titik beku molekul-molekul air dalam tanah sulit untuk bergerak 

sehingga daya hantar listrik tanah menjadi sangat rendah. Temperatur tanah 

juga dipengaruhi oleh musim lingkungan tersebut. 

c. Pengaruh Bahan Kimia 

Pengaruh dari unsur-unsur kimia yang ada di dalam tanah mempengaruhi 

besar resistansi tanah tersebut. Kandungan tanah seperti garam yang dapat 

larut, asam atau alkali akan memiliki resistansi bervariasi dimana variasinya 

meluas sesuai dengan jumlah dan tipe dari kandungan kimia tersebut[1]. 

 

2.6. Pengukuran Tahanan Pentanahan 

Berdasarkan ANSI / IEEE std 80-2000, ada beberapa metode yang digunakan 

untuk mengukur tahanan pentanahan dari suatu elektroda pentanahan. Metode 
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yang digunakan untuk mengukur tahanan pentanahan adalah metode dua titik, 

metode tiga titik dan metode Fall of Potential. 

Pada pengujian ini metode yang digunakan adalah metode 3 titik. Three-point 

method atau yang dikenal dengan metode 3 titik sering digunakan untuk 

mengukur tahanan elektroda pembumian atau pentanahan. Pada Gambar 2.7 

ditunjukkan tiga buah batang elektroda, dimana batang elektroda 1 merupakan 

batang elektroda yang tahanannya diukur dan untuk batang elektroda 2 dan 3 

berfungsi sebagai batang elektroda pembantu yang nilai tahanannya pun belum 

diketahui[15]. 

 

Gambar 2.5 Rangakaian pengukuran pentanahan dengan metode tiga titik[3] 

 

2.7. Beton
 

Beton merupakan campuran yang homogen antara semen, air dan aggregat. 

Karakteristik beton adalah mempunyai tegangan hancur tekan yang tinggi serta 

tegangan hancur tarik yang rendah. Beton merupakan fungsi dari bahan 

penyusunnya yang terdiri dari bahan semen hidrolik (Portland cement), agregat 

kasar, agregat halus, air, dan bahan tambah (admixture atau additive)[6]. 

Keuntungan menggunakan beton yaitu memiliki permukaan yang lebih luas 
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sehingga bisa lebih banyak menyerap air dan mampu menjaga  kelembapan tanah 

lebih lama. Pencampuran bentonit dan serabut kelapa ke dalam beton mampu 

meningkatkan konduktitas beton sehingga lebih cepat menyebarkan arus 

gangguan[16,17,18]. Penambahan bentonit dan serat serabut kelapa ke dalam 

beton yang paling optimal yaitu 30 % bentonit dari jumlah perbandingan semen 

dan 1,5 % serat serabut kelapa dari volume beton [16,17].  

a. Semen portland 

Semen portland adalah bahan konstruksi yang paling banyak digunakan 

dalam perkejaan beton. Menurut ASTM C-150,1985, semen portland 

didefinisikan sebagai semen hidrolik yang dihasilkan dengan menggiling 

klinker yang terdiri dari kalsium silikat hidrolik, yang umumnya 

mengandung satu atau lebih bentuk kalsium sulfat sebagai bahan 

tambahan yang digiling bersama-sama dengan bahan utamanya. Semen 

merupakan bahan ikat yang penting dan banyak digunakan dalam 

pembangunan fisik disektor konstruksi sipil. Semen yang digunakan untuk 

pekerjaan beton harus disesuaikan dengan rencana kekuatan dan 

spesifikasi teknik yang diberikan.  

Semen portland dibuat dari serbuk halus mineral kristalin yang komposisi 

utamanya adalah kalsium dan almunium silikat. Penambahan air pada 

mineral ini menghasilakan suatu pasta yang jika mengering akan 

mempunyai kekuatan seperti batu. Berat jenis yang dihasilkan berkisar 

antara 3.12 dan 3.16 dan berat volume sekitar 1500 kg/cm 3 . Bahan utama 

pembentuk semen portland adalah kapur (CaO), silica (SiO3), alumina 

(A12O3), sedikit magnesia (MgO), dan terkadang sedikit alkali. Untuk 
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dapat mengkontrol komposisinya, terkadang ditambah oksida besi, 

sedangkan gypsum (CaSO4.2H2O) ditambahakn untuk mengatur waktu 

ikat semen[7].
 

 

Gambar 2.6 Semen portland 

 

b. Batu pecah (split) 

Batu pecah merupakan hasil pengolahan batu dengan stone crusher. 

Butiran yang dihasilkan berbentuk tajam sehingga dapat memperkuat 

mortar. Batu pecah ini paling sering digunakan dalam pekerjaan struktural. 

Ukuran yang dikenal dalam pekerjaan beton adalah ukuran 10/20 dan 

20/30. Fungsi utama dari batu pecah sendiri adalah sebagai bahan 

penyusun pada campuran beton yang dicampur dengan pasir, semen dan 

air[8].
 

 

                   Gambar 2.7 Batu pecah (split) 
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c. Pasir 

Pasir yang digunakan dalam campuran beton jika dilihat dari sumbernya 

dapat berasal dari sungai ataupun galian tambang (quarry). Agregat 

berasal dari tanah galian, yaitu tanah yang dibuka lapisan penutupnya 

(pre-striping), biasanya berbentuk tajam, bersudut, berpori dan bebas dari 

kandungan garam. Pengaruh material terhadap kekuatan beton bila beton 

dibuat dengan campuran agregat yang terdiri dari 60% agregat kuat dan 

40% agregat lemah. Perbandingan kekuatan agregat juga menentukan 

kekuatan tekan beton yang akan dibuat[9].
 

 

                  Gambar 2.8 Pasir 

 

d. Air 

Air diperlukan pada pembuatan beton untuk pemicu proses kimiawi 

semen, membasahi agregat dan memberikan kemudahan pekerjaan beton. 

Air yang dapat diminum umumnya dapat digunakan sebagai campuran 

beton. Perbandingan air dengan semen merupakan suatu hal yang amat 

penting, yang biasanya disebut faktor air semen (FAS). Air yang 

berlebihan dapat menyebabkan banyaknya gelembung air setelah proses 

hidrasi selesai, sedangkan air yang terlalu sedikit menyebabkan proses 
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hidrasi tidak tercapai seluruhnya, sehingga akan mempengaruhi kekuatan 

beton itu sendiri. Air digunakan untuk campuran beton harus bersih, tidak 

boleh mengandung minyak, asam, alkali, zat organil, atau bahan lainnya 

yang dapat merusak beton atau tulangan[10].
 

e. Kerangka Besi 

Kerangka besi merupakan konduktor yang digunakan untuk mengikat 

batang elektroda serta untuk membuat dan menahan bentuk cetakan beton. 

Kerangka besi yang optimal untuk sistem pentanahan harus dibungkus 

beton minimal 50,8 mm[13]. 

 

Gambar 2.9 Kerangka besi 

 

2.8. Bentonit 

Bentonit merupakan suatu jenis lempung yang sebagian besar mengandung 

montmorillonit  lebih dari 85% dengan mineral-mineral seperti kwarsa, kalsit, 

dolomit, feldspars, dan mineral lainnya[11].  
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    Gambar 2.10 Bentonit 

 

Bentonit sering digunakan karena memiliki sifat
 
: 

1. Memiliki sifat tahanan jenis yang sangat rendah dan stabil. 

2. Bentonit dapat mengembang menjadi beberapa kali lipat bila dicelupkan 

ke dalam air dan dapat menahan air pada strukturnya. 

3. Bentonit memiliki harga yang ekonomis. 

4. Bentonit tidak menyebabkan korosi pada elektroda. 

5. Bentonit tidak mudah hancur karena bentonit merupakan bagian dari 

tanah lait itu sendiri[12]. 

Berdasarkan tipenya, bentonit dibagi menjadi dua, yaitu Na-Bentonit dan Ca 

Bentonit.  Pada penelitian ini bentonit yang digunakan adalah bentonit tipe Na-

bentonit. Na bentonit memiliki daya mengembang hingga delapan kali apabila 

dicelupkan ke dalam air, dan tetap terdispersi beberapa waktu di dalam air. Dalam 

keadaan kering berwarna putih atau kream, pada keadaan basah dan terkena sinar 

matahari akan berwarna mengkilap. Perbandingan antara kation Na
+
 dan kation 

Ca
+
 yang terdapat di dalamnya cukup tinggi, serta suspensi koloidalnya 

mempunyai pH 8,5 sampai 9,8[11].
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2.9. Serabut Kelapa
 

Serabut kelapa adalah salah satu biomassa yang mudah didapatkan dan 

dimanfaatkan karena dapat menahan kandungan air dan unsur kimia pupuk serta 

dapat menetralkan keasaman tanah. Serabut kelapa terdiri dari serat (fiber) dan 

gabus (pitch) yang menghubungkan satu serat dengan serat yang lainnya. Serabut 

kelapa terdiri dari 75% serat dan 25% gabus. Potensi penggunaan serat serabut 

kelapa sebagai biosorben untuk menghilangkan logam berat dari perairan cukup 

tinggi karena serat sabut kelapa mengandung lignin (35% – 45%) dan selulosa 

(23%–43%). Serat serabut kelapa sangat berpotensi sebagai biosorben karena 

mengandung selulosa yang di dalam struktur molekulnya mengandung gugus 

karboksil serta lignin yang mengandung asam phenolat yang ikut ambil bagian 

dalam pengikatan logam. Selulosa dan lignin adalah biopolimer yang 

berhubungan dengan proses pemisahan logam logam berat.   

Adapun kandungan unsur hara yang dimiliki serabut kelapa baik makro atau mikro 

ternyata sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kandungan unsur hara makro dan mikro 

yang terdapat pada sabut kelapa antara lain (K) Kalium, (P) Fosfor, (Ca) Calsium, 

(Mg) Magnesium, (Na) Natrium dan beberapa mineral lainnya. Namun dari sekian 

banyak kandungan unsur hara yang dimiliki cocopeat, ternyata jumlah yang paling 

berlimpah adalah unsur K (kalium). Seperti yang telah kita ketahui 

bahwa kandungan (P) Fosfor dan (K) Kalium sangat dibutuhkan tanaman saat 

proses pembentukan buah serta peningkatan rasa untuk segala jenis buah[5].
 

http://www.organikilo.co/2016/03/kandungan-mineral-air-laut-untuk.html
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Gambar 2.11 Serabut Kelapa 

 

2.10. Penelitian yang Pernah Dilakukan 

1. Siow Chun Lim, “Behavior of a new material that improves ufer 

grounding practice”, 2016. Penelitian ini membandingkan antara beton 

murni dengan beton menggunakan komposisi terbaik yaitu bentonit : 

semen : pasir : kerikil (0.3 : 0.7 : 2 : 4) dan ditanam pada resistivitas tanah 

yang berbeda. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah beton dengan 

komposisi terbaik menghasilkan resistivitas tanah lebih rendah.  

2. Siow Chun Lim, “Preliminary results of the performance of grounding 

electrodes encased in bentonite-mixed concrete”, 2013. Penelitian ini 

melakukan pencampuran beton dengan bentonit, banyak semen diganti 

dengan bentonit sebanyak 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% dan 70%. 

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pada pencampuran bentonit 

sebanyak 20% didapat resistansi yang sangat tinggi pada awal pengukuran, 

namun setelah bulan pertama mendapatkan nilai tahanan yang stabil dan 

konsisten lebih rendah. Sedangkan untuk bentonit dibawah 30% memiliki 

resistansi lebh rendah dibandingkan dengan campuran beton biasa dan 

campuran diatas 30% memiliki tahanan yang lebih tinggi. 
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3. Eduardi Prahara, “Analisa pengaruh penggunaan serat serabut kelapa 

dalam presentase tertentu pada beton mutu tunggi”, 2015. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kuat tekan beton dengan persentase 

pencampuran serabut kelapa terhadap beton 1,5%, 2%, 2,5%, dan 3%. 

Hasil yang didapat yaitu beton dengan kandungSan serat serabut kelapa 

sebanyak 1,5% menghasilkan nilai kuat tarik yang lebih tinggi 

dibandingkan beton tanpa penambahan serat serabut kelapa maupun beton 

dengan persentase campuran lain.  

4. Agung Kristiawan, “Pengaruh penambahan kapur dan sabut kelapa 

terhadap bobot dan daya serap air batako”, 2015. Penelitian ini bertujuan 

untuk membandingkan daya serap air dan bobot batako yang dicampur 

kapur dan serabut kelapa dengan batako biasa. Penelitian ini dibatasi pada 

komposisi campuran semen : pasir : kapur (1 : 5 : 5) dengan penambahan 

serabut kelapa sebanyak 25 gr, 50 gr, dan 75 gr. Hasil penelitian ini adalah 

dengan adanya penambahan serabut kelapa dan kapur, berat udara batako 

akan menjadi lebih ringan tetapi daya serap airnya masih cukup tinggi 

dibandingkan dengan batako biasa. 



 

 

 
 
 
 
 

 

BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Gg. Bypass Raya Jl. Lintas Sumatera untuk proses 

pembuatan beton dan untuk proses pengujian pada tanah dilakukan disekitar 

Laboratorium Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lampung. Penelitian 

ini dilakukan dari bulan Oktober 2017 sampai bulan April 2018. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Beberapa alat dan bahan yang diperlukan pada penelitian ini antara lain: 

1. Satu set alat ukur pentanahan yaitu Digital Earth Resistance Tester merk 

Kyoritsu dengan model 4105A, 2 buah pasak besi, dan juga 3 buah kabel 

yaitu warna hijau 5 meter, warna kuning 10 meter, dan warna merah 20 meter 

digunakan untuk mengukur nilai pentanahan melalui batang elektroda 

pentanahan yang telah ditanam. 

2. Batang elektroda pentanahan yang terbuat dari bahan besi baja yang dilapisi 

tembaga sebanyak 5 batang dengan panjang 50 centimeter dan diameter 16 

milimeter. 

3. Meteran digunakan untuk mengukur jarak pasak besi pada saat menggunakan 

earth tester. 
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4. Besi baja dengan diameter 8 milimeter digunakan untuk pembuatan kerangka 

beton. 

5. Semen, pasir, dan kerikil digunakan untuk membuat beton. 

6. Na-Bentonit sebanyak ± 3 kg. 

7. Serabut Kelapa sebanyak ± 750 gr. 

8. Cetakan terbuat dari papan digunakan untuk mencetak beton. 

9. Linggis, pacul, dan bor biopori digunakan untuk menggali lubang pada tanah. 

10. Timbangan, ember, dan peralatan lainnya digunakan untuk membandingkan 

volume bahan campuran beton. 

 

3.3. Pelaksanaan Penelitian 

Dalam peneyelesaian tugas akhir ini ada beberapa langkah kerja yang dilakukan 

diantanya adalah:  

3.3.1. Studi Literatur 

Dalam studi literatur dilakukan pencarian informasi atau bahan materi baik dari 

buku, jurnal, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Materi tersebut diantaranya mengenai: 

a. Sistem Pentanahan 

b. Jenis-jenis Tanah 

c. Karakteristik Beton 

d. Karakteristik Bentonit 

e. Karakteristik Serabut Kelapa 

f. Pengaruh Campuran Serabut Kelapa Terhadap Beton 
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3.3.2. Pengumpulan Alat dan Bahan 

Sebelum pengujian dilakukan, dilakukan pengumpulan alat dan bahan yang 

diperlukan untuk pengujian. Alat dan bahan  tersebut yaitu yang tertera pada sub 

bab 3.2. Setelah alat dan bahan terkumpul maka dilakuakan tahapan selanjutnya. 

3.3.3. Perancangan Pengujian 

Sebelum dilakukan pengambilan data, maka diperlukan perancangan pengujian 

yaitu dengan membuat lubang pentanahan dan melakukan penanaman elektroda 

pentanahan. 

a. Pembuatan lubang pentanahan 

Pembuatan lubang pentanahan dilakukan agar tedapat ruang untuk 

memasukkan beton. Lubang dibuat sebanyak 4 lubang untuk ruang beton 

dengan kedalaman 50 centimeter dan luas 25 cm x 25 cm. Kemudian 

dibuat 1 lubang tanpa menggunakan beton untuk mengukur resitansi 

tanah dengan kedalaman 50 centimeter dan diameter 10 centimeter. Alat 

yang digunakan untuk membuat lubang pada tanah yaitu linggis, pacul, 

dan bor biopori.  

b. Penanaman batang elektroda pentanahan 

Setelah lubang selesai dibuat masing-masing lubang dimasukkan satu 

batang elektroda pentanahan yaitu empat lubang menggunakan beton dan 

satu lubang tanpa beton. Lubang-lubang tersebut diisi bahan yang 

berbeda-beda. Lubang 1 tanpa menggunakan beton, Lubang 2 

menggunakan beton (bentonit : semen : pasir : kerikil = 0.3 : 0.7 : 2 : 4) 

tanpa penambahan serabut kelapa, Lubang 3 menggunakan beton 

(bentonit : semen : pasir : kerikil = 0.3 : 0.7 : 2 : 4 ) dengan penambahan 
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serabut kelapa 1,5% yaitu 300 gr serabut kelapa, Lubang 4 menggunakan 

beton (bentonit : semen : pasir : kerikil = 0.3 : 0.7 : 2 : 4) dengan 

penambahan serabut kelapa 0,75% yaitu 150 gr, dan Lubang 5 

menggunakan beton (semen : pasir : kerikil = 1 : 2 : 4) dengan 

penambahan serabut kelapa 1,5% yaitu 300 gr dan tanpa penambahan 

bentonit. Setelah masing-masing batang elektroda ditanam, dilakukan 

pengukuran untuk memperoleh variasi data nilai tahanan pentanahan. 

 

3.4. Pengukuran Nilai Tahanan Pentanahan 

Pengukuran nilai tahanan pentanahan pada masing-masing lubang pentanahan 

dilakukan dengan menggunakan alat ukur Digital Earth Tester Kyoritsu model 

4105A dengan menggunakanmetode 3 titik.  

Pengukuran tahanan pentanahan pada tanah dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Hubungkan panel berwarna hijau pada elektroda pentanahan yang akan di 

ukur, panel berwarna kuning pada elektroda bantu 1 dan panel berwarna 

merah pada elektroda bantu 2. 

b. Elektroda pentanahan dan elektroda bantu harus satu garis.  

c. Untuk memastikan bahwa baterai masih dapat digunakan,baterai dapat dicek 

dengan cara melihat indikator baterai pada layar LCD. Jika pada layar LCD 

muncul indikator baterai maka baterai tersebut sudah harus diganti. 

d. Mengukur tegangan tanah (Earth voltage) dengan cara sebagai berikut :  

 Set selector switch pada posisi V, besar tegangan Ev dibaca pada 

galvanometer. 
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 Bila Ev < 3 volt, pengukuran tahanan pentanahan dapat dilakukan. 

 Bila Ev >3 volt, pengukuran tahanan pentanahan tidak dapat 

dilakukan atau akan terjadi error.  

 Jarak elektroda E dan P memiliki jarak maksimal yang harus 

diperhatikan yaitu (5-10 meter).  

e. Set selector switch pada posisi 2000 Ω kemudian tekan tombol Press to test 

dan memutar kekanan sampai lampu indikator pengukuran 

menyala.Menurunkan set selector switch pada posisi 200 Ω dan 20 Ω saat 

nilai resistansi semakin rendah. Nilai yang dibaca tersebut adalah harga 

tahanan pentanahan yang diukur (Rp 

 

Gambar 3.1 Pengukuran pentanahan dengan Kyoritsu Model 4105A[1] 

Sumber : Instruction Manual Digital Earth Resistance Tester 

 

 

 

 



30 

 

 

Tabel 3.1 Spesifikasi Kyoritsu Digital Earth Tester Model 4105A 

Range  Measuring 

Range 

Accuracy 

Earth Voltage 0 – 199.9 V  ± 1.0% rdg ± 4 dgt 

 

 

Earth 

Resistance 

20 Ω 0 – 19.99 Ω ± 2.0% rdg ± 0.1 Ω(0 – 19.99 Ω) 

200 Ω 0 – 199.9 V ± 1.0% rdg ± 3 dgt ( above 20 Ω ) 

(Auxiliary earth resistance 100 Ω 

± 5% ) (Earth Voltage 3V or less) 

2000 Ω 0 – 1999 Ω 

Sumber : Instruction Manual Digital Earth Resistance Tester 

 

Berikut ini adalah rangkaian skematik pengukuran nilai tahanan 

pentanahan pada masing-masing pengujian: 

 

Gambar 3.2 Skematik pengukuran tanpa beton 

 

Gambar 3.2 merupakan skematik pengukuran tahanan pentanahan tanpa 

menggunakan beton. Elektroda pentanahan yang di tanam dengan 

kedalaman 50 cm, diameter lubang pentanahan 10 cm, dan diameter 

elektroda pentanahan adalah 16 mm. Pengukuran  elektroda tahanan 
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pentanahan tanpa menggunakan beton bertujuan untuk mengukur nilai 

tahanan pentanahan tanah yang akan dijadikan tempat penelitian dan untuk 

mengetahui tahanan jenis tanah tersebut. 

 

Gambar 3.3 Skematik pengukuran dengan beton  

 

Gambar 3.3 merupakan skematik pengukuran nilai tahanan pentanahan 

dengan menggunakan beton yang bervolume (25 x 25 x 30) cm dan ditanam 

pada kedalaman 50 cm. Pengukuran dengan menggunakan beton terdapat 4 

macam  yaitu pertama dengan komposisi campuran beton adalah 

penambahan bentonit 30% dari jumlah perbandingan semen, kedua dengan 

komposisi campuran beton adalah penambahan bentonit 30% dari jumlah 

perbandingan semen dan penambahan limbah serabut kelapa 300 gr, ketiga 

dengan komposisi campuran beton adalah penambahan bentonit 30% dari 

jumlah perbandingan semen dan penambahan limbah serabut kelapa 150 gr, 

dan keempat dengan komposisi campuran beton adalah penambahan limbah 

serabut kelapa 300 gr. 
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3.5. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram alir penelitian 
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Studi Literatur 
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Membuat pentanahan 

dengan beton + 
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Membuat pentanahan 

dengan beton + bentonit 
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Membuat pentanahan 
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30% + serabut 300 gr  

Membuat pentanahan 

dengan beton + 

serabut 300 gr 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil pengukuran nilai tahanan pentanahan dengan 

menggunakan elektroda pada beton yang divariasikan pada sistem ufer 

Grounding, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Beton memiliki kemampuan mempertahankan kandungan air yang ada di 

dalamnya dan mampu mempetahankan kelembaban tanah disekitarnya dan 

pengaruh penambahan bentonit serta serabut kelapa ke dalam beton dapat 

meningkatkan penyerapan air pada beton sehingga menghasilkan tahanan 

pentanahan yang lebih baik dibandingkan tanpa penambahan  bentonit saja atau 

serabut kelapa saja. 

2. Pada penelitian ini, pengkomposisian campuran terbaik adalah beton ysng 

tercampur bentonit 30% dari jumlah semen dan penambahan serabut kelapa 

1,5% pada volume 25 x 25 x 30 cm yang memiliki nilai rata-rata tahanan 

pentanahan yang lebih baik yaitu 45,896 Ω. 

3.  Beton yang terkomposisi bentonit dan limbah serabut kelapa memiliki nilai 

tahanan pentanahan yang lebih rendah yaitu 45,896 Ω dibandingkan 

menggunakan beton yang hanya terkomposisi bentonit saja yaitu 54,546 Ω 

ataupun limbah serabut kelapa saja yaitu 66,158 Ω. 
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5.2. Saran 

Penelitian selanjutnya mengenai pentanahan menggunakan pengkomposisian 

campuran pada beton bisa dilakukan dengan memperhatikan saran berikut :  

1. Menggunakan penambahan berbagai limbah lainnya yang diantaranya seperti 

serbuk kayu atau sekam padi. 

2. Untuk komposisi berdasarkan volume perbandingan  material dapat dihitung 

sendiri menggunakan perhintungan massa jenis dengan rumus : 

m = V x ρ  

Dimana  : m = massa (Kg) 

   V = volume (L) 

   ρ = massa jenis (Kg/m
3
) 
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