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Sistem pentanahan adalah sistem yang bertujuan untuk melindungi 

peralatan-peralatan listrik maupun manusia yang menggunakan peralatan listrik, 

dari lonjakan tegangan berlebih. Tujuannya adalah untuk mengalirkan arus 

berlebih maupun arus petir ke dalam bumi untuk menjaga keamaan sistem dan 

peralatan. Sistem pentanahan yang baik harus memiliki nilai tahanan tanah yang 

rendah (<5Ω). Dalam mendesain sistem pentanahan yang baik harus 

memperhatikan beberapa faktor diantaranya kelembaban tanah, sifat geologi pada 

tanah dan alat yang di gunakan dalam perancangan. Pada penelitian ini membahas 

tentang perancangan sistem pentanahan menggunakan metode parit melingkar 

yang diberikan tambahan zat aditif berupa gypsum yang dicampur dengan tanah 

dengan komposisi penambahan zat aditif sebesar 50% dan 75%, elektroda yang 

digunakan adalah elektroda tunggal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisa pengaruh penggunakan metode parit melingkar menggunaan gypsum 

sebagai zat aditif untuk menurunkan resistansi tanah. Hasil dari penelitain yang 

telah dilakukan menunjukan bahwa nilai pentanahan dengan menambahkan zat 

aditif lebih rendah daripada pentanahan tanpa menggunakan zat aditif. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan penggunaan gypsum sebesar 75% adalah hasil yang 

paling baik pada penelitian ini dengan nilai rata rata penurunan nilai pentanahan 

sebesar 76,7 Ω sedangkan untuk campuran gypsum 50% hanya dapat menurunkan 

nilai pentanhan rata rata sebesar 100,6 Ω. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS EFFECT OF GYPSUM AS AN ADDITIVE TO REDUCE SOIL 

RESISTANCE USING THE CIRCULAR TRENCH METHOD 

By 

Rd Rangga Diwirya 

 

 The grounding system is designed to safeguard electrical equipment, as 

well as the people who use it, from high voltage spikes. The objective is to 

discharge surplus electricity or lightning current into the ground in order to keep 

systems and equipment safe. The ground resistance of a good grounding system 

should be low (< 5 Ω). Several elements must be addressed while constructing a 

suitable grounding system, including soil moisture, geological characteristics of 

the soil, and the tools utilized in the design. The design of a grounding system 

utilizing the circular trench technique with extra additives in the form of gypsum 

mixed with soil with an additive composition of 50% and 75% is discussed in this 

study, and the electrode utilized is a single electrode. The goal of this research 

was to see how utilizing the circular trench method with gypsum as an addition 

reduced soil resistance. According to the findings of this study, employing 75% 

gypsum provided the greatest results, with an average grounding value reduction 

of 76.7 Ω, while using 50% gypsum provided an average grounding value 

reduction of 100.6 Ω. 
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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sistem pentanahan (Grounding System) memiliki peranan penting untuk 

melindungi peralatan-peralatan yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga 

dari gangguan seperti gangguan tanah dan gangguan dari luar, utamanya petir 

pada sistem tenaga listrik. Gangguan ini berdampak terhadap stabilitas sistem 

tenaga listrik, merusak peralatan-peralatan listrik dan bahkan membahayakan 

manusia. 

Dalam perancangan sistem pentanahan harus memperhatikan beberapa faktor 

penting yang mempengaruhi nilai resistansi tanah yaitu kelembaban tanah, 

temperatur, sifat geologi tanah, dan zat kimia yang ada di dalam tanah. Dari 

beberapa pengaruh tersebut hal yang paling menentukan nilai dari resistansi 

tanah adalah kelembapan dari tanah tersebut sehingga dapat menghasilkan nilai 

resistansi yang kecil.  

Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk menurunkan nilai resistansi tanah dengan 

penambahan zat aditif karenan akan berpengaruh pada kelembaban dan zat kimia 

yang ada pada tanah. 

Pada penelitian sebelumnya telah di lakukan penelitian  dengan menambahkan 

gypsum untuk menurunkan resistansi tanah dengan hasil penelitian 

menggunakan gypsum terkomposisi 50% sebesar 169,91 Ω .  
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Mengacu pada data hasil penelitian yang telah di lakukan, maka akan dilakukan 

percobaan dan analisa mengenai penggunaan gypsum sebagai zat aditif untuk 

menurunkan resistansi pentanahan menggunakan metode parit melingkar.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh penambahan gypsum dalam menurunkan resistansi 

pentanahan. 

2. Menganalisis pengaruh penggunaan metode parit melingkar dalam 

menurunkan   resistansi. 

3. Menganalisa perbandingan dengan penelitian sebelumnya antara penggunaan 

metode diven road menggunakan gypsum dengan metode parit melingkar 

dengan menggunakan gypsum. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menghitung nilai resistansi pembumian?. 

2. Bagaimana nilai resistansi pembumian yang didapatkan dengan 

memanfaatkan gypsum ?. 

3. Bagaimana nilai resistansi tanah dengan menggunakan komposisi gypsum 

50%? 

4. Bagaimana nilai resistansi tanah dengan menggunakan komposisi gypsum 

75%? 
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5. Bagaimana pengaruh penggunaan metode parit melingkar terhadap 

penurunnan resistansi pembumian? 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini dilakukan dengan tanah dengan resistivitas sedang. 

2. Penelitian ini menggunakan metode pentanahan parit melingkar. 

3. Penelitian ini menggunakan elektroda batang tunggal Galvanis. 

4. Komposisi zat aditif yang digunakan adalah 50% dan 75%. 

5. Pengukuran yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode 3                 

titik. 

6. Tidak membahas secara terperinci unsur kimiawi dari zat aditif maupun 

percampuran antara tanah dan zat aditif. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dengan memanfaatkan gypsum dapat menghasilkan nilai resistansi tanah yang 

lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pentanahan dengan langsung 

menggunakan media tanah. 

2. Dapat mengetahui pengaruh metode parit melingkar dalam menurunkan 

resistansi tanah. 

 

1.6. Hipotesis 

Nilai resistansi tanah sanggat berpengaruh terhadap terciptanya desain system 

pembumian yang baik bagi peralatan-peralatan yang terhubung dengan listrik dan 
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bagi manusia yang ada disekitar peralatan. Pada pengujian ini dilakukan 

perhitungan dan analisi tentang penggunaan gypsum sebagai zat aditif 

menggunakan metode parit melingkar. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, perumusan 

masalah, batasan masalah, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori secara garis besar yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi mengenai metodologi penelitan yang meliputi kapan dan 

dimana penelitian dilakukan, alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian 

dan bagaimana pelaksanaan penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada  bab ini berisi mengenai hasil pengujian dan pembahasan terhadap hasil 

penelitian yang diperoleh. 

BAB V KESIMPULAN 

Memuat simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, dan saran-saran untuk 

pengembangan lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN



 

 

 

2. BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sistem Pentanahan 

Sistem pentanahan (Grounding System) adalah sistem pengaman terhadap 

lonjakan tegangan berlebih untuk melindungi peralatan-peralatan yang terhubung 

pada sumber listrik maupun daerah sekitar peralatan. Tujuan pentanahan adalah 

untuk melepaskan arus petir atau arus gangguan ke dalam bumi agar dapat 

menjaga kesetabilan sistem dan keamanan peralatan yang dialiri listrik.\ 

Menurut IEEE Std142™-2007 [1], Tujuan sistem pentanahan adalah: 

1. Membatasi besarnya tegangan terhadap bumi agar berada dalam batasan yang 

diperbolehkan. 

2. Menyediakan jalur bagi aliran arus yang dapat memberikan deteksi terjadinya 

hubungan yang tidak dikehendaki antara konduktor sistem dan bumi. Deteksi 

ini akan mengakibatkan beroperasinya peralatan otomatis yang memutuskan 

suplai tegangan dari konduktor tersebut. 

Ketentuan yang telah ditetapkan didalam PUIL ( Peraturan Umum Instalasi 

Listrik, 2000) menetapkan bahwa untuk stasiun tenaga yang besar (≥ 10 

kilovolt) nilai R harus ≤ 25 Ω, lalu stasiun tenaga yang kecil (≤ 10 kilovolt) 

termasuk menara transmisi nilai R harus ≤ 10 Ω, kemudian untuk peralatan 

listrik dan belektronika nilai R harus ≤ 5 Ω, sedangkan untuk sistem 

penangkal petir nilai R harus ≤ 25 Ω [2]. 
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2.2. Tahanan Jenis Tanah 

Tahanan jenis tanah dilambangkan dengan 𝜌 (rho), didefinisikan sebagai faktor 

keseimbangan antara resistansi pembumian dan kapasitansi di sekelilingnya. 

Tahanan jenis tanah dapat diketahui dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut [3]: 

ρ =  2π α Rt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.1)  

Dimana: ρ    = tahanan jenis tanah rata-rata (ohm-meter) 

α    = Jarak antara batang elektroda yang terdekat (meter) 

Rt  = Resistansi pembumian terukur (ohm) 

 

 

Tahanan jenis tanah bervariasi dari 500 sampai 50.000 Ohm per cm3 atau bisa 

dinyatakan dalam satuan Ohm-cm. Pada Tabel 2.1 diperlihatkan nilai tahanan 

jenis tanah pada jenis tanah tertentu berdasarkan standar PUIL 2000. 

 

 Tabel 2.1 Tahanan jenis tanah. 

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

1 Tanah rawa 30 

2 Tanah liat & tanah ladang 100 

3 Pasir basah 200 

4 Kerikil basah 500 

5 Pasir & kerikil kering 1000 

6 Tanah Berbatu 3000 
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2.3. Faktor yang Mempengaruhi Tahanan Jenis Tanah 

1. Pengaruh kandungan air (kelembaban). 

Berdasarkan penelitian oleh Deni Rhamdani (2008) dan Linda Pasaribu 

(2011), pengaruh kelembapan terhadap tahanan jenis tanah adalah semakin 

lembap kondisi tanah maka tahanan jenis tanah yang terukur akan semakin 

kecil [4,5]. 

 

2. Kadar garam tanah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Deni Rhamdani (2008) dan Linda 

Pasaribu (2011), pengaruh kadar garam (pH) terhadap tahanan jenis tanah 

adalah semakin tinggi kadar garam atau keasaman semakin tinggi maka 

tahanan jenis tanah akan semakin kecil [4,5]. 

 

3. Pengaruh Temperatur 

Pengaruh suhu tanah adalah semakin besar suhu tanah, maka semakin rendah 

resistansi pembumian. Namun pada temperatur di bawah 0o C, air yang 

terdapat di dalam tanah membeku sehingga tahanan jenis tanah meningkat [5]. 

 

2.4. Jenis-Jenis Elektroda Pentanahan [2] 

Elektroda pentanahan merupakan bahan yang terbuat dari tembaga, besi baja atau 

pipa yang ditancapkan ke dalam tanah agar arus gangguan yang mengalir dapat 

diredam di dalam tanah. Berdasarkan peraturan umum tentang elektroda 

pentanahan menurut PUIL 2000 elektroda-elektroda pembumian dibagi atas: 

 



8 

 

 

1. Elektroda pita. 

Elektroda pita adalah elektroda yang dibuat dari penghantar berbentuk pita 

atau berpenampang bulat, atau penghantar pilin yang pada umumnya ditanam 

secara dangkal. Elektroda ini dapat ditanam sebagai pita lurus, radial, 

melingkar, jala-jala atau kombinasi dari bentuk tersebut seperti pada Gambar 

2.1 dibawah. Pemasangan elektroda pita harus disusun simetris dengan sudut 

jari-jari minimal 600 yang ditanam sejajar permukaan tanah dengan dalam 0,5 

– 1.0 m  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Elektroda Pita. 

 

2. Elektroda batang. 

Elektroda batang yaitu elektroda dari pipa atau besi baja profil yang 

dipancangkan ke dalam tanah biasanya memiliki panjang 2,4 m sampai 3 m . 

Elektroda ini banyak digunakan pada gardu induk. Secara teknis, elektroda 

jenis ini mudah pemasangannya dan tidak memerlukan lahan yang luas. 

Elektroda batang biasanya ditanam dengan kedalaman yang cukup dalam. 
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Gambar 2.2 Elektroda batang 

3. Elektroda pelat 

Elektrodapelat adalah elektroda dari bahan logam utuh atau berlubang, 

umumnya ditanam secara dalam dengan kedalaman 0,5-1,0 meter, 1 meter 

dibawah permukaan tanah. Jika digunakan beberapa pelat yang dihubungkan 

paralel untuk memperoleh tahanan pentanahan yang lebih rendah, jarak antara 

pelat-pelat ini harus sekurang-kurangnya 3 meter. Untuk mencapai tahanan 

pentanahan yang sama, elektroda-elektroda pelat memerlukan lebih banyak 

bahan dibandingkan dengan elektroda pita atau elektroda batang. 

 

 

 

 

     

        

Gambar 2.3 Elektroda plat. 
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Penggunaan dari elektroda pelat ini sebenarnya kurang ekonomis karena untuk 

mencapai tahanan pentanahan yang sama dengan elektroda batang, elektroda 

pelat memerlukan lebih banyak bahan bila dibandingkan dengan elektroda pita 

atau elektroda batang. 

2.5. Model Penanaman Elektroda. 

2.5.1. Sistem Pentanahan Driven Rod 

Sistem pentanahan driven rod merupakan suatu sistem pentanahan dengan 

cara menanamkan suatu elektroda batang (rod) yang tegak lurus dengan tanah, 

dimana arus gangguan akan mengalir dari elektroda tersebut ke tanah 

sekitarnya. Sistem driven rod sering digunakan untuk pentanahan karena 

memiliki bentuk yang praktis sehingga tidak diperlukan lahan yang cukup luas 

serta memiliki harga yang lebih ekonomis daripada sistem pentanahan 

counterpoise dan grid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Sistem pentanahan driven road 
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Diameter dari batang konduktor adalah ¾ inchi sampai 2 inchi, dan panjang 3 

meter sampai 15 meter (ANSI/IEEE Std 80-1986). 

 

2.5.2. Sistem Pentanahan Counterpoise 

Sistem pentanahan dengan konduktor beberapa puluh centimeter yang ditanam 

ke dalam tanah dengan posisi sejajar dengan permukaan tanah dan 

direntangkan menjauhi sistem yang dilindungi disebut dengan pentanahan 

counterpoise. Counterpoise dipergunakan apabila impedansi pentanahan 

dengan driven rod masih besar, hal ini dapat disebabkan karena tahanan jenis 

tanah yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Sistem pentanahan counterpoise melingkar. 

 

2.5.3. Pentanahan Grid. 

Pentanahan grid biasanya digunakan untuk mendapatkan nilai impedansi 

pentanahan yang kecil dan distribusi gradien tegangan yang lebih merata di 

sekitar pentanahan sehingga manusia yang ada disekitarnya lebih aman dari 
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bahaya tegangan langkah. Bentuk geometris pentanahan grid dapat dibuat 

bentuk bujur sangkar atau persegi panjang seperti Gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Sistem pentanahan grid. 

2.6. Sistem Pentanahan dengan Elektroda Batang 

Elektroda pentanahan bertujuan untuk mengalirkan arus gangguan ke dalam tanah 

yang secara langsung kontak dengan tahanan pentanahan. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja batang konduktor adalah ukuran, dimensi, dan bahan. 

Ukuran standar dimensi dan diameter dari elektroda batang dapat dilihat dari 

Tabel 2.2[6]. 

Tabel 2.2 Data dimensi standar untuk elektroda batang 

 

     No 

Elektroda Batang 

Diamater 

(inch) 

Panjang 

(ft) 

Diameter 

(mm) 

Panjang 

(m) 

Ukuran Klem 

(mm2) 

1 3/8  

 

 

5/40 

9,53  6-10 

2 ½ 12,7  6-16 

3 5/8 15,88 1,5-12,2 6-16 

4 ¾ 19,05  25-50 

5 1 25,4  25-50 

 

Standar luas penampang pada elektroda batang dapat dilihat dalam Tabel 2.2[10]. 
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Tabel 2.2 Standar luas penampang minimum pada batang elektroda untuk sistem 

pentanahan. 

Tabel 2.3 Bahan Penyusun Elektroda 

 

Elektroda sangat berpengaruh dalam menghantarkan arus listrik yang mengalir ke 

dalam tanah, untuk itu pemakaian elektroda pada sistem pentanahan yang baik 

perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

✓ Mempunyai konduktivitas yang baik. 

✓ Tahan Korosi. 

✓ Mempunyai kontak yang baik dengan tanah sekeliling. 

✓ Kuat. 

Nilai tahanan pentanahan elektroda batang dapat dihitung melalui persamaan 

berikut [7]. 

R =
𝜌

2𝜋𝑙
(𝐿𝑛 

4𝑙

𝛼
− 1) … … … … … … … … … … … … . . (2.2) 

 Dimana   =    R    = Tahanan dari satu batang elektroda (Ω).  

 ρ     = Tahanan jenis tanah(Ω-cm). 

 Bahan 

Jenis 

Elektroda 

Baja berlapis seng 

dengan proses 

pemanasan 

Baja 

berlapis 

tembaga 

Tembaga 

Elektroda 

Batang 

Pipa baja 

berdiameter 1 inch: 

Baja profil: 

L65x65x7 

U 61/2 

T 6 X50x3 

Atau batang profil 

lain yang setara 

Baja bulat: 

Berdiameter 15 

mm dilapisi 

tembaga setebal 

2,5 mm 

Pipa tembaga: Luas 

penampang: 50 mm2 

Tebal: 2 mm Hantaran 

pilin: (bukan kawat 

halus) Luas 

penampangnya: 35 

mm2 
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L    = Panjang elektroda batang(cm) 

α    = jari-jari elektroda batang(cm) 

2.7. Sistem Pentanahan Driven Rod 

Sistem driven rod merupakan penanaman batang konduktor atau elektroda secara 

tegak lurus. Keuntungannya adalah tidak membutuhkan lahan yang luas untuk 

penanaman. Arus gangguan yang mengalir melalui sistem ini digambarkan pada 

Gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 2.7 Arus radial yang mengalir di dalam elektroda batang. 

 

Arus yang mengalir pada elektroda akan tersebar ke segala arah secara 

melingkar.Tanah yang terdekat dengan batang elektroda mempunyai permukaan 

paling kecil sehingga memberikan tahanan pentanahan yang paling besar. Hal ini 

diketahui sebagai tahanan pentanahan efektif dan jarak ini ditentukan oleh 

kedalaman penanaman dan diameter elektroda batang pentanahan yang dipakai. 

Oleh karena itu, semakin dalam elektroda batang masuk ke tanah maka semakin 

baik pula nilai tahanan pentanahan yang didapatkan. 
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2.8. Sistem Pentanahan Parit Melingkar dengan elektroda tunggal 

Metode ini cukup efektif digunakan untuk menurunkan tahanan jenis tanah 

dengan Cara menjaga kelembaban tanah disekitar elektroda pentanahan. Secara 

teknis metode ini dibuat dengan pemberian zat aditif secara melingkar di dalam 

parit di sekitar batang pentanah dengan tidak mengenai langsung elektroda 

pentanahannya. Parit yang dibuat berbentuk lingkaran.  

Untuk persamaan tahanan elektroda batang tunggal yang sekelilingnya diisi 

dengan zat aditif parit melingkar dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut 

berdasarkan standar IEEE [8]. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Desain parit melingkar 

 

𝑅𝑏 =
1

2𝜋𝑙
(𝜌 (ln

8𝐿

𝐷𝑏
− 1) + 𝜌𝑏 (ln

8𝐿

𝑑
− 1) − 𝜌𝑏 (ln

8𝐿

𝐷𝑏
− 1)) … … … … … … (2.3) 

Dimana: 

Rb  = tahanan pentanahan setelah diisi zat aditif parit melingkar (Ω)  

ρb  = tahanan jenis zat aditif (Ωm)  

ρ    =tahanan jenis tanah (Ωm)  

Db = diameter parit zat aditif (m)  

d   = diameter elektroda (m)  

L   = kedalaman elektroda yang ditanam (m) 
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2.9. Pengukuran Tahanan Pentanahan dengan Metode 3 Titik 

Berdasarkan ANSI/IEEE std 80-2000 ada beberapa metode pengukuran dalam 

sistem pentanahan diantaranya adalah metode dua titik, metode “Fall of 

potential” dan metode tiga titik. Dalam penelitian ini menggunakan metode tiga 

titik karena lebih sering digunakan untuk mengukur tahanan pentanahan. Adapun 

Gambar 2.8 rangkaian metode tiga titik sebagai berikut: 

 

 

 

   

 

                             \ 

 

 Gambar 2.9 Rangkaian metode tiga titik 

Pada posisi antara elektroda bantu dan elektroda bantu ujung sebagian besar arus 

listrik mengalir pada bagian kedalaman tertentu. Arus listrik ini biasa dikenal 

dengan sebutan arus injeksi. Posisi elektroda bantu tengah tepat terletak di tengah 

dari jarak maksimum antara elektroda bantu dan elektroda bantu ujung. Hal ini 

dilakukan untuk mengamati tegangan pada kedalaman tertentu dengan hanya 

mengukur tegangan di permukaaan tanah. Karena sesuai dengan garis 

equipotensial. Selanjutnya dengan mengetahui arus injeksi dan tegangan di 

elektroda bantu tengah maka kita mendapatkan nilai tahanan pentanahan tanah 

pada kedalaman tertentu. 
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2.10. Earth Tester 

Earth Tester adalah salah satu alat yang berfungsi untuk mengukur dan 

mengetahui tahanan tanah. Earth Tester ini terdiri dari suatu transistor pengukur 

sumber daya dan sistem galvanometer AC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Earth tester model 4105 A. 

 

Alat ukur tahanan pentanahan ini adalah jenis digital resistance earth tester 

kyoritsu model 4105 A. Alat ini terdapat 3 terminal yang diberi label E, P dan C 

dimana fungsi pada terminal E (kabel hijau) digunakan untuk sistem pentanahan 

yang sedang diukur. Kemudian fungsi terminal P (kabel kuning) digunakan 

sebagai titik tengah dari jembatan resistor serta sebagai elektroda potensial tanah 

yang sedang diukur. Lalu pada terminal C (kabel merah) digunakan sebagai 

penyuplai arus kejembatan resistor. 
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Tabel 2.4 Spesifikasi Earth Tester 4105 A 

Rentang 
Rentang 

Pengukuran Akurasi 

Earth tester 0-199,9 V ±1,0% rdg ± 4 dgt 

Tahanan 

Pentanahan 

 

20 Ω 

 

0-19,9 V 

 

± 2,0% rdg ± 0,1 Ω 

(0 - 19,99 Ω) 

 200 Ω 0-199,9 V 

± 2,0% rdg 

3 dgt (above 20 Ω) 

 2000 Ω 0-1999,9 V  

 

2.11. Gypsum (Kalsium Sulfate Dehydrate) 

Gypsum merupakan zat kimia yang mempunyai rumus CaSO4.2H2O. Gypsum 

diklaim mengandung 50% hingga 95% CaSO4 (Kalsium Sulfate Dehydrate) dan 

di dalam CaSO4 alami terdapat 23,5% sulfur dan 29,4% kalsium. Kandungan 

sulfur dari gipsum tidak mengurangi sifat alkalinitas dari tanah (Alkalinitas adalah 

sifat di mana zat akan membentuk garam kimia ketika digabungkan dengan asam) 

dan kandungan kalsium dalam gipsum tidak mempengaruhi tingkat keasaman 

(pH) tanah [8]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Pricylia (2013) menyebutkan bahwa gipsum 

memiliki sifat fisika sebagai berikut [8]. 

1. Sebagai mineral lunak yang berbentuk kristal monoklin, bersih, berwarna 

keabu-abuan, kekuning-kingingan, keputih-putihan sampai kebiru-biruan. 

2. Kristal gypsum mudah dibelah. 

3. Kristal gypsum bersifat fleksibel namum elastis. 

4. Kekerasan gypsum 1,5-2 skala mosh. 

5. Berat molekul 172,12 sam (satuan masa atom). 
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6. Titik lele 128°C (kehilangan 1,5 H2O). 

7. Titk didih 162°C (kehilangan 2 H2O). 

8. Kelarutan dalam 100gr air pada suhu 25°C sebesar 0,24gr 

9. Tahan terhadap api. 

Gypsum dalam bentuk batuan terbentuk karena dua hal yaitu penguapan air tanah 

dan pengendapan air tanah itu sendiri. Perubahan iklim dan reaksi oksidasi 

menyebabkan sulfur berubah menjadi asam sulfur yang terdapat di dalam tanah 

yang mengandung CaCO3 dan membentuk gypsum. Gypsum adalah garam yang 

terlarut, hydrous calcium sulphate CaSO4.2H2O. Tingkat kelarutannya 2,6 gram 

dm-3 dalam air pada suhu 25° C dan tekanan 1 atmosfer. Tanah yang gersang dan 

semi-gersang menyebabkan gypsum cenderung larut pada musim hujan dan 

cenderung mengendap ketika tanah mulai kering [9]. 

Tahanan jenis (ρ) gypsum memiliki nilai yang berbeda-beda bergantung keadaan 

sekitarnya. Penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan nilai tahanan jenis 

gypsum murni berbentuk batuan sebesar lebih dari 800 ohm.m sedangkan untuk 

daerah dengan kondisi tanah yang basah menunjukkan gipsum memiliki 

konduktivitas yang tinggi dengan tahanan jenis yang rendah (mendekati 1 

ohm.m). Hal tersebut dikarenakan ion-ion terlarut di dalam air yang berasal dari 

material yang mengandung garam [10]. 

Erliza Yuniarti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul gypsum sebagai soil 

treatment dalam mereduksi tahanan pentanahan di tanah ladang menyebutkan 

bahwa penggunaan gypsum sebagai zat aditif dapat menurunkan nilai tahanan 

pentanahan. Gypsum yang digunakan dicampurkan dengan tanah. Kesimpulan 

dari penelitian ini yaitu jumlah (banyaknya) gypsum yang dicampurkan dengan 
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tanah galian sebagai zat aditif tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan 

nilai tahanan pentanahan [11]. 

Bentuk dari gipsum dapat dilihat pada gambar 2.11 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Serbuk Gypsum. 

2.11.1. Penelitian yang Telah dilakukan 

• Manoel G. Pedroza. “The use of coal ash and plaster waste to improve 

grounding system” 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur nilai 

restivitas dari tanah dengan mencampurkan zat aditif berupa campuran 

abubatubara (fly ash) dengan limbah pemakain bangunan berupa gypsum. 

Penelitian dilakukan dengan mencampur 70% abu batubara, 15% pasir dan 

15% gypsum kedalam sebuah wadah akrilik berikuran 300x300x800mm yang 

diberikan prilakukan khusus dengan memberikan hujan buatan selama 30 

menit dan penyinaran oleh cahaya inframera didapatkan nilai restivitas tanah 

yang pada awalnya dari 0.065 mS.cm-1 menjadi 2792 μS.cm-1 [12]. 

 

• Marlius sunarhati “Perhitungan tahanan pentanahan gardu di griya kaswari 

Palembang”. Pada penelitian ini untuk menghitung resistansi tanah dengan 

perbedaan panjang elektroda yang di tanam menggunakan metode batang 
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tunggal dan metode dua batang elektroda untuk nilai (ρ) tanah dianggap sama 

sebesar 1000 Ωm. Hasil dari penelitian ini di dapatkan bahwa pada elektroda 

batang tunggal mendapatkan hasil terbiak dengan nilai R=4,77 dengan 

panjang elektroda 15m dan untuk dua elektroda hasil di bawah (5Ω) di 

dapatkan pada penanaman batang elektroda minimal 5m [13]. 

 

• I made darmayusa dkk “analisa system pembumian pada pembangkit listrik 

tenaga minihydro di tukad bali kabuaten tabanan”. Pada penelitian ini 

menggunakan elektroda batang tunggal dan dua batang elektroda dengan 

panjang dan kedalaman penanam elektroda yang bervariasi. Hasil dari 

penelitian memnunjukan untuk mendaptkan nilai resistansi kurang dari (2Ω) 

pada elektroda batang tuggal membutuhkan panjang dan kedalaman 

penanaman batang elektroda sepanjang 13 meter, untuk dua batang elektroda 

ditanamkan sedalam 7 meter dan jarak antara elektroda 9 meter. 

 

• Andreas siregar”Analisa penggunaan gypsum sebagai zat aditif untuk 

menurunkan tahanan pentanahan”. Pada penelitian ini mengukur restivitas 

tahanan tanah dengan menggunakan metode driven road dengan elektroda 

tunggal dan diukur menggunakan metode tiga titik. Hasil dari penelitian yang 

telah di lakukan dengan penambahan gypsum bercampur tanah secara rata-rata 

data menurunkan nilai tahanan pentanahan sebesar 153,56 Ω dengan 25% 

gypsum, 157,2 Ω dengan 75% gypsum dan 169,91 Ω dengan 50% gypsum. 



 

 

 

 

3. BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Analisa dan perhitungan ini dilakukan di laboratorium teknik tegangan tinggi, 

Laboratorium terpadu Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lampung, 

dengan tanah yang tergolong tanah lempung dengan restivitas sedang. Penelitian 

ini di lakukan pada tanggal 10 januari 2021 sampai dengan 10 februari 2021. 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

1. Borbiopori 

Bor biopori merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk membuat 

lubang pada tanah dengan cara memutar bor sampai kedalaman tertentu 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

• Ukuran bor: tinggi 20 cm, diameter 10 cm. 

 

• Stang putar: panjang 45 cm, diameter 2,5 cm. 

 

• Tangkai: panjang 1 m, diameter 2,5 cm. 

 

2. Satu set alat ukur pentanahan 

Satu set alat ukur pentanahan yaitu earth tester merek Yokogawa dengan 

model 4105A, 2 buah pasak besi, dan 3 buah kabel beda warna masing-masing 

sepanjang 10 m digunakan untuk mengukur nilai pentanahan melalui batang 
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elektroda pentanahan yang telah ditanam. 

3. Elektroda 

Elektroda yang digunakan pada penelitian ini adalah besi yang dilapisi 

tembaga (Galvanis) dengan panjang 1m dan diameter 1,2cm. 

4. Cangkul 

Digunakan untuk membuat parit melingkar tempat diberikannya zat aditif. 

5. Meteran 

 

Digunakan untuk mengukur jarak antar pasak besi pada saat menggunakan 

earth tester. 

 

6. Gypsum 

 

 

3.3. Tahap Penelitian 

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: 

• Sistem Pentanahan. 

• Model pentanahan. 

• Tahanan jenis tanah. 

• Karakteristik gypsum. 

 

2. Pengumpulan alat dan bahan. 

Pengumpuan alat dan bahan dilakukan sebelum percobaan dilakukan. Alat dan 

bahan yang dibutuhkan tertera pada sub bab (3.2). 
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3.4. Perancangan pengujian. 

Perancangan pengujian dilakukan sebelum pengambilan data berupa pembuatan 

lubang pentanahan, penanaman batang elektroda dan penambahan gypsum 

sebagai bahan zat aditif penurun resistansi. 

1. Pembuatan lubang pentanahan. 

Pembuatan lubang pentanahan dibuat bertujuan untuk menanamkan batang 

elektroda. Pembuatan lubang dibuat pada kedalaman 1 m dan dengan diameter 

10 cm dengan menggunakan bor bipori. Terdapat 3 buah lubang yang akan 

dibuat dengan kedalaman dan diameter yang sama. 

2. Pembuatan parit melingkar. 

Pembuatan parit melingkar dibuat bertujuan untuk tempat memberikan zat 

aditif sebagai penurun resistansi tanah. Pembuatan parit dibuat melingkar 

dengan jarak parit antara elektroda 10cm dengan kedalaman 20cm dan lebar 

parit 10cm. Terdapat 2 parit yang dibuat dengan jarak kedalam dan lebar parit 

yang sama, presentase pamberian zat aditif adalah 50% gypsum dan 75% 

gypsum. 

3. Penanaman batang elektroda.  

Lubang pentanahan yang sudah dibuat, masing masing dimasukkan satu 

batang elektroda pentanahan. Lubang yang telah ditanamkan elektroda dibuat 

parit melingkar dengan lebar parit 10cm dan kedalaman parit 30cm dengan 

jarak 25cm antara lubang penanaman elektroda dengan parit. Terdapat 3 

lubang yang akan menjadi pengujian 2 diantaranya dibuat parit melingkar agar 

dapat diisi campuran gypsum dan tanah. Pada lubang pertama hanya 

melakukan pengujian resistansi tanah tanpa penggunaan zat aditif, sedangkan 
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pada lubang ke-2 dan ke-3 diberikan campuran zat aditif berupa gypsum dan 

tanah dengan komposisi lubang ke-2 diberikan 50% campuran gypsum dan 

lubang ke-3 diberikan 75% campuran gyps. Pengukuran resistansi dilakukan 

menggunakan earth resistance tester dapat dilakukan setelah pentanahan siap. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 kondisi pengujian  

Setiap lubang pentanahan yang dibuat diilustrasikan pada gambar 3.1. 

Elektroda pentanahan yang digunakan dimasukkan ke dalam lubang 

pentanahan dengan diameter 10 cm dan kedalaman 1 meter. Selanjutnya tiap-

tiap lubang pentanahan ditambahkan zat aditif seperti pada gambar. 

3.5. Pengkuran Resistansi Bumi 

Pengukuran resistansi pembumian pada masing-masing lubang pembumian 

dilakukan dengan menggunakan alat ukur Digital Earth Tester Kyoritsu model 

4105A dengan menggunakan metode 3 titik. 

Pengukuran resistansi pembumian dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 

1. Menghubungkan panel berwarna hijau pada elektroda pembumian yang akan 

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

merah pada elektroda bantu 2. 

2. Elektroda pembumian dan elektroda bantu harus satu garis. 
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3. 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. 

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

 

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

galvanometer. 

• Bila Ev < 3 volt, pengukuran resistansi pembumian dapat dilakukan. 

• Bila Ev > 3 volt, pengukuran resistansi pembumian tidak dapat dilakukan. 

• Jarak elektroda E dan P memiliki nilai maksimal yang perlu diperhatikan yaitu 

5-10 m. 

5. 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 resistansi 

pembumian yang diukur (Rp). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Pengukuran pembumian dengan earth tester kyoritsu model 4105A 

Tabel 3.1Spesifikasi kyoritsu digital earth tester model 4105A. 
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Sumber: Instruction Manual Digital Earth Resistance Tester. 

Berikut ini adalah rangkaian skematik pengukuran resistansi pembumian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Skematik rangkian pengujian tanpa menggunakan zat aditif. 

 

 

 

 

                

   

Gambar 3.4 Skematik rangkaian pengujian menggunakan zat aditif. 

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 



29 

 

3.6. Perhitungan Resistansi Tanah  

Perhitungan resistansi tanah menggunakan rumus untuk mencari nilai R dengan 

satu batang elektroda dan menggunakan metode parit melingkar, elektroda yang 

digunakan adalah besi berlapis tembaga (Galvanis) dengan panjang 1m dan 

diameter 1,2 cm. 

Data yang digunakan didapatkan selama proses pengambilan data. Rumus yang 

digunakan sama dengan persamaan (2.3). 

𝑅𝑏 =
1

2𝜋𝑙
(𝜌 (ln

8𝐿

𝐷𝑏
− 1) + 𝜌𝑏 (ln

8𝐿

𝑑
− 1) − 𝜌𝑏 (ln

8𝐿

𝑑𝑏
− 1)) … … … … … … (2.3) 

 

Dimana   =     Rb  = tahanan pentanahan setelah diisi zat aditif parit melingkar 

(Ω)  

ρb  = tahanan jenis zat aditif (Ωm)  

ρ   = tahanan jenis tanah (Ωm)  

Db  = diameter parit zat aditif (m)  

d     = diameter elektroda (m)  

L     = kedalaman elektroda yang ditanam (m) 
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3.7. Diagram Alir Penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                             

 

 

     

 

 

                   Gambar3.5 Diagram alir penelitia

Mulai 

Studi Literatur 

Pengupulan alat dan bahan 

Data Hasil 

pengukuran 

Mengukur nilai tahanan 

pentanahan 

Analisa dan penulisan 

laporan 

Selesai 

Perancangan pengujian 



 

 

 

5. BAB V 

SARAN DAN KESIMPULAN 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah mendapatkan hasil pengukuran nilai tahanan pentanahan, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan berikut: 

1. Penambahan gypsum sebagai zat aditif pada tanah dapet menurunkan nilai 

resistansi pada tanah. Pada penelitian ini, diketahui bahwa gypsum dapat 

menyerap air dan mineral pada tanah sehingga dapat menurunkan nilai 

tahanan jenis tanah mengalami penurunan. 

2. Nilai tahanan pentanahan dengan penambahan gypsum 75% pada penelitian 

ini merupakan yang paling baik diantara pentanahan yang lain di mana dengan 

penambahan gypsum 75% secara rata-rata mampu menurunkan nilai tahanan 

pentanahan sebesar 76 Ω. 

3. Penggunaan metode parit melingkar dapat menurunkan nilai resistansi tanah 

dengan signifikan pada hari ke-2 atau 34jam setelah dimulainya penelitian. 

4. Dari perbandingan yang dilakukan terhadap penelitian yang dilakukan oleh 

saudara Andreas dengan menggunakan metode driven road, metode parit 

melingkar lebih efektif dalam menuruankan nilai resistansi tanah. 
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5.2. Saran 

Penelitian lebih lanjut mengenai pentanahan dengan menggunakan gipsum 

sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan saran berikut 

1. Penelitian lebih lanjut sebaiknya mengukur nilai tahanan jenis dan 

kelembaban dari zat aditif yang digunakan sehingga dapat diketahui faktor 

yang mempengaruhi nilai tahanan pentanahan. 

2. Penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan dengan waktu yang lebih panjang 

sampai didapatkan data hasil pengukuran tahanan pentanahan yang stabil dan 

tidak mengalami perubahan signifikan sehingga dapat diketahui nilai tahanan 

pentanahan yang sebenarnya. 

3. Pengujian selanjutnya perlu dilakukan variasi diameter dan kedalaman lubang 

pentanahan.
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