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Elektroda Batang (Rod) 

• ialah elektroda dari pipa atau besi baja profil 
yang dipancangkan ke dalam tanah 

• Elektroda ini banyak digunakan di gardu 
induk-gardu induk.  

• Cara Pemasangannya dengan  
memancangkannya ke dalam tanah. 

• Tidak memerlukan lahan yang luas. 

 



Rumus tahanan pentanahan untuk 
elektroda Batang –Tunggal: 

 
 

di mana: 

RG = Tahanan pentanahan () 

RR = Tahanan pentanahan untuk batang 

tunggal () 

ρ = Tahanan jenis tanah ( -meter) 

LR = Panjang elektroda (meter) 

AR = Diameter elektroda (meter) 

 



Harga-harga ( ρ ) dari berbagai jenis tanah 



Contoh 

• Sebuah Tembaga (=0,0172) digunakan untuk 
Elektoda batang dengan panjang 200 cm 
mempunyai diameter 12 cm, berapa Tahanan tanah 
liat jika untuk pemasangan Elektroda tersebut?? 

• Jawab : ……. 

• Sebuah Elektoda batang dengan panjang 3 meter 
mempunyai diameter 16 cm, dengan tahanan tanah 
100 , berapa Tahanan Jenis Elektroda batang 
tersebut ?? 

 

 

penghitungan RG.xlsx


Elektroda Pita 

• ialah elektroda yang terbuat dari hantaran 
berbentuk pita atau berpenampang bulat atau 
hantaran pilin 

• pada umumnya ditanam secara dangkal 

• tahanan pentanahan yang dihasilkan sangat 
dipengaruhi oleh bentuk konfigurasi 
elektrodanya, seperti dalam bentuk melingkar, 
radial atau kombinasi antar keduanya. 

 

 



Konfigurasi Elektroda Pita 



Rumus perhitungan 

Keterangan:  

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

•  = Tahanan jenis tanah ( meter) 

• LW = Panjang total grid kawat (m) 

• dW = diameter kawat (m) 

• ZW = kedalamam penanaman (m) 

• AW = luasan yang dicakup oleh grid (m²) 

 



Elektroda Pelat 

• ialah elektroda dari bahan pelat logam (utuh 
atau berlubang) atau dari kawat kasa.  

• Elektroda ini ditanam di tanah yang lebih 
dalam dibandingkan dengan elektroda pita. 

• Digunakan bila diinginkan tahanan 
pentanahan yang kecil dan sulit diperoleh 
dengan menggunakan jenis-jenis elektroda 
yang lain. 

 



Rumus Perhitungan Tahanan 

Pentanahan Elektroda Pelat Tunggal 

di mana: 
RP = Tahanan pentanahan pelat (Ohm) 
ρ = Tahanan jenis tanah (Ohm-meter) 
LP = Panjang pelat (m) 
WP = Lebar pelat (m) 
TP = Tebal pelat (m) 



KOMPONEN SISTEM PENTANAHAN 

• 1. TANAH 

• 2. ELEKTRODA PENTANAHAN 

• KEDUA KOMPONEN DIATAS MENENTUKAN 
BAIK BURUKNYA SUATU SISTEM PENTANAHAN 

• KUALITAS SISTEM PENTANAHAN 
DIEKSPRESIKAN DALAM BENTUK TAHANAN 
PENTANAHAN(OHM) 

• NILAI TAHANAN SISTEM PENTANAHAN HARUS 
DIBAWAH 0,5 OHM 



• 1. TANAH 
• Salah Satu yang menentukan besarnya tahanan sistem 
• pentanahan adalah tahanan jenis tanah 
• Semakin Kecil Tahanan Tanah Maka Tahanan sistem 
• pentanahan akan semakin kecil sehingga akan 
• semakin baik 
• Tahanan jenis tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor 
• : 
• - Karakteristik Material Tanah 
• - Kelembaban Tanah 
• - Temperatur 



Tahanan Jenis Tanah untuk beberapa 
tipe tanah 





• 2. ELEKTRODA PENTANAHAN 
• Elektroda Pentanahan merupakan komponen penting 

yang berfungsi 
• untuk menyalurkan arus ke Tanah 
• Tahanan Sistem Pentanahan dipengaruhi oleh 

karakteristik elektroda 
• pentanahan yang digunakan antara lain 
• - Bentuk Elektroda Tanah 
• - Luas Kontak Elektroda dengan Tanah 
• - Kedalaman Elektroda Tanah 
• - Jumlah dan jarak Elektroda Tanah 



• Metoda Mendapatkan Tahanan Sistem 
• Pentanahan yang baik (kecil) 
• Beberapa Hal yang dapat diupayakan untuk mendapatkan 

nilai 
• tahanan pentanahan yang baik adalah : 
• 1. Menggunakan down konduktor berdiameter besar 
• 2. Menggunakan Elektroda tanah dengan luas kontak yang 

besar 
• (diameter yang besar) 
• 3. Memperdalam timbunan elektroda kedalam tanah. 
• 4. Memberikan campural unsur elektrolit kedalam tanah. 
• 5. Membuat pararel dua elektroda pentanahan 



 



Komponen instalasi grounding  

• Grounding rod yaitu batang grounding yang 
ditanam di dalam tanah. Terdiri dari pipa galvanis 
medium ¾”, kawat tembaga BC berdiamater 16 
mm2, Dan dilengkapi dengan “splitzen” yang 
dikencangkan dengan baut. Panjang grounding 
rod ini biasanya antara 1.5 m s/d 3 m. 

• Pipa PVC, yang digunakan sebagai selubung 
(konduit) dari kabel grounding yang ditanam 
dalam dinding / tembok atau untuk jalur kabel 
penangkal petir. 

 


