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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Petir telah banyak menimbulkan kerusakan yang merugikan 

manusia. Pemakaian alat elektronika tegangan rendah saat ini telah 

meningkatkan jumlah statistik kerusakan akibat sambaran petir, baik 

langsung maupun tidak langsung. 

Tujuan sistem pentanahan adalah untuk membatasi tegangan pada 

bagian-bagian peralatan yang tidak dialiri arus antara bagian-bagian tersebut 

dengan tanah, hingga tercapai suatu nilai yang aman untuk semua kondisi 

operasi, baik kondisi normal maupun saat terjadi gangguan. 

Saat terjadi gangguan, arus gangguan akan dialirkan ke tanah akan 

menimbulkan perbedaan tegangan pada permukaan tanah yang disebabkan 

karena adanya tahanan tanah.  

Solusi untuk masalah ini adalah perlindungan yang sesuai harus 

diberikan dan dipasang pada peralatan atau instalasi terhadap bahaya 

sambaran petir langsung maupun induksinya. Dimana komponen-

komponennya yang sangat sensitive terhadap kondisi listrik mutlak 

diperlukan sumber daya listrik yang benar-benar baik. Terutama pada 

perangkat pengirim sinyal jika terjadi lonjakan tegangan yang tidak normal 

maka menyebabkan perangkat error. 
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Terjadinya sedikit gangguan saja yang mengakibatkan gagalnya 

sistem komunikasi dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar dari 

segi materiil, terutama bila terjadi pada suatu sistem yang besar yang 

mengakibatkan terjadinya gangguan yang mungkin terjadi dalam satu kota 

besar. Jika hal tersebut sering terjadi maka pelanggan seluler-pun dapat 

berpindah ke operator seluler lainnya yang akan menurunkan keuntungan 

finansial yang drastis. 

Berdasarkan berbagai latar belakang masalah diatas maka perlunya 

membangun sebuah sistem pentanahan yang efektif menjadi sangat penting 

untuk melindungi perangkat telekomunikasi dari sambaran petir maupun 

imbas petir serta interfensi tegangan yang dapat terjadi.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Tugas akhir yang diusulkan ini secara garis besar dapat dirumuskan 

persoalannya untuk setiap tahap sebagai berikut:  

1. Bagaimana cara mengamankan sistem telekomunikasi dari kebocoran 

arus dan petir? 

2. Bagaimana menghitung dan menganalisis nilai pentanahan yang ada 

pada sistem pentanahan telekomunikasi? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Menghindari persepsi yang salah dan meluasnya pembahasan maka 

pembahasan masalah penelitian ini adalah : 
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1. Menganalisis cara mengamankan sistem telekomunikasi dari kebocoran 

arus dan petir. 

2. Menghitung dan menganalisis nilai pentanahan yang ada pada sistem 

pentanahan telekomunikasi. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji maka penelitian ini 

bertujuan untuk :  

1. Mengamankan sistem telekomunikasi dari kebocoran arus dan petir 

serta imbasnya yang sering menyebabkan kegagalan sistem 

menggunakan sistem single point connection window (SPCW). 

2. Dapat menghitung dan menganalisis nilai pentanahan yang ada pada 

sistem pentanahan telekomunikasi. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penulisan penelitian ini antara lain 

adalah: 

1. Memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana teknik. 

2. Memperbanyak khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengetahui cara 

menghitung tahanan pentanahan, memperkecil impedansi dan 

meminimalkan efek kerusakan dari sambaran petir dengan cara isolated 

grounding system menggunakan single point connection window. 
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3. Manfaat umum yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk 

pertimbangan dalam perancangan dan pemasangan sistem pentanahan 

telekomunikasi. 

 

 




