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ABSTRACT 
 

Tropical soil is commonly dominated by clay minerals characterized by low cation exchange 
(CEC) and  electrical conductivity. The such as conditions were affected on the capacity to absorb 
the soil electrolyte, especially for ground water . It also affected on the resistance of the soil 
became high which may affected on the capacity of the electron flows from the thunder to the 
ground became low. To increase the flowing capacity of electron, some treatment could be 
consider by addition or mixing the soil (T) with debris (P) and also benthonic (B), and lime (K). 
Several treatment proportion in percentage has designed such as TP:TB = 25:75, 50:50, 0: 100 , 
respectively.  To measure the conductivity, single-stick grounding electrodes was applied in the 
distance of one meter from each on the three measurement points.  The results showed the 
degrees of  conductivity levels from the highest to the lowest  were given by mixture of soil-debris 
(T:P), soil-lime (S:L), soil-benthonic (S:B), respectively. The decrease of soil resistance also 
affected by increasing water capacity.  The resistance of soil is also affected by the size of 
grounding electrode.  
 
Keywords:  grounding place, moisture content, resistance.  

 
 

A. PENDAHULUAN 
 
Tanah tropika tergolong sangat luas persebarannya di dunia, maupun di Indonesia. Umumnya 
tanah Tropika didominasi mineral liat yang memiliki Kapasitas Tukar Kation (KTK) yang rendah 
dan muatan listrik yang rendah sehingga kapasitas jerapan yang sangat rendah terhadap elektrolit 
tanah (khususnya air tanah) apalagi di saat kering. Sehingga kemampuan mengalir muatan elektron 
yang berasal dari sambaran petir menjadi rendah pula, yang sering menimbulkan bencana dengan 
membawa korban terhadap peralatan elektrolit akibat induksi yang dibangkitkan  oleh sambaran 
petir. 
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Bahaya induksi petir tersebut semakin besar di pemukiman padat pemukiman seperti wilayah 
perkotaan yang umumnya permukaan tanahnya kedap akan  peresapan air. Di wilayah seperti ini 
umumnya elektroda grounding-nya sering tidak efektif dalam menghantarkan elektron dari 
sambaran petir karena membesarnya tahanan jenis tanah akibat kadar air tanah yang rendah 
khususnya pada peralihan dari musim kemarau ke musim  hujan dimana frekuensi petir meningkat 
tajam sementara kondisi air  tanah  masih sangat rendah.  
 
Antisipasi kejadian petir adalah dengan membuat perlindungan dari bahaya petir, dengan cara 
mengalirkan arus petir ke bumi (grounding) dengan tujuan melindungi makluk hidup dan bangunan 
agar terhindar dari kerusakan fatal. Untuk itu diperlukan sistem grounding yang baik. Menurut 
Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau PUIL 2000 (peraturan yang sesuai dan berlaku hingga 
saat ini) resistans pembumian total seluruh sistem tidak boleh lebih dari 5 ohm.  
 
Hasil  riset yang dilaporkan oleh Martin., dkk (2016), menunjukkan bahwa pencampuran bentonit 
ke dalam tanah oxisol Gedung Meneng dapat menurunkan nilai tahanan pentanahan sampai 
1,97%-60%, sedangkan untuk pencampuran dengan bentonit yang teraktivasi menurunkan nilai 
tahanan pentanahan sebesar 79,97% - 85,24%. Sunarto (2013), menyatakan bahwa penambahan 
zat aditif bentonit disekitar elektroda pembumian sangat mempengaruhi nilai resistansi  
pembumian. Dimana dengan penambahan zat aditif bentonit akan menghasilkan nilai resistansi 
pembumian yang lebih baik. Penurunan nilai resistansi pembumian tersebut berkisar antara 6,96 
ohm sampai 5,85 ohm atau berkurang antara 15 % - 90%.  
 
Perilaku ini membawa pada imajinasi bahwa besarnya muatan listrik spesifik dari bahan grounding 
sangat mempengaruhi oleh kemampuannya dalam memegang air. Hal ini berarti kemampuan 
bahan grounding sangat mempengaruhi dalam mengalirkan arus listrik atau menurunkan tahanan 
jenisnya. Walaupun bentonit maupun gypsum cukup potensial tetapi secara ekonomis nampaknya 
belum prospektif bila diaplikasikan secara masal  untuk meningkatkan keefektivan bahan grounding, 
apalagi untuk kawasan pemukiman sederhana pada kalangan ekonomi menengah seperti 
perumnas maupun di rumah susun. Perlu dicari bahan lain yang jauh lebih murah. Pilihan yg 
potensial adalah limbah puing bangunan.  Selain menjadi masalah lingkungan di kawasan sub-
urban, sebagaimana kandungan Ca dalam gibs, bahan yang dikandung semen dari puing sangat 
kaya akan kapur (CaCO3) selain kandungan mineral liat kaolinitnya. 

 
 
 

B. LANDASAN TEORI 
 
Petir merupakan salah satu fenomena cuaca yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Indonesia 
pernah tercatat pada Quines Book of Record pada tahun 1988 karena jumlah petir di daerah Cibinong 
Bogor  tercatat 322 kejadian/tahun. Kamin, (2017). Dalam masyarakat modern petir menjadi 
permasalahan yang sangat penting karena petir memiliki kemampuan untuk mengganggu dan 
bahkan merusak infrastruktur publik maupun pribadi seperti sistem tenaga listrik (pembangkitan, 
transmisi dan distribusi), sistem elekomunikasi, dan peralatan elektronik.  
 
Timbulnya kerusakan akibat sambaran petir, maka munculah berbagai usaha untuk mengatasi 
bahaya yang diakibatkan sambaran petir. Salah satu usaha awal untuk meminimalkan kerugian 
akibat petir adalah pemasangan sistem pengaman pada bangunan-bangunan tersebut. Sistem 
pengamanan itu adalah salah satunya sistem pentanahan eksternal/penangkal petir. 
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Suatu pentanahan yang baik adalah yang memiliki hambatan pentahanan yang kecil, karena 
dengan hambatan yang kecil dapat mengalirkan arus yang berlebih langsung ke tanah. Faktor yang 
mempengaruhi besar atau kecilnya tahanan pentanahan di suatu tempat adalah tahanan dari 
elektroda pentanahan, tahanan elektroda pentahanan dengan kontak tanah disekelilingnya dan 
tahanan jenis tanah. Masing-masing tanah memiliki karakteristik tahanan tanah yang berbeda, 
tergantung dari susunan mineral yang membentuk tanah tersebut. 
 
Namun untuk mendapatkan pentanahan yang serendah mungkin sulit di dapat tanpa adanya 
upaya khusus menurunkan tahanan pentanahan. Upaya untuk menurunkan tahanan pentanahan 
dapat dilakukan dengan perlakuan khusus terhadap tanah (soil treatment). Beberapa zat aditif 
yang ditambahkan di dalam tanah terbukti mampu menurunkan tahanan jenis tanah dan secara 
langsung akan menurunkan tegangan permukaan tanah. Beberapa jenis garam yang secara alamiah 
terkandung di dalam tanah cenderung bersifat konduktif dan menurunkan tahanan jenis tanahnya 
(Ghani, 2013). 
 

 
C. METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan batang pentanahan tunggal (single grounding rod) dengan metode 
pengukuran 3 titik (tree point method). Pengukuran dilakukan setiap hari selama 15 hari. Parameter 
pengamatan adalah bahan pentanahan dan konsentrasi campuran antar bahan. Campuran bahan 
yang digunakan adalah tanah (T) dengan puing (P), tanah dengan bentonit (B), tanah dengan 
kapur (K). Masing-masing campuran (T:P), (T:B), (T:K), dibuat dengan konsentrasi  25:75, 50:50, 
75:25, dan 100% tanah sebagai kontrol. Media sebagai tempat campuran bahan pentanahan adalah 
kaleng dengan 3 ukuran yang berbeda. Tanah yang digunakan sebagai campuran diambil dari 
halaman Universitas Lampung. Jarak penanaman elektroda antar kelompok perlakuan adalah 1 
meter. Sebelum dilakukan pengukuran media bahan pentanahan disiram dengan air sampai 
mencapai kapasitas lapang. Satuan percobaan diletakkan di bawah naungan. Parameter yang akan 
diukur adalah tahanan tanah, dari tahanan tanah akan didapat tahanan jenis tanah dan nilai 
resistensi pembumian dengan menggunakan rumus HB. Dwight. Selain itu dilakukan juga 
perhitungan nilai kadar air dengan cara mengambil sampel media setiap 3 hari sekali  dan 
mengeringkannya. Layout percobaan disajikan pada Tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1. Satuan Percobaan 

 
Konsentrasi 
Bahan (%) 

PUING (P) BENTONIT (B) KAPUR (K) 

P/B/K : T 
Kaleng 

1 
Kaleng 

2 
Kaleng 

3 
Kaleng 

1 
Kaleng 

2 
Kaleng 

3 
Kaleng 

1 
Kaleng 

 2 
Kaleng 

3 

0 : 100 (0) T0P1 T0P2 T0P3 T0B1 T0B2 T0B3 T0K1 T0K2 T0K3 

25 : 75 (1) T1P1 T1P2 T1P3 T1B1 T1B2 T1B3 T1K1 T1K2 T1K3 

50 : 50 (2) T2P1 T2P2 T2P3 T2B1 T2B2 T2B3 T2K1 T2K2 T2K3 

75 : 25 (3) T3P1 T3P2 T3P3 T3B1 T3B2 T3B3 T3K1 T3K2 T3K3 

 

 
 
Cara kerja 
 
Menyiapkan bahan-bahan pentanahan, dengan melakukan pencampuran dengan komposisi: 
tanah 75% dicampur dengan bentonit 25%, ,tanah 50% di campur dengan bentonit 50%, dan 
tanah 25% di campur dengan bentonit 75%. Lakukan hal yang sama untuk kapur pertanian dan 
puing bangunan. Kemudian bahan campuran tersebut dimasukkan dalam kaleng dengan 3 macam 
ukuran yang sebelumnya telah dilubangi bagian bawahnya. Tanam batang tembaga silinder 
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ditengahnya sedalam 12 cm. Siram bahan campuran sampai air sampai air menetes keluar. 
Diamkan selama 2 hari supaya sisa air yg menetes tidak ada lagi dan mencapai kapasitas lapang. 
Tanam kaleng yang sudah diisi media dilokasi yang sudah disiapkan setinggi kaleng yang paling 
kecil dan diberi naungan dengan tujuan agar jika terjadi hujan air tidak masuk dalam media. 
Lakukan pengukuran dengan Digital Earth Resistance Tester selama 15 hari. Untuk pengukuran kadar 
air dilakukan dengan mengambil sampel campuran media pentanahan dan dikeringkan dengan 
oven  sampai berat sampel konstan untuk  mendapatkan bobot kering. 
 
 
Pengukuran Nilai Tahanan Pentanahan 
 
Pengukuran nilai pentanahan dilakukan setiap hari selama 15 hari dengan menggunakan alat ukur 
Earth Ground Resistance Tester IDEAL 61-796 dengan menggunakan metode 3 titik. 
 

 
 

Gambar 1.  Pengukuran pentanahan dengan Earth Ground Resistance Tester IDEAL 61-796 
Sumber:    P796 Instruction Manual Earth Ground Resistance Tester IDEAL 61- 796 

 
 
 

D. ANALISIS DATA PENELITIAN 
 
Menghitung Tahanan Jenis Tanah 
Nilai tahanan jenis tanah dihitung dengan menggunakan rumus : 

ρ = 2π α Rt 

dimana:  𝜌 = Tahanan jenis rata-rata tanah (Ω-meter) 
α = Jarak antara batang elektroda yang terdekat (meter) 

𝑅𝑡= Tahanan tanah terukur (Ω) 
 
Menghitung Nilai Resistansi Pembumian.  

Nilai pentanahan (resistensi pembumian) di hitung dengan menggunakan persamaan HB 
Dwight: 

 
Keterangan : 

R= Tahanan pembumian (Ω) 

= Tahanan jenis (Ωm) 
L= Panjang elektroda pembumian (m) 
a = Jari-jari elektroda pembumian (m) 

 
 
Menghitung Kadar Air  

Rumus yang digunakan untuk menghitung kadar Air adalah:  
Kadar air (%)  =  berat sampel awal − berat sampel akhir  x 100% 

      berat sampel akhir 
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Hasil dan Pembahasan 
Pengukuran Kelompok Puing 
Hasil pengukuran langsung yang dilakukan selama 15 hari dapat diketahui bahwa, pemberian 
puing pada tanah tidak berpengaruh terhadap penurunan nilai resistansi tanah pada ukuran kaleng 
kecil, baik untuk taraf 25%, 50%, dan 75% (Gambar 2). Pemberian puing berpengaruh terhadap 
nilai resistansi tanah pada ukuran kaleng sedang untuk taraf 75% (Gambar 3). Sedangkan 
pemberian puing pada tanah mampu memberikan pengaruh terhadap penurunan nilai resistansi 
tanah pada ukuran kaleng besar,  baik untuk taraf 25%, 50%, dan 75%. Nilai resistansi tanah yang 
terukur lebih kecil dibandingkan kontrol, seperti terlihat pada gambar 4.  
 

 
Gambar  2. Nilai resistansi  kelompok puing dengan kaleng ukuran kecil. 

 

 
Gambar 3. Nilai resistansi  kelompok puing kapur  Gambar 4. Nilai resistansi  kelompok puing  

dengan kaleng ukuran sedang.      dengan kaleng ukuran besar. 
 

 
 

Tabel 2. Rerata nilai resistensi  hasil pengukuran pada kelompok puing 
 

Taraf Perlakuan Resistansi (Ohm) 
Respon (%) 

terhadap kontrol 

P0 (Puing 0%, kontrol) 
P1 (Puing 25%) 
P2 (Puing 50%) 
P3 (Puing 75%) 

302.2 
231.5 
173.5 
162.3 

 
- 23.4 
- 42.6 
- 46.3 

 
 
Pada Tabel 2 diketahui  hasil rerata nilai resistansi pada taraf perlakuan dapat diketahui bahwa 
penambahan puing sebesar 25% dapat menurunkan resistansi sebesar 23.4% , penambahan puing 
50% dapat menurunkan resistansi sebesar 42.6%, dan penambahan puing sebesar 75% dapat 
menurunkan resistansi sebesar 46.3%, dibandingkan dengan kontrol. Adanya puing pada tanah 
dengan konsentrasi puing yang berbeda menyebabkan respon yang berbeda terhadap nilai 
resistansi tanah.                  
 
Pengukuran Kelompok Bentonit 
Pemberian bentonit pada tanah tidak berpengaruh terhadap penurunan nilai resistansi tanah pada 
ukuran kaleng  kecil, baik untuk taraf 25%, 50%, dan 75% (Gambar 5). Pemberian bentonit 
berpengaruh terhadap penurunan nilai resistansi tanah pada ukuran kaleng  sedang untuk taraf 
25% (Gambar 6).  Sedangkan pemberian bentonit pada tanah berpengaruh terhadap penurunan 
nilai resistansi tanah pada ukuran kaleng  besar  baik untuk taraf 25%, 50%, dan 75%. Nilai 
resistansi tanah yang terukur lebih kecil dibandingkan kontrol (gambar 7). 
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Gambar 5. Nilai resistansi  kelompok bentonit    Gambar 6. Nilai resistansi  kelompok bentonit  

dengan kaleng ukuran kecil.     dengan kaleng ukuran besar. 
 

 

 
             Gambar 7. Nilai resistansi  kelompok bentonit dengan kaleng  
                              ukuran besar. 

 
 
Pada Tabel 3 diketahui hasil rerata nilai resistansi pada taraf perlakuan dapat diketahui bahwa 
penambahan bentonit sebesar 25% dapat menurunkan resistansi sebesar 15.1%, penambahan 
bentonit 50% didapat nilai resistansi sebesar 85.0% diatas kontrol, dan penambahan bentonit 
sebesar 75% didapat nilai resistansi sebesar 119.1% diatas kontrol. 
 
Dari data pada Tabel 3 respon yang terbaik terdapat pada taraf perlakuan 25% bentonit. Untuk 
taraf perlakuan 50% dan 75% terjadi retak-retak pada media campuran, sehingga memutus aliran 
elektron pada saat pengukuran nilai resistansi. Hal inilah yang mengakibatkan nilai resistansi 
menjadi besar melebihi nilai resistansi kontrol walaupun kadar airnya lebih tinggi.  

 
Pengukuran Kelompok Kapur 
Hasil pengukuran langsung yang dilakukan selama 15 hari dapat diketahui  bahwa  pemberian 
kapur pada tanah tidak berpengaruh terhadap penurunan nilai resistensi tanah, baik untuk taraf  
25%, 50%, dan 75% pada ukuran kaleng  kecil dan besar.  Nilai resistansi tanah lebih besar 
dibandingkan kontrol. Sedangkan pada kaleng sedang,  pemberian kapur dapat menurunkan nilai 
resistansi tanah untuk taraf  50% dan 75%. Pada kaleng besar pemberian kapur dapat menurunkan 
resistansi tanah baik untuk taraf 25%, 50% dan 75%. Seperti terlihat pada gambar 8, 9 dan 10. 
 

 

 
 

Gambar  8.  Nilai resistansi  kelompok kapur   Gambar 9.  Nilai resistansi  kelompok kapur   dengan kaleng ukuran kecil. 
        dengan kaleng ukuran sedang. 

 
 
 
 
 
               

 

 
Tabel 3. Rerata nilai resistansi  hasil pengukuran pada kelompok bentonit 
 

Taraf Perlakuan 
Resistensi 
 (Ohm) 

Respon terhadap 
kontrol (%) 

B0 (Bentonit 0%, kontrol) 
B1 (Bentonit 25%) 
B2 (Bentonit 50%) 
B3 (Bentonit 75%) 

533.8 
453.1 
987.3 
1169.4 

 
 -15.1 
 +85.0 
 +119.1 
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Pada Tabel 4 diketahui hasil rerata nilai resistansi pada taraf perlakuan dapat diketahui bahwa 
penambahan kapur sebesar 25% didapat nilai resistansi sebesar 28.4% diatas kontrol , 
penambahan kapur  50% didapat nilai menurunkan resistansi sebesar 34.8% , dan penambahan 
kapur sebesar 75% dapat menurunkan resistansi sebesar 42.56% , dibandingkan dengan kontrol.  
 
Dari ketiga campuran media pentanahan, masing-masing memiliki respon yang berbeda  (Tabel 
5). Respon tertinggi terhadap penurunan nilai resistansi adalah kelompok puing pada taraf 
perlakuan 75% yang dapat menurunkan resistansi tanah sebesar 46.3%. Kapur pada taraf 
perlakuan 75% dapat menurunkan resistansi tanah sebesar 42,56%. Sedangkan pada bentonit 
pada taraf 25% dapat menurunkan resistansi tanah sebesar 15,1%. Pada taraf 50% dan 75% terjadi 
keretakan pada media sehingga nilai resistansi tanah berada diatas kontrol.  
 
Tabel 5. Perbandingan respon antar campuran terhadap kontrol 

 
Taraf 

Perlakuan 

Puing Bentonit Kapur 

Resistansi  
(Ohm) 

Respon 
terhadap 

kontrol (%) 

Resistansi  
(Ohm) 

Respon 
terhadap 

kontrol (%) 

Resistansi  
(Ohm) 

Respon terhadap 
kontrol (%) 

0% 
25 % 
50% 
75% 

302.2 
231.5 
173.5 
162.3 

 
- 23.4 
- 42.6 
- 46.3 

533.8 
453.1 
987.3 
1169.4 

 
- 15.1 
+ 85.0 
+114.1 

349.4 
448.6 
227.9 
200.7 

 
+ 28.4 
- 34.8 
- 42.56 

Keterangan:  Tanda (+ atau -) menyatakan menaikkan atau menurunkan nilai  resistansi jika 
dibandingkan dengan kontrol 

 
Nilai resistansi pada kelompok puing, bentonit dan kapur, respon terbaik pada kaleng dengan 
ukuran besar baik untuk campuran 25:75, 50:50 dan 75:25.  Semua nilai resistansi berada dibawah 
kontrol. Hal ini berarti luas penampang media pentanahan berpengaruh terhadap penurunan nilai 
resistansi (Gambar 4, 7, dan 10). 
 

Tabel 4. Rerata nilai resistensi  hasil pengukuran pada kelompok kapur 

Taraf Perlakuan 
Resistansi  

(Ohm) 

Respon terhadap 
kontrol (%) 

K0 (0% kontrol) 
K1 (25%) 
K2 (50%) 
K3 (75%) 

349.4 
448.6 
227.9 
200.7 

 
+28.4 
- 34.8 
- 42.56 

 
 Gambar 10. Nilai resistansi  kelompok kapur 

dengan kaleng ukuran besar. 
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Dari Gambar 14, 15. 16 dapat terlihat nilai resistansi tanah yang diberi campuran puing, bentonit 
dan kapur dibandingkan dengan kadar air menunjukkan bahwa, nilai resistansi menurun jika kadar 
air meningkat. Begitu juga dengan sebaliknya.  Hasil penelitian Setiono (2015), menyatakan 
semakin rendah nilai kandungan air maka nilai tahanan jenis tanah akan semakin tinggi. 
Sudaryanto (2016), tahanan dengan elektroda tertanam di daerah basah harganya lebih rendah bila 
dibandingkan dengan elektroda yang di tanah kering (ladang) dan berpasir dikarenakan 
kelembaban tanah disekitar lebih rendah. 
 
Tabel 6. Rerata nilai kadar air hasil pengukuran pada setiap perlakuan dibandingkan dengan nilai 

resistansi 
 

Perlakuan 
Rata-rata 

 kadar air (%) 
Respon perlakuanr  terhadap 

kadar air  kontrol 
Nilai 

 Resistansi (Ω) 

K0 
K1 
K2 
K3 

 
P0 
P1 
P2 
P3 

 
B0 
B1 
B2 
B3 

0.37 
0.27 
0.16 
0.13 

 
0.38 
0.34 
0.26 
0.23 

 
0.38 
0.36 
0.38 
0.47 

 
- 28.57 
- 56.34 
- 65.80 

 
 

- 11.74 
- 31.63 
- 38.74 

 
 

- 5.69 
- 0.34 

+ 24.42 

 
+ 28.4 
- 34.8 
- 42.6 

 
 

- 23.4 
- 42.6 
- 46.3 

 
 

- 15.1 
+ 85.0 
+ 114.1 

Keterangan:  Tanda (+ atau -) menyatakan bertambah atau berkurangnya kadar   air jika  dibandingkan dengan kontrol 

 

Pengambilan sampel untuk pengukuran kadar air dilakukan tiap 3 hari sekali selama 15 
hari. Data kadar air yang didapat dibandingkan dengan nilai resistansi yang terukur. Di 
bawah ini adalah gambar perbandingan nilai resistansi dengan kadar air baik pada 
kelompok puing, bentonit dan kapur. 

 

 

 

 

Gambar 11. Perbandingan  nilai resistansi dengan kadar air  Gambar 12.  Perbandingan  nilai resistansi dengan kadar air  
  pada  kelompok puing        pada  kelompok bentonit 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.  Perbandingan  nilai resistansi dengan kadar air pada  kelompok kapur  
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Pada Tabel 6 terlihat dari rata-rata kadar air, berdasarkan urutan besarnya jumlah  kadar air, 
kelompok bentonit memiliki kandungan kadar air yang tertinggi, kemudian diikuti kelompok 
puing dan kelompok kapur.  
 
 

E. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 
1. Respon terbaik terhadap penurunan resistansi berturut-turut adalah pada campuran tanah 

dengan puing, kemudian diikuti oleh tanah dengan kapur dan tanah dengan bentonit 
Penambahan zat aditif sebesar  25% menurunkan nilai resistansi sebesar 23,4% untuk 
puing, 15,1% untuk bentonit, untuk kapur tidak terjadi penurunan.  Penambahan zat aditif 
sebesar 50% menurunkan nilai resistansi sebesar 42,6% untuk puing, 34,8% untuk kapur. 
Penambahan zat aditif sebesar 75% menurunkan nilai resistansi sebesar 46,3% untuk 
puing, 42,56% untuk kapur. Sedangkan untuk bentonit pada penambahan 50% dan 75% 
tidak terjadi penurunan karena terjadi keretakan. 

2. Kadar air berpengaruh terhadap nilai resistansi. Semakin tinggi kadar air nilai resistansi 
semakin kecil. Hal ini berlaku baik pada campuran tanah dengan puing, tanah dengan 
bentonit dan tanah dengan kapur. 

3. Ukuran (dimensi) media pentanahan berpengaruh terhadap nilai resistansi. Semakin besar 
ukuran media semakin kecil nilai resistansi  
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