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Abstrak 

Tujuan: Menghindarkan terjadinya kecelakaaan sengatan listrik penggunaan tenaga 

listrik rumah tangga dan mendeteksi arus bocor pada instalasi listrik rumah tangga. 

Metode Penelitian: Merancang transformator isolasi, sasaran pengabdian ini adalah 

masyarakat pengguna tenaga listrik kelas rumah tangga,. Jika seseorang tersengat listrik , 

alat ini akan memberi respons dengan alarm selama 10 detik dan memproteksi jaringan 

instalasi listrik jika terjadi kebocoran. 

Hasil: Percangan dan pembuatan transformator isolasi, pemasangan alat ini 

meningkatkan proteksi dan kemanan terjadinya sengatan listrik dan kebocoran arus listrik 

rumah tangga dan mengurangi korban sengatan arus listrik. 

Limitasi: Dengan sosiaisasi dan pelatihan penggunaan alat ini dapat mnjadikan program 

pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pemahaman bahaya sengatan listrik dan 

mendapatkan solusi untuk menghindari kecelakaan akibat sngatan listrik kapasita rumah 

tangga. 

Kontribusi Penelitian: Pengabdian masyarakat ini memberikan kongtribusi kepada 

masyarakat pengguna tenaga listrik kelas rumah tangga mengurangi kecelakaan akibat 

sengatan listrik, dan megnhadirkan produk alat proteksi kebocoran arus listrik. 
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I. PENDAHULUAN. 

Banyaknya angka kematian yang disebabkan kecelakaan akibat sengatan arus 

listrik yang dikarenakan adanya kebocoran arus listrik pada instalasi listrik baik pada 

rumah tangga maupun pada industri menyebabkan listrik menjadi hal yang menakutkan. 

Resiko kematian manusia ialah mengalirnya arus listrik ketubuh manusia dan merusak 

dua fungsi tubuh yang vital yaitu pernapasan dan detak jantung, adapun skala resiko 

berdasarkan arus pengenal dan lamanya waktu kontak/waktu sentuh. 

Meskipun dipasar telah banyak tersedia alat pemutus arus listrik, namun  masih 

dirasa lamban dalam pemutusan arus listrik dan juga masih timbul rasa nyeri pada saat 

tersengat arus listrik. Alat proteksi kecelakaan akibat sengatan arus listrik dapat dipasang 

pada suatu instalasi rumah atau ruangan kegiatan yang banyak menggunakan energi 

listrik, jika seseorang mengalami sengatan pada hantaran fasa, maka alat proteksi ini akan 

bekerja dengan mebunyikan alarm selama 10 detik (dapat disetting) serta akan 



memproteksi jaringan instalasi listrik jika pada kabel fasa atau netral mengalami 

kebocoran arus. 

Alat proteksi kecelakaan akibat sengatan arus listrik ini komponen utama yang 

digunakan sebagai pemisah/isolasi daya adalah trasformator isolasi, yaitu trasformator 

yang mempunyai lilitan primer dan  sekunder yang berjumlah sama sehingga tegangan  

primer sama besarnya dengan tegangan sekunder. Pada beberapa desain termasuk desin 

alat proteksi akibat kecelakaan sengatan arus listrik ini menggunaankan transformator 

isolasi  yang gulungan sekunder dibuat sedikit lebih banyak untuk mengkompensasi 

jumlah kerugian daya yang terjadi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan transformator isolasi untuk menentukan spesifikasi transformator berdasarkan 

daya yang ingin diamankan. Perhitungannya meliputi diameter kawat lilitan, luas 

penampang inti dan jumlah lilitan primer dan sekunder. 

Badan manusia secara fisik merupakan tahanan yang tidak linier. Ada tiga faktor yang 

menentukan keseriusan sengatan listrik pada tubuh manusia, yaitu besar arus yang 

mengalir ke dalam tubuh yang  besarnya arus ditentukan oleh tegangan dan tahanan tubuh 

serta tahanan lain yang menjadi bagian dari lintasan, aliran arus dalam tubuh sangat 

menetukan tingkat akibat sengatan listrik dan lama waktu sengatan listrik sangat 

menentukan kefatalan akibat sengatan listrik. Bila manusia terkena sengatan listrik maka 

selain kabel, sistem pentanahan dan bagian dari peralatan lain maka tubuh manusia juga 

termasuk dari bagian tahanan dari rangkaian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Transformator isolasi (Referensi: 
https://elektronicaution.wordpress.com/2009/10/17/iso

lation-transformer/) 

Gambar  2. Tubuh manusia bagian 
dari rangkaian listrik (Referensi: 

http://blog.unnes.ac.id/antosupri/bahay

a-listrik/) 

https://elektronicaution.wordpress.com/2009/10/17/isolation-transformer/
https://elektronicaution.wordpress.com/2009/10/17/isolation-transformer/
http://blog.unnes.ac.id/antosupri/bahaya-listrik/
http://blog.unnes.ac.id/antosupri/bahaya-listrik/


Sengatan (setrum) dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia bahkan 

kematian. Arus listrik yang mengalir melalui organ penting seperti jantung dan otak 

sangat berbahaya karena mempengaruhi kerja organ-organ tersebut. Arus listrik 

memanaskan jaringan tubuh sehingga menyebabkan terbakar. Umumnya, orang dapat 

merasakan arus listrik yang besarnya 1 mA. Arus listrik yang besarnya beberapa mili 

amper menyebabkan sakit tetapi jarang mengakibatkan kerusakan pada orang yang sehat. 

Pendekatan untuk mengetahui batas-batas arus tersebut dibagi antara lain yaitu arus listrik 

reaksi, arus listrik mempengaruhi otot, dan arus listrik yang bisa mengakibatkan pingsan 

bahkan kematian. 

Ada dua cara arus listrik bisa menyengat tubuh manusia, yaitu melalui sentuhan 

langsung dan tidak langsung. Sentuhan secara langsung yang memperlihatkan tangan 

manusia menyentuh langsung kawat beraliran listrik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentuhan secara tidak langusung yang memperlihatkan ketika terjadi kerusakan isolasi 

pada peralatan listrik dan manusia menyentuh peralatan listrik tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. Sentuhan langsung (Referensi: 
ttp://blog.unnes.ac.id/antosupri/bahaya-listrik/) 

Gambar  4. Sentuhan tidak langsung (Referensi: 
http://blog.unnes.ac.id/antosupri/bahaya-listrik/) 

http://blog.unnes.ac.id/antosupri/bahaya-listrik/


Faktor lamanya waktu terkena sengatan listrik bagi manusia sangat mempengaruhi atau 

menentukan kefatalan akibat sengatan listrik yang mana bisa menyebabkan kematian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 5 diperlihatkan bagaiman pengaruhnya besarnya arus listrik dan 

lamanya sentuhan yang berdampak bagi tubuh manusia.  

Daerah 1 (0,1 sd 0,5 mA) jantung tidak terpengaruh sama sekali bahkan dalam jangka 

waktu lama. 

Daerah 2 (0,5 sd 10 mA) jantung bereaksi dan rasa kesemutan muncul dipermukaan kulit. 

diatas 10 mA sampai 200 mA jantung tahan sampai jangka waktu maksimal 2 detik saja. 

Daerah 3 (200 sd 500 mA) Jantung merasakan sengatan kuat dan terasa sakit, jika 

melewati 0,5 detik masuk daerah bahaya. 

Daerah 4 (diatas 500 mA) jantung akan rusak dan secara permanen dapat merusak sistem 

peredaran darah bahkan berakibat kematian. 

Setiap penghantar mempunyai tahanan yang bervariasi dalam mengalirkan arus 

listrik, tubuh manusia merupakan salah satu penghantar arus listrik yang baik sekalipun 

tubuh manusia memiliki tahanan listrik. jika arus yang mengalir dari tangan kiri ke kaki 

kanan akan memiliki lebih banyak tahanan dibandingkan dengan aliran arus di dua jari 

yang berdekatan. Tahanan tubuh yang paling besar adalah terletak pada kulit. jika kulit 

dalam keadaan kering maka tahanan akan relatif lebih tinggi dan akan mengurangi 

bahaya dari sengatan arus listrik. tetapi untuk mendapatkan kondisi kulit yang benar-

benar kering adalah hal yang jarang dijumpai. Kecendrungannya setiap orang akan 

mengeluarkan keringat walaupun hanya sedikit. Oleh karena itu dianggap tubuh selalu 

basah, resistansi listrik menjadi rendah. Hambatan tubuh manusia pada kondisi kulit 

kering berkisar antara 1.000 sampai 100.000 Ω, sedangkan pada kondisi kulit basah akan 

menurun sampai ≤ 1.000 Ω. 

Berdasarkan IEC 449 , IEC60479 dan PUIL 2000 (Persyaratan Umum Instalasi 

Listrik) batas atas rentang tegangan adalah 50 Volt arus bolak-balil 120 volt arus searah. 

 

 

 

 

 

Gambar  5. Grafik bahaya listrik dan lama waktu sentuh 
(Referensi: http://blog.unnes.ac.id/antosupri/bahaya-

listrik/) 

http://blog.unnes.ac.id/antosupri/bahaya-listrik/
http://blog.unnes.ac.id/antosupri/bahaya-listrik/


Tabel 1. Besar tegangan dan waktu sentuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 1. IEC364 memberikan data batas waktu maksimum  pemutus hubungan 

terhadap sentuhan dengan tegangan.Indeks massa tubuh adalah metrik standar yang 

digunakan untuk menentukan siapa saja yang masuk dalam golongan berat badan sehat 

dan tidak sehat. Indeks massa tubuh membandingkan berat badan dengan tinggi badan, 

dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter 

kuadrat.   

Bandingkan hasil hitungan indeks massa tubuh dengan kategori berat badan yang 

tercantum di bawah ini: 

Di bawah 18,5 = Berat badan kurang 

18,5 – 22,9      = Berat badan normal 

23 – 29,9         = Berat badan berlebih (kecenderungan obesitas) 

30 keatas         = obesitas 

 

II. Metodologi 

Metode penelitian yang diterapkan ini adalah melakukan perancangan kontruksi 

alat proteksi kecelakaan akibat sengatan arus listrik dengan memanfaatkan transformator 

isolasi sebagai pemisah daya listrik, melakukan pengukuran arus bocor pada manusia dan 

perhitungan diameter kawat, luas penampang inti dan jumlah lilitan dibagian primer dan 

sekunder trafo isolasi untuk menentukan daya listrik yang akan diamankan. Perancangan 

alat proteksi kecelakaan akibat sengatan arus listrik digunakan untuk mengamankan 

manusia dari bahaya yang diakibatkan sengatan arus listrik. Apabila manusia tersengat 

listrik, maka arus listrik akan mengalir melewati tubuh manusia menuju ke tanah 

(mengalir arus tambahan melalui manusia). Perancangan alat proteksi kecelakaan akibat 

sengatan arus listrik digunakan untuk mengamankan manusia dari bahaya yang 

diakibatkan sengatan arus listrik. Apabila manusia tersengat arus listrik, maka arus listrik 

akan mengalir melewati tubuh manusia menuju ke tanah artinya mengalir arus tambahan 

melalui tubuh manusia, bila beben listrik diambil dari output alat proteksi, maka 

tambahan arus tersebut akan terdeteksi. Sebagai ilustrasi beban perancangan dalam 

pembuatan instalasi listrik rumah 1 fasa yang sederhana menggunakan 4 buah lampu, 2 

saklar tunggal, 1 saklar seri dan 2 stop kontak. Total arus listrik yang ditimbulkan 

mencapai 0,19 A. Perancangan alat proteksi kecelakaan akibat sengatan arus listrik 

digunakan untuk mengamankan manusia dari bahaya yang diakibatkan sengatan arus 

listrik. Apabila manusia tersengat listrik, maka arus listrik akan mengalir melewati tubuh 

Besar Tegangan 

Sentuh (Volt) 
Lama Sentuh 

Maksimal (Detik) 
AC DC 

< 50 < 120 - 

50 120 5,00 

75 140 1,00 

90 160 0,50 

110 175 0,20 

150 200 0,10 

220 250 0,05 

280 310 0,03 



manusia menuju ke tanah, bila beben listrik diambil dari output alat proteksi, maka 

tambahan arus tersebut akan terdeteksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 adalah blok diagram perancangan alat proteksi kecelakaan akibat sengatan arus 

listrik. Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan yaitu perhitungan spesifikasi 

transformator isolasi menggunakan persamaan sebagai berikut: 

Ukuran diamter kawat lilitan dapat ditentukan secara pendekatan sebagai berikut: 

Diameter kawat lilitan  (O) : O = 0,7 √𝐼 
Keterangan: 

O  : Diameter lilitan 

I : Arus 

Dimensi inti trafo dapat ditentukan menurut rumus pendekatan sebagai berikut: 

Luas penampang inti (A) : A = b.h 

Sisi panjang (b)   : b = (
1,5.P1

9.9
)1/3  

Sisi lebar (h)   : h = 
b

0,6561
 

Keterangan: 

A   : luas penampang inti efektif (cm2). 

b dan h   : sisi penampang (cm). 

P1   : daya primer (Watt). 

Untuk menentukan jumlah lilitan masing-masing koil trafo, terlebih dahulu ditentukan 

faktor Lilitan/Volt atau N/E = N/Volt. Selanjutnya jumlah lilitan per koil diperoleh dari 

hasil kali besar tegangan kumparan (V) dengan faktor lilitan N/E tersebut. 

Faktor lilitan (N/E) dapat diturunkan dari persamaan pembangkit tegangan berikut: 

Faktor lilitan (N/V): N/E = 
f

A
 

N/E : Faktor lilitan atau jumlah gulungan yang dibutuhkan untuk 1 volt 

f : Frekuensi 

A : Luas penampang inti 

Maka untuk mencari jumlah lilitan primer dan sekunder sebagai berikut: 

Gambar  6. Blok diagram  alat proteksi kecelakaan akibat sengatan 

arus listrik 



N1 = N/E. V1 

N2 = 1,1. N/E. V2 

Keterangan: 

N1 : Lilitan primer 

N2 : Lilitan sekunder 

V1 : Tegangan primer 

V2 : Tegangan sekunder 

Perhitungan tahanan tubuh menggunakan persamaan sebagai berikut: 

V = I x R    

Keterangan: 

R : Tahanan 

V : Tegangan 

I : Arus 

Perhitungan indeks massa tubuh 

IMT = 
BB

(TB)2
 

Keterangan: 

BB : Berat badan 

TB : Tinggi badan 

Luas penampang inti (A) : A = b.h     

Sisi panjang (b)  : b = (
1,5.P1

9.9
)1/3    

Sisi lebar (h)  : h = 
b

0,6561
    

Faktor lilitan (N/V): N/E = 
50

𝐴
 

N1 = N/E. V1        

N2 = 1,1. N/E. V2  

       

III. Hasil dan pembahasan. 

   Pada tabel 2. diperlihatkan  data hasil pengukuran resistansi tubuh manusia 

berdasarkan jender dan usia dan dalam dua kondisi yaitu kondisi normal dan kondisi 

berkeringat. 

 
Tabel: 2.  Hasil Pengukuran Resistansi Tubuh Manusia. 

 

Jender / Usia 
Kondisi Normal 

Resistansi 

Kondisi 

Berkeringat 

Resistansi 

Besar Arus pada 220 

Volt 

Laki-laki 

3246 2950 
67,7 mA 

74.5 mA 

Usia 

10 -15 

20 -30 2992 2650 
73,5 mA 

83 mA 

Perempuan 
2992 2700 

73,5 mA 

81,4 mA 

Usia 

10 -15 

20 -30 2750 2400 
80 mA 

91,6 mA 

 

Pada tabel 3. diberikan data hasil pengjian alat (Uji Kehandalan Alat) yang memberikan 

suatu gambaran tentang kelayakan alat untuk menghindarkan dari sengatan arus listrik. 

 



Tabel 3.Hasil Uji Kehandalan Alat. 

 
K

el
o

m
p

o
k

 U
m

u
r 

(T
ah

u
n

) 
Umur/Jender Laki-laki Perempuan  Rata-rata 

15 - 25 

1 

2 

1 

1,333 

3 

1 

2 

2,0 10 / 6 = 1,67 

26 - 35 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

2,33 10 / 6 = 1,67 

36 - 45 

1 

1 

2 

1,33 

1 

1 

3 

1,667 9 / 6 = 1,50 

 11 / 9 = 1,22 18 / 9 = 2,00 4,84 / 3 = 1.61 

 

Skor  1 = Sama sekali tidak merasakan  

 2 = Terasa ada getaran diujung jari 

 3 = Terasa ada getaran di telapak tangan 

Besar Arus  = 450 VA, V = 240 Volt,  A = 1,875 Ampere 

Analisa hasil pengujian kehandalan alat juga diperlihatkan dengan metode Two-Way 

Anova seperti diperlihatkan pada tabel. 4. 

 

Tabel 4. Hasil Analisa Two-Way Anova. 

 

K
el

o
m

p
o
k
 

U
m

u
r 

 Pria Wanita Pria + Wanita 

1 1,333 2,00 1,67 

2 

3 

1 

1,333 

2,33 

1,667 

1,67 

1,50 

Rerata 1,222 2,00 1,60 

 

Antara pria dan wanita terdapat perbedaan terhadap perbedaan yang agak signifikan P = 

0,0761 (berbeda nyata pada tingkat 7 %). Wanita lebih peka terhadap sengatan arus listrik 

(2,000 sedangkan pria (1,222),tetapi masih cukup aman.Rata-rata skor untuk seluruh 

panelis adalah 1,611, masih cukup aman 

Antara kelompok umur wanita 

 



Gambar 7. Grafik Hubungan Antara Skor dan Kelompok Umur Pada Kelompok    Umur 

Wanita 

Dari gambar 7, diatas terlihat wanita pada kelompok umur (25 – 36 tahun) adalah yang 

paling peka. 

 

 

 
 
Gambar 8. Grafik hubungan antara skor dan kelompok umur pada kelompok umur pria 

 

 

 

 
 

Gambar 9. Grafik hubungan antara skor dan kelompok umur tanpa memperhatikan jener. 

 

Dari gambar 8 terlihat pria pada kelompok umur (25 – 36 tahun) adalah yang 

paling tahan sengatan arus listrik (skor 1), sedangkan pada gambar 9 jika tidak 

memandang jender sengatan listrik bagi semua panelis, kelompok usia (36 – 45) Tahun 

adalah paling tahan untuk sengatan listrik. Jika dibandingkan pengamatan pada resistansi 

tubuh dengan hasil uji kehandalan alat, terdapat korelasi positif, bahwa wanita lebih peka 

dari pada pria.Mahalnya biaya instalasi yang sesuai dengan peraturan PUIL (Peraturan 

Umum Instalasi Listrik) menyebabkan instalasi listrik baik pada rumah tangga maupun 

industri seringkali tidak mengikuti peraturan PUIL. Rendahnya tingkat keamanan pada 



instalasi listrik tersebut dapat berakibat fatal misalnya menyebabkan kebakaran akibat 

hubung singkat (korsleting) ataupun menyebabkan kematian seseorang yang tersengat 

arus listrik akibat arus bocor. Suatu inovasi teknologi diperlukan untuk mengatasi hal 

tersebut yaitu dengan membuat suatu alat yang dapat mendeteksi terjadinya arus bocor 

dan ketika terdeteksi bahwa terjadi arus bocor maka alat akan memutuskan aliran arus 

listrik yang berasal dari PLN. 

 
IV. KESIMPULAN DAN Saran. 

Kesimpulan: 

 Setelah mengamati dan melakukan pengujian serta menganalisa sistem kerja 

alat penghindar kecelakaan akibat sengatan arus listrik/proteksi arus bocor pada instalasi 

listrik tegangan 220 volt, dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

1. Pemakaian transformator isolasi pada alat proteksi arus bocor yang di pasang pada 

rumah dengan hantaran netralnya disisi sekunder, transformator isolasi tidak 

ditanamkan (grounding), jika seseorang terkena hantaran fasa, maka tubuh yang 

menyentuh bumi teraliri arus listrik menjadi rangkaian terbuka, sehingga hantaran 

fasa tidak ada beda potensi dengan bumi. 

2. Alat pengaman/proteksi arus bocor hasil penelitian mempunyai keunggulan bila 

dibandingkan dengan alat proteksi saklar pengaman jaringan PLN, atau ELCB (Earth 

Leackage Circuit Breaker). 

3. Kekurangan dari alat ini adalah ukurannya masih terlalu besar, walaupun masih 

mungkin diperkecil. 

4. Dari hasil uji operasional sistem proteksi terhadap tegangan sentuh kehandalan alat 

cukup tinggi. 
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