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Perbedaan struktur logam dan non logam

Perbedaan yang sangat mendasar antara
bahan logamdibanding dengan bahan bukan
logam adalah mengenai struktur atomnya.
Selain itu juga terdapat perbedaan mengenai
daya hantar listrik maupun daya hantar
panasnya.
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Sifat- Sifat Logam

• Logam bersifat konduktor ( dapat menghantarkan 
panas & aliran listrik ).

• Logam tidak mudah leleh, namun logam pun bisa 
leleh juga dalam temperatur yang tinggi.

• Logam dapat ditempa ( malleable ) dan dapat 
diregangkan ( ductile ).

• Mengkilap jika digosok.
• Berwujud padat, kecuali raksa (cair).
• Logam terdiri dari atom-atom yang sangat rapat 

satu sama lainnya dan mempunyai berat jenis yang 
sangat tinggi.



Jenis-jenis Ikatan Kristal
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Kristal Ion

Ikatannya timbul karena gaya tarik diantara ion-
ion yang bermuatan listrik. Struk natrium Klorida 
dan klor merupakan contoh dari kristal



Kristal Kovalen
Pada Kristal kovalen, atom yang satu dengan
atom yang lainnya terikat oleh adanya elektron
kulit terluar yang dimiliki bersama. Struktur
kristal intan dan sejumlah silikat tertentu terjadi
karena jenis ikatan seperti ini.



Kristal Molekuler
Kristal Molekuler terbentuk oleh molekul
molekul yang jenuh secara kimia, yang terikat
oleh satu sama lainnya oleh adanya gaya-gaya
Van Der Wals. Struktur Kristal dari gas-gas
inert yang beku dan sejumlah banyak bahan
bahan organik yang termasuk dalam golongan
ini.



Lanjutan.....
Karena orbital atom bertumpangtindih
berulang-ulang, elektron-elektron di kulit
terluar setiap atom akan dipengaruhi oleh
banyak atom lain. Elektron semacam ini tidak
harus dimiliki oleh atom tertentu, tetapi akan
bergerak bebas dalam kisi yang dibentuk oleh
atom-atom ini. Jadi, elektron-elektron ini
disebut dengan elektron bebas.



Material Konduktor



Material Konduktor
Penghantar ialah suatu benda yang berbentuk logam
ataupun non logam yang dapat mengalirkan arus
listrik dari satu titik ke titik lain. ke titik lain.
Penghantar dapat berupa kabel (penghantar dengan
selubung isolasi) atau kawat (penghantar tanpa
isolasi)



Jenis Bahan Konduktor Bahan-bahan yang digunakan sebagai
konduktor harus memenuhi persyaratan berikut :

1. Konduktifitasnya cukup baik
2. Koefisien muai panjangnya kecil
3. Modulus kenyalnya (modulus elastisitas) cukup
besar



Jenis Bahan Konduktor Bahan-bahan yang biasa
digunakan sebagai konduktor :

1. Logam biasa, seperti : tembaga, alumunium dan
besi alumunium dan besi

2. Logam campuran (alloy) yaitu logam dari tembaga
atau alumunium yang dicampur dengan jumlah
tertentu dari logam jenis lain untuk meningkatkan
kekuatan mekanisnya

3. Logam paduan (composite), yaitu dua atau lebih
jenis logam yang dipadukan atau lebih jenis logam
yang dipadukan dengan cara kompresi, peleburan
(melting) atau pengelasan (welding)



Klasifikasi Konduktor

Klasifikasi konduktor menurut bahannya :
1. Kawat logam biasa, contoh : BCC (bare copper 

conductor) dan AAC (all alumunium conductor) 

2. Kawat logam campuran(alloy), contoh : AAAC (all 
alumunium alloy conductor)

3. Kawat logam paduan(composite),contoh : kawat baja
berlapis tembaga (copper clad steel)

4. Kawat lilit campuran(alloy), yaitu kawat yang lilitannya
terdiri dari dua jenis logam atau lebih. Contoh : ACSR 
(alumunium atau lebih. Contoh : ACSR (alumunium
conductor steel reinforced)



Klasifikasi Konduktor Klasifikasi konduktor menurut
konstruksinya:

1. Kawat padat (solid wire)berpenampang bulat

2. Kawat berlilit (stranded wire) terdiri dari 7
sampai 61 kawat padat yang dililit menjadi satu

3. Kawat berongga (hollow conductor) adalah kawat
berongga yang dibuat untuk mendapatkan diameter 
yang besar



Klasifikasi konduktor menurut isolasinya

1. Konduktor telanjang

2. Konduktor berisolasi, contoh : kabel
twisted dan kabel NYY



Ada dua jenis karakteristik konduktor, yaitu :

1. Kekuatan mekanik, contoh : kekuatan
Tarik

2. Kekuatan listrik, contoh : kekuatan arus



Resistifitas Listrik

Resistifitas listrik dinyatakan sebagai :
Ω R = tahanan dalam bahan (Ω)
ρ = tahanan jenis bahan (Ω.mm2/m)
l = panjang bahan (m)
A = luas penampang bahan (mm2)

Resistifitas listrik adalah kemampuan suatu bahan dalam menahan arus
listrik.



Penamaan Konduktor
1. Penghantar

N – tembaga
NA – alumunium

2. Isolasi
Y – isolasi PVC
2Y – isolasi XLPE

3. Selubung dalam
G – karet
2G – karet butyl
K – timah hitam K – timah hitam
KL – alumunium dengan permukaan licin
KWK – selubung dari XLPE
Y – selubung dari PVC
2Y – selubung dari polietilen
Z – selubung dari pita seng



4. Perisai
B – pita baja
F – baja pipih
L – jalinan kawat baja
Q – kawat baja berlapis seng
R – kawat baja bulat satu lapis
RR – kawat baja bulat dua lapis
Z – kawat baja berbentuk huruf “Z”

5. Spiral
D – spiral anti tekan
Gb – spiral dari pita baja

6. Selubung luar
A – selubung dari yute
Y – selubung dari PVC

7. Bentuk penghantar kabel
se – sektor pejal
sm – sektor serabut
re – bulat pejal
rm – bulat serabut



Sifat Alloy

Alloy merupakan paduan logam yang
memiliki sifat sifat yang berbeda dari
komponen-komponen pembentuknya.
Pengaruh dari unsur pemadu tergantung
pada bagaimana unsur itu terdapat dalam
alloy. Dengan cara paduan sifat-sifat mekanis
seperti kekuatan, derajat kekerasan dapat
ditinggalkan.



SIFAT LISTRIK

Sifat listrik :
1.Jika elektron bergerak bebas, mudah terjadi arus
listrik, maka dapat disebut sebagai penghantar
listrik (logam).

2.Jika bahan mudah membentuk kutub positif dan
negatif, memiliki sifat dielektrik, dapat disebut
sebagai konduktor ion positif/negatif [keramik].



3.Jika elektron terikat pada atom, tidak mudah terjadi
arus listrik, dapat disebut sebagai isolator atau non-
konduktor

4.Jika bahan dielektrik diberi medan listrik cukup kuat
yang melebihi “kekuatan dielektrik”nya, isolator dapat
menjadi konduktor.



1. Tahanan
kemampuan menahan arus listrik

2. Konduktivitas
kemampuan menghantarkan arus listrik

3. Kekuatan dielektrik
kemampuan menahan tembus tegangan (batas
kemampuan isolasi bahan bila diberi tegangan tertentu
sampai isolasinya bocor, arus mengalir)

SIFAT LISTRIK



Data tahanan jenis beberapa bahan :



Data kekuatan dielektrik beberapa bahan :

Jika tubuh manusia menjadi konduktor, dan dialiri > 1 mA, jantungnya
dapat kacau denyutnya, di samping terjadi konversi energi listrik
menjadi energi termal.



Bahan Isolator

Bahan-bahan yang biasa digunakan dalam
pembuatan isolator 

1. poliester
2. resin
3. porselen
4.micave



Poliester

• Dibentuk dari poliester poliglass yang diperkuat
dengan fiberglass

• tidak mudah pecah
• mempunyai karakteristrik listrik dan mekanik yang 

tinggi
• dapat digunakan pada temperatur ruang yang

tinggi dan didekat bahan-bahan korosif



Resin
• Dibentuk dari polimeric epoxyresin atau

cycloalphatic resin dapat juga diperkuat
dengan fiber glass atauf iber carbon

• Mempunyai ketahanan mekanik dan ketahanan
terhadap bahan kimia yang baik

• Harga relatif lebih murah



Porselin

• Porselin terbuat dari tanah liat china 
(China Clay) yang terdapat di alam dalam
bentuk
aluminium silikat yang dicampur dengan
kaolinfealspar dan Quarts (kwarsa).

• Kemudian campuran ini dipanaskan dalam
tungku yang suhunya dapat diatur, dibakar
sampai keras, halus mengkilat dan bebas
dari lubang lubang

• Untuk pembuatan isolator porselin
diperlukan suhu berkisar antara 1300 C–
150 C dalam waktu 20–70
jam



Micaver (mika)

• dibentuk dari bahan-bahan mineral yang tahan
terhadap panas

• Mempunyaikarakteristriklistrik maju dan mundur
yang aman

• dapat beroperasi hingga temperatur 350 C
sampai dengan 400C



Jenis Isolator

Isolator untuk saluran transmisi diklasifikasikan
menurut penggunaan dan konstruksinya menjadi :
1. Isolator gantung (suspension)
2. Isolator pasak (pin)
3. Isolator batang panjang (long-rod)
4. Isolator pos-saluran (line post)



Isolator gantung (suspension)

Gandengan isolator gantung pada umumnya dipakai
pada saluran transmisi tegangan tinggi.

Ada dua jenis isolator gantung, yaitu
- jenis clevis 
- jenis ball-and-socket.



Isolator pasak (pin)
Isolator pasak adalah isolator yang memiliki pasak baja
yang disekrup pada bagian bawahnya.
Digunakan untuk keperluan sendiri-sendiri, karena
kekuatan mekanisnya rendah sehingga tidak dibuat dalam
ukuran-ukuran yang besar.



Isolator batang panjang (long-rod)

Isolator batang panjang mempunyai sedikit
bagian logam sehingga tidak mudah menjadi
rusak. 
Bentuk rusuknya yang sederhana menyebabkan
isolator batang panjang mudah tercuci oleh
hujan, sehingga tepat untuk penggunaan pada
tempat tempat yang banyak dikotori oleh garam
atau debu.



Isolator pos saluran

Isolator pos saluran terbuat dari porselin dengan pasak
baja yang dipasang pada bagian bawah isolator. Isolator 
jenis ini terletak pada bagian ujung saluran.



Karakteristik listrik isolator dibagi menjadi :

1. Tegangan lompatan api frekuensi rendah kering
2. Tegangan lompatan api frekuensi rendah basah
3. Tegangan lompatan api impuls



Karakteristik Listrik Isolator

1. Tegangan lompatan api frekuensi rendah kering
Tegangan lompatan api (flashover voltage) frekuensi
rendah kering adalah tegangan lompatan api yang terjadi
bila tegangan diterapkan diantara kedua elektroda
isolator yang bersih dan kering permukaannya. Tegangan
ini adalah nilai dasar dari karakteristik sebuah isolator



Karakteristik Listrik Isolator

2. Tegangan lompatan api frekuensi rendah basah
Tegangan lompatan api frekuensi rendah basah
adalah tegangan lompatan api yang terjadi bila
tegangan diterapkan diantara kedua elektroda
isolator yang basah karena hujan atau dibasahi
untuk menirukan keadaan hujan



Karakteristik Listrik Isolator

3. Tegangan lompatan api impuls
Tegangan lompatan api impuls adalah tegangan
lompatan api yang terjadi bila tegangan impuls
dengan gelombang standar diterapkan.
Karakteristik impuls terbagi atas polaritas positif
dan negatif.



Karakteristik Listrik Isolator
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