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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian menggunakan metode resistivitas konfigurasi Wenner 

dengan tujuan untuk mengetahui persebaran batu gamping pada lapangan X di Provinsi 

Aceh. Pengukuran di lapangan didapatkan 6 lintasan, masing-masing panjang lintasan 

1175 meter. Nilai resistivitas semu dihitung berdasarkan data-data arus listrik dan 

potensial listrik yang diperoleh dari pengukuran. Pengolahan data menggunakan 

Software RES2DINV untuk memperoleh penampang 2D bawah permukaan yang 

menggambarkan litologi bawah permukaan berdasarkan resistivitas batuan sehingga 

dapat diketahui persebaran batu gamping. Kemudian pemodelan 3D menggunakan 

Software OASIS MONTAJ untuk mengetahui estimasi cadangan volumetrik batu 

gamping guna mengetahui potensi batu gamping pada lokasi penelitian. Hasil 

pengolahan menunjukkan nilai resistivitas batu gamping lebih besar dari 500 m 

dengan estimasi cadangan volumetrik batu gamping sekitar 185.248.000 m 3 . 

 

Kata Kunci: metode resistivitas, konfigurasi Wenner, batu gamping 

 

PENDAHULUAN 

Batu gamping atau batu kapur 

merupakan salah satu bahan industri 

yang banyak digunakan oleh sektor 

industri, konstruksi dan pertanian. 

Lapangan X di Provinsi Aceh 

merupakan lokasi penelitian yang 
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memiliki lahan batu gamping, yaitu 

termasuk dalam Formasi Anggota Batu 

Gamping Lamkabeu.  

Metode geolistrik merupakan metode 

yang dapat menggambarkan bawah 

permukaan dengan memanfaatkan sifat 

aliran listrik batuan (Santoso, 2002).  

Pada penelitian ini menggunakan 

metode resistivitas dengan konfigurasi 

Wenner yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan kontur resistivitas dari 

struktur bawah permukaan sehingga 

dapat diketahui persebaran dan 

cadangan volumetrik batu gamping 

yang ada pada lokasi penelitian. 

 

TEORI DASAR 

Titik Arus Tunggal di Permukaan 

Metode pendekatan paling sederhana 

dalam mempelajari secara teoritis 

tentang aliran listrik di dalam bumi 

adalah bumi dianggap sebagai medium 

homogen isotropis. Jika sebuah 

elektroda tunggal dialiri arus listrik dan 

diinjeksikan pada permukaan bumi yang 

homogen isotropis, maka akan terjadi 

aliran arus yang menyebar dalam tanah 

secara radial atau kesegala arah dan 

apabila udara di atasnya memiliki 

konduktivitas nol maka garis 

potensialnya akan berbentuk setengah 

bola. Ilustrasi ditunjukkan pada Gambar 

1.  

 
 

Gambar 1. Titik arus tunggal di permukaan 

(Telford dkk., 1990) 

 

Dengan asumsi ini resistivitas yang 

terukur merupakan resistivitas 

sebenarnya dan tidak bergantung pada 

spasi elektroda. Namun pada 

kenyataannya bumi tersusun atas 

lapisan-lapisan dengan resistivitas yang 

berbeda-beda, sehingga potensial yang 

terukur dipengaruhi dari lapisan-lapisan 

tersebut. Dan harga resistivitas yang 

terukur seolah-olah merupakan harga 

resistivitas untuk satu lapisan saja. 

Resistivitas yang terukur sebenarnya 

adalah resistivitas semu. Nilai tahanan 

jenis semu dinyatakan dalam persamaan 

berikut: 
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V  menyatakan beda potensial (volt), I 

menyatakan kuat arus (ampere), r 



3 
 

menyatakan spasi elektroda (m) dan K 

menyatakan faktor geometri (m) 

bergantung pada konfigurasi yang 

digunakan saat pengukuran. 

 

Konfigurasi 

Penelitian ini menggunakan konfigurasi 

Wenner Alpha. Susunan konfigurasi 

Wenner Alpha 1211 CPPC   

dengan jarak spasi antar elektroda 

sepanjang a.  Konfigurasi Wenner 

Alpha digunakan karena memiliki 

resolusi lateral dan vertikal yang baik, 

sehingga didapatkan data secara lateral 

guna mengetahui persebaran batu 

gamping. Susunan elektroda Wenner 

Alpha ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Susunan elektroda konfigurasi 

Wenner (Bahri dkk., 2015) 

 

Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa 

jarak 321 ,, rrr  dan 4r sebagai berikut: 

ar 1     (3) 

ar 2     (4) 

ar 3     (5) 

ar 4     (6) 

sehingga didapatkan harga K untuk 

konfigurasi Wenner, seperti berikut: 

aK 2    (7) 

Persamaan (7) disubstitusikan ke 

Persamaan (1) sehingga diperoleh nilai 

tahanan jenis semu untuk konfigurasi 

Wenner sebagai berikut: 
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Nilai resistivitas semu yang telah 

didapat dilakukan inversi untuk mencari 

sebuah model yang memberikan respon 

yang sama dengan nilai resistivitas 

sebenarnya. Pemodelan inversi sering 

disebut sebagai data fitting karena 

dalam prosesnya dicari parameter model 

yang menghasilkan respons yang fit 

dengan data pengamatan. Kesesuaian 

antara respons model dengan data 

pengamatan umumnya dinyatakan oleh 

suatu fungsi obyektif yang harus 

diminimumkan.  Penyederhanaan 

masalah semua kesalahan sebagai 

selisih antara data pengamatan dengan 

data perhitungan yang dapat dianggap 

sebagai noise atau error yang harus 

diminimumkan. Agar model terbaik 

yang diperoleh berasosiasi dengan 

kesalahan minimum untuk semua data 

maka dalam menentukan atau mencari 
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model perhitungan kesalahan harus 

melibatkan semua data. Hal tersebut 

diperoleh dengan cara menjumlahkan 

semua selisih antara data perhitungan 

dan data pengamatan. Sehingga error 

function dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 
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Proses inversi akan menghasilkan harga 

resistivitas sebenarnya dengan 

menunjukkan nilai error (Root Mean 

Squared Error). Nilai error bisa 

dipengaruhi akibat kondisi lingkungan. 

Tinjauan Geologi 

Gambar 3 merupakan peta geologi 

lokasi penelitian. Area penelitian di 

dalam kotak hitam yang termasuk 

dalam Formasi Anggota Batu Gamping 

Lamkabeu dan sebagian adalah Formasi 

Suelimeum. 

Formasi Suelimeum (QTps) terdiri dari 

batu pasir tufan dan gampingan, 

konglomerat dan batu lumpur. 

Formasi Anggota Batu Gamping 

Lamkabeu, terdiri dari batu gamping 

koral. 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta Geologi lokasi penelitian (BAKOSURTANAL, 2019) 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Teknik Geofisika, 

Jurusan Teknik Manufaktur dan 

Kebumian, Institut Teknologi Sumatera. 

Penulis menganalisa data sekunder 

untuk mengetahui persebaran batu 

gamping dan untuk mengetahui estimasi 

cadangan volumetrik batu gamping 

pada lokasi penelitian. Peneliti 

mendapatkan data dengan parameter 

arus listrik (I) dan beda potensial listrik 

( V ). 

 

 

Gambar 4. Desain pengukuran penelitian 

 

Data penelitian menggunakan data 

sekunder dari pengukuran lapangan X 

di Provinsi Aceh. Terdapat 6 lintasan, 

masing-masing panjang lintasan 1175 

meter.   

Pengolahan data menggunakan 

beberapa Software pengolahan seperti 

berikut: 

1. Microsoft Excel: untuk mencari 

nilai resistivitas semu. Selanjutnya 

dilakukan format dat pada Notepad.  

2. Software RES2DINV digunakan 

untuk mengolah data dengan 

menghasilkan penampang 2D yang 

menunjukkan sebaran nilai 

resistivitas yang dihasilkan dari 

inverse modelling. 

3. Software OASIS MONTAJ 

digunakan untuk mendapatkan 

model dalam bentuk 3D untuk 

mengetahui cadangan volumetrik 

batu gamping. Pemodelan 

dilakukan dengan menggabungkan 

data dari masing-masing lintasan. 

Data yang diinput terdiri dari 

koordinat, datum, elevasi dan nilai 

resistivitas yang telah didapat dari 

pengolahan RES2DINV. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Interpretasi Litologi Tiap 

Berdasarkan Resistivitas 

 

No Skala 

Warna 

Resistivitas 

(Ωm) 

Litologi 

1  20 - 176 Lumpur 

Pasiran 

2  ≥500 Batu 

Gamping 
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1. Hasil 

Hasil yang didapat dari pengolahan 

Software RES2DINV berupa penampang 

2D yang menunjukkan gradasi warna 

dengan sebaran nilai resistivitas batuan 

yang berbeda-beda. Target dari 

penelitian adalah batu gamping dengan 

indikasi warna merah hingga ungu yang 

memiliki nilai resistivitas lebih dari 500 

Ωm. 

 

2. Pembahasan 

Lintasan GL15 

 

Gambar 5. Penampang 2D lintasan GL15 

 

Lintasan GL15 membentang dari Timur 

ke Barat seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 5. Hasil penampang pada 

Lintasan GL15 diperoleh penampang 

lapisan bawah permukaan dengan 

kedalaman 200 meter. Target dari 

penelitian merupakan batu gamping 

dengan nilai resistivitas lebih dari 500 

Ωm dengan indikasi warna merah 

hingga ungu. Ketebalan batu gamping 

pada lintasan GL15 sekitar 75 m. 

Lintasan GL18 

 

Gambar 6. Penampang 2D lintasan GL18 

 

Lintasan GL18 membentang dari Timur 

ke Barat seperti yang ditunjukkan 

Gambar 6. Hasil penampang 2D pada 

lintasan GL18 diperoleh penampang 

lapisan bawah permukaan dengan 

kedalaman 200 meter. Target dari 

penelitian merupakan batu gamping 

dengan nilai resistivitas lebih dari 500 

Ωm dengan indikasi warna merah 

hingga ungu. Ketebalan batu gamping 

pada lintasan GL18 sekitar 100 m. 

 

Lintasan GL21 

 

Gambar 7. Penampang 2D lintasan GL21 

Lintasan GL21 membentang dari Timur 

ke Barat seperti yang ditunjukkan 

Gambar 7. Hasil penampang 2D pada 

lintasan GL21 diperoleh penampang 
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lapisan bawah permukaan dengan 

kedalaman 225 meter. Target dari 

penelitian merupakan batu gamping 

dengan nilai resistivitas lebih dari 500 

Ωm dengan indikasi warna merah 

hingga ungu. Ketebalan batu gamping 

pada lintasan GL21 sekitar 200 m.  

Terdapat batu gamping yang terlihat di 

permukaan yang ditunjukkan pada 

Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Batu gamping di permukaan pada 

lintasan GL21 

  

Lintasan GL24 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Penampang 2D lintasan GL24 

 

Lintasan GL24 membentang dari Timur 

ke Barat seperti yang ditunjukkan 

Gambar 9. Hasil penampang 2D pada 

lintasan GL24 diperoleh penampang 

lapisan bawah permukaan dengan 

kedalaman 200 meter.  Target dari 

penelitian merupakan batu gamping 

dengan nilai resistivitas lebih dari 500 

Ωm dengan indikasi warna merah 

hingga ungu. Ketebalan batu gamping 

pada lintasan GL24 sekitar 100 m.  

Terdapat batu gamping yang terlihat di 

permukaan yang ditunjukkan pada 

Gambar 10. 

 

 

Gambar 10. Batu gamping di permukaan pada 

lintasan GL24  
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Lintasan GL27 

 

 

Gambar 11. Penampang 2D lintasan GL27 

 

 

 

Lintasan GL27 membentang dari Timur 

ke Barat seperti yang ditunjukkan 

Gambar 11. Hasil penampang 2D pada 

lintasan GL27 diperoleh penampang 

lapisan bawah permukaan dengan 

kedalaman 160 meter. Target dari 

penelitian merupakan batu gamping 

dengan nilai resistivitas lebih dari 500 

Ωm dengan indikasi warna merah 

hingga ungu. Ketebalan batu gamping 

pada lintasan GL27 sekitar 100 m. 

 

Lintasan GL30 

 

Gambar 12. Penampang 2D lintasan GL30 

 

Lintasan GL30 membentang dari Timur 

ke Barat seperti yang ditunjukkan 

Gambar 12. Hasil penampang 2D pada 

lintasan GL30 diperoleh penampang 

lapisan bawah permukaan dengan 

kedalaman 200 meter. Target dari 

penelitian merupakan batu gamping 

dengan nilai resistivitas lebih dari 500 

Ωm dengan indikasi warna merah 

hingga ungu. Ketebalan batu gamping 

pada lintasan GL30 sekitar 125 m. 

 

Pemodelan 3D 

 

Gambar 13. Rekonstruksi pemodelan 3D batu 

gamping 

 

Berdasarkan rekonstruksi pemodelan 

3D pada ke-6 lintasan menggunakan 

Software OASIS MONTAJ didapatkan 

hasil seperti yang ditunjukkan Gambar 

13. Didapatkan persebaran batu 

gamping dengan nilai resistivitas lebih 

besar dari 500 Ωm dengan indikasi 

warna ungu. Dari hasil rekonstruksi 

pemodelan 3D didapatkan volumetrik 

batu gamping sekitar 185.248.000 m 3  . 

Selanjutnya untuk mengetahui tonase 

cadangan batu gamping pada lokasi 

penelitian yaitu dengan cara 
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mengkalikan hasil volumetrik yang 

telah didapat dengan berat jenis batu 

gamping (2,5 gr/cm 3   = 2500 kg/m 3   = 

2,5 ton/m 3  ) sehingga didapatkan tonase 

atau cadangan batu gamping pada 

lapangan X di Provinsi Aceh sekitar 

463.120.000 ton. 

 

KESIMPULAN 

Setelah dilakukan pengolahan data 

resistivitas menggunakan Software 

RES2DINV pada masing-masing 

lintasan dapat diketahui gambaran 

bawah permukaan pada lapangan X di 

Provinsi Aceh. Hasil yang didapat 

menunjukkan keterdapatan batu 

gamping pada lokasi penelitian. 

Pengukuran geolistrik yang dilakukan 

menghasilkan gambaran bawah 

permukaan sampai kedalaman sekitar 

200 meter. 

Berdasarkan penampang 2D resistivitas 

bawah permukaan diketahui persebaran 

lapisan batu gamping memiliki nilai 

resistivitas antara 500-10.000 Ωm 

dengan indikasi warna merah hingga 

ungu. Pada pemodelan 3D didapatkan 

volumetrik batu gamping sekitar 

185.248.000 m 3 . Berdasarkan hasil 

perhitungan cadangan potensi batu 

gamping pada lapangan X di Provinsi 

Aceh didapatkan sekitar 463.120.000 

ton. Setelah diketahui jumlah cadangan 

batu gamping pada lokasi penelitian 

maka diharapkan para penambang dapat 

memanfaatkan potensi bahan galian 

batu gamping untuk memenuhi bahan 

industri. 
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