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ABSTRAK 

 

Pulau Jawa merupakan sebuah pulau dengan tingkat kebutuhan air bersih yang tinggi yang berbanding lurus 

dengan populasi pada daerah tersebut. Beberapa daerah di Jawa mengalami kesulitan air pada saat musim 

kemarau yang salah satunya adalah pada lokasi penelitian yaitu di Daerah Sumedang. Masalah tersebut 

kemungkinan dipengaruhi oleh litologi bawah permukaan dan jenis akuifer pada daerah tersebut. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui litologi bawah permukaan dan jenis akuifer pada daerah penelitian. Lokasi 

penelitian terletak pada daerah Sumedang dengan titik Vertical Electrical Sounding (VES) sebanyak 7 titik yaitu 

titik S1, S2, C1, P1, P2, U1, dan U2 serta Logging sebanyak 4 titik yaitu S, C, P, dan U. Pengukuran VES 

menggunakan konfigurasi Schlumberger dengan 4 perubahan MN/2 yaitu 0.5, 5, 15, dan 20 m dan 3 jenis 

Logging yaitu resistivity log, SP log, dan gamma ray log. Pengolahan data dilakukan dengan menentukan litologi 

bawah permukaan berdasarkan VES dan Logging lalu mengkorelasikan antar titiknya dan menginterpretasikan 

jenis akuifernya. Setelah dilakukan pengolahan data dengan data VES dan Logging didapat bahwa lapisan bawah 

permukaan di sekitar gunung terdiri dari tuf bebutir halus, tuf sebagai akuifer, dan breksi aliran piroklastik 

sedangkan lapisan di titik U1 dan U2 adalah medium grained sand, poorly-graded sand, dan claystone. 

Berdasarkan data VES dan Logging, jenis akuifer pada daerah sekitar gunung yaitu akuifer bebas dan tertekan, 

sedangkan pada titik Logging U dan VES U1 serta U2 jenis akuifer yang didapat yaitu akuifer bebas dan 

tertekan. Perbandingan data VES dengan data log adalah pada resolusi hasil yang didapat. Pada data log hasil 

yang didapat memiliki resolusi yang lebih tinggi daripada hasil data VES, perbedaan resolusi tersebut berkaitan 

dengan perbedaan akuisisi data pada metode VES dengan metode Logging. 

 

Kata kunci: akuifer, VES, schlumberger, Logging 
 

ABSTRACT 

 

Java Island is an island with a high level of clean water demand which is directly proportional to the population 

in the area. Some areas in Java have water shortages during the dry season, one of which is at the research 

location, namely in the Sumedang Region. The problem is likely to be influenced by subsurface lithology and 

aquifer types in the area. The research located in Sumedang area with 7 points of VES, namely S1, S2, C1, P1, 

P2, U1 and U2 as well as 4 points of Logging namely S, C, P, and U. VES measurements using 4-Schlumberger 

configuration MN/2 changes are 0.5, 5, 15, and 20 m and 4 types of Logging are resistivity log, SP log, and 

gamma ray log. Data processed were done by determining subsurface lithology based on VES and Logging and 

then correlated between points and interpreted aquifer types. After data processed with VES and Logging were 

found that the subsurface layer around the mountain consists of fine grain tuffs, tuffs as aquifers, and pyroclastic 

flow breccias while the layers at points U1 and U2 are medium grained sand, poorly-graded sand, and 

claystone. Based on VES and Logging data, the type of aquifer in the area around the mountain are unconfined 

and confined aquifer, while at the point of Logging U and VES U1 and U2 types of aquifers obtained are 

unconfined and confined aquifers. Comparison of VES and Logging is the resolution of the results obtained. The 

result of Logging obtained have a higher resolution than the VES results, the difference in resolution because 

they are different when making acquisition VES and Logging method. 
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1. Pendahuluan 

Air tanah merupakan salah satu bagian dari sumber 

daya alam yang paling dibutuhkan oleh manusia. 

Keberadaan air tanah yang melimpah serta kualitas 

yang baik menjadi salah satu faktor tingginya minat 

manusia menjadikan air tanah sebagai salah satu 

sumber air bersih. Dengan banyaknya kebutuhan 

sehari-hari manusia seperti kebutuhan industri, 

peternakan ataupun pertanian yang membutuhkan air 

tanah (groundwater) yang bersih, maka penelitian 

tentang air tanah akan sangat berguna bagi 

kehidupan masyarakat. 

 

Kualitas air yang bagus sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat karena dapat mempengaruhi kesehatan 

masyarakat. Penelitian tentang kualitas air pada 

suatu wilayah akan sangat dibutuhkan untuk 

memberi informasi kepada masyarakat dan sektor-

sektor lainnya yang membutuhkan kualitas air yang 

bagus.   

 

Pada daerah Pulau Jawa, air tanah sangat diperlukan 

sehingga penelitian tentang air bersih penting karena 

pertumbuhan penduduk yang semakin pesat yang 

berbanding lurus dengan kebutuhan air tanah yang 

digunakan. Mulai dari Jawa Barat sampai Jawa 

Timur terdapat banyak wilayah yang sering 

mengalami kesulitan air, contohnya adalah 

Tasikmalaya, Bogor, Bekasi, Magelang, Jepara, 

Mojokerto, Ponorogo, Trenggalek, dan daerah 

lainnya. Salah satunya adalah Wilayah Sumedang 

yang berada di Wilayah Jawa Barat yang berdekatan 

dengan Gunung Tampomas. Daerah Sumedang 

mengalami krisis air tanah saat musim kemarau yang 

menandakan bahwa sumber air pada sumur-sumur 

warga adalah hasil infiltrasi dari air hujan. Saat 

musim kemarau tiba tidak terjadi hujan sehingga 

tidak ada water recharged yang mengisi sumur-

sumur warga sehingga warga kesulitan menemukan 

air (Susilo dkk., 2018). 

 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menentukan 

litologi bawah permukaan tanah dan 

mengidentifikasi jenis akuifer pada daerah 

penelitian. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi umum dan menjadi bahan 

pembelajaran. 

 

Metode geolistrik resistivitas adalah metode yang 

bertujuan untuk melihat litologi bawah permukaan 

dengan cara menginjeksikan arus ke bawah 

permukaan dan melihat respon medan potensial 

yang terekam (Telford dkk, 1990). Formula umum 

metode geolistrik resistivitas yang digunakan pada 

penelitian dapat dilihat pada Persamaan 1. Metode 

Well Logging merupakan suatu teknik untuk 

mendapatkan data bawah permukaan dengan 

menggunakan alat ukur yang dimasukkan ke dalam 

lubang sumur, untuk evaluasi formasi dan 

identifikasi ciri-ciri batuan di bawah permukaan 

Well Logging memerlukan pengukuran sifat fisik 

batuan di sekitarnya dengan sensor yang terletak di 

lubang bor. Catatan pengukuran sebagai fungsi 

kedalaman disebut well log (Telford dkk, 1990). 

Data Well Logging sering kali dikorelasikan dengan 

data geofisika untuk membantu interpretasi litologi 

bawah permukaan.  

 

ρa = 
𝐾𝑈

𝐼
……………. (1) 

Keterangan : 

ρa  = Resistivitas semu (ohm.m) 

K = Faktor geometri (m) 

U = Potensial (volt) 

I = Arus (ampere) 

 

2. Metode Penelitian 

 

Penelitian dilakukan wilayah Sumedang dengan titik 

Vertical Electrical Sounding (VES) sebanyak 7 titik 

yaitu titik S1, S2, C1, P1, P2, U1, dan U2 dengan 

perubahan MN/2 sebanyak 4 kali yaitu 0,5 m, 5 m, 

15 m, dan 20 m sedangkan data Logging yang ada 

adalah di 4 titik yaitu titik S, C, P, dan U dengan 3 

jenis Logging yaitu resistivity log, SP log, dan 

gamma ray log. Persebaran titik VES dapat dilihat 

pada Gambar. 1. Alur pengerjaan dari penelitian ini 

adalah yang pertama menentukan litologi 

berdasarkan data VES dan data Logging. Pada data 

VES, litologi ditentukan dengan mencari nilai 

resistivitas semu lalu menggunakan bantuan 

software IPI2WIN untuk mendapatkan nilai 

resistivitas sebenarnya. Pada data Logging, litologi 

ditentukan dengan menganalisa kurva data Logging 

secara kualitatif. Setelah didapatkan litologi dari 

kedua metode tersebut maka yang selanjutnya 

adalah mengkorelasikan litologi tersebut antara data 

VES dengan data Logging, apabila tidak cocok maka 

proses akan kembali pada penentuan litologi, apabila 

sudah cocok (fit) maka akan dilanjutkan ke proses 

selanjutnya yaitu, mengkorelasikan masing-masing 

hasil dari semua titik sounding dan titik Logging. 

Langkah selanjutnya adalah menentukan jenis 

akuifer pada lokasi penelitian. Secara rinci alur 

pengerjaan (flowchart) penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 2.  
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Gambar 1. Peta sebaran titik VES (modifikasi 

Silitonga dan Djuri, 1973) 

 

 

 
 

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 
Hasil Pengolahan Data VES 

Setelah dilakukan pengolahan data maka didapatlah 

hasil berupa jenis kurva sounding, litologi titik 

penelitian, dan kedalaman, serta tebal dari 

lapisan litologi. Adapun Rentang interpretasi 

penentuan litologi dari nilai resistivitas pada 

penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya 

oleh Mardiana, dkk (2016) pada Daearah Sumedang 

dan dari Peta Geologi Lembar Bandung tahun 1973. 
Rentang interpretasi nilai resistivitas produk 

vulkanik (S1, S2, C1, P1, P2): 

 Tuff butir halus  : 0-30 ohm.m 

 Tuff akuifer  : 31-100 ohm.m 

 Breksi aliran piroklastik : lebih dari 100  

ohm.m 

Adapun rentang interpretasi untuk lokasi titik pada 

Formasi Subang (U1 dan U2) adalah 

 Claystone   : 0-10 ohm.m 

 Poorly-graded sand : 11-30 ohm.m 

 Medium grained sand : Lebih dari 30  

ohm.m 

 
 Secara rinci hasil dari ketujuh titik VES dapat 

dilihat pada Tabel 1. Setelah dilakukan pengolaha 

data didapat hasil seperti Tabel 1. Dapat dilihat 

bahwa litologi yang didapat ada 3 jenis di titik S1, 

S2, C1, P1, dan P2 yaitu tuff butir halus dengan nilai 

resistivitas 0-30 ohm.m, tuf sebagai akuifer dengan 

niali resistivitas 31-100 ohm.m, dan breksi aliran 

piroklastik dengan nilai resistivitas lebih dari 100 

ohm.m. Sedangkan pada titik U1 dan U2 terdapat 3 

jenis litologi yang berbeda berupa claystone dengan 

nilai resistivitas 0-10 ohm.m, poorly-graded sand 

sebagai akuifer dengan nilai resistivitas 11-30 

ohm.m, dan medium grained sand dengan nilai 

resistivitas lebih dari 30ohm.m. Perbedaan 

interpretasi litologi ini didasari dari Peta Lembar 

Geologi Bandung tahun 1973 yang menunjukan 

letak titik lokasi penelitian yang mengalami 

perbedaan formasi batuan pada S1, S2, C1, P1, dan 

P2 dengan titik U1 dan U2. Penulis 

menginterpretasikan pada data VES bahwa adanya 

akuifer yang dengan kedalaman yang berbeda-beda 

di setiap lokasi. Akuifer pada titik VES S1 terletak 

pada lapisan paling atas dengan ketebalan 2,3 meter 

dengan nilai resistivitas 35,9 ohm.m. Pada titik VES 

S2 akuifer diinterpretasikan pada lapisan paling atas 

dengan kedalaman 8,9 meter dengan nilai resistivitas 

31,1 dan 88,6 ohm.m. Pada titik VES C1 akuifer 

terdapat pada kedalaman 1,2-2,6 m dengan nilai 

resistivitas 40 ohm.m dan pada kedalaman 4,79-6,9 

m dengan nilai 62.5 Ohm.m. Selanjutnya pada titik 

VES P2 akuifer ditemukan pada kedalaman 0,5 – 4  

m dengan nilai resitivitas 45,1 ohm.m. Pada titik 

VES P1 terdapat akuifer dengan nilai resistivitas 

30,3 ohm.m dengan kedalaman 0,8 - 8,6 m dengan 

nilai resistivitas 41 ohm.m. Pada titik U1 terdapat 

akuifer pada kedalaman 6,8-18,1 m dengan nilai 

resistivitas 20,9 ohm.m. Terakhir pada titik VES U2 

didapat akuifer pada kedalaman 5,7-32,6 m dengan 

nilai resistivitas 11 Ohm.m. Jenis kurva hasil inversi 

pada setiap titik VES berbeda, jenis kurva tersebut 

merepresentasikan jumlah dari lapisan yang 

teridentifikasi. Banyaknya lapisan pada setiap titik 

VES berbeda dengan minimal ada 3 lapisan dan 

yang paling banyak berjumlah 4 lapisan. 
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Korelasi Titik VES 

Korelasi titik VES dilakukan untuk mengetahui 

kemenerusan lapisan bawah permukaan. Korelasi 

titik VES dilakukan dengan setidaknya dengan 2 

titik. Korelasi dilakukan menjadi 2 buah korelasi 

dikarenakan ada 2 titik yang jarak jauh dari titik 

yang lainnya dan memiliki satuan formasi batuan 

yang berbeda. Berikut merupakan korelasi titik VES 

pada titik S1, S2, C1, P2, dan P1 dapat dilihat pada 

Gambar 4 dan korelasi titik U1 dan U2 dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

Setelah dilakukan korelasi berdasarkan jenis litologi 

didapat bahwa ada kemenerusan akuifer yang 

diidentifikasi sebagai tuff (kuning) terlihat pada titik 

S1, S2, C1, P2, dan P1 dengan adanya penipisan 

yang menerus dari arah Barat Daya ke Timur Laut. 

Terdapat korelasi lapisan tuff butir halus yang 

terlihat pada Gambar 4 yaitu litologi tersebut 

terlihat jelas pada titik S1, S2, dan C1. Pada korelasi 

litologi ini terdapat litologi berupa breksi aliran 

piroklastik yang menipis menuju pada titik S1 dan  

S2. Akuifer pada model semua titik adalah akuifer 

bebas (unconfined aquifer) karena akuifer hanya 

dibatasi satu lapisan impermeabel yang disini adalah 

tuff halus pada bagian bawahnya. 

Setelah dilakukan korelasi antara titik U1 dan U2 

maka dapat dilihat bahwa ada suatu kemenerusan 

lapisan dari titik U1 dan U2 yaitu lapisan claystone. 

Pada litologi akuifer di sini yang berupa lapisan 

poorly-graded sand yang di sini merupakan akuifer 

bebas yang menerus dari titik U1 dan U2. Lalu pada 

litologi medium grained sand pada lapisan di U1 dan 

U2 tampak kemenerusan tetapi pada lapisan paling 

bawah dari U2 terlihat bahwa lapisan tersebut 

menipis menuju titik U1. 

Hasil Pengolahan Logging 

Pada penelitian ini terdapat 4 buah sumur Logging, 

yaitu Titik U, S, P, dan Titik C. Adapun interpretasi 

pada lokasi S, C, P dengan titik U dibedakan karena 

titik U mempunyai satuan batuan yang berbeda. 

Interpretasi pada titik S, C, dan P memiliki 3 jenis 

litologi yaitu breksi aliran piroklastik, tuff butir 

halus dan tuff akuifer. Interpretasi ini berdasarkan 

penelitian dari Merdiana, dkk (2016) dan teori 

mengenai penentuan litologi pada log oleh Telford, 

dkk (1990). Berikut merupakan interpretasi litologi 

dilihat dari bentuk kurva log secara kualitatif. 

 Breksi aliran piroklastik : resistivity log    

tinggi dan SP log positif. 

 Tuff butir halus  : resistivity log     

rendah dan SP log positif. 

 Tuff akuifer : resistivity log rendah- 

sedang dan SP log negatif. 

Pada titik U diinterpretasikan dengan 3 jenis litologi 

yaitu claystone, poorly-graded sand, dan medium 

grained sand. Adapun interpertasi litologinya jika 

dilihat secara kualitatif dari kurva log sebagai 

berikut. 

 Claystone : resistivity log rendah, SP log  

positif, dan gamma ray log tinggi. 

 Medium grained sand: resistivity log tinggi,  

SP log positif, dan gamma ray log rendah. 

 Poorly-graded sand: resistivity log sedang- 

tinggi, SP log negatif, dan gamma ray log 

rendah. 

Setelah ditentukan jenis litologi beserta ciri-cirinya, 

maka berikutnya menginterpretaskan litologi dari 

setiap sumur. Berikut merupakan interpretasi dari 

setiap sumur yang berturut-turut dari Gambar 6, 

Gambar 7, Gambar 8, dan Gambar 9.  

 

 
Gambar  6. Interpretasi Logging titik S 

 

 
Gambar  7. Interpretasi Logging titik C 
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Gambar  8. Interpretasi Logging titik P 

 

Gambar  9. Interpretasi Logging titik U 
 

Korelasi Titik Logging 

Setelah dilakukan pengolahan data log maka 

selanjutnya dilakukan korelasi antar titik log yang 

berdekatan. Korelasi dari titik log tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 10. Adapun titik log yang 

dikorelasikan adalah pada titik S, titik C, dan titik P. 

Sedangkan titik log di titik U tidak dimasukan 

karena jarak yang terlalu jauh. Dapat terlihat 

kemenerusan dari lapisan-lapisan yang 

diinterpretasi. Lapisan breksi aliran piroklastik 

berupa lensa-lensa di titik S, C, dan P. Lapisan yang 

terlihat kemenerusannya dari ketiga titik tersebut 

adalah lapisan tuff butir halus dan tuff akuifer, 

dimana lapisan tuff butir halus terdapat 3 lapisan dan 

lapisan tuff akuifer sebanyak 2 lapisan yang terlihat 

jelas kemenerusannya. Lapisan breksi aliran 

piroklastik di ketiga titik ini menjadi sisipan-sisipan 

dari susunan lapisan setiap titik.   

Perbandingan Hasil VES dengan Logging 

Perbandingan hasil VES dengan Logging dilakukan 

dengan tujuan untuk melihat beberapa kesamaan dan 

perbedaan antara model yang dibuat dari data log 

dengan data VES. Terdapat 4 titik Logging dan 7 

titik VES sehingga titik VES yang digunakan untuk 

korelasi ini hanya 4 yaitu titik yang mendekati titik 

Logging. Perbedaan yang terlihat dapat dilihat pada  

Tabel 2 dan Tabel  3.

Tabel 2. Perbandingan akuifer pada VES C1 dan Logging titik C 

 

Litologi Kedalaman VES 

(m) 

Ketebalan VES 

(m) 

Kedalaman Logging (m) Ketebalan Logging (m) 

Tuff 

(akuifer) 

1,2 – 2,6 1,4 10-13 3 

4,7 – 69,7 65 20-23 3 

- - 28-35 7 

- - 65-77 12 

- - 95-107 12 
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Tabel 3. Perbandingan akuifer pada VES U1 dan Logging titik U 

 

Litologi Kedalaman VES 

(m) 

Ketebalan VES 

(m) 

Kedalaman Logging 

(m) 

Ketebalan Logging (m) 

medium 

grained 

sand 

6,8-18,1 11,3 35-39 4 

- - 50-70 10 

- - 90-95 5 

- - 104-110 6 

 

Setelah dilakukan korelasi titik VES dan Logging 

maka dapat dibandingkan antara keduanya yaitu 

pada titik VES S1, S2, C1, P2, dan P1 dengan titik 

Logging S, C, dan P. Korelasi VES dan Logging 

dapat dilihat berturut-turut pada Gambar 4 dan 

Gambar 10. Dapat dilihat bahwa litologi bawah 

permukaan tanah antara korelasi VES dengan 

korelasi Logging berbeda yaitu pada korelasi 

Logging lapisan yang terlihat lebih detail sedangkan 

pada korelasi VES lapisan yang terinterpretasi lebih 

umum. Adapun kesamaan dari hasil korelasi VES 

dengan korelasi Logging adalah banyaknya jenis 

lapisan yang ada, yaitu breksi aliran piroklastik, tuff 

akuifer, dan tuff butir halus. Data Logging dapat 

mengidentifikasi perlapisan batuan yang lebih detail 

daripada data VES karena pengukuran data Logging 

dilakukan secara langsung terhadap bawah 

permukaan yaitu dengan pengeboran. Perbedaan 

cara pengukuran antara Logging dengan VES juga 

mempengaruhi resolusi dari keduanya. Data Logging 

memiliki resolusi yang tinggi dan stabil yang 

dikarenakan alat ukur pada pengukuran Logging 

dimasukan secara langsung kedalam sumur. Pada 

pengukuran VES data yang didapat memiliki 

resolusi yang lebih kecil dan tidak stabil yang 

dikarenakan Alat ukur yang hanya berada di 

permukaan tanah, sehingga untuk jarak datum yang 

semakin dalam maka resolusi dari data akan kurang 

stabil. Data VES masih cukup baik untuk melakukan 

eksplorasi awal survei air tanah sebelum dilakukan 

pengeboran. Karena data VES cukup mampu 

mengidentifikasi batuan bawah permukaan secara 

umum. Namun, untuk mendapatkan validasi yang 

lebih baik data VES perlu dikorelasikan dengan data 

Logging. 

 

4. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan pengolahan data 

sampailah penulis pada bab kesimpulan. Dari 

pengolahan dan interpretasi data yang telah 

dilakukan didapat beberapa kesimpulan seperti 

berikut.  

a) Litologi yang didapat dari pengolahan data 

Vertical Electrical Sounding (VES) 

mempunyai 3 buah jenis litologi yang 

berbeda antara titik S1, S2, C1, P2, P1 

dengan titik U1, U2 yaitu pada titik S1, S2, 

C1, P2, dan P2 litologi penyusunnya adalah 

hasil dari gunung api berupa lapisan dengan 

nilai resistivitas 0-30 Ωm sebagai tuff 

berbutir halus, resistivitas 31-100 Ωm 

merupakan tuff sebagai akuifer , dan nilai 

resistivitas lebih dari 100 Ωm merupakan 

breksi aliran piroklastik dengan jenis akuifer 

berupa akuifer bebas. Sedangkan pada titik 

U1 dan U2 litologi penyusun yang 

diinterpretasikan berupa lapisan dengan nilai 

resistivitas 0-10 Ωm adalah claystone, nilai 

resitivitas 11-30 Ωm merupakan poorly-

graded sand, dan nilai resistivitas lebih dari 

30 Ωm berupa medium grained sand dengan 

jenis akuifer berupa akuifer bebas.  

 

b) Berdasarkan data Logging litologi yang 

didapat umumnya berjumlah 3 jenis litologi 

yang berbeda pada lokasi S, C, P dengan U. 

Pada lokasi dekat gunung api litologi yang 

diinterpretasikan ada 3 yaitu tuff butir halus, 

breksi aliran piroklastik dan tuff (akuifer) 

dengan jenis akuifer yang teridentifikasi 

berupa akuifer bebas dan tertekan. Pada titik 

U1 dan U2 litologi penyusun yang 

diinterpretasikan berupa claystone  poorly-

graded sand, dan medium grained sand 

dengan jenis akuifer berupa akuifer tertekan. 

 

c) Perbedaan hasil dari metode VES dengan 

Logging merupakan perbedaan yang saling 

mendukung. Perbedaan hasil dari metode 

VES dengan Logging dikarenakan resolusi 

dari kedua metode tersebut. Pada metode 

VES resolusi tidak stabil seiring dari 

bertambahnya kedalaman ini berkaitan 

dengan cara pengukuran VES yang hanya 

meletakan alatnya pada permukaan tanah. 

Pada metode Logging resolusi data yang 

didapat adalah stabil pada setiap kedalaman 

dan data yang didapat lebih detail  yang 

dikarenakan cara pengambilan data dengan 

cara langsung, yaitu memasukan alat ukur 

kedalam lubang sumur bor.   
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Saran 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari 

kata sempurna. Maka dari itu penulis memiliki 

beberapa saran untuk penelitian-penelitian di masa 

yang akan datang. 

a) Perlu ditambahkan lagi titik VES maupun 

Logging agar penelitian mempunyai data yang 

cukup dan dapat dengan baik melakukan 

korelasi. 

b) Dapat dilakukan analisis petrofisika pada 

daerah tersebut melihat cukup lengkapnya jenis 

Logging yang telah ada pada daerah penelitian. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

Tabel 1. Hasil pengolahan data VES 

 

 

 

 

 

  

 

 

VES Hasil Inversi Kedalaman ( m ) Rho (ohm.m) Litologi

0 - 2,3 35,9
Tuff (akuifer)

2,3 - 38,1 12,1
Tuff butir halus

40,5 - dst 4,51 Tuff butir halus

0 - 3,3 31,1 Tuff (akuifer)

3,3 - 8,9 88,6 Tuff (akuifer)

8,9 - 79,6 8,25 Tuff butir halus

79,6 - dst 4,51
Tuff butir halus

0 - 1,2 218 Breksi aliran pirolkastik

1,2 - 2,6 40 Tuff (akuifer)

2,6 -4,7 534 Breksi aliran pirolkastik

4,7 - 69,7 62,5 Tuff (akuifer)

69,7 - dst 12,7 Tuff butir halus

0 - 0,5 199 Breksi aliran pirolkastik

0,5 - 4 45,1 Tuff (akuifer)

4 - 77,6 400 Breksi aliran pirolkastik

77,6 - dst 29,2 Tuff butir halus

0-0,8 672 Breksi aliran pirolkastik

0,8-8,6 41 Tuff (akuifer)

8,6-52,2 196 Breksi aliran pirolkastik

52,2 - dst 21,4
Tuff butir halus

0 - 6,8 59,5 Medium grained sand 

6,8-18,1 20,9 Poorly-graded sand (akuifer)

18,1-76,7 3,95 Claystone

76,7 - dst 3,07 Claystone

0 -5,7 33 Medium grained sand 

5,71-32,6 11 Poorly-graded sand (akuifer)

32,6-185 2,3 Claystone

185-dst 111 Medium grained sand 

S1 (Q)

S2 (KQ)

C1 (HKQ)

U2 (QH)

P2 (HK)

P1 (HK)

U1 (QQ)
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Gambar 4. Korelasi titik VES S1, S2, C1, P2, dan P1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perbandingan Data Vertical Electrical Sounding (VES) dengan Data Logging untuk Mengidentifikasi Akuifer pada Daerah Sumedang | 10  
 

 

 

Gambar  5. Korelasi titik VES U1 dan U2 
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Gambar 10. Model penampang bawah permukaan Logging 

 


