
5 

 

 

 

BAB II  

TEORI DASAR 

2.1 Metode Geolistrik Resistivitas 

2.1.1  Konsep Metode Geolistrik 

 Dalam eksplorasi geofisika terdapat beberapa metode yang dapat 

dimanfaatkan untuk mempelajari sifat-sifat fisika dan struktur dari kerak bumi 

yang bertujuan untuk mencari sumber daya alam. Salah satu  metode geofisika 

yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya alam di bawah 

permukaan tanah dengan memanfaat sifat kelistrikan mineral (batuan) yaitu 

metode geolistrik. Metode geolistrik merupakan metode yang pertama kali 

digunakan oleh Conrad Schlumberger pada tahun 1912. Geolistrik merupakan 

salah satu cara pendugaan bawah permukaan dengan mengalirkan arus listrik DC 

(Direct Current) dengan tegangan tinggi ke dalam tanah. Dalam metode geolistrik 

terdiri dari prinsip dan teknik yang banyak ragamnya baik searah maupun bolak-

balik yang ditimbulkan oleh proses yang dibuat manusia atau alamiah [11]. 

Prinsip fisis dalam metode geolistrik resistivitas adalah hukum Ohm. Arus listrik 

searah dialirkan melalui suatu medium maka perbandingan antara beda potensial 

(    yang terjadi dengan arus (I) yang diberikan adalah tetap, dan besarnya 

tetapan ini tergantung dari medium yang dilewati oleh arus tersebut. Tetapan ini 

disebut dengan hambatan listrik yang disimbolkan “R” dimana besarnya hambatan 

adalah: 

   = 
                                                   (2.1) 

 

Dimana:      =  Hambatan (ohm)        =  Beda potensial (volt)            =  Arus listrik (ampere) 
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Konsep dasar dari metode geolistrik yaitu, hukum Ohm yang pertama kali 

dicetuskan oleh George Simon Ohm yang menyatakan bahwa beda potensial yang 

timbul diujung-ujung suatu medium berbanding lurus dengan arus yang timbul 

diujung-ujung suatu medium tersebut. Selain itu, George Simon Ohm juga 

mengatakan bahwa tahanan listrik berbanding lurus dengan panjang medium dan 

berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Formulasi dari kedua pernyataan 

Ohm di atas, dapat dituliskan sebagai berikut:        atau   =  .       (2.2) 

  =  
          (2.3) 

    
    atau   =          (2.4) 

  = 
          (2.5) 

Berdasarkan Persamaan (2.3) dan (2.4) maka dapat dirumuskan sebagai, berikut: 

         
    =             (2.6) 

         
    =             (2.7) 

Dimana:     =  Hambatan (ohm)    =  Arus listrik (ampere)     =  Potensial listrik (volt)     =  Luas penampang (        = Konduktivitas  (dalam 

siemens/meter) 

  = Panjang penghantar (m) 

Bumi diasumsikan sebagai medium yang homogen isotropis diperlihatkan 

perjalanan arus yang kontinu pada medium bumi (Gambar 2.1) 
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Gambar 2. 1 Medium homogen isotropis dialiri listrik [12] 

Apabila pada medium homogen isotropis dialiri arus searah ( ) dengan medan 

listrik ( ), jika elemen arus (  ) melalui   ⃗ yang merupakan elemen luas dan  ⃗ 
adalah kerapatan arus listrik. Maka besarnya arus listrik dirumuskan:    =  ⃗  d ⃗ (2.8) 

Jika arus didistribusikan secara seragam pada sebuah penghantar dengan luas 

penampang  , besar rapat arus untuk semua titik pada penampang tersebut 

sebagai berikut: 

             = 
   (2.9) 

Persamaan (2.9) hanya dapat digunakan untuk kasus khusus yaitu nilai   adalah 

konstan diseluruh permukaan dan tegak lurus pada permukaan tersebut. 

Sedangkan, hukum ohm hubungan rapat arus   ⃗ (dalam ampere /       ) dengan 

medan listrik  ⃗⃗ (dalam volt/meter) yang ditimbulkan menurut referensi [10] 

sehingga dirumuskan sebagai, berikut:            ⃗ =    ⃗⃗ (2.10) 

Dimana:  ⃗⃗  =  Medan listrik (volt/meter)    =  Konduktivitas  (dalam siemens/meter) 

Dalam bentuk yang identik dengan hukum ohm untuk rangkaian listrik sederhana, 

sehingga  Persamaan (2.2) dapat ditulis sebagai berikut:    ⃗ =   ⃗⃗        (2.11)  

 ⃗ = 
   ⃗⃗       (2.12) 
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          ⃗⃗⃗⃗  =   ⃗       (2.13) 

Untuk medan listrik  ⃗⃗ adalah medan konservatif, maka dapat dinyatakan dalam 

bentuk gradien potensial   sebagai berikut:  ⃗⃗ = -  ⃗⃗         (2.14) 

Berdasarkan Persamaan (2.11) maka rapat arus listrik  ⃗ dapat dinyatakan oleh, 

       ⃗  = -   ⃗⃗           (2.15) 

Jika permukaan tertutup, tidak terdapat sumber muatan yang terakumulasi, maka: 

     ⃗⃗   ⃗ = 0       (2.16) 

     ⃗⃗  (   ⃗⃗  )          (2.17) 

      ⃗⃗⃗   ⃗ =   ⃗⃗  (  ⃗⃗  )         (2.18) 

     ⃗⃗    ⃗⃗                (2.19) 

Untuk medium homogen isotropis, maka   adalah konstanta skalar dalam ruang 

vektor sehingga memenuhi persamaan Laplace. Konduktivitas listrik medium (   
konstanta maka persamaan (2.16) bernilai nol, sehingga didapat persamaan 

Laplace atau potensial bersifat harmonik sebagai  berikut:     = 0         (2.20) 

Pada persamaan laplace dengan menggunakan sistem koordinat bola dapat ditulis 

sebagai berikut: 

 
      (      )            (        )                    (2.21) 

Anggapan bumi sebagai medium homogen isotropis dimana bumi memiliki 

simetri bola. Arus yang mengalir simetris terhadap arah   dan   pada arus 

tunggal, maka persamaan di atas menjadi: 

               = 
      (      ) = 0                  (2.22) 

Karena   adalah potensial listrik untuk suatu variabel arah  ̂ maka dapat 

dirumuskan sebagai, berikut:  
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          (      )            (2.23)        

              (      )                    (2.24) 

          (konstan)                                                                (2.25) 

Dalam bentuk parsial sebagai berikut: 

           
                          (2.26) 

Setelah itu penyelesaian persamaan tersebut dapat dilakukan dengan integral 

sebagai berikut: 

          
                                 (2.27) 

         ∫   =   ∫                 (2.28) 

         ∫   =   ∫                            (2.29) 

            =  (      )         +                    (2.30) 

            =    
       +           (2.31) 

            = -       +                                                               (2.32) 

            = -  (  )               (2.33) 

            = -    +                     (2.34) 

           = - 
                       (2.35) 

Dimana   dan   adalah konstanta integral yang nilainya bergantung pada syarat 

batas. Oleh karena itu   = 0 pada (        maka diperoleh   = 0. Jadi potensial 

listrik mempunyai nilai berbanding terbalik dengan jarak dari titik sumber. 
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Adapun total arus yang melewati permukaan bola,   = 4    dengan jari-jari  . 

Maka Persamaan (2.9) menjadi persamaan berikut: 

  J = 
                         (2.36) 

          I = 4    J                    (2.37) 

Substitusi Persamaan (2.15) dengan mengambil arah radialnya saja ke Persamaan 

(2.37) sehingga didapat: 

  =  4     (       )                                       (2.38) 

            = 4 (-  (      )                    (2.39) 

Dengan  =                  ,  maka: 

  = 4                        (2.40) 

  =                           (2.41) 

  =  
                        (2.42) 

Substitusi Persamaan (2.42) ke Persamaan (2.35) sehingga didapat: 

           =  
(    )                    (2.43) 

            =  (    )                       (2.44) 

            =   
                         (2.45) 

             =   
                         (2.46) 

Persamaan (2.46) merupakan persamaan untuk menentukan nilai resistivitas dari 

elektroda arus yang melewati permukaan bola. Adapun total arus yang mengalir 
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melewati permukaan setengah bola, luas permukaan bola dibagi dua. Maka 

Persamaan (2.47) menjadi Persamaan berikut:  

              =   
                          (2.47) 

Dimana :    = Resistivitas (Ωm)     = Arus listrik (ampere)    = Tegangan   (volt)      = Jarak dari elektroda arus sampai kulit bola (m) 

Pada potensial listrik oleh dua sumber arus di permukaan. Bila jarak antara dua 

elektroda arus tidak terlalu besar, potensial di setiap titik dekat dengan pemukaan 

akan dipengaruhi oleh kedua elektroda tersebut (Gambar 2.2). 

 

Gambar 2. 2 Dua titik arus di permukaan  [13] 

Persamaannya (2.47) dapat ditulis menjadi sebagai berikut: 

  = 
                (2.48) 

Berdasarkan Gambar 2.2, potensial di titik    dipengaruhi oleh kedua elektroda 

arus. Maka persamaan potensial dititik    (    )  adalah 

    = 
    (         )        (2.49) 

dengan    dan    masing-masing adalah jarak       dan      . Sedangkan 

potensial di titik    (     adalah: 
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    = 
    (         )        (2.50) 

dimana    dan    masing-masing adalah jarak       dan      . Maka beda 

potensial antara 2 titik potensial tersebut (  ) adalah sebagai berikut:    =                   (2.51) 

   =  
     *(         )   (         )+      (2.52) 

Berdasarkan persamaan (2.52), besarnya resistivitas berdasarkan (Gambar 2.2) 

adalah sebagai berikut:   = 
      (                   )        (2.53) 

Dimana :      = Resistivitas  (Ωm)    = Beda potensial (volt)      = Besarnya arus yang diinjeksikan melalui elektroda    dan    (ampere)     =  Jarak    dan     (meter)     =  Jarak antara    dan    (meter)      =  Jarak antara    dan    (meter) 

r4   =  Jarak antara    dan    (meter) 

Persamaan (2.53)  dapat ditulis menjadi 

           = 
      ,                         (2.54) 

 

dengan   sebagai berikut: 

 = 2 (                   )         (2.55) 

dimana K merupakan faktor geometri yang berdasarkan konfigurasi peletakkan 

kedua elektroda potensial terhadap kedua elektroda arus [10]. 
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2.1.2  Konfigurasi  Elektroda 

 Adapun konfigurasi elektroda yang terdapat pada metode geolistrik sebagai 

berikut: 

1. Konfigurasi Wenner 

 

Gambar 2. 3 Konfigurasi Wenner [12] 

Berdasarkan Persamaan (2.55) maka faktor geometri dari Konfigurasi Wenner 

adalah sebagai  berikut: 

          K = 2                                 (2.56) 

Keunggulan dari konfigurasi Wenner ini adalah ketelitian pembacaan tegangan 

pada elektroda P1-P2 lebih baik dengan angka yang relatif besar karena elektroda 

P1-P2 yang relatif dekat dengan elektroda C1-C2. Sedangkan kelemahannya 

adalah tidak bisa mendeteksi  homogenitas batuan di dekat permukaan yang bisa 

berpengaruh terhadap hasil perhitungan.  

2. Konfigurasi Schlumberger 

 

Gambar 2. 4 Konfigurasi Schlumberger [14] 
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Adapun faktor geometri dari konfigurasi Schlumberger berdasarkan Persamaan 

(2.55) adalah: 

         K =   (         )                    (2.57) 

Keunggulan konfigurasi schlumberger ini untuk mendeteksi adanya non-

homogenitas lapisan batuan pada permukaan, yaitu dengan membandingkan nilai 

resistivitas semu ketika terjadi perubahan jarak elektroda MN/2. 

3. Konfigurasi Dipole-dipole 

 

Gambar 2. 5 Konfigurasi Dipole-Dipole [15] 

Adapun faktor geometri dari konfigurasi Dipole-dipole berdasarkan persamaan 

(2.55) adalah sebagai  berikut: 

         K =                                          (2.58) 

     Konfigurasi dipole-dipole memiliki kelebihan dapat digunakan untuk penetrasi 

yang lebih dalam tetapi waktu pengkuran lebih lama. Sedangkan kelemahan 

konfigurasi ini adalah pengukuran medan listrik menjadi lebih sulit untuk 

pengukuran yang jauh. 

2.1.3  Sifat Kelistrikan dalam Suatu Batuan 

 Aliran arus listrik di dalam batuan dan mineral dalam refrensi [13] dapat 

digolongkan menjadi 3 macam, yaitu: 

1. Konduksi secara elektronik 

Konduksi secara elektronik terjadi jika batuan atau mineral mempunyai banyak 

elektron bebas, sehingga arus listrik yang mengalir dalam batuan ataupun mineral 

disebabkan oleh elektron bebas. Semakin besar nilai resistivitas suatu bahan maka 

semakin sulit bahan tersebut untuk menghantarkan arus listrik dan semakin kecil 
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nilai resistivitas suatu bahan maka semakin mudah bahan tersebut menghantarkan 

arus listrik. 

2. Konduksi secara elektrolitik 

    Konduksi elektrolitik banyak terjadi pada batuan atau mineral yang bersifat 

porus dan pada pori-pori tersebut terisi oleh larutan elektrolit sehingga 

memungkinkan arus listrik mengalir akibat dibawa oleh ion-ion larutan elektrolit. 

Konduktivitas dan resistivitas batuan pori bergantung pada volume dan susunan 

pori-porinya. Konduktivitas akan semakin besar jika kandungan air dalam batuan 

bertambah banyak dan sebaliknya.. 

3. Konduksi secara dielektrik 

    Konduksi secara dielektrik terjadi jika batuan atau mineral bersifat dielektrik, 

artinya batuan tersebut mempunyai elektron bebas sedikit bahkan tidak sama 

sekali. Namun, karna adanya pengaruh medan listrik luar, elektron dalam bahan 

akan mengalami pengutuban (polarisasi). Peristiwa ini memberikan hasil yang 

berbeda untuk setiap bahan tergantung konstanta dielektrik yang dimilikinya.  

Tabel 2. 1 Menunjukkan hubungan jenis-jenis material dengan nilai resistivitasnya [13] 

 

Material 

Resistivitas 

(Ωm) 
 

Material 

Resistivitas 

(Ωm) 

Air (Udara)   Magnesium 4,2 

Intrusi Air Laut 0,2 - 50 Batu Sabak 20 - 2000 

Groundwater (Air Tanah) 0,5 - 300 Khrom 13,2 

Clay (Lempung) 1-100 Mangan 44-160 

Sand (Pasir) 1-1000 Gamping 500 - 1000 

Sandstones (Batu Pasir) 200-8000 Karbon 3000 

Alluvium (Aluvium) 10-800 Batuan Garam 30 – 1 x      

Dry Gravel (Kerikil 

Kering) 

600-10000 Quartz (Kwarsa) 500-800000 

Gravel (Kerikil) 100-600 Batu Lumpur 3 – 7 x     

Granite 3 x         Silt (Lanau) 10 - 200 
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Diorite         Tufa 20 - 200 

Diabase 20 – 5 x     Shale (Serpih) 20 - 2000 

Basalt 10 – 1,3 x     Bijih Besi  0,1 – 2,5 

Secara umum berdasarkan harga resistivitas listrik dalam referensi [11] 

mengelompokkan batuan dan mineral menjadi 3 sebagai berikut: 

1. Konduktor baik dengan resistivitas      sampai 1    (         1     

2. Konduktor menengah dengan resistivitas 1 sampai        (1             

3. Isolator dengan resistivitas diatas                    

Tabel 2. 2 Nilai Resistivitas Batuan dan Bijih Mineral [16] 

 

Material 

Resistivitas 

 (Ωm) 

 

Material 

Resistivitas 

(Ωm) 

Topsoil 50 - 100 Graphitic schist 10 - 500 

Loose sand 500 - 5000 Slates (Batu Tulis) 500 - 500000 

Gravel (Kerikil) 100 - 600 Quartzite (Kwarsit) 500 - 800000 

Clay (Lempung) 1 - 100 Pyrite 0,01 - 11 

Wheatered bedrock 100 - 1000 Pyrrhotite 0,001 – 0,01 

Sandstone (Batu Pasir) 200 - 8000 Chalcopyrite 0,005 – 0,1 

Limestones (Gamping) 500 - 10000 Galena 0,001 - 100 

Greenstones 500 - 200000 Sphlerite 1000 - 1000000 

Gabbro 100 - 500000 Magnetite 0,01 - 1000 

Granite 200 - 100000 Cassiterite 0,001 - 10000 

Basalt 200 - 100000 Hematite 0,01 - 1000000 

2.1.4  Konsep  Resistivitas  Semu   

Menurut Wuryantoro dalam refrensi [17] pada metode resistivitas ini 

diasumsikan bahwa bumi bersifat homogen isotropis. Dengan adanya asumsi ini, 

resistivitas yang terukur merupakan resistivitas sebenarnya dan tidak bergantung 

pada elektroda. Pada kenyataannya, bumi ini terdiri dari lapisan-lapisan dengan 

harga resistivitas yang berbeda-beda, sehingga potensial yang terukur merupakan 

pengaruh dari lapisan-lapisan tersebut. Maka harga resistivitas yang terukur bukan 

merupakan harga resistivitas untuk satu lapisan saja, hal ini terutama untuk spasi 
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elektroda yang lebar. Resistivitas semu ini memiliki persamaan sama dengan 

Persamaan (2.54), penulisannya diubah menjadi sebagai berikut: 

  = K                       (2.59) 

Dimana:       = Resistivitas semu (Ωmeter)       = Faktor geometri (meter)      = Beda potensial (volt)       = Kuat arus (ampere) 

Resistivitas (tahanan jenis) didefinisikan sebagai suatu besaran yang 

menunjukkan tingkat hambatan terhadap arus listrik dari suatu bahan, yang diberi 

simbol  . Pada kenyataannya, bumi merupakan medium berlapis dengan masing-

masing lapisan mempunyai harga resistivitas yang berbeda. Lapisan-lapisan 

dengan resistivitas yang berbeda-beda yang ditinjau dari medium berlapis yang 

terdiri dari dua lapisan dengan resistivitas yang berbeda  (   dan   ) dianggap 

medium satu lapis homogen yang mempunyai satu harga resistivitas yaitu 

resistivitas semu (  ) lapisan,   =     +   . Konsep resistivitas semu dapat dilihat 

pada gambar (Gambar 2.6) 

 

Gambar 2. 6 Konsep resistivitas semu [18] 
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2.1.5  VES (Vertical Electrical Sounding) 

          VES (Vertical Electrical Sounding) merupakan salah satu metode geolistrik 

resistivitas untuk menentukan perubahan resistivitas tanah terhadap kedalaman 

yang bertujuan untuk mempelajari variasi resistivitas batuan di bawah permukaan 

bumi secara vertical [13]. Metode ini dilakukan dengan cara memindahkan 

elektroda dengan jarak tertentu maka akan diperoleh harga-harga tahanan jenis 

yang sesuai dengan jarak elektroda.     

2.2 Teori Inversi Geolistrik     

Menurut referensi [19] dalam geofisika kegiatan pengukuran lapangan 

selalu dilakukan berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan. Kemudian hasil 

pengukuran dicatat dan disajikan dalam bentuk tabel angka-angka pengukuran. 

Hasil pengukuran tergantung pada kondisi dan sifat fisis batuan bawah 

permukaan. Tabel angka-angka ini selanjutnya disebut sebagai data observasi atau 

data lapangan. Data observasi atau data lapangan dapat memberikan informasi, 

tidak sekedar mengenai sifat fisis batuan saja melainkan kondisi geometri batuan 

di bawah permukaan dan posisi kedalaman batuan tersebut [19]. Informasi bisa 

diketahui bila mengetahui hubungan antara sifat fisis batuan tersebut dengan data 

observasinya. Hubungan dari keduanya hampir selalu berupa persamaan 

matematika atau disebut sebagai model matematika. Berdasarkan model 

matematika tersebut, maka dapat mengekstrak parameter fisis batuan dari data 

observasi. Proses ini disebut proses inversi atau inverse modeling [19].  

Proses inversi adalah suatu proses pengolahan data lapangan yang 

melibatkan teknik penyelesaian matematika dan statistik untuk mendapatkan 

informasi mengenai distribusi sifat fisis bawah permukaan [19]. Dalam proses 

inversi dilakukan analisis terhadap data lapangan dengan cara melakukan curve 

fitting (pencocokan kurva) antara model matematika dan kurva lapangan [19]. 

Pemodelan inversi disebut sebagai data fitting karena dalam prosesnya 

menentukan parameter model yang menghasilkan respon fit dengan data 

pengamatan. Tujuan dari inversi adalah untuk mengestimasi parameter fisis 

batuan yang tidak diketahui sebelumnya [19].  
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Menurut referensi [20] pada metode geolistrik, model bumi dengan fungsi  

pemodelan kedepan (forward modeling) model 1-D dirumuskan sebagai 

persamaan integral Hankel yang menyatakan resistivitas semu    sebagai fungsi 

dari resistivitas dan ketebalan (   dan   ) tiap lapisan k = 1,…, n dan n adalah 

jumlah lapisan.    =   ∫                     (2.60) 

dimana s adalah setengah jarak antara elektroda arus (AB/2 untuk konfigurasi 

Schlumberger),    adalah fungsi Bessel orde-satu, dan      adalah fungsi 

transformasi resistivitas yang dinyatakan oleh formulasi rekursif Pakeris [18].                                                  ; k = n-1,…,1   (2.61) 

Perhitungan persamaan (2.61) dilakukan dengan dilakukan metode filter 

linier yang secara umum dinyatakan oleh persamaaan berikut:     ∑               (2.62) 

dimana    adalah harga koefisien filter linier yang diturunkan oleh Ghosh dalam 

referensi [18]. Dari persamaan (2.60), (2.61), dan (2.62) tampak bahwa hubungan 

antara data resistivitas semu (  ) dengan parameter model resistivitas dan 

ketebalan lapisan (  ,     adalah sangat tidak linier. 

 Dalam konteks pemodelan inversi 1-D, data dinyatakan sebagai          
yaitu resistivitas – semu dengan i = 1, 2,..,N dan N adalah jumlah data sesuai 

dengan variabel bebas AB/2. Model resistivitas 1-D adalah m =           ,            Dalam hal ini parameter model adalah        karena pada 

pemodelan 1-D terdiri dari n lapisan terdapat n harga resistivitas dan     harga 

ketebalan lapisan (lapisan terakhir dianggap memiliki ketebalan tak hingga, 

Gambar 2.7 Dengan demikian parameterisasi model  bersifat tidak homogen [20].  
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Gambar 2. 7 Model resistivitas 1-D yang terdiri dari n lapisan horisontal, masing-masing dengan 

resistivitas homogen ρ_k dan ketebalan h_k. Lapisan terakhir adalah half-space dengan ketebalan 

tak-hingga [20] 

Adapun skema inversi pada resistivitas sounding dapat dilihat pada Gambar 

2.8 sebagai berikut : 

 

Gambar 2. 8 Skema inversi pada resistivity sounding [19] 

Menurut referensi [19] berdasarkan Gambar 2.8 menujukkan skema inversi 

model 1-D pada resistivitas sounding secara umum, inversi 1D dimulai dengan 

memberikan harga-harga resistivitas dan ketebalan/kedalaman lapisan yang kira-

kira sesuai dengan data lapangan sebagai model awal. Dari data model awal ini 

dilakukan perhitungan untuk memperoleh harga resistivitas semu teoritis yang 

selanjutnya dicocokkan dengan resistivitas semu hasil pengukuran. Jika kedua 
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resistivitas tersebut masih menunjukkan tingkat kesalahan yang besar, maka 

dilakukan iterasi dengan mengubah model awalnya. 

Tahapan pemodelan inversi dapat dilakukan dengan membuat matriks 

Jacobi dengan pendekatan metode beda hingga (finite difference). Metode beda 

hingga yang dimaksud adalah forward modeling dari deret taylor pada suku 

kedua. Hubungan antara data dengan parameter model mengikuti aturan 

Persamaan sebagai berikut:               (2.63) 

Fungsi      adalah fungsi dari forward modeling yang merupakan fungsi non 

linier dari parameter model dalam bentuk vector [19].                    (2.64) 

dengan      adalah matriks Jacobi, dan 
       adalah notasi vektor data yang 

berhubungan dengan data pada bentuk turunan pertama [19].  *         +       |             |           (2.65) 

Menurut referensi [18] setiap elemen matriks Jacobi memerlukan dua kali 

pemodelan kedepan, pertama untuk model m dan kedua untuk model yang sama 

namun dengan elemen ke-k dari m diperturbasi dengan    . Berdasarkan 

persamaan (2.65) terlihat bahwa kolom matriks Jacobi ke-k berasosiasi dengan 

perubahan respon model sebagai akibat dari perturbasi suatu elemen parameter 

model   . Baris matriks Jacobi ke-i menyatakan perubahan respon model akibat 

perturbasi semua elemen dengan parameter model dengan indeks-k. Matriks 

Jacobi secara lengkap menggambarkan variasi respons model atau data 

perhitungan akibat perubahan parameter model. 
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2.3 Air Tanah 

2.3.1  Pengertian Air Tanah  

  Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam 

ruang antar butir-butir tanah lalu meresap ke dalam tanah dan bergabung 

membentuk lapisan tanah yang disebut akifer [20]. Akuifer mampu untuk 

menyalurkan dan menyimpan air. Air tanah merupakan air yang berasal dari 

berbagai sumber. Air tanah yang berasal dari peresapan air permukaan disebut air 

meteorik (meteoric water), yaitu airtanah yang asalnya dari air hujan. Selain 

berasal dari air permukaan, air tanah dapat juga berasal dari air yang terjebak pada 

waktu pembentukan batuan sedimen. Air tanah jenis ini disebut air konat (connate 

water) yaitu airtanah yang terperangkap dalam pori atau celah (interstices) batuan 

endapan, sejak proses pengendapan berlangsung. Aktivitas magma di dalam bumi 

dapat membentuk air tanah, karena adanya unsur hidrogen dan oksigen yang 

menyusun magma. Air tanah yang berasal dari aktivitas magma ini disebut dengan 

air juvenil (juvenile water).  

2.3.2  Siklus Hidrologi 

             Siklus Hidrologi merupakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh air dari saat 

ia jatuh ke bumi (hujan) hingga menguap ke udara untuk kemudian jatuh kembali 

ke bumi yang merupakan konsep dasar keseimbangan air secara global dan 

menunjukkan semua hal yang berhubungan dengan air. Sedangkan menurut 

refrensi [22], siklus hidrologi menunjukkan gerakan air di permukaan bumi. 

Selama berlangsungnya siklus hidrologi, yaitu perjalanan air dari permukaan laut 

ke atmosfer kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut yang tidak 

pernah habis, air akan tertahan (sementara) di sungai, danau atau waduk, dan 

dalam tanah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk lain. 

Adapun proses-proses ilustrasi dapat kita lihat pada Gambar 2.9  
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Gambar 2. 9 Siklus Hidrologi [23] 

Berdasarkan Gambar 2.9  adapun proses dari siklus hidrologi sebagai berikut : 

1.  Evaporasi, yaitu  proses penguapan air dari daratan, lautan, sungai, dan danau 

ke udara. 

2.  Kondensasi, yaitu  proses pembentukan awan. 

3.  Presipitasi, yaitu proses mengembunnya uap air menjadi segala bentuk (salju, 

hujan batu es, hujan, dan lain-lain) di atmosfer yang kemudian jatuh pada 

vegetasi, batuan, permukaan tanah, permukaan air, dan saluran-saluran sungai. 

Tidak semua air hujan yang sampai di permukaan bumi akan sampai di dalam 

tanah, sebagian akan tertahan oleh tanaman, bangunan, dan sebagainya 

(intersepsi) yang kemudian akan diuapkan kembali ke atmosfer. 

4. Intersepsi, yaitu proses penangkapan air oleh vegetasi yang jatuh akibat 

presipitasi. Setelah diintersepsi oleh vegetasi, kemudian bertranspirasi atau 

mencapai permukaan tanah dengan menetes atau sebagai aliran batang (melalui 

batang pohon). 

5. Transpirasi, yaitu proses menguapnya air dari vegetasi. Evapotranspirasi, 

merupakan proses gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Dimana penguapan 

dari permukaan tanah dapat langsung berasal dari permukaan tanah itu sendiri 

dan atau dari vegetasi, serta transpirasi melalui daun tanaman. 
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6. Infiltrasi, yaitu air hujan yang sampai di permukaan tanah sebagian akan masuk 

meresap ke dalam tanah lalu sebagian akan mengisi cekungan, kubangan di 

permukaan tanah (deficiensi) dan sisanya lagi akan mengalir di permukaan 

tanah (overland flow).Limpasan permukaan (surface runoff) berasal dari 

permukaan tanah (overland flow) yang segera masuk ke dalam alur sungai. 

7. Perkolasi, yaitu proses bergeraknya air melalui profil tanah karna adanya 

gravitasi. 

2.3.3 Terminologi Lapisan Akuifer Serta Bukan Akifer dan Klasifikasi Air 

Tanah  

              Menurut [24] berdasarkan kemampuan batuan atau tanah pelapukan untuk 

menyimpan dan mengalirkan air terdapat 4 jenis batuan, yaitu:  

1. Akuifer (Aquifer) adalah lapisan yang dapat menyimpan dan mengalirkan air 

dalam  jumlah yang ekonomis. Contoh: pasir, kerikil, batupasir, batugamping 

rekahan. 

2. Akuiklud (Aquiclud) adalah lapisan yang mampu menyimpan air, tetapi tidak 

dapat mengalirkan dalam jumlah yang berarti. Contoh: lempung, serpih, tuf halus, 

lanau. 

3. Akuifug (Aquifug) adalah lapisan batuan yang kedap air, tidak dapat 

menyimpan dan mengalirkan air. Contoh: batuan kristalin, metamorf kompak. 

4. Akuitar (Aquitard) adalah lapisan yang dapat menyimpan air dan mengalirkan 

dalam  jumlah yang terbatas. Contoh: lempung pasiran (sandy clay). 

 Adapun klasifikasi air tanah dalam refrensi [24] berdasarkan litologinya 

dibagi menjadi 4 macam, yaitu: 

1. Akuifer bebas atau akuifer tidak tertekan (Unconfined Aquifer) 

Akuifer bebas atau akuifer tak tertekan adalah air tanah dalam akuifer tertutup 

lapisan impermeable, dan merupakan akuifer yang mempunyai muka air tanah. 

Unconfined Aquifer adalah akuifer jenuh air (saturated). Lapisan pembatasnya 

yang merupakan aquitard, hanya pada bagian bawahnya dan tidak ada pembatas 

aquitard di lapisan atasnya, batas di lapisan atas berupa muka air tanah.  

Permukaan air tanah di sumur dan air tanah bebas adalah permukaan air bebas, 

jadi permukaan air tanah bebas adalah batas antara zona yang jenuh dengan air 



27 

 

 

 

2.3.4  Keterdapatan Air Tanah 

          Keterdapatan air tanah terdiri dari satuan penyusun batuan dan satuan areal 

daerah menurut [24]. Adapun penjelasannya sebagai  berikut, yaitu : 

1. Satuan Penyusun Batuan 

Keterdapatan air tanah (groundwater avaibility) pada suatu kawasan amat 

dipengaruhi oleh kondisi geologis yang meliputi litologi batuan, struktur dan 

porositas batuan. Sesuai kondisi geologis di Indonesia, keterdapatan air tanah di 

Indonesia pada umumnya dibedakan sebagai berikut : 

a. Air tanah pada batuan lepas 

     Pada umumnya batuan lepas berasal dari berbagai batuan induk berumur 

kuarter dalam bentuk endapan aluvial yang terdiri dari material lepas yang 

berukuran kerikil, pasir lanau atau lempung. Jenis batuan ini umumnya 

mempunyai sifat kelulusan yang cukup baik untuk mengalirkan air tanah. Sebaran 

air tanah pada jenis batuan lepas ini umumnya terdapat di derah pantai, cekungan 

antar gunung dan lembah-lembah sungai. Kerikil dan pasir merupakan litologi 

akuifer yang umum dijumpai sebagai wadah air tanah pada batuan lepas. Air tanah 

pada pada batuan lepas yang tersebar di dataran aluvial pantai serta cekungan 

antar gunung mempunyai potensi yang tinggi sebagai sumber daya air tanah. 

b. Air tanah pada batuan vulkanik kuarter 

Batuan vulkanik yang berumur kuarter umumnya berbentuk sebagai gunung 

api banyak tersebar di Indonesia, daerah resapan berada di bagian atas yaitu di 

daerah puncak dan bagian atas kaki gunung dimana merupakan tempat air hujan 

meresap ke dalam tanah dan meresap dalam akuifer yang alirannya tergantung 

dari sifat kelulusan batuannya. Aliran air tanah pada batuan vulkanik kuarter dapat 

melalui ruang antar butir maupun rekahan. Seperti halnya pada air tanah di batuan 

lepas, air tanah pada batuan vulkanik merupakan sumber air tanah yang 

mempunyai potensi tinggi. 

c. Air tanah pada batuan karbonat 

     Batu gamping dan dolomit merupakan batuan karbonat yang paling banyak 

tersebar di Indonesia. Di beberapa tempat batu gamping berkembang menjadi batu 

gamping karst. Batu gamping ini merupakan akuifer yang cukup baik setelah 
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batuan vulkanik dan endapan aluvial. Keterdapatan air tanah pada batu gamping 

ditentukan oleh kesarangannya, sehingga air tanah pada jenis batuan ini tersebar 

tidak merata dan potensinya terutama tergantung pada intensitas lubang-lubang 

pelarutannya. 

d. Air tanah pada batuan padu 

      Batuan padu pada umumnya mempunyai sifat kelulusan air yang rendah. Air 

tanah terutama mengisi celahan, rekahan, dan bidang lapisan dari batuan. 

Keterdapatan air tanah pada jenis batuan ini relatif kecil. Suatu wilayah yang 

dibatasi batas-batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis 

mencakup proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air tanah berlangsung 

disebut sebagai cekungan air tanah. Keberadaan cekungan air tanah sangat 

tergantung kepada kondisi geologi dan hidrologi setempat. Batas-batas cekungan 

air tanah tidak selaku sama dengan batas administrasi, batas daerah aliran sungai 

maupun batas antara daratan dan lautan dan keberadaannya sering kali tidak 

dicirikan oleh keberadaan air di permukaan tanah. 

2. Satuan areal daerah 

    Berdasarkan refrensi [24] daerah pemanfaatan air tanah pada umumnya 

dikembangkan pada 3 (tiga) daerah yang cukup luas dan mempunyai potensi air 

tanah yang tinggi yaitu: 

a. Daerah dataran antar pegunungan 

     Pada daerah ini lokasi yang diperkirakan mempunyai potensi air tanah tinggi 

adalah daratan yang dikelilingi perbukitan yang menjadi sumber imbuhan air 

tanah. Daratan ini mempunyai potensi air tanah yang cukup tinggi, dengan catatan 

tidak terlalu mendekati kaki perbukitan yang masuk dalam areal perpindahan 

aliran air tanah (trancient area) sehingga terkadang mempunyai kedalaman muka 

air tanah yang relatif dalam dan debit kurang. Satuan batuan pada areal antar 

pegunungan biasanya berupa rombahan dan hasil erosi dari batuan pegunungan di 

sekitarnya sehingga belum terlalu mampat, maka dapat dapat berlaku sebagai 

pendukung perlapisan akuifer yang baik. 
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b. Daerah dataran rendah dan pantai 

     Pada daerah ini mempunyai potensi air tanah yang cukup baik tergantung dari 

daerah imbuhannya. Untuk dataran rendah yang dikelilingi oleh pegunungan, 

selalu mempunyai potensi air tanah sangat tinggi sehingga biasanya dapat 

dilakukan pengembangan air tanah secara besar-besaran. Akan tetapi wajib 

memperhatikan kondisi air tanah setempat dan tetap melakukan konservasi air 

tanah sebaik-baiknya  

c. Daerah lembah sungai 

     Pada daerah lembah sungai yang luas biasanya mempunyai potensi air tanah 

cukup tinggi. Potensi air tanah terletak pada lapisan endapan sungai. 

d. Daerah batuan gamping 

     Batu gamping dan dolomit merupakan batuan karbonat yang paling banyak 

tersebar di Indonesia. Di beberapa tempat batu gamping berkembang menjadi batu 

gamping karst. Batu gamping ini merupakan akuifer yang cukup baik setelah 

batuan vulkanik dan endapan aluvial. Keterdapatan air tanah pada batu gamping 

ditentukan oleh kesarangannya, sehingga air tanah pada jenis batuan ini tersebar 

tidak merata dan potensinya terutama tergantung pada intensitas lubang-lubang 

pelarutannya. Batu gamping berlapis pada umumnya merupakan akuifer yang 

homogen dimana air tanah mengalir di antara batu gamping itu sendiri, serta 

melalui pola kompleks dari rekahan dan saluran pelarutan sekunder sepanjang 

bidang perlapisan. Sedangkan pada batu gamping karst, air tanah mengalir melalui 

celah-celah pada batu gamping pejal yang pada dasarnya merupakan batuan kedap 

air. 

2.3.5  Media Penyusun Akuifer 

Menurut referensi [26] porositas dapat terbentuk secara primer dan 

sekunder. Proses pembentukan porositas primer terjadi selama proses 

pengendapan berlangsung (syngenetic), yaitu terbentuknya ruang antar butiran 

komponen penyusun batuan sedimen. Sedangkan porositas sekunder terbentuk 

setelah terbentuknya batuan (post genetic) baik melalui pelarutan (contoh : batu 

gamping) atau pengkekaran (joint) akibat tekanan-tekanan oleh gejala tektonik. 

Oleh karena itu, baik batuan beku maupun metamorf, sepanjang memiliki 



30 

 

 

 

porositas yang tinggi baik primer maupun sekunder akan mampu berfungsi 

sebagai akuifer. Menurut referensi [26] berdasarkan sifat fisik batuan, secara garis 

besar ada 2 jenis penyusun akuifer, yaitu sistem media pori dan sistem media 

rekahan. Kedua sistem ini memiliki karakter air tanah yang berbeda satu sama 

lain. Pada sistem media berpori, air tanah mengalir melalui rongga antar butir 

yang terdapat dalam suatu batuan misalnya batu pasir dan batuan alluvial. Sistem 

media rekahan, air mengalir melalui media rekahan-rekahan yang terdapat pada 

batuan yang terkena tektonik kuat, pada batu gamping, batuan metamorf, dan lava. 

Rekahan terjadi selain akibat proses tektonik, juga akibat proses pelarutan 

(Gambar 2.14). 

 

Gambar 2. 14 Model akifer media pori ruang antar butir dan media rekahan [27] 

2.4 Tinjauan Geologi 

2.5.1  Lokasi  Daerah Penelitian 

          Lokasi penelitian ini berlokasi di pulau Belitung. Pulau Belitung terbagi 

menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Belitung, dengan kota administrasinya di 

Kota Tanjung Pandan, dan Belitung Timur, dengan kota administrasinya 

Manggar. Secara geografis pulau Belitung terletak pada 107 31,5' - 108 18' Bujur 

Timur (BT) dan  2 31,5'- 3 6,5' Lintang Selatan (LS). Pulau Belitung di sebelah 

Utara dibatasi oleh Laut Cina selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Selat 

Karimata, sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa, dan sebelah Barat 

berbatasan dengan Selat Gasper. Peta lokasi daerah titik pengukuran penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 2.15 
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Gambar 2. 15 Peta Lokasi Titik Pengukuran Daerah Penelitian [28] 

2.5.2  Geologi  Regional  Daerah Penelitian 

          Dalam referensi [29] kegiatan tektonik di Pulau Belitung dimulai pada 

Zaman Permo-Karbon atau sekitar 300 juta tahun yang lalu (Jtl) yang 

menghasilkan endapan sedimen flysch Formasi Kelapa Kampit. Pada zaman itu 

terjadi pula subduksi yang membentuk Formasi Siantu berupa batuan beku basa 

(lava), dan breksi. Kegiatan magmatik pada zaman Trias menghasilkan Granit 

Tanjung Pandan yang membawa kasiterit primer. Pada zaman Jura Awal kegiatan 

magmatik berlanjut dan menghasilkan terobosan batuan Adamelit Baginda. 

Kegiatan magmatik ini berakhir pada zaman Kapur Akhir dengan terbentuknya 

terobosan batuan-batuan diorit dan granodiorit. Dari zaman Kapur Akhir hingga 

Kuarter proses erosi terus berlangsung, disertai dengan pengendapan yang 
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menghasilkan endapan pasir dan alluvium.Adapun peta geologi pulau Belitung 

pada Gambar 2.16 dimana dapat dilihat pada gambar titik berwana merah 

merupakan titik lokasi penelitian. 

 

Gambar 2. 16 Modifikasi Peta Geologi Lokasi Penelitian [29] 

Berdasarkan Gambar 2.16  daerah penelitian tersusun dari formasi-formasi 

sebagai berikut : 

1. Formasi Kelapa Kampit (PCks): yaitu batuan sedimen flysch yang terlipat 

lemah hingga sedang, terdiri atas batu pasir malih berselingan dengan batu 

sabak, batulumpur, serpih, batu lanau, tufan, dan rijang. Batupasir malih 

berwarna putih-kelabu muda, kompak, berbutir halus kasar, menyudut 

tanggung membundar. Tebal perlapisan 2-6 meter, setempat dijumpai lapisan 

bersusun, silang-siur, dan gelembur-gelombang. Batu sabak dan serpih 

berwarna hitam, menunjukkan perlapisan sejajar dan mengandung kasiterit, 

dan galena. Tebal perlapisan 5-20 cm. Batu lumpur berwarna hitam, berlembar, 

tebal perlapisan 4-6 m. Batulanau tufan, kelabu muda, kompak, teba perlapisan 

1-4 m. Rijang, kelabu muda kemerahan, terkersikkan, mengandung radiolaria, 

tebal perlapisan 10-20 cm. Formasi ini mengandung fosil Aghaticeras 
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sundaicum HAN, Moscovicrinus MANS [32]. Dari kumpulan fosil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa formasi ini berumur Permo-Karbon. Formasi ini 

terendapkan dalam lingkungan laut dengan ketebalan lebih dari 500 m.  

2.   Granit Tanjung Pandan: yaitu granit yang berfoliasi berwarna kelabu muda, 

kasar-sangat kasar, butir hipidiomofik terdiri atas kuarsa, feldspar, plagioklas, 

biotit, horenblenda. Batuan ini termasuk kedalam granit tipe “S” [30] dan 

mengandung greisen yang kaya mineral ksiterit primer. Umur mutlaknya 

berdasarkan K-Ar  berkisar dari 208 sampai 245 juta tahun [31]. 

3.  Pasir Berkarbon (Qpk): yaitu pasir karbonan yang berwarna kehitamana 

bersisipkan lempung, tidak padu, berbutir sedang-halus, mengandung mineral 

berat dan kepingan lignit. Satuan ini menindih tak selaras batuan pra tersier 

ketebalannya 1 sampai 5 m. 

2.5.3  Geomorfologi  Regional Daerah Penelitian 

Pulau Belitung menurut referensi [32] merupakan daerah dengan topografi 

rendah. Morfologi mayor yang terdapat di Pulau Belitung adalah dataran rendah 

dan dataran pantai, namun juga dijumpai sejumlah bukit. Elevasi tertinggi berkisar 

500 mdpl terletak di Gunung Tajam di Kecamatan Badau, terdapat banyak lembah 

sungai yang membawa endapan aluvial kaya akan bijiih timah di sekitar pulau 

Belitung. Pulau Belitung umumnya berada di ketinggian 0 sampai dengan 500 m 

dari permukaan air laut dengan kemiringan lereng berkisar antara 0 hingga lebih 

besar dari 25 %, wilayah dengan ketinggian di bawah 500 m dari permukaan air 

laut berada sekitar hulu sungai Manggar yaitu Gunung Mang dan di hulu Sungai 

Limo Manis yaitu Gunung Tajemlak , dengan kemiringan lereng antara 0 sampai 

5 % berada dan pada dataran aluvial di lembah antara sungai wilayah Timur, 

Selatan, Barat dan Utara Pulau Belitung. 

2.5.4  Stratigrafi Regional Daerah Penelitian 

      Adapun urutan formasi penyusunan peta geologi lembar Belitung dari umur 

muda ke tua  menurut refrensi [29] sebagai berikut : 

1. Endapan Aluvial dan Pantai (Qa) yang terdiri atas kerikil-kerakal, pasir, lanau, 

lempung, dan pecahan koral. 
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2. Pasir Berkarbon (Qpk) yang terdiri atas pasir karbonan kehitaman yang 

bersisipan dengan lempung, satuan ini tidak padu, berbutir sedang-halus, 

mengandung mineral berat dan kepingan lignit, ketebalan lapisan 1 sampai 5 

meter. Satuan ini menindih tak selaras batuan PraTersier. 

3. Formasi Tajam (PCTm) yang terdiri dari batu pasir kuarsa bersisipan batu 

lanau terlipat sedang hingga kuat dan termalihkan rendah. Batu pasir berwarna 

putih hijau, padat, berbutir halus kasar, menyudut tanggung-membundar, 

memperlihatkan perlapisan bersusun sejajar, dan terkekarkan. Batu lanau 

berwarna hijau sampai kecoklatan, termalihkan sedang, tebal mencapai 2 

sampai 40 cm. Bijih timah primer dijumpai bersama kuarsa dalam urat rekah. 

Formasi ini diduga menjemari dengan formasi permo-karbon. 

4. Formasi Kelapakampit (PCks) yang merupakan batuan sedimen flysh yang 

terlipat lemah hingga sedang, terdiri atas batu pasir malih berselingan dengan 

batu sabak, batu lumpur, serpih, batu lanau tufaan, dan rijang. Batu pasir malih 

berwarna putih sampai kelabu muda, kompak, berbutir halus serta kasar, 

subrounded serta rounded. Tebal perlapisan 2-6 meter, setempat dijumpai 

struktur sedimen berupa graded bedding, cross bedding, dan ripple mark. Batu 

sabak dan serpih berwarna hitam,  struktur sedimen berupa laminasi, 

mengandung kasiterit dan galena, tebal perlapisan 5-20 cm. Batu lumpur 

berwarna hitam, melembar, tebal perlapisan 1-4 meter. Rijang berwarna kelabu 

muda kemerahan, tersilisifikasi, mengandung radiolarian, tebal perlapisan 10-

20 cm. Formasi ini mengandung fosil sundaicun HAN, Moscovicrinus [33], 

Fusulina schwargerina  dan Cathaysia (Gigantopteris) Jongmans [32]. Dari 

kumpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa formasi ini berumur Perm-

Karbon. Formasi ini terendapkan pada lingkungan laut dengan ketebalan yang 

tersingkap lebih dari 500 meter. 

5. Formasi Siantu (PCsv) yang terdiri atas lava basal dan breksi gunung api. Lava 

basal berwarna hijau tua, pejal, afanitik, didaerah setempat menunjukkan 

terdapatnya struktur lava bantal. Mineral penyusun utamanya terdiri atas 

plagioklas, piroksin. Mineral sekunder terdiri atas klorit dan kalsit. Breksi 

gunungapi berfragmen basal dengan ukuran 20-40 cm, subrounded-rounded 
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dengan matriks berukuran pasir kasar. Formasi ini terendapkan dalam 

lingkungan laut dan diduga menjemari dengan formasi Kelapakampit. 

6. Granit Tanjung Pandan (TRtg) yang merupakan granit yang terfoliasi berwarna 

kelabu muda, holokristalin, berbutir kasar-sangat kasar. Mineral penyusunnya 

terdiri atas kuarsa, feldspar, plagioklas, biotit dan hornblende. Batuan ini 

termasuk kedalam granit tipe "S" [30], mengandung greisen yang kaya mineral 

kasiterit primer. Umur mutlaknya berdasarkan K-Ar berkisar dari 208 sampai 

245 juta tahun [31]. 

7. Adamelit Baginda (Jma) yang terdiri dari adamelit berwarna kelabu sampai 

kehijauan, holokristalin, equigranular, dan berbutir kasar dengan mineral 

penyusun terdiri atas kuarsa, feldspar, plagioklas, biotit, hornblende serta 

mineral sekunder berupa klorit, karbonat, limonit dan oksida besi. Berdasarkan 

hasil analisa kimia maka batuan ini termasuk kedalam tipe granit "l" [30] yang 

tidak mengandung mineral kasiterit. Umur mutlaknya berkisar dari 160 sampai 

208 juta tahun [31] 

8. Granodiorit Burungmandi (Kbg) yang terdiri dari granodiorit berwarna kelabu 

muda sampai kehijauan, holokristalin, equigranular, hipidiomorfik. Mineral 

penyusun utama terdiri atas kuarsa, plagioklas, feldspar, biotit, hornblende, dan 

mineral sekunder terdiri atas klorit, karbonat dan oksida besi. Berdasarkan hasil 

analisis kimia batuan ini termasuk ke dalam granit tipe "I" [30], berumur 

mutlak 115-160 juta tahun atau Kapur [31]. 

9. Diorit Kuarsa Batubesi (Kbd) yang terdiri dari diorit kuarsa berwarna hijau-

kelabu muda, holokristalin, berbutir sedang, hipidiomorfik granular. Mineral 

penyusunnya kuarsa, plagioklas, K-feldspar, biotit, hornblende, klorit dan 

oksida besi. Umur mutlaknya 115-160 juta tahun atau Kapur [31].  

2.5.5  Cekungan Air Tanah Pada Daerah  Penelitian 

            Berdasarkan Informasi Peta Geologi Pulau Sumatera ditunjukan adanya 

akuifer yang produktif yang mulai dijumpai didaerah timur dan daerah dataran 

pantai, serta diderah dataran kaki guung api dan perbukitan yang bergelombang 

yang disusun oleh batuan berumur pratersier termasuk kedalama wilayah yang 

produktifitas akuifernya  rendah [33]. Air tanah tergolong langka dan umumnya 
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menempati puncak perbukitan yang sebagian kecil menempari daerah puncak 

perbukitan yang disusun oleh batuan berumur Pratersier – Tersier [33]. 

Adapun sebaran cekungan air tanah berdasarkan wilayah administrasi 

Belitung, yaitu satu cekungan air tanah yaknik Cekungan Air Tanah Manggar. 

Berdasarkan informasi yang didapat mengenai cekungan air tanah yang berpotensi 

pada kecamatan Manggar, luas cekungan air tanah nya sekitar 203     yang 

terletak pada kabupaten Belitung dengan jumlah air tanah bebas (Q1) sekitar 183 

juta          , dan jumlah air tanah tertekan (Q2) sekitar 19 juta     Tahun. 

[33] 

 

 

 

              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


