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BAB II DASAR TEORI 

2.1  Definisi Thanatologi 

Thanatologi berasal dari dua kata, yaitu thanatos yang artinya “berhubungan 

dengan kematian” dan logos yang artinya “ilmu”. Oleh karena itu, thanatologi 

adalah ilmu yang mempelajari tentang kematian dan perubahan yang terjadi setelah 

kematian serta faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut [5].  

Kematian merupakan suatu proses yang dapat dikenal secara klinis pada 

seseorang yang telah meninggal, yaitu perubahan pada tubuh mayat manusia. 

Perubahan tersebut muncul pada saat meninggal atau setelah beberapa menit 

kemudian, misalnya pernafasan berhenti, terhentinya sirkulasi, kulit pucat, tonus 

otot menghilang dan relaksasi, serta refleks kornea dan cahaya berkurang.  

Tanda lanjut dari pasca-mati adalah penurunan suhu (algor mortis), lebam 

mayat (livor mortis), kaku mayat (rigor mortis), pembusukan (dekomposisi), 

mumifikasi, dan adiposera [6]. 

 

2.2  Definisi Pembusukan 

Pembusukan merupakan suatu proses yang dimulai pada beberapa sel dimana 

sel yang lain masih hidup, proses ini saling bertumpang tindih dan berlanjut sampai 

beberapa hari.  

Proses pembusukan pada mayat manusia terjadi setelah kematian seluler, baru 

terlihat pada 24 jam postmortem, berupa warna kehijauan pada perut bagian kanan 

bawah secara bertahap menyebar ke seluruh perut dan disertai tercium bau busuk 

[7]. Setelah kematian tubuh mengalami dekomposisi yang terjadi akibat autolisis 

dan aktivitas bakteri.  

Proses dekomposisi mencakup dua proses, yaitu: autolisis dan putrefaksi. 

Autolisis adalah keadaan perlunakan dan pencairan sel dan organ tubuh yang terjadi 

pada proses kimia yang steril dikarenakan oleh enzim-enzim intracellular yang 

dilepaskan oleh sel-sel yang sudah mati.  

Pada organ yang memiliki banyak enzim, proses autolisis akan berjalan lebih 

cepat dibandingkan pada organ dengan lebih sedikit enzim. Proses kedua 
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dekomposisi adalah putrefaksi, dimana lebih dikenal dengan pengertian 

pembusukan. Proses ini disebabkan oleh bakteri dan fermentasi [8].   

Dekomposisi adalah proses yang rumit, Proses tersebut dapat dipercepat jika 

suhu tidak terlalu tinggi, diperlambat karena suhu rendah, dan dapat dihambat oleh 

pendinginan atau hilangnya aktivitas enzim tersebut karena suhu tinggi.  

Tabel 2.1 Skala Proses Dekomposisi [9] 

Kategori Tahap Perubahan 

Busuk 

I 

Bau busuk awal 

Ada Lividitas 

Peringatan rigor  

Jaringan rusak 

II 

Warna perut hijau 

Hemolisis 

Livor intens 

Tidak ada rigor 

Kulit mengerut awal 

Hidung, bibir, dan jari mulai kering 

III 

Gas jaringan pada sinar-X 

Hemolisis berlebihan 

Jaringan lunak dan licin  

Kulit mudah terkelupas 

Kembung 

IV 

Pembengkakan tubuh dini 

Perubahan warna kepala  

Tidak ada perubahan warna 

Gas dalam hati 

Marbling 

Bullae 

V 
Pembengkakan sedang 

Perubahan warna kepala dan batang 

VI Pembengkakan tubuh maksimal 

Penghancuran 

VII 

Pelepasan gas 

Jaringan lunak yang sudah 

membusuk 

Penghancuran total darah 

XIII 

Skeleton sebagian  

Lilin mayat 

Mumifikasi 

Kerangka 
IX Skeleton dengan ligamen 

X Skeleton tanpa jaringan lunak 
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2.3  Mekanisme Pembusukan 

Kejadian setelah meninggal dikenal sebagai dekomposisi mayat. Kerusakan 

dari jaringan tubuh melalui proses autolisis, putrefaksi, dan decay. Putrefaksi 

adalah terjadinya degradasi sel atau jaringan tubuh secara anaerob, sedangkan pada 

decay proses ini terjadi secara aerob.  

Pada tahap awal terjadinya putrefaksi dimulai dengan autolisis dimana proses 

ini berlangsung karena sel yang mati dengan adanya enzim-enzim tertentu serta 

tidak dipengaruhi oleh mikroorganisme.  

Pada orang yang telah meninggal semu sistem pertahanan tubuh hilang 

sehingga kuman-kuman pembusuk dapat leluasa memasuki pembuluh darah dan 

menggunakan darah sebagai media yang sangat baik untuk berkembang biak.  

Kuman tersebut dapat menyebabkan hemolias, pencairan darah yang terjadi 

sebelum atau sesudah meninggal, pencairan thrombus dan emboli, perusakan 

jaringan-jaringan dan pembentukan gas-gas pembusukan. Proses ini akan mulai 

tampak kurang lebih 48 jam setelah mati. 

Tanda awal dari pembusukan akan tampak diskolorasi pewarnaan hijau pada 

kuadran bawah abdomen, bagian kanan lebih sering daripada bagian kiri. Biasanya 

akan terjadi pada 24-36 jam setelah kematian. Di daerah kuadran kanan bawah, di 

mana usus besar di daerah tersebut banyak mengandung cairan dan bakteri selain 

karena letak usus tersebut memang dekat dengan dinding perut. Warna kehijauan 

tersebut juga akan terjadi pada daerah kepala leher, dan bahu. Warna hijau tersebut 

disebabkan oleh terbentuknya sulf-Hb, dimana H2S yang berasal dari pemecahan 

protein akan bereaksi dengan Hb yang akan membentuk Hb-S dan Fe-S. 

Bakteri yang masuk dan berkembang biak pada pembuluh darah menyebabkan 

hemolias dengan adanya reaksi hemoglobin dan hydrogen sulphide yang mewarnai 

dinding pembuluh darah dan jaringan sekitarnya menjadi hitam kehijauan. Proses 

ini disebut marbling. Bakteri ini memproduksi gas-gas pembusukan yang mengisi 

pembuluh darah menyebabkan pelebaran pada pembuluh darah vena superfisial. 

Oleh karena itu, pembuluh darah dan cabang-cabangnya terlihat lebih jelas seperti 

pohon gundul (aborescent pattern atau aborescent mark).  

Pada minggu kedua, kulit ari akan mudah terlepas bisa tergeser atau tertekan 

karena terbentuknya gelembung-gelembung pembusukan yang merupakan 



7 

 

 

 

kelanjutan dari perubahan tersebut. Gelembung-gelembung pembusukan berisi 

cairan merah kehitaman yang disertai bau pembusukan yang bila dipecah akan 

tampak pada kulit pada dasar gelembung tersebut licin dan berwarna merah jambu. 

Setelah tiga atau empat minggu rambut akan mudah dicabut, kuku-kuku akan 

terlepas, wajah akan tampak menggembung dan pucat dengan pewarnaan 

kehijauan, bibir akan menggembung dan mencucur, lidah akan menggembung dan 

terjulur keluar, dan cairan dekomposisi dapat keluar dari hidung serta organ-organ 

dalam akan membusuk dan kemudian hancur. 

 

2.4  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembusukan 

Menurut [10] aktivitas enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang menguraikan 

mayat dapat dipengaruhi oleh temperatur, selain itu perbedaan media dimana mayat 

berada seperti jenis tanah dapat mempengaruhi proses pembusukan mayat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu proses terjadinya pembusukan mayat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal 

merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembusukan mayat 

yang berasal dari luar tubuh mayat, sedangkan faktor internal berasal dari tubuh 

mayat tersebut [8]. 

 

1. Faktor eksternal  

a. Temperatur lingkungan dan tekanan atmosfer 

Tekanan atmosfer dan temperatur yang tinggi dapat mempercepat proses 

pembusukan. Proses pembusukan yang paling optimal terjadi pada suhu 70˚F-

100˚F atau setara dengan 21˚C-28˚C. Pada temperatur yang optimal proses 

pemecahan kimiawi dari jaringan dan perkembangan mikroorganisme akan 

membantu terjadinya pembusukan.  

Jika mayat manusia berada dalam lingkungan yang bersuhu >100˚F, maka 

proses pembusukan menjadi lambat dan kecepatan dehidrasi dapat mengurangi 

pembengkakan tubuh. Demikian juga, jika suhu di bawah titik beku, maka proses 

pembusukan menjadi lebih lambat karena terhambatnya pertumbuhan 

mikroorganisme bahkan pembusukan mungkin tidak terjadi [8]. 
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b. Kelembaban 

Proses pembusukan memerlukan kelembaban udara, pada kondisi di mana 

kelembaban tinggi dapat mempercepat proses pembusukan. 

c. Udara 

Pada kondisi angin yang tetap tidak akan membantu evaporasi dari cairan 

tubuh, dapat mempertahankan kondisi tubuh, serta laju pembusukan. Kandungan 

oksigen yang berkurang akan memperlambat terjadinya proses pembusukan 

d. Pakaian 

Pada tubuh yang tertutup pakaian dapat mencegah mikrooganisme masuk 

dalam tubuh melalui udara. Saat udara dingin pakaian juga dapat mempertahankan 

temperatur tubuh sehingga tubuh dapat ditinggali oleh beberapa jenis 

mikroorganisme. 

e. Medium di mana mayat manusia berada 

Pada medium udara bebas proses pembusukan lebih cepat dibandingkan 

dengan pada medium air, sedangkan pada medium air proses pembusukan lebih 

cepat terjadi dibandingkan pada medium tanah.  

Tanah permukaan memiliki bakteri lebih banyak dan kondisi yang lebih 

lembap dibandingkan tanah dalam sehingga pada tanah permukaan pembusukan 

lebih cepat terjadi dibanding tanah dalam. Jika tubuh terendam air, kecepatan 

dekomposisi menjadi lambat karena pendinginan pada tubuh. Sementara jika 

diangkat dari air dekomposisi akan meningkat karena sudah diencerkan oleh air dan 

tekanan atmosfer yang tinggi yang akan membantu proses dekomposisi. 

f. Invasi dari hewan dan serangga 

Hewan dan serangga dapat merusak tubuh mayat dan mempercepat 

pembusukan, dan membantu masuknya bakteri yang dapat mempengaruhi 

pembusukan mayat. 

 

2. Faktor internal 

a. Umur 

Pada mayat dari orang-orang tua, pembusukan terjadi lebih lambat karena 

komposisi lemak tubuh yang sedikit, selain itu pembusukan juga lebih lambat 
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terjadi pada mayat bayi yang belum pernah diberi makan karena kuman 

pembusukan belum masuk kedalam tubuh. 

b. Jenis kelamin 

Pada wanita, komposisi tubuh dengan lemak subkutan lebih banyak sehingga 

dapat sedikit mempercepat terjadinya pembusukan, akan tetapi tidak ditemukan 

perbedaan lain yang mempengaruhi jenis kelamin. 

c. Kondisi tubuh 

Pada tubuh yang berlemak proses pembusukan terjadi lebih cepat karena 

jumlah air pada tubuh yang berlemak lebih banyak sehingga memberikan tempat 

tubuh mikroorganisme dapat berkembang. 

d. Penyebab kematian 

Mayat pada penderita penyakit kronis akan lebih cepat membusuk 

dibandingkan dengan mayat yang mati secara mendadak. Pada mayat yang mati 

karena infeksi atau septicaemia akan lebih cepat membusuk juga dikarenakan 

adanya bakteri. 

e. Luka luar pada tubuh 

Luka pada tubuh dapat mempercepat proses pembusukan karena adanya 

mikroorganisme tambahan yang masuk kedalam tubuh melalui luka luar tubuh. 

 

2.5  Teori Pembusukan yang Berhubungan Dengan Media 

Menurut rule of thumb (casper’s dictum) pembusukan satu minggu pada 

medium udara setara dengan pembusukan dua minggu pada medium air, sedangkan 

delapan minggu pada medium tanah pada suhu lingkungan yang sama [11]. 

Penguburan mayat pada medium tanah merupakan media yang paling umum 

ditemukan. Mayat dapat disimpan pada permukaan atau dikuburkan, 

mempengaruhi terjadinya pembusukan. Penguburan mayat dapat menghalangi 

kerusakan pada mayat yang terjadi karena aktivitas serangga atau hewan lainnya.  

Suhu yang berada di atas tanah biasanya lebih tinggi dari pada suhu di bawah 

tanah, sehingga mayat yang dikuburkan terlindungi dari aktivitas cuaca yang dapat 

merusak jaringan tubuh.  
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Kedalaman dari penguburan mayat juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

proses pembusukan, lebih dalam mayat dikuburkan maka akan menjaga mayat pada 

suhu yang berasal dari permukaan tanah.  

Menurut Mant, mayat yang diletakkan pada peti mayat yang memiliki kantung 

udara di sekitar mayat dibandingkan dengan mayat yang dikuburkan, bahwa proses 

pembusukan lebih cepat yang mayat diletakkan pada peti mayat. Pakaian dan 

penguburan mayat memperlambat terjadinya pembusukan [12].  

Tabel 2.2 Perubahan Postmortem [9] 

Waktu 

Setelah 

Kematian  

Perubahan Postmortem Faktor Kategori Tahap 

0 menit 

Sistem sirkulasi dan 

pernafasan berhenti 
Temperatur Lihat tabel 1 

I 

Muka pucat Kelembaban 

Perubahan 

awal 

Memar awal Lokasi luar 

Relaksasi otot Lokasi dalam 

Sfingter bebas  Terendam air 

2 jam 

Vaskular mata berubah    

Rigor mortis dimulai 

Perubahan 

akhir  

Algor mortis dimulai 

Lividitas lebih terlihat 

4-5 jam 
Pembekuan darah 

Lividitas meluas 

24 jam 
Pengeringan kornea Pembusukan 

Re-pencairan darah 

Perubahan 

jaringan  

II  

48 jam 
Rigor menghilang 

III 
Homolisis 

intravaskular 

72 jam 
Rambut dan kuku 

lepas 

96 jam 

Kulit mengerut dan 

pembentukan bulla 

Aktivitas 

serangga 

Bengkak 

IV 

Bakteri mulai 

bertumbuhan  
Aktivitas 

binatang 

V 

Hari-Bulan 

Perubahan warna hijau VI 

Kembung Penghancuran VII 

Pelepasan gas   VIII 

Pelepasan organ 

internal yang dicairkan 
Mumifikasi   IX 

Hilangnya jaringan 

lunak secara bertahap Pembentukan 

lilin mayat 
Skeleton X 

Skeletonisasi parsial 

Skeletonisasi lengkap 
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Suatu penelitian tentang pengawetan mayat menunjukkan mayat wanita 

berkulit putih yang telah meninggal enam tahun lalu dan dikuburkan, tidak terdapat 

perubahan yang mencolok pada luar tubuh serta tidak ditemukan jamur.  

Pada hasil penilaian organ yang juga diawetkan dalam secara mikroskopis, 

organ tersebut tetap terawetkan. Pada mayat lainnya, mayat wanita yang juga telah 

dikuburkan pada jangka waktu yang sama tetapi diletakkan pada tanah dimana air 

dapat masuk pada peti mayat, menjadikan mayat tersebut hanya tersisa tulang. 

 

2.6  Proses Pembusukan 

Pembusukan adalah salah satu tanda pasti dari kematian, proses kerusakan 

jaringan akibat dari kematian, proses kerusakan jaringan akibat bakteri yang berasal 

dari usus, terutama Clostridium Welchii dan proses autolisis akibat kerja digestif 

enzim-enzim tertentu yang dilepaskan sel setelah kematian.  

Proses pembusukan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor yang 

berpengaruh adalah mikroorganisme, suhu di sekitar jenazah, kelembaban udara, 

dan medium tempat jenazah berada [8]. 

 

2.7  Konsep Umum 

Metode geolistrik merupakan salah satu metode dalam geofisika yang 

mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi dengan mendeteksinya di permukaan 

bumi [13]. Pendeteksian ini meliputi pengukuran beda potensial dan arus yang 

terjadi secara alamiah maupun akibat penginjeksian arus ke dalam bumi [14].  

Berdasarkan konfigurasi elektroda, metode geolistrik dikenal dengan beberapa 

jenis konfigurasi resistivitas, yaitu: konfigurasi Wenner, konfigurasi Schlumberger, 

konfigurasi Dipole-dipole, konfigurasi Wenner-Schlumberger, dan konfigurasi 

Dipole-pole.  

Masing-masing konfigurasi elektroda tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengukuran harus terlebih dahulu 

diketahui dengan jelas tujuannya sehingga agar dapat memilih jenis konfigurasi 

yang cocok dan efisien untuk digunakan. 
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2.8  Prinsip Dasar Metode Resistivitas 

Konsep dasar dari metode geolistrik adalah hukum Ohm yang dicetuskan oleh 

George Simon Ohm. Pada tahun 1826, Ohm melakukan eksperimen menentukan 

hubungan antara tegangan (𝑉) dengan bahan konduktor dan arus (𝐼) yang melalui 

bahan tersebut dalam batas-batas karakteristik parameter konduktor. Parameter itu 

disebut resistansi (𝑅), yang didefinisikan sebagai hasil bagi tegangan (𝑉) dan arus 

(I), sehingga dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑅 =
𝑉

𝐼
       (2.1) 

𝑉 = 𝐼𝑅       (2.2) 

 

Menurut hukum Ohm diasumsikan bahwa resistansi tidak tergantung pada arus 

karena resistansi adalah konstan, tetapi terdapat kondisi dimana resistansi tidak 

konstan. Elemen-elemen demikian dikatakan tidak linier atau non-linier. Meskipun 

demikian, resistansi (𝑅) suatu elemen non-linier masih didefinisikan oleh 

persamaan (2.1) [15]. Jika ditinjau dari suatu silinder konduktor dengan panjang 𝐿, 

luas penampang 𝐴, dan resistivitas 𝜌, seperti ditunjukkan pada (Gambar 2.1), maka 

resistansi (𝑅) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑅 = 𝜌
𝐿

𝐴
        (2.3) 

 
Gambar 2.1 Silinder konduktor dengan panjang (𝐿), luas penampang (𝐴) yang dialiri 

arus listrik (𝐼) modifikasi dari Nurhidayah [16] 

Pada persamaan (2.1) dilakukan susbtitusi dengan persamaan (2.3), sehingga 

resistivitas adalah 

𝜌 =
𝛥𝑉

𝐼

𝐴

𝐿
       (2.4) 

dimana 𝜌 adalah tahanan jenis (Ωm), 𝛥𝑉 adalah beda potensial (volt), 𝐼 adalah arus 

listrik (ampere), 𝐴 adalah luas penampang resistor (𝑚2), dan 𝐿 adalah panjang 
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medium (m). Persamaan (2.4) digunakan untuk medium yang homogen sehingga 

akan terukur nilai tahanan jenis yang sesungguhnya (True Resistivity) sedangkan 

untuk medium yang tidak homogen akan terukur nilai tahanan jenis semu (Apparent 

Resistivity).  

Pada pengukuran di lapangan, nilai tahanan jenis semu tergantung pada 

tahanan jenis lapisan-lapisan batuan yang terukur dan konfigurasi yang digunakan. 

Batuan penyusun di dalam bumi yang berfungsi sebagai resistor dapat diukur nilai 

tahanan jenisnya secara sederhana dengan mengasumsikan bahwa mediumnya 

merupakan medium yang homogen isotrop [17]. 

Metode geolistrik tahanan jenis adalah metode yang bersifat aktif karena 

mengalirkan arus listrik ke dalam lapisan bumi melalui dua elektroda arus, 

sedangkan potensialnya diukur melalui dua elektroda potensial. Hasil perbandingan 

nilai potensial pengukuran, besarnya injeksi arus, dan nilai faktor geometri dari 

susunan konfigurasi elektroda dapat digunakan untuk menentukan nilai tahanan 

jenis (resistivitas) batuan di bawah titik pengukuran.  

Ditinjau dari suatu medium homogen isotrop yang dialiri arus listrik searah (𝐼) 

diberi medan listrik (�⃑� ) seperti pada Gambar 2.2. Apabila pada medium homogen 

isotrop dialiri arus searah dengan medan listrik, maka elemen arus (𝑑𝐼) yang 

melalui suatu elemen luasan (𝑑𝐴 ) dengan rapat arus (𝐽 ) berlaku hubungan: 

𝑑𝐼 = 𝐽 . 𝑑𝐴       (2.5) 

 
Gambar 2.2 Medium homogen isotropis yang dialiri arus listrik modifikasi dari 

Nurhidayah [16] 

 

Menurut hukum Ohm, hubungan rapat arus 𝐽  (ampere/meter2) dengan medan 

listrik �⃑�  (dalam volt/meter) yang dapat ditulis sebagai berikut: 
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𝐽 = 𝜎�⃑�        (2.6) 

dimana 𝜎 adalah konduktivitas (mhos/meter) berbanding terbalik dengan 

resistivitas 𝜌. Dalam bentuk yang lain persamaan (2.6) dapat di tuliskan sebagai 

berikut: 

�⃑� = 𝜌𝐽        (2.7) 

medan listrik merupakan gradien potensial (𝑉) maka: 

�⃑� = −�⃑� 𝑉       (2.8) 

𝐽 = −𝜎�⃑� 𝑉      (2.9) 

2.9  Potensial Pada Bumi Homogen Isotropis 

Lapisan bumi yang dianggap bersifat homogen isotropis merupakan 

pendekatan yang sederhana dalam penentuan tahanan jenis lapisan-lapisan batuan 

bumi. Oleh karena itu, tahanan jenis 𝜌 dianggap tidak bergantung pada sumbu 

koordinat dan 𝜌 merupakan fungsi skalar jarak titik pengamatan.  

Arus tunggal menyebabkan timbulnya distribusi potensial. Hukum-hukum 

fisika dasar yang digunakan adalah hukum kekekalan muatan dan hukum Ohm [18]. 

Arus yang mengalir dalam bumi homogen isotropis didasarkan pada hukum 

kekekalan muatan yang dituliskan sebagai: 

�⃑� . 𝐽 = −
𝑑𝑞

𝑑𝑡
       (2.10) 

dimana  𝐽  = rapat arus (A/m2) dan q = rapat muatan (C/m3). Persamaan (2.10) 

disebut juga sebagai persamaan kontinuitas. Bila arus stasioner, persamaan (2.10) 

menjadi: 

�⃑� . 𝐽 = 0       (2.11) 

sehingga 

�⃑� . 𝐽 = −�⃑� . (𝜎�⃑� 𝑉) = 0     (2.12) 

�⃑� 𝜎. �⃑� 𝑉 + 𝜎𝛻2𝑉 = 0     (2.13) 

Jika konduktivitas listrik medium (𝜎) konstan, maka suku pertama pada bagian 

kiri persamaan (2.13) bernilai nol sehingga didapat persamaan Laplace: 

𝛻2𝑉 = 0       (2.14) 
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Misal bumi dianggap sebagai medium homogen isotropis dimana bumi 

memiliki simetri bola, sehingga potensial merupakan fungsi jarak. Oleh karena itu, 

persamaan potensial dalam bumi sebagai berikut: 

𝑑2𝑉

𝑑𝑟2
+

2

𝑟

𝑑𝑉

𝑑𝑟
= 0      (2.15) 

Dari persamaan (2.15) dapat diselesaikan dengan melakukan integral. Dengan 

mengintegralkan dua kali, maka diperoleh: 

𝑉 = −
𝐴

𝑟
+ 𝐵      (2.16) 

dimana 𝐴 dan 𝐵 merupakan konstanta integral yang nilainya bergantung pada syarat 

batas. Oleh karena itu, 𝑉 =0 pada (𝑟 → ∞) maka diperoleh 𝐵 =0, sehingga 

potensial listrik mempunyai nilai berbanding terbalik dengan jarak dari titik 

sumber. 

 

2.10 Aliran Listrik di Dalam Bumi 

Ketika memasukkan dua arus pada elektroda seperti pada Gambar 2.3 dan 2.4, 

potensial yang dekat pada titik permukaan akan dipengaruhi oleh kedua arus 

elektroda tersebut. 𝐶1 dan 𝐶2 merupakan elektroda arus yang akan menginjeksikan 

arus ke bawah permukaan bumi. Perbedaan nilai potensial yang dihasilkan akan 

diterima oleh 𝑃1 dan 𝑃2 yang merupakan elektroda potensial. 

 

1. Titik arus tunggal di permukaan  

Cara pendekatan yang paling sederhana dalam mempelajari tentang aliran arus 

listrik di dalam bumi secara teoritis adalah bumi dianggap homogen dan isotropis. 

Jika sebuah elektroda tunggal yang dialiri listrik diinjeksikan pada permukaan bumi 

yang homogen isotropis, maka akan terjadi aliran arus yang menyebar ke segala 

arah dalam tanah.  

Apabila udara di atasnya memiliki konduktivitas nol, maka garis potensialnya 

akan berbentuk setengah bola seperti pada Gambar 2.3.  
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Gambar 2.3 Titik arus tunggal di permukaan modifikasi dari Telford [19] 

 

Aliran arus yang keluar dari titik sumber membentuk medan potensial dengan 

kontur ekuipotensial berbentuk permukaan setengah bola di bawah permukaan 

bumi. Oleh karena itu, arus yang mengalir melalui permukaan setengah bola dan 

arus yang mengalir melewati permukaan tersebut yang berjari-jari r, dapat ditulis 

sebagai berikut: [19]. 

𝐼 = 2𝜋𝑟2𝐽 

   = −2𝜋𝑟2𝜎
𝑑𝑣

𝑑𝑟
 

 = −2𝜋𝜎𝐴      (2.17) 

dimana 𝐽 = rapat arus listrik = −𝜎
𝑑𝑣

𝑑𝑟
. Untuk konstanta integrasi 𝐴 dalam setengah 

bola yaitu: 

𝐴 = −
𝐼𝜌

2𝜋
       (2.18) 

sehingga diperoleh: 

𝑉 = (
𝐼𝜌

2𝜋
)

1

𝑟
      (2.19) 

dimana 𝑉= beda potensial, 𝐼= kuat arus yang dilalui oleh bahan (ampere). Maka 

nilai resistivitas listrik yang diberikan oleh medium adalah: 

𝜌 = 2𝜋𝑟
𝑉

𝐼
       (2.20) 

Persamaan di atas merupakan persamaan resistivitas pada permukaan setengah bola 

[19]. 
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2. Dua titik arus di permukaan  

Dua elektroda untuk mengaliri arus adalah elektroda 𝐶1 dan 𝐶2. Kemudian beda 

potensial di ukur pada 2 titik dengan elektroda potensial 𝑃1 dan 𝑃2, seperti pada 

Gambar 2.4.  

Apabila terdapat elektroda arus 𝐶1 yang terletak pada permukaan suatu medium 

homogen, terangkai dengan elektroda arus 𝐶2 dan diantaranya ada dua elektroda 

potensial 𝑃1 dan 𝑃2 yang dibuat dengan jarak tertentu diperlihatkan pada Gambar 

2.4, potensial yang berada di dekat titik elektroda tersebut dipengaruhi oleh kedua 

elektroda arus.  

 
Gambar 2.4 Dua elektroda arus dan dua elektroda potensial di permukaan tanah 

homogen isotropis pada tahanan jenis modifikasi dari Telford [19] 

Dengan memasukkan nilai 𝑟 sebagai fungsi jarak maka pada persamaan (2.19) 

potensial di titik 𝑃1 adalah sebagai berikut [19]: 

𝑉𝑃1
= 𝑉1 + 𝑉2 =

𝐼𝜌

2𝜋
(

1

𝑟1
−

1

𝑟2
)    (2.21) 

dimana 𝑟1 dan 𝑟2 merupakan jarak elektroda potensial 𝑃1 terhadap elektroda-

elektroda arus, sedangkan potensial pada titik 𝑃2 adalah: 

𝑉𝑃2
= 𝑉3 + 𝑉4 =

𝐼𝜌

2𝜋
(

1

𝑟3
−

1

𝑟4
)    (2.22) 

dimana 𝑟3 dan 𝑟4 merupakan jarak potensial 𝑃2 terhadap elektroda-elektroda arus. 

Sehingga dapat diperoleh beda potensial (𝛥𝑉) antara titik 𝑃1 dan 𝑃2 yaitu: 

𝛥𝑉 =
𝐼𝜌

2𝜋
{(

1

𝑟1
−

1

𝑟2
) − (

1

𝑟3
−

1

𝑟4
)}    (2.23) 

Keterangan: 

𝛥𝑉  = Beda potensial antara 𝑃1 dan 𝑃2 (V) 

𝐼  = Kuat arus (A) 
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𝜌  = Resistivitas (Ωm) 

𝑟1  = Jarak 𝐶1 ke 𝑃1 (m) 

𝑟2  = Jarak 𝐶2 ke 𝑃1 (m) 

𝑟3  = Jarak 𝐶1 ke 𝑃2 (m) 

𝑟4  = Jarak 𝐶2 ke 𝑃2 (m) 

Dalam medium homogen, maka nilai resistivitas dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

𝜌 = 𝐾
𝛥𝑉

𝐼
       (2.24) 

dimana 𝐾 merupakan faktor geometri, yaitu 

𝐾 =
2𝜋

{(
1

𝑟1
−

1

𝑟2
)−(

1

𝑟3
−

1

𝑟4
)}

     (2.25) 

Susunan keempat elektroda tersebut merupakan susunan elektroda yang 

biasanya dalam metode resistivitas.  

 

2.11 Konsep Resistivitas Semu 

Metode resistivitas ini diasumsikan bahwa bumi mempunyai sifat homogen 

isotropis. Dengan asumsi ini, resistivitas yang terukur merupakan resistivitas 

sebenarnya dan tidak tergantung pada spasi elektroda.  

Sebenarnya bahwa, bumi terdiri dari lapisan-lapisan dengan tahanan jenis (𝜌) 

yang berbeda-beda sehingga potensial yang terukur merupakan pengaruh dari 

lapisan-lapisan tersebut. Oleh karena itu, harga resistivitas yang terukur bukan 

merupakan harga resistivitas untuk satu lapisan saja, hal ini terutama untuk spasi 

elektroda yang lebar. Pada persamaan (2.24) dapat dituliskan menjadi persamaan 

sebagai berikut:  

𝜌𝑎 =
𝐾𝛥𝑉

𝐼
       (2.26) 

dengan 𝜌𝑎 merupakan resistivitas semu (Ωm), 𝐾 adalah faktor geometri (m), 𝛥𝑉 

adalah beda potensial (volt), dan 𝐼 adalah kuat arus (ampere).  

Bumi di asumsikan berlapis-lapis dengan masing-masing lapisan mempunyai 

harga resistivitas yang berbeda. Resistivitas semu merupakan resistivitas dari suatu 

medium fiktif homogen yang ekuivalen dengan medium berlapis yang ditinjau, 
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seperti Gambar 2. Semisal medium berlapis yang ditinjau terdiri dari dua lapis yang 

mempunyai harga resistivitas yang berbeda (𝜌1 dan 𝜌2) dianggap sebagai medium 

satu lapis homogen yang mempunyai satu harga resistivitas yaitu resistivitas semu 

𝜌𝑎, dengan konduktansi masing-masing lapisan [20]. 

 

 
Gambar 2.5 Medium berlapis dengan variasi harga resistivitas [21] 

 

1. Konfigurasi Dipole-dipole 

Konfigurasi Dipole-dipole merupakan konfigurasi yang digunakan dalam 

metode geofisika yang memanfaatkan sifat kelistrikan dari suatu medium.  

Elektroda arus 𝐶1 dan 𝐶2 diletakkan dengan jarak a, dan elektroda potensial 𝑃1 

dan 𝑃2 juga dengan jarak a diletakkan diluar elektroda arus dalam satu garis survei. 

Jarak antara 𝐶2 dengan 𝑃1 sebesar na, dimana n = 1,2,3 dan seterusnya yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.6. Keunggulan dari konfigurasi Dipole-dipole adalah 

relatif membutuhkan kabel yang lebih pendek.  

 

 
Gambar 2.6 Konfigurasi Dipole-dipole modifikasi dari Telford [19] 

 

Dari gambar di atas, maka dapat ditentukan faktor geometrinya sebagai berikut: 

𝐾 =
2𝜋

{(
1
𝑟1

−
1
𝑟2

) − (
1
𝑟3

−
1
𝑟4

)}
 

𝐾 =
2𝜋

{(
1

𝑎(𝑛 + 2)
−

1
𝑎(𝑛 + 1)

) − (
1

𝑎(𝑛 + 1)
−

1
𝑎𝑛

)}
 

𝐾 = 𝜋𝑎(𝑛 + 2)(𝑛 + 1)𝑛       (2.27) 
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Pada konfigurasi ini untuk menambah kedalaman penetrasi, maka jarak current 

dipole dan potential dipole diperpanjang, sedangkan jarak elektroda arus dan 

elektroda potensial di buat tetap. Hal tersebut disebabkan karena jarak antar dua 

elektroda arus (jarak 𝐶1 ke 𝐶2) dan dua elektroda potensial (jarak 𝑃1 dan 𝑃2) selalu 

konstan sebesar a dan hanya jarak antara elektroda potensial dan elektroda arus 

(jarak 𝐶2 ke 𝑃1) yang berubah-ubah sesuai variasi n [19]. 

 

2. Konfigurasi Wenner 

Konfigurasi Wenner adalah salah satu konfigurasi dalam metode geolistrik 

dengan susunan elektroda arus dan potensial terletak dalam satu garis yang simetris 

terhadap titik tengah (𝑟1 = 𝑟4 = 𝑎 dan 𝑟2 = 𝑟3 = 2𝑎).  

Target kedalaman yang mampu dicapai dengan konfigurasi Wenner adalah 
𝑎

2
 

[22]-[23]. Pada konfigurasi ini jarak antara elektroda arus dan elektroda potensial 

adalah sama, seperti (Gambar 2.7). Konfigurasi Wenner memiliki kelebihan yaitu, 

resolusi horizontal yang baik, sensitivitas terhadap lateral yang baik tetapi kurang 

baik terhadap penetrasi arus terhadap kedalaman. 

 
Gambar 2.7 Konfigurasi Wenner modifikasi dari Telford [19] 

Dari gambar diatas bahwa jarak 𝐴𝑀 = 𝑁𝐵 = 𝑎 dan jarak 𝐴𝑁 = 𝑀𝐵 = 2𝑎, 

sehingga dapat ditentukan faktor geometrinya, sebagai berikut: 

𝐾 =
2𝜋

{(
1
𝑟1

−
1
𝑟2

) − (
1
𝑟3

−
1
𝑟4

)}
 

𝐾 =
2𝜋

{(
1
𝑎 −

1
2𝑎) − (

1
2𝑎 −

1
𝑎)}

 

𝐾 =
2𝜋

2
𝑎 −

2
2𝑎
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𝐾 =
2𝜋

4𝑎 − 2𝑎
2𝑎

 

𝐾 =
2𝜋

2𝑎
2𝑎2

 

𝐾 =
2𝜋

1
𝑎

 

𝐾 = 2𝜋𝑎         (2.28) 

Pada konfigurasi Wenner ini jika semakin besar jarak elektroda maka makin 

dalam tanah yang dapat diukur. Konfigurasi ini digunakan untuk pengukuran 

mapping dan sounding. Mapping adalah untuk mengetahui variasi resistivitas 

secara lateral sedangkan sounding adalah untuk memperkirakan variasi resistivitas 

sebagai fungsi kedalaman titik pengukuran.   

 

3. Konfigurasi Schlumberger 

Konfigurasi Schlumberger merupakan metode geolistrik yang baik untuk 

Vertical Electrical Sounding (VES), yaitu untuk memperkirakan variasi resistivitas 

batuan di bawah permukaan bumi sebagai fungsi kedalaman secara vertikal [19].  

Pada konfigurasi Schlumberger, jarak titik tengah (antar eletkroda potensial) 

dibuat tetap diantara dua buah elektroda arus listrik yang mengalami pertambahan 

jarak [19]. Hal ini menyebabkan garis-garis arus listrik yang diinjeksikan ke dalam 

bumi akan semakin membesar, bergantung pada distribusi vertikal dari 

konduktivitas material, sehingga mampu memetakan resistivitas secara vertikal 

dengan baik. Perubahan jarak MN lebih baik tidak lebih dari 1/5 jarak AB [24]. 

 

 
Gambar 2.8 Konfigurasi Schlumberger modifikasi dari Telford [19] 
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Dari gambar diatas, bahwa jarak 𝐴𝑀 = 𝑁𝐵 = 𝑛𝑎 dan jarak 𝑀𝐵 = 𝑁𝐵 = 𝑎 +

𝑛𝑎, sehingga dapat ditentukan faktor geometrinya, sebagai berikut: 

𝐾 =
2𝜋

{(
1
𝑟1

−
1
𝑟2

) − (
1
𝑟3

−
1
𝑟4

)}
 

𝐾 =
2𝜋

{(
1
𝑛𝑎 −

1
(𝑎 + 𝑛𝑎)

) − (
1

𝑎 + (𝑛𝑎)
−

1
𝑛𝑎)}

 

𝐾 =
2𝑎

2
𝑎(𝑛 + 𝑛2)

 

𝐾 = 𝜋𝑎(𝑛 + 𝑛2)        (2.29) 

Konfigurasi Schlumberger ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan 

dari konfigurasi ini adalah kemampuan untuk mendeteksi adanya non-homogenitas 

lapisan batuan pada permukaan dan sensitif terhadap kedalaman. Sedangkan 

kelemahan dari konfigurasi ini adalah pembacaan nilai tegangan pada elektroda 

MN lebih kecil terutama ketika jarak AB semakin jauh, sehingga diperlukan 

peralatan pengirim arus yang mempunyai tegangan listrik DC yang tinggi [25]. 

 

  


