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Abstract: This research was conducted at the “AS” field, East Tanjung Jabung District, Jambi 

Province. The objective of this research use to identify the lithology and sedimentary environment of 

the subsurface. The identification of lithology can be done by Vertical Electrical Sounding(VES) 

method. The result of processing data shows that there are three types of lithologies are sandstone, 

siltstone, and claystone. The first layer has resistivity > 10 Ω.m assumed to be a sandstone layer with 

an average of depth about 50-100 m and an average of thickness in the range of 20 – 50 m. The second 

layer that has resistivity  0 - 3 Ω.m assumed to be a siltstone layer with an average of depth about 10-

60 m and an average of thickness in the range of 10 – 30 m. The last layer that has resistivity  3 - 10 

Ω.m assumed to be a claystone layer. Based on the result of processing data shows one lithofacies 

exist in the study area.  The lithofacies is floodplain lithofacies, with the result that the sedimentary 

environment of the study area can be interpreted as a fluvial environment. This is confirmed that the 

study area near to a river and the sedimentary environment zone are point bar and flood plain. 
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Abstrak: Penelitian ini dilakukan pada lapangan “AS” Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi 

Jambi, untuk mengetahui jenis litologi dan lingkungan pengendapan litologi di bawah permukaan. 

Identifikasi litologi bawah permukaan dilakukan dengan menggunakan metode Vertical Electrical 

Sounding (VES). Berdasarkan hasil pengolahan data Verical Electrical Sounding (VES) yang 

dilakukan, terdapat tiga jenis litologi yaitu lapisan pasir, lapisan lanau dan lapisan lempung. Lapisan 

yang memiliki nilai resistivitas >10 Ω.m diduga sebagai lapisan pasir dengan kedalaman rata-rata 50-

100 m di bawah permukaan dan ketebalan rata-rata 20-50 m dan lapisan dengan nilai resistivitas 0-3 

Ω.m diduga sebagai lapisan lempung dengan kedalaman rata-rata 10-60 m di bawah permukaan dan 

ketebalan rata-rata 10-30 m dan lapisan yang memiliki nilai resistivitas 3-10 Ω.m diduga sebagai 

lapisan lanau. Ditinjau dari hasil pengolahan data pada daerah penelitian ditemukan adanya satu jenis 

fasies yaitu fasies floodplain sehingga dapat diinterpretasikan bahwa lingkungan pengendapan pada 

daerah penelitian ini merupakan lingkungan pengendapan fluvial karena daerah penelitian ini berada 

dekat dengan sungai. Zona pengendapan pada daerah penelitian ini adalah zona point bar dan zona 

flood plain. 
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Pendahuluan 

Penelitian dilakukan di lapangan “AS” Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur, Povinsi Jambi untuk 

mengidentifikasi lingkungan pengendapan. 

Lingkungan pengendapan adalah karateristik dari 

suatu tatanan geomorfik dimana proses fisik, kimia 

dan biologis berlangsung yang menghasilkan suatu 

endapan sedimen tertentu [1]. Menurut Selley, ada 

lima parameter pada studi litofasies yang dapat 

digunakan untuk menentukan lingkungan 

pengendapan, yaitu geometri, litologi, struktur 

sedimen, pola arus purba, dan fosil [2]. Dalam 

mengidentifikasi lingkungan pengendapan dengan 

mengetahui litologi, struktur sedimen, pola arus 

purba dan fosil dapat dilakukan dengan metode 

geolistrik resistivitas menggunakan aplikasi 

Vertical Electrical Sounding (VES) kemudian 

dikorelasikan dengan data geologi. Metode Vertical 

Electrical Sounding (VES) digunakan untuk 

lapisan-lapisan material di bawah permukaan bumi 

berdasarkan sifat resistivitasnya sehingga litologi 

atau lapisan yang terdapat di bawah permukaan 

bumi dapat diketahui [3]. Daerah penelitian berada 

pada satuan endapan rawa dengan litologi lanau, 

lempung, pasir dan lumpur [4]. Berdasarkan 

geomorfologi daerah penelitian berada pada 

ketinggian 6 hingga 26 mdpl dengan kemiringan 

lereng maksimum 2º sehingga daerah penelitian 

merupakan daerah yang relatif landai [5].  

Penelitian ini memiliki tujuan: 

1. Mengetahui litologi bawah permukaan 

daerah penelitian menggunakan metode Vertical 

Electrical Sounding (VES). 

2. Melakukan korelasi 18 titik sounding untuk 

mengetahui kemenerusan, ketebalan dan 

kedalaman litologi di daerah penelitian. 

3. Memetakan dan memodelkan litologi bawah 

permukaan berdasarkan model 3D. 

4. Melakukan analisis mengenai fasies pada 

daerah penelitian. 

5. Melakukan analisis lingkungan pengendapan 

litologi bawah permukan 

Metode 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

geolistrik resistivitas dengan 18 titik 

pengukuran menggunakan metode Vertical 

Electrical Sounding(VES) dengan konfigurasi 

schlumberger. Metode Vertical Electrical 

Sounding bertujuan untuk mendapatkan 

informasi konduktivitas medium pada arah 

vertikal [5]. Metode VES menekankan 

hubungan antara jarak elektroda dengan 

kedalaman dugaan resistivitas. Semakin besar 

jarak elektroda maka akan semakin dalam 

lapisan batuan yang dapat terdeteksi. Metode 

Vertical Electrical Sounding dapat digunakan 

untuk menentukan karateritik geolistrik dari 

sedimen dan menghubungkannya dengan 

berbagai formasi batuan [7] 

Gambar 1. Titik pengukuran daerah penelitian [7] 

Results And Discussion 

Setelah pengolahan data selesai selanjutnya 

dilakukan interpretasi untuk mengetahui model 

bawah permukaan tanah. Identifikasi model 

bawah permukaan dilakukan dengan estimasi 

jenis batuan berdasarkan nilai resistivitas. 

Rentang nilai resistivitas pada penelitian ini, 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Rentang nilai resistivitas 

NILAI 

RESISTIVITAS 

LITOLOGI 

0-3 𝛀M 
Endapan Rawa dengan litologi lempung 

4-1𝟎𝛀M 
Endapan Rawa dengan litologi lanau 

>1𝟎𝛀M 
Endapan Rawa dengan litologi pasir 

 

Interpretasi Kuantitatif 

Dalam pemodelan 1D digunakan data 

sintetik sebagai validasi dari hasil pemodelan 

inversi yang telah dilakukan. Berdasarkan 

dari 18 model sitetik yang telah dibuat 

terlihat bahwa setiap model sintetik memiliki 

nilai error yang berbeda dengan hasil 



inversinya. Hal tersebut dapat terjadi karena 

pada saat melakukan estimasi nilai ρ dan h 

yang berbeda jauh dari hasil pemodelan 

inversi sehingga menghailkan error yang 

lebih besar dan model yang kurang fit. 

Gambar 2. Perbandingan hasil sintetik dengan hasil 
inversi 

Interpretasi Kualitatif 

Interpretasi kualitatif dilakukan untuk 

menggambarkan secara umum penelitian 

yang telah dilakukan. Pada penelitian ini 

interpretasi kualitatif dapat ditinjau 

berdasarkan jumlah lapisan beserta tipe 

kurva sounding untuk setiap titik 

pengukuran, parameter fisis seperti porositas, 

nilai konduktivitas, nilai resistivitas dan 

permeabilitas dan yang terakhir dapat 

ditinjau berdasarkan distorsi atau 

penyimpangan pada kurva sounding. Setiap 

titik pengukuran memiliki jumlah lapisan 

yang berbeda-beda sehingga akan 

menghasilkan tipe kurva yang berbeda pula. 

Jika ditinjau dari parameter fisis karakter 

porositas, nilai konduktivitas dan nilai 

resistivitas dapat ditentukan, berbeda dengan 

permeabilitas yang tidak dapat ditinjau untuk 

semua titik sounding. Porositas dapat ditinjau 

dengan mengetahui jenis litologi, dimana 

porositas yang baik di duga sebagai lapisan 

pasir dan porositas yang buruk diduga 

sebagai lapisan lempung dan lanau. Terakhir 

adalah interpretasi kualitatif berdasarkan 

distorsi. Distorsi adalah penyimpangan, 

dimana distorsi ini dapat dilihat berdasarkan 

adanya penyimpangan atau pergeseran titik 

pada kurva sounding. 

 

 

 

 

Tabel 2. Interpretasi kualitatif berdasarkan parameter 

fisis dan distorsi data 

 

Korelasi Model 1D 

Korelasi titik-titik pengukuran dilakukan 

untuk mengetahui kemenerusan, kedalaman 

dan ketebalan litologi bawah permukaan 

daerah penelitian. Lintasan korelasi 

pengukuran dapat dilihat sebagai berikut: 

Gambar 3. Korelasi titik pengukuran 

1. Korelasi Lintasan 1 

Berdasarkan hasil korelasi titik 21, 18, 28, 

29 dan 30 dengan arah lintasan Utara ke 

arah Selatan terdapat tiga jenis litologi yaitu 

lapisan pasir, lapisan lempung dan lapisan 

lanau. Dari hasil korelasi tersebut (Gambar 

4) terlihat adaya kemenerusan lapisan pasir 

dan kemenerusan lapisan lempung dari arah 

Utara ke arah Selatan.  Lapisan pasir mulai 

terlihat pada kedalaman 1 meter di bawah 

permukaan dan keterdapatan lempung mulai 

terlihat pada kedalaman 3 meter di bawah 

permukaan dan pada penampang juga 

terdapat adanya lapisan lanau yang berda 

pada semua titik titik sounding. 

Porositas Konduktivitas Resistivitas Permeabilitas

Lp 1 Baik Kecil Tinggi -

Lp 2 Buruk Tinggi Kecil -

Lp 3 Buruk Tinggi Kecil -

Lp 4 Baik Kecil Tinggi -

Lp 1 Baik Kecil Tinggi -

Lp 2 Buruk Tinggi Kecil -

Lp 3 Baik Kecil Tinggi -

Lp 4 Buruk Tinggi Kecil -

LP 5 Baik Kecil Tinggi -

VES 18

VES 19

Jumlah 

lapisan
Kurva

Parameter fisis
No

Nama 

titik

1

2



 

Gambar 4. Korelasi lintasan 1 

Berdasarkan hasil korelasi titik sounding 21, 18, 28, 

29 dan 30 (Gambar 4) lapisan pasir lebih 

mendominasi dari lapisan lempung. Berdasarkan 

hasil korelasi titik sounding dapat diinterpretasikan 

bahwa lintasan tersebut merupakan lingkungan 

pengendapan fluivial (sungai). Hal ini didasari oleh 

stratigrafi litologi hasil dari korelasi titik sounding 

juga lokasi titik yang berada di dekat sungai. Lokasi 

lintasan berdasarkan morfologi sungai lintasan 

tersebut berada pada zona pengendapan floodplain. 

Pengendapan pada zona floodplain berasal dari 

limpasan dari zona point bar yang memiliki arus 

yag cukup tinggi, dimana zona floodplain ini 

cenderung lebih rendah dibandingkan dengan zona 

point bar. Zona floodplain yang merupakan zona 

limpaan akibat adanya kenaikan arus sungai yang 

berarti zona ini memiliki arus yang lebih rendah 

sehingga akan mengendapkan litologi yang halus 

terlebih dahulu. Pada zona floodplain umumnya 

akan mengendapkan lapisan lempung dan lanau 

yang merupakan lapisan yang lebih halus 

dibandingkan lapisan pasir. Kemudian, struktur 

sedimentasi pada lintasan ini dapat diklasifikasikan 

planar bedded karena perlapisannya cenderung 

lebih datar tidak menebal atau menipis pada satu 

arah. Jika ditinjau dari zona pengendapan dan umur 

yang sama untuk setiap litologi dapat diindikasikan 

bahwa lintasan 1 ini memiliki fasies yang sama 

yaitu fasies floodplain dan memiliki lingkungan 

pengendapan fluvial karena memiliki lapisan-

lapisan sedimen dan berada dekat dengan sungai. 

 

 

 

2. Korelasi Lintasan 2 

Berdasarkan dari hasil korelasi (Gambar 5) 

terlihat bahwa adanya kemenerusan lapisan pasir 

dari arah Timur Laut ke Barat Daya. Lapisan 

pasir mulai terlihat pada kedalaman 3 sampai 

dengan 4 meter di bawah permukaan. Jika dilihat 

dari hasil korelasi titik sounding yang telah 

dilakukan lapisan pasir semakin menebal ke arah 

Barat Daya dan lapisan lempung menebal ke arah 

Timur Laut. Berdasarkan hasil korelasi titik 

sounding dapat diinterpretasikan bahwa lintasan 

tersebut merupakan lingkungan pengendapan 

fluvial (sungai). Hal ini didasari oleh stratigrafi 

litologi hasil dari korelasi titik sounding juga 

lokasi titik yang berada di dekat sungai. Lokasi 

lintasan berdasarkan morfologi sungai lintasan 

tersebut berada pada zona pengendapan point bar. 

Pengendapan pada zona point bar ditandai 

dengan pola  fining upward sequence ditandai 

dengan ukuran butir yang menghalus ke atas.  

Hal ini dikuatkan dengan penampang korelasi 

sounding dimana litologi pada bagian bawah 

pasir dan semakin ke atas ukuran butir semakin 

halus dan mengendapkan lapisan lempung. 

Ditinjau dari lintasan kedua terdapat adanya erosi 

lapisan lempung dari arah Barat ke Timur terlihat 

dari menipisnya lapisan lempung pada arah 

Timur. Jika ditinjau dari fasies lintasan kedua 

mempunyai fasies floodplain dan merupakan 

lingkungan pengendapan fluvial. 

Gambar 5. Korelasi lintasan kedua 

 

  



Pemodelan 3D 

Pemodelan 3D memperlihatkan adanya persebaran 

lapisan lempung, lapisan lanau dan lapisan pasir, 

dimana lapisan lempung dan lapisan pasir terdapat 

pada semua titik sounding berbeda dengan lapisan 

lanau yang tersebar di beberapa titik sounding. Jika 

dilihat pada hasil model 3D lapisan lanau terlihat 

lebih sedikit jika dibandingkan dengan lapisan 

lempung dan lapisan pasir hal tersebut terlihat dari 

persebaran lapisan persebaran pada semua arah. 

Hal tersebut dapat dilihat pada fence diagram yang 

memperlihatkan bahwa lapisan lanau tidak terdapat 

untuk semua titik sounding yang dibuktikan dengan 

diagram hasil korelasi lintasan. Dari model fence 

diagram terlihat bahwa pada korelasi lintasan 1 

yaitu pada titik sounding tidak ada ditemukannya 

lapisan lanau. Dari model 3D di atas dapat dilihat 

bahwa ketiga lapisan tersebut diendapkan pada 

waktu yang berbeda namun pada umur yang sama 

sehingga menghasilkan fasies yang sama yaitu 

fasies floodplain. 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Gambar 6. (a) Pemodelan 3D. (b) Fene 

diagram 

 

Peta Isopach 

Peta isopach merupakan peta persebaran 

ketebalan untuk setiap litologi. Pada 

penelitian ini memiliki tiga litologi yaitu 

litologi lempung, lanau dan pasir sehingga 

akan menghasilkan tiga peta isopach.  

  Gambar 7. Peta isopach pasir lapangan 1 

Berdasarkan dari peta isopach pasir lapangan 

1 terlihat bahwa lapisan pasir hampir 

menyebar pada daerah penelitian (Gambar 

7). Hal tersebut dapat terjadi karena lapisan 

pasir terdapat pada semua titik pengukuran.  

Ditinjau dari pola warna yang terdapat pada 

peta lapisan pasir terlihat lebih menebal pada 

arah Timur, Selatan dan pada arah Barat yang 

ditandai dengan bagian yang berwarna 

merah. 

 



 

     Gambar 8. Peta Isopcah pasir lapangan 

2 

Berdasarkan dari peta persebaran ketebalan pasir 

pada lapangan kedua terlihat bahwa pasir menyebar 

pada arah Selatan dan Timur (Gambar 8).  

Gambar 9. Peta isopach pasir lapangan 3 

Berdasarkan peta isopach pasir pada lapangan 

ketiga, terlihat bahwa persebaran pasir hanya 

terdapat pada arah Barat yang ditunjukkan oleh 

bagian berwarna merah. (Gambar 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Peta isopach lanau lapangan 1 

Persebaran lapisan lanau pada lapangan yang 

pertama tidak terlalu signifikan, diamana 

lapisan lanau hanya terdapat pada arah Timur 

Laut yang ditunjukkan oleh bagian yang 

berwarna merah (Gamabr 10). 

Gambar 11. Peta isopach lanau lapanagan 2 

Ditinjau dari peta isopach litologi laanu yang 

terdapat pada lapangan kedua, lapisan lanau 

menyebar pada arah Timur dan Selatan 

(Gambar 11). JIka ditinjau dari lapangan yang 

pertama keterdapatan lapisan lanau lebih 

dominan pada lapangan yang kedua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Gambar 12. Peta isopach lanau lapangan 3 

Persebaran lapisan lanau pada lapangan ketiga 

tidak jauh berbeda dengan lapangan yang 

pertama, dimana pada lapangan ini lapisan 

lanau terlihat hanya menyebar pada satu arah 

yaitu pada arah Timur Laut (Gambar 12).  

Persebaran ketebalan lapisan lanau ini dapat 

ditinjau pada bagian peta yang berwarna 

merah. 

Gambar 13. Peta isopach lempung lapangan 1 

Ditinjau dari hasil pemodelan persebaran 

lapisan lempung pada lapangan pertama 

dapat dilihat bahwa lapisan lempung terlihat 

sangat mendominasi, hal tersebut dapat 

terjadi karena lapisan lempung terdapat 

untuk semua titik pengukuran penelitian. 

Ketebalan lapisan lenpung yang 

mendominasi ditandai dengan lapisan 

berwarna merah pada arah Selatan, Tenggara 

dan Barat Daya (Gambar 13). 

 

 

Gambar 14. Peta isopach lempung lapangan 2 

Pada pemodelan persebaran lapisan lempung 

pada lapangan kedua terlihat bahwa lapisan 

lempung menyebar pada arah TimurLaut dan 

Timur (Gambar 14). 

        Gambar 15. Peta isopach lempung lapangan 3 

Dari peta isopach lapangan ketiga ini terlihat 

bahwa lapangan ketiga memiliki lapisan 

lempung yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan lapangan 1 dan lapangan 2. Ditinjau 

dari hasil pemodelan lapangan ketiga 

memiliki lapisan lempung yang menyebar 

pada arah Barat dan terlihat tipis pada arah 

Timur (Gambar 15) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Peta Top Boundary 

Peta top boundary merupakan peta yang 

memperlihatkan lapisan litologi yang paling 

dekat dengan permukaan. Peta ini tidak jauh 

berbeda dengan peta isopach namun pada peta 

top boundary ini diperlukan data elevasi yang 

kemudian akan dikurangkan dengan nilai 

kedalaman untuk setiap titik pengukuran. 

Berdasarkan dari pembagian lapangan yang telah 

dilakuakn makan didapatkan 9 peta top boundary 

pada daerah penelitian. 

Gambar 16. Peta top boundary pasir lapangan 1 

Peta top boundary pasir memperlihatkan bahwa 

kedalaman lapisan pasir yang ditemukan pada 

lapangan pertama menyebar pada arah Timur 

Laut, Selatandan Barat (Gambar 16). Namun jika 

ditinjau berdasarkan persebaran range warna, 

lapisan pasir pada lapangan yang pertama lebih 

mendominasi pada arah Timur Laut. 

Gambar 17. Peta top boundary pasir lapangan 2 

 

 

 

Peta persebaran kedalaman lapisan pasir 

pada lapangan kedua terlihat pada arah 

Timur Laut dan Selatan yang ditandai dengan 

bagian berwarna hijau (Gambar 17). 

 
Gambar 18. Peta top boundary pasir lapangan 3 

Ditinjau dari hasil peta persebaran 

kedalaman dari lapisan pasir pada lapisan 

ketiga terlihat bahwa lapisan pasir menyebar 

hanya sedikit pada titik pengukuran yang 

ditandai dengan bagian kecil yang berwarna 

biru (Gambar 18). Persebaran kedalaman 

litologi ini terdapat pada arah Barat Laut. 

Gambar 19. Peta top boundary lanau lapanagan  

Persebaran lapsian lanau pada lapangan 

pertama terlihat lebih sedikit yang ditandai 

dengan bagian kecil berwarna biru pada arah 

Timur Laut (Gambar 19). Hal tersebut dapat 

terjadi karena keterdapatan lanau yang lebih 

sedikit diabandingkan dengan litologi 

lainnya. 

 

 



Gambar 20. Peta top boundary lanau lapangan 2 

Keterdapatan lapisan lanau pada lapangan 

kedua ini terlihat lebih dominan dibandingkan 

dengan lapanagn yang pertama, diamana pada 

lapangan kedua terlihat lapisan lanau menyebar 

pada rah Barat (Gambar 20). Persebaran 

tersebut dapat ditinjau berdasarkan bagian 

berwarna biru. 

Gambar 21. Peta top boundary lanau lapangan 3 

Berdasarkan dari hasil pengolahan peta 

persebaran lanau pada lapangan ketiga terlihat 

bahwa lanau mendominasi pada arah Timur 

laut (Gambarr 21). Dari peta tersebut dapat 

diidentifikasi bahwa keterdapatan lanau  pada 

lapanagan ketiga sanagt sedikit yang 

ditunjukkan oleh bagian berwarna biru. 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Peta top boundary lempung lapangan 1 

Lapisan lempung pada lapangan pertama 

terlihat sangat dangkal yang ditunjukan 

dengan bagian yang berwarna hijau dan 

range nilai warna . Lapisan yang berwarna 

hijau terlihat sangat sedikit dan hanya 

mendominasi pada arah Timur Laut (Gambar 

22).   

Gambar 23. Peta top boundary lempung lapangan 

2 

Persebaran lapisan lempung pada lapangan 

kedua terlihat lebih mendominasi jika 

dibandingkan dengan lapangan yang 

pertama, dimana pada lapangan yang kedua 

terlihat lapisan lempung menyebar pada arah 

Selatan yang ditandai dengan bagian yang 

berwarna hijau dan biru (Gambar 23). 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 24. Peta top boundary lempung lapangan 3 

Berdasarkan dari peta persebaran kedalaman 

litologi lempung pada lapangan ketiga ini dapat 

diidentifikasi bahwa persebran lempung sangat 

sedikit dan hanya terdapat pada arah Barat Laut 

yang ditandai dengan bagian berwarna biru 

(Gambar 24). Jika ditinjau dari persebaran 

lempung pada ketiga lapangan terlihat bahwa 

lapangan pertama dan lapangann ketiga memiliki 

persebaran lempung yang lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan lapangan yang pertama. 

 

Peta Batas Perlapisan 

Peta batas lapisan merupakan peta yang dibuat 

untuk menentukan batas perlapisan untuk litologi 

yang lebih dominan pada daerah penelitian 

(Gambar 13). Pada daerah penelitian litologi 

yang lebih mendominasi adalah lapisan lempung 

dan lapisan pasir sehingga peta batas perlapisan 

yang dibuat adalah batas perlapisan antara 

lapisan lempung dan lapisan pasir, karena lapisan 

pasir dan lapisan lempung yang terdapat hampir 

di semua titik pengukuran berbeda dengan 

lapisan lanau yang hanya terdapat pada beberapa 

titik pengukuran. Jika dilihat pada peta batas 

perlapisan daerah penelitian terlihat lapisan pasir 

mendominasi daerah penelitian dan lapisan 

lempung dominan pada arah Utara dan Tenggara.  

 

 

 

 

 

Gambar 25. Peta batas perlapisan 

Analisis Fasies 

Berdasarkan dari hasil pengolahan data 

ditemukan adanya satu jenis fasies yaitu fasies 

floodplain dengan litologi pasir, lanau dan 

lempung. Fasies ini juga dapat ditinjau 

berdasarkan zona pengendapan litologi yang 

terlihat berdasarkan kenampakan 

geomorfologi daerah penelitian dimana 

terdapat dua zona yaitu zona floodplain dan 

zona point bar. Zona floodplain didominasi 

oleh litologi dengan butir yang lebih halus 

sedangkan pada zona point bar didominasi 

oleh litologi dengan butir yang lebih kasar. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa zona 

floodplain memiliki fasies lempung dan lanau 

sedangkan untuk zona point bar memiliki 

fasies pasir. Analisis fasies ini dapat ditinjau 

berdasarkan tipe sungai yang dimiliki oleh 

daerah penelitian ini, yaitu tipe sungai 

meandering yang dominan akan 

mengendapkan sedimen pada zona floodplain. 

Tabel 3. Model vertikal litologi 

 

 

 

Satuan endapan litologi Satuan litologi Deskripsi Umur Lingkungan pengendapan

Fluvial

Satuan Pasir

Endapan Rawa

Satuan batuan ini didominasi oleh 

Lapisan lempung dengan 

keterdapatan lapisan Pasir lanau di 

bagian bawahnya. Endapan ini akan 

cenderung menghalus ke atas. 

Satuan Lempung

Satuan batuan ini didominasi oleh 

lapisan lanau dengan adanya 

keterdapatan lapisan lempung pada 

bagian atasnya dan lapisan pasir 

pada bagian bawahnya. Umumnya 

endapan ini akan menghalus ke atas.

Satuan Lanau

Satuan batuan ini didominasi oleh 

Lapisan pasir dengan keterdapatan 

lapisan lempung dan lanau di bagian 

atasnya. Endapan ini akan cenderung 

menghalus ke atas. 

Holosen



Analisis Lingkungan Pengendapan 

Berdasarkan dari pengolahan data yang telah 

dilakukan maka terdapat tiga litologi yang 

terdapat pada daerah penelitian, yaitu pasir, 

lanau dan lempung. Jika ditinjau dari jenis 

atau tipe fasies yang terdapat pada daerh 

penelitian maka dapat diidentifikasi bahwa 

daerah penelitian memiliki lingkungan 

pengendapan fluvial.  

Hal tersebut juga dapat ditinjau berdasarkan 

kenampakan geomorfologi daerah penelitian 

yang memperlihatkan tipe meandering dan 

juga berdasarkan keberadaan titik sounding 

pada zona pengendapan sungai, sehingga 

dapat diidentifikasi bahwa lingkungan 

pengendapan pada daerah penelitian adalah 

lingkungan pengendapan fluvial. 

 

Gambar 13. Model lingkungan pengendapan 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan: 

1. Litologi bawah permukaan yang 

ditemukan pada daerah penelitian 

berdasarkan nilai resistivitas adalah 

litologi pasir, lanau dan lempung. Dimana 

0-3 Ω.m diduga sebagai lapisan lempung, 

nilai resistivitas 4-10 Ω.m diduga sebagai 

lapisan lanau dan nilai resistivitas >10 

Ω.m diduga sebagai lapisan pasir. 

2. Dari hasil korelasi terlihat bahwa adanya 

kemenerusan lapisan pasir dan lapisan 

lempung karaeana terdapat untuk semua 

titik pengukuran, berbeda dengan lapisan 

lanau yang terdapat pada beberapa titik 

pengukuran 

3. Dari hasil pemodelan 3D yang telah 

dilakukan terlihat bahwa litologi pada 

bagian bawah adalah lapisan pasir dan 

semakin ke atas ukuran butir semakin 

halus dan mengendapkan lapisan 

lempung. pola yang memperlihatkan 

ukuran butir yang semakin ke atas . 

4. Satuan endapan yang menghasilkan satu 

jenis fasies yaitu fasies floodplain. Fasies 

floodplain terdiri dari 3 litologi yaitu 

litologi pasir, lempung dan lanau.  

5. Berdasarkan penampang analisis 

lingkungan pengendapan, terdapat tiga 

jenis litologi yaitu lapisan pasir, lapisan 

lempung dan lapisan lanau. Jika ditinjau 

dari penampang lingkungan pengendapan 

pada daerah penelitian dan jenis fasies 

maka lingkungan pengendapan pada 

daerah penelitian adalah lingkungan 

pengendapan fluvial.  
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