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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sedimentasi yang berlangsung selama 

proses pengendapan di daerah penelitian berdasarkan nilai resistivitas setiap litologi. 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Daerah penelitian tersusun oleh 

litologi dengan nilai resistivitas 0.58-3 Ωm yang diinterpretasikan sebagai lapisan 

lempung, lapisan dengan nilai resistivitas 3.07-9.97 Ωm yang diinterpretasikan 

sebagai lapisan lanau, lapisan dengan nilai resistivitas 10.2-58 Ωm yang 

diinterpretasikan sebagai lapisan pasir, serta lapisan dengan nilai resistivitas >60-186 

Ωm sebagai kerikil/kerakal. Fasies yang ditemukan di lokasi penelitian adalah fasies 

floodplain. Pengendapan litologi daerah penelitian dipengaruhi oleh alur sungai pada 

saat proses pembentukannya, sehingga lingkungan pengendapan daerah penelitian 

termasuk dalam lingkungan pengendapan fluvial dengan sistem sungai berkelok 

(meandering). 

 

Kata Kunci : resistivitas, fasies  floodplain, lingkungan pengendapan fluvial 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the sedimentation that occurs during the deposition 

process in the study area based on the resistivity value of each subsurface lithology. 

The research area is composed of lithology with a resistivity value of 0.58-3 Ωm 

which is interpreted as a clay layer, a layer with a resistivity value of 3.07-9.97 Ωm 

which is interpreted as a silt layer, a layer with a resistivity value of 10.2-58 Ωm 

which is interpreted as a sand layer, and a layer with a resistivity value> 60-186 Ωm 

as gravel. The facies found at the research location were the floodplain facies. The 

lithology deposition of the study area is influenced by the river flow during its 

formation process, so that the depositional environment of the study area is included 

in the fluvial depositional environment with a meandering river system. 

 

Keywords: resistivity, floodplain facies, fluvial depositional environment 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Lingkungan pengendapan merupakan 

tempat berkumpulnya material 

sedimen. Proses pengendapan 

berperan untuk menghasilkan tubuh 

sedimen khas yang disebut dengan 

fasies dan akan mencirikan 

mekanisme pengendapan tertentu. 

Berdasarkan peta geologi lokasi 

penelitian merupakan daerah dengan 

bentuk lahan dataran aluvial yang 

tersusun oleh endapan aluvium dan 

endapan rawa yang berumur Holosen. 

Endapan tersebut termasuk ke dalam 

endapan sedimen Kuarter (Gambar 1). 

Endapan sedimen akan memberikan 

variasi lapisan yang berbeda 

bergantung dengan lingkungan 

pengendapannya. 

 
Gambar 1. Peta geologi daerah 

penelitian [1] 

Untuk mengetahui proses sedimentasi 

dan lingkungan pengendapan sedimen 

daerah aluvial, maka perlu dilakukan 

identifikasi litologi penyusun bawah 

permukaan. Identifikasi tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan 

metode resistivitas. Resistivitas 

merupakan suatu besaran yang 

menunjukkan tingkat hambatan 

terhadap arus listrik dari suatu bahan 

dengan mengetahui nilai resistivitas 

di bawah permukaan maka dapat 

ditentukan banyaknya lapisan 

penyusun dan jenis material 

penyusunnya [3]. Setiap lapisan 

batuan memiliki nilai resistivitas yang 

berbeda yang ditentukan oleh 

beberapa faktor seperti kandungan air, 

porositas batuan, kelarutan garam, 

dan suhu [4]. Survey geolistrik 

dilakukan secara sounding atau yang 

dikenal dengan Vertical Electrical 

Sounding (VES) untuk mengetahui 

informasi perubahan variasi harga 

resistivitas ke arah vertikal [5]. 

Penelitian tugas akhir dilakukan di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

yang merupakan bagian hilir DAS 

Batanghari. Pada lokasi penelitian 

belum ada dilakukan penelitian 

mengenai hal tersebut sehingga 

penulis merasa perlu untuk 

melakukan penelitian tentang 

“Interpretasi Lingkungan 

Pengendapan Fluvial Menggunakan 

Metode Vertical Electrical Sounding 

(VES) di Lapangan Al, Lapangan 

Vion, dan Lapangan Ita, Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur, Provinsi 

Jambi”. 

 

METODE 

Metode Resistivitas 

Resistivitas merupakan suatu besaran 

yang menunjukkan tingkat hambatan 

terhadap arus listrik dari suatu bahan 

[3], Pada metode resistivitas medium 

bumi diasumsikan bersifat homogen 

isotropis. Ketika arus dialirkan dalam 

bumi, arus listrik akan mengalir ke 

segala arah dan membentuk bidang 

ekuipotensial setengah bola [6]. 

Aliran arus listrik di dalam bumi 

ditunjukkan pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Siklus resistivitas pada 

permukaan bawah tanah [7] 
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Vertical Electrical Sounding (VES) 

Vertical Electrical Sounding (VES) 

yaitu teknik pengukuran geolistrik 

yang bertujuan untuk memperkirakan 

variasi resistivitas sebagai fungsi dari 

kedalaman pada suatu titik 

pengukuran. Mengingat jarak antar 

elektroda menentukan kedalaman 

investigasi maka pada teknik 

pengukuran sounding dilakukan 

dengan jarak antar elektroda 

bervariasi. Konfigurasi elektroda 

yang digunakan umumnya adalah 

konfigurasi Schlumberger [8]. 

Interpretasi data VES menggunakan 

kurva VES yang diperlihatkan pada 

Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kurva Sounding [9]. 

Pengukuran data geolistrik dilakukan 

dengan susunan elektroda dalam 

konfigurasi Schlumberger. Pasangan 

elektroda arus (C1, C2) disusun 

dengan jarak yang lebih besar 

dibandingkan pasangan elektroda 

potensial (P1, P2). Faktor geometri 

untuk konfigurasi Schlumberger 

menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

K=
        

  
  (1) 

 

Diagram alir 

Proses pengolahan data VES dimulai 

dengan menghitung nilai ρapp 

kemudian dilakukan pemodelan 1D 

menggunakan perangkat lunak 

IPI2WIN, hasil pemodelan 1D akan 

dikorelasikan dengan keadaan geologi 

daerah penelitian yang kemudian 

akan dilakukan interpretasi  (Gambar 

4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram alir penelitian 

 

HASIL dan PEMBAHASAN 

Data Vertical Electrical Sounding 

(VES) 

Data hasil pengukuran yang meliputi 

data AB/2, MN, V dan I dimasukkan 

ke dalam excel untuk menghitung 

nilai ρapp. Data AB/2 dan ρapp akan 

memberikan informasi mengenai 

variasi nilai resistivitas pada 

kedalaman tertentu dalam bentuk 

kurva VES. Interpretasi kurva dapat 

dilakukan dengan interpretasi 

pemodelan kualitatif dan interpretasi 

pemodelan kuantitatif. 

 

Interpretasi Pemodelan Kualitatif 

Interpretasi secara kualitatif dilakukan 

dengan mengkarakteristikkan tipe 

kurva yang diperoleh dari hasil 

pemodelan serta distribusi untuk 

setiap tipe kurva tersebut. 
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Gambar 5. Distribusi kurva VES 

daerah penelitian 

 

Tipe kurva 1 terdiri dari lapisan yang 

menurun hingga lapisan ketiga 

kemudian meningkat hingga lapisan 

seterusnya . Tipe kurva ini diperoleh 

dari pengukuran pada titik VES 1, 

titik VES 2, titik VES 3, titik VES 5, 

titik VES 6, titik VES 7, VES 10 dan 

Titik VES 18 yang terdiri dari tipe 

kurva QH, QHA, QHK dan QHAK. 

Tipe kurva ini memiliki empat hingga 

tujuh lapisan. Tipe kurva 2 terdiri dari 

lapisan yang resistivitas rendah 

berada di antara lapisan nilai 

resistivitas yang lebih tinggi . Tipe 

kurva ini diperoleh dari pengukuran 

pada titik VES 4, titik VES 11, titik 

VES 12, titik VES 13, titik VES 14, 

titik VES 15 dan titik VES 17 yang 

terdiri dari tipe kurva HA, HKH, 

HKHQ dan HKHA. Tipe kurva 3 

terdiri dari lapisan yang memiliki 

resistivitas tinggi berada di antara 

lapisan nilai resistivitas yang lebih 

rendah. Tipe kurva ini diperoleh dari 

pengukuran pada titik VES 8, titik 

VES 9 dan titik VES 16 yang terdiri 

dari tipe kurva KQH, KHA, KHKQH. 

Tipe kurva yang paling banyak 

ditemukan adalah tipe kurva 1 

(Gambar 5). 

 

Perbedaan nilai resistivitas sebagai 

faktor yang membentuk kurva VES 

dapat disebabkan karena perbedaan 

material penyusun lapisan. Perbedaan 

nilai resistivitas disebabkan pula oleh 

kandungan air dalam batuan, 

porositas batuan, kelarutan garam 

(salinitas) serta suhu [4]. Misalnya 

kehadiran lempung dapat 

menyebabkan penurunan nilai 

resistivitas pada batuan karena 

sifatnya yang impermeable, sehingga 

lapisan ini akan menjadi jenuh air 

ketika dilalui oleh air. Batuan yang 

jenuh air akan menjadi material yang 

memiliki konduktivitas tinggi 

(resistivitas rendah). Apabila lapisan 

penyusun pada titik VES tertentu 

(Gambar 6) dengan titik VES yang 

lain (Gambar 7), terdapat lapisan 

yang sama namun memiliki nilai 

resistivitas yang berbeda dapat 

disebabkan karena adanya perbedaan 

salinitas ataupun faktor lain seperti 

suhu yang menjadi pengaruh pada 

kondisi lingkungan tertentu, namun 

interpretasi hal tersebut harus 

dilakukan dengan penelitian 

tambahan seperti uji kimia. 

Gambar 6. Contoh hasil pengolahan 

data 1D pada titik VES 8 

Gambar 7. Contoh hasil pengolahan 

data 1D pada titik VES 14 

 

Interpretasi Pemodelan Kuantitatif 

Interpretasi pemodelan kuantitatif 

dilakukan dengan menggunakan 

inversi. Data yang diperoleh dari 

pengukuran diolah dengan dengan 

menggunakan software IPI2WIN. 
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Prinsip yang digunakan adalah 

pencocokan kurva untuk memperoleh 

parameter model dengan nilai error 

yang minimum. Pemodelan data 

dilakukan dengan proses inversi non 

linear dengan pendekatan linear 

kuadrat terkecil. Prinsip dasar metode 

inversi linier kuadrat terkecil adalah 

modifikasi model awal secara iteratif 

hingga diperoleh model yang 

responnya cocok dengan data hasil 

pengamatan (Gambar 8). 

Model inversi yang diperoleh 

merupakan versi smooth dari model 

sintetik dengan kecocokan antara data 

sintetik dengan data perhitungan yang 

baik (misfit kurang dari 10%) [12]. 

Model awal harus dipilih sedemikian 

rupa agar hasil pemodelan tidak 

terlalu jauh dari model sebenarnya. 

Pemilihan model awal yang tepat 

akan memberikan model inversi yang 

mirip dengan model sebenarnya. 

Hasil pengolahan data 1D kemudian 

dikorelasi dengan keadaan geologi 

daerah penelitian. Daerah penelitian 

diidentifikasi tersusun oleh lapisan 

lempung, lanau, pasir, serta 

kerikil/kerakal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Contoh perbandingan 

antara data sintetik terhadap respon 

model inversi 

 

Hasil Korelasi Titik Sounding 

Gambaran keadaan bawah permukaan 

yang telah diidentifikasi melalui 

pemodelan 1D kemudian dibuat 

korelasi yang secara umum bertujuan 

untuk mengetahui kemenerusan, 

ketebalan, dan kedalaman setiap 

lapisan di daerah penelitian. 

 

Lapangan Al ke Lapangan Vion 

Penampang hasil korelasi dilakukan 

pada titik VES 4, VES 1, VES 5, VES 

8, dan VES 9 yang diidentifikasi 

tersusun oleh lapisan kerikil/kerakal, 

pasir, lanau dan lempung (Gambar 9). 

Penampang resistivitas pada lintasan 

A-B terlihat adanya penyebaran 

lapisan dengan nilai resistivitas 

bervariasi berkisar antara 2.65-193 

Ωm. Lapisan yang dominan adalah 

lapisan dengan nilai resistivitas 

berkisar 12.9-56.6 Ωm yang 

diinterpretasi sebagai lapisan pasir 

dan lapisan dengan nilai resistivitas 

berkisar 6.54-9.91 Ωm yang 

diinterpretasi sebagai lapisan lanau. 

Pada kedalaman hingga 22 meter 

didominasi oleh lapisan dengan nilai 

resistivitas berkisar 16.1-49.9 Ωm 

diinterpretasi sebagai lapisan pasir 

yang disisipi lapisan dengan nilai 

resistivitas berkisar 72.2-193 Ωm 

yang diinterpretasi sebagai 

kerikil/kerakal pada lapangan Vion 

kemudian semakin ke arah lapangan 

Al sisipan kerikil/kerakal melensa dan 

hanya membentuk pengendapan 

lapisan pasir. Pada kedalaman hingga 

25 meter terbentuk lapisan dengan 

nilai resistivitas berkisar 6.42-9.65 

Ωm yang diinterpretasi sebagai 

lapisan lanau yang diikuti lapisan 

dengan nilai resistivitas berkisar 2.65-

2.88 Ωm yang diinterpretasi sebagai 

lapisan lempung pada lapangan Al 

sebagai hasil dari perubahan arus 

sedimentasi pada saat proses 

pengendapan yang berlangsung dari 

lapangan Al dan Vion. Kemudian 

hingga kedalaman 93 meter terbentuk 

lapisan dengan nilai resistivitas 

berkisar 6.54-9.91 Ωm yang 

diinterpretasi sebagai lapisan lanau 

yang menebal dari lapangan Vion 
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menuju Al dan lapisan terakhir berupa 

lapisan dengan nilai resistivitas 

berkisar 12.9-56.6 Ωm yang 

diinterpretasi sebagai lapisan pasir 

yang berada pada kedalaman tak 

hingga. Berdasarkan peta geologi 

daerah penelitian Lapangan Al dilalui 

sesar dengan arah Timur Laut-Barat 

Daya dan titik VES 9 dan titik VES 8 

pada Lapangan Vion dilalui sesar 

dengan arah Barat Laut-Tenggara. 

Anomali keberadaan sesar pada 

penampang resistivitas dilihat dengan 

adanya lapisan batuan yang tidak 

menerus atau terpotong tiba-tiba yang 

terlihat pada lapisan lanau di 

Lapangan Al pada kedalaman 2 meter 

di titik VES 4 kemudian kemenerusan 

litologi tersebut ditemukan di 

kedalaman 9 meter dititik VES 1. Hal 

ini juga terlihat pada litologi lanau 

titik VES 8 yang ditemukan pada 

kedalaman 40 meter kemudian 

kemenerusan litologi tersebut 

ditemukan di kedalaman 20 meter di 

titik VES 9.  

Gambar 9. Korelasi A-B dari titik 

4,1,5,8, dan 9 dengan arah SW-NE 

 

Lapangan Ita ke Lapangan Vion 

Penampang hasil korelasi ini 

dilakukan pada titik VES 17, VES 12, 

VES 11, VES 7, VES 6 dan VES 9 

yang diidentifikasi tersusun oleh 

lapisan kerikil/kerakal, pasir, lanau 

dan lempung (Gambar 10). 

Penampang resistivitas pada lintasan 

C-A terlihat adanya penyebaran 

lapisan dengan nilai resistivitas 

bervariasi berkisar antara 1.31-193 

Ωm. Lapisan yang dominan adalah 

lapisan dengan nilai resistivitas 

berkisar 12.6-56.6 Ωm yang 

diinterpretasi sebagai lapisan pasir 

dan lapisan dengan nilai resistivitas 

berkisar 3.54-9.73 Ωm yang 

diinterpretasi sebagai lapisan lanau. 

Pada kedalaman hingga 22 meter 

didominasi oleh lapisan dengan nilai 

resistivitas berkisar 16.1-58 Ωm 

diinterpretasi sebagai lapisan pasir 

yang disisipi lapisan dengan nilai 

resistivitas berkisar 80.5-193 Ωm 

yang diinterpretasi sebagai 

kerikil/kerakal pada lapangan Vion 

kemudian semakin ke arah lapangan 

Ita melensa dan kemudian 

membentuk lapisan dengan nilai 

resistivitas 3.29-4.94 Ωm yang 

diinterpretasi sebagai lapisan lanau 

yang disisipi lapisan dengan nilai 

resistivitas berkisar 1.38-1.88 Ωm 

yang diinterpretasi sebagai lapisan 

lempung. Kemudian hingga 

kedalaman 71 meter terbentuk lapisan 

dengan nilai resistivitas berkisar 3.54-

9.73 Ωm yang diinterpretasi sebagai 

lapisan lanau dan lapisan terakhir 

berupa lapisan dengan nilai 

resistivitas berkisar 12.6-56.6 Ωm 

yang diinterpretasi sebagai lapisan 

pasir yang berada pada kedalaman tak 

hingga. Berdasarkan peta geologi 

daerah penelitian, titik VES 6 dan 

titik VES 7 pada Lapangan Vion 

dilalui sesar dengan arah Timur Laut-

Barat Daya dan titik VES 9 dan titik 

VES 8 pada Lapangan Vion dilalui 

sesar dengan arah Barat Laut-

Tenggara. Anomali keberadaan sesar 

pada penampang resistivitas dilihat 

dengan adanya lapisan batuan yang 

tidak menerus atau terpotong tiba-tiba 

yang terlihat pada lapisan lanau pada 

kedalaman 16 meter di titik VES 7 

kemudian kemenerusan litologi 
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tersebut ditemukan di  kedalaman 28 

meter dititik VES 6, sedangkan pada 

titik VES 9 ditemukan pada 

kedalaman 20 meter. 

Gambar 10. Korelasi C-B titik 

17,12,11,7, 6, dan 9 dengan arah NW-

SE 

 

Lapangan Ita 

Penampang hasil korelasi di 

Lapangan ini dilakukan pada arah 

Barat-Timur pada titik VES 13, VES 

18, VES dan 12, kemudian ke arah 

Utara-Selatan pada titik VES 16, VES 

14, VES 15, VES 12, dan VES 11 

yang diidentifikasi tersusun oleh 

lapisan pasir, lanau dan lempung 

(Gambar 11 dan Gambar 12). 

Penampang resistivitas pada lintasan 

D-E terlihat adanya penyebaran 

lapisan dengan nilai resistivitas 

bervariasi berkisar antara 1.41-20.6 

Ωm. Lapisan yang dominan adalah 

lapisan dengan nilai resistivitas 

berkisar 11.6-20.6 Ωm yang 

diinterpretasi sebagai lapisan pasir 

dan lapisan dengan nilai resistivitas 

berkisar 3.4-3.6 Ωm yang 

diinterpretasi sebagai lapisan lanau. 

Pada kedalaman hingga 0.9 meter 

didominasi oleh lapisan dengan nilai 

resistivitas berkisar 15.8-16.7 Ωm 

diinterpretasi sebagai lapisan pasir 

yang semakin ke arah Timur melensa 

dan diikuti terbentuknya lapisan 

dengan nilai resistivitas 3.4-3.6 Ωm 

yang diinterpretasi sebagai lapisan 

lanau. Pada kedalaman hingga 23 

meter terbentuk lapisan dengan nilai 

resistivitas berkisar 1.41-2.05 Ωm 

yang diinterpretasi sebagai lapisan 

lempung. Kemudian pada kedalaman 

46 meter terbentuk lapisan dengan 

nilai resistivitas berkisar 3.29-5.9 Ωm 

yang diinterpretasi sebagai lapisan 

lanau dan pada akhirnya terbentuk 

lapisan dengan nilai resistivitas 

berkisar 11.6-20.6 Ωm yang 

diinterpretasi sebagai lapisan pasir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Lintasan D-E korelasi 

titik 13, 18, 12 dengan arah West-East 

 

Penampang resistivitas pada lintasan 

F-G terlihat adanya penyebaran 

lapisan dengan nilai resistivitas 

bervariasi berkisar antara 0.7-23.4 

Ωm. Lapisan yang dominan adalah 

lapisan dengan nilai resistivitas 

berkisar 11.9-23.4 Ωm yang 

diinterpretasi sebagai lapisan pasir 

dan lapisan dengan nilai resistivitas 

berkisar 3.6-5.2 Ωm yang 

diinterpretasi sebagai lapisan lanau. 

Pada kedalaman hingga 0.9 meter 

didominasi oleh lapisan dengan nilai 

resistivitas berkisar 3.4-7.6 Ωm yang 

diinterpretasi sebagai lapisan lanau 

dan disisipi lapisan dengan nilai 

resistivitas berkisar 0.58-1.6 Ωm yang 

diinterpretasi sebagai lapisan 

lempung. Pada kedalaman hingga 23 

meter terbentuk lapisan dengan nilai 

resistivitas berkisar 0.7-1.16 Ωm yang 

diintepretasi sebagai lapisan lempung. 

Kemudian pada kedalaman hingga 49 

meter terbentuk lapisan dengan nilai 

resistivitas berkisar 3.6-5.2 Ωm yang 
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diinterpretasi sebagai lapisan lanau 

dan pada akhirnya terbentuk lapisan 

dengan nilai resistivitas berkisar 11.6-

23.4 Ωm yang diinterpretasi sebagai 

lapisan pasir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Lintasan F-G korelasi 

titik 11, 12, 15, 14, 16 dengan arah 

North South 

 

Visualisasi 3D 

Hasil pengolahan data tiap titik VES 

yang dilakukan berdasarkan inversi 

1D akan dikorelasikan untuk 

memperoleh penampang 2D. 

Kemudian akan dilakukan visualisasi 

pemodelan 3D untuk melihat 

kemenerusan lapisan setiap litologi ke 

segala arah seperti yang dapat dilihat 

pada Gambar 13. 

Gambar 13. Visualisasi 3D daerah 

penelitian 

Daerah penelitian tersusun atas 

litologi kerikil/kerakal, pasir, lanau, 

dan lempung. Sebelah Timur yaitu 

lapangan Al tersusun oleh perselingan 

lapisan pasir dan lanau dan telah 

terbentuk lapisan lempung, di sebelah 

Selatan yaitu lapangan Vion 

didominasi oleh lapisan 

kerikil/kerakal,pasir hingga lanau, di 

sebelah Barat yaitu di lapangan Ita 

didominasi oleh lapisan lanau 

kemudian lempung dan lapisan pasir. 

Berdasarkan Visualisasi 3D tersebut 

lapisan yang mendominasi daerah 

penelitian secara keseluruhan adalah 

lapisan pasir dan lapisan lanau.  

 

Peta Isopach dan Peta Top 

Boundary 

Peta Isopach merupakan peta yang 

dibuat dengan data ketebalan setiap 

litologi. Peta ini dibuat dengan cara 

mengukur ketebalan yaitu dari top 

lapisan hingga bottom lapisan. Harga 

dari ketebalan masing-masing titik 

VES tersebut diplotkan ke dalam 

basemap yang kemudian 

dihubungkan untuk kedalaman yang 

memiliki harga yang sama. 

Berdasarkan peta ini dapat dilihat 

penyebaran tebal tipisnya setiap 

litologi pada wilayah studi. Peta top 

boundary dibuat dengan cara 

mengukur kedalaman dari top lapisan 

setiap litologi sehingga dapat 

memberikan informasi yang lebih 

jelas mengenai anomali keberadaan 

struktur di daerah penelitian. 

 

Peta dibuat berdasarkan litologi 

penyusun bawah permukaan daerah 

penelitian yang lebih dominan 

ditemukan yaitu litologi pasir dan 

litologi lanau. Berdasarkan peta 

isopach litologi pasir diinterpretasi 

menebal pada bagian Selatan. Litologi 

pasir lapangan Al diidentifikasi 

memiliki ketebalan hingga 66 meter. 

Litologi pasir lapangan Vion 

diidentifikasi menebal pada cabang 

sungai menuju Timur hingga 104 

meter (Gambar 14). Litologi pasir 

lapangan Ita diidentifikasi memiliki 
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ketebalan hingga 11 meter dan 

semakin menipis ke arah muara 

sungai (Gambar 15). 

 
Gambar 14. Peta isopach litologi 

pasir Lapangan Vion-Lapangan Al 

 
Gambar15. Peta isopach litologi pasir 

Lapangan Ita 

Litologi lanau diinterpretasi menipis 

pada bagian Selatan dan ditemukan 

menebal ke arah muara sungai di 

sebelah Timur Laut dan Barat Laut. 

Litologi lanau lapangan Al 

diidentifikasi memiliki ketebalan 

hingga 80 meter. Litologi lanau 

lapangan Vion diidentifikasi memiliki 

ketebalan hingga 38 meter (Gambar 

16). Litologi lanau lapangan Ita 

diidentifikasi memiliki ketebalan 

hingga 40 meter (Gambar 17). 

Litologi lanau yang berada di muara 

sungai terlihat semakin menipis pada 

titik VES yang berada dekat dengan 

sungai. Hal ini dapat disebabkan 

karena pembentukan lapisan lempung 

yang mulai terbentuk. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa seiring 

menyusutnya pengendapan pasir 

maka pengendapan litologi lanau 

terbentuk.  

 

Berdasarkan peta top boundary 

terlihat adanya anomali pada lapisan 

pasir dan lanau yang disebabkan 

karena keberadaan struktur di lokasi 

penelitian. 

 
Gambar 16. Peta isopach litologi 

lanau Lapangan Vion-Lapangan Al 

 
Gambar 17.  Peta isopach litologi 

lanau Lapangan Ita 

 

Pada titik VES 4 litologi pasir 

diidentifikasi berada di kedalaman 65 

meter sedangkan kemenerusan lapisan 

tersebut pada titik VES 1 dan 5, 

litologi pasir diidentifikasi berada di 

kedalaman 95 meter. Hal tersebut 

terlihat pula pada titik VES 6 dan 

VES 8 litologi pasir diidentifikasi 

berada pada kedalaman 72 meter 

kemenerusan litologi ini diidentifikasi 

berbeda pada titik VES 7 dan VES 9 

yang berada pada kedalaman hingga 

38 meter (Gambar 18).  

 

Untuk litologi lanau pada titik VES 4 

diidentifikasi berada di kedalaman 2 

meter sedangkan kemenerusan 

litologi tersebut pada titik VES 1 dan 

5 diidentifikasi berada di kedalaman 

hingga 40 meter. Litologi lanau pada 

titik VES 6 dan VES 8 diidentifikasi 

berada di kedalaman 41 meter 



 

 

10 

 

sedangkan kemenerusan litologi 

tersebut pada titik VES 7 dan VES 9 

diidentifikasi pada kedalaman hingga 

17 meter (Gambar 20). 

 
Gambar 18. Peta top boundary 

litologi pasir Lapangan Vion-

Lapangan Al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Peta top boundary 

litologi pasir Lapangan Ita 

 

Gambar 20. Peta top boundary 

litologi lanau Lapangan Vion-

Lapangan Al 

Gambar 21 Peta top boundary litologi 

lanau Lapangan Ita 

 

Untuk penentuan jenis sesar tidak 

dapat diketahui secara spesifik 

melalui interpretasi pada penampang 

resitivitas, karena untuk mengetahui 

jenis sesar diperlukan penelitian 

menggunakan metode yang lebih 

kompleks agar dapat diketahui jenis 

atau pola pergerakan masing-masing 

bidang patahan. Namun berdasarkan 

pola struktur patahan yang 

berkembang secara regional di daerah 

penelitian, Sub Cekungan Jambi 

memiliki dua pola struktur yang 

berbeda yaitu pola struktur ber arah 

Timur Laut-Barat Daya sebagai 

pengontrol dari pembentukan graben 

dan dan pola struktur ber arah Barat 

Laut-Tenggara yang berkaitan dengan 

tektonik kompresi dan menghasilkan 

sesar naik dan antiklin. Hal ini 

berkorelasi dengan interpretasi 

patahan pada penampang korelasi dan 

peta top boundary dimana lapisan 

yang berada dititik VES 9 bergerak 

naik terhadap bidang pada VES 6 dan 

8 akibat pola struktur ber arah Barat 

Laut-Tenggara pada titik VES 9. 

Kemudian titik VES 6 bergerak relatif 

turun terhadap bidang pada titik VES 

7 begitupula yang terlihat pada bidang 

yang berada pada titik VES 1 dan 5 

bergerak relatif turun terhadap bidang 

yang ada pada titik VES 4 karena 
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pengaruh dari pola struktur ber arah 

Timur Laut-Barat Daya. 

 

Untuk litologi pasir di lapangan Ita 

diidentifikasi berada di kedalaman 

hingga 50 meter, namun litologi lanau 

diidentifikasi lebih dangkal pada 

kedalaman hingga 30 meter. 

Berdasarkan informasi kemenerusan 

litologi penyusun bawah permukaan, 

diketahui bahwa pengendapan litologi 

sejajar sungai membentuk lapisan 

sedimen yang memiliki nilai 

resistivitas rendah, pada hal ini 

diidentifikasi sebagai lapisan sedimen 

dengan tekstur yang lebih halus 

(Gambar 19 dan Gambar 21). 

Berdasarkan informasi tersebut 

diperoleh peta batas litologi daerah 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 

22. 

 

Gambar 22. Peta batas litologi daerah 

penelitian 

 

 

Fasies Daerah Penelitian  

Berdasarkan litologi yang menyusun 

penampang bawah permukaan, maka 

daerah penelitian dapat dibedakan 

menjadi satuan batuan klastika pasir 

dan satuan klastika halus yang 

berumur Holosen. Holosen ditandai 

oleh proses yang berlangsung sejak 

10.000 tahun yang lalu hingga kini 

[13]. Satuan batuan klastika pasir 

tersusun oleh lapisan pasir, lanau, dan 

pasir sisipan kerikil/kerakal. Satuan 

ini ditemukan di lapangan Al dan 

Vion.  

 

Satuan batuan yang ditemukan di 

lapangan Al didominasi oleh 

perulangan lapisan pasir, lanau dan 

lempung. Perselingan antara pasir dan 

lanau diduga sebagai produk dari 

lateral accretion yaitu proses 

pembentukan point bar sehingga 

cenderung merupakan hasil dari 

sistem sungai berkelok (high-

sinuosity channels) [13]. Material 

tersebut selanjutnya diendapkan pada 

bagian dataran banjir dikala sungai 

meluap.  

 

Lapangan Vion didominasi oleh 

lapisan pasir yang disisipi 

kerikil/kerakal pada bagian atasnya 

sedangkan pada bagian bawahnya 

disisipi lempung yang mengasar ke 

atas (coarsening upward). Adanya 

pengasaran butir ke arah bagian atas 

disebabkan oleh perbedaan energi 

aliran, dimana sistem energi demikian 

umum terjadi pada lingkungan fluvial. 

DAS Batanghari yang memasuki 

lapangan Vion bercabang dua, yaitu 

sungai Batanghari yang mengalir ke 

Timur Laut dan melintasi lapangan Al 

dan sungai berbak yang mengalir ke 

Barat Laut dan melintasi Lapangan 

Ita. Titik pengukuran VES yang 

berada paling Selatan lapangan Vion 

memiliki elevasi yang cukup tinggi 

sehingga perbedaan elevasi ini dapat 

menimbulkan munculnya lereng yang 

mengakibatkan aliran arus pada DAS 

Batanghari yang bergerak memasuki 

anak sungai mengalami peningkatan. 

Representasi keberadaan lensa pasir 

dan kerikil/kerakal pada lapangan ini 

dapat diinterpretasi sebagai hasil dari 

channel bar [14]. 

Satuan batuan klastika halus tersusun 

oleh lapisan lanau sisipan lempung, 

lapisan lanau, lapisan lempung dan 
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lapisan pasir. Satuan batuan ini 

ditemukan di lapangan Ita. Satuan 

batuan ini didominasi oleh lapisan 

lempung dan lanau dengan 

keberadaan lapisan pasir di bagian 

bawah. Endapan ini memiliki struktur 

finning upward yang menandakan 

arus yang membawa suplai sedimen 

relatif rendah. Keberadaan lokasi 

yang berdekatan dengan muara sungai 

mengakibatkan terbentuknya lapisan 

yang kemungkinan jenuh air, 

sehingga variasi nilai resistivitas 

lapisan daerah ini relatif menurun 

dibandingkan variasi nilai resistivitas 

di lapangan lain. 

 

Satuan litologi penyusun daerah 

penelitian terdiri dari endapan aliran 

masa yang berasal dari pasokan 

material hasil perlapukan batuan 

sekitarnya yang tidak berhubungan 

dengan rombakan akibat tektonik 

karena berasal dari pasokan alur 

sungai dan selanjutnya terendapkan di 

dataran banjir (floodplain). 

Berdasarkan lokasi titik VES pada 

daerah penelitian yang merupakan 

bagian dari dataran banjir 

(floodplain), maka dapat dikatakan 

bahwa fasies yang berkembang di 

daerah penelitian dapat digolongkan 

sebagai fasies floodplain. Umumnya 

fasies floodplain terendapkan sedimen 

suspensi yang mendominasi seperti 

batu lempung, batu lanau dan batu 

serpih. Floodplain berada pada kiri 

kanan sungai yang terbentuk oleh 

sedimen akibat limpahan banjir 

sungai, sehingga material batu pasir 

juga dapat hadir pada fasies ini. 

Endapan floodplain biasanya 

terbentuk selama proses 

penggenangan (inundations) [15]. 

Berdasarkan endapan yang terlebih 

dahulu terbentuk, satuan litologi 

klastika pasir terendapkan lebih 

dahulu dibandingkan satuan litologi 

klastika halus. 

 

Lingkungan Pengendapan 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan 

analisis sedimen bawah permukaan 

yang datanya diperoleh dari 

pengukuran geolistrik di lapangan 

tersebut. Lokasi penelitian yang 

dilalui oleh sungai meander 

mengakibatkan adanya lingkungan 

pengendapan yang mungkin beragam 

karena disebabkan oleh proses erosi 

pada saat sedimentasi yang juga 

masih tetap berlangsung hingga 

sekarang. Proporsi tertinggi dari 

fasies yang berkembang di daerah 

sungai meandering merupakan fasies 

floodplain [14]. Suatu fasies akan 

mencerminkan suatu mekanisme 

pengendapan tertentu atau berbagai 

mekanisme yang bekerja serentak 

pada saat yang bersamaan. Hal 

tersebut membuat keragaman 

karakteristik dari material 

pengendapan yang terbentuk. 

 

Penampang pada lapangan Vion dan 

lapangan Al memiliki karakter 

litologi yang tidak jauh berbeda. 

Satuan klastika pasir yang berada di 

lapangan Vion didominasi oleh 

lapisan sedimen kasar 

mengindikasikan kondisi energi 

tinggi, dan semakin ke arah Timur 

dan barat menunjukkan perubahan 

litologi yang lebih halus, hal ini 

didukung oleh topografi yang menjadi 

semakin lebih rendah, perubahan 

topografi menuju rendah ini 

memberikan kemiringan untuk 

diperlukan untuk proses transportasi 

sedimen tersebut. Semakin ke arah 

muara sungai terjadi penurunan 

energi sehingga kemampuan untuk 

mengerosi dan mengangkut 

muatannya menjadi berkurang. Hal 

ini terbukti dengan perulangan lapisan 
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pasir, lanau dan lempung di sebelah 

Timur, begitupula dengan litologi 

lapangan Ita yang ditemukan dengan 

struktur finning upward. Litologi 

dominan yang berada di daerah 

penelitian adalah litologi pasir dan 

lanau.  

 

Pembentukan litologi dari pasir ke 

lanau diduga dipengaruhi oleh 

perubahan iklim yang berlangsung 

selama proses pengendapan sedimen 

kuarter sehingga menyebabkan 

adanya perubahan kelembapan. 

Ukuran butir yang berubah 

menghalus pada sistem alur sungai 

adalah salah satu indikasi bahwa 

kondisi iklim saat itu menuju 

maksimum, yaitu pada kondisi agak 

kering sampai lembab. Tingkat 

kelembapan sangat mempengaruhi 

proses pelapukan, akhir dari produk 

sedimentasi, bertambah dan 

menurunnya runoff, meluas dan 

menyusutnya lingkungan rawa, 

bertambahnya dimensi alur sungai 

dan sebagainya [2]. Berdasarkan 

interpretasi pada daerah penelitian, 

maka disimpulkan bahwa lokasi 

tersebut termasuk dalam lingkungan 

pengendapan fluvial dengan sistem 

sungai berkelok (meander) (Gambar 

23). 

Gambar 23. Ilustrasi lingkungan 

pengendapan daerah penelitian 

Kesimpulan 

1. Litologi penyusun bawah 

permukaan pada daerah 

penelitian memiliki nilai 

resistivitas berkisar 0.58 Ωm 

hingga 3 Ωm yang diidentifikasi 

sebagai lapisan lempung, 

litologi dengan nilai resisitivitas 

berkisar 3.07 Ωm hingga 9.97 

Ωm yang diidentifikasi sebagai 

lapisan lanau, litologi dengan 

nilai resistivitas berkisar 10.2 

Ωm hingga 58 Ωm yang 

diidentifikasi sebagai lapisan 

pasir, dan litologi dengan nilai 

resistivitas berkisar 60.9 Ωm 

hingga 186 Ωm yang 

diidentifikasi sebagai lapisan 

kerikil/kerakal. 

2. Litologi penyusun lapangan Al 

merupakan perulangan antara 

lapisan pasir, lapisan lanau, dan 

lapisan lempung, lapangan Vion 

tersusun oleh lapisan 

kerikil/kerakal, lapisan pasir, 

dan lapisan lanau litologi yang 

memiliki struktur coarsening 

upward, litologi penyusun 

bawah permukaan lapangan Ita 

terdiri dari lapisan lanau, 

lempung, dan pasir yang 

memiliki struktur finning 

upward. 

3. Berdasarkan Visualisasi 3D, 

peta isopach, dan peta top 

boundary litologi pasir yang 

bergerak dari arah Selatan akan 

mengalami perubahan ukuran 

butir akibat proses transportasi 

sehingga akan semakin menipis 

menuju muara sungai sebelah 

Utara dan Barat Daya dan 

diikuti oleh pengendapan lanau 

yang semakin menebal sebagai 

ciri fasies floodplain yang 

berkembang akibat pengaruh 

aliran alur sungai. 
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4. Lingkungan pengendapan 

daerah penelitian 

diklasifikasikan sebagai 

lingkungan pengendapan fluvial 

dengan sistem sungai berkelok 

(meander). 

 

Saran 

Untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan perlu adanya mapping 

geologi serta pemboran uji geologi 

untuk mengetahui penyebaran litologi 

di daerah penelitian sebagai bukti 

dalam penentuan litologi untuk 

daerah penelitian. 
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