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BAB II 

TEORI DASAR 

 

 

2.1 Metode Geolistrik 

2.1.1 Konsep Dasar Metode Geolistrik 

Metode geolistrik merupakan salah satu dari beberapa metode geofisika yang 

efektif untuk mengetahui struktur bawah permukaan. Metode geolistrik digunakan 

pertama kali oleh Conrad Schlumberger pada tahun 1912. Metode geofisika yang 

dapat dilakukan dengan geolistrik seperti: metode potensial diri, arus telurik, 

magnetotelurik, elektromagnetik, IP (Induced Polarization) dan metode resistivitas. 

Metode resistivitas merupakan metode yang paling sering digunakan. Resistivitas 

merupakan suatu besaran yang menunjukkan tingkat hambatan terhadap arus listrik 

dari suatu bahan [3], dengan mengetahui nilai resistivitas di bawah permukaan maka 

dapat ditentukan banyaknya lapisan penyusun dan jenis material penyusunnya. Pada 

metode resistivitas medium bumi diasumsikan bersifat homogen isotropis. Ketika 

arus dialirkan dalam bumi, arus listrik akan mengalir ke segala arah dan membentuk 

bidang ekipotensial setengah bola [11]. Aliran arus listrik di dalam bumi ditunjukkan 

pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Siklus elektrik determinasi resistivitas dan lapangan elektrik untuk stratum homogenous 

permukaan bawah tanah [12] 
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Metode resistivitas terdiri dari 2 macam metode dalam pengambilan data, yaitu: 

pengukuran mapping dan pengukuran sounding. Metode pengukuran mapping 

merupakan metode resistivitas untuk mempelajari variasi resistivitas lapisan bawah 

permukaan secara horizontal. Sedangkan pengukuran sounding bertujuan untuk 

mempelajari variasi resistivitas batuan di dalam permukaan bumi secara vertikal.  

Resistivitas digunakan untuk mengetahui lapisan batuan di bawah permukaan 

tanah dengan cara mengalirkan arus listrik DC (Direct Current) yang mempunyai 

tegangan tinggi ke dalam tanah. Injeksi arus listrik dilakukan dengan menggunakan 2 

buah elektroda arus A dan B yang ditancapkan ke dalam tanah dengan jarak tertentu. 

Jarak elektroda AB yang mengalami pertambahan panjang jarak menyebabkan aliran 

arus listrik bisa menembus lapisan batuan lebih dalam [13]. Sifat listrik batuan 

berasal dari alam itu sendiri akibat terjadinya ketidakseimbangan, atau arus listrik 

yang sengaja diinduksikan [5]. 

 

2.1.2 Sifat Listrik Batuan 

Resistivitas adalah karakteristik batuan yang menunjukkan kemampuan batuan 

tersebut untuk menghantarkan arus listrik. Tiap lapisan penyusun batuan merupakan 

suatu mineral batuan yang mempunyai hambatan jenis yang berbeda. Besar hambatan 

jenis batuan ditentukan oleh beberapa syarat antara lain [4]:  

1. Kandungan air 

Kandungan air yang ada dalam batuan akan menurunkan harga 

resistivitas sehingga nilai daya hantar listrik pada batuan tersebut akan 

semakin besar. 

2. Porositas batuan 

Batuan yang pori-porinya mengandung air mempunyai hambatan jenis 

yang lebih rendah daripada batuan yang kering. 

3. Kelarutan garam dalam air dalam batuan 

Kelarutan garam di dalam air dan di dalam batuan, akan mengakibatkan 

meningkatnya kandungan ion dalam air, sehingga hambatan jenis batuan 

menjadi rendah. 
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4. Suhu 

Resistivitas suatu batuan berbanding terbalik dengan suhunya. Apabila 

suhu naik maka resistivitas akan turun secara eksponensial. Untuk 

resistivitas yang mengandung fluida di dalam batuan. 

Secara umum berdasarkan nilai resistivitas, batuan dan mineral dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu [14]:   

1. Konduktor Baik: 10
-8

 Ωm < ρ < 1 Ωm,   

2. Konduktor Menengah: 1 Ωm < ρ < 10
7
 Ωm,  

3. Isolator: ρ > 10
7
 Ωm. 

Variasi resistivitas material bumi dapat dilihat pada Tabel 2.1, sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Variasi nilai resistivitas batuan [14] 

Material-material Resistivitas (Ωm) Material-material Resistivitas (Ωm) 

Pyrite 1x10
-2

 – 1x10
2 Shales 2x10

1
 – 2x10

3 

Quartz 5x10
2
 – 8x10

5 Sand 1 x10
0
 – 1 x10

3 

Calcite 1x10
12

 – 1x10
13 Clay 1 x10

0
 – 1 x10

2 

Rock Salt 3x10
1
 – 1x10

13 Groundwater 5 x10
-1

 – 3 x10
2 

Granite 2x10
2
 – 1x10

5 Sea water 2 x10
-1 

Andesite 1.7x10
2
 – 45x10

4 Magnetite 1 x10
-2

 – 1 x10
3 

Basalt 2x10
2
 – 1x10

5 Drygravel 6 x10
2
 – 1 x10

4 

Limestones 5x10
2
 – 1x10

5 Alluvium 1 x10
1
 – 8 x10

1 

Sandstones 2x10
2
 – 8x10

3 Gravel 1 x10
2
 – 6 x10

2 

Breksi 75x10
-1

 – 2x10
2 Silt 1 x10

1
 – 2 x10

2 

Marls 3x10
0
 – 7x10

1 Tufa Vulkanik 2 x10
1
 – 1 x10

2 

Konglomerat 2x10
3
 – 1x10

4 Lava 1x 10
2
 – 1 x10

4 

 Aliran arus listrik dalam batuan dan mineral dapat digolongkan menjadi 3 

macam, yaitu konduksi secara elektronik, konduksi secara elektrolitik, dan konduksi 

secara dielektrik [15]: 

1. Konduksi Secara Elektronik 

Konduksi ini terjadi jika batuan atau mineral mempunyai banyak elektron 

bebas sehingga arus listrik dialirkan dalam batuan atau mineral oleh 

elektron-elektron bebas tersebut. Aliran listrik ini juga dipengaruhi oleh 
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sifat atau karakteristik masing-masing batuan yang dilewatinya. Salah 

satu sifat atau karateristik batuan tersebut adalah resistivitas yang 

menunjukkan kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik. 

Semakin besar nilai resistivitas suatu bahan maka semakin sulit bahan 

tersebut menghantarkan arus listrik, begitu pula sebaliknya. Resistivitas 

mempunyai pengertian yang berbeda dengan resistansi (hambatan), 

dimana resistansi tidak hanya tergantung pada bahan tetapi juga 

bergantung pada faktor geometri atau bentuk bahan tersebut. Sedangkan 

resistivitas tidak bergantung pada faktor geometri [14]. Jika ditinjau 

sebuah silinder dengan panjang L, luas penampang A dan resistansi R 

seperti Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Silinder konduktor [16] 

maka dapat dirumuskan: 

𝑅 = 𝜌 𝐿/𝐴      (2.1) 

Sedangkan menurut hukum Ohm, resistansi R dirumuskan: 

𝑅 = 𝑉/𝐼       (2.2) 

Dari kedua rumus tersebut didapatkan nilai resistivitas (ρ) sebesar: 

ρ = 
  

  
        (2.3) 

Sifat konduktivitas (σ) batuan merupakan kebalikan dari resistivitas (ρ) 

dengan satuan Ωm, sehingga diperoleh: 

σ = 
 

 
 = 

  

  
 = (

 

 
) (

 

 
)  

 

 
     (2.4) 

 

2. Konduksi Secara Elektrolitik 

Sebagian besar batuan merupakan konduktor yang buruk dan memiliki 

resistivitas yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya batuan 

biasanya bersifat porus dan memiliki pori-pori yang terisi oleh fluida, 
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terutama air. Akibatnya batuan-batuan tersebut menjadi konduktor 

elektrolitik, dimana konduksi arus listrik dibawa oleh ion-ion elektrolitik 

dalam air. Konduktivitas dan resistivitas batuan porus bergantung pada 

volume dan susunan pori-porinya. Konduktivitas akan semakin besar jika 

kandungan air dalam batuan bertambah banyak, dan sebaliknya 

resistivitas akan semakin besar jika kandungan air dalam batuan 

berkurang [16]. Menurut rumus Archie: 

𝜌 =a∅−𝑚𝑆−𝑛𝜌𝑤      (2.5) 

 

3. Konduksi Secara Dielektrik 

Konduksi ini terjadi jika batuan atau mineral bersifat dielektrik terhadap 

aliran arus listrik, artinya batuan atau mineral tersebut mempunyai 

elektron bebas sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Elektron dalam 

batuan berpindah dan berkumpul terpisah dalam inti karena adanya 

pengaruh medan listrik di luar, sehingga terjadi polarisasi [16]. 

 

2.1.3 Aliran Listrik Bumi 

Saat memasukkan dua arus pada elektroda (Gambar 2.3), nilai potensial yang 

dekat pada titik permukaan akan dipengaruhi oleh kedua arus elektroda tersebut. 

Untuk penetrasi kedalaman yang baik, pengukuran harus menggunakan jarak bentangan 

yang cukup besar sehingga arus dapat mencapai kedalaman target. Arus akan menyebar 

sekitar sepertiga dari jarak bentangan [14]. C1 dan C2 merupakan elektroda arus yang akan 

menginjeksikan arus ke bawah permukaan bumi kemudian perbedaan potensial yang 

dihasilkan akan ditangkap oleh P1 dan P2 yang merupakan elektroda potensial. 

 

Gambar 2.3 Sumber arus 2 titik pada permukaan homogen isotropis [14] 
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1. Titik Arus Tunggal di Permukaan 

Metode pendekatan yang paling sederhana dalam mempelajari secara 

teoritis tentang aliran arus listrik di dalam bumi adalah bumi dianggap 

homogen dan isotropis. Jika sebuah elektroda tunggal yang dialiri arus 

listrik diinjeksikan pada permukaan bumi yang homogen isotropis, maka 

akan terjadi aliran arus yang menyebar dalam tanah secara radial dan 

apabila udara di atasnya memiliki konduktivitas nol, maka garis 

potensialnya akan berbentuk setengah bola dapat dilihat pada Gambar 2.4 

[14]. 

 

Gambar 2.4 Sumber arus berupa titik pada permukaan bumi homogen [14]  

Aliran arus yang keluar dari titik sumber membentuk medan potensial 

dengan kontur ekipotensial berbentuk permukaan setengah bola di bawah 

permukaan. Dalam hal ini, arus mengalir melalui permukaan setengah 

bola maka arus yang mengalir melewati permukaan tersebut adalah: 

𝐼 = 2𝜋𝑟2𝐽 = −2𝜋𝑟2𝜍
  

  

 
= −2𝜋𝜍𝐴    (2.6) 

Dimana 𝐽 = rapat arus listrik = −𝜍 
  

  
 

Untuk konstanta integrasi A dalam setengah bola yaitu: 

A= 
  

  
       (2.7) 

Sehingga diperoleh: 

V= 
 

 

  

  
       (2.8) 

Maka nilai resistivitas listrik yang diberikan oleh medium: 

ρ = 2πr
 

 
       (2.9) 

Persamaan (2.9) merupakan persamaan ekipotensial permukaan setengah 

bola yang tertanam di bawah permukaan tanah [14]. 
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2. Dua Titik Arus di Permukaan 

Apabila terdapat elektroda arus C1 yang terletak pada permukaan suatu 

medium homogen, dirangkai dengan elektroda arus C2 dan di antaranya 

ada dua elektroda potensial P1 dan P2 yang dibuat dengan jarak tertentu 

seperti pada Gambar 2.5, maka potensial yang berada di dekat titik 

elektroda tersebut bisa dipengaruhi oleh kedua elektroda arus. 

 

Gambar 2.5 Dua pasang elektroda arus dan elektroda potensial pada permukaan medium 

homogen isotropis dengan resistivitas 𝜌 [14] 

Oleh karena itu potensial P1 yang disebabkan arus di C1 adalah: 

𝑉   
  

  
       (2.10) 

Dimana: 

𝐴   
  

  
       (2.11) 

Karena arus pada kedua elektroda adalah sama dan arahnya berlawanan, 

maka potensial P1 yang disebabkan arus di C2 adalah: 

𝑉   
  

  
       (2.12) 

Dimana: 

𝐴    𝐴  
  

  
     (2.13) 

Karena arus pada dua elektroda besarnya sama dan berlawanan arah 

sehingga diperoleh potensial total di P1: 

𝑉   𝑉  
  

  
 

 

  
 

 

  
      (2.14) 

Dengan cara yang sama diperoleh potensial total di P2 yaitu: 

𝑉   𝑉  
  

  
 

 

  
 

 

  
      (2.15) 

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

  
 (

 

  
 

 

  
)  (

 

  
 

 

  
)     (2.16) 

Dengan: 

ΔV: beda potensial antara P1 dan P2 

I  : arus (A) 

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) 

Susunan keempat elektroda tersebut merupakan susunan elektroda yang 

biasanya ada dalam metode resistivitas. Pada konfigurasi ini garis-garis 

aliran arus dan ekipotensial akan berubah seiring dengan perpindahan 

elektroda [17]. 

 

2.1.4 Resistivitas Semu (Apparent Resistivity) 

Metode geolistrik resistivitas didasarkan pada anggapan bahwa bumi 

mempunyai sifat homogen isotropis, dengan asumsi ini, resistivitas yang terukur 

merupakan resistivitas yang sebenarnya dan tidak tergantung pada spasi elektroda. 

Namun pada kenyataanya bumi tersusun atas lapisan-lapisan dengan resistivitas yang 

berbeda-beda, sehingga potensial yang terukur merupakan pengaruh dari lapisan-

lapisan tersebut. Resistivitas yang terukur di lapangan adalah nilai resistivitas semu 

(ρa) [17]. Berdasarkan persamaan (17) besar resistivitas semu dapat dinyatakan dalam 

bentuk: 

𝜌    𝜋 (
 

  
 

 

  
)  (

 

  
 

 

  
)     

 
   (2.17) 

atau 

𝜌   
  

 
      (2.18) 

dengan 

    𝜋 (
 

  
 

 

  
)  (

 

  
 

 

  
)      (2.19) 
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Parameter K disebut faktor geometri yang dipengaruhi oleh bentangan dan 

spasi elektroda yang digunakan. Faktor geometri merupakan besaran koreksi terhadap 

perbedaan letak susunan elektroda arus dan potensial. Oleh karena itu, nilai faktor 

geometri ini sangat ditentukan oleh jenis konfigurasi pengukuran yang digunakan.  

 

2.1.5 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 [13]. 

 

2.1.6 Konfigurasi Schlumberger 

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) yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.6. Jarak antar pasangan elektroda arus (AB atau L) 

diperbesar untuk mengukur nilai resistivitas material yang lebih dalam. Saat beda 

potensial mulai sulit diukur dan sensitivitas alat berkurang sehingga jarak antar 

pasangan elektroda potensial (MN atau a) harus diperbesar.  

 

Gambar 2.6 Konfigurasi Schlumberger [18] 

o
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 Untuk menghitung nilai resistivitas semu diperlukan suatu bilangan faktor 

geometri (K) yang bergantung pada jenis konfigurasi, jarak AB/2 dan MN/2 (Gambar 

2.6). Faktor geometri merupakan besaran penting dalam pendugaan nilai resistivitas 

vertikal dan horizontal [4]. Untuk konfigurasi Schlumberger, harga K (faktor 

geometri) dapat ditentukan sebagai berikut: 

K=
  

 
 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 
    (2.20) 

K=
  

 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 
     (2.21) 

K=
  

 
 

   
 

 

   
 
      (2.22) 

K=
  

 
             

          
 
     (2.23) 

K=
  

 
  

      
      (2.24) 

K=
         

  
      (2.25) 

K=
        

  
      (2.26) 

 

2.1.7 Interpretasi Data dengan Curve Matching 

Metode resistivitas digunakan untuk menggambarkan keadaan bawah 

permukaan berdasarkan nilai resistivitas lapisan di bawah bumi. Data lapangan yang 

diperoleh dari pengukuran kemudian dilakukan perhitungan inversi sehingga 

diperoleh variasi resistivitas dari suatu sistem perlapisan tanah yang berasosiasi 

dengan struktur geologi di bawah permukaan. Berdasarkan nilai resistivitas struktur 

lapisan bawah permukaan bumi, dapat diketahui jenis material pada lapisan tersebut 

[14]. 

Material batuan penyusun bawah permukaan dapat terdiri lebih dari satu 

lapisan. Lapisan tersebut dapat diinterpretasikan dengan menggunakan lengkung baku 

(master curve) yang merupakan set dari beberapa kurva resistivitas semu sebagai 

fungsi 
 

 
AB. Interpretasi metode geolistrik konfigurasi Schlumberger dikenal adanya 
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dua tipe lengkung baku (standard) dan empat tipe lengkung bantu. Dua tipe lengkung 

baku tersebut adalah lengkung baku untuk struktur dua lapis yang menurun (bila ρ2 < 

ρ1) dan lengkung bantu untuk struktur dua lapis yang menaik (bila ρ2 > ρ1). 

Sedangkan empat tipe lengkung bantu adalah lengkung bantu tipe H, A, K, dan Q 

[19]. 

 

Gambar 2.7 Beberapa tipe kurva sounding yang menunjukan secara kualitatif variasi resistivitas 

sebagai fungsi kedalaman [14]. 

 

2.1.8 Pemodelan Data 

Metode geolistrik telah mengalami kemajuan dalam hal akuisisi data dengan 

diimplementasikannya pengukuran secara otomatis dan terintegrasinya peralatan 

dengan sistem komputasi, memungkinkan pengukuran data dalam waktu yang relatif 

cepat. Berdasarkan kedekatan model dan kondisi bawah permukaan interpretasi 2D 

dan 3D akan memberikan gambaran yang lebih baik namun untuk kondisi geologi 

tertentu interpretasi secara 1D sudah cukup baik terutama untuk lingkungan sedimen 

yang strukturnya dapat dilakukan pendekatan oleh model bumi berlapis dimana sifat 

fisis hanya bervariasi secara vertikal serta interpretasi secara 1D dapat digunakan 

sebagai interpretasi awal dan input data kendala pada interpretasi secara 2D dan 3D 

[20]. 
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Gambar 2.8 Model resistivitas 1-D yang terdiri dari n lapisan horizontal, masing-masing dengan 

resistivitas homogen  k dan ketebalan hk. Lapisan terakhir adalah half-space dengan ketebalan tak-

hingga [20]. 

Pada pemodelan geolistrik 1-D model bumi dianggap berlapis horizontal 

(Gambar 2.8) sehingga resistivitas (Ωm) hanya bervariasi terhadap kedalaman. 

Formulasi nilai resistivitas semu  𝜌   untuk model bumi berlapis (1D) dinyatakan 

oleh persamaan integral Hankel berikut ini: 

𝜌  =   ∫ 𝑇   𝐽          
 

 
    (2.27) 

Dimana s adalah setengah jarak antar elektroda arus (AB/2 untuk konfigurasi 

Schlumberger), J1 adalah fungsi Bessel orde-satu, dan T( ) adalah fungsi 

transformasi resistivitas yang dinyatakan sebagai berikut [21]. 

𝑇     
                    

                     
 ; k = n-1,…..,   (2.28) 

Perhitungan persamaan tersebut dinyatakan oleh persamaan berikut : 

𝜌  ∑ 𝑇      
    
         (2.29) 

dimana fk adalah harga koefisien filter linier. 
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Tabel 2.2 Eleven-point filter [22] 

Abscissa  

(Base-10) 

Filter Coefficient Rounded 

to 6 Decimal Place 

-0.420625 0.041873 

-0.20265625 -0.022258 

0.0153125 0.38766 

0.23328125 0.647103 

0.45125 1.84873 

0.66921875 -2.96084 

0.8871875 1.358412 

1.10515625 -0.37759 

1.323125 0.097107 

1.54109375 -0.024243 

1.7590625 0.004046 

 

dimana: 

              
  

 
 
     (2.30) 

Dari formulasi pemodelan ke depan (forward modeling) di atas tampak 

bahwa hubungan antara data resistivitas semu (𝜌a) dengan parameter model 

resistivitas dan ketebalan lapisan (𝜌k, hk) merupakan fungsi non-linier. Hubungan 

antara data dengan parameter model secara umum dinyatakan oleh persamaan 

berikut:  

d= g(m)      (2.31) 

dimana g adalah fungsi pemodelan ke depan (forward modeling) yang merupakan 

fungsi non-linier dari parameter model. Fungsi g dinyatakan dalam notasi vektor 

untuk menyatakan adanya komponen yang berasosiasi dengan komponen data. 

Misalkan solusi inversi dari persamaan sebelumnya adalah model m yang 

merupakan suatu model awal m0 yang diperturbasi dengan ∆m agar diperoleh 

kecocokan yang lebih baik antara respons model tersebut dengan data: 

m=m0 + ∆m      (2.32) 

d =g(m0 + ∆m)       (2.33) 

Jika persamaan dituliskan kembali dalam bentuk komponen maka diperoleh : 

di = gi (m0
(j)

 + 𝑚 )     (2.34) 
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dimana i=1,2,….N dan j = 1,2,….M dengan N dan M masing-masing adalah jumlah 

data dan jumlah parameter model. Ekspansi Taylor orde pertama fungsi g(m) di 

sekitar suatu model awal m0 menghasilkan : 

gi(m0
(j)

 +  𝑚    gi(m0
(j)

+
   

   
|  𝑚     𝑚 ) (2.35) 

dimana    𝑚 ) adalah suku sisa yang melibatkan turunan orde kedua dan orde-orde 

lebih tinggi. Hasil substitusi persamaan (2.35) ke dalam persamaan (2.34) dengan 

mengabaikan suku sisa adalah sebagai berikut: 

di = gi(m0
(j)

) + 
   

   
|m0   𝑚 )    (2.36) 

Komponen turunan parsial fungsi g(m) terhadap suatu elemen parameter model m 

yang membentuk matriks Jacobi atau Jacobian matrix berikut: 

Jij = 
   

   
      (2.37) 

Selanjutnya substitusi dan pengaturan kembali persamaan menghasilkan: 

di-gi(m0
(j)

) = Jij  𝑚      (2.38) 

Bentuk lengkap dalam notasi matriks persamaan (2.38) adalah: 

di-gi(m0) = J0 ∆m0     (2.39) 

dimana J0 adalah matriks Jacobi yang dievaluasi pada m=m0. Dengan menganggap 

∆d0=d-g(m0) maka persamaan (2.39) mirip dengan persamaan yang berlaku pada 

hubungan linear antara data dengan parameter model, yaitu d=Gm, dalam hal ini 

dapat dikatakan bahwa data digantikan oleh perturbasi data dan model menjadi 

perturbasi model. Sementara itu matrik kernel digantikan oleh matriks Jacobi yang 

menyatakan sejauh mana data prediksi berubah akibat perturbasi model. Kemiripan 

bentuk persamaan tersebut mengindikasikan hubungan linear antara ∆d0 dengan 

∆m0. Berdasarkan analogi, solusi inversi dalam bentuk ∆m0 dari suatu permasalahan 

dapat dinyatakan oleh persamaan: 

∆m0 =[J0
T
J0]

-1
J0

T
 (d-g(m0))    (2.40) 

Persamaan (2.39) pada dasarnya menyatakan perturbasi yang diperlukan terhadap 

suatu model awal m0 agar diperoleh model yang lebih baik, yaitu m=m0 + ∆m0. 

Respon model m diharapkan lebih fit dengan data. Mengingat sifat non-linear dari 
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fungsi yang menghubungkan data dengan parameter model (forward modeling) 

maka pendekatan orde pertama tersebut tidak dapat langsung menghasilkan model 

optimum. Oleh karena itu proses perturbasi model dilakukan terhadap model awal 

m0 secara iterasi menggunakan persamaan (2.40) sampai diperoleh konvergensi 

menuju solusi optimum. Untuk memperoleh solusi inversi atau model optimum 

diperlukan perturbasi secara iterasi suatu model awal m0. Dengan demikian pada 

iterasi ke (n+1) perturbasi dilakukan terhadap model hasil iterasi sebelumnya 

dengan menggunakan persamaan berikut: 

mn+1= mn + [Jn
T
Jn]

-1
Jn

T
(d-g(mn))   (2.41) 

Untuk meminimumkan kesalahan prediksi data dan norm model dapat 

menggunakan solusi inversi non-linear teredam. Solusi inversi non-linear mixed-

determined adalah sebagai berikut: 

mn+1= mn + [Jn
T
Jn+   𝐼 -1

Jn
T
(d-g(mn))  (2.42) 

Model resistivitas bawah-permukaan 1-D adalah mn=[𝜌k, hk] k = 1, 2, ..., n. 

Dalam hal ini, jumlah parameter model adalah M = 2n– 1 karena pada model 1-D 

yang terdiri dari n lapisan terdapat n harga resistivitas dan n – 1 harga ketebalan 

lapisan (lapisan terakhir dianggap memiliki ketebalan tak hingga). Dengan demikian 

parameterisasi model bersifat tidak homogen. Persamaan pemodelan ke depan 

(forward modeling) geolistrik 1-D secara umum dinyatakan oleh d = g(m). 

Mengingat persamaan yang menghubungkan data dengan parameter model cukup 

kompleks maka turunan parsial orde pertama terhadap setiap parameter model 

sangat sulit diperoleh secara analitik dan eksplisit. Oleh karena itu untuk 

memperoleh elemen matriks Jacobi dilakukan melalui pendekatan finite-difference 

sebagai berikut: 

[
      

   
    

     |             |   

   
]   (2.41) 

Setiap elemen matriks Jacobi memerlukan dua kali pemodelan ke depan, 

pertama untuk model m dan kemudian untuk model yang sama namun dengan 

elemen ke-n dari m diperturbasi dengan  mn. Besarnya perturbasi umumnya 

berkisar antara 5% sampai 10% dari harga parameter model. Berdasarkan persamaan 
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(2.42) tampak bahwa kolom matriks Jacobi ke-n berasosiasi dengan perubahan 

respons model (pada semua elemen data perhitungan dengan indeks- i) sebagai 

akibat dari perturbasi suatu elemen parameter model mn.  

Baris matriks Jacobi ke- i menyatakan perubahan respons model (pada satu 

elemen data perhitungan ke- i) akibat perturbasi semua elemen parameter model 

dengan indeks- k. Matriks Jacobi secara lengkap menggambarkan variasi respons 

model atau data perhitungan akibat perubahan parameter model. Pemodelan inversi 

non-linier data geolistrik 1-D dilakukan pada data sintetik. Pada inversi non-linier 

data geolistrik 1-D secara "a priori" jumlah lapisan ditentukan sama dengan jumlah 

lapisan model sintetik, untuk menyederhanakan masalah. Informasi tersebut pada 

dasarnya dapat diperkirakan dari pola kurva sounding sebagai fungsi dari spasi 

elektroda AB/2). Model awal yang dipilih secara sembarang tidak memberikan hasil 

yang konvergen ke model sebenarnya, terutama jika ketebalan lapisan cukup jauh 

dari harga ketebalan model sintetik. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, 

pemodelan inversi non-linier dengan pendekatan linier yang diselesaikan secara 

iteratif memerlukan model awal yang dekat dengan solusi. 

 

2.2 Lingkungan Pengendapan 

2.2.1 Klasifikasi Lingkungan Pengendapan  

Lingkungan pengendapan adalah tempat mengendapnya material sedimen 

beserta kondisi fisik, kimia, dan biologi yang mencirikan terjadinya mekanisme 

pengendapan tertentu [23]. Lingkungan pengendapan dibagi menjadi 3 bagian besar 

yaitu darat, peralihan dan laut (Tabel 2.3). Permukaan bumi yang memiliki perbedaan 

morfologi menjadi faktor utama adanya perbedaan lingkungan pengendapan pada saat 

proses sedimentasi berlangsung (Gambar 2.9). Pada siklus lingkungan pengendapan 

fluvial bentuk lahan dapat terjadi karena kombinasi proses pelapukan, mass wasting, 

dan erosi oleh air pada permukaan tanah, baik yang terkonsentrasi dalam saluran atau 

tidak (banjir). Suatu aliran sungai bervariasi dari mulai aliran turbulen di daerah 

pegunungan, melalui lembah sempit hingga sungai dengan yang lebar, sampai ke 

daerah dataran. Karena sifat yang beragam ini, maka lingkungan fluvial menunjukkan 
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gambaran yang khas. Beberapa bentuk-bentuk bentang alam pada aliran sungai di 

antaranya ditunjukkan pada Gambar 2.10. 

Tabel 2.3 Klasifikasi lingkungan pengendapan [23] 

Darat Peralihan Laut 

Fluvial 

Alluvial Fan 

Deltaic 

Delta Plain 
Neritic 

Continental Shelf 

Braided Stream Delta Front Organic Reef 

Meandering Stream Prodelta 

  Desert Beach/Barrier Island 

Lacustrine Estaurine/Lagoonal 
Oceanic 

Continental Slope 

Glacial Tidal Flat Deep Ocean Floor 

 

Gambar 2.9 Lingkungan pengendapan secara umum [24] 

 

Gambar 2.10 Bentang alam dataran sungai dan danau [25] 
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Analisis lingkungan pengendapan dapat ditinjau berdasarkan tekstur sedimen, 

struktur sedimen, maupun hubungan urutannya secara vertikal dan lateralnya. Hal 

tersebut diidentifikasi berdasarkan fasies. Fasies merupakan suatu tubuh batuan yang 

memiliki kombinasi karakteristik yang khas dilihat dari litologi, struktur sedimen dan 

struktur biologi yang memperlihatkan aspek fasies yang berbeda dari tubuh batuan 

yang ada di bawah, atas dan di sekelilingnya [26]. Analisis fasies dapat ditentukan 

berdasarkan beberapa parameter yaitu: geometri, litologi, fosil, struktur sedimen, dan 

pola arus purba [27]. 

Pada umumnya fasies yang berkembang di lingkungan pengendapan darat 

didominasi oleh sedimen silisiklastik dan tidak mengandung fosil makhluk hidup 

laut, sedangkan fasies yang berkembang di lingkungan pengendapan peralihan akan 

mengandung berbagai jenis sedimen seperti konglomerat, batu pasir, serpih, karbonat, 

bahkan sedimen evaporit. Hal ini disebabkan karena lingkungan pengendapan 

peralihan berada di antara lingkungan pengendapan darat dan laut dan proses 

sedimentasinya didominasi oleh gelombang arus sungai serta pasang surut air laut. 

Kemudian fasies lingkungan pengendapan laut didominasi oleh hasil aktivitas 

organisme yang hidup di dalam laut dan berada yang berkembang pada kisaran 

kedalaman beberapa meter hingga 10.000 meter dari atas permukaan [23]. Penamaan 

fasies tidak didasarkan oleh peraturan tertentu namun kurang lebih dapat 

mendeskripsikan fasies tersebut [24]. Istilah fasies banyak digunakan dengan 

pengertian yang berbeda, seperti [28]: 

1. Produk batuan (misalnya: fasies batupasir)  

2. Genesa atau proses terbentuknya batuan (misalnya: fasies turbidit)  

3. Lingkungan dimana batuan terbentuk (misalnya: fasies fluvialtil)  

4. Fasies tektonik (misalnya: molasse, post orogenic facies) 

 

2.2.2 Analisis Lingkungan Pengendapan 

Lingkungan pengendapan menggambarkan distribusi lapisan sedimen yang 

terendapkan dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan pengendapan akan 

mencirikan tubuh sedimen khas yang sering disebut sebagai fasies. Hubungan reaksi 
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antara lingkungan pengendapan dan fasies biasanya disebut sebagai proses dan 

respon . 

Analisis lingkungan pengendapan dilakukan dengan pengamatan litologi yang 

menyusun daerah penelitian untuk mengetahui sebaran litologi di permukaan hingga 

kemenerusannya di bawah permukaan. Identifikasi litologi penyusun bawah 

permukaan dilakukan dengan pengukuran metode resistivitas menggunakan Vertical 

Electrical Sounding (VES). Variasi nilai resistivitas yang diperoleh dari pengukuran 

akan diinversi untuk mengetahui nilai resistivitas sebenarnya dari lapisan penyusun 

bawah permukaan untuk setiap titik VES. Hasil inversi dikorelasikan antar titik VES 

serta dengan data hasil pengamatan litologi untuk mengidentifikasi fasies daerah 

penelitian. Analisis fasies diidentifikasi untuk memperoleh gambaran yang terperinci 

setiap perlapisan dalam proses sedimentasi yang mencirikan mekanisme pengendapan 

tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


