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BAB II TEORI DASAR 

 

 

2.1. Kesuburan Tanah 

Kesuburan tanah adalah suatu keadaan tanah dimana tata air, udara dan unsur 

hara dalam keadaan cukup seimbang dan tersedia sesuai kebutuhan tanaman 

baik fisika, kimia dan biologi tanah[5]. Tanah yang subur adalah tanah yang 

mempunyai profil yang dalam (kedalaman yang sangat dalam) melebihi 150 

cm, strukturnya gembur remah, memiliki nilai pH 6-6,5, dan mempunyai 

aktivitas jasad renik yang tinggi (maksimum).  Kandungan unsur haranya 

yang tersedia bagi tanaman adalah cukup dan tidak terdapat pembatas-

pembatas tanah untuk pertumbuhan tanaman[6]. Kesuburan tanah dapat 

diamati melalui sifat kimia tanah seperti pH tanah, intensitas cahaya tanah, 

kelembaban tanah, dan temperatur tanah.  

 

5.1. pH Tanah 

Nilai pH pada tanah menentukan banyaknya konsentrasi ion hidrogen (H
+
 ) 

dan hidroksil (OH
-
) yang jumlahnya saling berbanding terbalik dimana 

apabila ion H
+
 semakin tinggi, maka kandungan ion OH

-
 akan rendah 

begitupun sebaliknya. Jika kandungan H
+
 lebih tinggi daripada OH

-
, maka 

tanah tersebut akan bersifat masam dan jika sebaliknya maka tanah akan 

bersifat alkalin. Namun apabila kandungan ion H
+
 sama dengan kandungan 

ion OH
- 
pada tanah, maka tanah tersebut bersifat netral (pH=7). 

 

5.2. Kelembaban Tanah 

Kelembaban tanah adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori 

tanah yang berada di atas water table[7]. Kelembaban tanah pada tingkat 

tertentu dapat menentukan tata guna lahan. Hal tersebut dikarenakan 

pertumbuhan vegetasi dipengaruhi oleh tingkat kelembaban pada tanah. 

Kelembaban tanah sangat dinamis, hal ini disebabkan oleh penguapan melalui 
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permukaan tanah, transpirasi, dan perkolasi[8]. Defisit dalam kelembaban 

dapat menuju pada kelayuan tanaman dan tindakan perbaikan yang tepat pada 

waktunya melalui irigasi dapat menyelamatkan tanaman pertanian[9]. 

 

Misalnya pada tanah berpasir, tanaman yang hidup pada tanah berpasir 

cenderung akan lebih cepat menghabiskan persediaan air dibandingkan 

tanaman yang tumbuh pada tanah lempung dikarenakan pada tanah berpasir 

kemampuannya menyimpan air sangatlah rendah. Jadi besar kecilnya 

kemampuan tanah untuk menyimpan air akan menentukan kandungan 

kelembaban tanahnya[10]. Namun demikian, perlu juga diketahui bahwa 

tingkat kelembaban tanah yang tinggi dapat menimbulkan permasalahan 

dalam hal kegiatan pemanenan hasil pertanian atau kehutanan yang 

menggunakan alat-alat mekanik[11]. 

 

5.3. Temperatur Tanah 

Temperatur tanah adalah suatu sifat tanah yang sangat penting secara 

langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan juga terhadap 

kelembaban, struktur, aktivitas mikrobial dan enzimatik, sisa tanaman, dan 

ketersediaan hara-hara tanaman[12]. Suhu tanah merupakan salah satu faktor 

tumbuh tanaman yang penting sebagaimana halnya air, udara, dan unsur hara. 

Suhu tanah berperan untuk menentukan reaksi kimia dan aktivitas mikrobia 

tanah yang dapat merombak senyawa organik tertentu menjadi hara dan suhu 

tanah mempengaruhi perkecambahan biji dan pertumbuhan kecambah[13]. 

Temperatur tanah atau intensitas panas dalam tanah diukur dalam satuan 

Celcius. Pertumbuhan suatu tanaman dipengaruhi oleh suhu, dimana ada 

tanaman tertentu yang dapat tumbuh didaerah bersuhu tinggi dan ada juga 

tanaman yang mampu tumbuh dengan baik pada suhu yang rendah. 

 

Temperatur tanah juga sangat mempengaruhi aktivitas mikrobial tanah dan 

aktivitas ini sangat terbatas pada temperatur di bawah 10 °C, laju optimum 

aktivitas biota tanah yang menguntungkan terjadi pada temperatur 18-30 °C 

contohnya seperti bakteri pengikat N pada tanah berdrainase baik[14]. 
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Temperatur pada tanah digunakan sebagai istilah untuk menyatakan intensitas 

atau tingkat panas yang berfungsi sebagai indikator tingkat atau derajat 

aktivitas molekuler[12]. 

 

5.4. Intensitas Cahaya Tanah 

Cahaya sangat besar artinya bagi tumbuhan, terutama karena perannya dalam 

kegiatan fisiologis seperti fotosintesis, respirasi, pertumbuhan serta 

pembuangaan, pembukaan dan penutupan stomata, perkecambahan dan 

pertumbuhan tanaman[15]. Cahaya matahari dapat mempengaruhi 

pertumbuhan, reproduksi dan hasil tanaman melalui proses fotosintesis. 

Penyerapan cahaya oleh pigmen-pigmen akan mempengaruhi pembagian 

fotosintat ke bagian-bagian lain dari tanaman melalui proses 

fotomorfogenensis[16]. Fotomorfogenesis yaitu pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman yang langsung di kontrol oleh cahaya dan tidak 

tergantung fotosintesis[17]. 

 

Banyaknya naungan akan mengurangi intensitas dan kualitas cahaya matahari 

yang diterima oleh tanaman. Pengaruh cahaya terhadap tanaman sangat 

kompleks, yaitu mempengaruhi proses fotokimia dan juga bentuk dan ukuran 

tanaman[18].  

 

5.5. Metode Geofisika Ramah Lingkungan 

Metode resistivitas mengukur resistivitas listrik atau konduktivitas listrik 

terbaliknya, untuk volume besar tanah langsung di bawah permukaan. 

Metode resistivitas pada dasarnya mengumpulkan data pada medan listrik 

bawah permukaan yang dihasilkan oleh aplikasi buatan dari arus listrik ke 

dalam tanah. Dengan metode resistivitas konvensional, arus listrik disuplai 

antara dua pasak elektroda logam yang sebagian disisipkan di permukaan 

tanah, sementara tegangan secara bersamaan diukur antara pasangan pasak 

elektroda logam yang terpisah juga disisipkan di permukaan. Konfigurasi 
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arus, tegangan, jarak elektroda, dan elektroda kemudian digunakan untuk 

menghitung nilai resistivitas listrik (atau konduktivitas) tanah curah. 

 

5.6. Metode Geolistrik 

Geolistrik adalah suatu metode dalam geofisika yang mempelajari sifat aliran 

listrik di bawah permukaan bumi. Pengukuran yang dilakukan untuk 

pendeteksian di bawah permukaan bumi meliputi medan potensial arus, dan 

elektromagnetik yang terjadi baik secara alamiah maupun akibat 

penginjeksian arus kedalam bumi. Metode geolistrik yang diketahui antara 

lain: metode Self Potential (SP), Magnetotelluric (MT), Elektromagnetik, 

Induce Polarization (IP), dan Resistivity (tahanan jenis).  

 

5.7. Sifat Kelistrikan Batuan 

Batuan tersusun dari satu atau lebih mineral dan memiliki sifat kelistrikan. 

Pada sebagian kecil batuan lainnya tersusun oleh gabungan mineral, bahan 

organik serta bahan vulkanik. Sifat kelistrikan batuan adalah suatu 

karakteristik dari batuan dalam menghantarkan arus listrik. Batuan dapat 

dianggap sebagai medium listrik seperti pada kawat penghantar listrik, 

sehingga memiliki tahanan jenis (resistivitas).  

 

Resistivitas batuan adalah hambatan dari batuan terhadap aliran listrik. Pada 

dasarnya, resistivitas batuan dipengaruhi oleh porositas, kadar air, dan 

mineral pembentuknya. Aliran arus listrik di dalam batuan dan mineral dapat 

digolongkan menjadi tiga macam, yaitu konduksi secara elektronik, 

elektrolitik, dan dielektrik[22]: 

1. Konduksi secara elektronik (Ohmik) 

Konduksi ini adalah tipe normal dari aliran arus listrik dalam 

batuan/mineral. Hal ini terjadi jika batuan atau mineral tersebut 

mempunyai banyak elektron bebas, akibatnya arus mudah mengalir 

pada batuan ini. Sebagai contoh, batuan yang banyak mengandung 

logam. 
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2. Konduksi elektrolitik.  

Konduksi jenis ini banyak terjadi pada batuan atau mineral yang bersifat 

porus dan pori-porinya tersebut terisi oleh larutan elektrolit. Dalam hal 

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

Konduksi dengan cara ini lebih lambat daripada konduksi elektronik. 

3. Konduksi dielektrik  

Konduksi pada batuan atau mineral bersifat dielektrik terhadap aliran 

listrik, artinya batuan atau mineral tersebut mempunyai elektron bebas 

sedikit, bahkan tidak ada sama sekali, tetapi karena adanya pengaruh 

medan listrik dari luar maka elektron dalam bahan berpindah dan 

berkumpul terpisah dari inti, sehingga terjadi polarisasi. 

 
Tabel 2. 1 Nilai Resistivitas Batuan[22] 

Material Resistivitas (Ωm) 

Air - 

Pyrite 0,01-100 

Quartz 500-800000 

Calcite 1x10
12

-1x10
13 

Rock Salt 30-1x10
13 

Granite 200-10000 

Andesite 1,7x10
2
-45x10

4 

Basalt 200-100000 

Limestone 500-10000 

Sandstone 200-8000 

Shales 20-2000 

Sand 1-1000 

Clay 1-100 

Ground Water 0,5-300 

Sea Water 0,2 

Magnetite 1,01-1000 

Dry Gravel 600-10000 

Alluvium 10-800 

Gravel 100-600 
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Berdasarkan harga resistivitas listriknya, batuan/mineral digolongkan 

menjadi tiga yaitu:  

1. Konduktor baik : 10-8 < ρ < 1 Ωm  

2. Konduktor pertengahan : 1 < ρ < 107 Ωm  

3. Isolator : ρ > 107 Ωm  

Hasil pengukuran di lapangan berupa nilai hambatan jenis dan jarak antar 

elektroda, sehingga diperlukan suatu proses agar diperoleh nilai 

hambatan jenis terhadap kedalaman. 

 

5.8. Potensial Batuan 

Potensial listrik alam atau potensial diri disebabkan karena terjadinya 

kegiatan elektrokimia mekanik[28]. Faktor pengontrol dari semua kejadian 

ini adalah kandungan air dalam tanah. Potensial ini berasosiasi dengan 

pelapukan mineral, perbedaan sifat batuan (kandungan mineral) pada kontak 

geologi, kegiatan bio elektrik dari materi organik korosi, gradien termal dan 

gradien tekanan. Potensial alam ini dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu:  

1. Potensial Elektrokinetik  

Potensial ini disebabkan bila suatu larutan bergerak melalui suatu pipa 

kapiler atau medium yang berpori. 

2. Potensial Diffuse  

Potensial ini disebabkan bila terjadi perbedaan mobilitas dari ion dalam 

larutan yang mempunyai konsentrasi berbeda. 

3. Potensial Nerust  

Potensial ini timbul bila suatu elektroda dimasukkan ke dalam larutan 

homogen.  

4. Potensial Mineralisasi  

Potensial ini timbul bila dua elektroda logam dimasukkan ke dalam 

larutan homogen. 
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2.10. Metode Tahanan Jenis (Resistivity) 

Metode geolistrik resistivitas (tahanan jenis) merupakan suatu metode 

pendugaan kondisi bawah permukaan bumi dengan memanfaatkan injeksi 

arus listrik ke dalam bumi melalui dua elektroda arus. Kemudian beda 

potensial yang terjadi diukur dengan menggunakan dua elektroda potensial. 

Dari hasil pengukuran arus dan beda potensial untuk jarak elektroda tertentu 

dapat ditentukan variasi harga tahanan jenis masing-masing lapisan dibawah 

titik ukur. 

 

Metode geolistrik resistivitas ini efektif untuk penyelidikan kondisi bawah 

permukaan yang sifatnya dangkal, meskipun secara teoritis dapat digunakan 

untuk target yang lebih dalam. Dalam bidang geologi metode ini sering 

digunakan untuk penentuan sifat geoteknis batuan untuk perencanaan 

pondasi, pencarian akuifer air tanah, eksplorasi mineral logam, dan eksplorasi 

panas bumi. Dalam bidang non-geologi metode geolistrik resistivitas sering 

digunakan untuk penyelidikan arkeologi dan lingkungan. 

 

Berdasarkan konfigurasi elektroda arus dan tegangan dapat dibedakan atas 

tiga macam, yaitu Vertical Electrical Sounding (VES), Constan Separation 

Travering (CST), dan kombinasi keduanya. Dengan tersedianya peralatan 

komputer yang semakin canggih, saat ini di beberapa tempat telah 

dikembangkan metode geolistrik tomografi atau disebut Electrical Resistivity 

Tomography (ERT). Metode ini dapat menggambarkan kondisi bawah 

permukaan secara tiga dimensi[19]. 

 

Metode resistivitas didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian dari arus 

listrik yang diberikan pada lapisan batuan menjalar ke dalam batuan pada 

kedalaman tertentu dan bertambah besar dengan bertambahnya jarak antar 

elektroda, sehingga jika jarak antar sepasang elektroda diperbesar maka 

distribusi potensial pada permukaan bumi akan semakin membesar dengan 

nilai resistivitas yang bervariasi. 
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Terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam metode geolistrik 

resistivitas, yaitu[20]: 

a) Bawah permukaan tanah terdiri dari beberapa lapisan yang dipisahkan 

oleh bidang batas horizontal dan terdapat kontras resistivitas antara 

bidang batas tersebut.  

b) Tiap lapisan mempunyai ketebalan tertentu, kecuali untuk lapisan 

terbawah ketebalannya tak terhingga. 

c) Tiap lapisan dianggap bersifat homogen isotropik. 

d) Tidak ada sumber arus selain arus yang diinjeksikan. 

e) Arus listrik yang diinjeksikan adalah arus listrik searah. 

Konsep dasar metode resistivitas adalah Hukum Ohm. Pada tahun 1826, 

George Simon Ohm melakukan eksperimen menentukan hubungan antara 

tegangan V pada pengantar arus I yang melalui penghantar dalam batas-batas 

karakteristik parameter penghantar. Parameter tersebut adalah R (resistansi), 

yang didefinisikan sebagai hasil bagi tegangan V dan arus I.  

 

Dalam metode geolistrik menggunakan prinsip dasar Hukum Ohm dimana 

untuk mengeluarkan energi yang tersimpan dalam baterai atau sumber 

diperlukan penghubung (konduktor) diantara kedua terminalnya. Apabila 

ditambahkan sebuah resistor maka akan terjadi perubahan potensial pada 

ujung-ujung hambatan tersebut. Hubungan antar resistor, arus, dan beda 

potensial mengikuti hukum ohm yang dinyatakan dalam persamaan: 

V
I

R
          (2.1) 

Dengan: 

I= Arus (ampere) 

V= Beda Potensial (volt) 

R= Hambatan (ohm) 
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Besar arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus 

dengan beda potensial antara kedua ujung penghantar dan dipengaruhi oleh 

jenis penghantarnya[21]. 

Medium homogen isotropis yang dialiri listrik dapat ditinjau melalui gambar 

dibawah : 

A              J  

 

 

 A  

 V  

Gambar 2. 1 Medium homogen isotropis dialiri arus listrik 

Dimana A  adalah elemen luas permukaan dan J  adalah kerapatan 

aruslistrik dalam 2/A m  maka besarnya elemen arus yang melalui elemen 

permukaan tersebut adalah: 

.l J A          (2.2) 

Sedangkan arus J dan medan listrik E yang ditimbulkannya dihubungkan 

oleh hukum Ohm, yaitu: 

.J E          (2.3) 

Dengan: 

E  = Medan listrik dalam Volt/m 

  = Konduktivitas medium dalam Ohm/m 

 

Medan listrik merupakan gradien dari potensial skalar (V) sehingga: 

E V           (2.4) 

J V            (2.5) 

Jika konduktivitas listrik medium ( )  konstan maka diperoleh persamaan 

Laplace (potensial bersifat harmonik) dengan persamaan: 

2 0V           (2.6) 
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Apabila arus listrik (I) diinjeksikan ke dalam bumi yang homogen isotropik 

melalui sebuah elektroda permukaan pada suatu titik P, maka arus tersebut 

akan mengalir ke segala arah dengan nilai sama besar dan potensial di suatu 

yang berjarak R dan P dapat ditentukan. Lalu karena anggapan bumi adalah 

homogen isotropik maka bumi memiliki bentuk simetri bola, sehingga 

potensial V merupakan fungsi r saja. Jadi persamaan solusi umum Laplace 

menjadi: 

1
2( )

C
V r C

r
           (2.7) 

Dengan 1C   dan 2C  adalah konstanta. 

Jika syarat batas potensial yaitu pada jarak yang jauh dari titik sumber          

( r   ) potensial (V) dengan harga 0, sehingga 2C =0 maka persamaan 

akan berubah menjadi: 

1C
V

r
          (2.8) 

Dengan : 

C = Konstanta 

r = Jarak titik sumber 

 

 

Gambar 2. 2 Bentuk susunan elektroda pada survei geolistrik 

 

Potensial yang terjadi pada P1 akibat adanya C1 adalah : 

1
1

1

C
V

r
           (2.9) 
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Besarnya C1 sama dengan : 

1
2

I
C




           (2.10) 

Sedangkan yang terjadi pada P1 akibat adanya arus pada C2 adalah : 

2
2

1

C
V

r
          (2.11) 

Besar nilai C2 sama dengan : 

2 1
2

I
B C




            (2.12) 

Jika arus kedua elektroda sama tetapi memiliki arah yang berlawanan, maka 

potensial di titik P1 adalah: 

1 1
1 1 2

2 1 2

I
Vp V V

r r





 
    

 
      (2.13) 

Potensial dititik P2 adalah : 

1 1
2 3 4

2 3 4

I
Vp V V

r r





 
    

 
      (2.14) 

Sehingga beda potensial antara P1 dan P2 adalah: 

1 1 1 1
1 2

2 1 2 3 4

I
V Vp Vp

r r r r





 
       

 
     (2.15) 

Pada metode resistivitas listrik, konfigurasi atau letak posisi elektroda arus 

dan potensial dapat mempengaruhi nilai resistivitas yang diperoleh. Hal 

tersebut diakibatkan oleh perbedaan faktor geometri dari tiap konfigurasi. 

Sehingga solusi umum untuk nilai resistivitas dengan mempertimbangkan 

faktor geometri konfigurasi elektroda adalah sebagai berikut: 

2

1 1 1 1

1 2 3 4

V

I

r r r r






 

   
 

       (2.16) 

V
K

I



          (2.17) 

 

Dengan nilai K adalah faktor geometri: 
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2

1 1 1 1

1 2 3 4

K

r r r r



 

   
 

       (2.18) 

Dari persamaan diatas diketahui bahwa ρ adalah nilai resistivitas 

(ohmmeter), K adalah faktor geometri yang memiliki nilai berbeda pada tiap 

konfigurasi, besar nilai r1 menunjukkan jarak elektroda arus C1 ke 

elektroda potensial P, r2 adalah jarak elektroda arus C2 ke elektroda 

potensial P1, r3 adalah jarak elektroda arus C1 ke elektroda P2, dan r4 

adalah jarak elektroda arus C2 ke elektroda potensial P2 dalam satuan 

meter. 

 

2.11. Konfigurasi Wenner 

Konfigurasi wenner adalah salah satu konfigurasi dalam metode geolistrik 

yang menggunakan empat elektroda yaitu dua elektroda arus dan dua 

elektroda potensial. Keempat elektroda tersebut tersusun dalam satu garis 

yang simetris dan memiliki jarak atau spasi antar elektroda yang sama. 

Konfigurasi wenner memiliki hasil resolusi yang bagus dan sensitif terhadap 

perubahan lateral yang tinggi tetapi lemah terhadap penetrasi arus terhadap 

kedalaman. 

 

Gambar 2. 3 Susunan konfigurasi wenner 

 

Pada Gambar 2.3, jarak r1=r4=1 dan r2=r3=a. Sehingga nilai faktor 

geometri konfigurasi wenner adalah: 

2

1 1 1 1

1 2 3 4

K

r r r r
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2

1 1 1 1

2 2

K

a a a a



 

   
 

  

2

2 1
K

a a



 

 
 

  

2
2

1
K a

a


 

 
 
 

        (2.19) 

Dari persamaan di atas dapat di substitusikan ke dalam persamaan solusi 

resistivitas sehingga mendapat solusi umum tahanan jenis untuk konfigurasi 

wenner sebagai berikut: 

2
V

a
I

 


          (2.20) 

 

2.12. Teknik Pengukuran 

Dalam metode geolistrik terdapat tiga teknik pengukuran, yaitu: 

a) Resistivity profiling 

Resistivity profiling atau disebut juga dengan resistivity mapping 

digunakan untuk mengetahui perbedaan resistivitas pada arah lateral 

atau mendatar. Pengukuran profiling hanya dilakukan untuk perlapisan 

tertentu yang telah difokuskan untuk diteliti. Hasil dari teknik 

pengukuran profiling adalah berupa penampang atau peta beberapa titik 

(untuk lapisan tertentu). 

b) Resistivity sounding 

Metode sounding digunakan untuk mendapatkan informasi bawah 

permukaan tanah secara vertikal (model bumi berlapis). Pengukuran ini 

dilakukan secara berulang-ulang mulai dari jarak elektroda kecil sampai 

besar dengan lintasan yang sama. Pada teknik ini akan didapatkan profil 

kedalaman suatu penampang, kedalaman ini didapatkan dari jarak 

elektroda (AB/2), dapat diartikan bahwa semakin besar jarak elektroda 

maka makin dalam profil kedalaman yang didapat. 

c) Resistivity imaging 
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Teknik pengukuran imaging merupakan gabungan antara teknik 

pengukuran resistivity profilling dan resisitivity sounding. Hasil yang 

didapat adalah penampang resistivitas pada arah vertikal maupun lateral 

(penampang 2D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


