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BAB II 

TEORI DASAR 

 

 

2.1 Metode Geolistrik 

Metode geolistrik menggunakan sifat aliran listrik untuk mengetahui 

struktur bawah permukaan, metode ini juga digunakan untuk mendeteksi adanya 

akuifer, konsolidasi air tanah, penyelidikan mineral, dan penelitian untuk 

mengetahui bedrock untuk fondasi suatu bangunan (Prasetiawati, 2004). 

Prinsip kerja metode geolistrik yakni dengan mengukur nilai tahanan jenis 

(resistivity) dengan cara  menginjeksikan arus listrik kedalam tanah atau batuan 

melalui sebuah elektroda arus (current electrode), yang kemudian arus akan 

diterima oleh elektroda potensial (Halik, 2008). Setiap batuan memiliki sifat 

kelistrikan yang berbeda hal ini dapat  dipengaruh oleh perbedaan mineral-mineral 

penyusunnya, porositas dan permeabilitas batuan, jumlah air yang terkandung, 

suhu, dan sebagainya. Pengukuran yang dilakukan di permukaan dengan 

menggunakan metode geolistrik  bertujuan untuk menggambarkan distribusi nilai 

resistivitas di bawah permukaan bumi (Loke, 2004).  

Dalam keadaan tertentu, pengukuran dengan menggunakan nilai tetap 

pada arus dapat menghasilkan suatu variasi nilai beda potensial sehingga dapat 

mengakibatkan adanya variasi resistansi yang dapat membawa informasi 

mengenai struktur serta material yang dilaluinya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh, 

umur batuan, porositas serta permeabilitas, kandungan elektrolit, kepadatan 

batuan, jumlah kandungan mineral,  dan lain sebagainya. 

 

2.2 Aliran Listrik Dalam Bumi 

1. Potensial Di Sekitar Titik Arus Di Dalam Bumi 

Dengan model bumi yang homogen isotropis seperti pada Gambar 2.1, di 

mana suatu elektroda arus yang berada didalam bumi terangkai pada jarak yang 

cukup jauh sehingga sebuah gangguan bisa diabaikan. elektroda arus bisa 

dianggap sebagai sumber yang memiliki hambatan jenis ρ dan dapat 

memancarkan arus listrik kesegala arah.  Equipotensial setiap titik  yang terdapat 
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di dalam bumi akan membentuk permukaan bola sehingga arus akan bergerak 

secara radial [4], maka banyaknya arus yang keluar melalui permukaan bola A 

dengan jari-jari r adalah: 

𝐼 = 4𝜋𝑟2 𝐽                (2.1) 

J merupakan rapat arus, 

 𝐽 = −
1

𝜌

𝑑𝑉

𝑑𝑟
                                                      (2.2) 

Persamaan (2.2) disubstitusikan pada Persamaan (2.1) menjadi,  

 𝐼 = −4𝜋𝑟2 1

𝜌

𝑑𝑉

𝑑𝑟
               (2.3) 

Sehingga didapat persamaan, 

 𝐼 = −
4𝜋𝐴

𝜌
                                                         (2.4) 

dengan,  

  𝐴 = 𝑟2 𝑑𝑉

𝑑𝑟
                                       (2.5) 

  𝑑𝑉 =  
𝐴

𝑟2 𝑑𝑟 

 𝑉 = −
𝐴

𝑟
                  (2.6) 

 A merupakan konstanta, didapatakan melalui Persamaan (2.4) yakni, 

𝐴 = −
𝐼𝜌

4𝜋
                 (2.7) 

Substitusikan Persamaan (2.7) pada Persamaan (2.6) menjadi,  

 𝑉 =
𝐼𝜌

4𝜋𝑟
       (2.8) 

sehingga didapat nilai resistivitas,  

 𝜌 = 4𝜋𝑟
𝑉

𝐼
                 (2.9) 

Keterangan : 

ρ = Hambatan jenis (Ωm) 

r = Jari-jari (m) 
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V = Potensial (volt) 

I  = Arus listrik (ampere) 

 

Gambar 2.1 Potensial di sekitar t itik arus di dalam bumi (Hendrajaya, 1990). 

2. Potensial Di Sekitar Titik Arus Di Permukaan Bumi  

Elektroda arus pada medium homogen isotropis dapat dianggap memiliki nilai 

konduktivitas sama dengan nol seperti pada Gambar 2.2. Pada kasus elektroda 

yang terangkai dengan elektroda dengan rangkaian sangat jauh dari titik elektroda 

arus yang kemudian arus I diinjeksikan  ke dalam permukaan  bumi. Sehingga 

nilai potensial yang terukur karena arus melaui permukaan setengah bola dengan 

mengacuh pada Persamaan (2.8) adalah:  

 𝑉 =  
𝐼𝜌

2𝜋
 

1

𝑟
               (2.10) 
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Gambar 2.2 Potensial titik arus di permukaan bumi (Hendrajaya, 1990). 

3. Potensial Listrik Oleh Dua Sumber Arus Di Permukaan  

Apabila suatu elektroda arus (C₁) yang kemudian terangkai dengan 

elektroda arus (C₂) di antaranya terdapat elektroda potensial (P₁ dan P₂) dengan 

jarak tertentu pada permukaan suatu medium homogen  seperti pada Gambar 2.3 

maka elektroda potensial dan  kedua elektroda arus saling mempengaruhi. 

 

Gambar 2.3 Dua Pasangan Elektroda Arus Dan Elektroda Potensial Pada Permukaan Medium 

Homogen Isotropis Dengan Resistivitas ρ (Telford dkk.,1990) . 

Kedua elektroda (C₁ dan C₂) dengan arus yang sama namun memiliki arah yang 

berlawanan maka potensial P₁(V₁) yang terjadi akibat adanya elektroda C₁ 

berdasarkan Persamaan (2.10) adalah: 

 𝑉1 =
𝐼𝜌

2𝜋𝑟1
            (2.11) 

arah arus C2 dan C1 yang saling berlawanan, maka potensial P2 oleh elektroda C2 

yaitu,  
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 𝑉2 = −
𝐼𝜌

2𝜋𝑟2
            (2.12)  

sehingga diperolehjumlah  potensial pada titik P1(VP1) yaitu, 

 𝑉𝑃1 = 𝑉1 + 𝑉2 =
𝐼𝜌

2𝜋
 

1

𝑟1
−

1

𝑟2
           (2.13) 

Lakukan hal yang serupa pada elektroda potensial P2, sehingga diperoleh jumlah 

nilai potensial di titik P2 (VP2) adalah, 

 𝑉𝑃2 =
𝐼𝜌

2𝜋
 

1

𝑟3
−

1

𝑟4
                        (2.14) 

sehingga didapat nilai beda potensial diantara titik P1 dan P2 (∆V) yaitu, 

 ∆𝑉 = 𝑉𝑃1 −𝑉𝑃2  

 ∆𝑉 =
𝐼𝜌

2𝜋
  

1

𝑟1
−

1

𝑟2
 −  

1

𝑟3
−

1

𝑟4
            (2.15) 

diperoleh nilai resistivitas yaitu,  

 𝜌 = 𝐾
∆𝑉

𝐼
             (2.16) 

dengan,  

 𝐾 = 2𝜋   
1

𝑟1
−

1

𝑟2
 −  

1

𝑟3
−

1

𝑟4
  

−1

          (2.17) 

Keterangan : 

∆V = Beda potensial diantara P1 dan P2 (volt) 

ρ = Resistivitas semu (Ωm) 

r1 = rentang elekrtoda arus  (C1) terhadap elektroda potensial 1 (P1)(m) 

r2 = rentang elekrtoda arus  (C2) terhadap elektroda potensial 1 (P1)(m) 

r3 = rentang elekrtoda arus  (C1) terhadap elektroda potensial 2 (P2)(m) 

r4 = rentang elekrtoda arus  (C2) terhadap elektroda potensial 2 (P2)(m) 

K = Faktor geometri (m) 

 

2.3 Resistivitas Semu 

Metode geolistrik tahanan jenis beranggapan bahwa bumi bersifat 

homogen isotropis. Namun nyatanya bumi bersifat heterogen atau tersusun dari 

beberapa lapisan dengan resistivitas serta potensial yang terukur berbeda tiap 
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lapisan, sehingga  harga resistivitas yang terukur  dianggap hanya mewakili satu 

lapisan (Wijaya, 2015). 

 

Gambar 2.4 Konsep resistivitas semu pada medium berlapis (Simpen, 2015). 

Gambar 2.4 merupakan gambaran mengenai tinjauan dua lapisan medium 

yang digunakan dengan  nilai resistivitas yang berbeda (ρ1 dan ρ2). Resistivitas 

yang terukur merupakan resistivitas sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh elektroda. 

Bumi sendiri di gambarkan memiliki lapisan-lapisan atau bersifat heterogen 

sehingga nilai ρ  dan potensial berbeda tiap lapisan. Resistivitas semu memiliki 

persamaan : 

𝜌𝑎 = 𝐾
∆𝑉

𝐼
     (2.18) 

 

2.4 Resistivitas Batuan 

Resistivitas batuan merupakan karakteristik batuan untuk menghambat 

aliran arus listrik dengan satuan unit Ωm. Harga resistivitas batuan dipengaruhi 

oleh macam material, densitas, kemapuan menyimpan air (porositas), pori batuan, 

kandungan air, serta lingkungan (kualitas dan suhu). sehingga tidak adanya nilai 

resistivitas yang  pasti setiap batuan pada akuifer yang merupakan material lepas. 

Untuk variasi nilai resistivitas pada material bumi dapat dilihat pada Tabel 2.1 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

Tabel 2.1 Variasi Nilai Tahanan Spesifik Batuan (Suyono, 2015). 

Mineral  Tahanan Jenis Spesifik (Ωm) 

Air permukaan  

Air tanah  

Air asin/payau  

Silt-lempung  

Tanah lempungan  

Pasir  

Pasir dan kerikil  

Batu lumpur  

Batu pasir  

80-200  

30-100  

< 0,2  

10-200  

< 20  

100-600  

100-1000  

20-200  

30-500  

Konglomerat  

Tufa/Tuff  

Kelompok andesit  

Kelompok granit  

Kelompok chert, slate  

Batu gamping kristalin  

Batugamping kalkarenit  

100-500  

20-200  

100-2000  

1000-10000  

200-2000  

20-150  

7-19  

 

2.5 Vertical Electrical Sounding (VES) 

Metode geolistrik VES merupakan metode dengan melakukan pengukuran 

1D untuk mendapatkan nilai variasi resistivitas dibawah permukaan secara 

vertikal (Santoso, 2002). Pengukuran resistivitas VES bertujuan untuk melakukan 

perubahan niai resistivitas terhadap kedalaman guna mempelajari variasi nilai 

resistivitas dibawah permukaan secara vertikal. Target umumnya adalah akuifer 

bawah permukaan, lapisan bedrock, lapisan intrusi, dan lain- lain. Hasil dari 

metode ini berupa model pelapisan sebagai fungsi kedalaman yang masing-

masing memiliki nilai resistivitas.  

Model pengukuran yang dilakukan menganggap bahwa medium bersifat 

homogen, dimana pengukuran ini dilakukan berulang-ulang dari jarak terkecil 

hingga besar dengan titik tengah yang tetap dan dianggap pusat untuk sekali 

pengukuran sounding. 
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2.6 Konfigurasi Schlumberger 

Pada penelitian ini menggunakan konfigurasi Schlumberger dengan 

menggunakan parameter yang diukur berupa jarak antara stasiun dengan elektoda 

(AB/2 dan MN/2), arus (I), dan beda potensial (∆V) dan parameter dihitung 

berupa tahanan jenis (ρ) dan faktor geometri (K) (Broto dan Afifah, 2008). Pada 

pengukuran konfigurasi ini jarak antar elektroda terus dilakukan perubahan. 

Perubahan jarak elektroda tersebut dilakukan secara gradual. Gambar 2.5 

menunjukkan bahwa pada jarak antar elektroda sebanding dengan kedalaman 

pada setiap batuan yang dapat terdeteksi. Pada kedalaman yang dapat terdeteksi 

akan diperoleh adanya ketebalan, kedalaman, dan nilai resistivita pada setiap 

lapisan.  

 

Gambar 2.5 Konfigurasi Schlumberger (Telford dkk., 1990) . 

Resistivitas semu ( ρa ) merupakan hasil yang terdapat dilapangan berupa 

campuran dari nilai resistivitas dari beberapa jenis batuan dengan variasi lateral 

maupun vertikal. Faktor geometri (K) dapat dicari dengan menggunakan 

Persamaan (2.17), yaitu: 𝐾 =
2𝜋

 
1

𝑟1
−

1

𝑟2
−

1

𝑟3
+

1

𝑟4
 
    

𝐾 =
2𝜋

 
1

 𝑠−𝑏 −
1

 𝑠+𝑏 −
1

 𝑠+𝑏 +
1

 𝑠−𝑏 
 
     

𝐾 =
2𝜋

2 𝑠−𝑏 −2 𝑠+𝑏 
     

𝐾 =
𝜋

 𝑠−𝑏 − 𝑠+𝑏 
     

𝐾 =
𝜋 𝑠−𝑏  𝑠+𝑏 

2𝑏
     

𝐾 =
𝜋 𝑠²+𝑏² 

2𝑏
     (2.19) 
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2.7  Penyelidikan Tanah dan Pondasi 

 Tanah merupakan unsur terpenting dalam suatu perencanaan 

pembangunan yakni sebagai pondasi pendukung atau bahan konstruksi dari 

bangunanan tersebut. Dalam merencanakan pembangunan tanah yang akan 

digunakan sebagai pondasi haruslah memenuhi beberapa klasifikasi yakni 

perkiraan terhadap hasil eksplorasi tanah, muai dan susut, rencana pengerjaan 

lereng dan tembok guna penahan tanah, perkiraan pemilihan bahan, perkiraan 

kemampuan peralatan untuk konstruksi, pemilihan jenis konstruksi dan peralatan 

untuk konstruksi,  dan lain- lain (Sudarsono, 1984) dan (Suyono, 2000).  

Sebelum dilakukannya penyelidikan tanah dan studi pondasi haruslah 

diperoleh informasi awal yaitu informasi  berupa keadaan lapangan seperti bentuk 

permukaan (topografi), vegetasi bangunan, akses jalan, dan lain- lain. Selain itu 

yang juga tak kalah penting adalah informasi mengenai keadaan geologi, gempa 

regional, tata tertib setempat, dan besarnya beban dari struktur (Raharjo, 2005). 

Selain struktur bangunan, lokasi dan kondisi bawah permukaan tanah 

tempat pembangunan sangat perlu untuk diketahui. Dari jenis lapisan tanah 

hingga kedalaman batuan dasar (bedrock) di mana batuan ini belum mengalami 

pelapukan, hingga dapat dilakukannya perencanaan model dan kekuatan pondasi 

(Kurniasari, 2008). 

Pembuatan pondasi yang sangat dangkal serta tidak adanya perhitungan 

beban di atasnya membuat bengunan tersebut mudah mengalami kerusakan 

karena ketidak mampuan tanah dalam menopang pondasi. Bangunan yang tinggi 

haruslah memiliki pondasi yang dalam hal ini dikarenakan pondasi yang dibuat 

pada batuan dasaryang dalam dapat mengurangi resiko kerusakan dini karena 

tanah yang mengalami penurunan.  

 

2.8  Lapisan Keras Berdasarkan Data SPT (Standard Penetration Test) 

SPT (Standard Penetration Test) atau pengujian statis pengambilan sampel 

tanah dengan menggunakan mesin bor. Pada awalnya SPT (Standard Penetration 

Test) merupakan penggunaan suatu tabung dalam pengambilan samel tanah. 
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Seiring berjalannya waktu proses pengambilan sampel tanah ini dikembangkan 

sebagai uji pengukur kekuatan dan kepadatan tanah (Tini, 2016). 

Pentingnya diadakan survei sebelum pembuatan suatu bangunan dapat 

memperkecil terjadinya kegagalan pada saat pembangunan. Metode pengujian 

tanah dengan SPT sangat umum digunakan hampir 85% desain pondasi 

menggunakan cara ini, hal ini dikarenakan uji SPT tergolong relatif ekonomis dan 

cukup mudah guna mengetahui keadaan di bawah permukaan tanah (Shobihah, 

2018). Survei geofisika dan geoteknik dalam hal ini metode geolistrik dan SPT 

dapat menjadi salah satu indikasi keberhasilan perencanaan suatu pembangunan. 

Geolistrik dan SPT sama-sama bertujuan untuk mengetahui gambaran lapisan 

bawah permukaan hingga dapat ditentukan lapisan keras nya. SPT memberikan 

informasi bawah permukaan secara arah vertical sedangkan metode survei 

geolistrik digunakan untuk mendapatkan informasi penyebaran karakteristik 

tanah. Nilai resistivitas yang berbeda-beda pada setiap batuan yang didapat pada 

metode geolistrik dapat digunakan sebagai acuan penentuan letak pondasi 

bangunan. Oleh sebab itu, kedua metode ini memiliki tujuan yang sama meski 

dengan cara yang berlainan yakni untuk mengetahui lapisan keras bawah tanah. 

Sehingga diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian. Di bawah ini merupakan 

hubungan nilai resistivitas terhadap data SPT ditujukan oleh Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Nilai Resistivitas dan SPT 

No Resistivitas (Ωm) SPT Tipe Material 

1 4,5 30 Lanau 

2 15,5 - 269 - Basalt 

3 61 - 349,97 15 - 50 Batupasir 

4 >100 - Lapisan Keras 

5 >100 - Pasir-Gamping 

6 103,67 - 6861,04 50 Pasir Berbutir Kasar 

7 200 - 516 9 - 50 Batupasir 

8 >250 >50 Batupasir Breaksi dan Granodiorite 

9 >1000 50 Pelapukan Sekis 

10 1680 - 3027 28 - 50 Batupasir Krikil 
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2.9 Tatanan Tektonik Sumatera 

Sumatera berada di bagian barat Paparan Sunda dan di selatan Lempeng 

Eurasia yang merupakan jalur konvergensi antara Lempeng Hindia-Australia yang 

masuk ke dalam Lempeng Paparan Sunda atau  Lempeng Eurasia di sebelah barat 

(Lowrie, 2007). 

Empat lajur tektonik  yang terdapat di sumatera yaitu: Lajur Busur Magma 

atau Lajur Barisan, Lajur Busur Muka atau Lajur Bengkulu, Lajur Akrasi atau 

Lajur Mentawai, dan Lajur Busur Belakang atau Lajur Jambi-Palembang. Daerah 

penelitian berada di formasi Lembar Tanjung Karang yang secara keseluruhan 

berada di Lajur Busur Magma, Geologi Lembar Tanjung Karang ini terdiri atas 

batuan beku Mesozoikum-Kenozoikum, batuan alas malihan pra Mesozoikum, 

dan batuan aktivitas gunung api dan sedimen Tersier-Kuarter.  

 

2.10 Fisiografi 

Pada daerah ini (Gambar 2.6) terbagi menjadi beberapa satuan morfologi 

yakni dataran bergelombang di bagian Timur dan Timur laut, pegunungan kasar di 

bagian tengah dan Barat daya, serta daerah pantai berbukit sampai datar. Daerah 

dataran bergelombang tersebar lebih dari 60% dari luas keseluruhan lembar 

tanjung karang yang terdiri atas endapan vulkanoklastika Tersier-Kuarter dan 

aluvium dengan ketinggian puluhan meter dari permukaan laut. 25-30 % dari luas 

keseluruhan lembar tanjung karang merupakan Bukit Barisan yang terdiri atas 

batuan beku dan malihan serta batuan gunung api muda (Hamilton, 1979). Daerah 

pantai terdiri dari berbagai topografi dan sebagian besar merupakan perbukitan 

kasar, dengan ketinggian  yang mencapai 500 m di atas muka laut yang terdiri atas 

batuan gunung api Tersier dan Kuarter serta batuan terobosan (Mulyasari dkk., 

2018). 

Daerah penelitian yang terletak pada daerah Kota Baru Lampung Selatan 

termasuk ke dalam lajur Bukit Barisan dengan Satuan Morfologi Perbukitan yang 

Bergelombang. 
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Gambar 2.6 Fisiografi Daerah Lampung (Mulyasari dkk., 2018).  

 

2.11 Stratigrafi 

Pada daerah penelitian stratigrafi termasuk kedalam Lembar Tanjung 

Karang (Gambar 2.7) dipisahkan menjadi tiga bagian yakni PraTersier, Kuarter 

dan Tersier. Pada setiap formasi batuan diberikan menurut Litostratigrafi, dan 

diberikan nama berdasarkan adanya rekomendasi dari Sandi Stratigrafi Indonesia 

di tahun 1975 (Mangga dkk., 1993), sehingga adanya susunan penamaan yang 

dipergunakan untuk jenis batuan-batuan berlapis berdasarkan anggota, formasi, 

dan kelompok. Istilah “Kompleks” yang digunakan berdasarkan American 

Geological Institute. 
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Gambar 2.7 Stratigrafi Daerah Penelitian (Mulyasari dkk., 2018).  

 

2.12 Geologi regional 

Pada daerah penelitian yang dilakukan di daerah Kota Baru Lampung 

Selatan merupakan bagian dari peta geologi lembar tanjung karang (Gambar 2.8) 

dengan dominasioleh batuan gunung berapi berupa batu apung, batulempung dan 

batupasir tuffan yang termasuk kedalam Formasi Lampung (Qtl) yang terdiri dari 

tuff, lempung tuffan, dan batupasir tuffan.  

Lokasi penelitian berada pada Lembar Tanjung Karang, Formasi Lampung 

(𝑄𝑡𝑙) Tanjung Karang yang tersusun oleh batuan riolit-tufan dan vulkanoklastik 

tufan. Formasi ini terdiri dari tuff berbatu apung, tuff riolitik, tuff padu tufit, batu 

lempung tufaan dan batupasir tufaan, yang berumur Pleistosen, tersebar keseluruh 

Lembar Tanjung Karang, khususnya di bagian Timur dan Timur Laut dengan 

ketebalan sekitar 500 meter.  
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Gambar 2.8 Peta Geologi Daerah Penelit ian (Lowrie, 2007).  

 

 

 

 

  


