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BAB II KAJIAN TEORI 

 

 

2.1 Tektonika Sumatera 

Berdasarkan referensi dari Hall (1997) Sumatera adalah sebuah pulau yang 

terbentuk dari hasil subduksi batas lempeng Samudera Hindia yang menujam ke 

bawah Benua Eurasia pada bagian lempengnya di Masa Kenozoikum dan 

menyebabkan rotasi dari Sumatera. Adapun struktur yang terbentuk secara geologi 

di Sumatera yaitu adanya sesar mendatar yang telah membentuk sebuah segmen. 

Adapun wilayah Pulau Sumatera dibagi menjadi empat mandala tektonik yakni; 

Lajur Busur Sumatera, Lajur Magmatik, Lajur Busur Belakang, dan Laju Akrasi 

yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. Adapun daerah penelitian menurut peta geologi 

lembar Tanjungkarang berdasarkan referensi Mangga dkk. (1993) yaitu terletak 

pada Lajur Magmatik yang meluas ke arah Lajur Busur Belakang Sumatera. 

 

 
Gambar 2.1 Peta mendala tektonik geologi di Sumatera (Mangga dkk., 1993). 

 

2.2 Fisiografi 

Lampung dibagi menjadi tiga pada satuan morfologinya yakni; dataran 

bergelombang, pegunungan, dan daerah pantai yang memiliki bukit sampai landau 

hingga datar yang dapat dilihat pada Gambar 2.2. Dataran bergelombang terdiri dari 

sebuah endapan vulkanoklastik pada Masa Tersier hingga Masa Kuarter serta 

aluvial dengan ketinggian yang cukup tinggi di atas permukaan laut dan memiliki 

daerah yang luas pada Lembar Tanjungkarang yaitu sekitar lebih dari 60%. Adapun 
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Pegunungan Bukit Barisan terdiri dari batuan beku, batuan metamorf, dan batuan 

vulkanik muda serta memiliki daerah yang cukup luas pada Lembar Tanjungkarang 

yaitu sekitar 25 – 30%. Lereng yang terdapat pada Lembar Tanjungkarang memiliki 

ketinggian yang curam dengan kisaran ketinggian sekitar 500 – 1680 m. Pantai pada 

daerah Lampung terdiri dari batuan vulkanik dari Masa Tersier hingga Masa 

Kuarter dan batuan yang jenisnya terobosan serta memiliki ketinggian 500 m di atas 

air laut dengan jenis topografinya yaitu perbukitan. Adapun daerah penelitian 

berada pada Jalan Raya Suban yang berada pada Lajur Bukit Barisan dengan jenis 

morfologinya yaitu Perbukitan Bergelombang (Mangga dkk., 1993). 

 

 
Gambar 2.2 Fisiografi Lampung (Mangga dkk., 1993). 

 

2.3 Stratigrafi 

Berdasarkan peta wilayah geologi Lampung menurut Mangga dkk. (1993), urutan 

stratigrafi Lembar Tanjungkarang modifikasi dari Mangga dkk. (1993) yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.3, dibagi menjadi tiga bagian: PraTersier, Tersier, dan 

Kuarter. Adapun Pada Masa PraTersier batuan penyusunnya yaitu; batuan 

metamorf, diantaranya; terdapat Pzg (Kompleks Gunung Kasih Tak Terpisahkan) 

yang terdiri dari Pzgs (Sekis Way Galih) yang tersusun oleh batuan amfibol 

orthogenesis, diorite serta sekis amfibol hijau dan Pzgk (Kuarsit Sidodadi) yang 

terdiri dari; batuan kuarsit, sisipan sekis hingga kuarsa serisit. Pada Masa Tersier 

batuan penyusunnya yaitu; batuan vulkanik dan batuan intrusif diantaranya; 

terdapat Tpoc (Formasi Campang) yang terdiri dari; perselingan Batulempung, Batu 
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Serpih serta Tuff Padu. Lalu terdapat Tpot (Formasi Tarahan) yang terdiri dari; Batu 

Breksi, Tuff Padu, dan Sisipan Rijang. Lalu Tmgr (Batu Granit Tak Terpisahkan) 

yang terdiri dari; Batu Granit dan Granodiorite. Pada Masa Kuarter batuan 

penyusunnya yaitu; batu sedimen, batu vulkanik, dan endapan pada permukaan, 

yaitu; terdapat Qtl (Formasi Lampung) yang terdiri dari; Tuff Batuapung, Tuff riolit, 

Tuff padu tufit, Lempung Tuffan, dan Pasir Tuffan. Lalu terdapat Qhvp (endapan 

gunungapi muda Pesawaran) yang terdiri dari; Lava yang berupa Andesit hingga 

Basal, Breksi dan Tuff, serta terdapat Qa (aluvium) yang terdiri dari Batu Kerakal, 

Batu Kerikil, Gambut, dan Pasir Lempungan (Mangga dkk., 1993). 

 

Adapun proses dari gunungapi yang akan terjadi di Sumatera yang terjadi pada 

Masa Tersier akan berhubungan dengan penujaman dari Lempeng Samudera Hindia 

yang terjadi di Busur Pegunungan Bukit Barisan maka akan menghasilkan batuan 

lava, Tuff serta Batuan Breksi dengan asosiasi dari Batu riolitik hingga basaltik 

(Mangga dkk., 1993). 

 

Berdasarkan Gambar 2.3, pada daerah penelitian dan sekitarnya terdapat berbagai 

macam formasi batuan dengan umur batuan dari yang tertua hingga termuda 

diantaranya yaitu; Sekis way galih (Pzgs) sebagai formasi tertua, Satuan 

Granodiorit Sulan (Kgdsn), Formasi Tarahan (Tpot), Batu Granit tak terpisahkan 

(Tmgr), Formasi Lampung (Qtl), dan Aluvium (Qa) sebagai formasi termuda yang 

ada di sekitar daerah penelitian. 

 
Gambar 2.3 Stratigrafi daerah penelitian (modifikasi dari Mangga dkk., 1993). 
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2.4 Geologi Regional 

Peta wilayah geologi Lampung modifikasi dari Mangga dkk. (1993) termasuk 

dalam Lembar Tanjungkarang yang ditunjukkan pada Gambar 2.4. Berdasarkan 

American Geological Institute satuan batuan secara Lithostratigraphy, akan 

diberikan nama yang sesuai dengan rekomendasi berdasarkan referensi Sandi 

Statigrafi Indonesia tahun 1975 dan Panduan Statigrafi Internasional dengan urutan 

tata nama yang dipakai untuk batuan yaitu; anggota, kelompok, dan formasi. 

 
Gambar 2.4 Peta geologi regional daerah penelitian (modifikasi dari Mangga dkk., 1993). 

2.5 Geologi Daerah Penelitian 

Berdasarkan referensi dari peta geologi Lembar Tanjungkarang oleh Mangga dkk. 

(1993), lokasi penelitian berada pada Formasi Tpot (Tarahan) yang dapat dilihat 

pada Gambar 2.4, tepatnya pada Jalan Raya Suban, Kecamatan Panjang, Kelurahan 

Pidada. Adapun Formasi Tarahan (Tpot) yang berumur Paleosen hingga Oligosen 

memiliki wilayah yang luas pada Lembar Tanjungkarang dengan batuan 

penyusunnya yaitu; Tuff padu, Batu Breksi serta sisipan rijang yang ketebalannya 

berkisar antara 500 hingga 1000 m, yang tersebar dari Telukbetung, Gunung Balu 

hingga daerah Tarahan. 

 

Berdasarkan peta geologi Lembar Tanjungkarang menurut Mangga dkk. (1993), di 

sekitar daerah penelitian terdapat satuan Pzgs (Sekis Way Galih) yang terdiri dari 
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batuan amfibol orthogenesis diorite serta sekis amfibol hijau. Lalu terdapat Formasi 

Qtl (Lampung) yang memiliki daerah yang luas pada lembar Tanjungkarang terdiri 

atas batuan riolitik hingga dasit serta batuan vulkanoklastik Tuffan. Satuan Pzgs 

berumur Plistosen yang diendapkan lalu saling menindih tidak selaras dengan 

batuan yang lebih tua. Lalu terdapat satuan Tmgr (Batuan Granit Tak Terpisahkan) 

memiliki ketebalan lebih dari 2000 m, terbentuk dari proses alterasi mineral utama 

yaitu batuan Granit yang terdiri atas kuarsa, potasium feldspar dari jenis orthoklas 

dan mikrolin, plagioklas, andesit, biotit serta hornblende. Satuan Tmgr berumur 

Oligosen hingga Miosen Tengah sampai dengan Masa Tersier Kenozoikum. Lalu 

terdapat beberapa mineral tambahan yang terdiri atas apatit, zirkon, rutil sphen, dan 

oksida besi. Lalu terdapat satuan Kgdsn (Granodiorit Sulan) yang berumur Masa 

Kapur Awal hingga Masa Kapur Tengah Mesozoikum dengan batuan penyusunnya 

yaitu batuan terobosan yang memiliki ketebalan lebih dari 2500 m. Granodiorit 

merupakan salah satu batuan plutonik yang terbentuk oleh intrusi magma yang 

memiliki kandungan silika yang tinggi dan berada di bawah permukaan bumi yang 

dapat tersingkap apabila terjadi peristiwa erosi. Tonalit adalah salah satu jenis 

batuan intrusif yang memiliki tekstur faneritik dan memiliki beberapa komposisi 

mineral yaitu felsik, feldspar, (oligoklas/andesine), alkali feldspar 10%, dan kuarsa 

lebih dari 20% serta memiliki mineral tambahan berupa amfibol dan piroksen. Lalu 

terdapat Formasi Qa (aluvium) yang termasuk ke dalam litologi pada Masa Tersier 

dengan batuan penyusunnya berupa batuan intrusif dan batuan vulkanik 

diantaranya; batu Kerakal, Kerikil, Pasir Lempungan, dan Gambut. 

 

2.6 Tanah 

Tanah adalah lapisan pertama pada permukaan bumi maupun lapisan bumi. Ciri – 

ciri maupun sifat khas tanah pada satu daerah dengan daerah lainnya akan berbeda. 

Berdasarkan referensi Pulmmer (1982), tanah merupakan lapisan yang telah 

mengalami proses secara berkelanjutan dimana material yang mengalami proses 

tersebut merupakan material utama, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya 

perubahan secara alamiah akibat pengaruh dari udara, organisme lain, dan air. 

Tanah merupakan hasil akhir berdasarkan proses pelapukan yang telah terjadi. 

Tingkat perubahan material tanah dapat dilihat dari struktur tanah, komposisi tanah, 

serta warna berdasarkan hasil dari proses pelapukan yang telah terjadi. Tanah 
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memiliki beberapa lapisan menurut Pulmmer (1982), yaitu pada setiap lapisannya 

mempunyai sifat kimia, fisika, dan biologi yang berbeda.  

 

Berdasarkan referensi dari Pulmmer (1982), horizon pada tanah akan membentuk 

lapisan yang tersusun pada tanah. Lapisan teratas pada tanah disusun oleh horizon 

O yang memiliki komposisi berupa bahan organic yang telah bercampur pada tanah 

sehingga akan menutupi mineral pada tanah. Adapun bahan organik yang telah 

berkumpul adalah sisa organisme dari binatang dan tumbuhan yang telah 

mengalami proses penguraian secara kimiawi serta bakteri. Lalu lapisan horizon A 

adalah lapisan setelah lapisan horizon O, pada horizon A mengandung material 

humus. Pada lapisan horizon A akan kehilangan Sebagian unsur penyusun tanah 

aslinya terutama pada material lempung, hal ini dikarenakan material tersebut akan 

terbawa air sehingga akan menuju lapisan horizon bawah. Lapisan horizon B 

merupakan lapisan horizon setelah lapisan horizon A, pada lapisan horizon B adalah 

tempat terjadinya pengayaan lempung, besi, dan aluminium. Lapisan horizon C 

merupakan lapisan horizon setelah lapisan horizon B, pada horizon C memiliki 

material berupa batuan dasar tanah yang telah terjadi berbagai macam proses kimia 

dan pelapukan pada materialnya. Pada tanah terdapat dua jenis antara lain; pedocal 

yaitu jenis tanah yang kering dan kaya akan kandungan kalsium karbonat yang telah 

terakumulasi serta memiliki kandungan lempung yang sedikit dan laterit yaitu jenis 

tanah yang ada pada daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, sehingga kaya 

akan kandungan lempung dan memiliki tanah yang elastis dimana saat hujan maka 

tanah akan mengembang akan tetapi saat panas tanah akan mengerut/menutup. 

 

2.6.1 Tekstur 

Menurut Ristianto (2007) batuan serta mineral apabila telah mengalami proses 

pelapukan secara kimia maupun fisika maka akan menghasilkan sebuah partikel 

yang memiliki berbagai macam ukuran seperti; batuan, kerikil, lempungan, tanah 

liat, dan pasir. Sebuah material dapat disebut sebagai material penyusun tanah 

memiliki ciri yaitu diameter material lebih dari 2 mm atau lebih kecil dari ukuran 

kerikil. Tekstur pada tanah merupakan perbandingan antara fraksi liat, lempungan, 

dan pasiran, serta perbandingan relatif dari macam – macam golongan partikel 

tanah pada suatu massa. 
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2.6.2 Struktur 

Berdasarkan referensi dari Ristianto (2007) struktur dari tanah adalah gumpalan 

kecil pada tanah berdasarkan kejadian melekatnya butiran tanah antara satu dengan 

yang lainnya. Satu unit struktur disebut dengan ped yaitu terbentuk akibat proses 

yang terjadi secara alamiah. Adapun pada struktur dari tanah yang sifatnya primer 

terdapat beberapa jenis partikel penyusunnya yaitu; lempungan, pasiran, dan tanah 

liat maka terdapat ruang kosong yang disebut pori – pori pada partikel tanah yang 

terbentuk. Pori – pori pada tanah dibagi menjadi dua yaitu pori halus berisi air 

kapiler/udara dan pori kasar terisi oleh air/udara yang mudah diloloskan dan 

terserap ke bawah permukaan tanah karena pengaruh gaya gravitasi. 

 

2.7 Tanah Longsor 

Berdasarkan referensi dari Janna (2017) tanah longsor adalah material pembentuk 

dari sebuah lereng yang bergerak ke bawah/bagian dari luar lereng, dimana material 

tersebut dapat berupa tanah, batuan, bahan rombakan, serta material campuran. 

Adapun proses terjadinya tanah longsor yaitu air yang meresap pada tanah melalui 

pori – pori tanah akan menambah bobot dari tanah tersebut lalu air akan menembus 

sampai tanah yang bersifat kedap air yang akan berperan sebagai bidang gelincir, 

maka tanah tersebut akan bergerak ke arah luar lereng mengikuti kaki lereng 

dikarenakan tanah tersebut akan menjadi licin dan tanah lapuk di atasnya akan 

bergerak sehingga terjadi tanah longsor. 

 

Secara umum, terjadinya tanah longsor pada suatu lereng berdasarkan Janna (2017) 

yaitu dikarenakan adanya keadaan yang tidak seimbang antara badan material 

penyusun tanah dan tahanan kuat geser pada lereng tersebut. Tanah longsor terjadi 

karena proses alami yang biasanya terjadi karena adanya proses geologi yang 

terjadi, dimana pada beberapa kondisional seperti; struktur geologi, tata guna lahan, 

serta geomorfologi. Adapun jika pada beberapa kondisi tersebut terjadi maka akan 

saling berpengaruh sehingga dapat menyebabkan kondisi lereng yang cenderung 

akan bergerak dan menyebabkan terjadinya longsoran. 

 

Berdasarkan referensi menurut Syamsudin (2009) penyebab utama terjadinya 

gerakan tanah/tanah longsor adalah akibat adanya gaya gravitasi yang 

mempengaruhi sebuah lereng, akan tetapi terdapat beberapa faktor lain yang dapat 
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mempengaruhi terjadinya gerakan tanah yaitu; curah hujan yang cukup tinggi, 

lemahnya batuan penyusun dari tanah pada lereng, terjadinya gempa bumi, dan 

proses gunungapi, terdapat getaran, terjadinya proses erosi, terdapat beban 

tambahan pada lereng, adanya bekas longsoran lama pada daerah tersebut, dan 

daerah pembuangan sampah. Menurut referensi Yoga (2015), kerentanan lereng 

terhadap terjadinya tanah longsor/gerakan tanah didefinisikan sebagai lereng yang 

memiliki kecenderungan pada wilayah tertentu untuk mengalami sebuah 

gerakan/getaran tanpa mempertimbangkan adanya resiko yang terjadi terhadap 

kerugian yang akan ditimbulkan yaitu korban jiwa dan kerugian dalam hal 

perekonomian. 

 

2.7.1 Jenis – jenis gerakan tanah longsor  

Menurut Kementrian ESDM (2007), terdapat 6 jenis pergerakan tanah longsor yang 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Longsoran Translasi 

Massa tanah dan batuan yang saling bergerak pada suatu bidang gelincir 

berbentuk gelombang yang landai atau rata disebut dengan longsoran yang 

terjadi secara translasi. Adapun kedalaman bidang gelincir pada longsoran jenis 

ini adalah relatif dangkal dan material yang bergerak adalah dapat berupa 

material jenis blok (rock block side). Adapun ilustrasi longsoran jenis translasi 

dapat dilihat pada Gambar 2.5 sebagai berikut. 

 

 
Gambar 2.5 Longsoran translasi (ESDM, 2007). 

 

b. Longsoran Rotasi  

Massa tanah dan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk 

cekung/cekungan disebut dengan longsoran yang terjadi secara rotasi. Adapun 

ilustrasi longsorannya dapat dilihat pada Gambar 2.6 sebagai berikut. 
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     Gambar 2.6 Longsoran rotasi (ESDM, 2007). 

 

c. Longsoran Blok 

Batuan yang mengalami proses perpindahan dan bergerak pada bidang gelincir 

berbentuk rata disebut dengan longsoran jenis blok dan longsoran jenis ini 

sendiri juga dapat disebut dengan longsoran translasi blok batu. Adapun 

ilustrasi longsoran jenis blok dapat dilihat pada Gambar 2.7 sebagai berikut. 

 

 
Gambar 2.7 Longsoran blok (ESDM, 2007). 

 

d. Longsoran Runtuhan Batu 

Sejumlah besar batuan/material yang bergerak ke arah bawah dengan jatuh 

bebas disebut sebagai longsoran jenis runtuhan batuan. Pada umumnya 

longsoran jenis ini terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung pada 

daerah pantai. Adapun ilustrasi longsoran jenis runtuhan batu dapat dilihat pada 

Gambar 2.8 sebagai berikut. 

 

 
Gambar 2.8 Longsoran runtuhan batu (ESDM, 2007). 
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e. Longsoran Rayapan Tanah 

Tanah yang berupa butiran halus maupun kasar dengan memiliki daya lekat 

kohesi (daya lekat antar butir tanah) yang semakin besar maka kekuatan batuan 

yang bergeser akan semakin besar juga dengan bergeraknya pergeseran yang 

lambat disebut juga sebagai longsoran rayapan tanah. Longsoran jenis ini tidak 

mudah untuk dikenali tetapi seiring berjalannya waktu dapat menyebabkan 

pohon, rumah, dan tiang telepon atau tiang listrik akan miring ke arah bawah. 

Adapun ilustrasi longsoran rayapan tanah dapat dilihat pada Gambar 2.9 

sebagai berikut.  

 

 
    Gambar 2.9 Longsoran rayapan tanah (ESDM, 2007). 

 

f. Longsoran Aliran Bahan Rombakan 

Pergerakan massa tanah akibat sebuah gaya dorong air dengan kecepatan aliran 

airnya bergantung pada kemiringan lereng, jenis material tanah, serta volume 

tekanan airnya disebut sebagai longsoran jenis aliran bahan rombakan. Adapun 

longsoran dapat terjadi secara luas hingga mencapai ribuan meter jauhnya. 

Longsoran jenis ini dapat memakan korban jiwa yang cukup tinggi. Adapun 

ilustrasi longsoran jenis aliran bahan rombakan dapat dilihat pada Gambar 2.10 

sebagai berikut.  

 

 
Gambar 2.10 Longsoran aliran bahan rombakan (ESDM, 2007). 

 

 

2.7.2 Penyebab terjadinya gerakan tanah longsor 
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Gejala umum terjadinya tanah longsor menurut Syamsudin (2009), yaitu 

terdapatnya tanda retakan pada sebuah lereng dimana retakan tersebut akan sejajar 

dengan arah tebing lerengnya, setelah itu mata air baru akan terbentuk setelah 

terjadi hujan dan tebing akan menjadi rapuh lalu batu kerikil akan mulai berjatuhan. 

Adapun faktor – faktor penyebab terjadinya gerakan tanah longsor lainnya akan 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Hujan 

Pada saat musim kemarau yang panjang terjadi, maka akan menyebabkan 

penguapan air dalam permukaan tanah dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini 

akan menyebabkan rekahan pada batuan di permukaan tanah terjadi retakan 

dan merekahnya tanah ke arah permukaan. Pada keadaan ini, apabila terjadi 

hujan maka air akan masuk ke dalam bagian retakan pada tanah sehingga tanah 

akan memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Saat peralihan musim terjadi 

dari musim kemarau ke musim hujan, biasanya intensitasnya akan tinggi, 

sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu yang singkat, 

sehingga akan menimbulkan potensi terjadinya longsor karena air yang akan 

melalui rekahan pada tanah akan terakumulasi pada bagian lereng sehingga 

menyebabkan terjadinya gerakan tanah secara lateral. 

b. Lereng Terjal 

Keterjalan sebuah lereng dapat memperbesar gaya pendorong pada material 

tanah. Lereng yang terjal dapat terbentuk dikarenakan adanya proses pengkisan 

air sungai, laut, mata air, dan angin. Biasanya sudut lereng yang menyebabkan 

terjadinya longsoran adalah sebesar 180° dengan bidang longsoran yang relatif 

datar. 

c. Tanah yang Kurang Padat dan Terjal 

Jenis tanah lempung/tanah liat adalah jenis tanah yang termasuk kurang padat 

dan memiliki potensi yang besar untuk terjadi longsoran terutama apabila 

terjadi curah hujan tinggi yang ketebalannya lebih dari 2,5 m. Selain itu, jenis 

tanah ini sangat rentan apabila terjadi gerakan tanah dan tanah jenis ini 

termasuk kurang padat ketika terkena air kemudian pecah ketika adanya uap 

yang sangat panas. 

d. Batuan yang Kurang Kuat 
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Batuan penyusun tanah yang termasuk ke dalam jenis batuan yang kurang kuat 

adalah batuan endapan vulkanik, dan batuan sedimen yang berukuran butiran 

pasir serta campuran antara material batuan kerikil, pasir, dan lempung. Batuan 

jenis ini akan mudah menjadi tanah apabila telah mengalami proses pelapukan 

dan akan menjadi rentan terhadap tanah longsor apabila material ini terdapat 

pada sebuah lereng terjal. 

e. Getaran 

Getaran dapat terjadi dikarenakan adanya getaran mesin, lalu lintas kendaraan, 

mesin, dan gempa bumi. Adapun akibat yang dapat ditimbulkan yaitu 

terjadinya sebuah retakan pada tanah,dinding, lantai rumah, serta badan jalan. 

f. Longsoran Lama 

Terjadinya endapan material vulkanik pada lereng yang terjal atau sesaat 

setelah terjadinya sebuah patahan pada lapisan bumi disebut sebagai longsoran 

lama. Adapun ciri dari longsoran lama yaitu; adanya tebing yang terjal dan 

melengkung membentuk tapal kuda, terdapat mata air, terdapat pohon yang 

lebat karena tingkat kesuburan tanah pada daerah tersebut, terdapat badan 

longsoran yang relatif landai, adanya longsoran kecil, terdapat tebing yang 

terjal yang merupakan bekas longsoran lama, terdapat alur dari lembah yang 

akan terlihat adanya retakan, dan terjadi longsoran kecil yang akan terjadi 

secara cukup luas. 

g. Daerah Pembuangan Sampah 

Daerah pembuangan sampah dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya 

tanah longsor. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan lapisan tanah yang 

cukup rendah dalam jumlah besar, maka ketika terjadi curah hujan yang tinggi 

akan menyebabkan terjadinya tanah longsor. 

 

2.7.3 Zona kerentanan gerakan tanah longsor 

Zona kerentanan gerakan tanah menurut Yoga (2013) adalah sebagai berikut: 

a. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi 

Daerah yang secara garis besar memiliki jenis kerentanan tanah yang tinggi 

untuk terjadinya gerakan tanah disebut dengan zona kerentanan gerakan tanah 

tinggi dikarenakan pada tanah yang memiliki kerentanan jenis ini akan 

cenderung terjadinya gerakan tanah yang sangat besar hingga sangat kecil. 
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b. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah 

Daerah yang secara garis besar memiliki kerentanan tanah dengan jenis 

menengah untuk terjadinya gerakan tanah disebut dengan zona kerentanan 

gerakan tanah menengah. Pada daerah yang berbatasan dengan sungai, tebing, 

pemotong jalan, gawir, lembah, serta lereng jika mengalami pergeseran maka 

tanahnya akan rentan terhadap terjadinya gerakan tanah yang besar dan kecil.  

c. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah 

Daerah yang secara garis besar akan terjadi gerakan tanah maka disebut juga 

sebagai zona kerentanan gerakan tanah rendah. Pada zona jenis ini gerakan 

tanah yang terjadi adalah tidak selalu terjadi, tetapi gerakan pada tanahnya akan 

terjadi apabila terdapat pergeseran pada lerengnya. 

d. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah 

Daerah yang memiliki kerentanan jenis lereng yang sangat rendah untuk 

terjadinya suatu gerakan tanah disebut sebagai zona kerentanan gerakan tanah 

sangat rendah. Pada zona jenis ini gerakan tanah yang terjadi sangat jarang 

bahkan hampir tidak pernah terjadi. Pada daerah dengan zona jenis ini adanya 

gejala gerakan tanah terdapat pada daerah sekitar tebing sungai. 

 

2.8 Sifat Kelistrikan Batuan 

Sifat kelistrikan batuan menurut Patria (2015), merupakan sifat khas pada suatu 

batuan apabila dialirkan arus listrik pada batuan tersebut, menyatakan kemampuan 

pada batuan untuk mengalirkan arus listrik. Adapun batuan yang dianggap sebagai 

medium listrik seperti kawat penghantar listrik, sehingga batuan tersebut akan 

memiliki nilai resistivitas (tahanan jenis). Hal ini menunjukkan bahwa pada batuan 

tertentu akan memiliki nilai resistivitas yang berbeda – beda, sehingga apabila 

batuan memiliki penyusun mineral yang berbeda maka batuan tersebut akan 

memiliki nilai tahanan jenis yang berbeda. 

 

Sifat dari resistivitas batuan menurut Patria (2015) dapat dibedakan menjadi 3 jenis, 

yaitu: 

1. Medium konduktif 
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Medium konduktif adalah medium yang mudah dalam menghantarkan arus 

listrik. Nilai resistivitas yang didapat akan bernilai sangat kecil yaitu berkisar 

antara 10-7 – 1 Ωm.  

2. Medium semikonduktif 

Medium semikonduktif adalah medium yang sedikit mudah dalam mengalirkan 

arus listrik. Nilai resistivitas yang didapat akan bernilai cukup besar yaitu 

berkisar antara 1 – 107 Ωm.  

3. Medium resistif 

Medium resistif adalah medium yang sulit dalam menghantarkan arus listrik. 

Nilai resistivitas yang didapat akan bernilai sangat besar yaitu lebih dari 107 

Ωm. 

 

Setiap medium akan memiliki sifat kelistrikan yang berbeda – beda menurut Patria 

(2015) dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti; kandungan logam 

pada mineral batuan, kandungan elektrolit jenis padat pada batuan, kandungan non 

logam, perbedaan tekstur pada jenis batuan, kandungan air garam, perbedaan nilai 

permeabilitas batuan, perbedaan temperature, dan perbedaan porositas batuan. Nilai 

resistivitas batuan dapat ditunjukkan oleh Tabel 2.1 sebagai berikut. 

 

Tabel 2.1 Tabel resistivitas batuan (Telford dkk., 1990). 

Material Resistivity (Ωm) 

Pirit 1x10-2 – 1x102 

Kuarsa 5x102 – 8x105 

Kalsit 1x1012 – 1x1013 

garam batu 3x101 – 1x1013 

Granit 2x102 – 1x104 

Andesit 1,7x102 – 45x104 

Basal 2x102 – 1x105 

Gamping 5x102 – 1x104 

batu pasir 2x102 – 8x103 

batu tulis 2x101 – 2x103 

Pasir 1x101 – 1x103 

Lempung 1x101 – 1x102 

air tanah 5x10-1 – 3x102 

air asin 2x10-1 – 21x10-2 

Magnetit 1x10-2 – 1x103 

kerikil kering 6x102 – 1x104 

Alluvium 1x101 – 8x102 

Kerikil 1x102 – 6x102 

Pasir Lempungan 2x101 – 2x103 

Breksi 201 – 1x103 
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Tuff 2x101 – 2x102 
 

Berdasarkan Janna (2017), terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi nilai 

sifat kelistrikan pada batuan yaitu: 

1) Ukuran butir pada penyusun batuannya, apabila semakin kecil besar butir pada 

batuannya maka arus yang didapat akan semakin baik, sehingga akan 

memperkecil nilai tahanan jenis pada batuannya; 

2) Kandungan mineral pada batuan, semakin besar kandungan mineral lempung 

maka akan semakin kecil nilai resistivitas pada batuannya; 

3) Komposisi air adalah media yang baik dalam memperkecil nilai tahanan jenis 

pada batuannya; 

4) Akumulasi kandungan garam dalam air pada batuan akan menyebabkan 

naiknya kandungan ion pada air sehingga air dapat berfungsi sebagai konduktor 

pada batuan; 

5) Kepadatan dari batuan, semakin padat batuan maka dapat meningkatkan nilai 

resistivitas pada batuan; dan 

6) Porositas batuan, apabila volume pori – pori pada batuan besar, maka pada 

batuan tersebut akan menyerap lebih banyak air sehingga harga resistivitas 

batuannya akan semakin kecil. 

 

2.9 Metode Geolistrik 

Metode Geolistrik tahanan jenis menurut Supeno dkk. (2008) adalah metode yang 

memanfaatkan sifat dari resistivitas tanah dalam mempelajari keadaan bawah 

permukaan bumi dengan memiliki kelebihan diantaranya; bersifat tidak merusak 

lingkungan, operasi alat yang mudah dan dapat mengidentifikasikan kedalaman 

yang cukup dalam sehingga pengukuran Geolistrik sering dipakai dalam survei 

lingkungan yaitu; menentukan pergerakan massa tanah, stabilitas lereng, dan survei 

air tanah. Adapun prinsip kerja dari Metode Geolistrik sendiri yaitu dengan 

menginjeksikan arus listrik ke permukaan tanah dengan menggunakan sepasang 

elektroda dan sepasang elektroda lain untuk mengukur beda potensial yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.11, sehingga akan diperoleh nilai resistivitas yang didapat 

secara langsung pada lapangan yang disebut sebagai resistivitas semu dan 

diperlukan pengolahan data untuk mendapatkan nilai resistivitas sebenarnya. 
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Menurut Hurun (2016), teknik pengukuran dalam Metode Geolistrik dibagi menjadi 

dua jenis diantaranya; Metode Geolistrik sounding (drilling) dan Metode Geolistrik 

pemetaan (mapping). Metode Geolistrik sounding bertujuan untuk mendapatkan 

variasi nilai resistivitas pada lapisan bawah permukaan secara kedalaman (vertikal) 

oleh karena itu jarak spasi elektroda yang digunakan saat pengukuran adalah 

berbeda pada semua titik sounding. Metode Geolistrik mapping bertujuan untuk 

mendapatkan variasi nilai resistivitas lapisan bawah pada permukaan bumi secara 

lateral oleh karena itu jarak spasi elektroda yang digunakan saat pengukuran 

mapping adalah tetap pada semua titik sounding. 

 

Adapun konsep dasar yang digunakan dalam pengukuran Metode Geolistrik adalah 

Hukum Ohm yaitu George Simon Ohm melakukan sebuah percobaan dalam 

menentukan hubungan antara tegangan (V) dan arus (I) melalui penghantar pada 

karakeristik parameter yang ada pada penghantar pada tahun 1826. Parameter pada 

penghantar disebut dengan resistansi (R), yang didefinisikan sebagai hasil 

pembagian antara tegangan (V) dan kuat arus (I), sehingga dapat dituliskan 

formula/persamaan (2.1) sebagai berikut: 

𝑉 = 𝐼𝑅 (2.1) 

atau,  

𝑅 = 
Δ𝑉

𝐼
 

(2.2) 

Jika diasumsikan pada suatu silinder dengan memiliki panjang L (m), luas 

penampang A (m2), dan resistivitas 𝜌 (Ωm), seperti ditunjukkan pada Gambar. 2.11 

dan dapat diformulasikan dengan persamaan (2.3) sebagai berikut: 

𝑅 =  𝜌
𝐿

𝐴
 (2.3) 

 

 
Gambar 2.11 Silinder konduktor (Telford dkk.,1990). 
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Dengan melakukan substitusi persamaan (2.2) dengan persamaan (2.3) sehingga 

diperoleh persamaan untuk menentukan nilai resistivitas yang dapat diformulasikan 

sebagai berikut: 

 

𝜌 =
∆𝑉

𝐼

𝐴

𝐿
 (2.4) 

Persamaan (2.4) dapat digunakan pada medium berlapis yang sifatnya homogen 

(jenisnya sama) sehingga dapat terukur nilai resistivitas yang sesungguhnya pada 

pengukuran (True Resistivity) sedangkan untuk medium yang tidak homogen akan 

terukur nilai resistivitas semu (Apparent resistivity). Berdasarkan referensi Santoso 

(2002), setelah dilakukan pengukuran Geolistrik maka akan dihasilkan nilai 

resistivitas semu yang hasilnya bergantung pada nilai resistivitas (tahanan jenis) 

batuan yang terukur dan konfigurasi elektroda yang digunakan dalam pengukuran 

Geolistrik yang dilakukan. Adapun penyusun batuan pada lapisan bawah 

permukaan bumi akan memiliki fungsi sebagai resistor dan dapat diukur nilai 

tahanan jenisnya secara sederhana dengan asumsi bahwa medium yang digunakan 

dalam pengukuran Geolistrik adalah bersifat homogen isotropis dan menyebar ke 

segala arah di dalam tanah. Apabila udara di atasnya memiliki konduktivitas nol, 

maka garis potensialnya akan berbentuk setengah bola seperti pada Gambar 2.12. 

 

 
Gambar 2.12 Titik arus tunggal pada permukaan bumi (Reynolds, 2005). 

 

Adapun aliran arus listrik di dalam bumi yaitu arus listrik yang keluar dari titik 

sumber akan membentuk suatu medan potensial dengan membentuk permukaan 

setengah bola di bawah permukaan bumi yang disebut sebagai kontur ekuipotensial. 

Oleh karena itu, arus listrik yang mengalir ke bawah permukaan bumi melalui 

permukaan setengah bola dan arus yang mengalir melewati permukaan tersebut 

yang berjari-jari r (Telford dkk., 1990), dapat ditulis sebagai berikut: 
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𝐼 = 2𝜋𝑟2𝐽         (2.5) 

dimana, 

 𝐽 = −𝜎
𝑑𝑉

𝑑𝑟
          (2.6) 

maka, 

𝐼 = −2𝜋𝑟2𝜎
𝑑𝑉

𝑑𝑟
        (2.7) 

dengan, 

𝐴 = 𝑟2
𝑑𝑉

𝑑𝑟
         (2.8) 

sehingga,  

𝐼 = −2𝜋𝜎𝐴         (2.9) 

lalu dengan menganggap variabel 𝐴 adalah suatu konstanta, penyelesaian 

persamaan (2.8) adalah sebagai berikut 

𝑑𝑉

𝑑𝑟
=

𝐴

𝑟2
  

𝑑𝑉 =
𝐴

𝑟2
𝑑𝑟  

∫ 𝑑𝑉
0

𝑉
= 𝐴∫

1

𝑟2
𝑑𝑟

∞

𝑟
  

[𝑉]𝑉
0 = 𝐴 [−

1

𝑟
]
𝑟

∞

  

𝑉 = −
𝐴

𝑟
          (2.10) 

substitusikan persamaan (2.9) pada (2.10), diperoleh 

𝑉 =
𝐼

2πσr
          (2.11) 

diketahui, bahwa resistivitas merupakan kebalikan dari konduktivitas yang 

dinyatakan dalam persamaan berikut 

𝜎 =
1

𝜌
           (2.12) 

dengan mensubstitusikan persamaan (2.11) pada (2.12), diperoleh 

𝑉 =  (
𝐼𝜌

2𝜋
)
1

𝑟
  (2.13) 

dimana V adalah beda potensial, I adalah kuat arus yang dilalui oleh bahan. Maka 

nilai resistivitas listrik yang diberikan oleh medium adalah: 
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𝜌 = 2𝜋𝑟
𝑉

𝐼
  (2.14) 

Persamaan di atas merupakan persamaan resistivitas pada permukaan setengah bola 

(Telford dkk., 1990). 

 

Dalam pengukuran Geolistrik, perubahan jarak elektroda yang kecil kemudian akan 

membesar secara setahap demi setahap, dengan jarak spasi elektroda yang semakin 

besar maka semakin dalam lapisan batuan yang akan teridentifikasi. Adapun 

elektroda A dan B merupakan sepasang elektroda yang digunakan untuk 

mengalirkan arus, dan elektroda M dan N merupakan sepasang elektroda untuk 

mengukur beda potensial pada dua titik seperti pada gambar 2.13. Apabila terdapat 

elektroda arus A yang terangkai dengan elektroda arus B pada medium yang 

homogen isotropis dengan diantaranya terdapat dua elektroda potensial M dan N 

dengan jarak tertentu sesuai dengan konfigurasi yang digunakan dalam pengukuran 

Geolistrik, maka nilai potensial yang berada pada titik elektroda tersebut akan 

dipengaruhi oleh sepasang elektroda arus. 

 

 
Gambar 2.13 Cara kerja metode Geolistrik (Todd, 1980). 

 

Dengan mengacu pada persamaan (2.12), potensial di titik M adalah sebagai berikut 

𝑉𝑀 =
𝐼𝜌

2𝜋
(
1

𝑟1
−

1

𝑟2
) (2.15) 

dimana 𝑟1 dan 𝑟2 merupakan jarak elektroda potensial M terhadap elektroda-

elektroda arus, sedangkan potensial pada titik N adalah: 

𝑉𝑁 =
𝐼𝜌

2𝜋
(
1

𝑟3
−

1

𝑟4
) (2.16) 

V 
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dimana 𝑟3 dan 𝑟4 merupakan jarak elektroda potensial N terhadap elektroda-

elektroda arus, sehingga dapat diperoleh beda potensial (ΔV) antara titik M dan N 

yaitu 

Δ𝑉 = 𝑉𝑀 − 𝑉𝑁  

∆𝑉 =
𝐼𝜌

2𝜋
[(
1

𝑟1
−

1

𝑟2
) − (

1

𝑟3
−

1

𝑟4
)] (2.17) 

Dengan demikian, nilai resistivitas pada suatu medium adalah 

𝜌 = 𝐾
∆𝑉

𝐼
  (2.18) 

dengan, 

𝐾 = 2𝜋 [(
1

𝑟1
−

1

𝑟2
) − (

1

𝑟3
−

1

𝑟4
)]
−1

 (2.19)  

Keterangan: 

ΔV  = Beda Potensial antara M dan N (V) 

VM = Beda Potensial M (V) 

VN = Beda Potensial N (V) 

I  = Kuat Arus (A) 

K = Faktor Geometri (m) 

ρ = Resistivitas (Ωm) 

r1 = Jarak A ke M (m) 

r2 = Jarak B ke M (m) 

r3 = Jarak A ke N (m) 

r4 = Jarak B ke N (m) 

 

2.10 Resistivitas Semu 

Berdasarkan referensi Reynolds (2005), dalam pengukuran Metode Geolistrik 

asumsi yang selalu digunakan adalah bumi bersifat homogen isotropis, yaitu apabila 

sebuah arus listrik diinjeksikan ke bawah permukaan bumi, pengaruh pada beda 

potensial yang diamati secara tak langsung adalah hambatan suatu lapisan bumi 

tertentu. Akan tetapi nilai hambatan yang diukur di lapangan bukanlah nilai 

hambatan yang sebenarnya, hambatan jenis ini adalah besaran yang nilainya 

bergantung pada spasi elektroda. Pada kenyataannya bumi terdiri dari jenis lapisan 

yang bersifat heterogen isotropis (lapisan yang berbeda) dengan nilai hambatan 
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jenis yang berbeda, sehingga nilai potensial yang diukur di lapangan merupakan 

pengaruh dari jenis lapisan – lapisan tersebut, hambatan jenis yang terukur di 

lapangan ini disebut sebagai resistivitas (hambatan jenis) semu. 

Resistivitas semu dirumuskan; 

𝜌𝑎 = 𝐾
∆𝑉

𝐼
 (2.19) 

dimana :  

a = Resistivitas Semu (m),  

K  = Faktor Geometri (m),  

V = Beda Potensial (V),  

I = Kuat Arus (A) 

 

Menurut Reynolds (2005), bumi adalah sebuah medium yang memiliki berbagai 

jenis lapisan dimana masing – masing lapisan memiliki nilai resistivitas yang 

berbeda – beda pada tiap lapisannya. Resistivitas semu yang dapat diformulasikan 

dengan persamaan (2.19) adalah suatu konsep abstrak yang di dalamnya terkandung 

beberapa keterangan tentang kedalaman dan sifat suatu lapisan pada suatu medium 

tertentu. Dapat dilihat berdasarkan Gambar 2.10, bahwa dimisalkan pada suatu 

medium yang ditinjau terdiri dari dua lapis dan memiliki nilai ρ1 dan ρ2 (tahanan 

jenis) yang berbeda pada tiap lapisannya. Dalam suatu pengukuran Geolistrik, suatu 

medium akan dianggap hanya memiliki satu lapisan saja dan memiliki nilai 

resistivitas yaitu ρa (apparent resistivity) atau resistivitas semu. Adapun konsep 

resistivitas semu dapat dilihat pada Gambar 2.14. 

 

 
Gambar 2.14 Konsep dasar resistivitas semu (Reynolds, 2005). 

 

Menurut Reynolds (2005) nilai tahanan jenis semu yang dihasilkan pada tiap 

konfigurasi elektroda akan berbeda meskipun jarak antar elektrodanya sama, 

sehingga nilai resistivitas semu untuk konfigurasi Wenner (ρaw) dan untuk 

konfigurasi Schlumberger (ρas). Dalam suatu medium berlapis nilai resistivitas 



 

26 
 

semu adalah fungsi jarak bentangan yang merupakan jarak antar elektroda arus. 

Jarak elektroda arus yang kecil akan memberikan nilai resistivitas semu yang 

nilainya akan mendekati nilai resistvitas batuan sebenarnya di dekat permukaan 

bumi. Sedangkan pada jarak bentangan yang besar resistivitas semu yang diperoleh 

akan mewakili nilai resistivitas sebenarnya pada batuan yang memiliki kedalaman 

yang lebih dalam. 

 

2.11 Vertical Electrical Sounding (VES) 

Menurut Santoso (2007) Metode VES (Vertical Electrical Sounding) adalah sebuah 

metode pengukuran 1D resistivitas yang berfungsi untuk mendapatkan nilai variasi 

resistivitas bawah permukaan bumi secara kedalamannya (vertikal). Adapun 

pengukuran pada Metode VES yaitu dilakukan pada satu titik sounding dengan 

mengubah jarak elektrodanya. Perubahan jarak spasi elektrodanya dilakukan 

dengan jarak elektroda terkecil dan akan membesar secara gradual. Jarak elektroda 

akan sebanding dengan kedalaman yang akan dihasilkan pada lapisan batuan yang 

akan terdeteksi. Hasil dari penguuran VES adalah berupa kurva nilai resistivitas. 

Pada umumnya, terdapat enam jenis kurva pada pengukuran VES yaitu; kurva H, 

A, K, Q, HK, dan KH. Adapun bentuk dari keenam kurva VES akan menunjukkan 

informasi berupa jumlah lapisan, nilai resistivitas serta ketebalan lapisan dari tiap 

lapisan batuan yang dapat dilihat pada Gambar 2.15. 

 

 

Gambar 2.15 Jenis kurva sounding (Telford dkk., 1990). 

 

Pada Gambar 2.15 adalah menunjukkan keenam jenis kurva sounding, dimana 

kurva sounding menggambarkan hubungan antara nilai resistivitas semu (ρa), nilai 
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resistivitas sebenarnya (ρ), distribusi kedalaman, ketebalan lapisan-lapisan, dan 

jarak elektroda arus (AB/2). Kurva VES dapat membantu dalam merepresentasikan 

hasil interpretasi litologi batuan bawah permukaan bumi berdasarkan tabel nilai 

resistivitas yang sebenarnya. Menurut Santoso (2002), terdapat hubungan antara 

jenis dan susunan material terhadap variable pada VES, yaitu akan lebih mudah 

dipahami apabila melalui representasi dari hasil interpretasi tabel nilai resistivitas 

sebenarnya pada kurva VES hasil pengukuran pada titik VES. 

 

2.12 Metode Geolistrik 2D 

Menurut referensi dari Loke (2009), Metode Geolistrik 2D digunakan untuk melihat 

pola dalam perubahan resistivitas batuan baik secara lateral/horizontal maupun 

vertikal/kedalaman. Adapun konfigurasi yang digunakan dalam pengukuran 

Metode Geolistrik 2D kurang dan lebih sama dengan cara sounding/1D, dengan 

teknik pengambilan data yang sedikit berbeda. Survei yang dilakukan pada metode 

ini dilakukan dengan lintasan yang lurus. Pengukuran yang dilakukan dengan step 

by step dari nomor elektroda terkecil dan tiap – tiap kedalaman lapisan batuan (n). 

 

Metode Geolistrik 2D ini digunakan untuk penentuan distribusi nilai resistivitas 

semu secara vertikal per kedalaman. Adapun pengukuran Geolistrik 2D ini 

dilakukan dengan cara memasang sepasang elektroda arus dan sepasang elektroda 

potensial pada satu garis lurus dengan spasi elektroda yang sesuai dengan 

konfigurasi elektroda yang digunakan dalam pengukuran. Setelah itu, semua 

elektroda akan dipindahkan/digeser sepanjang permukaan sesuai dengan arah dan 

jarak yang ditentukan. Dalam setiap posisi elektroda akan didapatkan nilai tahanan 

jenis semu. Berdasarkan referensi Loke (2009), dengan membuat peta kontur 

tahanan jenis semu maka akan diperoleh representasi yang menggambarkan adanya 

nilai tahanan jenis yang sama, Adapun konfigurasi elektroda yang dapat digunakan 

dalam pengukuran Geolistrik 2D yaitu; konfigurasi Wenner, Wenner-Schlumbeger 

dan Dipole-Dipole. 

 

2.13 Konfigurasi Elektroda 

Pada penelitian tugas akhir ini menggunakan dua jenis konfigurasi elektroda yang 

akan diuraikan sebagai berikut; 
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2.13.1 Wenner 

Menurut Wijaya (2015), konfigurasi Wenner adalah konfigurasi dari Metode 

Geolistrik yang memiliki jarak spasi elektroda yang panjangnya sama (r1 =r4 = a dan 

r2=r3=2a). Adapun jarak antar elektroda arus yaitu tiga kali dari jarak elektroda 

potensial dengan titik sounding 2/a, maka jarak antar tiap elektroda arus dan titik 

sounding sebesar 2/3a. Target kedalaman yang didapat pada metode ini adalah 

sebesar 2/a. Dalam pengukuran di lapangan susunan elektroda arus dan elektroda 

potensial diletakkan secara simetris dengan titik sounding. Adapun ilustrasi 

konfigurasi Wenner dapat dilihat pada Gambar 2.16. 

 

 
Gambar 2.16 Konfigurasi Wenner (Wijaya, 2015). 

 

Pada konfigurasi Wenner jarak antara elektroda arus dan potensial adalah sama 

(C1P1 = P2C2 = a). Adapun susunan elektroda arus dan potensial konfigurasi Wenner 

dapat ditunjukkan oleh Gambar 2.17. 

 

 
Gambar 2.17 Susunan elektroda pada konfigurasi Wenner 2D (Wijaya, 2015). 

 

Pada konfigurasi Wenner menurut Wijaya (2015), terdapat berbagai keunggulan 

salah satunya yaitu ketelitian dalam pembacaan nilai V pada elektroda P1 dan P2 

lebih baik dan dapat digunakan dalam pengukuran sounding maupun profiling. 

Adapun kelemahan dari konfigurasi Wenner adalah tidak dapat mendeteksi 
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tegangan dari listrik secara alamiah karena adanya larutan yang secara kimiawi 

berperan sebagai penghantar dan menimbulkan perbedaan tegangan pada mineral 

yang terkandung pada lapisan batuan yang berada dekat dengan permukaan bumi 

yang dapat berpengaruh terhadap pergitungan yang terdapat pada hasil pengukuran. 

Lalu kelebihan lainnya yaitu, resolusi pada konfigurasi Wenner secara vertikal baik, 

sensitivitas terhadap horizontal baik tetapi kurang baik terhadap penetrasi arus 

terhadap kedalaman. 

 

Dalam eksplorasi geofisika menggunakan metode resistivitas menurut Hena (2017), 

pada umumnya menggunakan empat buah elektroda seperti pada Gambar 2.18. 

Sebuah arus listrik akan dialirkan melalui sepasang elektroda arus yang dapat 

ditunjukkan oleh warna merah sedangkan pada pengukuran nilai potensial akan 

diukur oleh elektroda potensial yang ditunjukkan oleh warna hijau pada Gambar 

2.18.  

 

 
Gambar 2.18 Skema dua elektroda pada Geolistrik (Hena, 2017). 

 

Berdasarkan Gambar 2.18 akan didapatkan; 

r1 = Jarak dari titik P1 ke sumber arus positif C1 (m) 

r2 = Jarak dari titik P1 ke sumber arus positif C2 (m) 

r3 = Jarak dari titik P2 ke sumber arus positif C1 (m) 

r4 = Jarak dari titik P2 ke sumber arus positif C2 (m) 

 

Berdasarkan Gambar 2.18 akan didapatkan nilai r1, r2, r3, dan r4. Faktor geometri 

(K) merupakan besaran koreksi yang dilakukan terhadap perbedaan letak titik pada 

hasil pengamatan. Faktor geometri adalah faktor yang memiliki nilai yang 

bergantung pada konfigurasi atau geometri berdasarkan penempatan elektroda arus 
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dan potensial. Hubungan antara beda potensial dan resistivitas dapat ditulis pada 

persamaan (2.17) sebagai berikut; 

𝐾 =
2𝜋

((
1
𝑟1
−
1
𝑟2
) − (

1
𝑟3
−
1
𝑟4
))
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 1
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𝑟1 −

1
𝑟2) − (

1
𝑟3 −

1
𝑟4))

)
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1
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)
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2𝑎 ) − (
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2𝑎 ))

)

 
 
2𝜋 

𝐾 = (
1

1
2𝑎 +

1
2𝑎

)2𝜋 

𝐾 = (
1

2
2𝑎

)2𝜋 

  𝐾 = (
1

1
𝑎

)2𝜋 

𝐾 = 2𝜋𝑎  (2.20) 

2.13.2 Schlumberger 

Pada konfigurasi Schlumberger ditunjukkan oleh Gambar 2.19, terdapat sepasang 

elektroda potensial yaitu elektroda M dan N dengan jaraknya dibuat sekecil 

mungkin dan elektroda arus yaitu elektroda A dan B. Adapun nilai MN lebih kecil 

AB sehingga jarak MN tidak mengalami perubahan, tetapi karena adanya 

keterbatasan alat yang digunakan maka ketika jarak A dan B sudah relative besar 
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maka jarak MN harus dirubah dan hendaknya tidak lebih besar dari 1/5 jarak 

elektroda A dan B. 

 

Keunggulan dari konfigurasi Schlumberger ini adalah kemampuan untuk 

mengidentifikasi adanya lapisan batuan yang memiliki non-homogenitas pada 

permukaan bumi, yaitu dengan membandingkan nilai resistivitas semu ketika terjadi 

perubahan jarak elektroda MN/2. Lalu kelebihan lainnya yaitu, resolusi pada 

konfigurasi Schlumberger secara horizontal baik, sensitivitas terhadap lateral 

kurang baik tetapi baik terhadap penetrasi arus terhadap kedalaman. 

 

 
Gambar 2.19 Konfigurasi Schlumberger (Ristianto., 2017). 

 

Berdasarkan Gambar 2.19 akan didapatkan; 

r1 = Jarak dari titik P1 ke sumber arus positif C1 (m) 

r2 = Jarak dari titik P1 ke sumber arus positif C2 (m) 

r3 = Jarak dari titik P2 ke sumber arus positif C1 (m) 

r4 = Jarak dari titik P2 ke sumber arus positif C2 (m) 

Berdasarkan Gambar 2.19 akan didapatkan nilai r1, r2, r3, dan r4. Berikut merupakan 

penurunan dari rumus faktor geometri konfigurasi Schlumberger dengan 

menggunakan formulasi persamaan (2.17) yaitu; 

𝐾 = 2𝜋 [(
1

𝑟1
−
1

𝑟2
) − (

1

𝑟3
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𝑟4
)]
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𝐾 = 2𝜋 [
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]
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𝐾 = 2𝜋 [2
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𝐿2 − 𝑙2
]

−1

 

𝐾 = 2𝜋 [2 (
2𝑙

𝐿2 − 𝑙2
)]
−1

 

𝐾 = 2𝜋 [
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]
−1

 

𝐾 = 𝜋 [
𝐿2 − 𝑙2

2𝑙
]     (2.21) 

 

2.14 Penelitian yang sudah pernah dilakukan 

Penelitian sudah pernah dilakukan di Jalan Raya Suban, Kecamatan Panjang, 

Kelurahan Pidada pada Formasi Tarahan (Mulyasari dkk., 2020). Pada penelitian 

ini yaitu melakukan analisis dari bidang gelincir dengan Metode Resistivitas 2D 

Konfigurasi Wenner-Schlumberger. Setelah itu melakukan penentuan karakteristik 

longsoran di daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian telah terindikasi bahwa 

litologi bawah permukaan terdiri dari; lapisan sedimen Tuff, Pasir Lempungan, 

dan Breksi. Adapun bidang gelincir pada daerah penelitian diperkirakan berada 

di batas antara lapisan sedimen Tuff, dan Pasir Lempungan dengan kedalaman 5 – 

15 m dari permukaan tanah. Berdasarkan hasil dan analisis dari pengamatan 

menunjukkan bahwa jenis longsoran yang terjadi merupakan longsoran translasi 

tanah berbutir halus. Adapun hasil dari penelitian tersebut dapat dilihat berdasarkan 

hasil penampang 2D dan tabel resistivitas batuan serta nilai resistivitas yang dapat 

dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.20 sebagai berikut. 
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Gambar 2.20 Penampang 2D (Mulyasari dkk., 2020). 

 

Tabel 2.2 Tabel nilai resistivitas litologi batuan (Mulyasari dkk., 2020). 

No. Resistivitas (Ωm) Interpretasi Jenis Batuan 

 

1 1-91 

Batuan berada pada permukaan yang memiliki 

resistivitas relatif rendah dengan karakteristik sangat 

mudah mengalami longsoran. Berdasarkan 

pengamatan dan rentang resistivitas rendah 

kemungkinan berasosiasi dengan batuan dengan 

litologi Tuff lempungan dan Tuff pasiran (sedimen 

Tuff) memiliki bervariasi antara 0-20 m. 

 

2 91-250 

Batuan yang diperkirakan dapat berfungsi sebagai 

bidang  gelincir  dengan  nilai resistivitas menengah, 

diperkirakan berupa pasir lempungan. 

 

3 250-1000 

Lapisan keras, masif, porositas buruk dan tidak dapat 

menyimpan air di antara pori- pori batuannya, 

diperkirakan berupa perpaduan antara Breksi padu 

dengan komponen batuan beku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


