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BAB II LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Geologi Regional 

Pulau Sumatera secara geografis berada pada daerah busur kepulauan antara 

lempeng Indo-Australia dan lempeng Asia, lempeng Indo-Australia ini bergerak 

relatif ke arah utara dab lempeng Asia. Elemen seperti busur gunungapi, palung, 

cekungan depan busur, cekungan belakang busur, dan kepulauan terbentuk karena 

kegiatan tektonik yang ada. Kegiatan tektonik ini yang mengakibatkan adanya 

cekungan sedimen di belakang busur gunungapi dan  masuk ke dalam cekungan 

busur berumur tersier.  

Area penelitian ini berada pada ujung pulau Sumatera tepatnya pada daerah 

Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Daerah Provinsi 

Lampung merupakan bagian dari cekungan Sumatera Selatan yang masuk 

kedalam cekungan belakang busur Sumatera yang terpisah dengan cekungan 

Sumatera Tengah pada bagian  utara, pemisah cekungan ini merupakan 

pegunungan dua belas atau tiga puluh yang merupakan singkapan batuan 

PraTersier, dan pada bagian selatan dibatasi oleh Tinggian Lampung. Pada 

penelitian ini, daerah penelitian terdapat pada Provinsi Lampung di peta geologi 

regional Lembar menggala (Burhan dkk., 1993). Formasi daerah ini tersusun dari 

batu pasir, batu lempung, dan batu bara.  
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Gambar 2.1Peta Geologi Regional (Burhan dkk., 1993). 

 

2.2 Geologi Regional Daerah Penelitian 

Berdasarkan peta geologi regional (Burhan dkk., 1993) daerah penelitian Tugas 

akhir berada di daerah  Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung 

Tengah, Lampung yang merupakan bagian di dalam peta lembar Menggala. 

Formasi yang terdapat pada daerah penelitian ini terdiri dari Endapan Rawa (Qs), 

formasi Terbanggi (Qpt), Pasir Kuarsa (Qak), dan formasi Kasai (Qtk). Dengan 

lebih tepatnya, daerah penelitian ini berada pada formasi Terbanggi (Qpt) dengan 

berbatasan langsung terhadap Endapan Rawa (Qs) dan daerah penelitian berada di 

antara Pasir Kuarsa (QaK).  
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Gambar 2.2 Peta Geologi Regional Daerah Penelitian (Burhan dkk., 1993). 

Berdasarkan peta geologi regional lembar Menggala (Gambar 2.2) diketahui 

memiliki wilayah geologi yang tersusun dari batuan-batuan berbagai unsur mulai 

dari yang termuda hingga tertua. Stratigrafi pada lembar ini memiliki 6 formasi 

(Gambar 2.3), yaitu Endapan Rawa, Aluvium, Pasir kuarsa, formasi Terbanggi, 

formasi Kasai, dan formasi Muaraenim. Pada daerah penelitian Tugas Akhir ini 

formasi yang terdapat di dalamnya ialah sebagai berikut :  

1. Endapan Rawa (Qs) : Formasi ini terdiri dari material lanau, lumpur, dan 

pasir. Endapan ini banyak dijumpai di daerah sepanjang pantai timur, serta 

daerah aliran Way Tulang Bawang. 

2. Pasir Kuarsa (Qak) : pasir kuarsa ini dominan terisi oleh mineral pasir kasar 

kerikilan sedang, lepas.  

3. Formasi Terbanggi (Qpt) : formasi ini terdiri dari batu pasir dengan sisipan 

batu lempung. 

4. Formasi Kasai (Qtk) : terdiri atas tuf, batu lempung tuffan, batu lempung, 

batu pasir dan konglomerat. Formasi ini ditemui beberapa tempat dengan 

penyebaran yang luas.  



8 
 

 
Gambar 2.3 Stratigrafi Daerah Penelitian(Burhan dkk., 1993). 

 

2.3 Fisiografi 

Secara fisiografis, daerah Sumatera menurut van Bemmelen (1949) dibagi 

menjadi 6 zona fisiografi, yaitu zona paparan Sunda, dataran rendah, pegunungan 

Tiga Puluh,  Jajaran Barisan, Semangko, dan kepulauan Busur Luar. Pada bagian 

Selatan pulau Sumatera, secara fisiografis cekungan Sumatera Selatan dapat 

dibagi atau digolongkan menjadi empat macam yaitu Bukit Barisan dan Tinggian 

Lampung/Tinggian Tiga Puluh, cekungan Benguu, lepas atau pesisir pantai yang 

menghubungkan antara daratan Sumatera dan rangkaian pulau-pulau sebelah 

Barat Sumatera.  

 
Gambar 2.4 Fisiografi Pulau Sumatera(Bamellen, 1949). 
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Pada daerah Lampung, morfologi dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu di 

antaranya daerah dataran yang bergelombang  di Timur dan Timur laut, daerah 

pegunungan kasar di tengah dan Barat daya, dan daerah pantai berbukitan hingga 

datar. Lebih dari 60% luas lembar  merupakan daerah dataran bergelombang yang 

terdiri dari endapan vulkanoklastika Tersier-Kuarter dan alluvial, 30% luas 

kembar merupakan daerah dataran pegunungan Bukit Barisan yang terdiri dari 

batuan beku dan malihan serta batuan gunungapi muda, serta ketinggan lereng 

pada umum dari 500  hingga 1.680 m di atas muka air laut. Daerah pantai tersusun 

oleh perbukitan kasar yang memiliki topografi beranekaragam dari batuan 

gununngapi Tersier dan Kuarter serta batuan terobosan. Pada daerah penelitian di 

Lampung Tengah, secara morfologi termasuk ke dalam kelompok wilayah 

perbukitan bergelombang dan dataran rendah. Dari aliran sungai dapat bahwa 

dilihat arah aliran dari Barat (lajur pegunungan Barisan ) ke arah Timur 

(morfologi landai dengan pola dendritik). 

 

Gambar 2.5 Fisiografi Daerah Lampung (Mangga dkk, 1993). 

 

2.4 Metode Geolistrik 

Metode geolistrik ialah salah satu metode geofisika yang  prinsipnya mempelajari 

sifat-sifat listrik di permukaan dengan mengalirkan DC (arus searah) bertegangan 

tinggi ke dalam tanah, metode ini digunakan untuk mengetahui struktur litologi 

batuan bawah tanah. Prinsip dari metode geolistrik ini adalah setiap batuan atau 

material yang berada di bawah permukaan bumi memiliki jenis nilai tahanan yang 

berbeda (resistivitas). Metode resistivitas merupakan salah satu metode geolistrik 

yang digunakan untuk menyelidiki atau mempelajari kondisi bawah tanah yang 
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dilakukan dengan mempelajari sifat-sifat kelistrikan batuan di bawah permukaan 

(Telford dkk., 1990). 

Metode geofisika dalam pengamatannya ialah mengamati gejala-geajala gangguan 

yang terjadi dalam keadaan normal. Gangguan yang dimaksud dapat bersifat 

statik maupun bersifat dinamik, berupa gangguan yang dipancarkan ke dalam 

tanah untuk mendapatkan nilai resistivitas batuan di bawah permukaan bumi. 

Metode geolistrik ini, mendeteksi suatu aliran litrik di dalam permukaan bumi 

dilakukan dengan mengalirkan arus listrik ke dalam lapisan bumi dengan dua 

buah elektroda arus dan dua buah elektroda potensial untuk medapatkan nilai 

potensial, serta medan elektromagnetik yang terjadi secara alamiah maupun akibat 

dilakukan injeksi arus ke dalam bumi. Metode geolistrik menurut Burger (1992) 

dibagi menjadi 2 (dua) macam berdasarkan sumber arus listrik yaitu: 

1. Metode aktif merupakan sumber arus listrik yang digunakan dilakukan 

dengan cara dialirkan ke dalam tanah atau material batuan di bawah 

permukaan bumi, kemudian nilai potensialnya diukur pada dua titik 

permukaan tanah dengan jalan menggunakan aktivitas elektrokimia alami. 

2. Metode pasif merupakan metode yang menggunakan arus listrik yang terjadi 

akibat dampak dari adanya aktivitas elektromekanik pada material-material 

penyusun batuan. Metode geolistrik dalam penggunaannya ialah 

memanfaatkan adanya arus listrik alami ini diantaranya ialah Self Potential 

(SP) dan Magnetotelluric. 

Metode geolistrik resistivitas mempunyai beberapa kelebihan diantara lain ialah 

bersifat ramah terhadap lingkungan,  dalam penggunakan alat yang mudah dan 

cepat, biaya yang digunakan murah, dan dapat mengidentifikasi dengan 

kedalaman sampai beberapa meter sehingga banyak digunakan dalam survei 

seperti mengidentifiksi batupasir kuarsa. Metode geolistrik resistivitas lebih 

efektif untuk eksplorasi dangkal dengan rata-rata kedalaman sekitar 200 meter 

atau 500 meter untuk memberikan informasi struktur litologi.  

Pengukuran geolistrik resistivitas dikenal memiliki dua teknik dalam melakukan 

pengukuran yaitu metode mapping dan sounding. Metode geolistrik resistivitas ini 

mempelajari mengenai perbedaan nilai resistivitas batuan atau material dengan 

menentukan perubahan pada nilai resistivitas terhadap kedalaman. Metode 
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geolistrik mapping merupakan metode resistivitas bertujuan untuk mempelajari 

variasi nilai resistivitas lapisan bawah permukaan secara horizontal. Untuk 

metode geolistrik sounding merupakan metode resistivitas yang bertujuan untuk 

mempelajari variasi resistivitas suatu material di bawah tanah secara vertikal. 

 

2.4.1 Prinsip Metode Resistivitas 

Pada tahun 1862, George Simon Ohm mencetuskan  persamaann Hukum Ohm, 

dimana Hukum Ohm ini digunakan dalam metode Geofisika sebagai konsep dasar 

dalam metodenya. George Simon Ohm ini melakukan sebuah eksperimen dimana 

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

melalui penghantar dalam batas-batas karakteristik parameter penghantar. 

Parameter yang tersebut ialah resistansi (R), yang didefinisikan menjadi hasil bagi 

dari tegangan (V) dan arus (I), sehingga mengacu pada Lowrie (2007), dapat 

dituliskan dalam persamaan berikut: 

𝑅 =  
𝑉

𝐼 
 

atau 

𝑉 = 𝐼𝑅   

Berikut merupakan gambar yang menunjukkan hubungan resistansi, kuat arus, 

dan tegangan. 

 

Gambar 2.6 Rangkaian Listrik Resistansi Sederhana(Lowrie, 2007). 

Dengan R adalah resistansi (ohm), hukum Ohm menyatakan bahwa potensial atau 

tegangan antara ujung-ujung penghantar didefinisikan sama dengan hasil kasil 

resistansi dengan kuat arus. Dengan mengasumsikan bahwa R tidak tergantung I, 

dikarenakan R bernilai konstan (tetap), namun pada kondisi tertentu resistansi 

dapat bernilai tidak konstan. Elemen-elemen tersebut dapat disebut tidak linier 

atau non-linier. Meski demikian, R yang dikatakan elemen non-linier masih 

(2.1) 

(2.2) 
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diartikan oleh persamaan (2.1). Dilihat dari suatu tabung konduktor (Gambar 2.7) 

dimana: 

𝐿  = panjang penghantar (meter) 

A = luas penampang penghantar (m2), dan  

ρ = resistivitas penghantar (Ωm) (Jati, 2010).  

Resistivitas ρ dan konduktivitas σ memiliki arti besaran-besaran yang 

menjelasakan tentang baik atau buruknya suatu material atau bahan dalam 

menghantarkan listrik (Suyoso, 2003). Berdasarkan Gambar (2.5) diketahui 

adanya hubungan resistansi dan resistivitas yang dirumuskan sebagai berikut 

𝑅 = 𝜌
𝐿

𝐴
 

dengan 

𝑅 =  
𝑉

𝐼
 

Sehingga resistivitasnya adalah: 

𝜌 =  
∆𝑉𝐴

𝐼𝐿
 

Persamaan (2.5) tersebut digunakan untuk medium yang homogen pada sampel 

batuan sehingga nilai resistivitas yang sebenarnya (True Resistivity) akan terukur. 

 

Gambar 2.7 Silinder Konduktor (Nurhidayah, 2013). 

 

2.4.2 Sifat Kelistrikan Batuan 

Batuan merupakan suatu materi-materi yang memiliki sifat kelistrikan dan 

tersusun oleh mineral. Sifat kelistrikan dari setiap batuan terbentuk dari media 

pembentuk batuan tersebut. Setiap batuan yang terdapat di bawah permukan bumi 

mempunyai nilai tahanan jenis yang berbeda-beda, hal tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu kepadatan suatu batuan, umur dari batuan, jumlah mineral 

(2.4) 

(2.5) 
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yang terkandung, kandungan elektrolit yang ada pada batuan, nilai permeabilitas 

dan  porositas, serta faktor lainnya. Sebagian batuan hanya memiliki satu 

kandungan yang terdaat di dalamnya, dan sebagian kecil lagi terbentuk dengan 

lebih dari satu mineral, maupun terkandung bahan organik serta bahan-bahan 

vulkanis. 

Sifat kelistrikan batuan merupakan karakteristik dari suatu batuan untuk dapat 

menghantarkan arus listrik. Batuan dianggap merupakan medium listrik 

contohnya seperti kawat penghantar listrik, yang akan mendapatkan tahanan jenis 

(resistivitas). Berdasarkan sumbernya, sifat listrik yang terdapat pada batuan 

berasal dari alam ataupun dari gangguan keseimbangan yaitu arus listrik yang 

diinjeksikan dengan sengaja ke dalam batuan yang akan mengakibatkan muatan di 

dalam batuan mengalami ketidakseimbangan (Dobrin, 1981). Aliran listrik di 

dalam batuan dan mineral dapat dibedakan menjadi tiga macam (Telford dkk., 

1990), dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konduksi Secara Elektronik (Ohmik) 

Konduksi ini merupakan kondisi dimana arus listrik dapat dialirkan dalam 

batuan maupun mineral oleh elektron bebas yang banyak terdapat di dalam 

batuan atau mineral tersebut. Aliran listrik ini dapat dipengaruhi juga oleh 

sifat maupun karakteristik dari masing-masing batuan yang dilewatinya. 

resistivitas (tahanan jenis) merupakan salah satu sifat atau karakteristiknya 

yang menunjukkan kemampuan material untuk menghambat arus listrik. 

Resistivitas memiliki pengertian yaitu nilainya tidak bergantung pada faktor 

geometri, sedangkan resistansi tidak hanya bergantung pada bahan tetapi 

bergantung juga pada faktor geometri atau bentuk bahan tersebut (Lowrie, 

2007). 

2. Konduksi Secara Elektrolitik 

Pada umumnya batuan dikenal sebagai penghantar yang buruk sehingga 

memiliki nilai resistivitas yang sangat tinggi. Umumnya, sifat yang dimiliki 

oleh suatu batuan ialah porus serta memiliki pori-pori yang terisi oleh fluida, 

yaitu air. Konduksi arus listrik dibawa oleh ion-ion elektrolitik dalam air 

tersebut. maka batuan-batuan tersebut menjadi penghantar elektrolitik, di 

mana konduksi arus listrik dibawa oleh ion-ion elektrolit dalam air. Oleh 
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sebab itu, batuan menjadi penghantar elektrolitik. Konduktivitas akan bernilai 

besar jika kandungan air di dalam batuan bertambah banyak, dan sebaliknya 

resistivitas akan bernilai semakin besar jika kandungan air dalam batuan 

berkurang. 

3. Konduksi Secara Dielektrik 

Kondisi ini merupakan kondisi saat batuan ataupun mineral memiliki elektron 

bebas yang sedikit atau tidak ada sama sekali yang akan mengakibatkan 

konduksi pada batuan atau mineral bersifat dielektrik terhadap aliran arus 

listrik. Namun dikarenakan adanya dampak pengaruh medan listrik dari luar 

maka elektron pada bahan berpindah dan bersatu berpisah dari inti, sehingga 

mengakibatkan polarisasi (Lowrie, 2007).  

 

2.4.3 Resistivitas Batuan 

Nilai tahanan jenis (resistivitas) batuan dipengaruhi dengan macam-macam 

material penyusunnya porositas, densitas, ukuran serta pori-pori batuan, 

kandungan air maupun kualitasnya, serta suhu yang terkandung di batuan tersebut. 

Berdasarkan nilai resistivitasnya (Telford dkk., 1990), batuan atau mineral di alam 

dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1. Konduktor Baik   : 10-8< ρ < 1 Ωm 

2. Konduktor Menengah  : 1 < ρ < 107 Ωm 

3. Isolator   : ρ > 107 Ωm 

Tabel 2.1 Tabel Resistivitas Batuan (Telford dkk., 1990). 

No Jenis Batuan Tahanan Jenis Batuan (Ωm) 

1 Pirit 0,01 –  1 x 102 

2 Kwarsa 5 x 102 – 8 x 105 

3 Kalsit 1 x 1012 - 1 x 1013 

4 Rock Salt  30 - 1 x 1013 

5 Granit 2 x 102 – 1 x 105 

6 Andesit 1,7 x 102 – 4,5 x 104 

7 Basalt  2 x 102 – 1 x 105 

8 Gamping 5 x 102 – 1 x 104 

9 Batu Pasir 2 x 102 – 8 x 103 

10 Shales  20 – 2 x 103 

11 Pasir 1 – 1 x 103 

12 Lempung 1 – 1 x 102 

13 Lanau 10 – 2 x 102 

14 Ground Water 0,5 – 3 x 102 
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15 Air Asin 0,2 

16 Magnetit 0,01 – 1 x 103 

17 Dry Gravel 6 x 102– 1 x 104 

18 Aluvium 10 – 8 x 102 

19 Kerikil 1 x 102– 6 x 102 

20 Konglomerat 2 x 103 – 104 

21 Schists 20 - 104 

22 Gneiss 6,8 x 104 (Basah) - 3 x 106 (kering) 

23 Tuffs 2 x 103 (basah) - 105 (kering) 
 

Tabel 2.2 Hubungan Antara Nilai Resistivitas dan Jenis Batuan (Yuliarman dkk., 2017). 

No 
Resistivitas 

(ohm.m) 
Jenis Batuan Tanah 

1 0 - 19,9 
Lempung lanauan dan tanah lanauan basah 

lembek 

2 19,9 - 148,25 Tanah Lanauan, pasiran 

3 148,25 – 203 
Tanah Lanauan, pasiran, dan batupasir kuarsa, 

gamping, serpih 

4 203 - 321,5 
Batupasir Kuarsa, Gamping, serpih berkekar 

terisi tanah lembap 

5 321,5 – 440 
pasir kerikil, terdapat lapisan lanau dan 

batupasir kuarsa, gamping, serpih 

6 440 – 1510 Batupasir Kuarsa, Gamping, serpih 

7 1510 – 2067 
Batupasir kuarsa, gamping, serpih, dan bijih 

besi 

8 2067 - 3274,5 Batupasir kuarsa, gamping,  dan bijih besi 

9 >3274,5 bijih besi 

 

Tabel 2.3 Interpretasi Hasil Inversi Konfigurasi Wenner (Arnita, 2019). 

No Resistivitas (ohm.m) Kedalaman (m) Ketebalan (m) Interpretasi 

1 1,29 - 14,0 2,50 - 8,00 8,00 - 19,90 Pasir 

2 31,1 - 68,9 2,50 - 19,90 2,50 - 19,90 Lanau 

3 153 – 339 2,50 - 8,50 2,50 - 8,50 Kuarsit 

 

Tabel 2.4 Nilai Resistivitas Batuan (Ali, 2019) 

No Jenis Batuan TahananJenis Batuan (Ωm) 

1 Batu Lempung 159 - 667 

2 Batu Pasir Lempungan 13,6 - 157 

3 Batu Lempung Pasiran 7,48 - 78 

4 Batu Tuff 38 - 352 

5 Batu Pasir Lempungan 8 - 28,4 
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Tabel 2.5 Beberapa Tahanan Jenis Batuan (Syofyan, 2017). 

No Batuan  Tahanan Jenis (ohm.m) 

1 Pasir Lempungan  30 – 215 

2 Lempung (Basah) 1 – 100 

3 Tanah Berpasir (Kering) 80 – 1050 

4 Tanah (40% Lempung) 8 

5 Tanah (20% Lempung) 33 

6 Lempung (Kering) 50 – 150 

7 Pasir Tuffan 20 – 100 

 

2.4.4 Konsep Resistivitas Semu (Apparent Resistivity) 

Metode geolistrik resistivitas memiliki asumsi bahwa dengan menganggap bumi 

bersifat homogen isotropis. Nilai resistivitas yang terukur ialah resistivitas 

sebenarnya dan tidak bergantung atas spasi elektroda. Kenyataannya, bumi  

berlapis-lapis dengan mempunyai nilai resistivitas pada tiap lapisan yang berbeda-

beda, sebagai akibatnya potensial yang diperoleh adalah pengaruh dari tiap 

lapisan-lapisan tersebut. Oleh karena itu, dikarenakan terdiri dari beberapa lapisan 

dan beberapa nilai untuk tiap lapisan maka nilai resistivitas yang terukur bukan 

merupakan nilai resistivitas sebenarnya. Dengan asumsi, nilai resistivitas yang 

diperoleh bukanlah nilai resistivitas yang sebenarnya, melainkan nilai resistivitas 

yang terukur merupakan nilai resistivitas semu (ρɑ) (Reynolds, 2005). 

Resistivitas semu menurut Milsom (2003) dapat dirumuskan sebagai berikut 

𝜌ɑ = 𝐾
∆𝑉

𝐼
 

dimana K merupakan faktor geometri dengan arti yaitu besaran koreksi letak 

elektroda potensial terhadap letak elektroda arus. Dengan mengukur ∆V dan I, 

maka akan didapatkan nilai resistivitas semu 𝜌ɑ (Reynolds, 2005).  

 

Gambar 2.8 Medium Berlapis dengan variasi harga resistivitas (Milsom, 2003). 

(2.6) 
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Dengan ρɑ resistivitas semu (apparent resistivity) adalah resistivitas berdasarkan 

dari suatu medium fiktif homogen yang ekivalen dengan menggunakan medium 

berlapis yang ditinjau. Dicontohkan dengan memisalkan jika terdapat suatu 

medium berlapis dengan terdiri dari dua lapis dan memiliki nilai resistivitas 

berbeda (ρ1 dan ρ2) kemudian dianggap sebagai medium satu lapis homogen yang 

memiliki satu nilai resistivitas yaitu sebesar ρɑ, dengan arti ρɑ merupakan nilai 

semu. Seperti konduktansi lapisan fiktif yang sama dengan jumlah konduktansi 

masing-masing lapisan σɑ = σ1 + σ2. Berdasarkan Prasetiawati (2004), berikut 

merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi nilai resistivitas semu, yaitu : 

1. Ukuran butir pada batuan, jika besar butir semakin kecil maka arus akan lolos 

dengan baik, sehingga nilai tahanan jenis akan mereduksi; 

2. Komposisi suatu mineral atau batuan, jika semakin banyak kandungan 

mineral clay akan mngakibatkan nilai resistivitas semakin kecil; 

3. Kandungan air, air tanah dan air permukaan adalah media yang mereduksi 

nilai tahanan jenis; 

4. Kelarutan garam dalam air pada batuan akan menyebabkan kandungan ion 

yang semakin tinggi pada air sehingga berfungsi sebagai konduktor; dan 

5. Kepadatan, jika batuan semakin padat maka nilai resistivitas akan semakin 

tinggi. 

 

2.4.5 Aliran Listrik Dalam Bumi 

Saat menginjeksikan arus melalui suatu elektroda,elektroda lain yang terpasang di 

sekitarnya, dapat mengukur nilai potensial akibat arus tersebut. 

1. Titik Arus Tunggal di Permukaan  

Pendekatan secara teori mengenai aliran listrik dalam bumi berlapis ialah dengan 

menganggap bahwa bumi merupakan medium yang  bersifat homogen isotropis.  

Apabila terdapat arus yang dialiri melalui sebuah elektroda yang diinjeksikan ke 

dalam permukaan bumi yang sifatnya homgehn isotopis, maka aliran arus tersebut 

akan menyebar ke dalam tanah secara radial. Penjelasanan umumnya, seperti 

elektroda arus yang diletakkan pada permukaan bumi menganggap bahwa udara 

bebas di atas permukaan bumi memiliki nilai konduktivitas tak hingga yaitu 

bernilai nol, sehingga garis potensialnya akan membentuk setengah bola.  
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Gambar 2.9 Titik Arus Tunggal di Permukaan (Telford dkk., 1990). 

Arus yang diinjeksikan dari titik sumber membentuk kontur ekuipotensial 

setengah bola di bawah permukaan bumi (Gambar 2.9). Arus yang terukur 

merupakan arus yang melalui melalui permukaan setengah bola, maka arus yang 

mengalir di bawah permukaan tersebut memiliki persamaan: 

𝐼 = 2𝜋𝑟2 𝐽 

dimana,  

𝐽 =  −𝜎
𝑑𝑣

𝑑𝑟
 

maka,  

𝐼 =  −2𝜋𝑟2𝜎
𝑑𝑣

𝑑𝑟
 

dengan,  

𝐴 =  𝑟2
𝑑𝑣

𝑑𝑟
 

sehingga, 

𝐼 =  −2𝜋𝜎𝐴 

Dengan menganggap variabel A adalah suatu konstanta, penyelesaian persamaan 

(2.11) adalah sebagai berikut: 

𝑑𝑉

𝑑𝑟
=  

𝐴

𝑟2
 

𝑑𝑉 =  
𝐴

𝑟2
𝑑𝑟 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 
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∫ 𝑑𝑉
0

𝑉

= 𝐴 ∫
1

𝑟2
𝑑𝑟

∞

𝑟

 

[𝑉]𝑉
0 = 𝐴 [−

1

𝑟
]

𝑟

∞

 

𝑉 = − 
𝐴

𝑟
 

Substitusikan persamaan (2.11) pada (2.12), diperoleh: 

𝑉 =  
1

2𝜋𝜎𝑟
 

Diketahui, bahwa reisistivitas merupakan kebalikan dari konduktivitas yang 

dinyatakan dalam persamaan berikut: 

𝜎 =  
1

𝜌
 

dengan mensubstitusikan persamaan (2.14) pada (2.13), diperoleh 

𝑉 =  (
1𝜌

2𝜋
)

1

𝑟
 

dimana, ∆V adalah beda potensial (V), I adalah kuat arus (A). Maka nilai 

resistivitas listrik yang diberikan oleh medium pada permukaan setengah bola di 

bawah permukaan adalah : 

𝜌 = 2𝜋𝑟
𝑉

𝐼
 

 

2. Dua Titik Arus di Permukaan 

Arus listrik diinjeksikan melalui elektroda arus C1 dan C2 dan nilai beda potensial 

diperoleh pada elektroda potenisal P1 dan P2. Garis ekuipotensial yang 

didapatkan akibat adanya sumber arus ganda di permukaan yaitu tegak lurus 

terhadap garis arus listrik. Nilai potensial yang didapatkan dari elektroda P1 dan 

P2 dengan jarak tertentu akan dipengaruhi oleh arus listrik pada elektroda arus C1 

dan C2 (Telford dkk.,1990). 

(2.15) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.16) 
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Gambar 2.10 Dua Titik Arus di Permukaan (Idris dkk., 2018). 

Oleh karena itu mengacu pada persamaan (2.15) maka potensial total di titik P1 

adalah: 

𝑉𝑃1 =  
𝐼𝜌

2𝜋
(

1

𝑟1
−

1

𝑟2
) 

dimana 𝑟1 dan r2 merupakan jarak antara elektroda P1 terhadap C1 dan C2 atau 

elektroda arus. Sedangkan potensial di elektroda P2 adalah: 

𝑉𝑃2 =   
𝐼𝜌

2𝜋
(

1

𝑟3
−

1

𝑟4
) 

sehingga nilai beda potensial P1 dan P2 adalah: 

∆𝑉 =  
𝐼𝜌

2𝜋
[(

1

𝑟1
−

1

𝑟2
) − (

1

𝑟3
−

1

𝑟4
)] 

Nilai resistivitas pada suatu medium adalah: 

𝜌 = 𝐾
∆𝑉

𝐼
 

dengan, 

𝐾 = 2𝜋 [(
1

𝑟1
−

1

𝑟2
) − (

1

𝑟3
−

1

𝑟4
)]

−1

 

 

Keterangan:  

∆V = Beda potensial (V) 

I = Kuat Arus (A) 

ρ = Resistivitas (Ωm) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

𝑟1 𝑟2 
𝑟3 𝑟4 

(2. 21) 

(2.20) 
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K  = Faktor Geometri (m) 

𝑟1 = Jarak C1P1 (m) 

𝑟2 = Jarak C2P2 (m) 

𝑟3 = Jarak C1P2 (m) 

𝑟4 = Jarak C2P2 (m) 

 

2.4.6 Konfigurasi Wenner 

Dalam eksplorasi menggunakan metode geolistrik, konfigurasi Wenner menjadi 

salah satu konfigurasi yang biasa digunakan. Konfigurasi Wenner terdiri dari 2 

elektroda arus dan 2 elektroda potensial dan memiliki jarak spasi elektroda AM = 

MN = NB = a. Jarak potensial dengan titik sounding-nya adalah a/2 dan jarak 

antar elektroda arus adalah tiga kali jarak elektroda potensial ke titik sounding-

nya atau 3a/2. Target kedalaman yang dapat diperoleh ialah a/2 (Wijaya, 2015). 

Pengukuran menggunakan konfigurasi Wenner dilakukan dengan cara menyusun 

elektroda dengan jarak yang sama antar elektroda (a), kemudian arus diinjeksikan 

ke permukaan bumi sehingga diperoleh nilai arus (I) dan beda potensial (∆V). 

Setelah itu elektroda dipindahkan sejauh a dengan batasan panjang lintasan yang 

telah ditentukan, kemudian pengukuran dilakukan dengan nilai a yang dikalikan 

dengan n (1, 2, 3,..) hingga susunan elektroda memenuhi panjang lintasan yang 

telah ditentukan. Nilai n akan berpengaruh pada kedalaman target yang 

didapatkan. Teknik pengukuran data ini merupakan perpaduan antara pemetaan 

resistivitas secara horizontal dengan teknik pendugaan resistivitas secara vertikal 

(Sehah & Sugito, 2011). 

Keunggulan konfigurasi Wenner adalah tingkat sensitivitas terhadap pengaruh 

nonhomogenitas benda di bawah permukaan secara horizontal dan resolusi 

vertikal yang baik. Konfigurasi Wenner baik digunakan untuk mengetahui jenis 

batuan yang ada di bawah permukaan di tiap lapisannya. Konfigurasi ini memiliki 

keunggulan dengan resolusi vertikal yang baik, namun tidak baik jika digunakan 

dalam target yang terlalu dalam dan sentitif membaca homogenitas batuan 

(Reynolds, 1997). 
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Gambar 2.11 Susunan Elektroda Arus dan Potensial Konfigurasi Wenner (Reynolds, 1997). 

 

Dari Gambar 2.10 terlihat bahwa jarak AM = MN = NB = a dan jarak AN = MB = 

2a. Untuk menghitung nilai resistivitas dibutuhkan faktor geometri yang 

ditentukan berdasarkan konfigurasi yang digunakan. Faktor geometri konfigurasi 

Wenner mengacu pada persamaan (2.21), dapat diperoleh sebagai berikut: 

𝐾 =  
2𝜋

[(
1
𝑟1 −  

1
𝑟2) − (

1
𝑟3 −  

1
𝑟4)]

 

𝐾 =  
2𝜋

[(
1
𝑎 − 

1
2𝑎) − (

1
2𝑎 −  

1
𝑎)]

 

𝐾 =  
2𝜋

2
𝑎 −  

2
2𝑎

 

𝐾 =  
2𝜋

1
𝑎

 

𝐾 = 2𝜋𝑎 

 

2.5 Batu Pasir Kuarsa 

2.5.1 Pengertian Batu Pasir Kuarsa 

Pasir kuarsa merupakan batuan beku asam dengan kandungan mineral kuarsa 

yang kemudian mengalami pelapukan (Mulyani, 2013). Batuan beku yang telah 

mengalami pelapukan kemudian akan mengalami sedimentasi oleh air dan angin 

dan terendapkan di tepi sungai, pantai atau danau (Hadi dkk., 2010). Di Indonesia 

(2.22) 
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biasa disebut dengan pasir putih karena memiliki warna putih dan banyak 

ditemukan di tepi sunga, panyai atau danau. Cadangan pasir kuarsa di Indonesia 

diperkirakan memiliki jumlah sebesar 4,55 milyar ton yang terbagi menjadi 

cadangan terukur 78,6 juta ton, cadangan terindikasi 12,4 juta ton, cadangan 

tereka 21,3 juta ton, dan cadangan hipotetik 4,4 juta ton (Ramadhan & Suparman, 

2018). 

Proses sedimentasi yang dialami dipengaruhi oleh proses genesa dan mineral 

pengotor sehingga mempengaruhi kualitas pasir kuarsa di Indonesia. Warna pada 

pasir kuarsa disebabkan oleh material pengotor yang ada didalam pasir kuarsa ini 

dan dapat dijadikan perkiraan presentase derajat kemurnian pasir kuarsa. Senyawa 

oksida besi  menyebabkan passir kuarsa terlihat berwarna kuning, secara visual 

pasir kuarsa bila mineral pengotornya terdapat unsur alumunium dan titan, dan 

unsur kalsium, magnesium, dan kallium membuat pasir kuarsa menjadi berwarna 

kemerahan. Pasir kuarsa dengan ukuran butir halus atau kurang dari 0,06 mm jika  

berada didaerah yang jauh dari batuan induk, dan ukuran kasar atau lebih dari 2 

mm jika berada dekat dengan batuan induk (Mulyani, 2013).  

Untuk penelitian lanjutan dalam menentukan potensi cadangan pasir kuarsa dapat 

dilakukan dengan membuat sumur uji pada daerah yang diindikasi memiliki 

kandungan pasir kuarsa. Menurut Suyartono (2003), tersedianya produksi , 

kelancaran operasi pertambangan, dan terjaminnya lingkungan pertambangan, 

maka penambangan pasir kuarsa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 

ramah terhadap lingkungan sekitar. 

 

2.5.2 Mineralogi pada Batu Pasir Kuarsa 

Umumnya di indonesia mineral pengotor yang terbawa dalam proses sedimentasi 

dalam pasir kuarsa disertai dengan komposisinya menurut Mulyani (2013) adalah  

sebagai berikut : 

1. SiO2 = 55,30 – 99,87%; 

2. Fe2o3 = 0,01 – 9,14%; 

3. Al2O3 = 0,01 – 19,00%; 

4. TiO2 = 0,01 – 0,94%; 
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5. CaO = 0,01 – 3,24%; 

6. MgO = 0,01 – 0,26%; dan  

7. K2O = 0,01 – 17,00%. 

 

2.5.3 Manfaat Batu Pasir Kuarsa 

Berbagai macam tempat industri banyak yang menggunakan pasir kuarsa dan 

syarat pasir kuarsa yang digunakan berbeda-beda dan tidak dapat dipastikan, 

namun yang paling utama adalah pembatasan oksida pengotor dan menjamin 

kemurnian  dari pasir kuarsa. Berikut industri yang menggunakan pasir kuarsa : 

1. Industri Gelas dan Kaca 

Pasir kuarsa merupakan bahan utama dalam pembuatan gelas dan kaca yang 

diproduksi pada umumnya. Kadang dalam pembuatan gelas dan kaca untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan formula yang umumnya digunakan 

ditambah oksida-oksida lainnya. 

2. Industri Semen 

Dalam industri ini, semen porland adalah produk yang menggunakan pasir 

kuarsa menjadi bahan tambahan sebagai pengontrol kandungan silika yang 

ada di dalam semen. Pencampuran pada semen ini juga menggunakan jumlah 

yang beragam tergantung pada jumlah silika yang diinginkan.  

3. Industri Bata tahan api 

Di industri  ini pasir kuarsa berfungsi sebagai pasir cetak dan faundry. Dalam 

industri tahan api, kuarsa yang digunakan dengan syarat umum seperti bentuk 

butir, distribusi ukuran, dan kandungan silika. 

4. Industri Keramik 

Pada industri ini, pasir kuarsa yang mentahlah yang digunakan, karena 

memiliki sifat yang baik sehingga memudahkan dalam proses pengeringan 

dan memberikan kerangka pada keramik.  
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