
 

 

6 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Geologi Regional 

Kabupaten Purworejo terletak pada daerah pulau jawa di area pegunungan Timur 

dengan posisi geografis 109° 47‟ 28” - 110° 08‟ 20” Bujur Timur, 7° 32‟ Lintang 

Selatan. Daerah ini memiliki iklim tropis basah dengan suhu udara tergolong 

rendah hingga sedang yaitu 19°C-28°C dan tingkat kelembaban udara sekitar 70-

90% dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan bulan Maret 

yang berkisar 289-311 mm (Bappeda, 2015). 

Kabupaten Purworejo berbatasan dengan kabupaten Wonosobo dan Magelang di 

sebelah Utara, Samudera Hindia di sebelah Selatan, Kabupaten Kebumen sebelah 

Barat dan Kabupaten Kulonprogo Provinsi DIY di bagian Timur. Kabupaten 

purworejo merupakan daerah yang termasuk ke dalam pegunungan Selatan yang 

memiliki formasi batuan Alluvium (Qa), formasi jongrangan (Tmj), formasi 

Breksi, formasi Halang (Tmph), dacite, coastal deposit, andesit (a), formasi 

peniron, formasi sentolo, formasi kebobutak (Tomv) (Bronto,2007).  

Karakteristik geologi dari Kabupaten Purworejo terdiri dari batuan sedimen dan 

perselingan batuan Gunung Api. Endapan yang terdapat di daerah ini adalah 

endapan Aluvium yang terdiri dari endapan Vulkanik Tua Maupun endapan 

Vulkanik campuran yang memiliki komponen berupa endapan sedimen dengan 

topografi tinggi di bagian Utara dan endapan Aluvium dataran sungai dengan 

topografi rendah di bagian Selatan. Sesar yang ada di Kabupaten ini adalah sesar 

Kulonprogo yang memotong Pegunungan Kulonprogo dan Kali Progo di bagian 

Utara-Timur Laut. Sesar kedua yaitu sesar serayu dengan arah Barat daya-Timur 

Laut diawali dari kali serayu memotong Pegunungan Dieng dan Gunung Api 

Sendoro. Gambar berikut merupakan peta geologi regional daerah penelitian. 
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Gambar 2.1 Peta Geologi Regional Daerah Penelitian (Wartono, dkk., 1995 dan Asikin, 

dkk., 1992). 

2.2 Fisiografi 

Daerah Jawa Tengah-Jawa Timur memiliki zona fisiografi dari Utara-Selatan 

dengan susunan Zona Dataran Aluvial Pantai Utara Jawa, Zona Depresi Semarang 

– Rembang, Zona Rembang, Zona Depresi Randublatung, Zona Kendeng, Zona 

Depresi Tengah/Zona Solo dan Zona Pegunungan Selatan. Kabupaten Purworejo 

merupakan daerah yang termasuk ke dalam Dataran Jawa Tengah Selatan yang 

membentang di sebelah Barat yaitu daerah Cilacap-Banyumas hingga sebelah 

Timur yaitu dataran Bantul-Yogyakarta. Dataran Jawa Selatan ini dibatasi oleh 

Pegunungan Serayu Selatan di Bagian Utara, Samudra Hindia di Bagian Selatan, 

Tinggian Karangbolong di Bagian Barat, dan Tinggian Pegunungan Kulon Progo. 

Pegunungan kulon progo membentuk sebuah oblong dome dengan arah dari Utara 

Timur laut – Selatan Barat daya dengan ukuran panjang 30 km dan lebar 20 km 

(Bammelen, 1949). 

Sungai yang ada di Purworejo memiliki aliran ke arah Selatan dengan pola di 

bagian hilir dan berkembang menjadi pola mendaun di kaki dan Lereng Selatan 
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Barat Daya Gunung Api Sindoro dan Gunung Sumbing di Utara Purworejo. Kali 

Luk Ulo merupakan aliran sungai utama yang ada di daerah Purworejo yang 

berada di sebelah Barat Daya, sedangkan di bagian tengah dan bagian Timur 

terdapat sungai utama yaitu Kali Bogowonto dan Kali Progo (Bammelen, 1949). 

Kabupaten purworejo terdapat sebuah sesar yaitu sesar Kulon Progo dari muara 

Kali Bogowonto ke Utara – Timur laut yang memotong sumbu Pegunungan 

Kulon Progo dan di sebelah Utara memotong Kali Progo. Kemenerusan sesar ini 

diperkirakan hingga Semarang Barat hingga Laut Jawa. Kemudian sesar terdapat 

sesar lain yaitu sesar serayu yang berarah Barat Daya – Timur Laut yang dimulai 

dari Kali serayu memotong pegunungan Dieng dan gunung api Sindoro. 

Kemenerusan sesar kedua ini di perkirakan ke arah Timur laut menyatu dengan 

sesar lasem di Selatan gunung muria (Bronto, 2007). Kondisi Fisiografi 

Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Gambar berikut. 

2.3 Stratigrafi 

Berdasarkan data peta geologi sistematik Lembar Kebumen (Asikin Dkk., 1992) 

dan Lembar Yogyakarta (Rahardjo dkk., 1977) batuan tertua yang ada di Jawa 

Tengah adalah satuan batuan Bancuh atau campur aduk dengan umur Pra-Tersier 

lebih dari 68 juta tahun lalu dan tersingkap di daerah Karangsambung Kebumen. 

Kemudian batuan sedimen non gung api terendapkan di atas area batuan bancuh 

secara tidak teratur pada lingkungan laut yang berumur eosen sekitar 40 juta tahun 

lalu. Formasi ini disebut Formasi Nanggulan di Pegunungan Kulon Progo dan 

Formasi Karang Sambung dan Formasi Totogan di Pegunungan Serayu Selatan. 

Formasi yang menjadi penyusun utama Pegunungan Serayu Selatan Dan 

Pegunungan Kulonprogo adalah Formasi Andesit (Bammelen, 1949) yang 

terbentuk sejak periode Oligosen 36 juta tahun lalu, saat Jawa Tengah mulai 

mengalami kegiatan vulkanisme pembentukan satuan batuan gunung api Tersier. 

Formasi batuan andesit ini terdiri dari batuan andesit, breksi dan tuff.  

Kegiatan vulkanisme tersier yang melemah menyebabkan adanya penurunan 

dataran menjadi laut dan mengendap membentuk Formasi Sentolo dan Formasi 

Joggrangan di Pegunungan Kulonprogo pada Miosen sekitar 13-15 juta tahun lalu. 

Formasi ini tersusun dari komponen klastika gunung api dan material karbonat 
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berbutir halus hingga sedang. Sedangkan Formasi Jonggrangan terdiri dari batu 

gamping masif. Proses geologi yang berupa vulkanisme zaman Kuarter pada 1,8 – 

2 juta tahun lalu menghasilkan gunung api sumbing dan gunung api sindoro di 

bagian Selatan. Daerah pantai Selatan Jawa Tengah diendapkan bahan rombakan 

yang membentuk endapan Aluvium. Menurut Sanyoto (2007), pada kedalaman 64 

meter di bawah endapan Pasir Pantai terdapat sedimen lempung pasiran yang di 

dalamnya banyak mengandung moluska yang menandakan endapan Laut Dangkal 

sampai rawa yang berumur Plio-Plistosen dan diperkirakan posisi stratigrafi 

sedimen lempung pasiran ini terletak di atas Formasi Sentolo. Gambar dibawah 

ini merupakan stratigrafi daerah Kabupaten Purworejo. 

 

Gambar 2.2 Stratigrafi Kabupaten Purworejo (Wartono dkk., 1995 dan Asikin dkk., 

1992).  

2.4 Metode Geolistrik 

Metode geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang menggunakan sifat 

kelistrikan bumi sebagai acuan dalam menginterpretasikan lapisan bawah 

permukaan bumi. Metode geolistrik terdiri dari dua jenis yaitu metode geolistrik 

aktif dan pasif. metode geolistrik aktif karena dalam proses akuisisi data 

dilakukan dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam permukaan tanah yang 

kemudian diukur potensial yang dihasilkan dari penginjeksian tersebut, metode 

geolistrik aktif adalah metode resistivitas. Sedangkan metode geolistrik pasif 
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menginterpretasikan lapisan bawah permukaan bumi dengan memanfaatkan 

aktivitas alami bumi yaitu aktivitas elektrokimia dan elektromekanik yang ada 

dalam material penyusun batuan. Metode geolistrik pasif ini adalah Self Potential 

dan Magnetotelluric (Ramadhan dkk., 2017). 

Metode Resistivitas merupakan salah satu metode geofisika aktif yang bertujuan 

untuk merepresentasikan lapisan bawah permukaan bumi dengan memperhatikan 

nilai tahanan jenis dari setiap lapisan batuan tersebut. Prinsip kerja metode 

resistivitas dilakukan dengan cara menginjeksikan arus listrik ke bawah 

permukaan tanah dengan melalui perantara dua buah elektroda arus dan 

mengamati beda potensial di permukaan dari setiap lapisan menggunakan dua 

buah elektroda potensial (Lowrie, 2007). 

2.4.1 Prinsip Dasar Metode Resistivitas 

Metode resistivitas dapat dilakukan dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam 

tanah yang diilustrasikan pada Gambar 2.3 melalui dua elektroda arus (C1 dan 

C2) dan dua elektroda potensial (P1 dan P2) yang berfungsi mengukur beda 

potensial yang muncul. Berdasarkan konfigurasi elektroda dan respon potensial 

yang terukur, maka sifat kelistrikan lapisan batuan bawah permukaan bumi dapat 

diperkirakan (Lowrie, 2007). Prinsip pengukuran geolistrik dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

Gambar 2.3 Ilustrasi Pengukuran Geolistrik (Lowrie, 2007). 

Kedalaman lapisan batuan yang bisa ditembus oleh arus listrik dapat dilihat dari 

setengah jarak bentangan AB atau AB/2 (hanya berlaku bagi arus listrik DC), 

sehingga dapat dilihat bahwa arus listrik yang di injeksi akan berbentuk setengah 
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bola. Gambar-gambar berikut merupakan susunan elektroda dari pengukuran 

metode resistivitas. 

 

Gambar 2.4 Susunan elektroda arus dan potensial (Telford dkk., 1990). 

 

Gambar 2.5 Susunan elektroda pengukuran resistivitas pada area tanah berlapis (Kirsch, 

2006). 

Hukum Ohm merupakan prinsip dasar dari metode Resistivitas yang menyatakan 

bahwa beda potensial yang muncul di ujung suatu medium berbanding terbalik 

dengan luas penampangnya dan berbanding lurus dengan arus listrik yang 

mengalir di dalam medium tersebut. Hubungan antara resistansi dengan 

pernyataan tersebut dapat dilihat pada Gambar rangkaian berikut. 

 

Gambar 2.6 Rangkaian listrik Resistansi secara sederhana (Lowrie, 2007). 

dengan persamaan, 

                  (2.1) 

V sebagai nilai beda potensial antara kedua elektroda (V), I adalah arus listrik 

yang mengalir (A), dan R adalah nilai resistansi ( ). Menurut Hukum Ohm, nilai 
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Hambatan atau resistansi tidak tergantung I atau seberapa besar arus listrik, karena 

resistansi dianggap memiliki nilai yang konstan, maka dapat ditulis dengan 

persamaan berikut, 

   
 

 
               (2.2) 

Namun, di suatu kondisi nilai resistansi dapat memiliki nilai yang berbeda-beda, 

yaitu pada saat suatu kawat memiliki panjang L (m), luas penampang A (m
2
), dan 

resistivitas     . Maka dengan mengacu pada Lowrie (2007), nilai resistansi     

dapat dirumuskan sebagai berikut, 

 

Gambar 2.7 Silinder Konduktor (Haryanto, 2011) 

    
 

 
              (2.3) 

Lalu dengan mensubstitusikan persamaan 2.1 dengan 2.3, didapatkan persamaan 

resistivitas, 

   
  

  
              (2.4) 

dengan   adalah tahanan jenis batuan     ,   adalah potensial dua elektroda 

(volt), I sebagai arus listrik (ampere), L adalah panjang lintasan (meter) dan A 

adalah luas penampang (meter
2
). 

2.4.2 Potensial Pada Bumi Homogen Isotropis 

Metode resistivitas menginterpretasikan lapisan-lapisan batuan di bawah 

permukaan bumi dengan menggunakan pendekatan sederhana yaitu dengan 

menganggap lapisan bumi bersifat homogen isotropis, sehingga nilai resistivitas 

tidak tergantung pada sumbu koordinat. Saat bumi diinjeksikan oleh arus tunggal 

  yang akan menimbulkan adanya penyaluran potensial. Menurut Syamsuddin 

(2007), Hukum Kekekalan Muatan merupakan hukum yang mendasari aliran arus 
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yang mengalir dalam bumi yang bersifat homogen isotropis. Berikut merupakan 

hukum kekekalan jika ditulis secara matematis : 

   ⃗    
  

  
             (2.5) 

Ket : 

  = Rapat arus (ampere/meter
2
) 

  = rapat muatan (coulomb/meter
3
) 

Namun apabila besar arus konstan atau tetap maka persamaan 2.5 menjadi : 

   ⃗                 (2.6) 

  Menurut hukum Ohm nilai   (rapat arus) akan sebanding dengan besarnya   

(medan listrik), dimana hubungan rapat arus dengan medan listrik adalah : 

   
 

 
                 (2.7) 

Dengan       maka didapat persamaan rapat arus secara matematis : 

                    (2.8) 

Merujuk dari persamaan 2.6 nilai   konstan maka   juga konstan untuk medium 

homogen isotropis, sehingga diperoleh persamaan Laplace secara matematis yaitu: 

                   (2.9) 

Model permukaan bumi yang berbentuk setengah bola dengan nilai konduktivitas 

udara sebesar nol maka arus yang dialirkan dari permukaan akan menyebar ke 

segala arah dengan besar arus yang sama. Menurut Syamsuddin (2007) Persamaan 

Laplace yang berhubungan dengan kondisi ini adalah : 

 

  

 

  
(    

  
)   

 

  

 

    

 

  
(    

  

  
)  

 

       

  

          (2.10) 

2.4.3 Aliran listrik dalam bumi 

Metode geolistrik merupakan metode geofisika yang memanfaatkan sifat 

kelistrikan lapisan di bawah permukaan bumi. Untuk memahami konsep aliran 

listrik di dalam bumi, maka metode ini memiliki asumsi bahwa bumi memiliki 

lapisan yang homogen isotropis yang artinya lapisan tersebut memiliki nilai 

hambatan jenis yang sama. Prinsip dari metode geolistrik ini sendiri adalah 

mengukur potensial dari suatu elektroda potensial yang diakibatkan oleh 

penginjeksian arus dari elektroda arus. Aliran arus di dalam bumi yang bersumber 
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dari sumber arus di dalam bumi akan membentuk permukaan bola di dalam 

permukaan bumi (Telford dkk., 1990) dapat dilihat pada Gambar di bawah ini : 

 

Gambar 2.8 Potensial dengan sumber arus di dalam bumi (Telford dkk., 1990) 

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka jumlah arus yang keluar jika bumi dianggap 

homogen isotropis dan aliran arus menyebar ke segala arah membentuk bola dapat 

dihitung dengan persamaan : 

                  (2.11) 

Dengan   adalah hambatan jenis,   merupakan jari-jari,   adalah kuat arus,    

adalah rapat arus dan A merupakan permukaan bola, maka rapat arus merupakan 

turunan dari tegangan terhadap jarak dan memiliki persamaan : 

    
 

  

  

  
           (2.12) 

Substitusikan  persamaan 2.6 kedalam persamaan 2.5, 

        
 

  

  

  
           (2.13) 

dengan, 

       

  
            (2.14) 

Menjadi, 

   
   

  
           (2.15) 

Kemudian integralkan nilai  , 

r 

A 
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           (2.16) 

∫    ∫
 

      

   
 

 
           (2.17) 

Dari persamaan 2.16, maka persamaan A menjadi, 

   
  

   
           (2.18) 

Kemudian substitusikan persamaan 2.18 dengan 2.19 

   
  

   
           (2.19) 

sehingga diperoleh persamaan resistivitas sumber arus tunggal di dalam bumi 

yang membentuk permukaan bola yaitu : 

     
 

 
           (2.20) 

Keterangan: 

ρ = Hambatan jenis (Ωm) 

V = Potensial (volt) 

I = Arus listrik (ampere) 

r = Jari-jari (m) 

  = Permukaan Bola (m) 

  = Rapat Arus (     

Aliran listrik di dalam bumi dapat dipelajari secara teori dengan mengasumsikan 

bumi sebagai lapisan yang homogen isotropis. Jika bumi yang dianggap homogen 

isotropis dialiri arus listrik oleh sebuah elektroda yang berada di atas permukaan 

tanah, maka akan terjadi penyebaran aliran arus secara radial. Jika konduktivitas 

udara di atas permukaan bumi bernilai nol, maka garis potensial yang dihasilkan 

oleh penginjeksian arus listrik oleh sebuah elektroda tersebut akan berbentuk 

setengah bola  yang dapat dilihat pada Gambar berikut (Telford dkk., 1990) : 
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Gambar 2.9 Potensial dengan Sumber arus di permukaan bumi (Telford dkk., 1990) 

Jika sumber arus listrik berada diatas permukaan tanah dan konduktivitas udara 

dianggap tidak ada atau sama dengan nol, maka aliran arus yang terbentuk di 

dalam bumi adalah setengah bola. Permukaan setengah bola : 

   
  

   
           (2.21) 

Dan nilai V menjadi,  

  (
  

  
)

 

  
           (2.22) 

Maka nilai resistivitas yang didapat oleh medium setengah bola adalah : 

     
 

 
           (2.23) 

Dengan   sebagai resistivitas semu (  ), r adalah jari-jari medium (m), V adalah 

potensial (V) dan I adalah kuat arus yang mengalir (A). 

 

Gambar 2.10 Susunan elektroda arus ganda dan potensial pada medium homogen 

isotropis (Alotaibi dkk., 2019). 

Aliran listrik di dalam bumi yang dialiri arus listrik oleh sumber arus listrik ganda 

akan menghasilkan medium aliran listrik dari dua arah. Dari Gambar di atas dapat 
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dilihat bahwa nilai potensial di elektroda potensial P1 dan P2 dipengaruhi oleh 

aliran yang diinjeksi dari elektroda arus C1 dan C2. Arus yang diinjeksikan pada 

elektroda arus C1dan C2 bernilai sama, maka nilai potensial P1 terhadap C1 

adalah. 

   
  

    
           (2.24) 

Arus yang diinjeksikan pada elektroda arus C1dan C2 bernilai sama namun 

berlawanan arah, maka nilai potensial P2 terhadap C2 adalah. 

   
  

    
           (2.25) 

Kemudian dapat diperoleh nilai potensial total     adalah. 

           : 

    
  

  
(

 

  
 

 

  
)               (2.26) 

Kemudian lakukan perhitungan serupa dengan nilai potensial total P1 pada nilai 

potensial total P2, 

    
  

  
(

 

  
 

 

  
)               (2.27) 

Sehingga dapat diketahui nilai beda potensial antara titik elektroda potensial P1 

dan P2 adalah 

              

   
  

  
*(

 

  
 

 

  
)(

 

  
 

 

  
)+         (2.28) 

Maka didapat rumus rho: 

   
  

 
           (2.29) 

Dengan nilai   sesuai dengan persamaan 2.31. 
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2.4.4 Porositas dan Permeabilitas 

Porositas merupakan ruang kosong yang terdapat di suatu batuan atau suatu 

lapisan. Ruang ini dapat menjadi celah dalam meloloskan maupun menyimpan 

fluida. Nilai porositas sendiri dapat ditentukan  dengan melihat ukuran butir  dari 

suatu lapisan yang berbeda-beda pada setiap jenis material penyusunnya. Archie 

(1941) menyatakan bahwa nilai  

Tabel 2.1 Porositas material penyusun akuifer (Todd, 1995) 

No. Material Porositas (%) 

1 Kerikil kasar 28 

2 Kerikil sedang 32 

3 Kerikil halus 34 

4 Pasir kasar 39 

5 Pasir sedang 39 

6 Pasir halus 43 

7 Lanau 46 

8 Lempung 42 

9 Batupasir 33 

10 Batugamping 30 

Permeabilitas merupakan kemampuan suatu lapisan dalam menyimpan dan 

melewatkan air. Dalam menentukan nilai permeabilitas suatu lapisan batauam 

dapat dilakukan dengan berdasarkan pendekatan tekstur tanah dan material 

penyusun lapisan tersebut. Tekstur lapisan dan material penyusun lapisan dapat 

ditentukan berdasarkan pada interpretasi data geolistrik dengan rentang nilai 

permeabilitas melihat hasil penelitian dari Todd (1995) pada Tabel berikut : 

Tabel 2.2 Permeabilitas material penyusun akuifer (Todd, 1995) 

Material 
Permeabilitas 

(m/hari) 

Kerikil Kasar 150 

Kerikil Sedang 270 

Kerikil Halus 450 

Pasir Kasar 45 

Pasir sedang 12 

Pasir halus 2,5 

Lanau 0,08 
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Lempung 0,0002 

Batupasir halus 0,2 

Batupasir sedang 3,2 

Batugamping 0,94 

Pasir gumuk 20 

Hubungan Porositas dan Permebilitas batuan dengan nilai resistivitas adalah 

berbanding terbalik sesuai dengan hukum archie yang tertera pada rumus 2.26 

yang menyatakan bahwa semakin baik porositas dan permeabilitas maka nilai 

konduktivitas akan semakin besar dan resistivitas akan semakin kecil. 

2.4.5 Konsep Dasar Resistivitas Semu 

Metode geolistrik memanfaatkan sifat kelistrikan batuan dalam mengidentifikasi 

litologi bawah permukaan. Oleh karena itu, nilai tahanan jenis dari suatu batuan 

atau mineral adalah hal utama yang menjadi pertimbangan. Namun, metode ini 

menganggap bahwa bumi terdiri dari lapisan yang homogen. Pada kenyataannya, 

bumi tersusun dari beberapa lapisan yang memiliki nilai tahanan jenis yang 

berbeda pula. Sehingga dalam metode resistivitas ini yang didapat bukanlah nilai 

resistivitas sebenarnya, melainkan resistivitas semu yang terukur dengan asumsi 

bahwa bumi terdiri dari lapisan yang homogen isotropis (Danusaputro, 2006). 

Nilai resistivitas sendiri dipengaruhi oleh tahanan jenis dari masing-masing 

lapisan pembentuk Formasi Geologi suatu daerah dan jarak spasi elektroda yang 

digunakan saat akuisisi data di lapangan, karena adanya pengaruh faktor geometri 

dari setiap konfigurasi maka nilai resistivitas semu (rho apperant) juga akan 

berbeda. Dalam hal ini jarak spasi elektroda arus (AB) sangat mempengaruhi 

seberapa besar penetrasi kedalaman yang dicapai. Semakin besar jarak spasi AB 

maka nilai rho apperant suatu batuan yang didapat akan semakin dalam, 

begitupun jika bentangan AB maka akan memberikan nilai rho apperant yang 

dekat dengan permukaan (dangkal) (Kirsch, 2006). Gambar berikut merupakan 

ilustrasi yang menggambarkan resistivitas semu dengan keadaan lapisan bawah 

permukaan bumi yang sebenarnya. 
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Permukaan Bumi    Permukaan Bumi 

 
Kondisi sebenarnya di bawah permukaan 

bumi 

Resistivitas semu yang terukur di 

permukaan bumi 

Gambar 2.11 Konsep resistivitas semu dan kondisi bawah permukaan bumi sebenarnya 

(Dwi dan Danusaputro, 2012) 

Data yang didapat pada saat akuisisi di lapangan adalah nilai potensial, tegangan 

dan self potential. Sehingga untuk mengetahui nilai resistivitas semu (rho 

apperant) dapat dihitung menggunakan persamaan berikut (Kirsch, 2006). 

    (
  

 
)           (2.30) 

Keterangan ,    : Resistivitas Semu (Ωm)    : Tegangan (V)  

         K  : Faktor Geometri (m)  I : Kuat Arus (A) 

2.4.6 Vertical Electrical Sounding (VES) 

Vertical Electrical sounding (VES) merupakan teknik pengukuran metode 

geolistrik yang bertujuan untuk mengetahui lapisan bawah permukaan yang 

memiliki lapisan yang rata secara vertikal dengan memperhatikan variasi 

resistivitas yang dapat direalisasikan dengan penampang resistivitas 1D. Target 

geologi yang biasanya di eksplor menggunakan metode ini adalah batuan sedimen 

dari litologi yang berbeda, lapisan akuifer guna menentukan potensi air tanah, 

batuan sedimen yang melapisi batuan beku atau mengetahui batuan beku yang 

mengalami pelapukan. Dalam survey VES akan menghasilkan sebuah penampang 

1D yang berupa jumlah lapisan, ketebalan dan nilai resistivitas dari setiap lapisan 

suatu daerah. Pengukuran VES dapat dilakukan dengan cara menginjeksikan arus 

listrik dan memperbesar jarak spasi elektroda arus (AB) secara bertahap dengan 

konsep faktor geometri AB lebih besar dari MN. Dengan cara memperbesar jarak 

spasi elektroda arus tersebut, maka penetrasi kedalaman dari metode ini akan 

semakin baik. Dalam pengukuran VES dapat digunakan berbagai macam 

konfigurasi elektroda, namun yang paling umum dan sering digunakan adalah 

konfigurasi Schlumberger. Sehingga pada saat akuisisi di lapangan, elektroda 
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potensial (MN) diletakkan dengan jarak sekecil mungkin agar mendapatkan 

penetrasi kedalaman yang baik. Namun dikarenakan kurangnya tingkat sensitifitas 

alat, maka jarak spasi MN disesuaikan dengan jarak spasi AB yaitu tidak lebih 

dari 1/5 jarak spasi elektroda arus (AB).  

 

Gambar 2.12 Sounding Curve konfigurasi Schlumberger (Kirsch, 2006) 

2.4.7 Konfigurasi Schlumberger 

Konfigurasi Schlumberger merupakan konfigurasi yang baik dalam pengukuran 

VES. Dalam konfigurasi Schlumberger, idealnya jarak elektroda potensial/MN 

secara teori tidak harus diubah-ubah dan dibuat sekecil-kecilnya, namun karena 

kepekaan alat ukur yang terbatas, maka jarak elektroda potensial/MN perlu diubah 

saat elektroda arus sudah relatif besar dengan ketentuan perubahan jarak MN 

setidaknya kurang dari 1/5 jarak AB (Kirsch, 2006).  

Konfigurasi ini dapat mendeteksi non-homogenitas lapisan batuan di bawah 

permukaan bumi hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai rho apperent 

saat terjadi perubahan jarak elektroda MN/2. Selain itu, konfigurasi ini juga 

memiliki penetrasi kedalaman yang cukup baik sehingga tepat digunakan untuk 

interpretasi lapisan batuan yang cukup dalam secara horizontal. Kelemahan dari 

konfigurasi ini adalah diperlukannya multimeter dengan karakteristik high 

impedansi akurasi tinggi yang dilihat dari tegangannya minimal 2-4 digit di 

belakang koma. Selain itu, diperlukan daya pengirim arus yang memiliki tegangan 

listrik DC besar agar mengatasi pembacaan tegangan MN yang kecil terutama saat 

jarak AB sudah terlalu besar (Maemuna, 2017).  
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   a         b 
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       r3             r4 

Gambar 2.13 Skema Elektroda pada konfigurasi Schlumuberger (Telford dkk., 1990) 

Konfigurasi Schlumberger memiliki susunan elektroda dengan jarak spasi 

elektroda arus dan elektroda potensial yang berbeda. Hal itu menyebabkan nilai 

resistivitas yang dihasilkan dipengaruhi oleh faktor geometri dari jarak spasi antar 

elektroda, dengan persamaan nilai faktor geometri (K) adalah. 
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Keterangan : 

  = Jarak C1 ke P1 (m) 

   = Jarak C2 ke P1 (m) 

   = Jarak C1 ke P2 (m) 

   = Jarak C2 ke P2 (m) 

  = Jarak antara titik tengah ke C1 atau C2 (m) 

  = Jarak antara titik tengah ke P1 atau P2 (m) 

  = faktor Geometri (m) 

2.4.8 Sifat kelistrikan batuan 

Batuan merupakan susunan dari berbagai jenis mineral yang masing-masing 

mempunyai sifat kelistrikan yang berbeda-beda. sifat kelistrikan batuan adalah 

karakteristik dari batuan yang dianggap sebagai medium yang dapat 

    A    M                          N         B 
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menghantarkan arus listrik. Batuan yang terdiri dari berbagai komponen akan 

menimbulkan adanya perbedaan daya hantar listrik yang dipengaruhi oleh adanya 

perbedaan tahanan jenis atau resistivitas  yang dimiliki batuan. Resistivitas sendiri 

merupakan sifat fisik batuan yang menunjukkan kemampuan batuan tersebut 

dalam menghantarkan listrik (Kirsch, 2006). 

Resistivitas berbeda dengan resistansi (Hambatan), dimana resistansi merupakan 

hambatan aliran arus listrik yang tidak bergantung pada geometri suatu bidang. 

Sedangkan resistivitas merupakan hambatan listrik yang tidak hanya bergantung 

pada suatu bahan namun dipengaruhi juga oleh faktor geometri dan bentuk bahan 

tersebut. Nilai Resistivitas batuan dapat dipengaruhi oleh porositas, kadar air dan 

mineral yang terkandung di dalam batuan tersebut. Batuan yang memiliki banyak 

elektron bebas sehingga dapat mengalirkan arus listrik disebut dengan konduksi. 

Konduksi yang terjadi dalam batuan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu 

(Telford dkk., 1990) : 

1. Konduksi secara dielektrik 

Pada kondisi ini elektron bebas pada batuan dan mineral hanya sedikit bahkan 

tidak ada sama sekali. Adanya pengaruh medan listrik dari luar batuan akan 

menyebabkan berpindahnya elektron kemudian berkumpul terpisah dari inti 

kemudian terjadi polarisasi. 

2. Konduksi secara elektrolitik 

Batuan yang memiliki pori-pori dan di dalamnya terisi oleh fluida, maka fluida 

tersebut akan menghantarkan arus listrik melalui ion-ion elektrolitik dalam fluida. 

Sehingga konduktivitas dan resistivitas batuan berpori ini tergantung volume 

fluida pengisi pori-pori batuan dan susunan pori batuan itu sendiri. Semakin besar 

kandungan fluida yang terdapat pada pori suatu batuan, maka akan semakin kecil 

nilai resistivitas dan semakin besar nilai konduktivitasnya, begitupun sebaliknya. 

Menurut persamaan Archie: 

                      (2.32) 

Dengan    adalah resistivitas batuan,   adalah porositas,   adalah fraksi pori-pori 

yang berisi air. Konstanta dari persamaan tersebut disimbolkan dengan  ,   dan 

 . Dalam hal ini   juga disebut sebagai faktor sementasi. Sedangkan untuk nilai n 
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Schlumberger disarankan menggunakan nilai   = 2 dan    adalah resistivitas air. 

(Lowrie, 2007)  

3. Konduksi secara elektronik 

Kondisi ini dapat terjadi saat batuan mengandung banyak elektron bebas yang 

berfungsi mengalirkan arus listrik dalam batuan atau mineral tersebut. Aliran arus 

listrik pada kondisi ini juga dipengaruhi oleh karakteristik dan sifat batuan atau 

mineral yang dilewatinya. 

Konduktor merupakan material penghantar arus listrik yang paling baik karena 

memiliki elektron bebas yang banyak dengan rentang nilai resistivitas        

      , sedangkan isolator merupakan kebalikan dari konduktor yaitu sebagai 

penghantar arus listrik yang buruk karena tidak memiliki elektron  bebas dengan 

rentang nilai resistivitas sebesar         . Semikonduktor adalah material 

yang dapat menghantarkan arus listrik, namun bukan sebagai konduktor dengan 

nilai resistivitas              . Tabel berikut merupakan harga tahanan 

jenis dari batuan dan mineral. 

Tabel 2.3 tabel resistivitas mineral, batuan dan fluida (Asmaranto, 2012). 

Material Bumi Resistivitas (    Material Bumi Resistivitas (    

Logam Batuan Sedimen 

Tembaga 1,7 X 10
-8

 Batu Lempung 10-110
3
 

Emas 2,4 X 10
-8

 Tuff Pasiran 1-1 x 10
8
 

Perak 1,6 X 10
-8

 Batu Gamping 50-1 x 10
7
 

Grafit 1 X 10
-3

 Dolomit 100-1 x 10
4
 

Besi 1 X 10
-7

 Sedimen Lepas 

Nikel 7,8 X 10
-8

 Pasir 1-1 x 10
3
 

Timah 1,1 X 10
-7

 Lempung 1-1 x 10
2
 

Batuan Kristalin Air Tanah 

Granit 10
2
 – 10

6
 Air Sumur 0,1-1 x 10

3
 

Diorit 10
4
 – 10

5
 Air Payau 0,3 x 1 

Gabro 10
3
 – 10

6
 Air Laut 0,2 

Andesit 10
2
 – 10

4
 Air Asin (Garam) 0,05 – 0,2 

Basalt 10 – 10
7
   

Sekis 10 – 10
4
   

Gneiss 10
4
 – 10

6
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Tabel 2.4 Nilai resistivitas tanah, fluida dan batuan (Muhardi, dkk., 2019). 

Litologi Resistivitas (Ωm) 

Top soil 21,96-717,78 

Pasir Lempungan 3,16-199,21 

Lempung 0,71-43,57 

Batupasir/Breksi  5,49-64,97 

 

Tabel 2.5 klasifikasi nilai tahanan jenis (Santoso, 2012). 

Nilai Tahanan 

Jenis (Ωm) 
Hidrostratigrafi 

>750 Pasir marin-eolin kering (indikasi zona aerasi) 

25-750 Pasir marin jenuh airtanah tawar (indikasi akuifer) 

10-25 
Lempung marin bercampur lanau dan pasir marin halus 

mengandung airtanah payau (indikasi akuitard) 

1-10 
Lempung marin mengandung airtanah payau (indikasi 

akuiklud) 

>1 
Lempung marin mengandung airtanah asin (indikasi zona 

interface) 

2.5 Pemodelan Geofisika 

Permodelan dalam geofisika terdiri dari dua macam yaitu permodelan kedepan 

(forward modelling) dan permodelan kebelakang (inverse modelling). Permodelan 

kedepan merupakan permodelan dimana parameter matematis yang diturunkan 

berdasarkan konsep fisika dari permasalahan yang ada. Menurut Grandis (2009) 

proses pendekatan terhadap data lapangan untuk mendapatkan respon model 

dilakukan dengan proses uji coba pada nilai parameter model yang diubah. 

Sedangkan, inverse modeling merupakan proses pengolahan data lapangan yang 

diselesaikan dengan proses matematis untuk mendapatkan informasi mengenai 

persebaran sifat fisis yang berada pada bawah permukaan. Menurut Grandis 

(2003) proses inversi memiliki tujuan untuk mencari model yang mirip dengan 

nilai pengukuran saat di lapangan. Inversi baik digunakan untuk memperkirakan 

model dengan data observasi dengan menerapkan fungsi selisih terkecil antara 
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data yang terukur dengan data observasi. Secara umum, hubungan antara data 

dengan parameter model yang tidak linear dapat dinyatakan dengan persamaan : 

d = g(m)                                              (2.32) 

Keterangan: 

d  : data 

g : fungsi pemodelan kedepan 

m : parameter model 

2.6 Air Tanah 

Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah. Syarat 

terbentuknya air tanah adalah adanya zona jenuh air yang mengisi rongga-rongga 

pori batuan atau tanah. Air tanah juga merupakan hasil dari keberlangsungan 

siklus hidrologi yang ada di alam saat ini (Kirsch, 2006). Air tanah dalam 

merupakan hasil dari proses siklus hidrologi, dimana air hujan yang jatuh dari 

hulu atau dataran yang lebih tinggi dan berada di atas kaki pegunungan atau 

daerah yang biasa disebut sebagai daerah  tangkapan hujan (catchment area). 

Kemudian air hujan tersebut masuk dan mengalir ke dalam tanah ke lapisan 

pembawa air menuju satu cekungan yang berada di bawah permukaan tanah dan 

menempati lapisan batuan lolos air  yang disebut akuifer. Dalam sistem air tanah, 

antara akuifer atas dan akuifer bawah dibatasi oleh lapisan batuan yang kedap air 

atau impermeable (Kirsch, 2006). 

Air tanah dibagi menjadi dua yaitu, air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air 

tanah dangkal adalah air tanah berasal dari air hujan yang terletak tidak jauh dari 

permukaan tanah dan berada diatas lapisan kedap air. Sedangkan air tanah dalam 

merupakan air tanah yang berasal dari air hujan namun telah mengalami 

penyerapan dan filtrasi oleh tanah, batuan maupun mineral yang dilewati oleh air 

tersebut. Jika dilihat dari proses terbentuknya, maka air tanah dalam memiliki 

karakteristik yang lebih jernih dibandingkan dengan air tanah dangkal 

(Kumalasari & Satoto, 2011). 

Dalam Formasi geologi, air tanah terbagi dalam beberapa klasifikasi yaitu: 

1. Lapisan batuan lambat air (Akuitar) yaitu lapisan batuan yang tidak dapat 

meloloskan air dalam jumlah yang banyak dengan gerakan air yang cukup 
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lambat namun dapat menyimpan air, lapisan lempung pasiran merupakan 

salah satu contoh Akuitar; 

2. Lapisan batuan kedap air (Akuiklud) adalah lapisan batuan jenuh air namun 

tidak dapat meloloskan air. Salah satu contoh lapisan ini adalah lapisan 

lempung; 

3. Lapisan kebal air (Akuifug), lapisan ini merupakan lapisan yang tidak 

mengandung air dan tidak dapat meloloskan air. Lapisan ini biasanya terdiri 

dari komponen batuan beku atau metamorf dan mineral yang memiliki tingkat 

kompaksi yang tinggi. 

4. Lapisan pembawa air (Akuifer) merupakan lapisan yang jenuh air dan dapat 

meloloskan air secara baik. Lapisan ini biasanya merupakan lapisan yang 

memiliki porositas dan permeabilitas yang baik, contohnya kerikil dan pasir. 

Lapisan akuifer sendiri terdiri dari beberapa tipe yaitu akuifer bebas, akuifer 

tertekan dan Semi Confined (Leaky) aquifer (Muchamad, 2016). 

Definisi dari jenis – jenis lapisan akuifer menurut Muchamad (2016) adalah 

sebagai berikut. 

1. Akuifer Bebas 

Akuifer bebas merupakan akuifer yang hanya memiliki satu lapisan pembatas 

yang bersifat impermeabel di bagian bawah. Muka air tanah ini akan bergerak 

naik-turun sesuai dengan musim daerah tersebut.berikut merupakan Gambar 

dari akuifer bebas. 

 
Gambar 2.14 Sistem akuifer bebas (Rahim dan Azhar, 2020). 

2. Akuifer tertekan 

Akuifer tertekan ini merupakan akuifer yang berada diantara kedua lapisan 

yang bersifat impermeabel dan merupakan akuifer yang jenuh air. Akuifer ini 

terisi penuh oleh air tanah sehingga muka air tanah yang diapit kedua lapisan 

impermeabel tersebut tidak bersifat bebas. 
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Gambar 2.15 Sistem akuifer tertekan (Rahim dan Azhar, 2020). 

3. Akuifer Semi-tertekan 

Akuifer ini terdiri dari lapisan bagian atas yang merupakan akuitar dan lapisan 

bawah yang merupakan akuiklud. Sehingga lapisan ini dapat menyimpan air 

karena bagian atas akuifer masih dapat meloloskan air walaupun secara 

lambat. 

 
Gambar 2.16 Sistem akuifer semi-tertekan (Yohanis, 2020). 

 

4. Akuifer melayang 

Akuifer yang terbentuk di dalam zona aerosi dan terletak di atas lapisan 

impermeabel. 

 
Gambar 2.17 Akuifer Melayang (Yohanis, 2020). 

 


