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BAB II LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Geologi Daerah Penelitian 

Geologi regional adalah informasi tentang struktur geologi dengan skala besar suatu 

daerah. Perlu dilakukan penelitian dan membuat gambaran umum tentang kondisi 

geologi daerah penelitian, yang dapat dijadikan acuan untuk sumber interpretasi 

pendahuluan, yaitu faktor dari kondisi geologi pada daerah penelitian. Di daerah 

penelitian Desa Bumi Daya, Palas, Lampung Selatan secara umum didasari oleh peta 

geologi regional terletak pada lembar Tanjung Karang. Untuk peta geologi regional 

lembar Tanjung Karang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut. 

 

Gambar 2.1 Peta Geologi Lembar Tanjung Karang (Mangga dkk, 1993) 
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Lokasi penelitian terletak di Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Kabupaten 

Lampung Selatan. Dari informasi peta geologi regional, daerah penelitian terletak di 

Lembar Tanjung Karang yang didominasi oleh satuan Formasi Lampung (QTl).  Jenis 

satuan batuan di daerah penelitian, yaitu tuff padu tuffit, tuff riolitik, tuff berbatu 

apung, batu pasir tufan dan batu lempung tufan. Formasi Lampung memiliki 

ketebalan sekitar 200 meter, dan diendapkan pada lingkungan darat-fluvial, air payau. 

Berdasarkan peta geologi regional Lembar Tanjung Karang, di sekitar daerah 

penelitian tersusun atas satuan Aluvium (Qa) terdiri dari batuan kerakal, kerikil, pasir, 

lempung dan gambut. Satuan Batu Gamping Koral (Qg) terdiri dari batu gamping 

koral. Batuan granit dan granodiorite berasal dari Satuan Batuan Granit Tak 

Terpisahkan (Tmgr). Satuan Aluvium Tua (Qat) terdiri dari batuan konglomerat, 

kerakal, kerikil dan pasir. Batuan lava (andesit-basal), breksi serta tuff berasal dari 

Satuan Endapan Gunung Api Muda (Qhv rb) di Gunung Rajabasa. Peta geologi 

regional daerah penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini. 

 

Gambar 2.2 Peta Regional Daerah Penelitian. 
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2.2 Air Tanah 

2.3.1 Pengertian Air Tanah 

Air yang terkandung di dalam tanah atau lapisan batuan di bawah permukaan tanah 

disebut air tanah (groundwater). Air tanah adalah air yang mengisi rongga-rongga 

batuan di bawah permukaan tanah di zona jenuh air. Secara alami sumber daya air 

tanah dapat diperbaharui, karena air tanah terbentuk dari adanya siklus hidrologi. Air 

tanah bergerak secara horizontal maupun vertikal dan dipengaruhi oleh kondisi 

morfologi, hidrologi dan geologi daerah tersebut. Pengaruh faktor geologi adalah 

bentuk dan sebaran ukuran butir, serta variasi dan sebaran formasi batuan dan struktur 

geologi. Pengaruh hidrologi terhadap air tanah adalah pengaruh curah hujan, 

permeabilitas dan evaporasi, serta iklim. 

Berdasarkan letak kedalaman (Gambar 2.3), air tanah dikelompokkan dalam dua 

jenis, yaitu : 

1. Air Tanah Dangkal 

Air tanah yang letaknya berada pada formasi batuan kedap air dan di bawah 

permukaan merupakan air tanah dangkal. Air tanah dangkal merupakan sumber air 

tanah yang umum dijumpai ketika menggali sumur. Letak kedalaman air tanah ini, 

kurang dari 40 meter di atas permukaan dan tidak terlalu dalam. Akuifer air tanah 

dangkal ini bersifat tidak tertekan, dan mudah terpengaruh terhadap kondisi 

lingkungan setempat (Rejekiningrum, 2009). 

2. Air Tanah Dalam 

Air tanah yang letaknya berada di antara dua lapisan kedap air disebut air tanah 

dalam. Ini lebih dalam dari air tanah dangkal dan terletak di kedalaman 40 – 150 

meter hingga kurang dari 150 meter. Akuifer pada air tanah dalam bersifat tertekan 

dan tidak terpengaruh kondisi permukaan setempat. Air tanah dalam mengacu 

dengan air tanah dari sumur yang menggunakan alat bor yang besar 

(Rejekiningrum, 2009). 
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Gambar 2.3 Letak Air Tanah (Rejekiningrum, 2009) 

 

2.3.2 Klasifikasi Air Tanah 

Menurut penelitian Shiddiqy (2014), karakteristik batuan yang mempengaruhi 

penyimpanan dan perpindahan air tanah dalam struktur geologi dibagi menjadi empat, 

yaitu : 

1. Akuifer (aquifer) 

Akuifer merupakan lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat 

menyimpan dan mengalirkan air. Contoh : pasir, kerikil, batu pasir dan batu 

gamping.  

2. Akuiklud (aquiclude) 

Akuiklud yaitu lapisan batuan yang dapat menyimpan air, tetapi tidak dapat 

mengalirkannya. Contoh : lempung, serpih, dan lanau. 

3. Akuitard (aquitard) 

Akuitard merupakan lapisan batuan yang dapat menyimpan air, dan dapat 

mengalirkan air dalam jumlah yang terbatas dengan laju air yang lambat. Contoh : 

lempung pasiran. 

4. Akuifug (aquifuge) 

Akuifug merupakan suatu lapisan batuan kedap air yang tidak dapat menyimpan 

dan mengalirkan air. Contoh : granit. 
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2.3.3 Tipe Akuifer 

Akuifer merupakan air tanah yang dapat meloloskan air (permeable). Keadaan 

akuifer ditentukan pada struktur geologi dan topografi. Menurut Kodoatie dkk (2012), 

akuifer diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu : 

1. Akuifer Bebas/Tidak Tertekan (Unconfined Aquifer) 

Akuifer ini merupakan akuifer yang muka air tanahnya merupakan batas zona 

jenuh air. 

2. Akuifer Tertekan (Confined Aquifer) 

Akuifer ini merupakan akuifer di bawah lapisan kedap air (impermeable) dan 

tekanannya yang lebih besar dari tekanan atmosfer. 

3. Akuifer Semi Tertekan (Semi Confined Aquifer) 

Akuifer ini merupakan akuifer yang dibatasi oleh lapisan bawah yang kedap air, 

dan lapisan atas yang mengandung material berbutir halus, sehingga masih 

memungkinkan terdapat pergerakan air di lapisan atas.  

4. Akuifer Melayang (Perched Aquifer) 

Akuifer ini merupakan jenis akuifer, jika berada pada zona aerasi maka akan 

membentuk akuifer pada lapisan kedap air (impermeable).  

 

2.3 Metode Geolistrik Resistivitas 

Metode geolistrik adalah metode geofisika yang mempelajari karakteristik arus pada 

batuan di bawah permukaan bumi. Metode ini dapat memetakan kondisi bawah 

permukaan tanah menggunakan parameter seperti resistivitas batuan. Arus listrik 

mengalir melalui batuan di dalam tanah dan sangat dipengaruhi oleh air tanah. Oleh 

karena itu, metode geolistrik dapat digunakan untuk studi hidrogeologi seperti 

identifikasi akuifer, studi mineral atau pertambangan, dan arkeologi. Berdasarkan 

sumber arus listrik yang digunakan, metode geolistrik dapat dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu : 

1. Metode Pasif 

Pada metode pasif ini menggunakan energi yang terjadi secara alami, sehingga 

tidak memerlukan injeksi atau input arus listrik terlebih dahulu. 
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2. Metode Aktif 

Pada metode aktif ini terlebih dahulu perlu diinjeksikan arus ke dalam bumi 

dengan bantuan elektroda arus untuk memperoleh energi. 

Prinsip kerja metode geolistrik pada Gambar 2.4 adalah dengan menginjeksikan arus 

ke dalam bumi melalui dua elektroda arus dan dua elektroda potensial, dan diperoleh 

nilai arus dan beda potensial yang muncul pada saat pengukuran, untuk setiap jarak 

elektroda tertentu, nilai resistivitas setiap lapisan dapat ditentukan di bawah titik 

pengukuran atau titik sounding. Tujuan dari metode geolistrik adalah untuk 

menentukan sifat kelistrikan dari batuan di bawah permukaan. Hal ini berkaitan 

dengan kemampuan untuk menghantarkan listrik atau resistivitas. 

 

Gambar 2.4 Prinsip Pengukuran Geolistrik (Alotaibi dkk, 2019) 

Pada tugas akhir ini, menggunakan metode geolistrik resistivitas. Metode geolistrik 

resistivitas paling umum digunakan dari banyak metode geolistrik yang tersedia. 

Prinsip kerja metode ini adalah menginjeksikan arus listrik ke dalam bumi melalui 

dua elektroda arus, sehingga menghasilkan beda potensial. Metode ini sering dipakai 

untuk mendapatkan kedalaman basement (batuan dasar) dan pencarian reservoir air, 

karena lebih efisien dan sangat baik untuk eksplorasi dangkal (Wahyudi, 2001).  

Metode geolistrik resistivitas merupakan metode geolistrik yang bertujuan untuk 

mengetahui persebaran nilai resistivitas di bawah permukaan bumi. Harga resistivitas 

batuan dipengaruhi oleh jenis material, densitas, porositas, ukuran, bentuk pori 
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batuan, kadar air dan temperatur. Oleh karena itu, kepastian harga resistivitas tak 

dapat diketahui, apabila semakin tinggi kandungan air tanah maka semakin rendah 

harga resistivitas batuan tersebut (Zainudin, 2018). Berdasarkan hasil yang diperoleh, 

metode pengukuran geolistrik resistivitas diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu : 

1. Metode Resistivitas Mapping 

Metode ini dilakukan untuk mempelajari perubahan resistivitas dalam arah 

horizontal. Hal ini dilakukan dengan menggerakkan semua elektroda di sepanjang 

jalur pengukuran pada interval jarak tertentu dan dalam arah yang sama. Hasil 

pemetaan tersebut dapat dijadikan peta kontur dengan sebaran nilai resistivitas. 

Konfigurasi Wenner atau Dipole-dipole yang digunakan dalam metode ini. 

2. Metode Resistivitas Sounding 

Metode ini digunakan untuk mempelajari perubahan resistivitas dalam arah 

vertikal (kedalaman). Hal ini dilakukan dengan memindahkan elektroda menjauh 

dari pusat konfigurasi. Apabila elektroda semakin jauh, maka rentang kedalaman 

yang diperoleh akan semakin besar. Konfigurasi schlumberger yang digunakan 

dalam metode ini.  

Konsep metode geolistrik resistivitas didasarkan pada hukum Ohm, menjelaskan 

hubungan antara tegangan (V) dan arus (I). Dituliskan dengan persamaan dibawah ini:  

                   

                    (2.1) 

Dimana ; 

V : Tegangan (V) ; beda potensial antar dua elektroda (volt), 

I : Kuat arus (A) ; arus listrik yang diinjeksikan (ampere), 

R : Resistansi (Ω) ; nilai resistansi (ohm). 

Berdasarkan persamaan rumus di atas, hukum Ohm menyatakan bahwa beda 

potensial antara kedua ujung konduktor adalah sama dengan hasil perkalian resistansi 

dan kuat arus. Asumsikan bahwa R tidak bergantung pada I, yaitu R konstan atau 

tetap. Rangkaian tegangan, resistansi, dan kuat arus ditunjukkan pada Gambar 2.5 di 

bawah ini : 

V = I R 
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Gambar 2.5 Rangkaian Dari Resistansi, Arus, dan Tegangan (Muallifah, 2009). 

 

2.4.1 Resistivitas Semu 

Dalam metode geolistrik resistivitas, asumsi yang digunakan adalah bumi memiliki 

sifat homogen isotropik. Dengan asumsi ini, resistivitas yang diukur adalah 

resistivitas yang sebenarnya dan tidak bergantung pada jarak elektroda. Namun pada 

kenyataannya bumi terdiri dari beberapa lapisan dengan nilai resistivitas yang 

berbeda-beda, sehingga potensial yang terukur adalah pengaruh lapisan-lapisan 

tersebut. Oleh karena itu, nilai resistivitas yang terukur seolah-olah seperti nilai satu 

lapisan. Resistivitas yang diukur adalah resistivitas semu (𝜌𝑎). Resistivitas semu 

dapat dinyatakan dengan persamaan berikut: 

                

 

                     (2.2) 

Dimana ; 

𝜌𝑎 : Resistivitas semu (Ωm), 

K  : Faktor geometri (m), 

∆𝑉 : Beda potensial (V), 

I  : Kuat arus (A) 

Nilai resistivitas semu tergantung pada resistivitas pembentuk struktur geologi 

(subsurface geology), dan jarak serta faktor geometri dari elektroda resistivitas semu 

(𝜌𝑎) yang dihasilkan akan bervariasi untuk semua konfigurasi. Pada jarak pendek 

akan memberikan 𝜌𝑎 yang nilainya dekat dengan 𝜌𝑎 untuk batuan di dekat 

permukaan, tetapi untuk area yang luas maka 𝜌𝑎 yang dihasilkan akan mewakili 𝜌 

𝜌𝑎= K 
∆𝑉

𝐼
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batuan yang lebih dalam (Kirsch, 2006). Misalnya, jika medium berlapis yang 

dianggap terdiri dari dua lapisan dengan nilai resistivitas yang berbeda, yaitu 𝜌1 dan 

𝜌2 dianggap sebagai medium satu lapisan homogen memiliki satu nilai resistivitas, 

yang merupakan resistivitas semu (𝜌𝑎) dengan konduktivitas masing-masing lapisan 

(Milsom, 2003). Adapun contoh medium berlapis dengan nilai resistivitas yang 

bervariasi, dapat ditunjukkan pada Gambar 2.6 berikut : 

 

Gambar 2.6 Medium Berlapis Dengan Variasi Nilai Resistivitas (Milsom, 2003) 

 

2.4 Pengukuran VES (Vertical Electrical Sounding) 

Metode VES digunakan untuk memperkirakan lapisan batuan di bawah permukaan 

bumi berdasarkan karakteristik resistivitas (Telford dkk, 1990). Vertical Electrical 

Sounding adalah metode geofisika yang digunakan untuk mempelajari perubahan 

resistivitas pada kedalaman suatu titik tertentu di bumi dan merekamnya dengan data 

geologi atau data sumur (well logging). Pengukuran VES ini merupakan metode 

penelitian untuk mengukur geolistrik resistivitas, dan digunakan untuk mempelajari 

sebaran nilai resistivitas bawah permukaan yang peka terhadap resistivitas secara 

vertikal di bawah permukaan tanah. 

Teknik pengukuran VES ini sangat cocok untuk mengetahui kedalaman dan 

resistivitas struktur batuan di lapisan datar, seperti kedalaman sedimen dan air tanah. 

Konfigurasi yang biasa digunakan dalam metode pengukuran VES ini adalah 

konfigurasi Schlumberger. Agar garis arus menembus formasi batuan bawah 

permukaan secara vertikal, titik pusat harus dijaga pada koordinat ini saat mengukur, 

sementara jarak antara elektroda meningkat. Jarak antar elektroda sama dengan 
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kedalaman lapisan batuan yang terdeteksi. Semakin dalam lapisan batuan, semakin 

besar jarak elektroda (Rizka dan Satiawan, 2019). Pada metode VES, titik sounding 

diukur dengan cara mengubah jarak elektroda. Perubahan jarak elektroda dilakukan 

secara bertahap dari jarak elektroda kecil lalu ke besar. 

 

2.5 Konfigurasi Schlumberger 

Setiap konfigurasi memiliki masing-masing perhitungannya dalam menentukan 

ketebalan dan resistivitas batuan di bawah permukaan. Pada tugas akhir ini, 

konfigurasi schlumberger digunakan pada metode geolistrik resistivitas. Konfigurasi 

schlumberger terdiri dari dua elektroda arus dan dua elektroda potensial. Elektroda A 

(C1) dan B (C2) merupakan elektroda arus, sedangkan elektroda M (P1) dan N (P2) 

adalah elektroda potensial. Dalam pengukuran lapangan, empat elektroda dimasukkan 

ke dalam tanah dengan di tancapkan. Karena arus listrik dari Power Supply mengalir 

ke dalam bumi melalui elektroda arus, sedangkan pada elektroda potensial mengukur 

terjadinya beda potensial.  

Konfigurasi Schlumberger adalah teknik sounding, dimana jarak antara arus dan 

elektroda bervariasi, sehingga hanya arus yang berpindah. Konfigurasi Schlumberger 

digunakan untuk mendeteksi adanya ketidakhomogenan lapisan batuan permukaan, 

dengan perbandingan nilai resistivitas semu pada saat jarak antar elektroda MN/2 

berubah. Konfigurasi ini cocok digunakan untuk mencari sumber air. Prinsip 

konfigurasi Schlumberger yang ideal adalah membuat jarak MN sekecil mungkin, 

agar jarak ke MN tidak berubah secara teoritis. Namun, karena sensitivitas alat ukur 

yang terbatas, jika jarak AB besar maka jarak MN harus diubah. Untuk mengubah 

jarak MN tidak boleh melebihi 1/5 jarak AB (Asra, 2012). Adapun susunan 

konfigurasi elektroda Schlumberger ditunjukkan pada Gambar 2.7 berikut : 
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Gambar 2.7 Susunan Konfigurasi Elektroda Schlumberger (Santoso, 2002) 

 

Kelebihan dan kekurangan dari konfigurasi Schlumberger ini, adalah sebagai berikut :  

1. Kelebihan pada konfigurasi schlumberger : 

a. Kemampuan mendeteksi adanya karakteristik lapisan permukaan yang non-

homogen, yaitu perbandingan nilai resistivitas semu ketika jarak antar elektroda 

MN/2 berubah (Parinata, 2015). 

b. Pemula dapat dengan mudah menggunakan atau melepaskan elektroda, dan 

relatif lebih praktis daripada konfigurasi lainnya. 

2. Kekurangan pada konfigurasi schlumberger : 

a. Untuk membaca tegangan elektroda MN kecil, terutama pada jarak AB yang 

relatif jauh, maka perlu menggunakan multimeter dengan karakteristik 

impedansi tinggi dan mengatur tegangan minimum menjadi 4 atau 2 digit 

setelah koma. 

b. Untuk menangani pembacaan tegangan MN kecil, maka diperlukan perangkat 

pengirim arus dengan tegangan listrik DC yang sangat tinggi. 
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Untuk membuat pembacaan yang akurat pada tegangan elektroda MN, maka jika 

jarak AB relatif tinggi, jarak ke elektroda MN harus ditingkatkan. Jika tegangan yang 

terbaca oleh multimeter sangat rendah misalnya lebih kecil dari 1 mV (milivolt), 

maka perubahan jarak antara elektroda MN dan AB perlu diperhitungkan. Hasil dari 

konfigurasi schlumberger mendapatkan resolusi vertikal yang baik. Menghitung 

koefisien geometri dalam konfigurasi schlumberger, yaitu sebagai berikut :  

 

                     (2.3) 

 

Dimana : 

K : faktor geometri konfigurasi (m); 

  : 3,14 ; 

a : jarak antara titik tengah dengan C (m); 

b : jarak antara titik tengah dengan P (m). 

 

2.6 Sifat Kelistrikan 

Sifat kelistrikan batuan adalah sifat batuan yang di aliri arus listrik. Batuan dianggap 

sebagai medium listrik, sama seperti konduktor, sehingga memiliki resistivitas. 

Resistivitas adalah sifat fisik yang menunjukkan kemampuan suatu bahan untuk 

mencegah arus listrik yang mengalir. Resistivitas batuan adalah tahanan batuan 

terhadap arus listrik. Porositas, material, ukuran, densitas, kadar air serta temperatur 

mempengaruhi nilai resistivitas pada batuan. Akuifer seperti lapisan pasir dan kerikil 

memiliki nilai resistivitas yang rendah, karena dapat menyerap air tanah dengan 

mudah. 

Nilai resistivitas batuan berpori yang terisi air akan menurun dengan bertambahnya 

kadar air. Begitu pula sebaliknya, jika kadar air dalam batuan menurun maka nilai 

resistivitas akan meningkat (Telford dkk, 1990). Menurut kemampuannya 

menghantarkan arus, bahan dibedakan dengan tiga golongan, yaitu konduktor, 

isolator, dan semi konduktor. Konduktor dapat menghantarkan arus listrik, karena 

memiliki banyak elektron bebas. Isolator tidak dapat menghantarkan arus listrik 

 K = 𝜋 (
𝑎2−𝑏2

2𝑏
) 
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karena tidak memiliki elektron bebas. Semi konduktor dapat menghantarkan arus 

listrik, tetapi tidak sebaik konduktor. Aliran arus listrik dalam batuan dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu : 

1. Konduksi Secara Elektronik 

Konduksi ini terjadi ketika batuan atau mineral mengandung banyak elektron 

bebas, sehingga arus listrik mengalir melalui batuan atau mineral dengan elektron 

bebas tersebut. Aliran arus listrik dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing 

batuan yang dilaluinya. 

2. Konduksi Secara Elektrolitik 

Konduksi ini sering terjadi pada batuan atau mineral berpori, dimana pori-pori 

tersebut terisi oleh larutan elektrolit. Dalam hal ini, arus listrik mengalir karena 

dibawa oleh ion elektrolit. Konduksi secara elektronik lebih cepat jika 

dibandingkan dengan konduksi dengan cara ini. 

3. Konduksi Secara Dielektrik 

Konduksi ini adalah dielektrik untuk arus listrik, yang berarti bahwa batuan atau 

mineral memiliki sedikit atau tidak ada elektron bebas, tetapi karena pengaruh 

medan listrik dari luar maka elektron dalam material bergerak dan berkumpul 

menjauh dari inti, sehingga menyebabkan polarisasi. 

 

2.7 Hukum Archie  

Hukum Archie (1941), pada awalnya Archie mencoba menggunakan sampel batuan 

yang diambil dari bawah permukaan untuk melakukan dua percobaan, pori-pori 

sampel batuan ini jenuh dengan air formasi. Archie menggunakan hukum Archie I 

untuk menentukan hubungan antara resistivitas dan porositas dalam batuan, dan dapat 

dinyatakan sebagai berikut : 

 

                    (2.4) 

 

Dalam persamaan hukum Archie II, merupakan persamaan tentang porositas batuan 

yang pori-porinya tidak jenuh dengan air formasi, yang dapat dinyatakan sebagai 

berikut : 

𝜌𝛪 = 𝜌𝑤aΦ−𝑚 
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                      (2.5) 
 

 

Dimana : 

𝜌𝐼  : Resistivitas batuan terukur (Ωm) 

𝜌𝑡  : Resistivitas batuan tidak jenuh air (Ωm) 

𝜌𝑏  : Resistivitas batuan bila terisi air formasi (Ω) 

𝜌𝑤  : Resistivitas jenis air pengisi pori (Ωm) 

𝑆𝑤  : Fraksi pori-pori yang berisi air (saturasi) 

Φ : Porositas (%) 

a  : Konstanta 

m : Eksponen sementasi 

n : Faktor kejenuhan air 

 

2.8 Metode Well Logging 

Perekaman karakteristik formasi batuan yang didapatkan dari lubang bor merupakan 

pengertian dari well logging. Data yang dihasilkan disebut well log. Pada prinsip 

kerjanya, well logging dibagi menjadi dua jenis, yaitu wireline well logging dan well 

logging while drilling bor (Ellis dan Singer, 2007). Wireline well logging dilakukan 

saat pengeboran dihentikan dan kabel digunakan sebagai media transmisi data. 

Sedangkan well logging while drilling, dapat dilakukan bersamaan dengan 

pengeboran. Jenis well logging ini tidak menggunakan kabel untuk mengirimkan 

data. Well Logging dapat menggabungkan dua metode untuk menentukan sifat fisik 

batuan, yaitu: interpretasi data rekaman log (log interpretation) di lapangan dan 

analisis sampel batuan inti (core analysis) di laboratorium.  

Secara umum, well logging menyediakan rekaman analog atau digital kontinu yang 

dapat digunakan untuk menjelaskan litologi, ketebalan lapisan, potensi akuifer, 

permeabilitas, porositas, densitas curah dan kadar air. Logging adalah metode 

pengumpulan data dari formasi dan lubang bor, dan dilengkapi dengan peralatan 

𝜌𝑡 = 𝜌𝑏𝑆𝑤
−𝑚 = 𝜌𝑤aΦ−𝑚𝑆𝑤

−𝑛 
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khusus. Log adalah grafik kedalaman atau waktu dari kumpulan data, yang mewakili 

parameter yang diukur secara terus menerus di dalam sumur. Grafik pada log dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan sifat batuan dan fluida 

(Dewanto dkk, 2019). Jenis log yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Spontaneous Potentials Log (SP) dan Log Resistivitas. 

 

2.9.1. Spontaneous Potentials Log (SP) 

Log SP merupakan rekaman perbedaan potensial listrik dengan elektroda di 

permukaan dan elektroda di lubang bor yang bergerak naik dan turun (Umar dan 

Setiawan, 2017). Dalam aplikasi, Log SP berfungsi untuk mengidentifikasi lapisan 

permeabel, menentukan batas lapisan permeabel, menentukan resistivitas formasi, 

salinitas air formasi, dan memberikan indikasi kualitatif untuk lapisan serpih. Jika 

salinitas air formasi di lapisan lebih besar dari salinitas lumpur, kurva SP akan 

mengembangkan nilai negatif dan jika salinitas air formasi lebih kecil dari salinitas 

lumpur, kurva SP akan mengembangkan nilai positif. Jika salinitas air formasi dalam 

lapisan sama dengan salinitas lumpur, maka defleksi kurva SP akan lurus seperti pada 

serpih (Partika, 2019). Pengukuran log SP dilakukan dengan cara menurunkan atau 

memasang suatu alat ke dalam lubang dan di permukaan. Dimana suatu elektroda 

diturunkan ke dalam lubang sumur lalu alat tersebut akan merekam potensial listrik 

pada berbagai titik dengan reference potensial elektroda di permukaan tanah.  

 

2.9.2. Log Resistivitas 

Log Resistivitas adalah alat yang dapat mengukur tahanan batuan dalam formasi 

batuan. Tahanan ini tergantung pada porositas efektif, salinitas air, jumlah 

hidrokarbon dalam formasi, dan pori-pori batuan (Umar dan Setiawan, 2017). Log 

resistivitas digunakan untuk mengidentifikasi zona akuifer air tanah, dan 

menunjukkan zona permeabilitas dengan menentukan porositas resistivitas. Karena 

batuan dan matriks tidak konduktif, kemampuan batuan untuk menghantarkan arus 

listrik tergantung pada fluida dan pori batuan. 
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Pengukuran log resistivitas dimulai dari dasar lubang bor sampai ke permukaan. 

Dibutuhkan pengukuran setiap meter sampai mencapai permukaan tanah. Setiap 

meter mengukur nilai potensial dan resistivitas, termasuk short resistivity maupun 

long resistivity sehingga diperoleh informasi tentang nilai resistivitas dan nilai 

potensial lapisan setiap meter. Nilai potensial dan resistivitas yang diperoleh dari 

pengukuran, termasuk short resistivity maupun long resistivity, dicatat pada lembar 

catatan lapangan yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu dilakukan analisa, 

didapatkan nilai resistivitas dan potensial dari dasar sumur hingga ke permukaan. 

Adapun contoh dari respon log SP dan log resistivitas, dapat dilihat pada Gambar 2.8 

di bawah ini : 

 

Gambar 2.8 Contoh Respon Log SP Dan Log Resistivitas (Tobin dkk, 2015).


