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BAB II LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Geologi Regional 

Secara geografis pulau Sumatera termasuk daerah busur kepulauan di antara 

lempeng Indo-Australia yang relatif bergerak ke utara sedangkan lempeng asia 

relatif bergerak menuju arah selatan. Akibat dari kegiatan tektonik tersebut maka 

terbentuklah elemen – elemen seperti palung, busur kepulauan, cekungan depan 

busur, busur gunung api dan cekungan belakang busur. 

Menurut Bemmelen (1949), secara fisiografis daerah Sumatera terbagi menjadi 6 

zona fisiografis, yaitu Zona Paparan Sunda, Zona Dataran Rendah, Zona 

Pegunungan Tigapuluh, Zona Jajaran Barisan, Zona Semangko, dan Zona 

Kepulauan Busur Luar. Sedangkan untuk bagian selatan pulau sumatera secara 

fisiografis dapat dibagi lagi menjadi 4 bagian yaitu, Cekungan Sumatera Selatan, 

Bukit Barisan, Cekungan Bengkulu dan Rangkaian Kepulauan (for arc ridge) di 

sebelah barat sumatera yang membentuk suatu busur tak bergunung api di sebelah 

barat pulau sumatera. 

 

Gambar 2.1 Elemen Tektonik di Pulau Sumatera (Hendrik & Aulia, 1993). 

Pada cekungan bagian selatan pulau sumatera dapat dijumpai beberapa struktur 

geologi berupa lipatan, sesar, dan kekar yang sebagian terjadi pada batuan tersier. 
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Lipatan tersebut umumnya terjadi pada arah barat laut – tenggara sampai barat timur 

pada batuan yang berumur Oligosen-Miosen sampai Miosen tengah. Kekar yang 

terjadi pada bagian selatan pulau sumatera umumnya menuju ke arah timur laut – 

barat daya hingga timur barat. Struktur tektonik pada pulau sumatera ditunjukkan 

pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Peta Tektonik Regional Pulau Sumatera (Katili, 1973). 

Pada daerah lampung terdapat beberapa struktur geologi yang berkembang seperti 

lipatan antiklin, sinklin, sesar dan kelurusan. Aktivitas magma kembali meningkat 

pada zaman Miosen tengah dan berlanjut pada Pliosen. Sepanjang sistem sesar 

sumatera terjadi pergeseran ke arah barat laut – tenggara yang diikuti oleh 

berkembangnya struktur lipatan sejajar pada cekungan Busur Belakang.  Busur 

Bukit Barisan pada zaman Kuarter terjadi kegiatan penunjaman dan menghasilkan 

tufa, lava dan breksi gunung api (Barber dkk., 2005). Daerah penelitian termasuk 

dalam geologi lembar  Tanjung Karang yang memiliki berbagai satuan batuan 

seperti pada Gambar 2.3.  



 

 

 

7 

 
 

 

Gambar 2.3 Peta Geologi Lembar Tanjung Karang (Mangga dkk., 1993). 

Lembar Tanjung Karang didominasi oleh beberapa formasi seperti formasi 

Lampung, formasi Terbanggi, dan lainnya. Untuk informasi lengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Formasi Dan Litologi Regional (Mangga dkk., 1993). 

Formasi Litologi 

Lampung Tuff, Lempung, dan Tuff berpasir 

Terbanggi Batu pasir dengan sedikit Lempung 

Kasai Tuff, Batu pasir, Lempung, Konglomerat 

Kantur Tuff, Batu lanau, Batu pasir 

Surung batang Tuff, Breksi, Tuff berpasir 

Hulu simpang Andesit, Tuff, Breksi 

Campang  Lempung, Breksi, Tuff 

Sabu Breksi, Konglomerat, Batu pasir 

Menanga  Lempung, Basalt, Rijang 

Tarahan  Tuff, Breksi, Rijang 
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2.2 Geologi Daerah Penelitian 

 

 

Gambar 2.4 peta Geologi Daerah Penelitian. 

Berdasarkan informasi geologi pada peta Lembar Tanjung Karang (Qtl), daerah 

penelitian berada pada formasi Lampung. Formasi ini berumur Pleistosen yang 

terdiri atas tuff berbatu apung, tuff riolitik, tuff padu , batu lempung tufan dan batu 

pasir. Formasi ini secara umum terdiri dari batuan  dengan tekstur halus menengah. 

Di sekitar daerah penelitian terdapat beberapa formasi seperti formasi Menanga 

(Km) berupa perselingan serpih dan batu lempung dengan basal lalu  sisipan rijang 

juga batu gamping, Formasi Tarahan (Tpot) yang terdiri dari tuff padu dan breksi 

dengan sisipan rijang, Kuarsit Sidodadi (Pzgk) terdiri yang terdiri dari kuarsit 

dengan sisipan sekis-kuarsa, Formasi Hulusimpang (Tomh) yang terdiri dari lava 

andesit dan juga tuff,  Granodiorit Seputih (kgds) yang terdiri dari granodiorit, 

Endapan Gunung Api Muda (Qhv) yang terdiri dari Lava dan breksi, dan formasi 

Campang (Tpoc) yang di bagian bawahnya terdiri dari  perselingan batu lempung, 

breksi dan tuff padu, sedangkan bagian atasnya terdiri dari breksi dengan sisipan 

lanau dan tuff. 
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Gambar 2.5 Skala Waktu Geologi (Mangga dkk., 1993). 

2.3 Metode Geolistrik 

Salah satu metode eksplorasi geofisika untuk menyelidiki keadaan bawah 

permukaan adalah metode geolistrik. Metode ini menggunakan sifat – sifat 

kelistrikan dari batuan (resistivitas, konduktivitas, dielektrikal konstan, 

kemampuan menimbulkan self-potential, dan medan induksi serta sifat menyimpan 

potensial dan lain-lain) (Yuliana, 2015). Metode geolistrik pertama kali digunakan 

oleh Conrad Schlumberger pada tahun 1912. Metode ini akan mengukur perubahan 

tahanan jenis batuan pada tiap lapisan di bawah permukaan dengan cara 

mengalirkan arus listrik yang memiliki tegangan tinggi ke dalam tanah. Pada 

umumnya metode geolistrik dapat dibagi menjadi 2, yaitu : 

1. Geolistrik aktif 

Geolistrik yang membutuhkan energi dari eksternal seperti arus listrik yang berasal 

dari power supply dan diinjeksikan melalui elektroda arus.  

2. Geolistrik pasif 

Geolistrik yang tidak membutuhkan energi tambahan karena akan memanfaatkan 

sifat kelistrikan yang telah ada dari dalam bumi sehingga tidak ada proses injeksi 

arus listrik. 
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2.4 Prinsip Dasar Geolistrik  

Survei geolistrik bertujuan untuk mengetahui variasi nilai resistivitas batuan di 

bawah permukaan dengan melakukan pengukuran di permukaan (Sakka, 2002). 

Metode geolistrik menggunakan arus listrik searah sebagai sumber energinya. Arus 

tersebut diinjeksikan melalui elektroda, efek dari injeksi arus listrik tersebut akan 

menimbulkan penjalaran kembali arus listrik melalui medium bumi lalu akan 

menjalar kembali ke arah radial. Nilai arus radial dapat diukur dalam bentuk beda 

potensial pada suatu tempat tertentu di permukaan tanah sehingga kita akan 

mendapatkan informasi resistivitas bawah permukaan bumi. Variasi dari nilai 

tersebut akan menunjukan perbedaan komposisi, dan ketebalan tiap lapisan 

(Hartyantya 2000). 

 

Gambar 2.6 Aliran Arus Sumber Tunggal (Telford dkk., 1990). 

Konsep dasar metode geolistrik adalah berdasarkan hukum Ohm yang menyatakan 

bahwa nilai beda potensial yang muncul pada setiap ujung medium akan berbanding 

lurus dengan arus listrik yang mengalir pada medium tersebut, Selain itu ia juga 

menyatakan bahwa nilai tahanan jenis akan berbanding lurus dengan resistansi dan 

luas penampang serta berbanding terbalik dengan panjang penampang, seperti yang 

dituliskan pada persamaan berikut 

𝜌 = 𝑅
𝐴
𝐿
          (2.1) 

dimana, 

R : Resistansi (Ω) 

L : Panjang (m) 

A : Luas penampang (𝑚2) 

ρ : Tahanan jenis (Ωm) 
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Pada tahun 1982 Simon Ohm telah melakukan eksprerimen yang bertujuan untuk 

menemukan hubungan antara tegangan (V) dan arus listrik (I) melalui penghantar 

dalam batasan karakteristik parameter penghantar. Parameter tersebut adalah 

resistansi (R). Dari eksperimen tersebut didapatkan persamaan sebagai berikut: 

𝑅 =
𝑉

𝐼
         (2.2) 

Dimana, 

R  : Resistivitas (Ωm) 

I   : Kuat Arus (A) 

V : Tegangan (V) 

 

 

Gambar 2.7 Silinder Konduktor (Nurhidayah, 2003). 

Arus listrik akan diasumsikan sebagai sebuah muatan positif yang bergerak menuju 

terminal negatif, sedangkan muatan negatifnya bergerak menuju terminal positif. 

Namun kesepakatan menyatakan bahwa arus listrik bergerak dari muatan positif 

menuju muatan negatif (Syukri, 2020). 

Besaran yang menunjukan nilai hambatan terhadap sebuah arus listrik disebut 

resistivitas, dimana ketika sebuah benda memiliki nilai resistivitas yang tinggi maka 

benda tersebut akan semakin sulit untuk dilalui oleh arus listrik (Spicer, 1950). 

Metode resistivitas merupakan metode yang dapat digunakan untuk menyelidiki 

struktur bawah permukaan berdasarkan perbedaan nilai resistivitas batuan. Adapun 

yang akan mempengaruhi nilai resistivitas sebuah batuan adalah mineral penyusun, 

porositas,  mineral yang terkandung, salinitas dalam air, dan temperatur (Hersir 

dkk., 2010). 
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2.5 Sifat Kelistrikan Batuan 

Batuan merupakan benda alam yang tersusun atas mineral – mineral penyusun 

kerak bumi. Batuan dapat terbentuk melalui 3 proses yaitu kristalisasi magma, 

sedimentasi dan juga metamorfisme (Lumbanraja, 2012). Akibat dari perbedaan 

kandungan mineral pada batuan maka akan mengakibatkan munculnya sifat batuan 

termasuk konduktivitas kelistrikan, aliran arus listrik pada batuan dapat 

digolongkan menjadi 3 yaitu, konduksi secara elektronik, konduksi secara elektrolit 

dan konduksi secara dielektrik (Milsom, 2003). Sifat konduktivitas listrik pada 

batuan akan dipengaruhi beberapa faktor seperti jumlah air, kadar garam, serta 

proses pendistribusian air dalam tanah. Konduktivitas listrik batuan yang 

mengandung air akan dipengaruhi oleh sifat air yaitu keelektrolitan. Adanya medan 

listrik akan menyebabkan kation yang terkandung bergerak dengan cepat menuju 

kutub negatif dan anion menuju kutub positif. Berdasarkan keadaan tersebut akan 

mempengaruhi nilai resistivitasnya (ρ), maka dari itu semakin banyaknya air yang 

terkandung maka akan semakin kecil pula nilai resistivitasnya (Telford dkk., 1990). 

 

Gambar 2.8 Kandungan Garam Elektrolit Dalam Air Tanah (Telford dkk., 1990). 

Aliran arus listrik dalam batuan dan mineral dapat dikategorikan menjadi 3 macam, 

yaitu, 

a. Konduksi Elektronik 

Kondisi batuan dimana terdapat banyak elektron bebas sehingga arus listrik dapat 

dialirkan dengan sangat baik melalui elektron bebas tersebut. Selain itu aliran listrik 

ini juga dipengaruhi oleh salah satu karakteristik kelistrikan batuan yaitu 

resistivitas. Nilai resistivitas menunjukan kemampuan batuan untuk menghambat 

aliran listrik, dimana semakin besar nilai resistivitas maka semakin sulit untuk 

menghantarkan listrik. 
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b. Konduksi Elektrolitik 

Batuan biasanya memiliki pori – pori yang berisi fluida terutama air. Hal itu 

menyebabkan batuan tersebut menjadi konduktor elektrolitik, dimana konduksi 

arus listrik dibawa oleh ion-ion elektrolitik dalam fluida. Nilai konduktivitas dan 

resistivitas pada batuan akan bergantung pada volume dan susunan pori – pori. Nilai 

resistivitas akan semakin besar jika kandungan air pada pori-pori batuan sedikit. 

c. Konduksi Dielektrik 

Konduksi pada batuan bersifat dielektrik terhadap aliran listrik, maksudnya batuan 

atau mineral memiliki jumlah elektron yang sedikit bahkan cenderung tidak ada, 

tetapi karena adanya pengaruh medan listrik dari luar maka elektron dapat 

berpindah dan berkumpul pada satu sisi sehingga akan terpolarisasi. 

Setiap batuan memiliki nilai resistivitas yang berbeda sesuai dengan 

karakteristiknya. Nilai resistivitas batuan dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

 

Tabel 2.2 Resistivitas Batuan (Telford dkk., 1990). 

No Jenis Batuan Resistivitas Batuan (Ωm) 

1 Granit (Granite) 2 x 102 – 1 x 105 

2 Andesit (Andesite) 1,7 x 102– 4,5 x 104 

3 Basal (Basalt) 2 x 102 – 1 x 105 

5 Batu Pasir (Sandstone) 2 x 102 – 8 x 103 

6 Lanau (Shale) 2 x 101 – 2 x 103 

7 Pasir (Sand) 1 – 1 x 103 

8 Lempung (Clay) 1 – 1 x 102 

9 Air Tanah (Ground Water) 5 x 10-1  – 3 x 102 

10 Kerikil (Gravel) 1 x 102 – 6 x 102 

11 Konglomerat (Conglomerates) 2 x 103 – 1 x 104 

12 Tuff 1 x 103 – 1 x 105 

 

2.6 Resistivitas Semu 

Metode geolistrik tahanan jenis (resistivitas) memiliki dasar bahwa bumi dianggap 

memiliki sifat homogen isotropis. Disaat arus diinjeksikan ke dalam tanah, akan 

berpengaruh pada bentuk beda potensial, yang diamati secara langsung adalah 

hambatan jenis (resistivitas) suatu lapisan, namun nilai yang kita amati bukanlah 
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nilai resistivitas sebenarnya. Karena nilai resistivitas akan bergantung pada jarak 

spasi elektroda. Padahal faktanya bumi kita terdiri dari lapisan yang berbeda, 

sehingga nilai potensial yang terukur merupakan pengaruh dari lapisan tersebut. 

Hambatan itulah yang kita sebut dengan hambatan jenis semu (resistivitas semu). 

menurut Reynolds (2005) resistivitas semu dirumuskan sebagai berikut, 

𝜌𝑎 = 𝐾
Δ𝑉

𝐼
         (2.3) 

Dengan,  

𝐾 = 2𝜋 [(
1

𝑟1
−

1

𝑟2
) − (

1

𝑟3
−

1

𝑟4
)]

−1

      (2.4) 

Dimana 

𝜌𝑎  : Resistivitas semu (Ωm) 

V    : Beda potensial(V) 

I     : Kuat arus (A) 

K    : Faktor geometri (m) 

r1 : Jarak A ke M (m) 

r2 : Jarak B ke M (m) 

r3 :Jarak A ke N (m) 

r4 :Jarak B ke N (m) 

 

 

Gambar 2.9 Konsep Resistivitas Semu Pada Medium Berlapis (Telford dkk., 1990). 

 

2.7 Konfigurasi Elektroda 

Pemilihan konfigurasi elektroda akan bergantung pada target struktur yang di 

targetkan, sensitivitas alat geolistrik, dan tingkat noise yang ada. Suatu 

permasalahan mungkin lebih baik diselesaikan menggunakan satu jenis konfigurasi 
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tetapi belum tentu permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan konfigurasi 

lainnya. Menurut Simpen (2015) sebelum melakukan pengukuran perlu mengetahui 

tujuan sehingga kita dapat memilih konfigurasi yang akan dipakai. adapun 

karakteristik yang harus diperhatikan sebagai berikut : 

a. Sensitivitas konfigurasi, merupakan koefisiensi yang menggambarkan tingkat 

perubahan nilai tahanan jenis bawah permukaan yang akan mempengaruhi 

potensial yang terukur. Koefisiensi sensitivitas juga akan bergantung pada faktor 

geometri elektroda yang akan dipakai. 

b. Kedalaman investigasi, merupakan kemampuan konfigurasi dalam memetakan 

kedalaman maksimum yang dapat terukur. 

c. Cakupan data horizontal, merupakan kemampuan konfigurasi untuk 

menghasilkan banyaknya daya dalam arah lateral, kemampuan ini akan sangat 

berguna dalam survei 2D. 

Konfigurasi elektroda Wenner merupakan konfigurasi pada metode geolistrik 

resistivitas dimana tiap elektroda tersusun simetris terhadap suatu titik. Elektroda 

yang digunakan pada Konfigurasi ini terdiri dari 2 elektroda potensial dan 2 

elektroda arus, dengan jarak tiap elektroda yang sama. Keunggulan dari konfigurasi 

Wenner adalah resolusi vertikal yang baik namun konfigurasi ini tidak baik jika 

digunakan untuk target yang terlalu dalam (Reynolds, 1997). 

 

Gambar 2.10 Susunan Elektroda Konfigurasi Wenner. 

Pada persamaan 2.3 dalam menentukan nilai resistivitas semu kita memerlukan 

faktor geometri.  Dimana nilai faktor geometri pada tiap konfigurasi akan berbeda 

tergantung dengan jarak antar elektroda. Berdasarkan Gambar 2.10 dapat diketahui 

jarak AM=NB = a dan jarak AN=MB = 2a sehingga faktor geometri dari 

konfigurasi Wenner mempunyai nilai : 
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𝐾 = 2𝜋𝑎         (2.4) 

2.8 Inversi Data 

Pada survei geolistrik parameter yang didapatkan adalah nilai resistivitas semu, hal itu 

disebabkan karena pada metode ini bumi dianggap sebagai homogen (Reynolds,2005), 

namun nilai parameter resistivitas sebenarnya dapat diestimasikan menggunakan proses 

inversi. Prinsip yang digunakan adalah melakukan analisis terhadap data lapangan dengan 

cara melakukan curve fitting antara model perhitungan lapangan dengan data lapangan. 

proses inversi adalah suatu proses pengolahan data lapangan untuk mendapatkan informasi 

yang berguna mengenai pendistribusian sifat fisis bawah permukaan. Dalam proses 

tersebut dilakukan dengan cara pencocokan kurva antara model matematika terhadap data 

lapangan. Tujuan dilakukannya inversi ini adalah untuk mengestimasi parameter fisis 

batuan yang tidak diketahui sebelumnya (unknown parameter) (supriyanto, 2007). 

Proses inversi yang dapat digunakan yang dapat dipakai dalam pada pengolahan data 

geolistrik adalah least square.  Proses tersebut bertujuan untuk mencari model yang optimal 

dengan kriteria kesalahan kuadrat terkecil, sehingga perbedaan antara model perhitungan 

dengan data lapangan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda (Grandis, 2009r). 

Permasalahan inversi dalam pengolahan data geofisika dapat disederhanakan dalam bentuk 

𝑑 = 𝐺𝑚                 (2.5) 

untuk mendapatkan nilai m dapat dicari dengan persamaan 

𝑚 = 𝐺−1𝑑               (2.6) 

Dimana, 

d : data yang dimiliki 

G : parameter model 

m : matriks kernel 

 

2.9 Tanah Fondasi 

Tanah fondasi tersusun dari bahan - bahan yang beraneka ragam akibat perubahan 

yang berdasarkan prinsip – prinsip geologi, sehingga kita memerlukan peta 

topografi dan informasi geologi untuk mengetahui keberadaan tanah fondasi. Untuk 

menentukan perlapisan tanah dan karakteristiknya kita memerlukan penyelidikan 

tanah agar perancangan dan konstruksi fondasi dapat dilakukan secara maksimal 
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dan efisien. Menurut Rahardjo (2005), tujuan dari penyelidikan tanah adalah 

sebagai berikut : 

a. Mendapatkan informasi perlapisan tanah dan batuan; 

b. Mendapatkan informasi kedalaman muka air tanah; 

c. Mendapatkan informasi sifat fisis dan sifat mekanis tanah atau batuan; dan 

d. Menentukan parameter tanah untuk analisis. 

Fondasi merupakan salah satu bagian dari sebuah bangunan yang berfungsi untuk 

mendistribusikan beban bangunan menuju tanah. Dalam sebuah struktur bangunan, 

fondasi merupakan bagian untuk meneruskan beban menuju lapisan tanah 

pendukung di bawahnya. Beban yang dimaksud adalah beban yang disebabkan oleh 

berat bangunan itu sendiri maupun beban yang direncanakan untuk disalurkan 

menuju lapisan pendukung. Beban dari kolom yang bekerja pada fondasi harus 

segera disebar ke permukaan tanah yang cukup kuat sehingga beban dapat dipikul 

oleh tanah dengan aman.  

Prosedur dalam studi fondasi ialah berupa informasi yang wajib diperoleh sebelum 

melakukan penyelidikan tanah, yaitu informasi mengenai keadaan lapangan 

mengenai topografi, vegetasi, bangunan, dan akses jalan raya. Selain itu kita dapat 

menggunakan informasi kegempaan dan juga informasi regional. Menurut 

Sosrodarsono (2000) terdapat beberapa hal yang perlu di observasi diantaranya 

adalah: 

a. Letak singkapan di sekitar pembangunan; 

b. Informasi topografi dan geografi; 

c. Letak bangunan di sekitar; 

d. Kondisi permukaan tanah; 

e. Keadaan air tanah dan mata air; dan  

f. Keadaan saluran bawah tanah. 

2.10 Sifat Teknik Tanah 

a. Kepadatan 

Kepadatan dan berat volume memiliki hubungan timbal balik, dimana kepadatan 

masa tanah diukur sebagai masa per volume. Pengujian kepadatan tanah dapat 

dilakukan di laboratorium maupun di lapangan. Tujuan dari pengujian kepadatan 
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adalah untuk mencari parameter – parameter yang terkait dengan kepadatan seperti 

kadar air optimum dan kepadatan kering maksimum. Pemadatan adalah proses 

untuk meningkatkan kepadatan tanah dengan memperkecil jarak antara butiran 

akibat berkurangnya volume udara. 

b. Kepadatan relatif 

Kepadatan relatif digunakan untuk menunjukan derajat kepadatan butiran pasir dan 

hanya berlaku untuk tanah berbutir kasar. Berikut merupakan derajat kepadatan 

relatif material alami :  

Tabel 2.3 Derajat Kepadatan Berdasarkan Nilai SPT. (Arsyad, 2007). 

Kepadatan relatif % Deskripsi Nilai N SPT 

0 – 15 Sangat lepas 0 - 4 

15 – 35 Lepas 4 - 10 

35 – 65 Sedikit padat 10 – 30 

65 -85 Padat 30 – 50 

85 – 100 Sangat Padat >50 

c. Permeabilitas 

Salah satu parameter petrofisik yang berupa kemampuan batuan untuk meloloskan 

fluida disebut dengan permeabilitas. Ukuran butiran dan volume pori – pori tanah 

akan mempengaruhi kemampuan permeabilitasnya. Dimana semakin besar ukuran 

butirnya maka akan semakin besar pula nilai permeabilitasnya. Nilai permeabilitas 

dapat berkurang apabila kepadatan ditingkatkan. 

d. Konsolidasi 

Konsolidasi adalah pemampatan tanah yang disebabkan oleh proses keluarnya air 

pori dari tanah secara perlahan. Kita dapat mengetahui kemampuan konsolidasi 

dengan cara membebani suatu contoh material yang jenuh air sehingga terjadi 

proses konsolidasi akibat proses pengerutan karena keluarnya air pori dari celah 

butiran. 
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2.11 Standard Penetration Test (SPT) 

Mengacu pada SNI-4153:2008 Standard Penetration Test (SPT) merupakan salah 

satu metode di bidang geoteknik untuk mengetahui atau mendapatkan daya dukung 

tanah secara langsung di proyek. Tujuan dari uji ini adalah untuk memperoleh 

parameter perlawanan tanah penetrasi lapisan tanah yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi perlapisan tanah yang merupakan tahapan dalam desain fondasi. 

Dengan metode ini akan didapatkan informasi perlawanan tanah maupun 

pengambilan contoh tanah dengan teknik penumbukan. Uji SPT merupakan 

percobaan yang dilakukan sebuah lubang bor dengan memasukan lubang sampel 

dengan diameter dalam 35mm dengan menggunakan masa pendorong seberat 63,5 

kg. Nilai yang akan didapatkan dari uji ini adalah jumlah pukulan (blow) saat 

memasukan tabung sampel, dimana semakin banyak jumlah pukulan menandakan 

semakin keras perlapisannya. 

 

Gambar 2.11 Alat Uji SPT (Sosrodarsono, 2000). 

Menurut Rahardjo (2005), variasi hasil uji SPT dapat disebabkan oleh berbagai 

macam alasan seperti : 

a. Perbedaan kombinasi yang berbeda pada alat; 

b. Konfigurasi hammer; 

c. Panjang batang penghubung (drill rod) yang panjang lebih berat dan 

memperkecil energi yang diterima oleh batang sampel; 
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d. Cara pemboran dan metode sabilisasi dinding lubang bor dipengaruhi terhadap 

N-SPT; dan 

e. Lubang bor yang kotor akan mengakibatkan terperangkapnya lumpur ke 

dalam sampel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


