
 

6 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Geologi Regional 

Pulau Sumatera terdiri atas empat mendala tektonik yaitu Lajur Barisan, Lajur 

Melawai, Lajur Bengkulu, dan Lajur Jambi-Palembang. Geologi pada lembar Sumatera 

ini mencangkup batuan Batuan Vulkanik Kuarter, Batuan Piroklastik Kuarter – Tersier 

dan Batuan Vulkanik Tersier (Mangga, 1992). 

 

Gambar 2.1 Peta Geologi Sumatera (Mangga, 1992). 

Struktur yang terbentuk dari salah satu hasil subduksi tersebut yaitu Sesar Semangko 

serta dari terbentuknya sesar tersebut, zona cekungan pada Pulau Sumatera dapat 

dibagi menjadi 3 bagian yaitu cekungan busur belakang (back arc basin), cekungan 

busur depan (fore arc basin), dan zona magmatik (magmatic arc). Menurut De Coster 

(1974) Cekungan Sumatera Selatan terletak di bagian Tenggara Pulau Sumatera yang 

dibatasi oleh singkapan batuan dasar dan batuan metasedimen Pra-Tersier yaitu di 

bagian utara pada Pegunungan Tigapuluh, dibagian Barat dan Selatan pada 

Pegunungan Barisan, Bagian Timur pada Kepulauan Bangka, dan bagian Tenggara 

pada Tinggian Lampung. Fase tektonik yang terbentuk pada Cekungan Sumatera 
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Selatan menurut Pulunggono dkk., (1992) yaitu melalui tiga fase. Tahap kompresional, 

tahap ekstensional, dan kembali pada tahap kompresional.  

 

Gambar 2.2 Fase Tektonik Sumatera (Pulunggono dkk., 1992). 

Area penelitian ini berada pada ujung pulau Sumatera tepatnya pada Kabupaten 

Lampung Utara. Secara geografis Kabupaten Lampung Utara terletak pada 104’40-

105’08 Bujur Timur dan 4’34-5’06 Lintang Selatan. Secara administratif luas wilayah 

Kabupaten Lampung Utara yaitu 2.725,63 km2 yang terbagi dalam 23 kecamatan. 

Batas wilayah Kabupaten Lampung Utara pada bagian Utara yaitu Kabupaten Way 

Kanan, pada bagian Timur yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada bagian Selatan 

yaitu Kabupaten Lampung Tengah, dan pada bagian Barat yaitu Kabupaten Lampung 

Barat (RPIJM, 2017). 

 

Daerah penelitian tugas akhir ini dilakukan pada 6 kecamatan di daerah Kabupaten 

Lampung Utara di antaranya Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, 
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Kecamatan Kagungan, Kecamatan Abung Tengah, Kecamatan Abung Barat, dan 

Abung Tinggi. Geologi daerah penelitian termasuk ke dalam peta Lembar Baturaja 

termasuk ke dalam formasi Satuan Batuan Breksi (Qhv) yang berumur Kuarter. 

Formasi ini merupakan batuan gunungapi (volcanic rocks) yang berada pada Lajur 

Barisan (Barisan Zone) (Aribowo dkk., 2016). Formasi ini memiliki sebaran breksi 

gunungapi, dava, dan tuff bersusun andesit-basalt dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan 

memiliki beberapa satuan batuan seperti pada Tabel 2.1 yaitu Formasi Gumai, Formasi 

Kikim, Satuan Batuan Breksi, Aluvium, Formasi Kasai, Formasi Baturaja, Formasi 

Talangakar, dan Anggota Cawang Formasi Kikim (Gafoer dkk., 1994). 

 

 

Gambar 2.3 Peta geologi daerah penelitian, modifikasi dari peta Lembar Baturaja (Modifikasi dari 

Gafoer dkk., 1994). 
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Tabel 2.1 Formasi dan litologi daerah penelitian (Gafoer dkk., 1994). 

Formasi Litologi 

Formasi Gumai 

Serpih gampingan, napal, batu lempung 

dengan sisipan batupasir tufan dan batu 

pasir gampingan 

Formasi Kikim 
Breksi gunungapi, tuff padu, tuff, lava, 

batupasir dan batulempung 

Satuan Batuan Breksi 
Breksi gunungapi, lava dan tuff bersusun 

andesit-basal 

Aluvium 
Bongkah, lanau, kerikil, lumpur, pasir, 

dan lempung 

Formasi Kasai 

Konglomerat dan batupasir kuarsa, batu 

lempung tufan mengandung kayu 

terkersikkan dengan sisipan tuff 

batuapung dan lignit 

Formasi Baturaja 
Batugamping terumbu, kalkarenit dengan 

sisipan serpih gamping dan napal 

Formasi Talangakar 

Batupasir kuarsa mengandung kayu 

terkersikkan, batupasir konglomerat dan 

batulanau mengandung moluska 

Anggota Cawang Formasi Kikim Konglomerat kuarsa dan batupasir kuarsa 

 

Pada daerah penelitian terdiri dari 3 jenis batuan yaitu Batuan Vulkanik Kuarter, 

Batuan Piroklastik Kuarter – Tersier dan Batuan Vulkanik Tersier (Gafoer dkk., 1994). 

Menurut Koswara & Santoso (1995), kelompok batuan ini dibagi ke dalam beberapa 

satuan batuan sebagai berikut: 

- Batuan gunungapi Kuarter (Qhv dan Qv), batuan pada gunungapi Seminung terdiri 

dari lava andesit basaltik dan breksi lahar dengan sisipan tuff pasiran; batuan pada 

gunungapi Kukusan terdiri dari lava andesit, batuan padagunungapi Pesagi terdiri 

dari lava andesit dan breksi lahar dan batuan pada gunungapi Sekincau terdiri dari 

breksi lahar. Umur batuan gunungapi ini dari zaman Plitosen hingga Holosen. 
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- Batuan piroklastik, terdiri dari Formasi Ranau (QTr) (Marks, 1956) atau Tuff Liwa 

yang berumur dari Pliosen hingga Plitosen, dimana Tuff Ranau diambil di daerah 

Way Robok yang diperkirakan berumur 0,55±0,15 Ma (Bellier dkk., 1999). 

- Batuan Vulkanik Tersier yang terdiri dari breksi gunungapi dan batuan gunungapi 

basaltik-andesit pada Formasi Bal yang diperkirakan berumur Miosen Tengah 

hingga Miosen Akhir. Formasi Hulusimpang yang berumur dari Oligosen hingga 

Miosen Awal. 

 

Menurut Aribowo dkk. (2016), secara stratigrafi pada Gambar 2.4 yaitu batuan 

gunungapi Kuarter (Qhv) menindih Formasi Ranau (QTr) yang tersebar luas di daerah 

penelitian. Mulai dari lapisan yang paling tua yaitu Formasi Kikim (Tpokc) hingga 

lapisan yang paling muda yaitu batuan gunungapi Kuarter atau Formasi Satuan Batuan 

Breksi (Qhv atau Qv). Batuan diperkirakan dari zaman Kuarter dan Tersier di daerah 

penelitian yaitu terpotong oleh Sesar Sumatera. 

 

Gambar 2.4 Stratigrafi regional daerah penelitian (Modifikasi dari Gafoer dkk., 1994). 
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2.2 Fisiografi dan Geomorfologi 

Fisiografi Pulau Sumatera terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain Zona Bukit 

Barisan, Zona Sesar Semangko (Sumatera), Zona Dataran dan Perbukitan, Zona Bukit 

Tiga Puluh, Zona Paparan Sunda, dan Zona Busur Luar. Dari segi morfologi, Pulau 

Sumatera terbagi atas tiga satuan di antaranya dataran bergelombang Timur dan Timur 

Laut, pegunungan dan perbukitan terjal pada bagian tengah dan Barat Daya, dan 

wilayah pesisir sampai datar. Dataran bergelombang menempati lebih dari 60% 

wilayah, dan terdiri dari endapan piroklastik Tersier-Kuarter dan lapisan Aluvium 

dengan ketinggian beberapa puluh meter di atas permukaan laut. Pegunungan Bukit 

Barisan menempati 25-30% wilayah dan terdiri dari batuan beku dan batuan malihan 

serta batuan gunungapi muda. Kemiringan lereng umumnya curam dengan ketinggian 

yang bisa sampai 500-1.680 m di atas permukaan laut. Wilayah pantai memiliki 

topografi yang beragam, biasanya terdiri dari pebukitan terjal, dengan ketinggian 

hingga 500 m di atas permukaan laut, terdiri dari batuan gunungapi Tersier dan Kuarter 

dan batuan terobosan (Bemmelen, 1949). 

 

Keadaan topografi di wilayah Kabupaten Lampung Utara umumnya berupa rangkaian 

perbukitan yang terdiri dari lereng yang terjal dan curam (7% dari luas wilayah 

Kabupaten Lampung Utara) pada ketinggian 450-1500 m/dpl. Bagian Timur ditutupi 

oleh vegetasi hutan primer atau sekunder. Bagian Selatan diselimuti awan vulkanik 

hitam terbentang dari pesawahan dan perkebunan. Terdapat endapan vulkanik dan 

rekahan di bagian Utara yang dapat menghasilkan minyak bumi, seperti yang 

ditunjukkan pada singkapan endapan tufa masam (RPIJM, 2017). 

 

2.3 Peta Cekungan Air Tanah (CAT) 

Berdasarkan hasil anaslisis dari morfologi dan peta Cekungan Air Tanah (CAT) pada 

daerah penelitian di Kabupaten Lampung Utara termasuk kedalam CAT Metro-

Kotabumi yang dapat dilihat pada Gambar 2.5. Secara hidrologi, Kabupaten Lampung 

Utara terdapat sungai-sungai yang mengalir dari arah Barat ke arah Timur yang lebih 

rendah dengan wilayah daerah resapan berada pada aliran sungai Way Rarem, Way 
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Galing, Way Kelawas, Way Sabuk, Way Tulung Mas, Way Rendah, Way Kelanga, 

Way Melungun, Way Sungkai Hulu, Way Buyut, Way Buluh, Way Sungkai Hilir, Way 

Hanakau, dan Way Papan. Terdapat juga mata air Way Kulur di Kecamatan Abung 

Tengah (RPIJM, 2017). 

Gambar 2.5 Peta Cekungan Air Tanah Daerah Penelitian (Pamsimas, 2017). 

 

2.4 Teori Dasar 

2.4.1 Air Tanah 

Air tanah adalah bagian dari air yang berada di bawah permukaan tanah di alam. Proses 

pembentukan air tanah mengikuti siklus air di bumi yang biasa disebut siklus hidrologi, 

proses aliran air di alam secara berurutan dan terus menerus terjadi (Kodatie, 2012). 

Sumber air tanah berasal dari air permukaan tanah (air hujan, air danau, dan lainnya), 

kemudian meresap ke dalam tanah di daerah resapan (recharge area) dan mengalir ke 

daerah lepasan (discharge area) (Sosiawan & Subagyono, 2009). Akuifer yaitu air 

tanah yang bergerak dalam ruang antar partikel tanah dan kemudian bergabung 
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membentuk lapisan tanah (Todd, 1995). Skema lapisan air tanah dapat dilihat pada 

Gambar 2.6 sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.6 Skema lapisan air tanah (Khairunnisa, 2012). 

Menurut Khairunnisa (2012) air tanah terdiri atas: 

1. Air tanah dangkal adalah air dari hasil proses peresapan air dari permukaan tanah, 

biasanya digunakan sebagai sumber air minum melalui sumur-sumur dangkal. 

Kualitas air tanah dangkal cukup baik untuk digunakan sebagai sumber air minum. 

Namun dari segi kuantitas cukup kurang karena tergantung musim. 

2. Air tanah dalam adalah air yang berada setelah lapisan kedap air pertama. Untuk 

pengambilannya sendiri tidak semudah mengambil air tanah dangkal karena 

kualitas air tanah dalam lebih baik dibandingkan dengan air tanah dangkal karena 

memiliki filtrasi lebih baik dan terhindar dari bakteri. 

 

2.4.2 Akuifer 

Para Ahli meyakini bahwa akuifer memiliki banyak arti, Todd (1995) mengemukakan 

bahwa akuifer berasal dari bahasa latin yaitu aqui, yang berasal dari kata aqua yang 

berarti air dan kata ferre yang berarti membawa, sehingga akuifer merupakan lapisan 

pembawa air. Akuifer merupakan air yang terkandung di dalam lapisan tanah, dimana 
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air ini bergerak di dalam tanah karena adanya ruang antar partikel tanah. Menurut 

kedua sudut pandang tersebut, dapat dikatakan bahwa akuifer adalah lapisan bawah 

tanah yang dapat menampung dan mengalirkan air (Herlambang & Arie, 1996). Hal ini 

dikarenakan lapisan tersebut bersifat permeable yaitu dapat mengalirkan air dengan 

baik karena lapisan tersebut memiliki pori-pori atau memiliki karakteristik dari lapisan 

batuan tertentu. Contoh batuan yang biasanya menjadi lapisan akuifer adalah batupasir, 

pasir, kerikil, batu gamping rekahan. Akuifer dan aliran air pada pori-pori dapat dilihat 

pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Akuifer di bawah tanah (Shiddiqy, 2014). 

Ada tiga parameter utama dalam penentuan karakteristik akuifer yaitu ketebalan 

akuifer, permeabilitas, dan hasil jenis. Ketebalan akuifer diukur dari permukaan bawah 

tanah (water table) hingga lapisan semi impermeable (kedap air) yang termasuk juga 

ke dalam aquifluge dan aquiclude. Permeabilitas merupakan kemampuan air tanah 

untuk melewati penampang sebesar 1 m2. Nilai permeabilitas akuifer sangat tergantung 

pada struktur mineral atau partikel penyusun batuan. Dengan adanya struktur yang 

lepas dan tekstur yang lebih kasar, maka semakin banyak air yang bisa melewati 

batuan. Sebaliknya, jika tekstur lebih halus dan strukturnya lebih tidak beraturan, maka 

kemampuan batuan untuk meloloskan air tanah akan semakin rendah. Oleh sebab itu, 

setiap jenis batuan akan memiliki nilai permeabilitas yang berbeda dengan jenis batuan 
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lainnya. Hasil jenis yang tersimpan di akuifer sangat tergantung pada sifat fisik batuan 

pembentuk akuifer (struktur dan tekstur partikel pembentuk akuifer) (Halik & Widodo, 

2008). 

 

Kadar kedap air dari batuan yang melingkupi akuifer digolongkan dalam beberapa jenis 

akuifer. Menurut Krussman & Ridder (1970) di antaranya akuifer tertekan (confined 

aquifer), akuifer setengah tertekan (semi confined aquifer), akuifer setengah bebas 

(semi unconfined aquifer), dan akuifer bebas (unconfined aquifer) sebagai berikut:  

a. Akuifer tertekan (confined aquifer) adalah akuifer pada bagian lapisan atas dan 

lapisan bawah dibatasai oleh lapisan kedap air.  

b. Akuifer setengah tertekan (semi confined aquifer) adalah akuifer pada bagian 

lapisan atas atau lapisan bawahnya masih mampu meloloskan air atau dilewati air 

meskipun kecil (lambat). 

c. Akuifer setengah bebas (semi unconfined aquifer) adalah akuifer pada bagian 

lapisan bawahnya berupa lapisan kedap air, sedangkan lapisan atasnya berupa 

material berbutir halus (permeable) sehingga tetap memungkinkan untuk dilewati 

oleh air. 

d. Akuifer bebas (unconfined aquifer) adalah akuifer pada bagian lapisan atasnya 

mempunyai permeabilitas tinggi, sehingga tekanan udara di permukaan air sama 

dengan atmosfer.  

Jenis- jenis akuifer dapat dilihat pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8 Jenis-jenis Akuifer (Shiddiqy, 2014). 

 

Menurut Santosan & Adji (2004), kondisi fisik batuan yang berkaitan dengan 

kemampuan batuan untuk menampung (menyimpan) air tanah di luar akuifer juga 

memiliki beberapa istilah sebagai berikut: 

a. Lapisan batuan kedap air (Aquiclude), pada lapisan ini dapat menyimpan air 

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

lempung, serpih, tuf halus, dan lanau.  

b. Lapisan batuan kebal air (aquiflug), pada lapisan ini tidak dapat mengandung air 

dan tidak dapat meloloskan air. lapisan ini biasanya terdiri dari dari komponen 

batuan beku atau metamorf dan mineral yang memiliki tingkat kompaksi yang 

tinggi. 

c. Lapisan batuan lambat air (Aquitard), pada lapisan ini pergerakan airnya cukup 

lambat sehingga tidak dapat meloloskan air dengan banyak, tetapi masih dapat 

menyimpan air. Lapisan lempung pasiran merupakan salah satu contoh dari 

akuitar.  

Sistem akuifer dan air tanah dapat dilihat pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9 Sistem akuifer dan air tanah (Darsono, 2006). 

 

2.4.3 Metode Geolistrik 

Metode geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang dapat menginterpretasi 

jenis-jenis batuan atau mineral di bawah permukaan tanah berdasarkan dari sifat 

kelistrikan batuan tersebut (Yulianto & Widodo, 2008). Menurut Burger (1992), 

metode geolistrik secara umum berdasarkan sumber arus listrik dibagi menjadi dua 

jenis yaitu: 

1. Metode geolistrik aktif, energi yang dibutuhkan telah ada dikarenakan adanya 

penginjeksian arus ke dalam bumi terlebih dahulu yang biasanya disebut metode 

resistivitas (tahanan jenis) dan polarisasi terimbas. 

2. Metode geolistrik pasif, energi yang dibutuhkan telah ada terlebih dahulu sehingga 

tidak diperlukan adanya peninjeksian arus terlebih dahulu (memanfaatkan arus 

alami) yang biasanya disebut Self Potential (SP). 

 

Prinsip pengukuran metode geolistrik adalah mengukur sifat kelistrikan batuan oleh 

Dobrin (1998) dimana arus AC atau DC mengalir ke dalam bumi melalui kontak dua 

elektroda arus, kemudian mengukur besar potensial melalui dua elektroda potensial 

untuk mengetahui besarnya arus dan potensial, maka kita dapat mengetahui nilai 

resistivitas () dari batuan yang dilaluinya. Ketika jarak elektroda bertambah besar, 
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maka arus yang menembus ke bawah permukaan akan semakin dalam, sehingga 

lapisan yang lebih dalam akan diketahui sifat kelistrikannya. 

   

2.4.4 Metode Resistivitas 

Metode resistivitas merupakan salah satu metode geolistrik yang umum digunakan 

untuk mempelajari karakteristik resistivitas formasi batuan pada lapisan bawah 

permukaan. Prinsip metode resistivitas adalah arus listrik dialirkan ke dalam bumi 

dengan perantara dua elektroda arus, lalu mengukur hasil dari besar arus (potensial) 

tersebut. Dengan diketahuinya besarnya arus yang terpancar dari elektroda dan besar 

potensial, setelahnya dapat menghitung nilai resistivitas batuan yang terdapat pada 

bawah permukaan (Loke, 2004). 

 

Hukum Ohm merupakan prinsip dasar dari metode resistivitas, bahwa besar potensial 

antara kedua ujung penghantar sama dengan hasil kali hambatan dan kuat arus. 

Hubungan tersebut dapat dilihat pada rangkaian listrik pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Rangakain listrik resistansi sederhana (Lowrie, 2007). 

 

Dengan persamaan, 

V = IR          (2.1)  

Dimana R adalah resistansi bahan (ohm), I adalah besar kuat arus (ampere), dan V 

adalah besar tegangan (volt). Hal tersebut diasumsikan bahwa R tidak bergantung pada 

I, dimana R konstan (tetap), tetapi terdapat suatu kondisi dimana hambatan (resistansi) 
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tidak konstan. Elemen-elemen seperti itu disebut non-linier tetap didefinisikan oleh 

R=V/I, tetapi R tidak bergantung dengan I (Suyoso, 2003). 

 

Ketika ditinjau suatu kawat dengan panjang L (meter), luas penampang A (meter2), dan 

resistivitas  (ohm-meter), seperti pada Gambar 2.11, maka menurut Lowrie (2007), 

resistansi R dapat dirumuskan sebagai berikut:  

𝑅 =  𝜌
𝐿

𝐴
         (2.2) 

 

Gambar 2.11 Kawat dengan panjang L, luas penampang A yang dialiri arus I (Lowrie, 2007). 

Pada persamaan (2.1) dilakukan substitusi dengan persamaan (2.3), sehingga diperoleh 

resistivitas () berikut: 

𝜌 =
∆𝑉

𝐼

𝐴

𝐿
         (2.3) 

dengan  adalah hambatan jenis bumi (Ωm). V adalah besar potensial (volt), I adalah 

arus listrik (ampere), L adalah panjang lintasan (meter), A adalah luas penampang 

(meter2). Persamaan (2.3) digunakan untuk medium yang bersifat homogen pada 

sampel batuan, sehingga yang akan terukur merupakan nilai tahanan jenis yang 

sesungguhnya (True Resistivity). Ketika untuk medium yang tidak bersifat homogen 

akan terukur merupakan nilai tahanan jenis semu (Apparent Resistivity) (Santoso, 

2002). 

 

2.4.5 Resistivitas Semu 

Dalam metode tahan jenis (resistivitas) semu mengganggap bahwa bumi ini terdiri dari 

lapisan homogen. Pada kenyataannya, bumi tersusun dari beberapa lapisan yang 

memiliki nilai tahan jenis yang berbeda pula. Sehingga dalam metode resistivitas ini 
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yang didapat bukan nilai resistivitas sebenarnya, melainkan nilai resistivitas semu 

terukur dengan asumsi bahwa bumi terdiri dari lapisan yang homogen isotropis 

(Reynolds, 2005). Menurut Milson (2003), resistivitas semu dapat dirumuskan dengan 

persamaan: 

 𝑎 = 𝐾
∆𝑉

𝐼
         (2.4) 

Dimana: 

a     = resistivitas semu (Ωm) 

K    = faktor geometri (m) 

∆V  = beda potensial (V) 

I     = kuat arus (A) 

 

Pada medium berlapis yang ditinjau tersusun atas dua lapis dengan nilai resistivitas 

yang berbeda (1 dan 2) yaitu dianggap sebagai medium lapisan tunggal yang 

homogen dengan satu nilai resistivitas yaitu resistivitas semu (a) dengan konduktansi 

dari setiap lapisan seperti Gambar 2.12 (Asra, 2012). 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.12 Konsep resistivitas semu pada medium berlapis (Bahri, 2005). 

Faktor yang mempengaruhi nilai resistivitas semu menurut Prasetiawati (2004) sebagai 

berikut: 

1. Ukuran butir, kecilnya ukuran butir penyusun batuan maka semakin baik batuan 

tersebut untuk meloloskan arus listrik dan dapat mereduksi nilai resistivitas; 

2. Komposisi mineral, tingginya kandungan mineral lempung menyebabkan 

menurunnya nilai resistivitas; 

2 

1 

a 
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3. Kandungan air, semakin banyak air yang terdapat dalam pori batuan akan semakin 

mereduksi nilai resistivitas; 

4. Kelarutan garam dalam air, semakin tinggi kandungan garam menyebabkan 

tingginya kandungan ion dalan air yang membuatnya semakin konduktor; dan 

5. Kepadatan, semakin padat batuan menyebabkan tingginya nilai resistivitas. 

 

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 nilai resistivitas yang dapat 

direalisasikan dengan penampang resistivitas 1D. Target geologi yang biasanya di 

eksplor menggunakan metode ini adalah batuan sedimen dari litologi yang berbeda, 

dimana identifikasi lapisan akuifer yang berguna untuk menentukan potensi air tanah, 

serta batuan sedimen yang melapisi batuan beku atau batuan beku yang mengalami 

pelapukan. Pengukuran VES dapat dilakukan dengan cara menginjeksikan arus listrik 

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

dimana AB tidak lebih besar dari MN. Dengan cara memperbesar jarak spasi elektroda 

arus, maka penetrasi kedalaman dari metode ini akan semakin baik. Dalam pengukuran 

VES dapat digunakan pada beragam konfigurasi, tetapi yang paling umum digunakan 

adalah konfigurasi Schlumberger. Sehingga ketika melakukan akuisisi di lapangan, 

elektroda potensial (MN) diletakkan dengan jarak sekecil mungkin agar mendapatkan 

penetrasi kedalaman yang baik. Namun dikarenakan kurangnya tingkat sensitvitas alat, 

maka jarak spasi elektroda MN disesuaikan dengan jarak spasi elektroda AB dimana 

tidak lebih dari 1/5 jarak spasi elektroda arus (AB) (Santoso, 2002). Dalam pengukuran 

VES akan menghasilkan sebuah penampang 1D yang berupa kurva resistivitas, 

ketebalan, jumlah lapisan, serta nilai resistivitas pada setiap lapisan di suatu wilayah. 

Kurva resistivitas adalah proses membentuk kurva yang terbaik kemudian disesuaikan 

pada serangkaian titik data. Kurva VES dapat menginformasikan perbedaan mengenai 

nilai resistivitas yang kemudian digunakan untuk menentukan lapisan bawah 
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permukaan. Terdapat juga tipe-tipe kurva Vertical Electrical Sounding (VES) pada 

Gambar 2.13 (Telford dkk., 1990). 

 

 

Gambar 2.13 Tipe Kurva Sounding (Grandis, 2008). 

 

2.4.7 Konfigurasi Schlumberger 

Konfigurasi Schlumberger adalah salah satu konfigurasi dalam metode geolistrik 

resistivitas atau VES. Dalam konfigurasi Schlumberger, idealnya jarak elektroda 

potensial (MN) secara teoritis tidak harus berubah 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 Schlumberger dapat mendeteksi non-homogenitas lapisan batuan di bawah 

permukaan bumi, hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai resistivitas semu 

saat terjadi perubahan spasi elektroda MN/2. Selain itu, pada 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 diperlukan daya pengirim arus yang memiliki tegangan listrik 
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DC yang besar agar dapat mengatasi pembacaan tegangan MN yang kecil terutama saat 

jarak AB seudah terlalu besar pada Gambar 2.14 (Santoso, 2002). 

 

Gambar 2.14 Konfigurasi Schlumberger (Santoso, 2002). 

Konfigurasi Schlumberger mempunyai susunan elektroda dengan spasi elektroda 

potensial dan elektroda arus berbeda. Hal ini menyebabkan nilai resistivitas yang 

dihasilkan dipengaruhi oleh faktor geometri dari jarak spasi antar elektroda, dengan 

persamaan nilai faktor geometri (K) menurut Santoso (2002) yaitu: 
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Keterangan: 

K = faktor geometri (m) 

π  = 3,131592654 

a = jarak AB/2 (m) 

b = jarak MN/2 (m) 
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2.4.8 Inversi Data 

Pada pemodelan geolistrik Vertical Electrical Sounding (VES) bumi dianggap 

horizontal (Gambar 2.13), jadi resistivitas hanya berhubungan dengan kedalaman. Pada 

kondisi geoligi tertentu, yaitu pada lingkungan sedimen yang kedalamannya tidak 

terlalu dalam, metode ini dianggap sangat baik. Selain itu, dapat diperoleh informasi 

yang lebih dalam pada data geolistrik yang diperoleh dengan mengukur pada 

konfigurasi elektroda tertentu dan jarak antar elektroda yang semakin besar. 

 

Data geolistrik yang diperoleh pada konfigurasi elektroda tertentu dan jarak elektroda 

yang lebih besar juga dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam (sounding). 

Saat memodelkan data yang diperoleh dari observasi atau data lapangan akan 

menghasilkan respon yang sesuai. Sehingga model yang dihasilkan dapat menunjukkan 

kondisi tanah di lokasi pengukuran data. Dapat dilakukan melalui tahapan trial and 

error yaitu memvariasikan nilai parameter model untuk mecocokkan data teoritis 

dengan data lapangan (Grandis, 2009). 

 

Gambar 2.15 Model resistivitas 1D yang terdiri dari n  lapisan horizontal, masing-masing dengan 

resistivitas homogen k dan ketebalan hk. Lapisan terakhir adalah half-space dengan ketebalan tak 

hingga (Grandis, 2009). 

Pemodelan inversi (inverse modelling) data geolistrik sounding dilakukan sesuai 

algoritma inversi non linier dengan pendekatan linier. Pemodelan inversi biasa disebut 

‘kebalikan’ dari pemodelan ke depan (forward modelling) yaitu dalam pemodelan 

inversi mempunyai mekanisme modifikasi model agar data perhitungan dan data 
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pengamatan memiliki kecocokan yang secara otomatis lebih baik. Persamaan 

pemodelan ke depan (forward modeling) geolistrik sounding secara umum dinyatakan 

oleh: 

𝑑 =  𝑔(𝑚)         (2.6) 

Pada software IP2Win dimana inversi yang bekerja yaitu inversi non-linier dengan 

pendekatan inversi least square. Inversi ini digunakan untuk mencari model optimum 

dengan kesalahan (error) kuadrat minimum/terkecil. 

 

2.4.9 Sifat Kelistrikan Batuan 

Batuan merupakan susunan dari beberapa jenis mineral yang mempunyai sifat 

kelistrikan tersendiri. Sifat kelistrikan pada suatu batuan yang dianggap medium yang 

dapat menghantarkan arus listrik. Batuan yang terdiri dari berbagai komponen akan 

menimbulkan adanya perbedaan daya hantar listrik yang dipengaruhi adanya 

perbedaan tanahan jenis atau resistivitas pada batuan. Resistivitas sendiri merupakan 

sifat fisik batuan dimana memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik 

(Prameswari, 2012).  

 

Nilai resistivitas batuan bergantung dengan material yang terkandung dalam batuan, 

porositas, densitas, kandungan air, dan suhu. Batuan yang memiliki elektron bebas 

yang banyak dapat menghantarkan arus listrik disebut juga dengan konduksi. Menurut 

(Telford dkk., 1990) konduksi yang terjadi terdiri atas tiga bagian yaitu: 

1. Konduksi elektronik 

Kondisi ini terjadi ketika pada batuan mengandung elektron bebas yang banyak 

fungsina untuk mengalirkan arus listrik ke dalam batuan atau mineral. Aliran arus 

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

atau mineral yang dilewati. 

2. Konduksi elektrolitik 

Kondisi ini terjadi ketika batuan memiliki pori-pori dan di dalamnya terisi oleh 

fluida, maka fluida tersebut akan menghantarkan arus litrik melalui ion elektrolitik  
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di dalam fluida. Sehingga resistivitas batuan dan konduktivitasnya akan begantung 

dengan volume fluida mengisi pori-pori batuan. Semakin besar kandungan fluida 

yang terdapat pada pori batuan, maka akan semakin kecil nilai resistivitasnya 

sedangkan nilai konduktivitasnya akan semakin besar. 

3. Konduksi dielektrik 

Kondisi ini terjadi ketika pada batuan mengandung elektroda yang sedikit ataupun 

tidak ada. Pengaruh dari medan listrik yang berada di luar batuan akan 

manimbulkan perpindahan elektron kemudian mengalami polarisasi. Nilai 

resistivitas pada batuan ditunjukan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Resistivitas batuan dan mineral (Telford dkk.,1990). 

Batuan Resistivitas (Ωm) 

Udara  ~  

Pirit (pyrite)  0,01 – 100  

Kwarsa (quartz)  500 – 800000 

Kalsit (calcite)  1 × 1012 − 1 × 1013  

Granit (granite)  200 − 1 × 105  

Andesit (andesite)  1,7 × 102 − 4.5 × 104  

Basal (basalt)  10 − 1.3 × 107  

Batu gamping (limestones)  500 − 1 × 104  

Batu pasir (sandstones)  200 − 8000  

Batu tulis (shales)  20 − 2000  

Pasir (sand)  1 − 1000  

Lempung (clay)  1 − 100  

Kerikil kering (dry gravel)  600 − 1000  

Aluvium (alluvium)  10 − 800  

Kerikil (gravel)  100 − 600  

Tuff 2 × 103 

 

  


