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BAB II LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Geologi Regional 

Pada Gambar 2.1 menunjukkan peta geologi regional Kabupaten Waykanan, 

Lampung, yang tersusun formasi seperti pada Tabel 2.1.  

 
Gambar 2.1 Peta geologi regional Kabupaten Waykanan Lampung (modifikasi dari Mangga dkk., 

1994). 

 

Tabel 2.1 Formasi geologi regional Kabupaten Waykanan (Mangga dkk., 1994). 

Formasi Litologi 

Qtk Formasi Kasai yang tersusun oleh konglomerat dan batupasir 

kuarsa, batulempung tufan mengandung kayu terkersikan 

dengan sisipan tuf batuapung dan lignit. 
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Qa Aluvium berbentuk bongkah, kerikil, pasir, lanau, lumpur dan 

lempung. 

Qhv Satuan batu gunungapi tuf yang terdiri dari breksi gunung api, 

lava dan tuf bersusunan andesitbasal, Sumber Bt. Benatan, Bt. 

Punggur, G. Raya, G. Kukusan, G. Seminung, Bt. Nanti, Bt. 

Jambul, Bt. Lumut, Bt. Ulusabu. 

Qv(m) Satuan batu gunungapi Andesit-Basal terdiri dari lava, tuf dan 

breksi gunungapi bersusunan andesit-basal. 

Qtr Formasi Ranau tersusun oleh tuf riolitan, tuf batuapung, tuf 

padu dengan sisipan batulempung berkarbon. 

Tma Formasi Air Benakat tersusun oleh batulempung dengan 

sisipan batulempung tufan napal, batupasir dan serpih. 

Tmb Formasi Baturaja tersusun oeh batugamping terumbu, 

kalkerenit dengan sisipan serpih gampingan dan napal. 

Tmg Formasi Gumai tersusun oleh serpih gampingan, napal 

batulempung dengan sisipan batupasir tufan dan batupasir 

gampingan. 

Tmpm Formasi Muaraenim, perselingan batulempung, batulempung 

pasiran dan batulanau tufan dengan sisipan batupasir tufan dan 

batu lempung hitam. 

Tpokc Anggota Cawang Formasi Kikim tersusun oleh konglomerat 

kuarsa dan batupasir kuarsa. 

Tmpl Formasi Lakitan, breksi gunungapi dengan sisipan batupasir 

gunungapi dan batulempung bersusun andesit-basal. 

Tpok Formasi Kikim tersusun oleh breksi gunungapi, tuf padu, tuf, 

lava, batupasir dan batulempung. 

Tomt Formasi Talangakar, batupasir kuarsa mengandung kayu 

terkersikkan, batupasir konglomeratan dan batulanau 

mengandung moluska. 
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2.2 Geologi Daerah Penelitian 

Pada daerah geologi penelitian Gambar 2.2 termasuk dalam Lembar Baturaja dan 

terletak di Kabupaten Waykanan yang memiliki formasi batuan pada Tabel 2.1. 

Pada geologi daerah penelitian terdapat aluvium, Formasi Kasai dan Formasi Muara 

enim. Litologi penyusun formasi-formasi tersebut terdapat pada Tabel 2.2. 

 

Gambar 2.2 Peta Geologi Regional Daerah Penelitian (modifikasi dari Mangga dkk., 1994). 

 

Tabel 2.2 Formasi dan litologi daerah penelitian (Mangga dkk., 1994). 

Formasi Litologi 

Qtk Formasi Kasai yang tersusun oleh konglomerat dan batupasir 

kuarsa, batulempung tufan mengandung kayu terkersikan dengan 

sisipan tuf batuapung dan lignit. 

Tmpm Formasi Muaraenim, perselingan batulempung, batulempung 

pasiran dan batulanau tufan dengan sisipan batupasir tufan dan batu 

lempung hitam. 
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2.3 Metode Geolistrik Resistivitas 

Metode Geolistrik Resistivitas merupakan metode geofisika aktif yang dimana 

mengalirkan injeksi arus ke dalam permukaan bumi dengan menggunakan sumber 

buatan melalui elektroda. Metode Geolistrik juga merupakan salah satu metode 

pengukuran geofisika yang menitikberatkan pada potensial listrik dari berbagai 

resistivitas batuan yang ada di bawah permukaan bumi. Untuk mengetahui formasi 

geologi bawah permukaan metode ini berguna mendapatkan persebaran resistivitas 

bawah permukaan yang akan diinterpretasi. Metode ini menggunakan konsep dasar 

Hukum Ohm yang menjelaskan hubungan antara tegangan V pada penghantar dan 

arus I, dapat ditulis dalam rumus sebagai berikut: 

𝑉 = 𝐼𝑅        (2.1) 

Di mana; 

V : Tegangan (V) 

I : Kuat Arus (A) 

R : Resistansi (Ω) 

 

2.3.1 Prinsip Metode Geolistrik Resistivitas 

Metode Resistivitas adalah teknik yang memiliki pedoman fungsi aliran listrik di 

bumi dan bagaimana mengidentifikasinya di permukaan bumi. Untuk situasi ini 

menggabungkan estimasi potensi, arus dan medan elektromagnetik yang terjadi 

baik secara normal dan efek aliran yang tertanam ke dalam bumi (buatan). 

Elektroda arus yang diinjeksi di bawah permukaan dapat menciptakan perbedaan 

potensial. Dari estimasi perbedaan arus dan pebedaan potensial untuk setiap rentang 

elektroda yang tidak terlalu mirip, sangat baik dapat digunakan untuk mengurangi 

variasi nilai resistivitas lapisan di bawah titik estimasi (sounding point) 

(Wuryantoro, 2007). 

Metode Geolistrik Resistivitas dapat efektif digunakan dalam eksplorasi yang 

bersifat dangkal, yang jarang dapat memberikan informasi lapisan di“kedalaman 

lebih dari 100 meter. Jika kedalaman lebih dari harga tersebut, maka informasi 
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yang”diperoleh kurang akurat. Hal tersebut disebabkan akibat jarak bentangan yang 

besar agar mendapatkan penetrasi kedalaman di atas 100 meter, maka arus yang 

diinjeksi ke bawah permukaan akan semakin lemah dan menghasilkan perubahan 

bentangan yang semakin besar. 

Pada metode geolistrik resistivitas memakai arus listrik searah yang dialirkan 

melalui 2 elektroda arus ke dalam bumi dan 2 elektroda potensial bisa membentuk 

beda potensial pada tempat lain (Tellford dkk., 1990). Sehingga beda potensial 

diukur dengan voltmeter yang kemudian harga pengukuran menghasilkan 

resistivitas batuan dengan rumus sebagai berikut: 

𝜌𝑎 = (
∆𝑉

𝐼
)𝐾         (2.2) 

Di mana; 

𝜌𝑎 : Resistivitas semu (Ωm) 

∆𝑉  : Beda potensial (V) 

𝐼  : Kuat Arus (A) 

𝐾  : Faktor Geometri (m) 

 

2.3.2  Sifat Kelistrikan Batuan 

Sifar kelistrikan batuan merupakan karakteristik dari batuan dalam menghantarkan 

arus listrik. Batuan dapat dianggap sebagai medium listrik seperti pada kawat 

penghantar listik, sehingga memiliki resistivitas. Resistivitas merupakan hambatan 

terhadap aliran listrik. Pada batuan terdapat resistivitas yang dipengaruhi oleh kadar 

air, porositas maupun mineral. Pada Tabel 2.3 dapat dilihat nilai resistivitas batuan. 

Apabila batuan berpori terisi oleh air maka nilai resistivitas akan berkurang dan 

nilai resitivitas akan bertambah jika batuan berpori kandungan airnya berkurang 

(Tellford dkk., 1990). Umumnya aliran listrik pada batuan dibagi menjadi tiga jenis 

yaitu konduksi secara elektronik, konduksi secara elektrolitik dan konduksi secara 

dielektrik. 
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1. Konduksi Secara Elektronik 

Pada hal ini diakibatkan apabila mineral atau batuan memiliki elektron bebas yang 

banyak sebagai akibatnya arus listrik dialirkan dalam batuan atau mineral 

ditimbulkan dari eletktron-elektron bebas tersebut. Aliran listrik ini pula 

disebabkan ciri dalam setiap batu yang dilaluinya. Resistivitas merupakan salah 

satu kualitas batuan yang menginfokan kemampuan batuan bisa menghantarkan 

arus listrik. 

2. Konduksi Secara Elektrolitik 

Penghantar yang jelek sebagian besar adalah batuan dan mempunyai resistivitas 

yang sangat tinggi. Pada umumnya batuan bersifat porous dan mempunyai pori-

pori yang terisi dari fluida, terutama air. Batu-batu ini menjadi penghantar 

elektrolitik, di mana konduksi aliran listrik disampaikan oleh partikel elektrolit 

dalam air. Konduktivitas dan resistivitas batuan porous bergantung pada volume 

susunan pori-pori. Konduktivitas akan meningkat jika kadar air dalam batu 

meningkat, dan sesuatu yang bertentangan dengan resistivitas akan meningkat 

jika kadar air dalam batu berkurang. 

3. Konduksi Secara Dielektrik 

Konduksi dalam batuan atau mineral adalah dielektrik dalam aliran listrik, 

menyiratkan bahwa batu atau mineral tidak memiliki banyak atau tidak ada 

elektron bebas, namun karena medan listrik luar, elektron dalam material bergerak 

dan bergabung secara independen dari inti, kemudian, pada polarisasi titik itu 

berbentuk.  

Tabel 2.3 Nilai resistivitas batuan (Tellford dkk., 1990). 

Material  Resistivitas (Ωm)  

Udara (Air)   ~   

Pirit (Pyrite)   0,01-100   

Kwarsa (Quartz)   500-800000   

Kalsit (Calcite)   1x1012 - 1x1013  

Garam Batu (Rock salt)   30 - 1x1013  
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Granit (Granite)   200 - 10000   

Andesit (Andesite)   1,7x102 -  45x104  

Basalt basah (wet)   1000 - 4x104  

Basalt kering (dry)  10 – 1,3x107  

Gamping (Limestone)   500-10000   

Batu pasir (Sandstone)   200-8000   

Batu tulis (Shales)   20-2000   

Pasir (Sand)   1-1000   

Lempung (Clay)   1-100   

Air tanah (Ground water)   0,5-300   

Air asin (Sea water)   0,2   

Magnetit (Magnetite)   0,01-1000   

Kerikil kering (Dry gravel)   600-10000   

Aluvium (Alluvium)   10-800  

 

2.4  Metode Well Logging 

Well Log merupakan suatu metode geofisika  yang dimana berasal dari kalimat Well 

yang artinya sumur dan Log yang artinya suatu grafik kedalaman, dari satu set data 

parameter yang berhubungan pada sebuah sumur (Harsono, 1997). Untuk 

mengetahui sifat pada batuan dan cairan, didapat informasi dari grafik log (Eilis, 

1987). Logging dapat memberikan data yang diperlukan dalam banyaknya 

informasi pada lapisan batuan baik situasi dan kondisi yang sebenarnya pada sumur, 

untuk mengevaluasi secara kuantitatif (Dewanto, 2009). Pada penelitian ini 

digunakan jenis log sebagai berikut. 
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 Log Resistivitas 

Log resitivitas merupakan jenis log yang dapat digunakan dalam membedakan 

lapisan reservoar dan non-reservoar, identifikasi jenis fluida (air formasi dan 

hidrokarbon) dan batas kontak fluidanya, menghitung nilai resistivitas air formasi 

dan salinitas air formasi. Dalam log resistivitas terdapat dua macam pengukuran, 

yaitu Lateral Log Shallow (LLS), Lateral Log Deep (LLD), Micro WMYerically 

Focused Log (MSFL), dan Induction Log yang meliputi Induction Log Shallow 

(ILS), Induction Log Deep (ILD) dan Micro WMYerically Focused (MFS). Dapat 

dilihat pada Gambar 2.3 menunjukkan respon dari log resistivitas. 

 

Gambar 2.3 Respon log resistivitas terhadap litologi dan perbedaan formasi air (Keys, 1971). 
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Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi nilai resistivitas dari suatu litologi 

batuan. Fenomena resistivitas rendah dapat disebabkan oleh banyak faktor yaitu: 

mineral konduktif, pasir berbutir halus (lanau), air asin, serpih berlapis, pori mikro 

internal dan pori mikro permukaan. Mineral clay memiliki kemampuan untuk 

mengikat air, sehingga nilai SWI (saturated water non reducible) lebih tinggi, dan 

nilai resistivitas (mikroporositas permukaan) berkurang, sedangkan nilai salinitas 

air tawar adalah rendah. Oleh karena itu nilai resistivitasnya tinggi (Worthington, 

1997).  

Pengukuran log resistivitas terdapat beberapa susunan pada saat pengukuran yaitu 

secara normal atau normal resistivity Well Logging, yang umumnya banyak 

digunakan dalam pelakasanaan pengukuran. Estimasi pengukuran grafik log 

resisitiviy ditentukan dari spasi elektroda M dan A yaitu mempunyai spasi M dan 

A: 4 inci, 8 inci, 16 inci, 32 inci dan 64 inci. Elektroda A dan M umumnya dekat 

satu sama lain, sedangkan elektroda B dan N saling berjauhan, tetapi juga jauh dari 

elektroda AM. Resistivitas ditentukan terutama dari kemampuan memperkirakan 

elektroda M (Klinmanee, 2012).  
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Gambar 2.4 Pengukuran normal log resistivitas (Singer, 2008). 

 

Log resistivitas diukur dari bagian bawah lubang bor ke permukaan tanah. Estimasi 

dilakukan pada setiap kedalaman sampai tiba di permukaan tanah. Setiap M akan 

mengukur harga-harga potensial dan resistivitas, baik short resistivity maupun long 

resistivity, kemudian pada saat itu data tentang resistivitas dan kualitas potensial 

lapisan setiap M akan diestimasi. Besaran nilai potensial dan resistivitas, baik short 

resistivity maupun log resistivity, dicatat dengan estimasi pada tabel catatan 

lapangan yang telah disiapkan sebelumnya.  
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Gambar 2.5 Pengukuran short resistivity (Keys, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Pengukuran long resistivity (Keys, 1971) 
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 Log Spontaneous Potential 

Log Spontaneous Potential (SP) merupakan catatan perbedaan beda potensial 

antara elektroda di permukaan tetap dan elektroda di lubang bor yang bergerak ke 

atas dan ke bawah. Agar SP dapat bekerja,lumpur konduktif dimasukkan ke dalam 

lubang sumur. Skala SP dalam milivolt, dan tidak terdapat nilai absolut yang sama 

dengan nol karena hanya perubahan potensial yang dicatat. Secara alami 

dikarenakan perbedaan kandugan garam di dalam air, arus hanya mengalir di sekitar 

batas formasi di lubang bor. Pada lapisan serpih tanpa listrik, potensi listriknya 

konstan dengan kata lain SP-nya rata. Pembacaan ini disebut garis dasar serpih 

(Shale Base Line). Mendekati lapisan permeabel, aliran listrik mulai terjadi yang 

menyebabkan beda potensial negatif (relatif terhadap serpih). 

Saat melewati dua lapisan yang berbeda, penurunan kurva SP tidak pernah 

berkurang tajam, tetapi selalu memiliki sudut kemiringan. Jika lapisan permeabel 

cukup tebal maka SP akan mendekati nilai maskimumnya (SSP-Statik SP) dan 

menjadi konstan. Memasuki lapisan serpih lagi, hal sebaliknya akan terjadi dan 

potensi secara berkala akan kembali ke nilai serpih. Dikarenakan “fleksibilitas’ 

kurva SP biasanya tidak mungkin mengukur ketebalannya secara akurat. Dalam 

formasi lunak, SP memiliki perbeaan yang lebih besar antara serpih dan pasir 

dibandingkan gamma ray. Sebaliknya pada formasi karbonat yang keras perubahan 

SP sangat kecil, sehingga tidak dapat membedakan formasi yang permeabel dari 

yang tak permeabel. Dalam kondisi ini log gamma ray adalah cara terbaik, karena 

memberikan resolusi lapisan yang baik. Log SP digunakan dalam hal identifikasi 

lapisan-lapisan permeabel, menentukan resistivitas air-formasi (Rw), memberikan 

indikasi kualitatif lapisan serpih dan mencari batas-batas lapisan permeabel dengan 

korelasi antar sumur berdasarkan batas lapisan itu. 
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Gambar 2.7 Skema Pengukuran dan Respon Log SP  Terhadap Litologi (Rider, 1996). 
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2.5 Air Tanah 

Air tanah adalah komponen primer pada siklus hidrologi yang mempunyai 2 

peranan penting, salah satunya adalah kebutuhan manusia. Bagian dari tanda-tanda 

bentuklahan akan mempengaruhi kualitas dan jumlah air tanah. Perkembangan 

geografis yang ditunjukkan oleh masing-masing mineral batuan akan membentuk 

komponen atau substansi yang mempengaruhi airtanah. Normalnya, airtanah 

mengandung komponen-komponen dalam jumlah tertentu yang sesuai dengan 

interaksi siklus hidrologi dari susunan uap air di udara hingga alirannya ke dalam 

tanah. 

 

2.5.1 Pengertian Air Tanah 

Air tanah mengacu pada air yang terletak pada zona jenuh di bawah permukaan, 

atau air yang mengisi pori-pori tanah dan batuan. Air tanah merupakan salah satu 

bagian dari siklus hidrologi di alam. Air tanah diproduksi dengan menggunakan air 

yang menjenuhkan tanah ke dalam daerah tangkapan air tanah dan bergerak melalui 

media lapisan batu yang berlangsung sebagai lapisan pembawa air, di dalam 

cekungan air tanah di bawah permukaan tanah ke daerah keluaran air. 

 

Gambar 2.8 Penampang bawah tanah (Cornelia, 2008). 

 

Sebagian air yang terfiltrasi tidak bergerak terlalu jauh lantaran terhalang oleh 

tarikan molekul dan menjadi lapisan partikel dalam tanah. Selama tidak terdapat 

hujan, sebagian akan menguap balik ke atmosfer dan sisanya menjadi cadangan 

tanaman. Air yang tidak tertahan dekat permukaan dipecah menjadi suatu daerah 
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dan seluruh ruang terbuka pada sedimen atau batuan terisi air (jenuh air). Air pada 

zona saturasi (zone of saturation) ini dinamakan air tanah (ground water). 

Jangkauan terjauh dari zona ini dijamin oleh muka air tanah (water table) seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.10. Lapisan tanah, sedimen atau batuan di atasnya 

yang tidak terendam air dipandang sebagai zona sirkulasi udara. Permukaan air 

tanah biasanya tidak datar, tetapi cukup banyak mengikuti permukaan geografis di 

atasnya. Dengan asumsi tidak ada hujan, ketinggian air di bagian bawah lereng akan 

berkurang secara bertahap sampai sesuai dengan lembah. Namun hal ini tidak 

terjadi, karena hujan akan mengisi ulang (recharge). Daerah dimana air bocor 

(presipitasi) ke zona perendaman dikenal sebagai daerah recharge dan daerah 

dimana air tanah mengalir keluar dikenal sebagai daerah pelepasan (Alfisyahrin, 

2015). 

 

2.5.2 Klasifikasi Air Tanah 

Air tanah terdapat pada formasi geologi yang yang dapat menyimpan banyak air. 

Berikut adalah beberapa penggambaran air tanah terhadap lapisan batuan  

(Cornelia, 2008) : 

1. Akuifer (lapisan pembawa air) lapisan batu yang terendam air di bawah 

permukaan tanah yang dapat menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah 

yang cukup, contohnya pasir;  

2. Akuiklud (lapisan batuan kedap air) merupakan lapisan batuan yang terendam 

air yang mengandung air namun tidak dapat memberikan jumlah yang besar, 

contohnya lempung; 

3. Akuitard (lapisan batuan lambat air) merupakan lapisan batuan yang sedikit 

dapat ditembus dan tidak dapat mengalirkan air secara datar, namun 

mengalirkan air ke arah vertikal, contohnya lempung pasiran;  

4. Akuifug (lapisan batuan kedap air) merupakan lapisan batuan kedap air yang 

tidak dapat menampung dan mengalirkan air, contohnya granit. 
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2.5.3 Tipe Akuifer 

Akuifer adalah suatu formasi geologi yang umumnya signifikan dalam memberikan 

air tanah, jika kondisi memungkinkan air mengalir melaluinya. Mata air dicirikan 

sebagai formasi geologi yang dapat menyimpan dan menyalurkan air dalam jumlah 

yang memadai. 

 

Gambar 2.9 Sistem akuifer (Darsono, 2016). 

 

Kondisi alami dan distribusi akuifer, akuiklud dan akuitar pada sistem geologi 

dikendalikan oleh litologi, stratigrafi dan struktur dari material simpanan geologi 

pada Gambar 2.11. Di alam dikenal ada beberapa akuifer, yaitu:  

1. Akuifer bebas (unconfined aquifer) merupakan lapisan berpori yang terendam 

air yang dibatasi di atas dan di bawahnya oleh lapisan kedap air, sehingga 

tekanan air tanah lebih tinggi daripada faktor tekanan atmosfer;  

2. Akuifer tertekan (confined aquifer) disebut juga leaky aquifer merupakan 

lapisan air terendam yang dibatasi di bagian atas dan dasar oleh lapisan yang 

kebocoran airnya lebih kecil tergantung pada mata air yang sebenarnya, 

tumpahan dapat terjadi dari mata air ke lapisan penutup atau sebaliknya; 

3. Akuifer setengah tertekan (semi confined aquifer) adalah akuifer yang dibatasi 

di atasnya oleh ketinggian air dengan faktor tekanan yang setara dengan tekanan 

luar (1 atm) dan di dasar oleh lapisan kedap air. 

 


