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BAB II  

DASAR TEORI 

 

 

2.1 Metode Geolistrik 

Metode geolistrik merupakan ilmu yang yang mempelajari struktur bawah 

permukaan tanah dengan menggunakan sifat-sifat listrik batuan, formasi batuan 

atau bagian dari suatu batuan di dalam permukaan bumi. Metode geolistrik dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) macam berdasarkan sumber arus listrik yaitu (Burger, 1992):  

a. Metode aktif yaitu sumber arus listrik yang digunakan dialirkan ke dalam tanah 

atau batuan bumi, kemudian efek potensialnya diukur di dua titik permukaan 

tanah dengan jalan menggunakan aktivitas elektrokimia alami. 

b. Metode pasif yaitu menggunakan arus listrik yang terjadi akibat adanya 

aktivitas elektrokimia dan elektromekanik dalam material-material penyusun 

batuan. Metode geolistrik yang memanfaatkan adanya arus listrik alami antara 

lain Self Potensial (SP) dan Magnetotelluric. 

 Metode geolistrik resistivitas merupakan sebuah metode yang digunakan untuk 

mengetahui sifat resistivitas di dalam bumi. Metode resistivitas ini bekerja dengan 

menggunakan suatu konfigurasi elektroda dengan menginjeksikan arus listrik DC 

ke dalam bumi melalui elektroda-elektroda arus dan diukur melalui elektroda-

elektoda potensial. Metode ini mengasumsikan bahwa geolistrik sebagai sebuah 

resistor yang besar (Kearey dkk., 2002).  

 Metode geolistrik resistivitas ini memiliki dua teknik pengukuran yaitu metode 

geolistrik resistivitas mapping dan sounding. Mapping merupakan sebuah metode 

yang mempelajari macam-macam resistivitas lapisan bawah permukaan secara 

horizontal. Metode ini menggunakan jarak spasi elektroda yang tetap pada semua 

titik sounding (titik amat) di permukaan bumi. Sedangkan metode geolistrik  

resistivitas sounding merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk mempelajari 

macam-macam resistivitas batuan di bawah permukaan bumi secara vertikal. 

Pengukuran pada titik sounding dilakukan dengan jalan mengubah-ubah atau 

memvariasikan jarak elektroda yaitu dari jarak elektroda kecil kemudian membesar 
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secara gradual. Jarak elektroda yang semakin besar, maka lapisan batuan yang 

terdeteksi semakin dalam (Reynolds, 2005). 

 

2.1.1 Sifat Kelistrikan Batuaan 

Batuan merupakan materi-materi yang memiliki sifat kelistrikan. Sifat 

listrik tersebut merupakan karakteristik dari batuan yang besarnya tergantung dari 

media pembentuk batuan tersebut. Sifat listrik bisa berasal dari alam atau dari 

gangguan keseimbangan atau sengaja dimasukkan arus listrik ke dalam batuan, 

sehingga terjadi ketidakseimbangan muatan di dalam batuan tersebut (Dobrin, 

1981).  

Setiap batuan dan mineral dalam bumi itu memiliki nilai tahanan jenis yang 

berbeda-beda, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yakni kepadatan batuan, 

umur batuan, jumlah mineral yang dikandung, kandungan elektrolit, permeabilitas, 

porositas dan lain sebagainya, sehingga tidak ada nilai dari harga tahanan jenis yang 

pasti. Adapun variasi material bumi dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 2. 1 Nilai Resistivitas Material-Material Bumi (Telford, 1990) 

 

Material-material  Resistivitas (Ωm)  Material-material  Resistivitas (Ωm)  

Pyrite (Pirit)  1x10-2 – 1x102  Shales (Serpih)  2x101 – 2x103  

Quartz (Kwarsa)  5x102 – 8x105  Sand (Pasir)  1 x100 – 1 x103  

Calcite (Kalsit)  1x1012 – 1x1013  Clay (Lempung)  1 x100 – 1 x102  

Rock salt (Garam batu)  3x101 – 1x1013  Groundwater (Air tanah)  5 x10-1 – 3 x102  

Granite (Granit)  2x102 – 1x105  Sea water (Air asin)  2 x10-1  

Andesite (Andesit)  1.7x102 – 45x104  Magnetite (Magnetit)  1 x10-2 – 1 x103  

Basalt (Basal)  2x102 – 1x105  Drygravel (Kerikil Kering)  6 x102 – 1 x104  

Limestones (Gamping)  5x102 – 1x105  Alluvium (Aluvium)  1 x101 – 8 x101  

Sandstones (Batu pasir)  2x102 – 8x103  Gravel (Kerikil)  1 x102 – 6 x102  

Breksi  75x10-1 – 2x102  Silt (Lanau)  1 x101 – 2 x102  

Marls (Batu lumpur)  3x100 – 7x101  Tufa Vulkanik  2 x101 – 1 x102  

Konglomerat  2x103 – 1x104  Lava  1x 102 – 1 x104  
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Aliran listrik dalam batuan dan mineral dapat dibedakan menjadi 3 macam 

diantaranya adalah konduksi secara elektronik, konduksi secara elektrolit dan 

konduksi secara dielektrik (Milson, 2003)  

a. Konduksi secara elektronik 

Konduksi ini terjadi jika batuan atau mineral mempunyai banyak 

elektron bebas sehingga arus listrik yang dialirkan ke dalam batuan atau 

mineral di alirkan oleh elektron-elektron bebas tersebut dan aliran listrik 

tersebut juga dipengaruhi oleh sifat atau karakteristik masing-masing 

batuan yang dilewatinya. Salah satu sifat atau karakteristik batuan tersebut 

adalah nilai resistivitas yang menunjukkan kemampuan bahan untuk 

menghantarkan arus listrik. Semakin besar nilai resistivitas suatu bahan 

maka semakin sulit bahan tersebut menghantarkan arus listrik dan semakin 

kecil nilai resistivitas suatu bahan maka semakin mudah bahan tersebut 

menghantarkan arus listrik (Hurun, 2016). 

b. Konduksi secara elektrolit. 

Sebagian besar batuan merupakan konduktor yang buruk dan 

memiliki resistivitas yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya batuan 

biasanya bersifat poros dan memiliki pori-pori yang terisi oleh air. 

Akibatnya batuan- batuan tersebut menjadi konduktor elektrolitik, dimana 

kondisi arus listrik dibawa oleh ion-ion elektrolitik dalam air. Konduktivitas 

dan resistivitas batuan poros bergantung pada volume dan susunan pori-

porinya. Konduktivitas akan semakin besar jika kandungan air dalam batuan 

bertambah banyak, dan sebaliknya resistivitas akan semakin besar jika 

kandungan air dalam batuan berkurang (Hurun, 2016). 

c. Konduksi secara dielektrik. 

Konduksi ini terjadi jika batuan atau mineral bersifat dielektrik 

terhadap aliran arus listrik, artinya batuan atau mineral tersebut mempunyai 

elektron bebas yang sedikit (Hurun, 2016). 

 

2.1.2 Aliran Listrik dalam Bumi  

Setiap batuan memiliki karakter tersendiri dalam meneruskan arus listrik 

yang melewatinya. Bumi dan batuan penyusunnya itu memiliki sifat heterogen dan 
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umumnya tidak memiliki sifat homogen. Padahal sifat homogen batuan tersebut 

menjadi syarat dalam pengukuran geolistrik (Kunetz, 1966). Sifat homogen dalam 

batuan itu sangatlah berpengaruh pada hasil pengukuran beda potensial pengukuran 

geolistrik dan dapat membuat data geolistrik tersebut menyimpang dari nilai 

sebenarnya.  

Asumsi bahwa bumi itu homogen adalah dimana bumi yang memiliki 

banyak lapis itu dianggap hanya memiliki satu lapisan saja, sedangkan bumi di 

diasumsikan dengan sifat isotropik ini adalah bahwa jika bumi diukur gradien panas 

buminya setiap tempat akan memiliki temperatur yang sama. Keadaan homogen 

isotropik ini merupakan keadaan bumi yang ideal (Vebrianto, 2016). 

 

2.1.3 Konsep Resistivitas Semu (Apparent Resistivity) 

Metode geolistrik tahanan jenis itu memiliki sifat homogen isotropis. Hal 

tersebut dapat diasumsikan bahwa tahanan jenis yang terukur merupakan tahanan 

jenis yang sebenarnya dan tidak tergantung pada spasi elektroda. Namun, pada 

kenyataannya bumi memang tersusun dari lapisan-lapisan dengan resistivitas yang 

berbeda-beda pula, sehingga potensial yang terukur tersebut merupakan pengaruh 

dari lapisan-lapisan itu. Oleh karena itu, harga resistivitas yang diperoleh itu 

bukanlah nilai resistivitas yang sebenarnya. Namun resistivitas yang terukur 

adalah resistivitas semu (ρɑ ) (Reynold, 2005). 

Berdasarkan pada persamaan besar resistivitas semu dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

 

ρɑ = K 
𝛥𝑉

I
      (2.1) 

 

Dimana K adalah adalah faktor geometri yaitu besaran koreksi letak kedua 

elektroda potensial terhadap letak kedua elektroda arus. Dengan mengukur ΔV dan 

I, maka dapat ditentukan harga resistivitas ρ  (Reynolds, 2005). 
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2.1.4 Vertical Electrical Sounding (VES)  

Metode geolistrik sounding atau Vertical Electrical Sounding (VES) adalah 

metode pengukuran resistivitas 1D untuk memperoleh variasi resistivitas bawah 

permukaan secara vertikal (Santoso dkk., 2016). Pada metode VES, pengukuran 

pada suatu titik sounding dilakukan dengan cara mengubah jarak elektroda. 

Perubahan jarak elektroda dilakukan dari jarak elektroda kecil kemudian membesar 

secara gradual. Jarak elektroda ini sebanding dengan kedalaman lapisan batuan 

yang terdeteksi. Semakin besar jarak elektroda, semakin dalam lapisan batuan yang 

terdeteksi. Hasil yang didapat dari pengukuran VES adalah kurva resistivitas. 

Secara umum pada metode VES dikenal enam jenis kurva yaitu kurva H, A, K, Q, 

HK, KH. Bentuk dari kurva H, A, K, Q, HK, KH dapat  dilihat pada Gambar 2.1. 

Dari setiap kurva akan memberikan informasi mengenai jumlah lapisan, ketebalan 

lapisan, dan nilai resistivitas dari setiap lapisan batuan.   

Gambar 2. 1 Kurva sounding secara umum (Telford,1990) 

 

Gambar 2.1 merupakan kurva sounding, kurva ini menggambarkan 

hubungan antara jarak elektroda arus (AB/2), nilai resistivitas semu (ρa), nilai 
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resistivitas sebenarnya (ρ), serta distribusi kedalaman dan ketebalan lapisan-lapisan 

nilai resistivitas sebenarnya (ρ). Titik-titik dan kurva merah menandakan hubungan 

antara AB/2 dan ρ. Kurva biru menunjukan distribusi kedalaman dan dan ketebalan 

dari lapisan-lapisan nilai resistivitas sebenarnya. Kurva VES dapat membantu 

dalam representasi hasil interpretasi tabel nilai resisitivitas sebenarnya. Hubungan 

antara jenis dan susunan material bawah permukaan bumi terhadap variabel-

variabel VES akan tampak lebih mudah dipahami melalui representasi dari hasil 

interpretasi tabel nilai resistivitas sebenarnya pada kurva VES.  

 

2.1.5 Konfigurasi Schlumberger 

Pada konfigurasi Schlumberger seperti Gambar 2.2 idealnya pada jarak 

MN dibuat sekecil-kecilnya. Elektroda M dan N digunakan sebagai elektroda 

potensial dan elektroda A dan B sebagai elektroda arus. Pada konfigurasi 

Schlumberger ini, nilai MN<AB. Sehingga jarak MN secara teoritis tidak 

mengalami perubahan, tetapi karena adanya keterbatasan kepekaan peralatan 

pengukuran maka ketika jarak AB sudah relatif besar jarak MN harus dirubah. 

Perubahan jarak MN hendaknya tidak lebih besar dari 1/5 jarak AB. 

Keunggulan konfigurasi Schlumberger ini adalah kemampuan untuk 

mendeteksi adanya non-homogenitas lapisan batuan pada permukaan, yaitu dengan 

membandingkan nilai resistivitas semu ketika terjadi perubahan jarak elektroda 

MN/2. 

 

Gambar 2. 2 Pengaturan Elektroda Konfigurasi Schlumberger (Yulianto dkk., 2008). 
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C₁P₁ = (a-b)  ; C₁P₂ = (a+b) 

C₂P₁ = (a+b)  ; C₂P₂ = (a-b) 

K  =
2𝜋

1

𝑟1
−

1

𝑟2
−

1

𝑟3
+

1

𝑟4

    (2.2) 

= 
2𝜋

(
1

𝑎
−

1

𝑏
)−(

1

𝑎
+

1

𝑏
)−(

1

𝑎
+

1

𝑏
)+(

1

𝑎
−

1

𝑏
)

 

= 2𝜋 [
1

𝑎 − 𝑏
− 

1
𝑎 + 𝑏

−
1

𝑎 + 𝑏
+

1
𝑎 − 𝑏

]

−1

 

= 2𝜋 [
2

𝑎 − 𝑏
−

2

𝑎 + 𝑏
]

−1

 

= 2𝜋 [2
(𝑎 + 𝑏) − (𝑎 − 𝑏)

𝑎2 − 𝑏2
]

−1

 

= 2𝜋 [2(
2𝑏

𝑎2 − 𝑏2
)]

−1

 

= 2𝜋 [
4𝑏

𝑎2 − 𝑏2
]

−1

 

   = 𝜋 [
𝑎2−𝑏2

2𝑏
]      (2.3) 

 

2.2 Penyelidikan Tanah dan Pondasi 

Tanah pondasi merupakan bahan yang memiliki susunan yang sangat rumit 

dan beraneka ragam. Perubahan tersebut terjadi berdasarkan prinsip-prinsip 

geologi. Sehingga dalam hal ini peta topografi dan peta geologi sangat dibutuhkan 

untuk mengetahui pengertian mengenai gambaran umum tanah pondasi tersebut. 

Walaupun terdapat sifat fisik dan mekanik yang sudah diketahui dengan 

penyelidikan tanah, tetapi hasilnya bisa tidak sesuai dengan kenyataannya. 

Penyelidikan tanah diperlukan untuk menentukan stratifikasi (pelapisan) 

tanah dan karakteristik tanah, sehingga perancangan dan kontruksi pondasi dapat 
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dilakukan dengan ekonomis. Penyelidikan tanah ini memiliki tujuan diantaranya 

adalah sebagai berikut (Rahardjo, 2005): 

a. Mendapatkan informasi mengenai pelapisan tanah dan batuan. 

b. Mendapatkan  informasi mengenai kedalaman muka air tanah. 

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

d. Menentukan parameter tanah untuk analisis (berdasarkan uji lapangan berupa 

SPT atau CPT). 

Tanah yang akan digunakan untuk pondasi memiliki klasifikasi tertentu 

dalam perencanaan pembangunan yaitu perkiraan terhadap hasil eksplorasi tanah, 

perkiraan standart kemiringan lereng dari penggalian tanah atau tebing, perkiraan 

pemilihan bahan, perkiraan muai dan susut, pemilihan jenis kontruksi dan peralatan 

untuk konstruksi, perkiraan kemampuan peralatan untuk konstruksi, rencana 

pekerjaan pembuatan lereng dan tembok penahan tanah, dll (Sosrodarsono, 2000). 

Prosedur dalam penyelidikan tanah dan studi pondasi ini adalah berupa 

informasi yang harus diperoleh sebelum melakukan penyelidikan tanah yaitu 

berupa informasi mengenai keadaan di lapangan mengenai topografi, vegetasi, 

bangunan, jalan akses, dan lain-lain. Informasi lainya juga yaitu berupa kondisi 

geologi, kegempaan regional, peraturan setempat, dan besarnya beban dari struktur 

(Rahardjo, 2005). 

Hal-hal yang perlu diobservasi dan disurvei selain peta geologi atau 

keterangan-keterangan pembangunan,diantaranya adalah (Sosrodarsono, 2000): 

a. Letak singkapan-singkapan dan eksplorasi tanah 

b. Topografi dan geografi 

c. Letak jalan-jalan dan bangunan-bangunan yang ada 

d. Kondisi permukaan tanah dan tumbuhan 

e. Keadaan air tanah dan letak mata air 

f. Keadaan saluran-saluran yang ada 

Perencanaan penyelidikan tanah ini juga meliputi penentuan jumlah titik 

bor, kedalaman bor, jumlah sampel, dll. Apabila kondisi tanah saat dilakukan 

pemboran itu homogen, maka jumlah titik bor harus dikurangi dan jika pelapisan 

tanah itu acak, maka sejumlah titik bor dibutuhkan untuk dapat menggambarkan 

potongan melintang melalui titik-titik bor tersebut (Rahardjo, 2005). 
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Pemboran tanah tersebut diasumsikan bahwa pemboran harus dilakukan 

hingga kedalaman (nilai >50) yaitu lapisan tanah keras yang dicapai beberapa meter 

(sekurang-kurangnya 3 kali pembacaan nilai SPT). Apabila lapisan kerasnya masih 

terdapat tanah kompresibel, maka pemboran diteruskan kecuali jika lapisan tersebut 

tidak akan mengakibatkan penurunan yang berlebihan. (Rahardjo, 2005). 

 

2.3 SPT (Standard Penetration Test) 

Pada pembangunan teknik sipil terdapat potensi kegagalan dalam 

pembangunan sehingga dapat didukung dengan melakukan control soil test yang 

baik. Dalam melakukan atau melaksanakan proyek sipil adalah dengan melakukan 

input data berupa data penyelidikan tanah secara rinci dan teliti. Adapun dalam 

melakukan penyelidikan tanah di lapangan dapat digunakan metode geofisika yaitu 

metode geolistrik dan geoteknik berupa SPT (Standard Penetration Test) serta 

dilakukan penyelidikan tanah di laboratorium untuk mengetahui sifat dan 

karakteristik tanah (Virman, 2013). 

Metode pengujian tanah dengan SPT (Standard Penetration Test) termasuk 

cara yang cukup ekonomis dan relatif mudah untuk mengetahui kondisi di bawah 

permukaan tanah dan diperkirakan 85% dari desain pondasi menggunakan cara ini. 

SPT merupakan alat uji tanah yang memiliki kelebihan karena terdiri dari beberapa 

komponen yang sederhana, mudah dipasang, mudah ditransformasikan dan dapat 

diandalkan dalam penyelidikan tanah. Pengujian SPT dilakukan dengan cara 

mengebor tanah terlebih dahulu sesuai kedalaman yang diinginkan, kemudian split 

spoon sampler dimasukkan ke dalam lubang bor, selanjutnya ditumbuk palu 

seberat 63,5 kg dan dijatuhkan dari ketinggian 75 cm. Setelah ditumbuk sedalam 

15 cm, maka selanjutnya dicatat jumlah pukulan (nilai N-SPT) yang diperlukan 

untuk menumbuk sedalam 30 cm (Wiraga, 2011). 
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2.3.1 Prosedur Pengujian SPT (Standard Penetration Test) 

Alat yang digunakan dalam pengujian tanah ini adalah tabung yang dapat 

dibelah (split, tube, split spoon) yang memiliki driving shoe untuk penetrasi agar 

tidak cepat rusak. Bagian atas SPT dilengkapi dengan coupling agar dapat 

disambungkan dengan batang bor (drill rod) ke permukaan tanah. 

Gambar 2. 3 Alat Uji SPT (Standard Penetration Test) (Sosrodarsono, 2000) 

Pengujian tanah SPT dilakukan dengan melakukan pengambilan tanah 

menggunakan alat tersebut seperti Gambar 2.3 Pengambilan sampel tanah 

dilakukan dengan mengebor tanah terlebih dahulu pada titik yang akan dilakukan 

uji tanah yaitu dengan merangkai mata bor dan meletakkan pada titik yang 

ditentukan untuk melakukan pengeboran hingga kedalaman uji. Setelah bor sudah 

terisi dengan tanah, kemudian bor diangkat dan diperiksa serta dicatat jenis tanah, 

warna dan kedalaman lapisan tanah tersebut (Virman, 2013). 

 Pemboran tanah yang sudah dilakukan, maka akan dikombinasi dengan 

melakukan uji SPT (Standard Penetration Test) yaitu dengan memasukkan alat 

split spoon sampler secara tegak kemudian ditumbuk dengan menggunakan 

hammer dan mencatat jumlah tumbukan setiap 15 cm. Uji SPT ini dilakukan dengan 

melakukan standar penetrasi yaitu penumbuk memiliki berat yang distandarisasi 

yaitu 63,5 kg dan dijatuhkan dari ketinggian yang sama  yaitu  75  cm. Selanjutnya  

nilai  tumbukan  dicatat  3  kali (Nı,N₂,N₃)  dimana  harga N = N₂ + N₃  ,  setelah  

itu  split  spoon  sampler  diangkat dan dimasukkan kedalam plastik untuk dilakukan 

uji laboratorium. Secara konvensional, uji SPT ini dilakukan dengan interval 
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kedalaman 15 cm sampai 3 m dan sampelnya akan diklarifikasi. Identifikasi jenis 

tanah tersebut harus dilakukan karena interpretasi dari data SPT hanya dapat 

dilakukan dengan baik bila dikaitkan dengan kondisi tanah tersebut (Rahardjo, 

2005). 

Adapun variasi hasil uji SPT dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan 

diantaranya adalah sebagai berikut (Rahardjo, 2005): 

a. Alat yang digunakan dibuat dengan kombinasi yang berbeda. 

b. Konfigurasi hammer. 

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

memperkecil energi yang diterima oleh batang sampel. 

d. Cara pemboran dan metode stabilisasi dinding lubang bor berpengaruh terhadap 

N-SPT. 

e. Lubang bor yang tidak bersih akan mengakibatkan terperangkapnya lumpur 

kedalam sampel dan dapat menyebabkan kenaikan N-SPT, dll. 

 

2.4 Hubungan SPT dan Kecepatan Gelombang Geser (Vs) 

Standard penetration Test (SPT) merupakan salah satu metode yang umum 

digunakan untuk mengetahui kekuatan tanah dalam penyelidikan tanah di lapangan. 

Semakin besar nilai N dapat menunjukkan semakin kakunya tanah. Pengujian di 

lapangan dengan SPT sampai saat ini menjadi metode yang paling tepat dalam 

proyek-proyek penyelidikan tanah. Kecepatan gelombang geser (Vs) tanah 

merupakan aspek geoteknik yang paling penting. Kapasitas daya dukung pondasi 

dangkal atau pondasi dalam, stabilitas lereng, desain dinding penahan tanah dan 

desain perkerasan secara tak langsung semua dipengaruhi oleh kecepatan 

gelombang geser tanah. Struktur dan lereng harus stabil dan aman terhadap 

keruntuhan total ketika diberikan pembebanan maksimum.  

Beberapa hubungan N SPT dengan parameter kecepatan gelombang geser 

(Vs) telah dikembangkan oleh beberapa peneliti terdahulu dan digunakan dalam 

aplikasi geoteknik. Adapun untuk menentukan nilai Vs dapat digunakan rumus 

sebagai berikut (Kumar dkk., 2016): 

Vs = 130 + 7.5 N   (2.4) 
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Berikut keterangan jenis tanah (FEMA, 2003): 

A Batuan Keras Vs > 1524 m/s 

B  Batuan: 762 < Vs < 1524 m/s 

C Tanah keras, sangat padat dan batuan lunak: 365.76 < Vs < 762 m/s 

D  Tanah sedang: 182.88 < Vs < 365.76 m/s 

E  Tanah lunak Vs < 182.88 m/s 

F  Tanah khusus, yang membutuhkan investigasi geoteknik spesifik 

dan analisis respons spesifik situs.  

 

Berikut hasil nilai resistivitas dan N-SPT berdasarkan penelitian sebelumnya. 

Tabel 2. 2 Nilai Resistivitas dan N-SPT 

  

No 
Resistivitas 

(Ωm) 
N-SPT Tipe Material Sumber 

1 4.5 30 Lanau Listanti dkk. (2018) 

2 15.5-269 - Basalt Iqfirlana dkk. (2015) 

3 61-349.97 15-50 Batu Pasir Adeoti dkk. (2018) 

4 >100 - Lapisan keras Yendra dkk. (2017) 

5 >100 - 
Pasir-

Gampingan 
Hutagalung dkk. (2013) 

6 
103.67-

6861.04 
50 

Pasir berbutir 

kasar 
Syed dkk. (2012) 

7 200-516 9-50 Batu Pasir Braga dkk. (2018) 

8 >250 >50 

Batu pasir 

breksi & 

granodiorite 

Phaza dkk. (2019) 

9 >1000 50 
Pelapukan 

Sekis 
Asry dkk. (2014) 

10 1680-3027 28-50 Batupasir krikil Hazreek dkk. (2014) 


