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BAB II  

TEORI DASAR 

 

 

2.1 Tanah 

Istilah tanah dalam bidang mekanika tanah dimaksudkan untuk mencakup semua 

bahan dari tanah lempung (clay) sampai berangkal (batuan-batuan yang besar) [5]. 

Tanah terbentuk karena adanya proses pelapukan batuan dan proses-proses 

geologi lainnya yang terjadi di permukaan bumi. Pembentukan tanah dari proses 

pelapukan batuan itu sendiri dapat berupa proses fisik maupun kimia. Proses 

pembentukan tanah secara fisik mengubah batuan menjadi partikel-partikel lebih 

kecil yang terjadi akibat adanya pengaruh iklim, erosi, angin, es, manusia dan 

akibat adanya perubahan suhu atau cuaca. Proses pembentukan tanah secara kimia 

adalah proses hancurnya batuan karena perubahan kimia dari mineral-mineralnya 

yang dapat terjadi karena pengaruh oksigen, karbondioksida, air terutama yang 

mengandung asam dan alkali serta proses kimia lainnya misalnya dikarenakan 

kegiatan organisme [6].  

Pada tanah yang mengalami gangguan kestabilan akibat pori-pori tanah terisi oleh 

air, secara kelistrikan akan berakibat pada harga resistivitas tanah [7]. 

Penambahan air yang menyisip ke dalam pori tanah atau batuan, terutama pada 

saat musim hujan, akan mengakibatkan perubahan harga resistivitas tanah. 

Perubahan harga resistivitas ini dapat diidentifikasi dengan cara mengalirkan arus 

listrik baik searah maupun bolak-balik ke dalam tanah. Dengan mengukur selisih 

potensial antara dua titik yang dipengaruhinya, selanjutnya dapat ditentukan harga 

resistivitas tanah daerah pengukuran. Berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan 

analisis data, selanjutnya dapat dilakukan interpretasi umum terhadap sistem 

perlapisan tanah daerah penelitian [8]. 

 

2.2 Gerakan Tanah 

Gerakan tanah menurut [9], ialah perpindahan massa tanah, batuan, atau regolith 

pada arah tegak, mendatar, atau miring dari kedudukan semula. Secara umum 
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terjadinya longsoran pada suatu lereng diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara 

beban dan tahanan kuat geser dari material penyusun lereng tersebut. Tanah 

longsor merupakan proses alamiah biasa, akan tetapi dengan masuknya unsur 

manusia dengan segala aktivitasnya maka nilainya dapat berubah menjadi 

bencana. Pergerakan tanah dipengaruhi juga oleh pembebanan yang berlebih, 

getaran dan goncangan, perubahan muka air tanah dan tumbuhan penutup pada 

lereng tersebut [6]. 

Meskipun penyebab utama kejadian gerakan tanah ini adalah gravitasi (gaya tarik 

bumi) yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor 

lainnya yang turut berpengaruh, yakni: erosi, lemahnya batuan dan tanah, gempa 

bumi dan gunung api, getaran dan beban tambahan, tata guna lahan, pengundulan 

hutan, bekas longsor lama, dan daerah pembuangan sampah [10]. Salah satu 

penyebab terjadinya longsor adalah terdapatnya batuan pelapukan. Batuan 

pelapukan ini bergerak melalui sebuah bidang yang disebut bidang gelincir. 

Batuan yang berperan sebagai bidang gelincir memiliki tahanan jenis yang 

berbeda dengan batuan lainnya. Bidang gelincir di daerah longsor ditandai dengan 

adanya dua lapisan tanah/batuan yang nilai tahanan jenisnya sangat kontras [11]. 

Secara teoritis lapisan yang kedap air memiliki nilai tahanan jenis yang cukup 

besar. Tahanan jenis suatu bahan tergantung pada porositas batuan serta jenis 

fluida pengisi pori-pori batuan tersebut. Batuan yang bersifat porous yang berisi 

air lebih konduktif dan memiliki nilai tahanan jenis yang rendah [12]. Bidang 

gelincir biasanya terdiri dari lapisan yang keras dengan lapisan yang lunak. 

Apabila terjadi hujan, lapisan yang keras (kedap air) akan menjadi licin. Lapisan 

yang lunak akan bergerak melalui lapisan kedap. Lapisan kedap berperan sebagai 

bidang gelincir. Lapisan lunak berperan sebagai material longsor. Material longsor 

dicirikan dengan nilai-nilai resistivitas rendah dan bidang longsor ditandai dengan 

material yang memiliki resistivitas tinggi [13]. 

Kedalaman bidang gelincir dari permukaan tanah sangat penting bagi deskripsi 

longsor. Kedalaman bidang gelincir diukur dari permukaan. Terdapat empat kelas 

kedalaman bidang gelincir, yaitu sangat dangkal (lebih kecil dari 1,5 m), dangkal 

(1,5 - 5 m), dalam (5 - 20 m) dan sangat dalam (lebih besar dari 20 m) [14]. 

Kedalaman bidang gelincir penting untuk diketahui karena dapat mengetahui 
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seberapa besar resiko longsor yang terjadi. Semakin dalam bidang gelincir, tingkat 

bahaya longsor akan semakin besar. Sebaliknya semakin dangkal bidang gelincir, 

tingkat bahaya semakin kecil [12].  

 

2.3 Tanah Longsor 

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, 

bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau 

keluar lereng [15]. Sedangkan dari cara bergeraknya pun bermacam-macam, 

misalnya menggelincir (sliding), mendatar (shumping), roboh (toppling), runtuhan 

(falling), merayap (creeping) atau mengalir (flowing). Demikian pula halnya 

dengan material yang terkait, dapat berupa massa tanah (soil), massa batuan 

(rock), atau bahan-bahan rombakan lainnya (debris) [16]. 

Ada 6 jenis tanah longsor [17], yakni: 

1. Longsoran Translasi 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Lonsoran Translasi [17]. 

Longsoran Translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada 

bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. 

2. Longsoran Rotasi 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Longsoran Rotasi [17]. 

Longsoran Rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada 

bidang gelincir berbentuk cekung. 



 

9 
 

3. Pergerakan Blok 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Pergerakan Blok [17]. 

Pergerakan Blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang 

gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi 

blok batu. 

4. Runtuhan Batu 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Runtuhan Batu [17]. 

Runtuhan Batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain 

bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada 

lereng yang terjal hingga menggantung terutama di daerah pantai. Batu-

batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. 

5. Rayapan Tanah 

Gambar 2.5 Rayapan Tanah [17]. 

Rayapan Tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis 

tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir 

tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama longsor jenis 
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rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah 

miring ke bawah. 

6. Aliran Bahan Rombakan 

Gambar 2.6 Aliran Bahan Rombakan [17]. 

Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh 

air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan 

tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang 

lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat 

bisa sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung 

api. Aliran tanah ini dapat menelan korban cukup banyak. 

 

2.4 Metode Resistivitas 

Metode geolistrik adalah suatu teknik investigasi dari permukaan tanah untuk 

mengetahui lapisan-lapisan batuan atau material berdasarkan pada prinsip bahwa 

lapisan batuan atau masing-masing material mempunyai nilai resistivitas atau 

hambatan jenis yang berbeda-beda. Tujuan dari survei geolistrik adalah untuk 

menentukan distribusi nilai resistivitas dari pengukuran yang dilakukan di 

permukaan tanah [4].  

Metode resistivitas merupakan salah satu dari kelompok metode geolistrik yang 

digunakan untuk mempelajari keadaan bawah permukaan dengan cara 

mempelajari sifat aliran listrik di dalam batuan di bawah permukaan bumi. 

Adapun yang dipelajari mencakup pendeteksian besaran medan potensial dan 

medan elektromagnetik yang diakibatkan oleh aliran arus listrik. Metode ini 

dilakukan dengan mengalirkan arus listrik searah ke dalam bumi melalui elektroda 

arus, selanjutnya distribusi medan potensial diukur dengan elektroda potensial. 
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Variasi nilai tahanan jenis dihitung berdasarkan besar arus dan potensial yang 

terukur [4]. 

2.4.1 Sifat Listrik Batuan 

Menurut [4], aliran arus listrik di dalam batuan dan mineral dapat digolongkan 

menjadi tiga macam, yaitu konduksi secara elektronik, konduksi secara 

elektrolitik, dan konduksi secara dielektrik. 

1. Konduksi secara elektronik 

Konduksi ini terjadi jika batuan atau mineral mempunyai banyak elektron 

bebas sehingga arus listrik dialirkan dalam batuan atau mineral oleh 

elektron - elektron bebas tersebut. Aliran listrik ini juga dipengaruhi oleh 

sifat atau karakteristik masing-masing batuan yang dilewatinya. Salah satu 

sifat atau karakteristik batuan tersebut adalah resistivitas (tahanan jenis). 

Resistivitas adalah karakteristik bahan yang menunjukkan kemampuan 

bahan tersebut untuk menghambat arus listrik. Semakin besar nilai 

resistivitas suatu bahan maka semakin sulit bahan tersebut menghantarkan 

arus listrik. Begitu pula sebaliknya apabila nilai resistivitasnya rendah 

maka akan semakin mudah bahan tersebut menghantarkan arus listrik. Hal 

ini dapat diketahui berdasarkan persamaan Archie: 

                  (2.1)  

Dengan    adalah resistivitas batuan (Ωm),   adalah porositas,   adalah fraksi 

pori – pori yang berisi air,    adalah resistivitas air, sedangkan       adalah 

konstanta,   disebut juga faktor sementasi, Schlumberger menyarankan     

adalah, untuk nilai   yang sama. 

2. Konduksi secara elektrolitik 

Sebagian besar batuan merupakan konduktor yang buruk dan memiliki 

resistivitas yang sangat tinggi. Batuan biasanya bersifat porus dan 

memiliki pori- pori yang terisi oleh fluida, terutama air. Batuan-batuan 

tersebut menjadi konduktor elektrolitik, di mana konduksi arus listrik 

dibawa oleh ion-ion elektrolitik dalam air. Konduktivitas dan resistivitas 

batuan porus bergantung pada volume dan susunan pori-porinya. 
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Konduktivitas akan semakin besar jika kandungan air dalam batuan 

bertambah banyak, dan sebaliknya resistivitas akan semakin besar jika 

kandungan air dalam batuan berkurang. 

3. Konduksi secara dielektrik  

Konduksi ini terjadi jika batuan atau mineral bersifat dielektrik terhadap aliran 

arus listrik, artinya batuan atau mineral tersebut mempunyai elektron bebas 

sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Elektron dalam batuan berpindah dan 

berkumpul terpisah dalam inti karena adanya pengaruh medan listrik di luar, 

sehingga terjadi polarisasi. Berdasarkan harga resistivitas listriknya, 

batuan/mineral digolongkan menjadi tiga yaitu:  

1. Konduktor baik: 10
-8

 < ρ < 1 Ωm. 

2. Konduktor pertengahan: 1 < ρ < 10
7
 Ωm. 

3. Isolator: ρ < 10
7
 Ωm. 

 
Tabel 2.1  Variasi Resistivitas Batuan [4]. 

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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Tabel 2.2 Tabel Resistivitas Batuan dan Biji Mineral [18].  

Material-material Resistivitas (Ωm) 
Material-

material 

Resistivitas 

(Ωm) 

Topsoil 5x101 – 1x102 Graphitic schist 1x101 – 5x102 

Loose sand 5x102 – 5x103 
Slates (Batu 

tulis) 
5x102 – 5x105 

Gravel 1x102 – 6x102 
Quartzite 

(Kwarsit) 
5x102 – 8x105 

Clay (Lempung) 1x100 – 1x102 Pyrite (Pirit) 1x10-2 – 1x102 

Weathered bedrock 1x102 – 1x103 Pyrrhotite 1x10-3 – 1x10-2 

Sandstones (Batu 

pasir) 
2x102 – 8x103 Chalcopyrite 5x10-3 – 1x10-1 

Limestones (Gamping) 5x102 – 1x104 Galena 1x10-3 – 1x102 

Greenstones 5x102 – 2x105 Sphalerite 1x103 – 1x106 

Gabbro 1x102 – 5x105 Magnetit 1x10-2 – 1x103 

Granite (Granit) 2x102 – 1x105 Cassiterite 1x10-3 – 1x104 

Basalt (Basal) 2x102 – 1x105 Hematit 1x10-2 – 1x106 

 

2.4.2 Aliran Listrik Di Dalam Bumi 

Saat memasukkan dua arus pada elektroda seperti pada Gambar 2.7 dan 2.8. 

Potensial yang dekat pada titik permukaan akan dipengaruhi oleh kedua arus 

elektroda tersebut.    dan    merupakan elektroda arus yang akan menginjeksikan 

arus ke bawah permukaan bumi. Perbedaan nilai potensial yang dihasilkan akan 

ditangkap oleh    dan    yang merupakan elektroda potensial. 

 

a. Elektroda berarus tunggal di permukaan bumi 

Metode pendekatan yang paling sederhana dalam mempelajari secara teoritis 

tentang aliran arus listrik di dalam bumi adalah bumi dianggap homogen dan 

isotropis. Jika sebuah elektroda tunggal yang dialiri arus listrik diinjeksikan pada 

permukaan bumi yang homogen isotropis, maka akan terjadi aliran arus yang 

menyebar dalam tanah secara radial. Apabila udara di atasnya memiliki 

konduktivitas nol, maka garis potensialnya akan berbentuk setengah bola dapat 

dilihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Titik Arus Tunggal di Permukaan [4]. 

 

Aliran arus yang keluar dari titik sumber membentuk medan potensial dengan 

kontur ekuipotensial berbentuk permukaan setengah bola di bawah permukaan. 

Dalam hal ini, arus mengalir melalui permukaan setengah bola maka arus yang 

mengalir melewati permukaan tersebut adalah: 

𝐼                 (2.2) 

dengan, 

J =   
  

  
         (2.3) 

dengan mensubtitusikan Persamaan (2.1) pada (2.2) menjadi 

𝐼         
  

  
        (2.4) 

dengan, 

  

  
  

 

           (2.5) 

lalu Persamaan (2.4) disubtitusikan pada Persamaan (2.3) menjadi 

𝐼                  (2.6) 

sehingga, 

     
  

  
         (2.7)  

kemudian selesaikan Persamaan (2.4) 

 𝑉   
 

     (2.8) 



 

15 
 

sehingga diperoleh: 

𝑉     
 

 
 (2.9) 

kemudian subtitusikan Persamaan (2.6) pada (2.8) menjadi: 

𝑉   
  

   
   (2.10) 

di mana  𝑉 = beda potensial, I = kuat arus yang dilalui oleh bahan (ampere). 

Maka nilai resistivitas listrik yang diberikan oleh medium berdasarkan adalah: 

     
 

 
 (2.11) 

 

b. Dua titik arus di permukaan 

Dua elektroda untuk mengalirkan arus    dan    kemudian beda potensial diukur 

pada 2 titik dengan dua elektroda potensial    dan   . Apabila terdapat elektroda 

arus    yang terletak pada permukaan suatu medium homogen, terangkai dengan 

elektroda arus    dan di antaranya ada dua elektroda potensial     dan    yang 

dibuat dengan jarak tertentu diperlihatkan pada gambar 2.8, maka potensial yang 

berada di dekat titik elektroda tersebut bisa dipengaruhi oleh kedua elektroda arus. 

Oleh karena itu potensial    ( 𝑉 ) yang disebabkan    adalah: 

𝑉 =  
  

  
          (2.12) 

dimana,  

   =  
  

  
          (2.13) 

karena arus pada kedua elektroda adalah sama dan arahnya berlawanan, maka 

potensial     𝑉    yang disebabkan arus di    adalah:  

𝑉 =  
  

  
          (2.14) 

dimana,  

       
  

  
        (2.15) 

sehingga potensial total    (𝑉  
) adalah: 

𝑉  
  

  

  
 (

 

  
 

 

  
)         (2.16) 
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dengan cara yang sama diperoleh potensial total    (𝑉  
) adalah: 

𝑉  
  

  

  
 (

 

  
 

 

  
)        (2.17) 

sehingga dapat mengukur perbedaan potensial antara    dan    ( 𝑉) adalah: 

 𝑉    𝑉  
  𝑉  

        (2.18) 

sehingga, 

 𝑉    
  

  
 ,(

 

  
 

 

  
)    (

 

  
 

 

  
)-      (2.19) 

dengan demikian nilai resistivitas berdasarkan Persamaan (2.17) adalah: 

    
  

 
          (2.20) 

dengan, 

      *(
 

  
 

 

  
)   (

 

  
 

 

  
)+

  

      (2.21) 

Keterangan: 

∆𝑉  = beda potensial antara P1 dan P2 (V) 

𝐼 = kuat arus (A) 

   = resistivitas (Ωm)  

   = jarak    ke    (m)  

    = jarak    ke     (m)  

    = jarak    ke    (m)  

    = jarak    ke     (m) 

Susunan keempat elektroda tersebut merupakan susunan elektroda yang biasanya 

dalam metode geolistrik resistivitas. Pada konfigurasi ini garis-garis aliran arus 

dan ekuipotensial diubah oleh jarak kedua elektroda arus. Perubahan dari garis-

garis ekuipotensial yang melingkar lebih jelas pada daerah antara dua elektroda 

arus sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.8 Gambar Dua Titik Arus di Permukaan [19]. 

 

2.5 Konsep Resistivitas Semu 

Metode ini diasumsikan bahwa bumi mempunyai sifat homogen isotropis. Dengan 

asumsi ini, resistivitas yang terukur merupakan resistivitas sebenarnya dan tidak 

tergantung atas spasi elektroda. Pada kenyataannya, bumi terdiri atas lapisan-

lapisan dengan ρ yang berbeda-beda sehingga potensial yang terukur merupakan 

pengaruh dari lapisan-lapisan tersebut. Maka harga resistivitas yang terukur bukan 

merupakan harga resistivitas untuk satu lapisan saja. Resistivitas semu merujuk 

pada Persamaan (2.19) yaitu:  

    
  

 
         (2.22) 

Dengan    merupakan resistivitas semu (Ωm) yang bergantung pada spasi 

elektroda. Dan sebaliknya untuk kasus tak homogen, bumi diasumsikan berlapis-

lapis dengan masing-masing lapisan mempunyai harga resistivitas yang berbeda. 

Resistivitas semu merupakan resistivitas dari suatu medium fiktif homogen yang 

ekivalen dengan medium berlapis yang ditinjau. Sebagai contoh medium berlapis 

yang ditinjau misalnya terdiri dari dua lapis yang mempunyai resistivitas yang 

berbeda (   dan    ) dianggap sebagai medium satu lapis homogen yang 

mempunyai satu harga resistivitas yaitu resistivitas semu [15]. 
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Gambar 2.9 Medium Berlapis dengan Variasi Resistivitas [15]. 

 

2.6 Konfigurasi Wenner-Schlumberger 

Konfigurasi Wenner-Schlumberger menurut [20], adalah konfigurasi dengan 

sistem aturan spasi yang konstan dengan catatan faktor “ ” untuk konfigurasi ini 

adalah perbandingan jarak antara elektroda        (atau      ) dengan spasi 

antara       seperti pada gambar  berikut ini: 

 

Gambar 2.10 Pengaturan Elektroda Konfigurasi Wenner-Schlumberger [20]. 

 

Jika jarak antar elektroda potensial (   dan   ) adalah   maka jarak antar 

elektroda arus (   dan    ) adalah      . Proses penentuan resistivitas 

menggunakan 4 buah elektroda yang diletakkan dalam sebuah garis lurus. Faktor 

geometri dari konfigurasi Wenner-Schlumberger berdasarkan persamaan (2.19) 

adalah: 

k = n (n +1)            (2.23) 

Dengan   adalah jarak elektroda       (m) dan    adalah jarak elektroda 

       dan       (m). 

  


