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BAB II LANDASAN TEORI  

 

2.1 Tinjauan Geologi  

2.1.1 Geologi Regional Daerah Penelitian 

 

Gambar 2.1 Peta Geologi Desa Rejomulyo (modifikasi dari Mangga dkk., 1993). 

Pada Gambar 2.1 yang menunjukkan daerah Desa Rejomulyo, Jati Agung Lampung 

Selatan. Berdasarkan peta geologi Tanjung karang (Mangga dkk., 1993) Desa 

Rejomulyo termasuk dalam formasi lampung (QTL). Formasi lampung merupakan 

formasi muda pada lembar Tanjung karang berumur pleistosen, formasi lampung 

terdiri dari batuan tuff  apung, tuff riolitik, tuff, batu lempung tufan dan batu pasir 

tufan.  

Berdasarkan pembagian fisiografi dari peta Lembar Tanjung karang karang 

(Mangga dkk., 1993), secara umum daerah Lampung dibagi menjadi tiga bagian 

morfologi yaitu: daerah dataran bergelombang di bagian Timur dan Timur Laut, 

pegunungan terjal di bagian Tengah dan Barat Daya dan daerah pantai berbukit 

sampai datar. Pada daerah dataran bergelombang didominasi oleh 60% luas lembar 

dengan ketinggian beberapa meter diatas permukaan laut yang didominasi oleh 

endapan alluvial dan vulkano-klastika tersier-kuarter. Luas lembar 25% - 30% 
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ditempati pegunungan bukit barisan yang didominasi oleh batuan beku dan malihan 

serta batuan produk gunung api muda. Secara umum daerah lereng-lereng 

cenderung curam dengan elevasi sampai dengan 500 - 1.680 m di atas permukaan 

laut.  Morfologi pada daerah penelitian termasuk dalam dataran dilihat dari peta 

geologi lembar Tanjung karang (Mangga dkk., 1993). 

 

2.2 Teori Dasar 

2.2.1 Sifat Listrik Pada Batuan 

Penghantar arus listrik pada batuan dibagi menjadi tiga bagian yaitu:  

1. Konduksi secara elektronik 

Konduksi ini terjadi apabila batuan memiliki banyak elektron bebas.  

2. Konduksi secara elektrolit 

Konduksi ini biasanya penghantar listrik yang buruk karena batuan memiliki 

nilai resistivitas yang tinggi dan pori-pori batuan terisi oleh fluida elektrolit. 

3. Konduksi secara dielektrik  

Kondisi ini terjadi apabila batuan tidak memiliki elektron bebas atau 

mempunyai elektron bebas hanya sedikit (William, 1986).  

Berdasarkan Telford dkk (1990), nilai resistivitas batuan atau mineral dapat dilihat 

pada Tabel 2.1 di bawah ini 

Tabel 2.1 Nilai Resistivitas Batuan (Telford dkk., 1990). 

Material Resistivitas (Ωm) 

Air permukaan 80 – 200 

Air tanah 30 – 100 

Air asin  < 0,2 

Slit-lempung 10 - 200 

Tanah lempung < 20 

Pasir dan kerikil 100 - 1000 

Batupasir 30 - 500 

Tuff 20 - 200 

 

2.2.2 Metode Geolistrik Resistivitas 

Metode geolistrik merupakan salah satu bagian dari metode geofisika yang 

memodelkan bawah permukaan tanah dengan cara menginjeksikan listrik ke tanah, 
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sehingga diketahui batuan atau mineral dengan menggunakan nilai resistivitas. 

Karena pada umumnya batuan penyusun bawah permukaan memiliki sifat 

heterogen, namun pada pendugaan geolistrik batuan penyusun bawah permukaan 

dianggap bersifat homogen isotropik atau bumi dianggap hanya memiliki satu 

lapisan dan temperaturnya sama pada setiap tempat (Vebrianto, 2016). Tujuan 

survei geolistrik untuk memodelkan bawah permukaan dengan melihat nilai 

resistivitas yang kita dapat saat melakukan pengukuran geolistrik. Resistivitas yang 

didapat berkaitan dengan parameter geologi seperti jenis batuan atau mineral, 

porositas, sifat dari batuan (Rozaq, 2004). Dari data pengukuran geolistrik di 

lapangan yang diukur adalah potensial dan arus di setiap titik pengukuran sehingga 

dapat dihitung nilai resistivitas semu.  

2.2.3 Prinsip Dasar Metode Geolistrik Resistivitas  

Metode geolistrik berasumsi bahwa bumi bersifat homogen isotropik. Terdapat dua 

jenis aliran arus listrik dalam bumi yaitu: 

a. Titik arus tunggal di permukaan  

Pada Gambar 2.2a dilihat adanya satu arus yang diinjeksikan ke dalam tanah maka 

aliran arusnya menyebar secara radial sehingga akan terukur potensial untuk setiap 

radial. Setiap potensial yang terukur  berbanding lurus dengan arus yang 

diinjeksikan. Apabila nilai konduktivitas udara yang ada diatas permukaan nol 

maka garis potensial berbentuk setengah lingkaran. 

 

Gambar 2.2 (a) Sumber arus tunggal, (b) Sumber dua titik arus (Telford dkk., 1990). 

b. Dua titik arus di permukaan 

Pada Gambar 2.2b dilihat adanya dua titik arus listrik yang diinjeksikan dalam tanah 

kemudian diukur nilai arus yang diinjeksi. Akibat dari penginjeksian arus listrik 
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akan menghasilkan medan potensial atau equipotensial di masing-masing sumber 

arus sehingga medan potensial akan diukur oleh voltmeter yang menghasilkan nilai 

beda potensial. 

Berdasarkan Gambar 2.2b nilai resistivitas semu (reynolds, 1997) dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut: 

 
𝜌𝑎 = 𝐾 

𝛥𝑉

𝐼
 

(2.1) 

dimana: 

 
𝐾 =  2𝜋 (

1

𝑟1
−

1

𝑟2
−

1

𝑟3
+

1

𝑟4
)

−1

  

(2.2) 

Keterangan: 

𝜌𝑎 : resistivitas semu (Ωm) 

π  : 3,14 

K : faktor geometri (m) 

V  : beda potensial (V) 

I : kuat arus (A) 

r1 : jarak C1 ke P1 (m) 

r2 : jarak C2 ke P1 (m) 

r3 : jarak  C1 ke P2 (m) 

r4 : jarak C2 ke P2 (m) 

2.2.4 Vertical Electrical Sounding (VES) 

Metode geolistrik memiliki dua teknik pengukuran yaitu Vertical Electrical 

Sounding (VES) dan Mapping. Teknik pengukuran VES merupakan teknik 

pengukuran geolistrik yang memodelkan bawah permukaan secara vertikal dan 

kedalaman yang dideteksi relatif lebih dalam dibandingkan teknik pengukuran 

mapping. Konfigurasi geolistrik yang sering digunakan dalam teknik pengukuran 

VES adalah konfigurasi Schlumberger. Pada Gambar 2.3 menggambarkan kurva 

nilai resistivitas semu terhadap AB/2, ada enam jenis kurva H, A, K, Q untuk 

memodelkan tiga lapisan batuan sedangkan HK dan KH untuk memodelkan empat 

perlapisan batuan (Reynolds, 2006).  
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Gambar 2.3 Kurva Resistivitas Semu Terhadap AB/2 (Reynolds, 2006). 

2.2.5 Mapping  

Teknik pengukuran mapping merupakan teknik pengukuran geolistrik yang 

memodelkan bawah permukaan secara lateral dan kedalaman yang dideteksi lebih 

dangkal, teknik ini dilakukan apabila jarak antar elektroda sama. Pada dasarnya 

semua konfigurasi dapat digunakan untuk teknik mapping meskipun setiap 

konfigurasi memiliki sensitivitas yang berbeda. Konfigurasi Schlumberger, 

Wenner, Dipole-dipole adalah konfigurasi geolistrik yang sering digunakan dalam 

pengukuran Mapping. 

Pengukuran mapping  yang dilakukan di lapangan lebih susah dan membutuhkan 

waktu yang cukup lama dibandingkan pengukuran VES, karena pada pengukuran 

mapping  jika pemindahan elektroda maka semua elektroda ikut berpindah. Dari 

data yang didapatkan dilakukan diperoleh model bawah permukaan secara lateral 

dengan kedalaman tertentu sesuai dengan jarak antar elektroda dan panjang 

lintasan. Semakin panjang lintasan pengukuran dan jarak antar elektroda besar 

maka kedalaman yang dideteksi lebih dalam dan sebaliknya semakin pendek 
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panjang lintasan pengukuran dan jarak antar elektroda kecil maka kedalaman yang 

dideteksi lebih dangkal.  

2.2.6 Konfigurasi Schlumberger  

 

Gambar 2.4 Konfigurasi Schlumberger (Telford dkk., 1990). 

Gambar 2.4 merupakan susunan elektroda arus dan potensial pada konfigurasi 

Schlumberger yang terdiri atas dua elektroda arus dan elektroda potensial. Jarak 

antar elektroda potensial harus lebih kecil dibandingkan jarak elektroda arus. Pada 

pengukuran Schlumberger jarak antar elektroda arus berbeda-beda, sedangkan 

elektroda potensial relatif konstan sehingga saat pemindahan elektroda yang 

dipindahkan hanya elektroda arus. Kepekaan alat geolistrik dalam menginjeksi arus 

memiliki keterbatasan alat sehingga semakin jauh jarak elektroda arus maka jarak 

elektroda potensial diubah. 

 

Konfigurasi Schlumberger memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 

Schlumberger adalah mampu mendeteksi perbedaan lapisan batuan pada 

permukaan dengan melihat nilai resistivitas (Kirsch, 2006). Kekurangan 

Schlumberger yaitu nilai tegangan yang terbaca pada elektroda potensial lebih kecil 

pada jarak elektroda arus yang relatif jauh, sehingga untuk mendapatkan nilai 

tegangan yang lebih baik dibutuhkan alat tambahan yaitu multimeter yang 

berfungsi untuk meningkatkan keakuratan data yang didapat. 

 

Susunan elektroda pada konfigurasi Schlumberger dipengaruhi oleh jarak spasi 

elektroda yang berbeda. Berdasarkan Gambar 2.4 dan persamaan 2.2, maka didapat 

persamaan di bawah ini 

 
𝐾 =

2𝜋

(
1

𝑎 − 𝑏
−

1
𝑏 + 𝑎

−
1

𝑏 + 𝑎
+

1
𝑎 − 𝑏

)
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𝐾 =

2𝜋(𝑎2−𝑏2)

4𝑏
   

 

 𝐾 =
𝜋(𝑎2−𝑏2)

2𝑏
       

(2.4)  

 

2.2.7 Konfigurasi Wenner 

Pada Gambar 2.5 merupakan susunan elektroda konfigurasi Wenner yang terdiri 

dari dua elektroda arus dan elektroda potensial dengan spasi jarak yang sama antar 

elektroda, sehingga dalam melakukan pengukuran geolistrik jika ingin 

memindahkan elektroda maka semua harus berpindah.  

 

Gambar 2.3 Konfigurasi Elektroda Wenner (Telford dkk., 1990). 

Pengukuran geolistrik Wenner untuk eksplorasi air tanah digunakan untuk melihat 

persebaran dan perlapisan jenis batuan berdasarkan nilai resistivitas. Berdasarkan 

Gambar 2.5 dan persamaan 2.2, diperoleh harga K konfigurasi Wenner, sebagai 

berikut: 

 
𝐾 =

2𝛱

(
2
𝑎 −

2
2𝑎)

 
 

 𝐾 =
2𝜋

4𝑎−2𝑎

2𝑎

   

 𝐾 =
2𝜋
2𝑎

2𝑎2

   

 
𝐾 =

2𝜋

1
𝑎

 
 

 K=2aπ  (2.5) 

2.2.8 Inversi Data Geolistrik 

Pada pengolahan data 1D menggunakan software IP2WIN dilakukan proses 

pemodelan kedepan (forward modelling) yang didapat  dari data observasi yang di 

formulasikan sebagai persamaan integral Hankel yang menyatakan resistivitas 
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semu (𝜌𝑎) sebagai fungsi dari resistivitas dan ketebalan (𝜌𝑘, ℎ𝑘) dimana k 

menunjukkan perlapisan dan n adalah jumlah lapisan. 

𝜌𝑎 = 𝑠2 ∫ 𝑇(𝜆)𝐽1(𝜆𝑠)𝜆 ⅆ𝜆
∞

0
                (2.6) 

s adalah setengah jarak antar elektroda arus (AB/2 untuk konfigurasi 

Schlumberger), 𝐽1 adalah fungsi Bessel orde-satu, 𝑇(𝜆)adalah fungsi transformasi 

resistivitas yang dinyatakan oleh formulasi rekursif Pekeris (Koefoed, 1979). 

    𝑇𝑘 (𝜆) =  
𝑇𝑘+1(𝜆)+ 𝜌𝑘 tanh(𝜆ℎ𝑘)

1+ 𝑇𝑘+1(𝜆) tanh(𝜆ℎ𝑘)/𝜌𝑘
 ; k – n-1,……., 1               (2.7) 

Perhitungan persamaan (2.6) dapat dilakukan dengan metode filter linear yang 

secara umum dinyatakan oleh persamaan berikut: 

                𝜌𝑎 = ∑ 𝑇𝑘(𝜆)𝑓𝑘𝑘                                   (2.8) 

dimana 𝑓𝑘 adalah koefisien filter linear yang diturunkan oleh Ghosh (Koefoed, 

1979). Dari persamaan-persamaan di atas dimana hubungan antara data resistivitas 

semu dengan parameter model dan ketebalan lapisan adalah tidak linear.  

Pada pengolahan data 2D proses inversi yang digunakan sama yaitu pemodelan 

inversi non-linear dengan menggunakan metode least squares dimana data akan di 

iterasi  berkali-kali sampai mendapatkan nilai error yang terkecil agar mendapatkan 

model bawah permukaan yang paling mendekati model bawah permukaan. 

Sehingga akan muncul tiga gambar dimana gambar pertama adalah gambar hasil 

dari data yang terukur di lapagan. Gambar kedua menunjukkan hasil dari data 

kalkulasi nilai resistivitas semu. Dan gambar ketiga merupakan hasil inversi dari 

gambar pertama dan kedua, dimana nilai error yang ditunjukkan adalah perbedaan 

nilai lapangan yang terukur dengan nilai kalkulasi.  

Dalam pemodelan inversi secara umum untuk geolistrik, dapat dinyatakan dengan 

persamaan berikut: 

𝐺𝑚 = ⅆ                                                 (2.9)  

dimana 𝐺 yaitu jarak atau mid point, ⅆ merupakan nilai resistivitas semu pada setiap 

titik data, dan 𝑚 adalah model yang kita cari berupa nilai resistivitas sebenarnya 

dan kedalaman. 



 

12 

 

2.2.9 Air Tanah  

Air tanah merupakan air yang terdapat pada lapisan tanah atau air yang mengisi 

pori-pori dan celah batuan dan menjadi jenuh setelah menemukan lapisan batuan 

yang kedap air.  Air tanah terbentuk karena adanya proses siklus hidrologi yang 

bertujuan untuk mengetahui penyebaran air tanah. Secara umum sumber air tanah 

berasal dari air hujan dan air permukaan seperti danau, sungai, dan lain-lain. 

 

Proses siklus hidrologi tidak akan berhenti atau prosesnya akan terjadi secara terus-

menerus melalui beberapa tahapan proses yaitu proses kondensasi, presipitasi, 

infiltrasi dan evaporasi. Proses kondensasi terjadi karena adanya perubahan uap air 

menjadi titik-titik air yang disebut sebagai awan. Proses presipitasi adalah proses 

jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi lalu air yang dipermukaan akan 

meresap ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah atau disebut juga 

proses infiltrasi. Proses infiltrasi air mengalir dari head tinggi ke head yang lebih 

rendah, sedangkan saat di permukaan air mengalir dari elevasi tinggi ke elevasi 

yang rendah. Pada proses infiltrasi dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu: tekstur 

tanah atau batuan, sifat dari batuan dan jenis batuannya. Proses evaporasi terjadi 

jika air yang di laut, danau, sungai akan mengalami penguapan.  

 

2.2.10 Akuifer  

 

Gambar 2.4 Akuifer (Harland dkk., 1989). 

Akuifer adalah lapisan batuan yang memiliki rongga dan bersifat permeable 

sehingga air dapat mengalir atau menempati pori-pori batuan. Secara umum air 

tanah mengalir melalui pori-pori batuan sampai pada lapisan yang kedap air, proses 

pergerakan aliran air dipengaruhi oleh besarnya ukuran butir dan rongga pada 
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batuan. Berdasarkan litologinya (Wuryantoro, 2007), akuifer dapat dibedakan 

menjadi empat bagian, yaitu: 

a. Akuifer bebas atau tidak tertekan (unconfined aquifer) 

 

Gambar 2.5 Akuifer bebas atau tidak tertekan ( unconfined aquifer) (Wuryantoro, 2007). 

Akuifer bebas (unconfined aquifer) yaitu lapisan akuifer terdapat pada lapisan 

pertama atau lapisan atasnya tidak terdapat lapisan yang kedap air, biasanya lapisan 

ini ditemukan pada kedalaman dangkal. 

b. Akuifer tertekan (confined aquifer)  

 

Gambar 2.6 Akuifer tertekan (confined aquifer) (Wuryantoro, 2007). 

Akuifer tertekan (confined aquifer) yaitu lapisan akuifer berada di antara lapisan 

yang kedap air dan biasanya jenis batuannya sama. 

c. Akuifer semi bebas (semi unconfined aquifer)  

Akuifer semi bebas (semi unconfined aquifer) merupakan peralihan dari akuifer 

bebas menjadi akuifer tertekan dimana pada lapisan bawahnya terdapat lapisan 

kedap air sedangkan lapisan atasnya terdapat lapisan yang masih dapat mengalirkan 

air namun dalam jumlah yang sedikit dan pergerakannya lambat. 

d. Akuifer melayang (Perched Aquifer) 
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Gambar 2.7 Akuifer melayang (Perched Aquifer) (Wuryantoro, 2007). 

Akuifer disebut melayang apabila akuifer terdapat pada lapisan yang kedap air 

namun hanya sebagian saja dan volumenya sedikit. 

Parameter yang penting dalam menentukan karakteristik akuifer adalah tebal 

akuifer, permeabilitas, dan hasil jenis. Tebal akuifer diukur dari permukaan air 

tanah sampai lapisan yang bersifat kedap air. Permeabilitas adalah  kemampuan 

batuan dalam meloloskan air, dikarenakan tekstur batuan kasar dan rongga antar 

butir batuan besar. Sebaliknya, jika tekstur halus dan rongga antar butir kecil maka 

batuan susah dalam meloloskan air. Dengan demikian batuan memiliki nilai 

permeabilitas berbeda dengan batuan lainnya.  Hasil jenis adalah kemampuan 

akuifer untuk menyimpan air yang berada pada rongga batuan.  

2.2.11 Hukum Archie 

Gustave E. Archie merupakan “bapak” dari analisa log, hal utama dari analisa log 

adalah hubungan antara porositas, resistivitas dan saturasi dari suatu batuan. 

Persamaan yang dipakai Archie dibagi menjadi 2 hukum archie yaitu: 

Hukum archie 1 berbunyi bahwa “resistivitas batuan yang mengandung air 

sebanding dengan resistivitas air dan berbanding terbalik dengan porositas”. 

Persamaan hukum archie 1 untuk batuan sedimen sebagai berikut:  

𝜌𝑓 = 𝜌𝑤𝜙−𝑚      (2.10)  

Keterangan: 

𝜌𝑓 : resistivitas  formasi batuan (Ωm) 

𝜌𝑤 : resistivitas air formasi (Ωm) 

𝜙  : porositas 

𝑚  : konstanta  

Hukum archie 2 adalah “ resistivitas formasi batuan berbanding lurus dengan 

konstanta dan resistivitas air formasi batuan dan berbanding terbalik dengan 
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porositas dan saturasi”. Persamaan hukum archie 2 untuk batuan sedimen sebagai 

berikut: 

     𝜌𝑓 = 𝑎𝜌𝑤𝜙−𝑚𝑆−𝑛     (2.11)  

Keterangan:  

𝜌𝑓 : resistivitas  formasi batuan (Ωm) 

𝜌𝑤 : resistivitas air formasi (Ωm) 

𝜙  : porositas 

𝑚, 𝑎, 𝑛 : konstanta  

𝑆   : saturasi (fraksi pori yang terisi air) 

Archie juga menemukan variasi faktor formasi yang memiliki hubungan dengan 

porositas, ditulis dengan persamaan: 

    
𝜌𝑓

𝜌𝑤
= 𝜙−𝑚     (2.12)  

Faktor formasi dapat digunakan untuk pendugaan zona akuifer, sebab besaran 

tersebut berefleksi sebagai porositas pada batuan sedimen maupun batuan beku 

yang mengalami rekahan. Hukum archie berlaku jika resistivitas fluida dari 2 Ωm 

atau kurang, tetapi keraguan yang dimunculkan jika resistivitas jauh lebih tinggi 

(Flóvenz dkk., 1985). Namun, hukum archie tampak menjadi pendekatan yang cukup 

baik ketika konduktivitas didominasi oleh cairan jenuh (Arnason dkk., 2000). 

  


