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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai analisa potensi air tanah menggunakan metode geolistrik 

sudah pernah dilakukan, akan tetapi untuk lokasi penelitian di daerah Sumbawa sendiri 

belum pernah ada yang melakukan penelitian serupa. Ada beberapa referensi yang 

digunakan dan dijadikan pedoman dalam penelitian ini, antara lain yang dilakukan oleh 

Teguh (2009), dalam penelitiannya menyebutkan kedalaman air tanah disuatu wilayah 

antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, janis batuan induk dan 

sebagainya. Semakin tinggi posisi daerah studi dari permukaan laut, maka akan semakin 

dalam keberadaan air tanah dari permukaan tanah pada daerah tersebut. Metode 

geolistrik didasarkan asumsi bahwa bumi merupakan medium Homogen Isotropis, jadi 

lapisan batuan dibawah permukaan bumi diasumsikan berbentuk berlapis-lapis. 

Haryoto (2006), menyatakan bahwa penyelidikan geolistrik salah satunya untuk 

mengukur tahanan jenis batuan dilakukan berdasarkan sifat-sifat batuan terhadap arus 

listrik sebagai bidang penghantar. Secara prinsip jika arus searah (pada frekuensi sangat 

rendah) dialirkan kedalam tanah, maka sebagai akibatnya akan terbentuk medan listrik 

yang komposisinya tergantung dari konfigurasi dan sifat listrik batuan yang ada dalam 

media tersebut. 

Halik (2008), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa prinsip kerja pendugaan 

geolistrik adalah mengukur tahanan jenis (resistivity) dengan mengalirkan arus listrik 

kedalam batuan atau tanah melalui elektroda arus (current electrode), kemudian arus 

diterima oleh elektroda potensial. Beda potensial antara dua elektroda tersebut diukur 

dengan volt meter dan dari harga pengukuran tersebut dapat dihitung tahanan jenis semu 

batuan. Pengukuran resistivitas pada arah vertikal atau Vertikal Electrical Sounding 

(VES) merupakan salah satu metode geolistrik resistivitas untuk menentukan perubahan 

resistivitas tanah terhadap kedalaman yang bertujuan untuk mempelajari variasi 

resistivitas batuan di bawah permukaan bumi secara vertikal. 

Wuryanto (2007) dalam penelitiannya menyebutkan Metode tahanan jenis 

didasari oleh hukum Ohm, bertujuan mengetahui jenis pelapisan batuan didasarkan pada 

distribusi nilai resistivitas pada tiap lapisan. Dengan menginjeksikan arus melalui dua 

elektroda arus maka beda potensial yang muncul dapat terukur dari elektroda potensial. 
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Variasi harga tahanan jenis akan didapatkan jika jarak masing-masing elektroda diubah, 

sesuai dengan konfigurasi alat yang di pakai (metode Schlumberger). Pada metode 

tahanan jenis di asumsikan bahwa bumi bersifat Homogen Isotropik, dimana nilai 

tahanan jenis yang terukur bukan merupakan harga sebenarnya akan tetapi merupakan 

nilai tahanan jenis semu (apparent Resistivity).Data hasil pengukuran di lapangan 

berupa beda potensial dan arus dapat digunakan untuk menghitung harga resistivitas 

semu.  

Mutowal dalam penelitiannya menyebutkan Pengukuran karakteristik air tanah 

dilakukan dengan menggunakan alat resistivity meter/terameter. Pengukuran dilakukan 

di lapangan dengan  menentukan  titik deteksi terameter berdasarkan jenis tanah, 

kondisi geologi, dan hidrogeologinya. Untuk ketepatan penentuan titik dan 

mempermudah deteksi terlebih dahulu dilakukan penentuan posisi titik menggunakan 

GPS (Geo Posizioning System) selanjutnya dilakukan deteksi untuk menentukan 

ketahanan jenis semu dan kedalaman overburden dan akuifernya di lapangan. Titik 

yang dideteksi adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) berada pada 

hamparan 600 m dengan topografi datar, (b) jauh dari kawat berduri dan besi dalam 

tanah, dan (c) jauh dari tegangan tinggi. 

Terameter bekerja dengan cara menembakkan arus listrik ke dalam tanah dengan 

memakai elektroda-elektroda ke dalam  tanah dan  mengambil nilai hambatannya dalam 

dimensi waktu respon, alat ini dapat menunjukkan material di bawah permukaan bumi 

pada kedalaman  lebih dari 200 meter tanpa melalui pengeboran. Dari data sifat 

kelistrikan material bawah tanah terutama batuan yang berupa besaran tahanan jenis 

(resistivity) masing-masing dikelompokkan dan ditafsirkan dengan mempertimbangkan 

data kondisi geologi setempat. Perbedaan sifat kelistrikan batuan antara lain disebabkan 

oleh perbedaan macam mineral penyusun, porositas dan permeabilitas batuan, 

kandungan air, suhu, dan sebagainya.  Dengan mempertimbangkan beberapa faktor di 

atas, dapat di intepretasikan kondisi air bawah tanah di suatu daerah, yaitu dengan 

melokalisir lapisan batuan berpotensi air bawah tanah.Pengukuran besarnya tahanan 

jenis batuan di bawah permukaan tanah dengan menggunakan metode Vertical 

Electrical Sounding (VES) dilakukan untuk mengetahui susunan lapisan batuan bawah 

tanah secara vertikal, yaitu dengan cara memberikan arus listrik ke dalam tanah dan 

mencatat perbedaan potensial terukur.  Nilai tahanan jenis batuan yang diukur langsung 

di lapangan adalah nilai tahanan jenis semu (apparent resistivity), dengan demikian 
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nilai tahanan jenis di lapangan harus dihitung dan dianalisis untuk mendapatkan nilai 

tahanan jenis sebenarnya (true resistivity) dengan metode Schlumberger.  Selanjutnya 

untuk pengolahan dan perhitungan data lapangan untuk mendapatkan nilai tahanan jenis 

yang sebenarnya, serta intepretasi kedalaman dan ketebalannya digunakan perangkat 

lunak komputer.  Berdasarkan nilai tahanan jenis sebenarnya, maka dapat dilakukan 

interpretasi macam batuan, kedalaman, ketebalan, dan kemungkinan kandungan air 

bawah tanahnya, sehingga didapatkan gambaran daerah-daerah yang berpotensi 

mengandung air bawah tanah serta dapat ditentukan rencana titik-titik pemboran air 

bawah tanah. 

Rolia (2011), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penyelidikan geolistrik 

merupakan metode yang cukup efektif untuk digunakan dalam mendeteksi keberadaan 

air tanah dengan beberapa konfigurasi antara lain, dipole – dipole, shclumberger, 

wenner, dll., disamping itu juga geolistrik merupakan alat alternatif yang dapat 

digunakan dalam kegiatan teknik sipil untuk mengetahui lapisan tanah didalam bumi, 

selain menggunakan metode Hand Bor, Sondir. 

 

2.2 . LANDASAN TEORI 

2.2.1.  Air Tanah 

Air tanah (groundwater) adalah air yang menempati rongga – rongga pada 

lapisan geologi dalam keadaan jenuh dan dengan jumlah yang cukup (identik dengan 

akuifer) (Bisri, 2012). Sementara menurut artian Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 

Tahun 2008 tentang air tanah, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah 

atau batuan di bawah permukaan tanah. Sebagian besar air tanah berasal dari air 

permukaan yang meresap masuk kedalam tanah, yang merupakan suatu proses 

peredaran atau dikenal dengan siklus hidrologi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Daur Hidrologi 

(Anonim1 : Laporan Survei Identifikasi Potensi Air Tanah oleh PU NTB) 
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Sirkulasi air dari gambar 2.1 membuktikan bahwa air tanah merupakan bahan 

cair yang dapat diperbaharui dan bukan mineral atau bahan tambang yang terpakai 

habis (non renewable resources). Bahan cair ini secara terus menerus diperbaharui 

selama tidak terjadi perubahan iklim; dan air tanah yang tersedia akan tetap ada 

karena selalu terjadi pengisian kembali pada waktu musim hujan. 

Air tanah dapat bergerak secara lateral maupun vertikal yang dipengaruhi oleh 

keadaan morfologi, hidrologi dan keadaan geologi setempat. Pengaruh faktor geologi 

antara lain adalah bentuk dan penyebaran besar butiran, perbedaan dan penyebaran 

lapisan batuan dan struktur geologi. Sedangkan pengaruh hidrologi terhadap air tanah 

adalah kuantitas presipitasi, daya infiltrasi serta banyaknya penguapan dan pengaruh 

iklim, seperti pada gambar 2.1. Sehingga dapat disimpulkan banyaknya kandungan 

air tanah di suatu daerah tergantung pada (Suharyadi, 1984) : 

1. Iklim / musim atau banyaknya curah hujan; 

2. Banyak sedikitnya tumbuh-tumbuhan, misalnya hutan.  

3. Topografi, misalnya lereng, datar; 

4. Derajat kesarangan / derajat celah batuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Air tanah dalam siklus hidrologi 

           (Sumber :Triadi P, 2011) 

Aliran air tanah secara alami dapat berlangsung dalam zona jenuh (saturated 

zone) maupun zona tidak jenuh (unsaturated zone). Proses pengaliran pada zona 

tidak jenuh dapat berlangsung akibat perbedaan tekanan, perbedaan kadar lengas 

tanah, tekanan kapiler maupun akibat pengisapan oleh akar tumbuhan (root water 
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uptake). Persamaan dasar aliran air tanah diturunkan dari hukum kekekalan massa 

dan hubungan konstitutif gerakan air tanah yang dikenal sebagai hukum Darcy 

(Rolia, 2011). Untuk sistem tersebut, hukum kekekalan massa menyatakan bahwa 

jumlah aliran masuk dikurangi dengan jumlah aliran keluar sama dengan laju bersih 

perubahan massa di dalam control volume tersebut (Rolia, 2011). 

 

2.2.1.1. Akuifer 

Berdasarkan litologinya, akuifer dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, 

yaitu : 

1. Akuifer bebas atau akuifer tidak tertekan (Unconfined Aquifer) 

Akuifer bebas atau akuifer tak tertekan adalah air tanah dalam akuifer tertutup 

lapisan impermeable, dan merupakan akuifer yang mempunyai muka air 

tanah. Unconfined Aquifer adalah akuifer jenuh air (saturated). Lapisan 

pembatasnya yang merupakan aquitard, hanya pada bagian bawahnya dan 

tidak ada pembatas aquitard dilapisan atasnya, batas dilapisan atas berupa 

muka air tanah.  Permukaan air tanah di sumur dan air tanah bebas adalah 

permukaan air bebas, jadi permukaan air tanah bebas adalah batas antara zone 

yang jenuh dengan air tanah dan zone yang aerosi (tak jenuh) di atas zone 

yang jenuh.  Akuifer jenuh disebut juga sebagai phriatic aquifer, non artesian 

aquifer atau free aquifer. 

 

 

Gambar 2.3. Akuifer bebas atau akuifer tidak tertekan (Unconfined Aquifer) 

                               (Sumber : Wuryanto, 2007)   

 

2. Akuifer tertekan (Confined Aquifer) 

Akuifer tertekan adalah suatu akuifer dimana air tanah terletak di bawah 

lapisan kedap air (impermeable) dan mempunyai tekanan lebih besar daripada 

tekanan atmosfer. 
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Gambar 2.4. Akuifer tertekan (Confined Aquifer) 

              (Sumber : Wuryanto, 2007) 

3. Akuifer bocor (Leakage Aquifer) 

Akuifer bocor dapat didefinisikan suatu akuifer dimana air tanah 

terkekang di bawah lapisan yang setengah kedap air sehingga akuifer di sini 

terletak antara akuifer bebas dan akuifer terkekang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Akuifer bocor (Leakage Aquifer) 

             (Sumber : Wuryanto, 2007) 

4. Akuifer Melayang (Perched Aquifer) 

Akuifer disebut akuifer melayang jika di dalam zone aerosi terbentuk sebuah 

akuifer yang terbentuk di atas lapisan impermeable. Akuifer melayang ini 

tidak dapat dijadikan sebagai suatu usaha pengembangan air tanah, karena 

mempunyai variasi permukaan air dan volumenya yang besar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Akuifer melayang (Perched Aquifer) 

     (Sumber : Wuryanto, 2007) 
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Struktur geologi berpengaruh terhadap arah gerakan air tanah, tipe dan potensi 

akuifer. Stratigrafi yang tersusun atas beberapa lapisan batuan akan berpengaruh 

terhadap akuifer, kedalaman dan ketebalan akuifer, serta kedudukan air tanah. Jenis dan 

umur batuan juga berpengaruh terhadap daya hantar listrik, dan dapat menentukan 

kualitas air tanah. Pada mulanya air memasuki akuifer melewati daerah tangkapan 

(recharge area) yang berada lebih tinggi daripada daerah buangan (discharge area). 

Daerah tangkapan biasanya terletak di gunung atau pegunungan dan daerah buangan 

terletak di daerah pantai. Air tersebut kemudian mengalir ke bawah karena pengaruh 

gaya gravitasi melalui pori-pori akuifer. Air yang berada dibagian bawah akuifer 

mendapat tekanan yang besar oleh berat air diatasnya, tekanan ini tidak dapat hilang 

atau berpindah karena akuifer terisolasi di atas dan di bawahnya, yaitu lapisan yang 

impermeabel dengan konduktivitas hidrolik sangat kecil sehingga tidak memungkinkan 

air melewatinya. Jika sumur di bor hingga confined aquifer, maka air akan memancar ke 

atas melawan gaya gravitasi bahkan hingga mencapai permukaan tanah. Sumur yang 

airnya memancar ke atas karena tekanannya sendiri di sebut sumur artesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Diagram penampang memperlihatkan akuifer-akuifer confine dan  

unconfine, sistem artesis dan permukaan piezometrik. 

                             (Sumber : Wuryanto, 2007) 

 

2.2.2. Geolistrik 

Geolistrik adalah salah satu metode dalam geofisika yang mempelajari sifat 

aliran listrik di kerak bumi. Pendeteksian di atas permukaan meliputi pengukuran 

medan potensial, arus, dan elektromagnetik yang terjadi baik secara alamiah maupun 
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akibat penginjeksian arus listrik ke bawah permukaan. Metode geolistrik yang terkenal 

antara lain: metode potensial diri (SP), arus telluric, magnetotelluric, IP (induced 

polarization), dan resistivitas (hambatan jenis). 

Metode geolistrik resistivitas (hambatan jenis) merupakan suatu metode 

pendugaan kondisi bawah permukaan bumi dengan memanfaatkan injeksi arus listrik 

ke dalam bumi melalui dua elektroda arus. Kemudian beda potensial yang terjadi 

diukur dengan menggunakan dua elektroda potensial. Dari hasil pengukuran arus dan 

beda potensial untuk jarak elektroda tertentu, dapat ditentukan variasi harga hambatan 

jenis masing-masing lapisan di bawah titik ukur. 

Metode geolistrik resistivitas ini efektif untuk penyelidikan kondisi bawah 

permukaan yang sifatnya dangkal (max 200m), meskipun secara teoritis dapat 

digunakan untuk target  yang lebih dalam. Dalam bidang geologi metode ini sering 

digunakan untuk penentuan sifat geoteknis batuan untuk perencanaan pondasi, 

pencarian aquifer air tanah, eksplorasi mineral logam, dan eksplorasi panas bumi. 

Dalam bidang non geologi metode geolistrik resistivitas sering digunakan untuk 

penyelidikan arkeologi dan lingkungan.  

Berdasarkan konfigurasi elektroda arus dan tegangan dapat dibedakan atas tiga 

macam, yakni Vertikal Electrical Sounding (VES), Constant Separation Travering 

(CST), dan kombinasi keduanya. Dengan tersedianya peralatan komputer yang 

semakin canggih, saat ini di beberapa tempat telah dikembangkan metode geolistrik 

tomografi. Metode ini dapat menggambarkan kondisi bawah permukaan secara tiga 

dimensi (Hadi. 2009) 

Metode resistivitas didasarkan pada kenyataan, bahwa sebagian dari arus listrik 

yang diberikan pada lapisan batuan, menjalar ke dalam batuan pada kedalaman 

tertentu dan bertambah besar dengan bertambahnya jarak antar elektroda, sehingga 

jika sepasang elektroda diperbesar, distribusi potensial pada permukaan bumi akan 

semakin membesar dengan nilai resistivitas yang bervariasi. 

 

Menurut Robinson (1988), terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan 

dalam metode geolistrik resistivitas, yaitu (Halik, 2008) :  

a. Bawah permukaan tanah terdiri dari beberapa lapisan yang dipisahkan oleh 

bidang batas horizontal dan terdapat kontras resistivitas antara bidang batas 

tersebut. 
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b. Tiap lapisan mempunyai ketebalan tertentu, kecuali untuk lapisan terbawah 

ketebalannya tak terhingga. 

c. Tiap lapisan dianggap bersifat homogen isotropik 

d. Tidak ada sumber arus selain arus yang diinjeksikan  

e. Arus listrik yang diinjeksikan adalah arus listrik searah. 

 

Tiap lapisan penyusun bumi merupakan suatu material batuan yang mempunyai 

hambatan jenis berbeda. Resistivitas tanah tergantung pada beberapa parameter 

geologis, seperti jenis mineral dan cairan yang terkandung, porositas dan derajat 

saturasi air dalam batuan, rekahan dan lain-lain.  

Prinsip dasar yang digunakan dalam metode geolistrik resistivitas adalah 

Hukum Ohm. Untuk mengeluarkan energi yang tersimpan dalam baterai diperlukan 

penghubung (konduktor) diantara kedua terminalnya. Apabila ditambahkan sebuah 

resistor maka akan terjadi perubahan potensial pada ujung–ujung hambatan tersebut. 

Hubungan antara resistor, arus dan beda potensial mengikuti Hukum Ohm yang 

dinyatakan dalam persamaan 2.1. (Laporan Akhir Geolistrik Tersebar di P. Lombok, 

2012): 

 

.......................................................(2.1) 

 Dengan : 

  I = Arus (Ampere) 

 V = Beda Potensial (Volt) 

 R = Hambatan (Ohm)  

Besar arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar, berbanding lurus dengan 

beda potensial antara kedua ujung penghantar, dan dipengaruhi oleh jenis 

penghantarnya. 

 

2.2.3. Sifat Listrik Pada Batuan 

Aliran arus listrik di dalam batuan/mineral dapat digolongkan menjadi tiga 

macam, yaitu konduksi secara elektronik, konduksi secara elektrolitik, dan konduksi 

secara dielektrik. Konduksi secara elektronik terjadi jika batuan/mineral mempunyai 

banyak elektron bebas sehingga arus listrik dialirkan dalam batuan/mineral tersebut 

oleh elektron-elektron bebas itu. Konduksi elektrolitik terjadi jika batuan/mineral 

 

R

V
I 
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bersifat porus dan pori-pori tersebut terisi oleh cairan-cairan elektrolitik. Pada 

konduksi ini arus listrik dibawa oleh ion-ion elektrolit. Sedangkan konduksi dielektrik 

terjadi jika batuan/mineral bersifat dielektrik terhadap aliran arus listrik yaitu terjadi 

polarisasi saat bahan dialiri listrik.  

Berdasarkan harga resistivitas listriknya, batuan/mineral digolongkan menjadi 

tiga yaitu (Rolia, 2011) :  

1. Konduktor baik : 10-8 < ρ < 1 Ωm  

2. Konduktor pertengahan : 1 < ρ < 107 Ωm  

3. Isolator : ρ > 107 Ωm  

Hasil pengukuran di lapangan berupa nilai hambatan jenis dan jarak antar 

elektroda, sehingga diperlukan suatu proses agar diperoleh nilai hambatan jenis 

terhadap kedalaman.  

 

2.2.4. Resistivitas Batuan 

Dari semua sifat fisika batuan dan mineral, tahanan jenis memperlihatkan 

variasi nilai yang sangat banyak. Pada mineral-mineral logam, nilainya berkisar pada 

10-8 Ωm hingga 107 Ωm. Begitu juga pada batuan-batuan lain, dengan komposisi yang 

bermacam-macam akan menghasilkan range tahanan jenis yang bervariasi pula 

(Telford, 1982). Konduktor biasanya didefinisikan sebagai bahan yang memiliki 

tahanan jenis kurang dari 10-8 Ωm, sedangkan isolator memiliki resistivitas lebih dari 

107 Ωm. Dan diantara keduanya adalah bahan semikonduktor. Di dalam konduktor 

berisi banyak elektron bebas dengan mobilitas yang sangat tinggi. Sedangkan pada 

semikonduktor, jumlah elektron bebasnya lebih sedikit. Isolator dicirikan oleh ikatan 

ionik sehingga elektron-elektron valensi tidak bebas bergerak (Telford,  1982).  

Kebanyakan mineral membentuk batuan penghantar listrik yang tidak baik 

walaupun beberapa logam asli dan grafit menghantarkan listrik Resistivitas yang 

terukur pada material bumi utamanya ditentukan oleh pergerakan ion-ion bermuatan 

dalam pori-pori fluida. Air tanah secara umum berisi campuran terlarut yang dapat 

menambah kemampuannya untuk menghantar listrik, meskipun air tanah bukan 

konduktor listrik yang baik. Harga tahanan jenis batuan tergantung macam-macam 

materialnya, densitas, porositas, ukuran dan bentuk pori-pori batuan, kandungan air, 

kualitas dan suhu, dengan demikian tidak ada kepastian harga tahanan. Jenis untuk 
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setiap macam batuan pada akuifer yang terdiri atas material lepas mempunyai harga 

tahanan jenis yang berkurang apabila makin besar kandungan air tanahnya atau makin 

besar kandungan garamnya (misal air asin). Mineral lempung bersifat menghantarkan 

arus listrik sehingga harga tahanan jenis akan kecil. Beberapa nilai tahanan jenis dari 

masing-masing batuan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini 

Tabel 2.1 Variasi  Nilai Tahanan Spesifik Batuan 

 

Material Nilai Tahanan Spesifik (Ωm) 

Air permukaan 

Air tanah 

Air asin/payau 

Silt-lempung 

Tanah lempungan  

Pasir 

Pasir pasir dan kerikil 

Batu lumpur 

Batu pasir 

80-200 

30-100 

< 0,2 

10-200 

< 20 

100-600 

100-1000 

20-200 

30-500 

Konglomerat 

Tufa/Tuff 

Kelompok andesit 

Kelompok granit 

Kelompok chert, slate 

Batu gamping kristalin 

Batu gamping kalkarenit 

100-500 

20-200 

100-2000 

1000-10000 

200-2000 

20-150 

7-19 

              (Sumber : Suyono, 1976)  

 

Keterdapatan cairan (larutan) atau air dalam sistem rekahan atau ruang antar butir 

dapat menurunkan nilai tahanan jenis batuan tersebut. Jenis batuan beku, ubahan 

(metamorf), atau batuan sedimen termampatkan umumnya memiliki tahanan jenis yang 

tinggi, sebaliknya, jenis batuan lepas seperti pasir, kerikil, apabila jenuh air tawar akan 

memiliki tahanan jenis sedang, tahanan jenis itu akan lebih rendah lagi apabila air payau 

atau air asin didalamnya. Batu lempung yang mengandung air dan larutan berbagai ion 

di dalamnya mempunyai tahanan jenis rendah. Batuan yang keras, padat dan kering 

akan menunjukkan nilai tahanan jenis yang tinggi, sedangkan batuan yang lunak 

mempunyai porositas yang tinggi nilai tahanan jenisnya lebih rendah. (Soebagyo, 2001).  
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2.2.5. Survey Geolistrik Resistivitas 

Survey geolistrik resitivitas memberikan gambaran tentang distribusi 

resistivitas bawah permukaan. Untuk mengkonversi bentuk resistivitas ke dalam 

bentuk geologi diperlukan pengetahuan tentang tipikal dari harga resistivitas untuk 

setiap tipe material dan struktur geologi daerah penelitian. Keberadaan cairan atau air 

dalam sistem rekahan atau ruang antar butir batuan dapat menurunkan nilai resistivitas 

batuan. Beberapa ahli memberikan nilai resistivitas beberapa jenis batuan.  

 

2.2.5.1. Resistivitas Semu 

Asumsi yang selalu digunakan dalam metode geolistrik resistivitas 

adalah bumi bersifat homogen isotropis. Ketika arus diinjeksikan ke dalam 

bumi, pengaruh dalam bentuk beda potensial yang diamati secara tidak 

langsung adalah hambatan jenis suatu lapisan bumi tertentu. Namun nilai ini 

bukanlah nilai hambatan jenis yang sesungguhnya. Hambatan jenis ini 

merupakan besaran yang nilainya tergantung pada spasi elektroda. Padahal 

kenyataannya bumi terdiri dari lapisan-lapisan dengan nilai resistivitas yang 

berbeda-beda, sehingga potensial yang diukur merupakan pengaruh dari 

lapisan-lapisan tersebut. Hambatan jenis ini disebut hambatan jenis 

(resistivitas) semu. 

Resistivitas semu dirumuskan 

 

                                                    ..............................................................(2.2) 

dimana  : 

a   = Resistivitas semu (m),  

K = faktor geometris (m),  

V  = beda potensial  (V),   

I  = Kuat arus (A)  

 

Bumi merupakan medium berlapis yang masing-masing lapisan 

mempunyai harga resistivitas berbeda-beda. Resistivitas semu merupakan suatu 

konsep abstrak yang di dalamnya terkandung keterangan tentang kedalaman 

dan sifat suatu lapisan tertentu. Sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.7 

dimisalkan bahwa medium yang ditinjau terdiri dari 2 (dua) lapis dan 

 

I

V
Ka
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mempunyai nilai resistivitas yang berbeda (ρ1 dan ρ2). Dalam pengukuran, 

medium ini akan dianggap sebagai 1 lapisan yang homogen dan mempunyai 1 

harga resistivitas yaitu ρa (apparent resistivity) atau resistivitas semu. Konsep 

resistivitas semu bisa dilihat pada (Gambar 2.7) 

 

   

 

 

 

Gambar 2.8. Konsep resistivitas semu 
                      (Anonim1 : Laporan Survei Identifikasi Potensi Air Tanah oleh PU NTB) 

 

Resistivitas semu yang dihasilkan oleh setiap konfigurasi akan berbeda, 

walaupun jarak antar elektrodanya sama, sehingga dikenal ρaw yaitu resistivitas 

semu untuk konfigurasi Wenner dan ρas untuk konfigurasi Schlumberger. 

Untuk medium berlapis, harga resistivitas semu ini merupakan fungsi jarak 

bentangan (jarak antar elektroda arus). Untuk jarak antar elektroda arus yang 

kecil akan memberikan ρa yang harganya mendekati ρ batuan di dekat 

permukaan. Sedang untuk jarak bentangan yang besar, ρa yang diperoleh akan 

mewakili harga ρ batuan yang lebih dalam. 

 

2.2.5.2. Konfigurasi Elektroda 

Konfigurasi elektroda merupakan model penyusunan elektroda-elektroda 

arus dan potensial yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Susunan elektroda 
(Anonim1 : Laporan Survei Identifikasi Potensi Air Tanah oleh PU NTB) 

 

Elektroda A dan B disebut elektroda arus (current electrode), sedangkan 

elektroda M dan N disebut elektroda potensial (potential electrode). Elektroda 

N B A M 

1 

 

2 

ρa 
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arus biasa juga ditulis dengan C1 dan C2, dan untuk elektroda potensial adalah 

P1 dan P2. Dalam pengukuran di lapangan, keempat elektroda tersebut 

ditancapkan ke dalam tanah. Arus listrik dari Power Suplay dialirkan ke dalam 

bumi melalui elektroda arus C1 dan C2. Kemudian beda potensial yang terjadi 

diukur melalui elektroda potensial P1 dan P2. Ada beberapa macam 

konfigurasi yang digunakan dalam penyelidikan bawah tanah, salah satunya 

adalah Konfigurasi Elektroda Schlumberger. 

Konfigurasi Schlumberger bertujuan mencatat gradient potensial atau 

intensitas medan listrik dengan menggunakan pasangan elektroda pengukur 

yang berjarak rapat (Gambar 2.8) tidak seperti halnya pada konfigurasi 

Wenner, pada konfigurasi Schlumberger jarak elektroda potensial jarang 

diubah-ubah meskipun jarak elektroda arus selalu diubah-ubah. Hanya harus 

diingat bahwa jarak antar elektroda arus harus jauh lebih besar dibanding jarak 

antar elektroda potensial selama melakukan perubahan spasi elektroda. 

Misalnya, untuk kasus aturan elektroda Schlumberger jarak r harus lebih besar 

dari pada b/2. Dalam hal ini, selama pembesaran jarak elektroda arus, jarak 

elektroda potensial tidak perlu diubah. Hanya, jika jarak elektroda arus relatif 

sudah cukup besar maka jarak elektroda potensial perlu diubah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Konfigurasi elektroda schlumberger. 

               (Sumber : Hendrajaya dkk, 1990) 

 

Elektroda potensial (M dan N) diam pada titik tengah antara elektroda arus (A 

dan B), dan kedua elektroda arus digerakkan secara simetris keluar (menjauhi elektroda 

pengukur) dengan spasi pengukuran tertentu. Kombinasi dari jarak AB/2 dan jarak 

MN/2, besarnya arus listrik yang dialirkan serta tegangan listrik yang terjadi akan 

diperoleh suatu harga tahanan jenis semu.  
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2.2.6. TOPOGRAFI  DAN GEOLOGI 

2.2.6.1 Topografi 

Topografi di Pulau Sumbawa meliputi daerah pegunungan di didominasi 

oleh dataran tinggi dengan elevasi di atas 200 m dengan persentase 56 % 

sedangkan dataran rendah dengan elevasi kurang dari 200 m dengan persentase 

44 %. Topografi yang termasuk mempunyai elevasi kurang dari 200 m terluas 

terletak di Kabupaten Sumbawa. Kemiringan lereng di Wilayah Sumbawa 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2. Kemiringan Lereng dalam Wilayah Sumbawa 

Kemiringan Lereng Luas (Km2) 

< 5 % 2627.06 

5 – 20 % 5353.16 

20 – 40 % 5057.89 

40 – 60 % 1770.68 

> 60 % 316.57 

Jumlah 15125.34 

 (Anonim1 : Laporan Survei Identifikasi Potensi Air Tanah oleh PU NTB) 

 

Kemiringan lereng kurang dari 5 % paling luas berada di Kabupaten 

Sumbawa, sedangkan  lahan yang  mempunyai kemiringan lebih dari 60 % 

terutama terdapat di Gunung Tambora dan sekitarnya. Secara morfologis daratan 

Pulau Sumbawa terdiri dari daerah perbukitan, dan pegunungan. Gunung 

Tambora merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumbawa dengan ketinggian 

2.851 m. Sedangkan daerah dataran tersebar di sepanjang pantai dan di beberapa 

tempat yang digunakan sebagai lahan pertanian (sawah) dan permukiman 

penduduk.  

 

2.2.6.2 Geologi 

Geologi adalah studi tentang unit-unit batuan tiga dimensi yang 

berhubungan dengan sejarah deformasinya. Bentuk struktur seperti : 

Pecahan/belahan (Cleavages), retakan (Cracks), lipatan (folds), patahan (faults), 

dan jungkit (Tillit). Berdasarkan data Peta Geologi Lembar Sumbawa, Nusa 

Tenggara Barat, terdiri dari batuan gunung api, batuan sedimen dan batuan 

terobosan dan batuan endapan yang berumur Tersier hingga Kuarter.   
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Pulau Sumbawa terletak di dalam lajur gunung api Indonesia, Gunung 

api yang masih aktif di Geologi Lembar Sumbawa yaitu Gunung Api Tambora. 

Letusan yang terjadi pada tahun 1815 menghasilkan sekitar 105 km3 material 

gunung api terutama dari abu dan tufa lapili. Struktur geologi daerah Sumbawa 

disusun oleh terbentuknya batuan gunung api Tersier (Miosen Awal) breksi tuf 

(Tmv) bersifat Andesitan dengan sisipan tuf pasiran, tuf batu apung dan batu 

pasir tufan. Satuan breksi tuf ini menjemari dengan batuan sedimen yaitu 

satuan batu pasir tufan (Tms) dan juga satuan batu gamping (Tml). Kemudian 

diterobos oleh batuan terobosan (Tmi) yang terdiri dari andesit, basal, dasit, 

dan batuan yang tidak teruraikan, diperkirakan berumur miosen tengah. 

Diatasnya diendapkan batu gamping koral (Tmcl) pada miosen akhir 

dilanjutkan pada pliosen diendapkan batu lempung tufan (Tpc) dengan sisipan 

batu pasir dan kerikil hasil rombakan gunung berapi, menindih tidak selaras 

batuan yang lebih tua (Tmv dan Tms), kemudian diendapkan batuan gunung 

api kuarter yang diendapkan mulai satuan breksi tanah merah (Qot), batuan 

breksi andesit – basal (Qv) dan satuan lava-breksi (Qhv), juga diendapkan 

batuan sedimen kuarter yaitu terumbu koral yang terangkat (QI), terakhir pada 

holosen diendapkan aluvium dan endapan pantai (Qal). (Moetamar, 2006). Peta 

geologi Sumbawa bisa dilihat pada Gambar 2.10 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11  Peta Geologi WS Sumbawa 

                                           (Sumber : BWS-Nusa Tenggara I, 2012) 

 Dusun. Jotang 

Dusun. Pukat 
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2.2.6.3 Hidrogeologi Dan Cekungan Air Tanah (CAT) 

2.2.6.3.1  Hidrogeologi 

Kondisi hidrogeologi memberikan gambaran tentang komposisi litologi 

dan kelulusannya. Sifat-sifat akuifer dipengaruhi oleh jenis litologi, ketebalan, 

penyebaran dan posisinya. Secara umum kondisi litologi di Pulau Sumbawa 

sebagian besar terdiri dari : 

- Batuan gunung api tak terpisahkan, campuran dari bahan-bahan gunung api 

lepas dan padu, terdiri dari lava, breksi dan tufa dengan kelulusan rendah 

sampai sedang. Tersebar di daerah pegunungan seperti Olat Sangenges, 

Bulupasak, Lalumbu, Matua, Dende, Doromboha, Kuta,dan Maria.  

- Di daerah Gunung Tambora dan sekitarnya seperti Kawinda, Doropeti, 

Calabai, Pekat, dan Nangamira terdapat susunan litologi batuan tufa berbatu 

apung, breksi, lahar dan lava dengan kelulusan sedang sampai tinggi;  

- Breksi, lava dan tufa dengan kelulusan rendah, tersebar di daerah sekitar 

pegunungan, seperti Gunung Saluwer, Sepekat, Besanak, Marabi, Selam, 

Dinding, Ajam, Rebota, Lapan, Dorombolo, Jaranpusang, Tanamerah, 

Tarowa, Riwo, dan Pure 

- Komposisi litologi berupa aluvium endapan pantai, terdiri dari kerakal, 

kerikil, pasir, lempung, gambut, pecahan koral dengan kelulusan sedang 

sampai tinggi. Susunan litologi ini tersebar antara lain di daerah pantai pulau 

Sumbawa, Plampang, Empang, Maronge, Tente, Dompu,  dan Sape. 

- Batupasir tufan, batu lempung, tufa, dan breksi, berlapis baik dengan 

kelulusan rendah, terdapat di daerah Utok dan Batu Bulan. 

 

2.2.6.3.2 Cekungan Air Tanah (CAT) 

Potensi cekungan air tanah yang dianalisis adalah potensi air tanah 

dinamis, dimana potensi tampungan air tanah tersebut merupakan bagian dari 

siklus hidrologi dan bersifat terbaharui. Luas Cekungan Air Tanah di Pulau 

Sumbawa adalah 5985 km2 atau 63,17% dari luas seluruh CAT Propinsi NTB 

(9475 km2). Potensi cekungan air tanah rerata tahunan untuk masing-masing 

cekungan air tanah  di Pulau Sumbawa ditunjukkan seperti pada Tabel 2.3. 

Potensi Cekungan Air Tanah dan Gambar 2.11 Peta CAT Wilayah Sumbawa. 
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Gambar 2.12 Peta Hidrogeologi WS. Sumbawa 

                                (Sumber : BWS-Nusa Tenggara I, 2012) 

Dsn. Jotang Dsn. Pukat 
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Tabel  2.3. Potensi Cekungan Air Tanah (CAT) di Pulau Sumbawa 

No 
Cekungan 

Air Tanah 

(CAT) 

Luas 

(km2) 

Wilayah 

Administrasi 
Litologi Akuifer Utama 

Air Tanah 

Bebas 

(jt m3/th) 

Air 

Tanah 

Tertekan  

(jt m3/th) 

1 
Sumbawa 

Besar 
1404 

Kab. 

Sumbawa 

 Alluvium endapan sungai dan pantai, terdiri dari pasir, 

kerikil,kerakal dan bongkah dengan kelulusansedang 

 Satuan terumbu koral, berupa batu gamping terumbu dan 

pecahan   koral, setempat dengan kelulusan sedang sampai 

tinggi 

 Satuan breksi andesit Sekedet, Sengenges dan Bulupasak, 

terdiri atas breksi gunung api, lahar, tuf dan lava dengan 

kelulusan sedang sampai tinggi 

 Satuan batu lempung tufaan, terdiri dari sisipan pasir dan kerikil 

pada batu lempung dengan kelulusan rendah sampai sedang 

183 25 

2 Empang 345 

Kab. 

Sumbawa 

Kab. Dompu 

 Alluvium endapan sungai dan pantai, terdiri dari pasir, kerikil, 

kerakal dan bongkah dengan kelulusan sedang 

 Satuan breksi Tanah Merah, terdiri atas breksi gunung api 

dengan kelulusan sedang 

135 3 

(Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi NTB, 2004) 
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Gambar 2.13 Peta Cekungan Air Tanah WS. Sumbawa 

                   (Sumber : BWS-Nusa Tenggara I, 2012)
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2.2.7 Geostatistika 

Dalam dunia ilmu pengetahuan, antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya 

memiliki sebuah hubungan, misalnya ilmu alam yang berkaitan erat dengan 

matematika karena keduanya berasal dari rumpun yang sama, yakni sains. 

Salah satu ilmu alam adalah ilmu kebumian, yakni sebuah ilmu yang 

mempelajari struktur bumi beserta keragamannya. Ilmu kebumian berkaitan 

erat dengan matematika, khususnya pada cabang statistika yang digunakan 

untuk mengolah data ilmu kebumian, seperti geologi dan geofisika yang sering 

disebut dengan geostatistika. (Puspita, 2002). 

Proses pengolahan suatu data yang berukuran besar, yaitu populasi 

tentu tidak sesederhana mengolah data sampel yang ukurannya relatif lebih 

kecil dibandingkan dengan populasi dan sering kali menimbulkan kerumitan 

dalam pengerjaannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses untuk 

menyederhanakan bentuk pengolahan yang rumit tersebut, yaitu dengan 

menaksir (mengestimasi) parameter baik penaksiran titik maupun interval. 

2.2.7.1 Pengolahan Data Geolistrik (Inversi dengan bantuan Software 

IP2WIN) 

IP2WIN merupakan sebuah software yang didesain untuk 

mengolah data vertical electric sounding dan atau induced polarization 

secara otomatis dan semi otomatis dengan berbagai macam vaiasi dari 

konfigurasi rentangan yang umum dikenal dalam pendugaan geolistrik 

(Broto, 2006). IP2WIN adalah program komputer yang berfungsi sama 

seperti kurva matching, yaitu mencocokkan data yang didapat dari 

lapangan dengan kurva induk dan kurva bantu sebagai acuan untuk 

mencari resistivitas dan kedalaman daerah penelitian. Dengan target 

mendapatkan hasil yang dapat diinterpretasikan secara geologi 

merupakan keunggulan IP2WIN daripada program-program inversi 

lainnya. Perbandingan antara matching curve dengan software IP2WIN 

jika dilihat dari perhitungan yang dilakukan secara manual yaitu dengan 

menggunakan metode curve matcing, parameter ketebalan dan true 

resistivity dihitung satu persatu dari ujung awal kurva dengan memotong 
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bagian kurva menjadi beberapa bagian. Umumnya hasil perhitungan 

secara manual memberikan hasil yang kurang optimal dan bila dilihat 

dari angka kesalahannya umumnya di atas 10%. Program komputer 

IP2WIN kemudian mengkoreksi kombinasi nilai ketebalan dan true 

resistivity untuk mendapatkan angka kesalahan (RMSE) terkecil setelah 

terjadi sekian kali (bisa sampai ribuan) iterasi, (Broto, 2006). Dalam 

analisa inversi 1 dimensi, setiap perpindahan elektroda arus 

menghasilkan tahanan jenis untuk kedalaman sesuai jarak perpindahan 

elektroda tersebut. Sehingga, apabila jarak bentangannya adalah 300 m 

maka tahanan jenis yang dibaca adalah sebesar ½ L (300/2= 150 m).  

 

 

 

 

    (a) 

 

 

 

 

            (b 

Gambar 2.14.  Inversi 1 Dimensi (a) Penampang pengukuran 1 dimensi (b) 

Grafik analisa inversi 1 dimensi 

Sumber : (Loke ,2004) 
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