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ABSTRAK
Bidang gelincir merupakan bidang yang menjadi landasan bergeraknya massa tanah, ditandai dengan
material yang memiliki resistivitas tinggi. Dapat dikatakan juga bidang gelincir merupakan bidang yang bersifat
menahan air (permeabilitas rendah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa nilai resistivitas tanah
yang diindikasi sebagai bidang gelincir, mengetahui nilai permeabilitas tanah, dan mengetahui apakah nilai
resistivitas dan permeabilitas merepresentasikan daerah bidang gelincir. Pengambilan data lapangan dilakukan
pada 5 lintasan dengan luas daerah penelitian sekitar 20.000 m2 dan menggunakan metode geolistrik resistivitas
konfigurasi Dipole-dipole dengan jarak antar elektroda 10 meter. Dilakukan pengambilan sampel tanah
sebanyak 9 sampel. Berdasarkan hasil dari pengolahan data menggunakan inversi Res2divn2D diperoleh nilai
resistivitas tanah yang diindikasi sebagai bidang gelincir dengan rentang 1068 Ωm-1541 Ωm yang ditafsirkan
sebagai jenis tanah lanau lempung. Berdasarkan hasil dari uji sampel Constant Head Test diperoleh nilai ratarata permeabilitas tanah yakni sebesar 5,5 x 10 -5 cm/s ± 6,9 x 10-6 cm/s, yang tergolong sebagai permeabilitas
sangat rendah. Dari hasil interpretasi data dan sampel dapat disimpulkan bahwa nilai resistivitas dan nilai
permeabilitas tanah telah merepresentasikan daerah yang diindikasi sebagai bidang gelincir.

Kata kunci : Bidang Gelincir, Constant Head Test, Metode Geolistrik Resistivitas, Permeabilitas.
1. PENDAHULUAN
Degradasi lahan yang diakibatkan oleh
bencana alam cenderung meningkat dari tahun
ke tahun. Salah satu bencana alam yang sering
terjadi adalah longsor. Longsor sering kali
terjadi akibat adanya pergerakan tanah pada
kondisi daerah lereng yang curam, tingkat
kelembaban tinggi, tumbuhan jarang (lahan
terbuka) dan material kurang kompak.
Faktor lain untuk timbulnya longsor
adalah rembesan atau permeabilitas, aktifitas
geologi seperti patahan, rekahan dan liniasi.
Kondisi lingkungan setempat merupakan suatu
komponen yang saling terkait (Zakaria, 2009).
Berdasarkan data topografi Desa Lantan
merupakan salah satu daerah perbukitan
dengan tingkat kemiringan lereng sebesar 40o
yang dikategorikan sebagai kemiringan lereng
sangat sangat curam.
Lereng-lereng terjal yang dipengaruhi
struktur geologi seperti patahan, rekahan,
lipatan, maka akan lebih rentan terhadap
gejalan longsor, apalagi jika arah pelapisan

batuan searah dengan kemiringan lereng dan
terdapat patahan aktif. Pelapisan batuan yang
merupakan persilangan antara batuan yang
kedap air dan batuan yanga dapat menyerap air
menciptakan bidang yang berpotensi sebagai
bidang gelincir (Agustina dkk, 2014).
Adanya bidang diskontinuitas (bidang
tidak sinambung) tempat bergeraknya massa
tanah disebut sebagai bidang gelincir. Bidang
tersebut memiliki ciri-ciri yakni kontak antara
tanah penutup dengan batuan dasar, kontak
antara batuan atau tanah retakan dengan
batuan kompak, kontak antara batuan yang
tidak dapat meloloskan air (kedap air) dengan
batuan yang dapat meloloskan air.
Berdasarkan informasi dari wawancara
kepada Kepala Desa Lantan dan pengamatan
secara langsung yang dapat dilihat pada
Gambar 1 dibawah yakni lokasi tersebut
pernah terjadi longsor pada tanggal 27
Desember 2015 yang diduga ditimbulkan
akibat curah hujan yang tinggi, kemiringan
lereng, struktur tanah atau batuan, keadaan
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hutan, dan penggunaan lahan pada daerah
tersebut. Sehingga dapat dilakukan penelitian
struktur bawah permukaan pada daerah
penelitian untuk mengidentifikasi bidang
gelincir menggunakan nilai resistivitas dan
permeabilitas tanah.
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Sehingga resistivitas dapat dihitung melalui
persamaan di bawah ini :
𝜌=𝐾

∆𝑉
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Gambar 1 Keadaan lokasi tempat pernah
terjadinya longsor
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(2.2)

Tabel 1 Nilai Resestivitas Batuan
Materials
Resistivity Range (Ωm)
103(basah) - 1,7×105(kering)
Andesit
Batu Pasir
1 – 6,4×108
Batu Gamping
50 – 107
Lanau
1-100
Lempung
10 - 200
Lanau lempung
20 - 2×103
pasir
1 - 1000
Granit
3×102 - 106
Diorite
104 – 105
10 – 1,3×107(kering)
Gabbro
103 – 6×104(basah)
Basalt
Sumber : Telford,1979

Nilai resistivitas bawah permukaan
tanah dapat diketahui dengan menggunakan
metode geolistrik. Metode geolistrik pada
prinsipnya menggunakan konsep perambatan
arus listrik pada medium bumi yang heterogen
dimana rasio antara perbedaan potensial yang
terukur dan besar injeksi arus listriknya akan
merefleksikan nilai resistivitas berbagai
medium di bawah permukaan bumi, dimana
kontras resistivitas antara batuan digunakan
untuk mengindikasi bidang gelincir.
Metode geolistrik terdiri dari beberapa
konfigurasi,
di
antaranya
konfigurasi
Schlumberger, konfigurasi Dipole-dipole,
konfigurasi Pole-dipole dan konfigurasi
Wenner.
Pada penelitian ini menggunakan
konfigurasi dipole-dipole menggunakan 4
elektroda,masing-masing 2 elektroda arus (C1
dan C2) dan 2 elektroda potensial (P1 dan P2).
Konfigurasi Dipole - Dipole ditunjukkan pada
Gambar 2

Permeabilitas
Di dalam ilmu kebumian, permeabilitas
(biasanya bersimbol κ atau k) merupakan
kemampuan suatu material (khususnya batuan)
untuk melewatkan fluidaBesaran ini dapat
diperoleh melalui perhitungan Hukum Darcy.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
permeabilitas, ukuran butir, angka pori tanah
atau batuan, dan jenis tanah. Dan dapat diukur
menggunakan uji Constant Head Test.
Metode
Constant
Head
Test
digunakan pada batuan dengan permeabilitas
tinggi, sedangkan metode Falling Head
digunakan pada batuan dengan permeabilitas
rendah. Pada metode Constant Head Test,
pemberian air dalam saluran pipa masuk (inlet)
dijaga sedemikian rupa sehingga perbedaan
tinggi air dalam pipa masuk dan pipa keluar
(outlet) selalu konstan, air yang dikumpulkan
dalam gelas ukur selama suatu waktu yang
diketahui.

Gambar 2 Susunan elektroda konfigurasi
dipole-dipole
Pada konfigurasi ini, arus diinjeksikan
melalui elektroda A dan B. Sedangkan beda
potensial diukur melalui elektroda M dan N,
dimana nilai faktor geometri dapat dihitung
melalui persamaan berikut :
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Keterangan :
V
= Volume air
(cm3)
𝑘
= Koefisien Permeabilitas (cm/s)
A
= Luas Sampel Tanah
(cm2)
t
= Waktu (sekon)
i
= Gradien Hidrolik

lintasan 200m sebanyak 5 lintasan dengan
jarak antar lintasan 10 m dengan faktor
pengali (n)1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Elektroda
yang digunakan yakni dengan jarak a=10 m
pada masing-masing lintasan dengan spasi AB,
BM, dan MN lalu dihubungkan elektroda arus
(C1 dan C2) dan potensial (P1 dan P2) dengan
alat resistivity meter. Kemudian di injeksikan
arus ke dalam bumi melalui elektroda arus (C1
dan C2). Dicatat besarnya nilai kuat arus (I)
dan beda potensial (∆V) yang terukur pada
resistivity meter untuk n=1. Dan dipindahkan
elektroda potensial (elektroda arus tetap) pada
jarak ke-2 yang telah ditentukan. Lalu dicatat
(I) dan (∆V) yang terukur untuk n=2.
Dilakukan langkah- langkah tersebut sampai
elektroda potensial (P1 dan P2) berada pada
jarak 90 m dan 100 m. Mencatat (I) dan (∆V)
yang terukur untuk n=3 sampai n=7.
Pindahkan elektroda arus pada posisi ke-2 (ke
arah elektroda potensial) yang telah ditentukan
dengan elektroda potensial tetap.Mencatat (I)
dan (∆V) yang terukur. Dan dipindahkan
elektroda potensial (elektroda arus tetap)
mendekati elektroda arus sesuai jarak yang
telah ditentukan. Lalu dilakukan langkah
tersebut berkali-kali secara berurutan sampai
elektroda (C1 dan C2) dan (P1 dan P2) berada
pada jarak 170 m, 180 m, 190 m, dan 200 m

Tabel 2 Nilai k (cm/s) untuk jenis-jenis tanah
Jenis tanah
Kerikil

k (cm/s)
>10-1

Kerikil halus/pasir

10-1 – 10-3

Pasir sangat halus
Pasir lunak
Lanau tidak padat
Lanau padat
Lanau lempung
Lanau tidak murni
Lempung

10-3 – 10-5
10-5 – 10-7

< 10-7

Nama
Permeabilitas
Tinggi
Permeabilitas
Sedang
Permeabilitas
Rendah
Permeabilitas
Sangat
Rendah
Imprevious

Sumber : Santoso, dkk (1998)

2.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengambilan data dilakukan di Desa
Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara,
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret
2018 sampai dengan bulan Juli 2018.
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian
ini yakni dapat dilihat pada gambar dibawah
ini :

Pengambilan Data Permeabilitas
Penelitian ini digunakan metode
pengambilan sampel tanah utuh (undisturbed
soil sampel) sedalam 50 cm, untuk
mendapatkan nilai permeabilitas sesuai daerah
penelitian.. Kemudian uji menggunakan
metode
constant head test seperti pada
gambar dibawah ini :

(a) Set alat resistivitas (b) Set Constant Head Test
Gambar 3 (a) Set alat resistivitas (b) Set Constant
Head Test

Lalu untuk tempat dan desain lintasan
dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 5 Proses Pengujian Sampel
Gambar 4 Lintasan pengukuran

Setelah mendapatkan nilai resistivitas dan
nilai permeabilitas kemudian dikorelasikan
dengan jenis batuan daerah penelitian dan
berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 untuk
mentafsirkan jenis batuan yang terindikasi
sebagai bidang gelincir.

Pengambilan Data Geolistrik
Penelitian ini digunakan metode
geolistrik resistivitas 2D konfigurasi Dipoledipole. Pada penelitian ini digunakan panjang
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resistivitas 75,0 Ωm dan 86771 Ωm, anomali
rendah dan tinggi pada pengukuran lintasan
keempat ditunjukkan dengan nilai ressistivitas
80,9 Ωm dan 4271 Ωm, anomali rendah dan
tinggi pada pengukuran lintasan kelima
ditunjukkan dengan nilai resistivitas 74,6 Ωm
dan 50597 Ωm. Berdasarkan data pengukuran
di lapangan yang telah dikorelasikan dengan
data geologi, secara umum daerah penelitian
didominasi oleh lapisan Lanau, Pasir, Lanau
lempung, dan Batupasir.
3.1.1.1 Penampang Lintasan 1
Hasil pengolahan untuk lintasan
pertama, dengan lintasan sepanjang 200 m,
arah lintasan Utara-Selatan. Pada titik 0
terletak pada koordinat 8°33'43.19" LS dan
116°19'0.42" BT dengan elevasi sebesar 433
m, sedangkan pada titik 200 m terletak pada
koordinat 8°33'48.88" LS dan 116°18'58.41"
BT dengan elevasi sebesar 418 m. Hasil data
topografi diperoleh dari GPS yang
dimasukkan kedalam data file akan
menghasilkan Gambar 6 sebagai berikut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang diukur di lapangan untuk
setiap titik pengukuran di kawasan Dusun
Lantan Duren dengan alat resistivitas terdiri
dari parameter arus dan beda potensial.
Kemudian data dikonversikan menjadi
resistivitas semu menggunakan persamaan
(2.2) dan hasilnya diolah menggunakan
program inversi Res2divn2D inilah yang
merupakan nilai Resistivitas. Selain data
Resistivitas digunakan juga sampel tanah
daerah penelitian dengan uji Constant Head
Test dan dihitung menggunakan persamaan
(3.19) untuk mendapatkan nilai permeabilitas
pada daerah penelitian.
Bidang gelincir merupakan bidang
yang menjadi landasan bergeraknya massa
tanah atau bidang diskontinuitas (bidang tidak
sinambung). Bidang tersebut memiliki ciri-ciri
yakni kontak antara tanah penutup dengan
batuan dasar, kontak antara batuan atau tanah
retakan dengan batuan kompak, kontak antara
batuan yang tidak dapat meloloskan air (kedap
air) dengan batuan yang dapat meloloskan air.
Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa bidang
gelincir itu merupakan bidang yang bersifat
menahan air (permeabilitas rendah). Oleh
karena itu diperlukan analisis struktur tanah
dari bidang gelincir sebagai langkah awal
mitigasi bencana longsor melalui pengambilan
data geofisika dan uji permeabilitas tanah pada
daerah penelitian.

Gambar 6 Lintasan 1 Hasil Inversi Res2dinv
dengan Topografi

Dari hasil pemodelan 2D terlihat ada 4 jenis
tanah. Jenis tanah pertama memiliki rentangan
nilai resistivitas berkisar 92,5 Ωm–189,4 Ωm
ini diprediksi merupakan jenis tanah Lanau
(Silt) dengan nilai resistivitas pada tabel 1
adalah 10–200 Ωm. Jenis tanah kedua dengan
rentangan nilai resistivitas berkisar 189,4 Ωm–
719,0 Ωm dapat diasumsikan merupakan pasir,
dikarenakan rentangan nilai yang diperolah
berada pada rentangan pasir yaitu berkisar 1
Ωm-1000 Ωm pada tabel 1. Jenis tanah ketiga
dengan rentangan nilai resistivitas berkisar
719,0 Ωm–1586,0 Ωm, dapat diestiminasikan
sebagai
Lanau
lempung,
dikarenakan
rentangan nilai yang diperoleh berada pada
rentangan Lanau lempung, yang berkisar 202×103 Ωm pada tabel tabel 1. Dan jenis tanah
keempat dengan rentangan nilai resistivitas
berkisar 1586 Ωm–7165 Ωm, dapat
diestiminasikan
sebagai
batu
pasir,
dikarenakan rentangan nilai yang diperoleh
berada pada rentangan batu pasir yang berkisar
1 Ωm–6,4×108 Ωm pada tabel 1. Berdasarkan

3.1 Hasil Penelitian
3.1.1 Interpretasi Penampang 2D
Pengambilan
data
lapangan
menggunakan metode geolistrik di lakukan
pada 5 lintasan dengan panjang 200 m untuk
lintasan 1-4, dan 100 m untuk lintasan 5,
dengan jarak antar elektroda 10 m. Hasil
pengolahan data geolistrik yang menggunakan
software Res2dinv berupa penampang 2D
yang menggambarkan variasi nilai resistivitas
secara lateral dan vertikal. Hasil pengukuran
lintasan pertama sampai lintasan kelima
menunjukkan anomali rendah dan tinggi
dengan warna biru tua dan ungu.
Anomali rendah dan tinggi pada
pengukuran lintasan pertama ditunjukkan
dengan nilai resistivitas 99,5 Ωm dan 1586
Ωm, anomali rendah dan tinggi pada
pengukuran lintasan kedua ditunjukkan dengan
nilai resistivitas 70,0 Ωm dan 94068 Ωm,
anomali rendah dan tinggi pada pengukuran
lintasan ketiga ditunjukkan dengan nilai
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1–6,4×108 Ωm pada tabel tabel 1.Berdasarkan
penampang pada lintasan kedua diketahui
bahwa terdapat perbedaan nilai tahanan jenis
yang sangat kontras antara 548 Ωm-1535 Ωm
di kedalaman 12,7-21,8 m dari permukaan,
terdapat pada jarak (30–100) m. Pada lapisan
ini diduga menjadi bidang gelincir pada
lintasan kedua yang dapat memicu terjadinya
longsor. Bidang gelincir diperoleh dari kontras
nilai resistivitas antar dua batuan yang saling
berdekatan.
3.1.1.3 Penampang Lintasan 3
Hasil pengolahan untuk lintasan
ketiga, dengan lintasan sepanjang 200 m,
arah lintasan Utara-Selatan. Pada titik 0
terletak pada koordinat 8°33'43.31" LS dan
116°18'57.60" BT dengan elevasi sebesar
430 m, sedangkan pada titik 200 m terletak
pada koordinat 8°33'49.11" LS dan
116°18'56.78" BT dengan elevasi sebesar
418 m. Hasil data topografi diperoleh dari
GPS yang dimasukkan kedalam data file
akan menghasilkan Gambar 8 sebagai
berikut.

penampang pada lintasan pertama diketahui
bahwa terdapat perbedaan nilai tahanan jenis
yang sangat kontras antara 719 Ωm-1068 Ωm
di kedalaman 12,7 m dari permukaan, terdapat
pada jarak (120–160) m. Pada lapisan ini
diduga menjadi bidang gelincir pada lintasan
pertama yang dapat memicu terjadinya
longsor. Bidang gelincir diperoleh dari kontras
nilai resistivitas antar dua batuan yang saling
berdekatan.
3.1.1.2 Penampang Lintasan 2
Hasil pengolahan untuk lintasan
kedua, dengan lintasan sepanjang 200 m,
arah lintasan Utara-Selatan. Pada titik 0
terletak pada koordinat 8°33'43.05" LS dan
116°18'58.26" BT dengan elevasi sebesar
432 m, sedangkan pada titik 200 m terletak
pada koordinat 8°33'49.08" LS dan
116°18'57.99" BT dengan elevasi sebesar
418 m. Hasil data topografi diperoleh dari
GPS yang dimasukkan kedalam data file
akan menghasilkan Gambar 7 sebagai
berikut.

Gambar 7 Lintasan 2 Hasil Inversi Res2dinv
dengan Topografi

Gambar 8 Lintasan 3 Hasil Inversi Res2dinv
dengan Topografi

Dari hasil pemodelan 2D terlihat ada 4
jenis tanah. Jenis tanah pertama memiliki
rentangan nilai resistivitas berkisar 70 Ωm–
196 Ωm ini diprediksi merupakan jenis tanah
Lanau dengan nilai resistivitas pada tabel
1adalah 10–200 Ωm. Jenis tanah kedua dengan
rentangan nilai resistivitas berkisar 196,0 Ωm–
975,4 Ωm dapat diasumsikan merupakan pasir,
dikarenakan rentangan nilai yang diperolah
berada pada rentangan pasir yaitu berkisar 11000 Ωm pada tabel 1. Jenis tanah ketiga
dengan rentangan nilai resistivitas berkisar
975,4 Ωm – 1535,0 Ωm, dapat diestiminasikan
sebagai
Lanau
lempung,
dikarenakan
rentangan nilai yang diperoleh berada pada
rentangan Lanau lempung, yang berkisar 202×103 Ωm pada tabel 1. Dan jenis tanah
keempat dengan rentangan nilai resistivitas
berkisar 1535,0 Ωm–112405,0 Ωm, dapat
diestiminasikan
sebagai
batu
pasir,
dikarenakan rentangan nilai yang diperoleh
berada pada rentangan batu pasir yang berkisar

Dari hasil pemodelan 2D terlihat ada 4 jenis
tanah. Jenis tanah pertama memiliki rentangan
nilai resistivitas berkisar 75,0 Ωm–168,9 Ωm
ini diprediksi merupakan jenis tanah Lanau
dengan nilai resistivitas pada tabel 1adalah 10–
200 Ωm. Jenis tanah kedua dengan rentangan
nilai resistivitas berkisar 168,9 Ωm–982,8 Ωm
dapat
diasumsikan
merupakan
pasir,
dikarenakan rentangan nilai yang diperolah
berada pada rentangan pasir yaitu berkisar 11000 Ωm pada tabel 1. Jenis tanah ketiga
dengan rentangan nilai resistivitas berkisar
982,8 Ωm–1689,9 Ωm, dapat diestiminasikan
sebagai
Lanau
lempung,
dikarenakan
rentangan nilai yang diperoleh berada pada
rentangan Lanau lempung, yang berkisar 202×103 Ωm pada tabel 1. Dan jenis tanah
keempat dengan rentangan nilai resistivitas
berkisar 1689,9 Ωm–305805,4 Ωm, dapat
diestiminasikan
sebagai
batu
pasir,
dikarenakan rentangan nilai yang diperoleh
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berada pada rentangan batu pasir yang berkisar
1 Ωm–6,4×108 Ωm pada tabel 1. Berdasarkan
penampang pada lintasan ketiga diketahui
bahwa terdapat perbedaan nilai tahanan jenis
yang sangat kontras antara 562 Ωm-1541 Ωm
di kedalaman 21,8 m dari permukaan, terdapat
pada jarak (110–150) m. Pada lapisan ini
diduga menjadi bidang gelincir pada lintasan
kedua yang dapat memicu terjadinya longsor.
Bidang gelincir diperoleh dari kontras nilai
resistivitas antar dua batuan yang saling
berdekatan.
3.1.1.4 Penampang Lintasan 4
Hasil pengolahan untuk lintasan
keempat, dengan lintasan sepanjang 200 m,
arah lintasan Utara-Selatan. Pada titik 0
terletak pada koordinat 8°33'42.89" LS dan
116°18'57.25" BT dengan elevasi sebesar
431 m, sedangkan pada titik 200 m terletak
pada koordinat 8°33'48.94" LS dan
116°18'56.0" BT dengan elevasi sebesar 419
m. Hasil data topografi diperoleh dari GPS
yang dimasukkan kedalam data file akan
menghasilkan Gambar 9 sebagai berikut.

berada pada rentangan batu pasir yang berkisar
1 Ωm–6,4×108 Ωm pada tabel 1.Berdasarkan
penampang pada lintasan keempat diketahui
bahwa terdapat perbedaan nilai tahanan jenis
yang sangat kontras antara 781 Ωm-1375 Ωm
di kedalaman 21,8 m dari permukaan, terdapat
pada jarak (70–100) m. Pada lapisan ini diduga
menjadi bidang gelincir pada lintasan kedua
yang dapat memicu terjadinya longsor. Bidang
gelincir diperoleh dari kontras nilai resistivitas
antar dua batuan yang saling berdekatan.
3.1.1.5 Penampang Lintasan 5
Hasil pengolahan untuk lintasan
kelima, dengan lintasan sepanjang 100 m,
arah lintasan Utara-Selatan. Pada titik 0
terletak pada koordinat 8°33'46.18" LS dan
116°18'59.07" BT dengan elevasi sebesar
425 m, sedangkan pada titik 100 m terletak
pada koordinat 8°33'45.20" LS dan
116°18'56.29" BT dengan elevasi sebesar
425 m. Hasil data topografi diperoleh dari
GPS yang dimasukkan kedalam data file
akan menghasilkan Gambar 10 sebagai
berikut.

Gambar 9 Lintasan 4 Hasil Inversi Res2dinv
dengan Topografi

Gambar 10 Lintasan 5 Hasil Inversi Res2dinv
dengan Topografi

Dari hasil pemodelan 2D terlihat ada 4 jenis
tanah. Jenis tanah pertama memiliki rentangan
nilai resistivitas berkisar 80,9 Ωm–184,1 Ωm
ini diprediksi merupakan jenis tanah Lanau
dengan nilai resistivitas pada tabel 1adalah 10200 Ωm. Jenis tanah kedua dengan rentangan
nilai resistivitas berkisar 184,1 Ωm–718,0 Ωm
dapat
diasumsikan
merupakan
pasir,
dikarenakan rentangan nilai yang diperolah
berada pada rentangan pasir yaitu berkisar 11000 Ωm pada tabel 1. Jenis tanah ketiga
dengan rentangan nilai resistivitas berkisar
718,0 Ωm–1772,7 Ωm, dapat diestiminasikan
sebagai
Lanau
lempung,
dikarenakan
rentangan nilai yang diperoleh berada pada
rentangan Lanau lempung, yang berkisar 202×103 Ωm pada tabel 1.Dan jenis tanah
keempat dengan rentangan nilai resistivitas
berkisar 1772,7 Ωm–8671,9 Ωm, dapat
diestiminasikan
sebagai
batu
pasir,
dikarenakan rentangan nilai yang diperoleh

Dari hasil pemodelan 2D terlihat ada 4 jenis
tanah. Jenis tanah pertama memiliki rentangan
nilai resistivitas berkisar 74,6 Ωm–189,0 Ωm
ini diprediksi merupakan jenis tanah Lanau
dengan nilai resistivitas pada tabel 1adalah 10–
200 Ωm. Jenis tanah kedua dengan rentangan
nilai resistivitas berkisar 189,0 Ωm–813,3 Ωm
dapat
diasumsikan
merupakan
pasir,
dikarenakan rentangan nilai yang diperolah
berada pada rentangan pasir yaitu berkisar 11000 Ωm pada tabel 1. Jenis tanah ketiga
dengan rentangan nilai resistivitas berkisar
813,3 Ωm–1220,0 Ωm, dapat diestiminasikan
sebagai
Lanau
lempung,
dikarenakan
rentangan nilai yang diperoleh berada pada
rentangan Lanau lempung, yang berkisar 202×103 Ωm pada tabel 1.Dan jenis tanah
keempat dengan rentangan nilai resistivitas
berkisar 1220.0 Ωm-162074.2 Ωm, dapat
diestiminasikan
sebagai
batu
pasir,
dikarenakan rentangan nilai yang diperoleh
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berada pada rentangan batu pasir yang berkisar
1 Ωm–6,4×108 Ωm pada tabel 1.Berdasarkan
penampang pada lintasan kelima diketahui
bahwa terdapat perbedaan nilai tahanan jenis
yang sangat kontras antara 481 Ωm-1220 Ωm
di kedalaman 12,7 m dari permukaan, terdapat
pada jarak (40–80) m. Pada lapisan ini diduga
menjadi bidang gelincir pada lintasan kedua
yang dapat memicu terjadinya longsor. Bidang
gelincir diperoleh dari kontras nilai resistivitas
antar dua batuan yang saling berdekatan.
3.1.2 Uji Permeabilitas Tanah Skala
Laboratorium
Selain pengambilan data geolistrik,
pada penelitian ini juga dilakukan uji
permeabilitas tanah permukaan. Pengujian
sampel ini digunakan sebagai data dukung
dalam penentuan bidang gelincir. Pada
penelitian digunakan 9 sampel tanah
permukaan didaerah penelitian yang diambil
secara acak dan menyebar pada kelima
lintasan penelitian.
Uji permeabilitas tanah dilakukan
dengan pengambilan sampel tanah utuh
(undisturbed soil sampel) pada kedalaman 50
cm di permukaan daerah penelitian, kemudian
di uji menggunakan metode uji Constant Head
Test. Hasil perhitungan uji sampel dapat
dilihat pada lampiran 3 tabel L.3 yang
menunjukkan bahwa nilai permeabilitas dari
seluruh sampel tanah pada daerah penelitian
diperoleh nilai permeabilitas rata-rata sebesar
5,5x10-5 cm/s ± 6,9x10-6 cm/s, yang tergolong
sebagai permeabilitas sangat rendah sesuai
tabel 1.Serta hal ini sesuai dengan teori yang
ada yakni suatu daerah dikataan memiliki
kerentanan bidang geser (bidang gelincir)
apabila bersifat menahan air (permeabilitas
rendah). Selain itu ditinjau dari kondisi
geologi daerah penelitian, pada daerah
penelitian ini memiliki kerentanan bidang
geser (bidang gelincir) yang tinggi ditunjukkan
dari tingkat kemiringan lereng yakni sebesar
40o (kemiringan lereng sangat curam) dan
struktur tanah berdasarkan peta geologi pulau
lombok yang dapat dilihat pada gambar 3.7
daerah penelitian ini tersusun atas Formasi
Kalibabak (TQb) terdiri dari breksi dan lava.
Breksi, berwarna abu-abu kecoklatan, fragmen
batuan beku andesit dengan ukuran kerikil
hingga bongkah, menyudut, pemilahan buruk,
kompak, keras. Lava, berwarna abu-abu
kehitaman, bersusunan andesit-basal, keras
dan kompak. Tanah pelapukan berupa lanau
lempung - lempung pasiran dan pasir lanauan -

pasir. Lanau berlempung - lempung pasiran,
berwarna abu-abu, halus, lengket, lunak - agak
teguh, plastisitas tinggi. tebal 3-4 meter. Pasir
lanauan - pasir, berwarna abu-abu kehitaman coklat kehitaman, halus - kasar, lunak - agak
lepas, porositas sedang - tinggi, tebal 1,50 3,50 m.
3.2 Pembahasan
Hasil pengolahan data Geolistrik
menggunakan inversi Res2divn2D dan uji
Constant Head Test menunjukkan bahwa
daerah penelitian berdasarkan data pengukuran
di lapangan yang telah dikorelasikan dengan
data geologi, secara umum daerah penelitian
didominasi oleh lapisan Lanau, Pasir, Lanau
lempung, dan Batupasir.
Berdasarkan
nilai
tahanan
jenis
penampang 2D, maka dapat diketahui bidang
gelincir pada setiap lintasan. Bidang gelincir
ditandai dengan lapisan yang memiliki kontras
nilai tahanan jenis. Garis hitam putus-putus
pada Gambar 5.1 hingga Gambar 5.5
menunjukkan bidang gelincir yang memicu
terjadinya longsor dengan rentang nilai
tahanan jenis berkisar antara 1068 Ωm - 1541
Ωm. Lapisan ini ditafsirkan sebagai lanau
lempung. Sedangkan berdasarkan nilai
permeabilitas tanah atas permukaan diperoleh
nilai rata-rata permeabilitas sebesar 5,5x10-5
cm/s ± 6,9x10-6 cm/s, berdasarkan tabel
1ditafsirkan sebagai jenis tanah lanau padat,
lanau lempung, lanau tidak murni dan
tergolong sebagai rentang nilai permeabilitas
sangat rendah.
Secara teoritis bidang gelincir terletak
diantara dua lapisan yang memiliki kontras
nilai tahanan jenis. Secara teoritis lapisan yang
kedap air memiliki nilai tahanan jenis yang
cukup besar. Tahanan jenis suatu batuan
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. Batuan yang kedap air
memiliki nilai tahanan jenis yang besar. Lanau
lempung memiliki nilai tahanan jenis yang
cukup besar dan kedap air.
Lanau lempung memiliki porositas dan
permeabilitas yang lebih rendah daripada
Pasir. Lanau lempung hanya dapat menyimpan
air tapi tidak dapat meloloskan air, sehingga
apabila air sampai pada Lanau lempung, maka
air akan terakumulasi pada batuan tersebut
yang menjadikan batuan tersebut licin dan
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mengurangi kuat geser. Pasir dengan porositas
dan permeabilitas yang lebih besar akan
mudah menyimpan dan meloloskan air. Secara
teoritis, dengan meningkatnya kadar air dapat
meningkatkan tekanan pori material longsor
ini disebut dengan bidang gelincir. dan
melemahnya kestabilan lereng. Apabila terjadi
hujan, selain meloloskan air ke permukaan
lanau lempung, pasir juga menyimpan air yang
menyebabkan bertambahnya beban batuan
tersebut. Sehingga menambah gaya pendorong
(tegangan geser) batuan tersebut. Lanau
lempung yang licin ini akan berperan sebagai
bidang tempat bergeraknya material pelapukan
yang berada di atasnya maupun di bawahnya
baik ke bawah maupun keluar lereng. Material
yang bergerak di atas dan di bawah bidang
licin inilah yang disebut sebagai material
longsor. Bidang licin tempat bergeraknya
material longsor ini disebut dengan bidang
gelincir.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
bidang gelincir pada lintasan 1 sampai lintasan
5 terdapat lapisan batuan serpih gabungan,
yaitu lanau lempung. Lanau lempung
merupakan susunan batuan yang tersusun atas
pemadatan lumpur dan lempung. Lanau
lempung pada lintasan 1 memiliki nilai
tahanan jenis 1068 Ωm. Lanau lempung pada
lintasan 2 memiliki nilai tahanan jenis 1535
Ωm. lanau lempung pada lintasan 3 memiliki
nilai tahanan jenis 1541 Ωm. lanau lempung
pada lintasan 4 memiliki nilai tahanan jenis
1375 Ωm. lanau lempung pada lintasan 5
memiliki nilai tahanan jenis 1220 Ωm.
Berdasarkan tabel 3.3, nilai tahanan jenis lanau
lempung sebesar 20–2x103 Ωm.
Batas antara material yang diam dengan
material yang bergerak di sebut bidang
gelincir. Bidang gelincir lintasan 1 terletak
pada kedalaman 12,7 m. Bidang gelincir pada
lintasan 2 yang berpotensi longsor terletak
pada kedalaman 12,7–21,8 m. Bidang gelincir
pada lintasan 3 yang berpotensi longsor
terletak pada kedalaman 21,8 m. Bidang
gelincir pada lintasan 4 yang berpotensi
longsor terletak pada kedalaman 21,8 m. Dan
bidang gelincir pada lintasan 5 yang berpotensi
longsor terletak pada kedalaman 21,8 m.
Secara teoritis, bidang gelincir dangkal
terdapat pada kedalaman 1,5 s.d. 5 m, bidang
gelincir dalam terdapat pada kedalaman antara
5 sampai 20 m dan bidang gelincir sangat
dalam terdapat pada kedalaman antara lebih
dari 20 m. Bidang gelincir lintasan sampai

lintasan 5 merupakan bidang gelincir sangat
dalam. Semakin dalarm bidang gelincir,
tingkat bahaya longsor akan semakin besar.
Sebaliknya, semakin dangkal bidang gelincir,
maka tingkat bahaya longsor semakin kecil.
Faktor lain yang mempengaruhi bidang
gelincir adalah sudut kemiringan daerah
penelitian. Sudut kemiringan lereng pada
daerah penelitian berdasarkan data tofografi
Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara
Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah
satu daerah perbukitan dengan kemiringan
lereng sangat miring sampai sangat curam
(40o). Secara teoritis, 35o–55o termasuk ke
dalam kemiringan lereng sangat curam.
Ditinjau dari kedalaman bidang gelincir dan
sudut kemiringan lereng lintasan 1 sampai
lintasan 5 dapat diketahui bahwa daerah
penelitian sangat berpotensi sebagai bidang
gelincir.
Berdasarkan keberadaan bidang gelincir
pada tiap lintasan, maka dapat diketahui
bahwa bidang gelincir merupakan salah satu
pemicu terjadinya longsor di Dusun Lantan
Duren Desa Lantan Kec. Batukliang Utara
Kab. Lombok Tengah. Yang telah sesuai
dengan kendala geologi teknik atau bencana
geologi yang berpotensi pada daerah penelitian
ini adalah gerakan tanah atau tanah longsor,
abrasi, erosi permukaan dan banjir. Oleh sebab
itu perlu adanya tindakan antisipasi untuk
menghindari terjadinya gerakan tanah yang
memicu terjadinya longsor.

4. PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan
pembahasan maka dapat disimpulkan
bahwa :
1. Nilai resistivitas tanah yang diindikasikan
sebagai bidang gelincir pada kelima
lintasan penelitian yakni pada lintasan 1
sebesar 1068 Ωm, pada lintasan 2 sebesar
1535 Ωm, pada lintasan 3 sebesar 1541
Ωm, pada lintasan 4 sebesar 1375 Ωm,
dan pada lintasan 5 sebesar 1220 Ωm,
yang tergolong sebagai jenis tanah serpih
gabungan lanau lempung.
2. Nilai permeabilitas rata-rata dari ke
sembilan sampel tanah yakni sebesar 5,5 x
10-5 cm/s ± 6,9 x 10-6 cm/s, yang
ditafsirkan sebagai jenis tanah lanau padat,
lanau lempung, lanau tidak murni dan
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tergolong sebagai permeabilitas sangat
rendah.
3. Nilai Resistivitas dan nilai Permeabilitas
tanah dari hasil penelitian telah
merepresentasikan daerah bidang yang
diindikasi sebagai bidang gelincir.

Saran
Bedasarkan
penelitian
yang
telah
dilakukan, penulis menyarankan bahwa:
1. Adanya penelitian lebih lanjut lagi untuk
mendapatkan hubungan yang lebih akurat
untuk nilai Resistivitas dan Permeabilitas
pada kedalaman tertentu dengan tehnik
pengeboran.
2. Adanya penelitian lebih lanjut lagi sebagai
salah satu upaya mitigasi bencana.
3. Kesadaran dari masyarakat pada daerah
penelitian ini akan bahaya yang dapat
ditimbulkan dari bidang gelincir tersebut.
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