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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Mangaan (Mn) 

Mn adalah logam kimia aktif berwarna abu-abu besi kilap metalik. Mn 

merupakan dua belas unsur paling berlimpah di kerak bumi yang di tunjukkan 

dengan simbol Mn dan nomor atom 25 yang memiliki titik lebur yang tinggi 

sekitar 15190C, sedangkan titik didih Mn ada pada suhu 20610C dengan massa 

jenis 7,21 gr/cm3. Dalam keadaan normal memiliki bentuk padat dan keras tetapi 

sangat rapuh, sulit untuk meleleh tetapi mudah teroksidasi. Logam dan ion Mn 

bersifat paramagnetik. Mn banyak dijumpai dalam bentuk cebakan bijih sedimen, 

umumnya berkomposisi oksida serta berasosiasi dengan kegiatan vulkanik dan 

batuan yang bersifat basa. Persenyawaan bijih Mn dijumpai dalam bentuk batuan 

pirolusit (MnO2) dan psilomelan (Ba, H2O), kadang-kadang dijumpai pula 

rhodokrosit (MnCO3). Sumber Mn yang paling besar dijumpai di alam adalah 

dalam bentuk batuan pirolusit. Batuan pirolusit tersebut mempunyai warna abu-

abu besi kadang pula dapat berwarna abu-abu kemerahan seperti terlihat pada 

Gambar 2.1 (Wirayuda, 2013).  

 
Gambar 2.1 Batuan yang mengandung Mn (pirolusit) 

(http:// pangestu.blogspot.co.id) 
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Pirolusit (MnO2) merupakan mineral oksida berwarna abu-abu kilap 

metalik yang dapat terbentuk karena proses pelapukan biji sejenis yang 

kemudian membentuk endapan residu. Mineral pirolusit sebagai sumber bijih 

Mn sering dijumpai dalam bentuk serat-serat menjari, gumpalan – gumpalan, 

atau adonan menyerupai lumpur. Pirolusit yang terbentuk sebagai pseudomorf 

dari Manganit biasanya bersifat utuh dan padat kadang berstruktur berserabut. 

Selain sebagai kumpulan kristal yang kasar, pirolusit juga terdapat sebagai 

kristal berbentuk jarum yang halus. 

Mn banyak dijumpai dalam bentuk endapan bijih sedimen, umumnya 

berkomposisi oksida serta berasosiasi dengan kegiatan vulkanik dan batuan yang 

bersifat basa. Endapan Mn dapat terbentuk dari beberapa cara yaitu proses 

hidrotermal yang dapat dijumpai dalam bentuk urat-urat halus, residual dan 

cebakan sedimenter (Ansori, 2010). 

a. Endapan Hidrotermal 

Endapan hidrotermal merupakan hasil dari proses terakhir diferensi 

magma, dimana sisa magma yang belum membeku akan mengalir 

mengisi tempat – tempat di dalam bumi seperti, lubang – lubang kecil 

pada batuan beku, rekahan –rekahan batuan, dan lainnya. 

b. Endapan Residual 

Endapan residual merupakan endapan yang terjadi akibat proses 

pelapukan batuan. Selain itu, proses pembentukannya sangat 

dipengaruhi oleh iklim dan topografi. 

c. Endapan Sedimenter 

Endapan sedimenter biasanya terjadi karena proses vulkanik, 

dimana butiran batuan akan mengendap sebagai endapan sedimenter 

yang akan mengikuti rekahan atau rongga batuan – batuan sedimen. 

Mineral Mn termasuk unsur logam peralihan pada sistem tabel periodik. 

Sifat dari mineral golongan logam ini mempunyai sifat konduktivitas listrik yang 

baik dan mempunyai nilai resistivitas listrik yang rendah. Resistivitas 
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merupakan suatu parameter yang bergantung pada sifat-sifat material 

penghantar. Mn jarang ditemukan sebagai unsur bebas dalam sifat dasarnya dan 

sering dicampur dengan besi, seperti mineral-mineral lainnya. Mn adalah logam 

yang penting dalam penggunaan dengan campuran logam-logam industri, 

terutama di dalam baja-baja anti karat. Hasil produksi  logam  Mn  digunakan  

untuk membuat  baja  paduan  untuk  rel  kereta  api, mesin-mesin  berat,  dan  

sel  baterai  kering (Effendy, 2012). 

 

2.2. Kelistrikan Batuan 

Menurut (Telford dkk., 1976) aliran arus listrik di dalam batuan dan 

mineral dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu : 

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. 

2. Konduksi secara elektrolitik 

Sebagian besar batuan merupakan konduktor yang buruk dan 

memiliki resistivitas yang sangat tinggi. Batuan biasanya bersifat poros 

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

batuan tersebut menjadi konduktor elektrolitik, dimana konduksi arus 

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

resistivitas batuan poros bergantung pada volume dan susunan pori-

porinya. Konduktivitas akan semakin besar jika kandungan air dalam 

batuan bertambah banyak, dan sebaliknya resistivitas akan semakin 

besar jika kandungan air dalam batuan berkurang. 

3. Konduksi Secara Dielektrik 

Konduksi pada batuan atau mineral bersifat dielektrik terhadap 

aliran listrik, artinya batuan atau mineral tersebut mempunyai elektron 

bebas sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Tetapi karena adanya 
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pengaruh medan listrik dari luar maka elektron dalam bahan berpindah 

dan berkumpul terpisah dari inti, sehingga terjadi polarisasi. 

Nilai konduktivitas berbanding terbalik dengan nilai resistivitas ρ 

atau nilai konduktivita σ (σ = 1/ρ). Sifat fisika dari semua batuan dan 

mineral memperlihatkan variasi nilai resistivitas yang beragam. Pada 

mineral-mineral logam, harganya berkisar pada 10-8  Ωm hingga 107 

Ωm. Begitu juga pada batuan-batuan lain dengan komposisi yang 

bermacam-macam akan menghasilkan range resistivitas yang 

bervariasi pula. Sehingga range resistivitas maksimum yang mungkin 

adalah dari 1,6 x 108  (perak asli) hingga 1016 Ωm (belerang murni). 

Konduktor biasanya didefinisikan sebagai bahan yang memiliki 

resistivitas kurang dari 10-8  Ωm , sedangkan isolator memiliki 

resistivitas lebih dari 107  Ωm. 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. 

Berdasarkan harga resistivitas listriknya, batuan dan mineral dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (Telford dkk., 1990). 

a. Kondukror baik   : 10−8 < ρ <1 Ωm 

b. Konduktor pertengahan  : 1 < ρ < 107 Ωm 

 c. isolator    : ρ > 107 Ωm  

Berdasarkan pembagian di atas, batuan pirolusit termasuk dalam 

konduktor baik karena memiliki nilai resistivitas sekitar 5 x 10-3  Ωm  sampai 

dengan 10 Ωm. Variasi nilai  material bumi (batuan) ditunjukkan pada Tabel 

2.1. 
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Tabel 2.1 Nilai resistivitas berbagai bahan material bumi 

Bahan   (Ωm) 

Pirit 3 x 10-1 

Bauksit 2 x 102  – 6 x 103 

Pirolusit 5 x 10-3 – 10 

Kwarsa 4 x 1010 – 2 x 1014 

Granit 1 x 102 – 1 x 106 

Galena 1 x 10-3 – 1 x 103 

Gabbro 103 – 106 

Dolomit 1 x 102 – 104 

Andesit 102 – 103 

Basalt 1 x 101 – 1 x 107 

Bijih Besi 3.5 x 10-3 – 107 

Mika 9 x 1012 – 1 x 1014 

Tufa 2 x 101 – 102 

Lempung 1 x 102 

Breksi 7.5 x 101 – 2 x 102 

Batu Pasir 1 – 6 x 108 

Batu Gamping 5.0 x 101 – 1 x 107 

Air Tanah 0.5 – 3 x 102 

Air Laut 0.2 

Pasir 1 - 103 

Tanah Liat 2 x 101 

(Telford dkk., 1990). 

2.3. Metode Geolistrik 

Metode geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang 

mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi dan bagaimana cara 

mendeteksinya di atas permukaan bumi. Dalam hal ini meliputi 

pengukuran potensial dan pengukuran arus, baik secara alamiah maupun 

akibat injeksi arus kedalam bumi. Oleh karena itu metode geolistrik 
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mempunyai banyak macam, termasuk didalamnya yaitu : metode potensial 

diri, arus telurik, megnetotelurik, elektromagnetik, induced polarization 

(IP) dan resistivitas (tahanan jenis). Dalam penelitian ini akan dilakukan 

menggunakan metode geolistrik resistivitas (tahanan jenis) (Reynold, 

1997). 

Metode  geolistrik resistivitas  merupakan  salah  satu  metode yang  

paling  umum digunakan dalam eksplorasi geolistrik. Metode ini 

digunakan untuk menggambarkan keadaan bawah permukaan dengan 

mempelajari resistivitas listrik dari lapisan batuan di dalam bumi, dimana 

bumi tersusun atas batuan yang memiliki daya hantar listrik yang  

berbeda-beda.  Pada  metode  ini,  arus  listrik  dialirkan  ke  dalam  

lapisan  bumi melalui dua  buah elektroda potensial. Dengan 

diketahuinya  harga arus potensialnya maka bisa ditentukan nilai 

resistivitasnya. Berdasarkan nilai resistivitas struktur  lapisan bawah 

permukaan bumi, dapat diketahui jenis material pada lapisan tersebut 

(Karisma, 2013). 

Pengukuran geolistrik dapat dilakukan untuk tujuan yang berbeda. 

Berdasarkan informasi yang ingin diperoleh dari pengukuran geolistrik 

dikenal dua teknik pengukuran yaitu mapping dan sounding (Telford 

dkk.,1976). 

1. Teknik Pengukuran Mapping 

Tujuan mapping adalah untuk mengetahui variasi 

resistivitas secara horizontal. Oleh karena itu teknik mapping 

dilakukan dengan jarak antar elektroda tetap. Seluruh susunan 

elektroda dipindahkan mengikuti suatu lintasan. Plot resistivitas 

semu sebagai fungsi posisi titik pengukuran dalam lintasan 

tersebut menggambarkan variasi horizontal resistivitas bawah 

permukaan. Data yang diperoleh menunjukkan variasi horizontal 

pada kedalaman tertentu sesuai dengan jarak elektroda yang 
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digunakan. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap 

biasanya pengukuran juga dilakukan dengan beberapa jarak 

antar elektroda yang berbeda. 

2. Teknik Pengukuran Sounding 

Istilah sounding diambil dari vertical electrical sounding 

(VES) yaitu teknik pengukuran geolistrik yang bertujuan untuk 

memperkirakan variasi resistivitas sebagai fungsi dari 

kedalaman pada suatu titik pengukuran. Mengingat jarak antar 

elektroda menentukan kedalaman investigasi maka pada teknik 

sounding pengukuran dilakukan dengan jarak antar elektroda 

yang bervariasi. 

2.3.1 Prinsip Dasar Metode Geolistrik Resistivitas 

Penyelidikan geolistrik dengan metode resistivitas dimulai 

dengan adanya Hukum Ohm, dimana Hukum  Ohm menyatakan  

bahwa  beda  potensial  akibat  suatu  beban  berbanding  lurus 

dengan arus listrik. Hubungan antara besarnya beda potensial listrik 

ΔV, kuat arus listrik  I  dan besarnya  resistansi atau tahanan kawat 

penghantar R adalah (Wahyuni, 2011). 

      (2.1) 

Arus listrik yang melalui sebuah silinder konduktor yang 

terbuat dari bahan homogen dengan panjang (L) dan luas 

penampang (A), seperti pada Gambar 2.2. maka arus listrik (I) akan 

mengalir pada arah yang sejajar dengan (L), sehingga perbandingan 

antara beda potensial yang terukur dan arus yang mengalir 

merupakan fungsi dimensi silinder. Secara matematis dapat 

dituliskan : 

     (2.2) 
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Dimana : 

ρ: resistivitas (Ωm) 

R: resistensi (Ω) 

L: panjang silinder konduktor (m) 

A: luas penampang konduktor yang dialiri arus listrik (m2) 

 

Gambar 2.2 Aliran arus pada silinder 

konduktor (Margaworo, 2009) 

Persamaan (2.1) dan (2.2) tersebut berlaku dengan asumsi bahwa 

medium konduktor mempunyai densitas arus sama (homogen), sehingga di 

sepanjang konduktor tersebut tidak terjadi perubahan potensial. Dalam 

kenyataannya di lapangan akan mengalirkan arus kedalam tanah yang 

umumnya mempunyai densitas arus yang beragam dan dalam mengalirkan 

arus, akan memindahkan elektroda-elektroda arus dan potensial. Dengan 

adanya  densitas berbeda, maka akan terjadi perubahan nilai resistivitas, 

sehingga : 

      (2.3) 

Bumi  diasumsikan  sebagai  medium  yang  homogen isotropis. 

Misalkan elektroda arus mengalirkan arus pada medium isotropis,  maka  

akan  terbentuk  bidang  ekuipotensial  berbentuk setengah bola =  2πr2. 

Ketika arus listrik dialirkan ke dalam bumi, arus listrik akan mengalir ke 

segala arah dan berbentuk setengah bola seperti yang ditunjukkan pada 
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gambar 2.3, sehingga besarnya beda potensial yang terukur sebagai berikut 

(Telford dkk., 1976). 

  atau 
I

V
r)2(       (2.4)  

 

Gambar 2.3 Titik sumber arus pada permukaan 

homogen isotropik (Telford dkk., 

1990). 

Digunakan  dua  elektroda  untuk mengalirkan arus  (C1 dan C2) 

dan beda potensialnya diukur antara dua titik dengan menggunakan dua 

elektroda potensial (P1 dan P2). Apabila jarak ( r ) antar dua elektroda arus 

dibuat dengan jarak tertentu (Gambar 2.4), potensial dekat permukaan 

akan dipengaruhi oleh kedua elektroda arus tersebut, maka potensial pada 

titik P1 adalah (Telford dkk., 1990): 

∆V1 =      (2.5) 

 

Gambar 2.4 Dua elektroda arus dan dua elektroda 

potensial pada dalam pengukuran 

resistivitas (Telford dkk., 1990). 
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Sedangkan potensial di titik P2 adalah : 

∆V2 =      (2.6) 

Sehingga beda potensial antara P1 dan P2: 
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   (2.7) 

Pada kondisi sebenarnya, bumi terdiri dari lapisan-lapisan tanah 

dengan nilai   yang berbeda-beda. Potensial yang terukur adalah nilai 

medan potensial oleh medium berlapis. Dengan demikian resistivitas yang 

terukur di permukaan bumi bukanlah nilai resistivitas yang sebenarnya 

melainkan resistivitas semu.  

Berdasarkan persamaan (2.7), diperoleh 
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Sehingga resistivitas semu dirumuskan dengan : 

I

V
Ka


        (2.9) 

Dengan  mensubstitusikan  persamaan  (2.8)  dengan persamaan 

(2.9) maka akan didapatkan nilai  K yaitu : 
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K  meter    (2.10) 

Dengan a  merupakan resistivitas semu dalam satuan Ωm, K  

merupakan faktor geometri atau besaran letak kedua elektroda potensial 

terhadap letak kedua elektroda arus dalam satuan meter, V  merupakan 

beda potensial dalam satuan volt, dan  I   merupakan kuat arus dalam 

satuan ampere (Hendrajaya dkk.,1990). Berdasarkan letak elektroda 



14 
 

dikenal beberapa macam konfigurasi yaitu schlumberger, wenner-

schlumberger, dipole-dipole, dipole-pole, pole-pole dan wenner. Dalam 

penelitian ini, konfigurasi yang digunakan adalah konfigurasi wenner.  

Konfigurasi wenner adalah salah satu metode geolistrik tahanan jenis 

yang menggunakan 4 elektroda yang terdiri dari 2 elektroda arus (C1 dan 

C2) dan 2 elektroda potensial (P1 dan P2) yang jarak antar tiap elektroda 

dibuat sama (nilai a= C1P1=P1P2=P2C2). Keunggulan dari konfigurasi 

Wenner ini adalah ketelitian pembacaan tegangan pada elektroda P1P2 

lebih baik dengan angka yang relatif besar karena elektroda P1P2 yang 

relatif dekat dengan elektroda C1C2. Pada konfigurasi Wenner bisa 

digunakan alat ukur multimeter dengan impedansi yang relatif lebih 

kecil.  Sedangkan kelemahannya adalah tidak bisa mendeteksi 

homogenitas batuan di dekat permukaan yang bisa berpengaruh terhadap 

hasil perhitungan. Data yang didapat dari cara konfigurasi Wenner, sangat 

sulit untuk menghilangkan faktor non homogenitas batuan, sehingga hasil 

perhitungan menjadi kurang akurat. Konfigurasi Wenner ditunjukan pada 

Gambar (2.5) dibawah ini: 

 

Gambar 2.5 Skema peralatan pengukuran metode 

Geolistrik Resistivitas konfigurasi 

Wenner (Reynold, 1997). 
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Berdasarkan persamaan (2.8), dengan spasi a dimana r1 = a dan r2= 

2a 

Sehingga didapatkan nilai faktor geometri K untuk konfigurasi 

Wenner adalah : 

K= 2πa      (2.11) 

Maka nilai resistivitas semu(ρa ) yang diperoleh:

 

I

V
aa


  2

      (2.12) 

 

2.4. Geologi Daerah Penelitian 

 

 

Gambar 2.6 Peta Geologi Desa Sekotong (DISTAMBEN, 1994) 

Daerah penelitian ini terletak 25 km dari kota Mataram, tepatnya 

berada di Dusun Empol, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, 

Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat . Wilayah 

Sekotong pada umumnya merupakan kawasan yang terbentuk dari hasil 
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gunung berapi yang umumnya merupakan batuan tertua berumur tersier. 

Batuan tertua berumur Tersier dan yang termuda berumur Kuarter yang 

didominasi oleh Batuan Gunungapi serta Aluvium (resent). Batuan Tersier 

di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batupasir kuarsa, batulempung, 

breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batugamping (Gunradi, 2005). 

Berdasarkan peta geologi daerah Sekotong di atas, daerah tersebut 

umumnya tersusun atas beberapa formasi batuan yaitu sebagai berikut : 

1. Satuan batuan dari Formasi Pengulung  

Formasi Pengulung terdiri dari satuan batuan breksi 

volkanik, tufa andesit, dasit piroklastik dan lava andesit yang 

mengandung bijih sulfida serta urat kuarsa. Umur dari formasi 

ini diperkirakan Oligosen Akhir sampai Miosen Awal. Satuan 

batuan dari Formasi Pengulung ini meliputi sebagian besar dari 

luas daerah penelitian. 

2. Satuan batuan dari Formasi Kalipalung 

Formasi Kalipalung terdiri dari perselingan breksi 

gampingan, tufa andesit dan lava. Umurnya diperkirakan Plio-

Plistosen yang terdapat di daerah utara yang hanya meliputi 

sebagian kecil daerah penelitian. 

3. Satuan batuan dari Formasi Kawangan 

Formasi Kawangan terdiri dari batuan sedimen (perselingan 

batupasir kuarsa, batulempung dan breksi. Formasi ini 

diterobos oleh dasit dan basal yang berumur Miosen Tengah. 

 

 

 


