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ABSTRACT 

The resistivity data analysis research for the identification of the subsurface layer 

using the geoelectric method for the construction of wind power turbines in the 

Tanah Laut Regency, South Kalimantan using the resistivity geoelectric method. 

This research aims to determine the resistivity value of rock layers from the 

measurement results, and determine a suitable location to be used as a foundation 

point for the construction of wind power plants. The configuration used in this study 

is the Wenner-Schlumberger configuration because this configuration uses a 

constant spacing rule with the multiplier factor 'n' being the comparison value of 

the distance between the C1-P1 and P1-P2 electrodes. The results of this 

interpretation show that the resistivity value used to determine the location of the 

wind power plant foundation is 400 m, on a path that has a resistivity value of less 

than 400 m soil reinforcement must be carried out. 
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ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian mengenai analisa data resistivitas untuk identifikasi 

lapisan bawah permukaan dengan menggunakan metode geolistrik untuk 

pembangunan turbin PLTB pada daerah Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan 

dengan menggunakan metode geolistrik tahanan jenis. Penelitian ini bertujuan 

untuk menentukan nilai resistivitas lapisan batuan dari hasil pengukuran, dan 

menentukan lokasi yang layak untuk dijadikan sebagai titik pondasi pembangunan 

pembangkit listrik tenaga angin. Konfigurasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah konfigurasi Wenner-Schlumberger dikarenakan konfigurasi ini 

menggunakan aturan spasi yang konstan dengan factor pengalinya ‘n’ adalah nilai 

perbandingan jarak antara elektroda C1-P1 dengan P1-P2. Hasil dari interpretasi ini 

menunjukkan nilai resistivitas yang digunakan untuk penentuan lokasi pondasi 

PLTB adalah sebesar 400 Ωm, pada lintasan yang memiliki nilai resistivitas kurang 

dari 400 Ωm harus dilakukan penguatan tanah. 

 

Kata Kunci: Metode Geolistrik, Resistivitas Batuan, Konfigurasi Wenner- 

         Schlumberger, PLTB. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

Sumber energi listrik di Indonesia masih banyak menggunakan pembangkit 

listrik dari tenaga uap (PLTU) yang bersumber dari batubara. Batubara 

merupakan salah satu energi yang bersifat tidak terbarukan dan penggunaannya 

berdampak buruk bagi lingkungan, maka dari itu diperlukan sumber energi 

listrik alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan, pemerintah juga 

mendukung adanya ketersediaan energi listrik alternatif melalui PP No. 79 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan tersebut menyatakan 

bahwa Indonesia mempunyai target minimum untuk mengganti energi listrik 

yang bersumber dari PLTU, menjadi energi listrik alternatif yang dapat 

diperbarui sebesar 31% untuk distribusi kebutuhan energi primer masyarakat 

pada tahun 2050 (Siswanto D, 2019).  

Salah satu energi alternatif terbarukan dan ramah lingkungan adalah angin 

(Pandian dan Iyappan, 2015). Angin dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit 

listrik tenaga angin (PLTB). Dalam menentukan lokasi untuk PLTB 

membutuhkan penelitian untuk pemilihan lokasi yang tepat (Abdel Hamid, 

2011).  



2 
 

 
 

Daerah yang berpotensi untuk dijadikan lokasi PLTB yaitu Kabupaten 

Tanah Laut, di mana daerah ini merupakan area perbukitan dan memiliki tekanan 

angin yang mampu menggerakkan turbin. Pembangunan PLTB dibutuhkan 

lapisan bawah permukaan yang kuat untuk menahan pondasi turbin PLTB. 

Untuk mengetahui kondisi lapisan bawah permukaan diperlukan identifikasi 

litologi.  

Salah satu metode dari geofisika yang digunakan untuk identifikasi litologi 

bawah permukaan adalah metode geolistrik. Geolistrik merupakan suatu metode 

yang memanfaatkan sifat dari kelistrikan yaitu sifat resistivitas atau tahanan jenis 

batuan. 

 

B.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Menentukan litologi bawah permukaan dari hasil pengolahan metode 

geolistrik 2D resistivitas. 

2. Menentukan lokasi yang layak berdasarkan litologi untuk dijadikan sebagai 

titik pondasi pembangunan pembangkit listrik tenaga angin.  

 

C.  Batasan Masalah  

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 2D 

resistivitas konfigurasi wenner-schlumberger, kemudian dilakukan pengolahan 

2D resistivitas dengan korelasi geologi regional. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Lokasi Penelitian 

Secara geografis Kabupaten Tanah Laut terletak pada koordinat 114°30'20 

BT – 115°23'31 BT dan 3°30'33 LS - 4°11'38 LS. Lokasi penelitian meliputi 

wilayah Kecamatan Pelai Hari dan Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah 

Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian 
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Kabupaten Tanah laut memiliki luas daerah ± 3.631,35 km², secara 

administratif terdiri dari 11 kecamatan, 5 kelurahan, dan 130 desa. Secara 

administratif Kabupaten Tanah Laut berbatasan dengan : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa. 

d. Sebeah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu. 

Lokasi penelitian berada pada area perbukitan dengan ketinggian kurang 

lebih 200 mdpl, pada daerah ini dilakukan pembangunan pembangkit listrik 

tenaga angin, berjarak sekitar 14,1 km dari pusat Kecamatan Panyipatan. Dapat 

ditempuh melalui jalan Raya Panyipatan dengan kondisi jalan bagus. 

 

B. Geologi Daerah Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta geologi regional daerah penelitian (Sikumbang, dkk., 1994) 

dengan  modifikasi. 
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Secara umum daerah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi, Kalimantan Selatan 

berada pada geologi regional Banjarmasin. Berdasarkan tinjauan dari peta 

geologi Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut berumur antara 

mesozoik, tersier hingga kuarter. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut 

terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan di bagian Selatan 

Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus 

terutama ditempati oleh batuan pra tersier, sedangkan Cekungan Barito dan 

Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.  

Sumbu lipatan pada umumnya berarah Timur Laut - Barat Daya, dan 

umumnya sejajar dengan arah sesar normal. Akibat dari struktur dan proses 

geomorfologis yang kompleks, maka di wilayah penelitian terbentuk berbagai 

jenis batuan, baik batuan yang bersifat individual maupun membentuk batuan 

formasi dan kelompok tertentu, seperti disajikan dalam Peta Geologi Kabupaten 

Tanah Laut (Sikumbang dan Heryanto, 1994). Berikut ini penjelasan yang 

ditunjukkan pada Gambar 2 yang merupakan peta geologi regional daerah 

penelitian: (Sikumbang dan Heryanto, 1994) 

a. Komplek Gabro (Mgb) 

Berwarna kelabu kehijauan, holokristalin hypidiomorphic, besar 

butir antara 1 – 4,5 mm. Komposisi mineral plagiokla (labradorit) dan 

piroksin (augit) dengan mineral asesoris hornblende dan bijih.  

b. Formasi Pudak (Kap) 

Terdiri atas batuan lava dengan perselingan antara konglomerat 

dan batupasir dengan olistolit batugamping, basal porfiri, ignimbrite, 

batuan malihan dan ultramafik. Ukuran olistolit berkisar antara 
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beberapa centimeter sampai ratusan meter. Olistolit batugamping 

paling luas, hingga mencapai 2 km. Bagian atas dari formasi menjalar 

dengan Formasi Keramaian. 

c. Formasi Pitanak (Kvpi) 

Terdiri atas lava andesit dengan breksi – konglomerat vulkanik. 

Berwarna kelabu, batuan yang lapuk berwarna cokelat, porfiritik, 

fenokris plagioklas, amygdaloidal yang terisi mineral zeolite, kuarsa 

dan seladonit; batuan setempat berstruktur bantal. Breksi – 

konglomerat jenis vulkanik berwarna kelabu – kecokelatan, fragmen 

dari andesit – basal porfiri. Formasi batuan ini tersingkap di sebagian 

barat laut pegunungan Meratus. Tebal formasi diperkirakan 500 

meter. 

d. Batuan Malihan (Mm) 

Memiliki jenis batuan sekis hornblende, sekis muskovit, filit, 

sekis klorit dan kuarsit muskovit. Batuan malihan tersebut sebagian 

besar berada pada bagian barat daya dari lembar. Dating K-Ar 

menunjukkan umur Kapur Awal. 

e. Basal (Mba) 

Berwarna kelabu - hitam, holokristalin hypidiomorphic, berbutir 

halus hingga sedang, porfiritik dengan fenokris plagioklas dan 

piroksin, massa dasar mikrolit plagioklas, memperlihatkan tekstur 

intergranular setempat amygdaloidal dengan rongga terisi mineral 

karbonat. 
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f. Endapan Aluvium (Qa) 

Terdiri atas kerikil, pasir, lanau, lempung dan lumpur. 

g. Formasi Dahor (TQd) 

Tersusun oleh batupasir kuarsa lepas dengan butir sedang 

terpilah yang buruk; konglomerat lepas  fragmen kuarsa dengan 

diameter 1 hingga 3 cm; batu lempung lunak, di formasi ini dijumpai 

lignit dan limonit. (Sikumbang dan Heryanto, 1994) 

 

C. Stratigrafi Daerah Penelitian. 

Berdasarkan dari tinjauan terhadap peta geologi regional Provinsi 

Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut menurut Sikumbang dan 

Heryanto (1994), batuan Tersier terdiri atas batuan Formasi Berai, Formasi 

Warukin, Formasi Berai, dan Formasi Dahor. Formasi Tanjung termasuk ke 

dalam jenis batuan sedimen Tersier tertua, singkapan dari batuan ini terdapat 

di timur dan tepi barat Tinggian Meratus yang membentang hampir dari utara 

selatan. Daerah penelitian ini disusun oleh batuan berumur Pratersier sampai 

Kuarter.  

Batuan jenis Pratersier terdiri atas batuan ultramafik, batuan terobosan, 

batuan malihan, batuan gunungapi dan batuan sedimen, yang berumur Jura 

sampai Kapur. Batuan malihan ini disusun oleh filit dan sekis; sedangkan 

batuan ultramafik terdiri atas websterit, wehrlit, hazburgit, serpentinit dan 

piroksenit. Berdasarkan fosil dari radiolaria, batuan Pratersier tersebut berumur 

Jura hingga Kapur (Sikumbang dan Heryanto, 1994).  
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Gambar 3. Stratigrafi Regional Daerah Penelitian  

(Sikumbang dan Heryanto, 1994) 

 

D. Geolistrik Untuk Penentuan Lokasi Pondasi Bangunan 

Dalam perencanaan pembangunan, biasanya terdapat kendala yang 

dihadapi terkait dengan adanya masalah daya dukung, sehingga dalam 

pembuatan pondasi perlu adanya diketahui beban maksimum dari tanah dan 

batuan, agar pondasi yang dibangun kuat dan mampu untuk menahan beban 

dari bangunan. Untuk membantu menentukan struktur bawah permukaan yang 

digunakan dalam pembangunan pondasi, perlu dilakukan adanya peninjauan 

dengan menggunakan metode geofisika  (Hasanah, N. dkk, 2019).  

Penelitian yang dilakukan pada daerah Panyipatan, Kabupaten Tanah 

Laut, Kalimantan Selatan bertujuan untuk mengetahui jenis litologi batuan 
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yang kompak sebagai daya dukung pondasi. Penelitian ini menggunakan 

metode geolistrik resistivitas. Dari uji geolistrik, kondisi lapisan bawah 

permukaan pada BH01 dibagi menjadi 3 lapisan, di mana lapisan pertama 

merupakan tanah penutup terdiri atas alluvium dengan nilai resistivitas 90-153 

Ωm, kemudian lapisan kedua memiliki nilai resistivitas rendah yaitu <128Ωm 

diperkirakan merupakan batuan beku atau sedimen yang telah mengalami 

pelapukan atau batuan tersebut terisi oleh air, kemudian lapisan ketiga 

diperkiraan merupakan batuan beku berupa batuan gabro dengan nilai 

resistivitas 128-531 Ωm.   

 

Gambar 4. Penampang Geolistrik BH01 (Hasanah, N. dkk, 2019). 

Berdasarkan data yang telah diolah dan diinterpretasi, penulis 

menenukan titik lokasi pembuatan pondasi pada lapisan yang memiliki 

batuan yang kompak, di mana batuan tersebut diindikasikan batuan beku 

dengan rentang nilai resistivitas 43.8-531 Ωm. Keberadaan batuan keras pada 

ke dalaman 21.3m serta jenis beban konstruksi yang merupakan beban 

dinamis, maka jenis pondasi dalam merupakan yang paling sesuai dan aman 

untuk daerah penelitian (Hasanah, N. dkk, 2019).
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III. TEORI DASAR 

 

 

 

A. Hukum Ohm 

Metode Geolistrik resistivitas dapat bekerja karena pengukuran beda 

potensial pada titik-titik di permukaan bumi yang diproduksi dengan langsung 

mengalirkan arus hingga ke bawah permukaan. Hal ini dapat bermanfaat dalam 

menentukan persebaran nilai resistivitas di bawah permukaan dan kemudian 

dapat digunakan dalam menginterpretasi material-material yang berpotensial, 

kita perlu meninjau ulang secara singkat konsep kelistrikan (Burger, 1992) 

 
 

Gambar 5. Rangkaian dari Listrik Sederhana (Burger, 1992). 

Pada Gambar 5 mengilustrasikan sebuah rangkaian listrik yang sederhana 

di dalamnya terdapat baterai, kabel konektor dan resistor. Baterai untuk 

mengatur beda potensial antara dua titik (kutub positif dan kutub negatif). 

Dengan demikian baterai berfungsi sebagai sebuah sumber listrik (GGL) di 
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dalam proses perpindahan suatu muatan melalui rangkaian, seperti ketika 

memompa air melewati suatu saluran pipa. Kaidah yang digunakan disini 

adalah menentukan aliran arus sebagai perpindahan muatan positif, untuk 

menyempurnakan arus aliran air berarti harus memindahkan muatan positif 

dari sebuah potensial rendah di kutub negatif (-) hingga ke potensial tinggi di 

kutub positif (+). Gaya yang bekerja pada perubahan potensial membutuhkan 

sebuah gaya yang dinamakan gaya elektromotif atau emf (electromotive force) 

yang satuannya adalah volt (V). 

Perpindahan dari muatan yang melewati kabel konektor per satuan waktu 

dinamakan arus, secara matematis dapat ditulis (Burger, 1992) : 

                       𝐼 = 𝑙𝑖𝑚
∆𝑡→0

∆𝑞

∆𝑡
=

𝑑𝑞

𝑑𝑡
                                                              (1)  

atau 

                                 𝐼 =
𝑞

𝑡
                                                                               (2) 

Di mana (I) adalah arus dalam satuam ampere, (q) adalah muatan dalam 

satuan coulomb dan (t) adalah waktu dalam detik. 

Konsep lain yang sangat penting di dalam survei geolistrik resistivitas 

adalah rapat arus 𝐽. Rapat arus didefinisikan sebagai arus yang melewati 

penampang lintang per satuan luas, secara matematis ditulis : 

                          𝐽 =
𝐼

𝑎
                                                                               (3) 

Jelas bahwa kuantitas arus yang sama dan melewati luas penampang 

lintang berbeda akan menghasilkan rapat arus yang berbeda. George Simon 

Ohm adalah fisikawan Jerman yang pertama kali memelopori hubungan antara 

tegangan, kuat arus dengan hambatan listrik melalui hukumnya yang 
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menjelaskan bahwa arus (i) adalah berbanding lurus dengan tegangan (V) dan 

berbanding terbalik dengan hambatan (R).  

                                      𝑖 =
𝑉

𝑅
                                                                             (4) 

Pada prinsipnya material geologi bervariasi, maka diduga mempunyai 

beragam pula hambatan untuk mengalirkan arus. Variasi hambatan dapat 

diketahui melalui pengukuran secara langsung terhadap arus dan tegangan. 

Pendekatan lain mengatakan bahwa hambatan bukan hanya dapat dipengaruhi 

oleh jenis materialnya, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh dimensinya (Burger, 

1992).  

 

 

Gambar 6. Dua Buah Resistor Dengan Panjang Dan Area Penampang 

Lintang Yang Berbeda (Burger, 1992). 

 

Gambar 6 menunjukkan dua buah resistor dengan panjang yang berbeda 

dan penampang lintang area yang berbeda pula. Jika diibaratkan bahwa dua 

resistor tersebut disusun oleh material yang sama, ternyata dengan tidak 

sengaja mereka mempunyai nilai hambatan yang berbeda dalam 

menghantarkan arus. Jika arus merupakan perpindahan muatan per satuan 

waktu, maka aliran suatu arus bias dicontohkan sebagai aliran air. Sebuah pipa 

dalam keadaan terbuka di salah satu  bagiannya diberikan kerikil. Pompa air 

1

 
2 

1

 

2 

2 1 
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akan membersihkan tekanan yang berbeda di dalam pipa terbuka tersebut, dan 

menyebabkan arus air yang berbeda pula. Kerikil dapat menyebabkan 

hambatan pada aliran air menuju keluar pipa. Jika membuat aliran yang sama, 

tetapi memperbanyak isi kerikil pada pipanya, hambatan akan meningkat dan 

rata-rata aliran airnya akan berkurang. Jika meningkatkan diameter, hambatan 

akan berkurang dan air akan banyak keluar. 

Sifat ini meyakinkan bahwa suatu hambatan dari resistor sebagaimana 

yang dianalogikan pada Gambar 6 bergantung pada panjang dari kolom pipa 

dan juga material dasar yang membentuknya, yang dinamakan resistivitas dan 

dinotasikan ke dalam 𝜌, sehingga secara matematis dapat ditulis :  

(rho = karakterisitik batuan dalam mengahantarkan arus listrik). 

                              𝑅 = 𝜌
𝐿

𝐴
                                                                        (5) 

 atau 

                                       𝜌 = 𝑅
𝐴

𝐿
                                                                        (6) 

Satuan dari nilai resistivitas adalah hambatan yang dikalikan panjang 

dinotasikan sebagai ohm.meter. Resistivitas merupakan kebalikan dari 

konduktivitas. 

 

B. Sifat Kelistrikan Bumi 

1. Titik Arus Tunggal Permukaan 

Metode pendekatan yang sangat sederhana untuk mempelajari secara 

teoritis tentang suatu aliran arus listrik bawah permukaan bumi adalah 
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dianggap sebagai homogen dan isotropis (Telford, dkk, 1990). Jika sebuah 

elektroda tunggal yang dialiri suatu arus listrik dan diinjeksikan pada 

permukaan bumi yang homogen isotropis, maka akan terjadi aliran arus 

yang menyebar ke dalam tanah secara radial, apabila udara di atasnya 

memiliki konduktivitas nol, maka garis dari potensialnya akan membentuk 

setengah bola, dapat dilihat pada Gambar 7. 

Arus yang keluar pada titik sumber membentuk medan potensial 

dengan kontur equipotential berbentuk permukaan setengah bola di bawah 

permukaan. Dalam hal ini, arus  yang mengalir melalui permukaan setengah 

bola maka arus yang mengalir melewati permukaan tersebut adalah : 

(Telford, dkk, 1990). 

                                    𝐼 = 2𝜋𝑟2𝐽 = −2𝜋𝑟2𝜎
𝑑𝑣

𝑑𝑟
= −2𝜋𝜎𝐴                                (8) 

Di mana  𝐽  = Rapat arus listrik = −𝜎
𝑑𝑣

𝑑𝑟
                                              (9) 

Untuk nilai konstanta dari integrasi A dalam setengah bola, yaitu: 

                                𝐴 =
𝐼𝜌

2𝜋
                                                                       (10) 

Sehingga diperoleh: 

                                    𝑉 = −
𝐴

𝑟
(

𝐼𝑃

2𝜋
)                                                             (11) 

Di mana 𝑉 = Beda potensial 

    𝐼   = arus yang dilalui oleh bahan (Ampere) 

Maka untuk nilai resistivitas listrik yang diberikan medium: 

                                    𝜌 = 2𝜋𝑟
𝑉

𝐼
                                                                  (12) 

Persamaan ini merupakan persamaan equipotential permukaan 

setengah bola yang tertancap di bawah permukaan tanah (Telford, 1990). 
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Gambar 7. Sumber Arus Berupa Titik Pada Permukaan Bumi 

Homogen (Telford, dkk., 1990). 

 

2. Dua Titik Arus di Permukaan 

Pada saat memasukkan dua arus pada elektroda seperti pada Gambar 

8, potensial yang berada dekat pada titik permukaan dipengaruhi oleh kedua 

arus elektroda tersebut. 

 
 

Gambar 8. Sumber Arus Dua Titik Pada Permukaan Homogen Isotropis 

(Telford, dkk., 1990). 

 

Potensial yang disebabkan C1 pada P1: 

        𝑉1 = −
𝐴1

𝑟1
  di mana  𝐴1 = −

𝐼𝜌

2𝜋
                                                         (13)        

       𝑉2 = −
𝐴1

𝑟2
  di mana 𝐴2 = −

𝐼𝜌

2𝜋
= −𝐴1                                             (14) 
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(karena arus pada dua elektroda sama dan berlawanan arah) sehingga 

diperoleh 

                       𝑉1 + 𝑉2 =
𝐼𝜌

2𝜋
(

1

𝑟1
−

1

𝑟2
)                                                                      (15) 

Setelah diketahui potensial elektroda yang kedua pada P2 sehingga 

dapat mengukur perbedaan potensial antara P1 dan P2 maka akan terjadi 

                      ∆𝑉 =
𝐼𝜌

2𝜋
{(

1

𝑟1
−

1

𝑟2
) − (

1

𝑟3
−

1

𝑟4
)}                                                       (16) 

Di mana: 

∆𝑉 : beda potensial 

𝐼     : arus (A) 

𝜌    : resistivitas (Ωm) 

𝑟1   : jarak A ke M (m) 

𝑟2    : jarak M ke B (m) 

𝑟3    : jarak A ke N (m) 

𝑟4    : jarak N ke B (m) 

Hubungan yang terbentuk pada empat elektroda yang menyebar 

secara arus normal digunakan untuk resistivitas medan gaya. Pada jenis 

konfigurasi ini, garis aliran arus dan bidang equipotential dapat berubah 

bentuk disebabkan karena dekatnya elektroda arus yang kedua C2. 

Ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan garis arus orthogonal. 

Bentuk perubahan dari equipotential terbukti dalam wilayah diantara arus 

elektroda. 
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Gambar 9. Perubahan Bentuk Pada Bidang Equipotential Dan Garis Aliran 

Arus Untuk Dua Titik Sumber Arus Pada Permukaan Tanah 

Homogen (Telford, dkk., 1990). 

 

C. Sifat Listrik Batuan 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besaran resistivitas. Faktor-

faktor tersebut adalah jenis batuan, matriks batuan, mineral lempung, porositas 

dan permeabilitas, salinitas, dan temperatur. Adapun penjelasan lebih lanjut 

sebagai berikut 

a. Resistivitas Batuan 

Resistivitas merupakan jenis karakteristik batuan yang menunjukkan 

adanya kemampuan batuan tersebut untuk menghantarkan aliran arus listrik. 

Aliran arus listrik pada batuan dan mineral dapat dikelompokkan menjadi 3 

jenis, yaitu : konduksi secara elektronik, konduksi secara elektrolitik dan 

konduksi secara dielektrik (Milsom, 2003). Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi besaran resistivitas. Faktor-faktor tersebut adalah jenis 
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batuan, matriks batuan, mineral lempung, porositas dan permeabilitas, 

salinitas, dan temperatur. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut, 

1. Jenis batuan 

Tiap batuan memiliki interval besaran resistivitas. Namun, suatu 

interval resistivitas batuan tertentu terkadang sebagian sama dengan 

interval batuan yang lainnya. Oleh karena itu, nilai resistivitas batuan 

harus dikorelasikan dengan data pendukung lainnya. Hal ini dapat berupa 

data geologi maupun data bor untuk mendapatkan hasil yang lebih 

akurat. 

2. Matriks batuan 

Matriks merupakan butiran yang berukuran lebih kecil dari fragmen 

dan terletak diantara batuan-batuan asli yang dapat terendapkan 

bersamaan bersama fragmen. Matriks dapat berupa pecahan batuan, 

mineral atau fosil (Engler, 2012). 

3. Mineral lempung 

Iklim tropis seperti di Indonesia merupakan faktor alamiah yang 

sangat memperngaruhi kondisi batuan, terutama terjadinya proses 

pelapukan. Dalam suatu proses pelapukan, semua material (batuan, 

logam, dan sebagainya) akan diubah menjadi lempung. 

4. Porositas dan permeabilitas 

Porositas merupakan presentase dari volume fluida dalam pori 

dengan volume total batuan. Hubungan anatara resistivitas dengan 

porositas batuan yang tidak mengandung lempung dapat dilihat pada 

Persamaan (1) (Telford, dkk, 1990). 
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Permeabilitas merupakan kemampuan batuan untuk meneruskan 

fluida dan ion-ion. Bila porositas dan permeabilitas fluida dapat dikaitkan 

untuk memberikan jenis batuan atau tanah, maka hal tersebut beralasan 

pula untuk mengharapkan bahwa adanya hubungan antara permeabilitas 

batuan dan resistivitas (Telford, dkk., 1990). 

5. Salinitas air pada batuan 

Salinitas air dipengaruhi oleh ion-ion yang terkandung dalam air asin 

pada batuan. Air asin ini memiliki sifat mudah menghantarkan elektron-

elektron bebas melalui media tersebut sehingga air asin memberikan 

respon yang lebih rendah terhadap nilai resistivitas. Tingginya sailititas 

pada daerah eksplorasi dapat disebabkan oleh adanya instrusi air laut 

(Hersir, dkk., 2010). 

6. Temperatur 

Pengaruh temperatur pada suatu batuan yang meningkat akan 

menurunkan nilai resistivitas batuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh 

pergerakan ion-ion yang akan semakin  menurun jika viskositas 

menurun. Namun, hal tersebut berlaku untuk temperatur 0-200˚C. 

Sedangkan pada temperatur diatas 300˚C akan meningkatkan nilai 

resistivitas seperti yang terlihat pada Gambar 10 (Hersir dan Árnason, 

2010). 
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Gambar 10. Hubungan Antara Temperatur Dan Resistivitas (Hersir dan 

Bjӧrnsson, 1991). 

 

b. Konduktivitas 

Sifat dari konduktivitas listrik pada tanah dan batuan bawah permukaan 

bumi sangat dipengaruhi oleh jumlah air, salinitas air, serta bagaimana cara 

air didistribusikan ke dalam tanah dan batuan tersebut. Konduktivitas listrik 

batuan yang mengandung air sangat ditentukan oleh sifat air, yakni elektrolit 

(larutan garam yang terkandung dalam air yang terisi dari anion dan kation 

yang bebas bergerak dalam air). Adanya pergerakan medan listrik eksternal 

menyebabkan kation dalam larutan elektrolit bergerak cepat menuju kutub 

negatif sedangkan anion menuju kutub positif. Tentu saja, batuan berpori 

ataupun tanah yang terisi oleh air, nilai resistivitas listriknya berkurang dan 

bertambahnya bergantung pada kandungan air. (Telford, dkk., 1990). 
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1. Konduksi Secara Elektronik 

Konduksi ini terjadi jika batuan atau mineral mempunyai banyak 

elektron bebas sehingga arus listrik dialirkan dalam batuan atau mineral 

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

oleh sifat atau karakteristik pada masing-masing batuan yang 

dilewatinya. Salah satu sifat batuan tersebut adalah resistivitas (tahanan 

jenis) yang menunjukkan kemampuan batuan untuk menghantarkan 

arus listrik. Semakin besar untuk nilai resistivitas suatu bahan maka 

semakin sulit batuan tersebut menghantarkan arus listrik, begitupula 

sebaliknya. Resistivitas mempunyai pengertian berbedapula dengan 

resistansi (hambatan), di mana resistansi tidak hanya bergantung pada 

bahan tetapi juga tergantung pada faktor geometri atau bentuk batuan 

tersebut. Sedangkan resistivitas tidak bergantung terhadap faktor 

geometri (Lowrie, 2007). 

2. Konduksi Secara Elektrolitik 

Sebagian besar dari batuan merupakan konduktor yang buruk dan 

memiliki nilai resistivitas yang sangat tinggi. Namun pada 

kenyataannya batuan biasanya bersifat porus dan memiliki pori-pori 

yang terisi oleh cairan fluida, terutama air. Akibatnya pada batuan-

batuan tersebut menjadi konduktor elektrolitik, di mana konduksi dari 

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

dan resistivitas pada batuan porus bergantung pada volume dan susunan 

dari pori-porinya. Konduktivitas akan semakin besar nilainya jika 
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kandugan air dalam batuan bertambah banyak, dan sebaliknya (Lowrie, 

2007). 

3. Konduksi Secara Dielektrik 

Pada konduksi secara dielektrik terjadi jika sifat batuan atau 

mineral tersebut mempunyai elektron bebas sedikit, bahkan tidak ada 

sama sekali. Elektron dalam batuan berpindah dan berkumpul terpisah 

dalam inti karena adanya pengaruh medan listrik di luar, sehingga 

terjadi polarisasi (Lowrie, 2007). 

 

 

D. Metode Geolistrik 

Metode geolistrik pada dasarnya metode yang digunakan untuk mengetahui 

sifat dari aliran listrik di bawah permukaan bumi dengan cara mendeteksinya di 

permukaan bumi. Pendeteksian ini termasuk ke dalam pengukuran potensial, 

arus dan medan elektromagnetik yang terjadi baik itu oleh injeksi arus maupun 

secara alamiah. Secara umum, pendekatan sederhana pembahasan gejala 

kelistrikan bumi adalah dengan menganggap bumi sebagai medium homogen 

isotropis. Dengan perlakuan tersebut medan listrik dari sumber titik di dalam 

bumi merupakan simetri bola. Prinsip metode geolistrik adalah dengan 

menginjeksi arus melalui elektroda arus yang ditanamkan ke dalam bumi. 

Elektroda ini kemudian dihubungkan dengan elektroda arus lainnya yang berada 

di permukaan tetapi berjarak cukup jauh, sehingga pengaruh tersebut dapat 

diabaikan. Elektroda dari arus C(x,z) dapat diasumsikan sebagai titik sumber 

yang akan memancarkan arus listrik kesegala arah menuju ke dalam medium 

bumi dengan tahanan jenis ρ (Rasimeng, 2007). Berdasarkan data tersebut 
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kemudian dilakukan perhitungan inversi sehingga diperoleh variasi nilai 

resistivitas dari suatu sistem pelapisan tanah yang bergabung dengan struktur 

geologi di bawah permukaan (Djoko, 2002). 

Pada metode geolistrik resistivitas ini terdapat 2 (dua) macam metode dalam 

pengambilan datanya, yaitu metode geolistrik resistivitas secara mapping dan 

metode geolistrik resistivitas secara sounding. Metode resistivitas secara 

mapping merupakan metode resistivitas yang bertujuan untuk mempelajari 

variasi nilai resistivitas lapisan tanah bawah permukaan secara horizontal, pada 

metode ini digunakan jarak spasi elektroda yang tetap untuk semua titik. 

Sedangkan metode geolistrik resistivitas secara sounding bertujuan untuk 

mempelajari variasi resistivitas lapisan batuan di dalam permukaan bumi secara 

vertikal. Pada metode ini, pengukuran pada suatu titik sounding dilakukan 

dengan cara mengubah jarak elektroda. Perubahan jarak pada elektroda 

dilakukan dari jarak elektroda kecil kemudian terus membesar secara gradual. 

Jarak elektroda ini berbanding dengan ke dalaman lapisan batuan yang dideteksi. 

Penggunaan dari metode geolistrik pertama kali dipakai oleh Conrad 

Schlumberger pada tahun 1912. Geolistrik merupakan salah satu metode 

geofisika untuk mengetahui perubahan resistivitas lapisan batuan di bawah 

permukaan tanah dengan cara mengalirkan arus listrik DC (Dirrect Current) 

yang mempunyai tegangan yang tinggi ke dalam tanah. Injeksi pada arus listrik 

ini menggunakan elektroda arus A dan B yang ditanamkan ke bawah 

permukaan  dengan  jarak  tertentu.  Semakin  panjang  jarak  elektroda  AB  

akan menyebabkan aliran arus listrik bisa menembus lapisan batuan lebih dalam. 

Tegangan listrik yang terjadi di permukaan tanah diukur dengan multimeter 
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yang terhubung melalui dua buah elektroda tegangan M dan N yang jaraknya 

lebih pendek daripada jarak elektroda AB. Bila posisi dari jarak elektroda A B 

diganti menjadi lebih besar maka tegangan listrik yang terjadi pada elektroda M 

N ikut berubah sesuai informasi jenis batuan yang ikut terinjeksi pada ke 

dalaman yang lebih luas (Smith dan Silver, 1991). 

Ke dalaman lapisan batuan yang biasa ditembus oleh arus listrik ini sama 

dengan separuh jarak AB yang biasa disebut AB/2 (bila digunakan arus listrik 

DC murni), maka diperkirakan dari injeksi ini berbentuk setengah bola dengan 

jari-jari AB/2. Umumnya metode geolistrik yang sering menggunakan 4 buah 

elektroda yang terletak dalam satu gari lurus serta simetris terhadap titik tengah, 

yaitu 2 buah elektroda arus (AB) dibagian luar dan 2 buah elektroda tegangan 

(MN) dibagian dalam. Gambar 11 merupakan ilustrasi garis equipotential yang 

terjadi akibat injeksi arus ditunjukkan pada dua titik arus yang berlawanan di 

permukaan bumi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.  Pola aliran arus dan bidang equipotential antara dua  elektroda  

 arus dengan polaritas berlawanan (Hendrajaya, dkk, 1990). 

 

Sebaran arus pada permukaan akibat arus listrik yang dikirim ke bawah 

permukaan. Garis tengah menunjukkan arus yang dikirim mengalami respon 

oleh suatu lapisan yang homogen. Sedangkan pada arus putus-putus 
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menunjukkan adanya arus normal dengan nilai yang sama. Garis-garis tersebut 

dinamakan dengan garis equipotential. Di mana medan listrik pada titik sumber 

di dalam bumi dianggap seperti simetri bola. Ada beberapa hal yang mendasari 

konsep metode geolistrik resistivitas yaitu: 

1. Resistivitas Semu 

Pada metode geolistrik tahanan jenis pada dasarnya anggapan bahwa 

bumi mempunyai sifat yang homogen isotropis. Dengan dugaan ini, tahanan 

jenis yang terukur adalah tahanan jenis yang sebenarnya dan tidak bergantung 

pada spasi elektroda. Namun pada kenyataannya bumi tersusun atas lapisan-

lapisan dengan nilai resistivitas yang berbeda-beda, sehingga potensial yang 

terukur merupakan pengaruh dari lapisan-lapisan tersebut. Karenanya, nilai 

resistivitas yang dikukur diasumsikan dengan nilai resistivitas untuk satu 

lapisan saja. Resistivitas yang terukur sebenarnya ialah resistivitas semu (𝜌𝑎) 

(Reynold, 2005). Berdasarkan Persamaan (16) besar nilai resistivitas semu 

dapat dinyatakan dalam bentuk: 

                                 𝜌 = 2𝜋 [(
1

𝑟1
−

1

𝑟2
) − (

1

𝑟3
−

1

𝑟4
)]

−1 ∆𝑉

𝐼
                                     (17) 

                             𝜌𝑎 = 𝐾
∆𝑣

𝐼
                                                                    (18) 

                        𝐾= 
2𝜋

[(
1

𝑟1
−

1

𝑟2
)−(

1

𝑟3
−

1

𝑟4
)]

                                                          (19) 

Di mana 𝐾 merupakan faktor geometri yaitu besaran nilai koreksi letak 

kedua elektroda potensial terhadap letak kedua elektroda arus. Dengan 

mengukur nilai  ∆𝑉 dan 𝐼 maka dapat ditentukan harga resistivitas (Reynolds, 

2005).  
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2. Konfigurasi Metode Geolistrik 

Metode geolistrik resistivitas didasarkan dari kenyataan bahwa sebagian 

dari aliran arus listrik yang diberikan pada lapisan tanah, menjalar ke bawah 

permukaan pada ke dalaman tertentu dan bertambah besar seiring 

bertambahnya jarak antar elektroda. Dalam pengukuran geolistrik resistivitas 

jika sepasang elektroda diperbesar, distribusi potensial pada permukaan bumi 

akan semakin membesar dengan nilai resistivitas yang bervariasi (Loke, 

2000). 

Metode geolistrik ini lebih efektif jika digunakan untuk  eksplorasi yang 

sifatnya dangkal, sedikit yang memberikan informasi lapisan di ke dalaman 

lebih dari 300 meter. Oleh karena itu, metode geolistrik ini sangat jarang 

digunakan untuk eksplorasi perminyakan tetapi banyak digunakan ke dalam 

bidang teknik geologi seperti penentuan ke dalaman batuan dasar, mencari air 

tanah. Berdasarkan letak (konfigurasi) elektroda-elektroda potensial dan 

elektroda-elektroda arus, dikenal beberapa jenis konfigurasi resistivitas 

tahanan jenis, antara lain (Stummer, 2003). 

a) Konfigurasi Wenner 

Konfigurasi Wenner ialah konfigurasi yang sering digunakan untuk 

eksplorasi geolistrik dengan susunan jarak antar spasi sama panjang, r1 

= r4 = a dan r2 = r3 = 2a. Jarak antar elektroda arus adalah tiga kali dari 

jarak elektroda potensial, penentuan untuk jarak potensial dengan titik 

sounding ialah a/2, maka jarak untuk elektroda arus dengan titik 

sounding ialah 3a/2. Target untuk ke dalaman yang mampu dicapai pada 
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metode ini ialah a/2. Pada akusisi data lapangan susunan elektroda arus 

dan potensial diletakkan simetri dengan titik sounding. 

Pada konfigurasi Wenner jarak antara elektroda arus dan elektroda 

potensial adalah sama. Seperti pada gambar di bawah ini 

 

Gambar 12.  Susunan elektroda arus dan potensial pada konfigurasi  

Wenner (Loke, 2004) 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jarak untuk AM =NB = a dan 

jarak AN= MB = 2a dengan menggunakan persamaan (19) diperoleh 

faktor geometri untuk Konfigurasi Wenner sebagai berikut: 

                                            𝐾𝑤 = 2𝜋𝑎                                                               (20) 

                                            𝜌 = 𝐾𝑤. 𝑅                                                                (21) 

Untuk mengambil data geolistrik yang ideal dilakukan pada 

permukaan tanah yang memiliki bentuk topografi yang landai, namun 

pada kenyataan di lapangan topografi bervariasi. Oleh karena itu 

kemiringan dari permukaan tanah dapat diabaikan jika nilai kemiringan 

< 15o (Milsom, 2003). 

b) Konfigurasi Schlumberger 

Konfigurasi Schlumberger adalah konfigurasi atau tatanan dari 

elektroda metode geolistrik, yang mana susunannya C-P-P-C di mana 
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jarak elektroda P dengan P cenderung tetap. Sedangkan jarak spasi antara 

elektroda P dan C diubah sesuai spasi yang telah ditentukan (Stummer, 

2003). 

 

Gambar 13. Susunan Elektroda Pada Konfigurasi Schlumberger  

                            (Loke, 2000). 

 

c) Konfigurasi Wenner-Schlumberger 

Konfigurasi Wenner-Schlumberger adalah konfigurasi dengan 

sistem aturan spasi yang konstan dengan catatan faktor pembanding “n” 

untuk konfigurasi ini adalah perbandingan jarak antara elektroda AM 

dengan jarak antara MN seperti pada Gambar 13. Jika jarak antara 

elektroda potensial MN adalah a maka jarak antar elektroda arus (A dan 

B) adalah 2na+ a.  

 

Gambar 14. Pengaturan elektroda konfigurasi Wenner-Schlumberger. 

Faktor geometri untuk konfigurasi Wenner-Sclumberger adalah : 

k = n(n + 1)a                                                                          (22) 

Dengan a adalah jarak antara elektroda M dan N. 
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E. Pemodelan 2D 

Penampang 2D merupakan penampang untuk menggambarkan hasil 

survei secara 2D dengan metode conturing pseudosection. Pseudosection 

memberikan suatu gambaran tentang persebaran dari nilai-nilai hasil 

pengukuran di lapangan yang dapat berupa nilai resistivitas, percent frequency 

effect ataupun metal factor di bawah permukaan bumi. Dalam hal ini posisi 

plotting point adalah titik tengah horizontal ditempatkan di tengah-tengah 

dalam susunan elektroda pengukuran, sedangkan titik lateral ditempatkan pada 

jarak yang proporsional di tengah-tengah dalam susunan elektroda pengukuran 

(antara elektroda C1-PI) pada arah vertikal ke bawah. Pseudosection dapat 

dibuat secara manual pada saat proses pengambilan data di lapangan dengan 

memplotkan nilai resistivitas semu yang telah terukur, kemudian dilakukan 

proses pengkonturan. Hal ini bertujuan sebagai gambaran awal hasil 

pengukuran dan pengontrol dari kualitas data hasil pengukuran di lapangan 

yang selanjutnya digunakan sebagai petunjuk interpretasi nilai kuantitatif lebih 

lanjut. Pseudosection dapat dihasilkan dari proses pemodelan forwad maupun 

proses inversi, sehingga diperoleh nilai resistivitas yang sudah terkoreksi 

(topographic effect). Proses ini merupakan pendekatan terhadap nilai 

resistivitas yang sebenarnya. Kesalahan yang biasa dilakukan adalah mencoba 

menggunakan pseudosection untuk resistivitas semu maupun sebagai 

gambaran akhir untuk tingkat interpretasi. 

Hasil survei merupakan persebaran dari nilai resistivitas material di bawah 

permukaan bumi yang disebut resistivity pseudosection atau dikenal dengan 

inverse model resistivity section. Model yang diperoleh melalui proses inversi 
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akan selalu memiliki nilai Residual Error atau Root Mean Squared Error 

(RMSE). Perulangan (iterasi) dapat dilakukan beberapa kali untuk menurunkan 

nilai error yang ada. Perulangan merupakan suatu proses perhitungan ulang 

dari data yang telah dimasukkan ke dalam fungsi matematis yang sama secara 

berulang-ulang untuk dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Nilai dari 

RMSE berfungsi untuk memperlihatkan tingkat dari perbedaan pengukuran 

nilai resistivitas material terhadap nilai resisitivitas material yang sebenarnya. 

Semakin besar nilai RMSE maka model yang diperoleh dari proses inversi akan 

semakin halus. Besar kecilnya nilai RMSE dipengaruhi oleh bentuk dan 

struktur bumi tempat elektroda dibentang, misalnya adanya keberadaan gua di 

dalam tanah atau banyak akar pepohonan yang berada tepat di bawah 

bentangan (Loke, 2004).  

Proses inversi ialah suatu proses pengolahan data lapangan yang 

melibatkan proses teknik statistik dan penyelesaian matematika untuk 

mendapatkan informasi mengenai distribusi sifat fisis dari objek di bawah 

permukaan (Supriyanto, 2007). Pada metode inversi geofisika ini, gambaran 

yang dicari berupa nilai representasi matematika pad bagian bumi yang 

memberi respons yang sesuai dengan hasil pengukuran yang kemudian model 

tersebut didiskritisasi. Diskritasi model dapat dilakukan dengan tiga cara. 

Pertama, membagi model menjadi blok-blok kecil yang lebarnya sama dengan 

jarak terkecil antara elektroda. Selanjutnya, model tersebut dibagi menjadi 

beberapa blok, beberapa lapisan pertamanya dibagi dua secara vertikal maupun 

horisontal dari cara yang pertama. Dan tahap ketiga, blok-blok yang pada 

beberapa lapisan pertamanya hanya dibagi dua secara horizontal saja. Hal ini 
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disebabkan resolusi metode resistivity berkurang dengan bertambahnya ke 

dalaman, maka lebih efektif jika blok yang dibagi dua hanya lapisan pertama 

dan kedua saja (Loke, 1999). 

Setiap titik pada model tersebut diberikan suatu parameter berupa nilai 

resistivity yang nilainya sama dengan yang diinginkan oleh penginvers  juga 

hasil d a r i  pengukuran. Sedangkan untuk respon model adalah data sintetik 

yang d a p a t  dihitung dengan hubungan secara matematika berdasarkan pada 

model yang dengan parameter yang dimilikinya. 
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Tabel 1. Time schedule penelitan. 

IV. METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 

2021. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yaitu data hasil 

pengukuran geolistrik di daerah Kabupaten Tanah Laut. Tempat penelitian 

dilakukan di Laboratorium Eksplorasi Teknik Geofisika Universitas Lampung. 
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B. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada tugas akhir penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Laptop untuk melakukan pengolahan data penelitian. 

2. Software Res2Dinv. 

3. Data pengukuran metode geolistrik. 

4. Peta geologi lembar Banjarmasin. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengolahan Data 

Pada hasil pengukuran yang didapatkan berupa nilai data beda 

potensial (V) dan arus (I), kemudia data tersebut dimasukkan ke dalam 

microsoft excel v. 2016 untuk memperoleh nilai resistivitas (ρ), sebelum 

menentukan nilai dari resistivitas terlebih dahulu menghitung nilai dari 

faktor geometri Konfigurasi Wenner dengan menggunakan rumus 2𝜋𝑎. 

Setelah mendapatkan nilai faktor geometri maka untuk mencari nilai 

resistivitas dapat dilakukan dengan rumus 𝜌 = 2𝜋𝑟
𝑉

𝐼
. Selanjutnya nilai 

resistivitas semu diproses menggunakan Software Res2Dinv untuk 

menghasilkan tampilan 2D.  

 

2. Interpretasi Data 

Tahapan dalam menginterpretasi data dilakukan untuk mengetahui 

gambaran dari hasil pengolahan yang telah dilakukan untuk mengetahui 
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kondisi lapisan batuan bawah permukaan yang menyusun pada daerah 

penelitian dan dilihat dari nilai tahanan jenis batuan pada pengukuran. 

Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi tahanan jenis batuan antara lain:   

1. Batuan sedimen yang memiliki sifat lepas (urai) mempunyai nilai 

untuk tahanan jenis yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 

batuan kompak dan batuan sedimen padu,   

2. Batuan ubahan (batuan metamorf) dan batuan beku  memiliki  nilai 

tahanan jenis yang tinggi,   

3. Batuan yang mengandung air, untuk nilai tahanan jenisnya rendah, 

dan semakin rendah apabila air yang dikandungnya bersifat payau 

atau asin (Hurriyah. H, dkk., 2017). 

Interpretasi data dapat dilakukan dengan cara membandingkan data 

variasi nilai resistivitas yang dihasilkan softwaere dari pengolahan data 2D 

dengan nilai resistivitas batuan dari beberapa referensi. 
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Tabel 2. Nilai resistivitas terhadap material batuan (Telford,dkk1990) 

No Material Batuan Resistivitas Batuan (Ohm.m) 

1 Kuarsit 500 – 8 x 105 

2 Granit 200 – 1 x 105 

3 Andesit 1.7 x 102 – 4.5 x 104 

4 Basal 200 – 1 x 105 

5 Batu Gamping 500 – 1 x 104 

6 Batu Pasir 200 – 8.000 

7 Batu Serpih 20 – 2.000 

8 Pasir 1 - 1000 

9 Lempung 1 – 100 

10 Lempung Pasir 0.01 – 50  

11 Air Tanah 0.5 – 300 

12 Breksi 75 - 200 

13 Gabro 400 – 100.000 

14 Kerikil 100 - 600 

15 Sekis 20 - 104 

16 Tuffs 2x103(Basah) -105 (Kering) 

 

Tabel 3. Resistivitas Tanah dan Pendugaan Sifat Korosi (Puslitbang  

Metalurgi-LIPI, 1987) 

Resistivitas (Ohm.m) Pendugaan Sifat Korosi 

< 7  Sangat Tinggi  

7 – 20 Tinggi 

20 – 50 Sedang 

50 – 100 Ringan 

> 100 Sangat Ringan 

 

Di mana nilai pendugaan sifat korosi ini untuk menentukan bagian 

tanah yang memili resiko sifat korosi tanah. Nilai resistivitas tanah yang 

rendah menandakan konduktivitas yang tinggi memiliki tingkat korosi yang 
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tinggi pula. Sehingga dilakukan pengerjaan perkuatan tanah, di mana 

perkuatan tanah ini didefinisikan sebagai suatu inklusi 

(penggabungan/pemasukkan) elemen-elemen penahan ke bawah 

permukaan bumi yang bertujuan untuk menaikkan perilaku mekanis massa 

tanah. Manfaat dari perkuatan tanah ini adalah lebih nyata pada lapangan di 

mana kondisi tanah pondasinya jelek dan areanya marginal (Yulvi Zaika, 

dkk, 2010).  

D. Diagram Alir 

Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 15  berikut :  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  15. Diagram alir penelitian. 

Mulai 

Studi Literatur  

Informasi Geologi 

Pengolahan Data 

Interpretasi 

Kesimpulan 

Selesai 

Pengolahan Inversi 2D 

 

Penamapang 2D 

Studi Terkait 

Data Geolistrik 

Data Sekunder 2D  

(Resistivitas) 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis penampang 2D resistivitas dari masing-masing 

lintasan diperoleh nilai resistivitas yang berhubungan dengan litologi batuan 

permukaan dimana pada lintasan ke-1 hingga lintasan ke-7 didominasi oleh 

batuan gabro, pada lintasan ke-8,ke-9, dan lintasan ke-12 di dominasi oleh 

batuan breksi vulkaniklastik yang terkompaksi, pada lintasan ke-10, dan 

lintasan ke-11 di dominasi oleh batuan malihan dan batuan sekis. 

2. Hasil analisis memperlihatkan keberadaan berupa batuan basement dari 

hasil pengolahan dan di korelasikan dengan geologi regional Banjarmasin, 

pada lintasan yang telah diolah didapatkan lokasi pondasi yang layak 

dengan jenis batuan gabro, breksi vulkaniklastik, sekis, dan batuan malihan 

serta adanya jenis batuan lainnya sebagai landasan dari pondasi turbin 

PLTB. 
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B.  Saran 

Berdasarkan hasil yang didapatkan, penulis menyarankan untuk 

dilakukan studi lebih lanjut mengenai pengukuran nilai pondasi yang sesuai 

untuk pembangunan kincir angin pada titik referensi dan jenis pondasi yang 

telah ditentukan.
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