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PENGEMBANGAN METODE GEOLISTRIK MAPPING KONFIGURASI
POLE DIPOLE UNTUK MENGETAHUI RESITIVITAS PERMUKAAN
BAWAH TANAH

Novia Tita Liliani, Dewi Yuliani, Mariana
Universitas Negeri Malang
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jl. Gombong Malang

RINGKASAN
Geolistrik adalah sebuah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang
tegangan dalam permukaan Bumi. Geolistrik juga mempelajari beberapa cabang
ilmu fisika lainnya. Geolistrik juga mempelajari tentang resistivitas bawah
permukaan, untuk menemukan nilai tersebut geolistrik mempunyai beberapa
macam metode dan konfigurasinya. Metode geolistrik diantaranya adalah metode
mapping, sounding, dan imaging, sedangkan untuk konfigurasi geolistrik
diantaranya adalah konfigurasi wenner, Scluemberger, pole-pole, dipole-dipole,
pole-dipole, Penentuan resitivitas permukaan bawah tanah pada bahasan ini
menggunakan metode mapping konfigurasi pole-dipole.
Metode mapping adalah pengukuran untuk memperoleh informasi
mengenai variasi resitivitas secara lateral. Konfigurasi pole – dipole adalah
konfigurasi geolistrik tang digunakan untuk menghitung variasi nilai resitivitas
yang digunakan.
Nilai resitivitas yang diperoleh dari penggukuran tersebut diperoleh dari
variasi panjang bentangan electrode yang digunakan dengan penetrasi
kedalaman elektroda ke dalam permukaan tanah. Dari variasi bentang elektroda
dan penetrasi kedalaman elektroda ke dalam permukaan tanah kita dapat
menggetahui besar tegangan dan arus. Perbandingan antara tegangan dan arus
dapat digunakan untuk menghitung nilai resitivitas, namun hal itu masih di
pengaruhi oleh konfigurasi yang digunakan. Nilai resitivitas yang ditunjukkan
dapat digunakan untuk beberapa hal penting.
Nilai resitivitas tersebut dapat digunakan untuk menentukan pola
penyebaran air tanah, penentuan mineral batuan permukaan bawah tanah. Pola
penyebaran air tanah mempengaruhi letak sumber air tanah sehingga hal
penentuan nilai resitivitas tanah ini dapat memebantu menentukaan sumber air
tanah bawah permukaan.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Banyak hal yang tersimpan dalam bawah permukaan Bumi. Diperlukan
penelitian-penelitian untuk menemukan kejadian-kejadian penting yang terjadi di
bawah permukaan Bumi. Diantaranya adalah eksplorasi batuan,eksplorasi tanah,
pemetaan struktur dan stratigrafi (Annan and Davis,1989).Dalam pencapaiannya
dibutuhkan sebuah ilmu yang digunakan sebagai pedomannya. Ilmu tersebut
adalah ilmu geofisika. Banyak metode yang bisa digunakan untuk membantu
melakukan eksperimen diantaranya adalah metode sounding, maping, dan
imaging. Metode ini digunakan untuk mempermudah dalam melakukan
eksperimen.
Eksperimen ini menggunakan metode maping dengan konfigurasi poledipole. Eksperimen ini lebih efektif bila digunakan karena kita dapat menentukan
nilai resitifitas permukaan bawah tanah, dari hasil pengukuran nilai resitifitas
permukaan bawah tanah tersebut dapat diketahui persebaran air tanah, serta
kandungan mineral batuan permukaan bawah tanah. Metode ini efektif
digunakan karena mempunyai ketelitian yang cukup tinggi.
Metode Mapping ini harus menggunakan pembatasan lahan, sehingga
apabila dibandingkan dengan metode lain metode maping lebih akurat karena
data pengamatan lebih khusus pada suatu tempat. Hal yang membedakan
konfigurasi pole-dipole dengan konfigurasi yang lain adalah letak elektroda yang
dipasang untuk eksperimen, selain itu pengukuran arus dan tegangan yang
digunakan juga berbeda.
Penelitian ini tergolong baru karena ada hal yang berbeda dari penelitian
yang lain dalam hal ini saya menggunakan konfigurasi Pole-Dipole dimana arus
yang digunakan dihitung dari perkiraan jarak tak berhingga, sehingga tegangan
yang diperoleh nilainya lebih bervariasi.

Tujuan
a. Mengetahui hubungan antara bentangan elektroda yang digunakan dengan
kedalaman penetrasi kedalamanterhadap nilai resitivitas.
b. Mengetahui besar tengangan yang ditunjukkan dari variasi bentangan
elektroda dan penetrasi kedalaman.
c. Mengetahui nilai resitifitas permukaan bawah tanah dari hasil variasi
bentang elektroda dan penetrasi kedalaman.
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Manfaat
Bagi Mahasiswa
Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang
manfaat dari nilai resitivitas dari data yang di temukan untuk menentukan
penyebaran air tanah, mineral batuan dan lain lain.

Bagi Masyarakat
Penyusunan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberi sedikit
pengetahuan kepada masyarakat bahwa ada cara menentukan penyebaran air tanah
bawah permukaan sehingga mempermudah masyarakat untuk menentukan letak
pengeboran sumur yang efisien.

GAGASAN
Kondisi Kekinian Gagasan
Pengertian Metode Geolistrik
Metode Geofisika adalah metode yang dapat digunakan sebagai alat
untuk mengetahi keadaan bawah permukaan bumi, seperti penyelidikan air
tanah,keberadaan suhu reservoar batuan-batuan dalam tanah,dll (
Nandi,Samsurijal,dan Eva,2008 ).
Metode Geolistrik merupakan metode geofisika yang mempelajari
tentang aliran listrik dalam Bumi ( Teti,Bulkis,2008 ).

Pengukuran Resistifitas
Pengukuran Resitifitas menggunakan parameter yang digunakan untuk
mengukur arus yang diinjeksikan ke dalam Bumi dan menggukur beda potensial
yang ditimbulkannya ( Ruli,2003 ).
Resistifitas batuan adalah fungsi dari konfigurasi elektroda elektroda dan
parameter parameter batuan ( Lukei,2004 ).
Penggukuran resitivitas tanah dengan metode ini digunakan dengan
membandingkan besar arus ( I ) dan potensial ( V ) yang ditunjukkan oleh alat
yang digunakan. Selain itu panjang bentangan elektroda ( cm ) akandigunakan
untuk mencari konfigurasi pole dipolenya, sehingga nilai dari resistivitas
permukaan bawah tanah dapat diketahui.
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V = IR
Gambar 1.1 arah resitivitas

R = resistansi ( Ohm )
Ρ = resistivitas ( Ohm.m )
Resistivitas adalah Resistasi yang dinormalisasi terhadap geometri ( Ruli,2003 ).

Pengukuran Resitivitas Semu
Pengukuran geolistrik dilakukan pada medium non homogen (resitivitas
bervariasi secara vertikal ataupun horizontal).
Hasil penggukuran dinyatakan dalam resitivitas semu dengan rumusan;
Ρ = K ∆V / I
( Ruli,2003 ).

Penggukuran dengan Metode Mapping
Penggukuran mapping adalah penggukuran geolistrik untuk memperoleh
informasi mengenai variasi resistivitas lateral. (Annan and Davis,1989).
Penggukuran dengan Konfigurasi Pole-Dipole
Dengan nilai K = 2лn ( n+1) a
(Nandi,Samsurijal,dan Eva,2008)

Gambar 1.2 Konfigurasi Pole-Dipole

Solusi yang Pernah Diterapkan Sebelumnya
Karya tulis ini disusun berdasarkan pada pemikiran sendiri dan beberapa
informasi yang diperoleh dari penjelasan dosen mata kuliah geologi. Selanjutnya
penulis menggembangkan pemikiran tersebut. Selain itu ide ini juga didorong
oleh pengalaman penulis ketika menempuh kuliah geologi yang mempelajari
tentang pola penyebaran tanah dan mineral batuan. Pelajaran geologi ini
mempelajari tentang pola penyebaran air tanah sehingga dapat diketahui sumber
air dan mineral mineral batuan.Kajian literatur juga dilakukan untuk mencari nilai
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resitivitas dari penelitian penelitian yang telah dilakukan. Kajian literatur diambil
dari buku-buku tentang geolistrik, metode geolistrik, ilmu tanah, skripsi dengan
sumber-sumber dari internet yang membahas topik yang senada. Dari kasus-kasus
yang ada tersebut kemudian dipadukan dengan sumber-sumber literatur yang
kemudian digunakan untuk menentukan metode yang digunakan dalam
menentukan nilai resitivitas permukaan bawah tanah.

Perbaikan Gagasan
Gagasan dapat dikembangakan sejauh informasi yang didapatkan dapat
dipertanggung jawabkan.Gagasan juga dapat dikembangkan dengan melalui
observasi penunjang seperti alat yang digunakan untuk penghitungan bentang
elektroda, penetrasi kedalaman elektroda, tegangan dan arus yang telah disediakan
Di fakultas MIPA jurusan fisika. Gagasan juga didukung dengan program 2D
untuk mempelajari pola penyebaran air bawah tanah dan mineral batuan yang
diperoleh dari data resitivitas.

Pihak-Pihak Pengimplementasian Gagasan
Ada beberapa pihak pengimplementasian gagasan diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Dosen Pembimbing
Peran dari dosen pembimbing adalah sebagai pengawas sekaligus
pembimbing lapangan. Dalam hal ini dosen pembimbing sangat berperan
dalam mengawasi aktifitas yang dilakukan dalam operasional gagasan
serta pembimbing dalam penentuan analisa hasil pengamatan yang
dilakukan di lapangan. Dosen pembimbing sangat berperan dari
perencanaan gagasan hingga analisis lapangan.
2. Pelaksana Program Karya Tulis ( Ketua dan Anggota )
Merancang gagasan dengan bantuan dosen pembimbing, melakukan
analisis terhadap gagasan, membuat pelaporan gagasan, mempublikasikan
gagasan tersebut sehingga dapat bermanfaat untuk semua kalangan.
3. Masyarakat
Masyarakat berperan sebagai pengguna gagasan, masyarakat dapat
mengambil manfaat dari gagasan yang telah dicetuskan. Masyarakat dapat
menggunakan hasil dari gagasan. Selanjutnya masyarakat membantu
kesuksesan gagasan secara moril dengan memberikan kepercayaan
terhadap gagasan yang dicetuskan.
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Langkah-Langkah Strategis yang Harus Dilakukan
1. Memanfaatkan metode mapping konfigurasi pole-dipole untuk penentuan
nilai resitivitas
Metode mapping adalah metode golistri untuk menggukur nilai resitivitas
secara lateral. Metode ini sangat dibutuhkan karena lebih mudah dalam
praktiknya. Konfigurasi pole dipole menggunakan prinsip bahwa arus yang
disalurkan ke elektroda di tempatkan pada jarak tertentu dengan besaran
tertentu juga sehingga hal ini bisa dianggap bahwa arus yang di gunakan tak
berhingga jadi nilai resitivitasnya akan semakin bervariasi.
2. Memunculkan variasi bentangan elektroda yang digunakan dengan penetrasi
kedalaman elektroda
Memunculkan variasi bentangan elektroda dengan penetrasi kedalaman
elektroda dilakukan untuk mencari variasi hubungan yang ditunjukkan antara
tegangan dan arus yang digunakan. Semakin panjang bentangan elektroda
yang digunakn dan semakin dalam penetrasi elektroda maka tegangan yang di
tunjukkan akan semakin besar.
3. Menggunakan data perubahan tegangan dan arus untuk menentukan
resitivitas permukaan bawah tanah.
Berdasarkan data perubahan antara tegangan dan arus kita bisa menentukan
nilai resitivitas dengan menggunakan rumusan diatas. Selanjutnya data
resitivitas tersebut kita buat dalam data 2D agar kita bisa menggetahui pola
penyebaran air tanah dan mineral batuan dengan jelas. Selain itu kita gunakan
grafik hubungan antara perubahan tegangan dengan arus yang digunakan
dengan menggunakan microsof excel.

PENUTUP
Kesimpulan
1. Gagasan ini merupakan gagasan yang dapat dipertanggung jawabkan
karena didapatkan dari hasil hasil yang relevan. Hasil yang didapatkan
berasal dari sumber sumber yang akurat, misalnya skripsi, dan dari media
informasi terkini ( Internet ). Selain itu gagasan ini juga dapat
diimplementasikan secara nyata praktik dan teotinya.
2. Teknik Implementasinya menggunakan metode Geolistrik Mapping
dengan konfigurasi Pole Dipole. Penentuan nilai resitivitasnya berdasarkan
atas perbandingan antara arus dan tengangan yang diberikan dengan
variasi antara bentang elektroda dan penetrasi kedalaman elektroda.
3. Nilai resitivitas yang dihasilkan dapat digunakan untuk menentukan pola
penyebaran air tanah dan menentukan mineral batuan. Proses penentuan
ini dilakukan dengan menggunakan data 2D.
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