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Abstrak 

Pengetahuan mengenai lokasi terjadinya gerakan tanah sangat dibutuhkan dalam kajian mitigasi bencana 

pergerakan tanah (longsor), khususnya pada daerah rawan yang berpotensi terjadinya longsor seperti di 

daerah Desa Cihideung Kecamatan Parompong Kab. Bandung Barat yang dapat mengakibatkan jalur 

transportasi terhambat dikarenakan tertutupi oleh longsoran. Penelitian ini menerapkan metode geofisika 

Geolistrik Resistivitas konfigurasi Wenner untuk mengidentifikasi penampang bawah permukaan. 

Pengukuran resistivitas batuan dilakukan dengan tiga lintasan menggunakan alat Naniura NRD 22 S. 

Berdasarkan kondisi geologis serta hasil pengukuran geolistrik resistivitas yang telah dilakukan, lapisan 

tanah di wilayah desa Cihideung diinterpretasi sebagai pasir tufaan dan lempung, dengan resistivitas 

berturut turut yaitu mm  2776253  dan mm  12501,23 . Interpretasi 2D resistivitas pada lintasan 2 

menunjukkan adanya bidang gelincir berbentuk cekung dengan kemungkinan bergerak secara rotasi dengan 

kemiringan bidang. Sesuai dengan penampang 3D yang diperoleh, bidang gelincir berbentuk cekung juga 

terdapat pada bagian tengah lintasan yang mengarah ke timur. Dengan kondisi tanah, kemiringan serta letak 

lokasi penelitian yang berada m5 di atas pemukiman dan jalan raya Parongpong, menjadikan wilayah 

Desa Cihideung wilayah yang berpotensi longsor. 

Kata-kata kunci: longsor, bidang gelincir, resistivitas, konfigurasi wenner 

 

PENDAHULUAN 

Masalah bencana tanah longsor dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, korban terluka, harta benda, 

kerusakan lingkungan hidup, sarana prasarana, fasilitas umum serta mengganggu tata kehidupan masyarakat. 

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya sering terjadi bencana tanah longsor.  Bencana tanah longsor 

ini dapat terjadi karena faktor geologi Indonesia yang banyak terdapat gunung api aktif maupun gunung api 

yang sudah tidak aktif.  

Berdasarkan kejadian pergerakan tanah (longsor) di  Desa Cihideung,  Kecamatan Parongpong, 

Kabupaten Bandung Barat,  pada tanggal 12 Februari 2015 telah mengakibatkan jalur transportasi terhambat 

dikarenakan tertutupi oleh longsoran. Diperkirakan pergerakan tanah yang terjadi diakibatkan oleh curah 

hujan tinggi yang turun sebelumnya semakin memicu terjadinya gerakan tanah.  
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 TEORI 

Pergerakan tanah atau tanah longsor merupakan gerakan massa batuan atau tanah pada suatu lereng 

karena pengaruh gaya gravitasi [1]. Gerakan massa batuan atau tanah terjadi karena adanya gangguan 

terhadap kesetimbangan gaya penahan (shear strength) dan gaya peluncur (shear stress) yang bekerja pada 

suatu lereng. Ketidakseimbangan gaya tersebut diakibatkan adanya gaya dari luar lereng yang menyebabkan 

besarnya gaya peluncur pada suatu lereng menjadi lebih besar daripada gaya penahannya [2]. Gerakan tanah 

ini dapat diakibatkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal penyebab longsor yaitu faktor 

yang berasal dari luar lereng dan faktor internal penyebab longsor yaitu faktor yang berasal dari dalam lereng 

atau lokasi longsor yaitu seperti adanya struktur geologi atau bidang diskontinuitas berupa kekar (joint), sesar 

(fault), lipatan (fold), urat (vein), kondisi massa batuan, dan kondisi air bawah permukaan serta curah hujan 

ikut andil dalam penentuan kestabilan lereng [3]. 

 Bidang gelincir terbentuk akibat penjenuhan air yang terakumulasi dan bergerak lateral di atas 

permukaan lapisan tanah atau batuan yang sulit tertembus oleh air. Jika air menembus sampai lapisan kedap 

air, maka permukaan batuan lapisan kedap air akan melapuk, sehingga menjadi licin. Lapisan yang licin 

inilah yang disebut bidang gelincir. Lapisan yang melapuk di atas bidang gelincir akan bergerak mengikuti 

lereng dan keluar lereng, sehingga terjadi longsor [4]. Bidang gelincir merupakan bidang praduga tempat 

bergeraknya material yang mengalami longsor. Gerakan material diakibatkan oleh terganggunya kestabilan 

batuan penyusun lereng tersebut. Bentuk bidang gelincir yaitu sebagai berikut: 

1. Rata 

Bidang gelincir berbentuk rata seperti terlihat pada Gambar 1 yang akan menghasilkan gerakan 

translasi [5].  

 
Gambar 1. Bidang gelincir rata 

2. Cekung 

Bidang gelincir berbentuk cekung seperti terlihat pada Gambar 2 yang akan menghasilkan gerakan 

rotasi [5]. 

 
Gambar 2. Bidang gelincir cekung 

Untuk mengidentifikasi bidang gelincir di lokasi penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

Geofisika. Salah satu metoda geofisika yang umum dan mudah digunakan adalah metoda geolistrik 

resistivitas/tahanan jenis. Metode geolistrik tahanan jenis merupakan salah satu metode geofisika yang 

digunakan untuk penyelidikan bawah permukaan dengan memanfaatkan sifat aliran listrik di dalam 

permukaan bumi dan cara mendeteksinya di permukaan. Konfigurasi elektroda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Konfigurasi Wenner. Prinsip kerja dari metoda tahanan jenis ini adalah arus listrik 

diinjeksikan ke dalam bumi melalui dua buah elektoda arus. Konfigurasi Wenner memiliki konfigurasi 

elektroda potensial berada di antara elektroda arus yang tersusun dari C1 – P1 – P2 – C2. Jarak elektroda yang 

satu dengan lainnya sama dengan a, seperti terlihat pada Gambar 3. Beda potensial yang terjadi diukur 

melalui dua buah elektroda potensial, dari hasil pengukuran arus dan beda potensial untuk setiap jarak 

elektroda tertentu, dapat ditentukan variasi harga tahanan jenis masing-masing lapisan di bawah titik ukur. 

Perhitungan resistivitas semu pada tahanan jenis dilakukan berdasarkan persamaan [6] : 

I

ΔV
Kρ   (1) 
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 dengan ρ )( m  adalah nilai resistivitas, V )(V adalah beda potensial yang terukur, I )(A adalah arus 

yang diinjeksikan, dan K adalah faktor geometri dari konfigurasi elektroda yang digunakan di lapangan. 

Factor geometri dari konfigurasi Wenner adalah 

aK 2  (2) 

Dengan a adalah jarak antar elektroda yang digunakan,. 

 
Gambar 3. Susunan elektroda konfigurasi Wenner 

Dengan mengetahui nilai resistivitas setiap lapisan dari hasil pengolahan data yang diperoleh, akan 

diketahui jenis material setiap lapisannya sesuai dengan yang dinyatakan dalam Tabel 1[7] dan Tabel 2 [8]. 

 
Tabel 1. Resistivitas berbagai batuan 

Batuan Tahanan jenis 

(Ω.m) 

Air Tahanan 

jenis 

(Ω.m) 

Tanah penutup 250-1700 Air meteorik 30-1000 

Pasir lempungan 30-215 Air laut 0.2 

Lempung (basah) 1-100 Saline water 3% 0.15 

Tanah berpasir 

(kering) 

80-1050 Saline water 20% 0.005 

Tanah (40% 

lempung) 

8 Air permukaan (batuan 

beku) 

0.1-3000 

Tanah (20% 

lempung) 

33 Air permukaan (batuan 

sedimen) 

10-100 

Lempung kering 50-150 Air tanah alami (batuan 

baku) 

0.5-150 

Pasir tufaan 20-100 Air tanah alami (batuan 

sedimen) 

1-100 
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Tabel 2. Resistivitas Berbagai Batuan dan Sedimen 

Tipe batuan Resistivitas (Ωm) 

Granit porfiri 

Feldspar porfiri 

Syenite 

Diorit Porfiri 

porfirit 

karbonat porfiri 

kwarsa diorit 

 

Porfiri (berbagai jenis) 

Dasit 

Andesit 

Diabase (berbagai jenis) 

Lava 

Gabro 

Basalt 

Olivin norit 

Peridotit 

Hornfels 

Sekis (kapur dan mika) 

Tuffa 

Grafit sekis 

Slate (berbagai jenis) 

Genes (berbagai jenis) 

Marmer  

Skarn 

kuarsit (various) 

konsolidasi shale 

argilit 

konglomerat 

batu pasir 

batu gamping 

Dolomit 

liat basah tidak terkonsolidasi 

Napal 

liat 

pasir minyak 

4,5 x 103 (basah) – 1,3 x 106 (kering) 

4 x 103 (basah) 

102 - 106 

1,9 x 103 (basah) – 2,8 x 104 (kering) 

10 – 5 x 104 (basah) – 3,3 x 103 (kering) 

2,5 x 103 (basah) – 6 x 104 (kering) 

2 x 104 - 2 x 106 (basah) – 1,8 x 105 (kering) 

 

60 - 104 

2 x 104 (basah) 

4,5 x 104 (basah) – 1,7 x 102 (kering) 

20 – 5 x 107 

102 – 5 x 104 

103 - 106 

10 – 1,3 x 107 (kering) 

103 – 6 x 104 (basah) 

3 x 103 (basah) – 6,5 x 103 (kering) 

8 x 103 (basah) – 6 x 107 (kering) 

20 - 104 

2 x 103 (basah) – 105 (kering) 

10 - 102 

6 x 102 – 4 x 107 

6,8 x 104 (basah) – 3 x 106 (kering) 

102 – 2,5 x 108 (kering) 

2,5 x 102 (basah) – 2,5 x 108 (kering) 

10 – 2 x 108 

20 – 2 x 103 

10 - 8 x 102 

2 x 103 - 104 

1 – 6,4 x 108 

50 - 107 

3,5 x 102 – 5 x 103 

20 

3 - 70 

1 - 100 

4 – 800 

 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat Naniura NRD 22 S, untuk tiga lintasan yang dilengkapi 

dengan dua buah elektroda arus (terbuat dari stainless steel), dua buah elektroda potensial (terbuat dari 

tembaga), empat buah kabel, masing-masing meter100 , dua buah Accu masing-masing 12 volt, empat 

buah palu dan, GPS. Ketiga lintasan memiliki arah lintasan Utara-Selatan. Lokasi penelitian terletak di RT 02 

RW 09 Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong yang terletak di utara Bandung dengan koordinat UTM 

786859.02E, 9245243.29S. Pada penelitian ini kami membuat beberapa lintasan pengukuran yang 

diilustrasikan pada peta daerah target di Gambar 4 dan sketsa lintasan penelitian pada Gambar 5. Pengolahan 

data dilakukan dengan menggunakan software RES2DIVN untuk menghasilkan pemodelan inversi 2D lokasi 

penelitian. Langkah- langkah penggunaan RES2DIVN meliputi penginputan data, read data, inversi, 

sampai pada hasil inversi. Namun, sebelum itu dilakukan pengolahan data geolistrik hasil 

pengukuran di lapangan terlebih dahulu dilakukan dengan menggunakan Ms. Excel untuk 

mendapatkan besar nilai resistivitas. Untuk pengolahan penampang 3D dilakukan dengan 

menggunakan Voxler meliputi penginputan data lintasan 1, lintasan 2 dan, lintasan 3 hingga 

ISBN: 978-602-61045-0-2 584



                                                    PROSIDING SNIPS 2016    

                                                               21-22 JULI 2016 

 

Gambar 5. Sketsa lintasan penelitian 

menyesuaikan warna penampang yang mengidentifikasikan nilai resistivitas dengan hasil 

penampang 2D. 
 

 
Gambar 4. Peta lokasi penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan, dengan mengetahui nilai resistivitas setiap lapisan dari 

hasil pengolahan data yang diperoleh, akan diketahui jenis material setiap lapisannya sesuai dengan yang 

dinyatakan dalam Tabel 1 dan Tabel 2. 

 

Pada lintasan satu didapatkan penampang resistivitas yang diilustrasikan oleh Gambar 6, yang nilai 

resistivitasnya berkisar mm  50003  dengan nilai resistivitas pada setiap lapisan yang bervariasi. Pada 

ketinggian 1242 -1244 mdpl terdapat nilai resistivitas yang terukur sebesar m4  (ditandai dengan warna biru 

tua berbentuk menyerupai setengah lingkaran) yang menandakan keadaan tanah yang lebih lembab dari 

sekitarnya, selain itu pada ketinggian tersebut terukur nilai resistivitas  sebesar mm  2074  yang 

diperkirakan merupakan lapisan dengan jenis batuan lempung, tanah berpasir, dan pasir tufaan. Pada 

ketinggian 1236 – 1240 mdpl, nilai resistivitas terukur sebesar mm  577207 . Diperkirakan pada 

ketinggian tersebut terdapat jenis batuan tanah penutup. Pada lintasan satu yang diilustrasikan oleh Gambar 6 

didapatkan nilai resistivitas yang nilai resistivitasnya berkisar mm  50003  dengan nilai resistivitas pada 

setiap lapisan yang bervariasi yang ditunjukkan pada Tabel 3. 
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Gambar 6. Penampang 2D lintasan 1 

 
Tabel 3. Nilai resistivitas dan jenis tanah di lintasan 1 

No. Resistivitas (Ωm) Jenis Tanah 

1. 4 – 28.8 Lempung Basah 

2. 28.8 – 77.3 Pasir Tufaan 

3. 77.3 – 207 Pasir Lempungan 

4. 207 – 1494 Tanah Penutup 

5. >1494 Tuff 

 

 

Pada lintasan dua didapatkan penampang resistivitas yang diilustrasikan oleh Gambar 7, yang nilai 

resistivitasnya berkisar mm  62001,23  dengan nilai resistivitas pada setiap lapisan yang bervariasi. Pada 

ketinggian 1242 -1244 mdpl terdapat nilai resistivitas yang terukur sebesar mm  2776253  diperkirakan 

pada ketinggian tersebut terdapat jenis batuan tanah berpasir, dan pasir tufaan. Pada ketinggian 1234 – 1241 

mdpl, nilai resistivitas terukur sebesar mm  12501,23  yang diperkirakan merupakan tanah yang lembab, 

lempung, tanah berpasir, pasir tufaan dan tanah penutup. Pada ketinggian 1238-1242 mdpl terdapat nilai 

resistivitas sebesar m114 yang diperkirakan sebagai tanah yang lembab, dengan kandungan lempung, 

kemudian pada lapisan dibawahnya terdapat nilai resistivitas yang terukur yaitu sebesar mm  563253  

yang diperkirakan jenis batuan tanah penutup yang memiliki  fragmen yang lebih padat dan kering dari 

lapisan diatasnya. Pada lintasan dua didapatkan penampang resistivitas yang diilustrasikan oleh Gambar 7, 

yang nilai resistivitasnya berkisar mm  62001,23  dengan nilai resistivitas pada setiap lapisan yang 

bervariasi yang ditunjukkan pada Tabel 4. 

 

 
Gambar 7. Penampang 2D lintasan 2 
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Tabel 4. Nilai resistivitas dan jenis tanah di lintasan 2 

No. Resistivitas (Ωm) Jenis Tanah 

1. 23.1 – 114 Lempung Basah 

2. 114 – 563 Tanah Berpasir 

3. 563 – 1250 Tanah Penutup 

4. >1250 Tuff / Lava 

 

Pada lintasan tiga didapatkan penampang resistivitas yang diilustrasikan oleh Gambar 8, yang nilai 

resistivitasnya berkisar mm  111451,5  dengan nilai resistivitas pada setiap lapisan yang bervariasi. Pada 

ketinggian 1242 -1244 mdpl terdapat nilai resistivitas yang terukur sebesar mm  24451,5 yang 

diperkirakan pada ketinggian tersebut terdapat jenis batuan lempung, tanah berpasir, dan pasir tufaan. Pada 

ketinggian 1238-1241 mdpl, nilai resistivitas terukur sebesar mm  111451,5 . Pada ketinggian tersebut 

terdapat jenis batuan atau tanah yang lembab, lempung, tanah berpasir, pasir tufaan dan tanah penutup. Pada 

lintasan tiga didapatkan penampang resistivitas yang diilustrasikan oleh Gambar 8, yang nilai resistivitasnya 

berkisar mm  111451,5  dengan nilai resistivitas pada setiap lapisan yang bervariasi yang ditunjukkan 

oleh Tabel 5. 
Tabel 5. Nilai resistivitas dan jenis tanah di lintasan 3 

No. Resistivitas (Ωm) Jenis Tanah 

1. 5.51 – 25.1 Lempung Basah 

2. 25.1 – 53.6 Pasir Tufaan 

3. 53.6 – 244 Tanah Berpasir 

4. 244 – 1114 Tanah Penutup 

 

Dari ketiga lintasan tersebut yang diilustrasikan dengan berturut-turut oleh Gambar 6, Gambar 7 dan, 

Gambar 8 diperoleh bidang gelincir pada lintasan kedua yang diilustrasikan oleh Gambar 7 dengan indikator 

perbedaan nilai resistivitas yang kontras yang menunjukkan adanya bidang gelincir. 

 

 

 
Gambar 8. Penampang 2D lintasan 3 

Pada lintasan kedua yang diilustrasikan oleh Gambar 7, bidang gelincir yang diperoleh ditunjukkan 

dengan warna biru-hijau (diberi tanda garis merah dan titik-titik hitam pada Gambar 9 ). Berdasarkan kondisi 

geologisnya, lapisan tanah di desa Cihideung terdiri dari batuan hasil gunung api tua berupa batuan breksi 

vulkanik sehingga diperkirakan batuan pada daerah Cihideung ini merupakan batuan lava maupun tuf yang 

telah mengalami alterasi [9]. Proses alterasi pada lava yang berada di bawah permukaan tanah semakin lama 

semakin meluas dan semakin banyak bahan lempung yang di hasilkan. Sehingga lapisan material lempung 

dapat berfungsi sebagai bidang gelincir bagi suatu gerakan massa tanah/batuan yang berada di atasnya. Hal 

ini sesuai dengan hasil pengukuran yang menyatakan adanya lapisan lempung dengan nilai resistivitas 

mm  12501,23 di bawah material yang lebih padat sehingga lapisan lempung yang cenderung licin 

berpotensi menjadi bidang gelincir. 
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Gambar 9. Bidang gelincir pada lintasan 2 

Kemiringan dari bidang gelincir di hitung dengan perhitungan sebagai berikut seperti yang terlihat pada 

Gambar 10. 

 

 
Gambar 10. Perhitungan kemiringan bidang gelincir 

25.0
20

5
tan 

x

y
  (3) 

 14  (4) 

 

Dari bentuk bidang gelincir yang cekung, bidang dengan nilai resistivitas kontras tersebut merupakan 

bidang gelincir dengan kemiringan sebesar 14 . Bidang gelincir cekung di wilayah penelitian berpotensi 

bergerak secara rotasi. Walaupun kemiringan bidang cenderung landai, letak lokasi penelitian yang berada 

m5 diatas pemukiman dan jalan raya Parongpong yang dilalui oleh banyak warga menjadikan wilayah desa 

Cihideung berpotensi longsor tinggi dan dapat menimbulkan banyak korban jiwa maupun materi. 

Untuk pengolahan penampang 3D dilakukan dengan menggunakan Voxler meliputi penginputan 

data lintasan 1, lintasan 2 dan, lintasan 3 hingga menyesuaikan warna penampang yang 

mengidentifikasikan nilai resistivitas dengan hasil penampang 2D. 
 

 
Gambar 11. Penampang bawah permukaan tanah 3D lokasi penelitian 
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 Pada penampang lintasan 3D, sesuai dengan bidang gelincir yang diperoleh dari lintasan ke dua pada 

penampang 2D, pada penampang 3D juga diperoleh bidang gelincir pada lokasi yang serupa, seperti yang 

diilustrasikan oleh Gambar 11. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan kondisi geologis serta hasil pengukuran geolistrik resistivitas yang telah dilakukan, lapisan 

tanah di wilayah desa Cihideung diinterpretasi sebagai pasir tufaan dan lempung, dengan resistivitas berturut 

turut yaitu mm  2776253  dan mm  12501,23 . Interpretasi 2D resistivitas pada lintasan 2 

menunjukkan adanya bidang gelincir berbentuk cekung dengan kemungkinan bergerak secara rotasi dengan 

kemiringan bidang 14 . Sesuai dengan penampang 3D yang diperoleh, bidang gelincir berbentuk cekung 

juga terdapat pada bagian tengah lintasan yang mengarah ke timur. Dengan kondisi tanah, kemiringan serta 

letak lokasi penelitian yang berada m5 di atas pemukiman dan jalan raya Parongpong, menjadikan wilayah 

Desa Cihideung wilayah yang berpotensi longsor. 
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