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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam memahami konsep rapat 

arus listrik yang bisa digunakan untuk menduga keadaan bawah permukaan. Dalam keilmuan fisika bumi 

atau geofisika metode ini dikenal dengan metode geolistrik. Penelitian dilaksanakan dengan eksperimen 

mengalirkan arus listrik 120mA 600V dc ke tanah. Arus listrik akan mengalir di bawah permukaan tanah 

dari satu kutub ke kutub lain dengan distribusi setengah bola. Pengambilan data dilakukan dengan mengukur 

arus listrik aktual yang dialirkan dan nilai beda potensial antara dua titik tertentu. Pengukuran beda 

potensial dilakukan ketika tidak ada arus listrik dan juga ketika arus listrik dialirkan. Perpindahan antara 

dua titik pengukuran dilakukan secara manual dan juga dilakukan secara otomatis. Pada penelitian ini, 

proses pengukuran diarahkan untuk menentukan distribusi muka air tanah secara dua dimensi. Dengan 

eksperimen tersebut mahasiswa dapat memahami konsep rapat arus listrik dan penerapannya, terutama 

untuk menentukan distribusi muka air tanah secara dua dimensi. 

Kata-kata kunci: eksperimen, rapat arus listrik, geolistrik, distribusi muka air tanah 

PENDAHULUAN 

Konsep rapat arus dapat digunakan untuk mengetahui litologi bawah permukaan tanah dan juga bisa 

digunakan untuk mengetahui batas muka air tanah dengan mengunakan metode geofisika-geolistrik. Aplikasi 

ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep rapat arus kepada mahasiswa secara praktis di 

lapangan. Selain itu juga dilakukan pengeboran secara langsung untuk mendapatkan sample tanah/ batuan 

untuk mendapatkan litologi secara lateral. 

Lintasan pengukuran geolistrik dirancang melintasi titik bor, sehingga model resistivitas 2D bawah 

permukaan  dapat dikorelasikan dengan data bor. Dengan demikian sebaran lateral litologi batuan dibawah 

permukaan dapat diinterpretasikan. Keberadaan muka air tanah pun dapat diperkirakan menggunakan konsep 

rapat arus. 

 

KONSEP RAPAT ARUS DALAM PENGUKURAN BAWAH PERMUKAAN 

TANAH 

Hukum Ohm menyatakan bahwa hubungan antara hambatan berbanding lurus dengan tegangan dan 

berbanding terbalik dengan arus. 

 

R =  
V

I
                                                                                  (1) 

dengan : R = Hambatan (Ohm) 
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  V = Tegangan (Volt) 

  I  = Arus  (Ampere) 

untuk medium terbatas (silinder,balok) berlaku : 

 

R = ρ
L

A 
                                                                          (2) 

 

dengan :               R  = Hambatan  (Ohm) 

  ρ   = Hambatan jenis (Ohm.meter) 

  L   = Panjang media (meter) 

  A  = Luas penampang media ( m2)   

 

 
Gambar 1. Model Silinder 

 

 Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh persamaan : 

 

ρ =
VA

IL
      (3) 

 

dengan :                V = Beda potensial (Volt) 

   I =  Kuat arus yang melalui bahan (Ampere) 

  ρ = Hambatan jenis (Ohm.meter) 

  L = Panjang media (meter) 

  A = Luas penampang media ( m2) 

 

Bila sejumlah arus listrik mengalir dalam sebuah medium yang homogen dan isotropik dengan δA adalah luas 

permukaan medium dan J adalah rapat arus dalam ampere per m2, maka kuat arus listrik yang mengalir 

melalui bidang δA adalah I = J  δA ( Telford et.al., 1990 ). Menurut hukum Ohm, hubungan antara rapat 

arus J dan medan listrik E adalah : 

 

J =  σ E      (4) 

 

dengan :               E = Medan Listrik (Volt/m) 

  σ = Konduktifitas medium (S/m) 

 

Medan listrik adalah gradient dari perubahan scalar potensial listrik, 

 

E =  −∇V     (5) 

Maka akan diperoleh persamaan rapat arus J  

J =  − σ∇V     (6) 

 

Apabila pada daerah pengukuran tidak terdapat sumber muatan yang terakumulasi, maka berdasarkan 

persamaan Laplace bahwa potensial listrik adalah  

∇²V = 0      (7) 
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 SUMBER ARUS TUNGGAL DI DALAM BUMI 

Misalkan arus diinjeksikan melalui elektroda yang ditanam dalam medium homogen dan isotropic. 

Karena simetri bola, potensial listrik merupakan fungsi jarak r, dimana r adalah jarak dari elektroda pertama 

(Telford et.al., 1990). Berdasarkan persamaan Laplace pada koordinat bola diperoleh persamaan  

∇2V =
d2V

dr2 + (
2

r
)

dV

dr
= 0     (8) 

Menghasilkan solusi  

V = −
A

r
+ B                  (9) 

A dan B adalah konstanta. Karena V = 0 pada saat r mendekati tak hingga diperoleh     B = 0. Sehingga arus 

listrik mengalir secara radial pada semua arah dari titik elektroda. Maka jumlah arus yang melintasi 

permukaan bola (4πr2 ∶ luas permukaan bola) diberikan oleh persamaan : 

I = 4πr2J = −4πr2σ
dV

dr
= −4πσA     (10) 

Dari persamaan 3 dan 10 maka diperoleh  

A = −
Iρ

4π
            (11) 

Sehingga  

V = (
Iρ

4π
)

1

r
  atau  ρ =

4πrV

I
     (12) 

Garis equipotensial yang orthogonal terhadap garis aliran arus listrik akan membentuk permukaan bola 

dengan r yang konstan. Keadaan ini dapat dilihat dalam ilustrasi pada (Gambar 2).   

 

 
Gambar 2. Titik sumber arus yang ditanamkan dalam medium homogen 

(Telford,1990) 

 

SUMBER ARUS TUNGGAL DIPERMUKAAN 

Jika arus listrik diinjeksikan melalui elektroda ditanam di permukaan tanah yang homogen dan isotropic 

dan udara diatasnya dianggap mempunyai konduktifitas nol. Arus yang mengalir di dalam medium bumi akan 

membentuk permukaan equipotensial dalam ruang setengah bola. Sehingga dalam hal ini persamaan Laplace 

dalam koordinat bola dapat digunakan , solusinya telah diberikan oleh persamaan 12 dengan B = 0  pada z = 

0, dan σ udara adalah nol, sehingga semua arus listrik akan mengalir melalui permukaan setengah bola di 

medium bawah permukaan,maka  

I = 2πr²J =  −2πr2σ
dV

dr
=  −2πσA   (13) 

Sehingga konstanta integrasi untuk setengah bola adalah  

A =  −
Iρ

2π
     (14) 

diperoleh 

V =  (
Iρ

2π
)

1

r
 atau  ρ =  

2πrV

I
   (15) 

Garis equipotensial pada permukaan setengah bola berada di bawah tanah, seperti yang ditunjukan gambar 3. 
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Gambar 3. Titik sumber arus di permukaan tanah medium homogen 

(Telford, 1990) 

 

DUA ELEKTRODA ARUS DIPERMUKAAN 

Persamaan potensial pada (15) dapat diperluas untuk dua elektroda arus yang ditempatkan di permukaan 

bumi dengan jarak antar dua elektroda yang berhingga. Sehingga potensial pada titik-titik di permukaan bumi 

dipengaruhi oleh kedua elektroda arus tersebut ( Gambar 4). Pengukuran beda potensial antara dua titik 

elektroda potensial pada suatu titik P ( Gambar 4 ) merupakan superposisi atau penjumlahan potensial akibat 

kedua elektroda arus, sehingga persamaan elektroda potensialnya dapat ditulis : 

V₁ =  (
Iρ

2π
)

1

r₁
  dan  V₂ =  (

Iρ

2π
)

1

r₂
   (16) 

Potensial di titik P (superposisi dari V1 dan V2) : 

    Vp =  V1 −  V2 =  
iρ

2π
(

1

r1
−

1

r2
)      (17) 

Dengan :  r1 = jarak titik P dengan elektroda arus + (C1) 

  r2 = jarak titik P dengan elektroda arus – (C2) 

 

 
Gambar 4.  (a) arah arus (garis kuning) dan garis isopotensial (garis cokelat). (Reynolds, 1995 (b) Potensial di titik P oleh 

dua sumber arus 

 

Dengan menambahkan satu elektroda potensial, dapat diukur beda potensial antara dua elektroda arus 

tersebut. 

 
Gambar 5.  Dua elektroda arus dan dua elektroda potensial pengukuran geolistrik tahanan jenis (Telford , 1990) 

(a) (b) 
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 Dengan menerapkan persamaan 17 dapat dihitung potensial di elektroda P1 dan P2 oleh kedua elektroda arus 

(C1 dan C2), sehingga beda potensial dari Vp1 dan Vp2, yaitu : 

∆V =  
iρ

2π
{ (

1

r1
−

1

r2
) − (

1

r3
−

1

r4
)}     (18) 

ρ =  
2π∆V

I
{ (

1

r1
−

1

r2
) − (

1

r3
−

1

r4
)}

−1

    (19) 

Faktor Geometri (K) didefinisikan sebagai : 

K =  2π {(
1

r1
−

1

r2
) − (

1

r3
−

1

r4
)}

−1

     (20) 

Dengan : ΔV = beda potensial antara elektroda P1 dan P2 (volt) 

     I  = Kuat arus (Ampere) 

   ρ  = Resistivitas (Ωm) 

r1,r2,r3,r4 : merupakan jarak antara C1-P1,P1-C2,C1-P2,P2-C2. Susunan seperti ini berkaitan dengan empat 

elektroda yang terbentang secara normal yang digunakan dalam eksplorasi geofisika dengan metoda tahanan 

jenis. 

 

RESISTIVITAS BATUAN 

Nilai Resistivitas batuan tidaklah unik pada sat nilai tertentu tetapi berada dalam rentang tertentu seperti 

pada gambar 6. 

 
Gambar 6. Rentang nilai resisitivitas batuan (Loke, 1996) 

 

FAKTOR GEOMETRI DAN KONFIGURASI ELEKTRODA 

Pada metoda eksplorasi geolistrik ada beberapa konfigurasi elektroda atau susunan elektroda arus dan 

potensial yang digunakan. Perbedaan letak elektroda potensial (P1-P2) dari letak elektroda arus (C1-C2) akan 

mempengaruhi besar medan listrik yang diukur. Besar factor perbedaan akibat letak titik pengamatan disebut 

Faktor Geometri (K). 

K = 2π {(
1

r1
−

1

r2
) − (

1

r3
−

1

r4
)}

−1

    (21) 

Masing-masing aturan atau konfigurasi elektroda memiliki nilai tetap. Jarak r1,r2,r3,r4 berbeda-beda pada 

tiap-tiap konfigurasi yang digunakan dalam pengukuran geolistrik.  Gambar 7 memperlihatkan geometri 

elektroda (P1,P2,C1, C2) dan rumusan faktor geometri beberapa konfigurasi elektroda yang dikenal dalam 

metoda geolistrik. Konfigurasi yang digunakan pada penelitian ini adalah konfigurasi Wenner-Schlumberger.  
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Gambar 7 . Susunan elektroda arus dan potensial pada geolistrik 2D dan rumusan faktor geometri  beberapa  konfigurasi 

 

PEMODELAN GEOFISIKA 

Dalam geofisika, data pengukuran lapangan merupakan respon dari kondisi geologi bawah permukaan. 

Respon ini terjadi karena parameter fisika (seperti: rapat massa, tahanan jenis, sifat kemagnetan, dll). Model 

merupakan representasi keadaan geologi oleh parameter-parameter fisika hasil pengukuran sehingga 

permasalahan dapat disederhanakan dan responnya dapat diinterpretasikan dengan benar sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. 

Terdapat dua cara pemodelan geofisika, yaitu pemodelan kedepan (forward modeling) dan pemodelan 

inversi. Pemodelan kedepan adalah pemodelan yang digunakan untuk mengetahui respon pengukuran jika 

parameter fisika dan struktur geologi bawah permukaan bawah permukaan diketahui. Untuk metode 

geolistrik, pemodelan kedepan digunakan untuk mengetahui nilai potensial pada tiap titik pengukuran sebagai 

fungsi dari konduktivitas, geometri, dan arus listrik (Oldenburg, 1998). 

 

 
Gambar 8. Alur proses pemodelan kedepan 

 

Pemodelan inversi adalah pemodelan yang dilakukan untuk merekonstruksi kondisi bawah permukaan 

(distribusi parameter fisika) berdasarkan data hasil pengukuran. Pemodelan inversi sering dikatakan sebagai 

kebalikan dari pemodelan kedepan karena dalam pemodelan inversi parameter model diperoleh secara 

langsung dari data. Pemodelan inversi sering pula disebut sebagai data fitting karena dilakukan dengan 

mencari parameter model yang menghasilkan respon yang cocok dengan pengamatan lapangan.  

 

 
Gambar 9. Skema alur pemodelan inversi (arsyad, 2003) 
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 SKEMA PENGUKURAN DAN PERALATAN 

Pengukuran dilakukan di dua lintasan (lintasan-1 dan lintasan-2) menggunakan konfigurasi Wenner-

Schlumberger 32 Channel elektroda, spasi antar elektroda 5 meter, dan panjang total lintasan 155 meter. 

Distribusi titik datum pengukuran akan tampak seperti gambar 9. 

 
Gambar 10. Distribusi titik datum pengukuran 

 

Peralatan yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah MASAGI Automatic Resistivitimeter ( Sumber 

tegangan 600V DC), Elektroda arus yang terbuat dari stainless steel, dan kompas-GPS untuk mendapatkan 

koordinat dan elevasi.  

 

HASIL DAN DISKUSI 

Rentang variasi nilai hasil pengukuran di lintasan-1 dan lintasan-2 antara 1-100 ohm meter. Data pengeboran 

BH-1 di lintasan-1 dan BH-2 di lintasan-2 litologinya tersusun dari lempung dan batu pasir. Selanjutnya nilai 

pengukuran geolistrik ini akan dikorelasikan dengan databor untuk lintasan masing-masing 

Lintasan-1 

Kedalaman databor 30 meter dengan litologi penyusun  

0 -15 m >> batu lempung, resistivitas 1-20 Ωm,,  

15-18 m >> batu pasir tipis, resistivitas 15-20 Ωm.  

18 - 20 m >> sisipan batu lempung, resistivitas 20-25 Ωm.  

 

 
Gambar-11. Korelasi pengukuran geolistrik dan data bor di lintasan-1 

 

• pada kedalaman 18-30 meter terdapat litologi batu pasir yang memiliki nilai resistivitas lebih dari 30 

Ωm.  

• Permukaan air tanah diperkirakan pada batas bawah lapisan batu lempung yang berada pada 

kedalaman 15 meter. Garis biru yang berada di sepanjang model merupakan perkiraan kedalaman 

muka air tanah dan garis merah merupakan perkiraan batas litologi yang didominasi oleh batu pasir 

dan batu lempung. 
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 Lintasan 2 

Kedalaman databor 30 meter dengan litologi penyusun  

0 -15 m >> batu lempung, resistivitas 1-20 Ωm,,  

15-18 m >> batu pasir tipis, resistivitas 15-20 Ωm.  

18 - 20 m >> sisipan batu lempung, resistivitas 20-25 Ωm.  

 

 
Gambar-12. Korelasi pengukuran geolistrik dan data bor di lintasan-2. 

 

• pada kedalaman 18-30 meter terdapat litologi batu pasir yang memiliki nilai resistivitas lebih dari 30 

Ωm.  

• Permukaan air tanah diperkirakan pada batas bawah lapisan batu lempung yang berada pada 

kedalaman 15 meter. Garis biru yang berada di sepanjang model merupakan perkiraan kedalaman 

muka air tanah dan garis merah merupakan perkiraan batas litologi yang didominasi oleh batu pasir 

dan batu lempung. 

 

SIMPULAN 

1. Konsep rapat arus, dalam hal ini tentang resistivias/ konduktivitas batuan dapat dipergunakan untuk 

menentukan batas muka air tanah. 

2. Berdasarkan data geologi di lapangan berupa data bor diketahui bahwa litologi batuan yang ada di 

daerah penelitian terdiri dari batu lempung dan pasir.  

3. Batuan lempung (shale) pada umumnya mempunyai nilai tahanan jenis yang rendah , nilai tahanan 

jenis batuan ini berkisar antara kurang dari 10 Ωm hingga ±40 Ωm. Batuan pasir (sandstone) 

memiliki nilai resistivitas yang relative lebih tinggi daripada batu lempung yaitu memiliki kisaran 

nilai resistivitas lebih dari 30 Ωm.  

4. Permukaan air tanah diinterpretasikan sebagai nilai yang rendah karena sifat konduktivitasnya.  Nilai 

resistivitas air tanah memiliki kisaran nilai ±5 Ωm hingga 100 Ωm.  

5. Berdasarkan sifat fluida yang mengisi pori batuan, air tanah diidentifikasi berada pada lapisan batu 

pasir. Permukaan air tanah berkorelasi dengan batas bawah batuan lempung yang menutupi batu 

pasir. 

6. Sebaran nilai resistivitas pada model dikorelasikan dengan data lubang bor sehingga dapat 

dikelompokan litologi batuan pada model. 
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