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Abstrak 

Telah dilakukan penelitian geofisika untuk mengamati kondisi tektonik dan gunung api yang menghasilkan 
endapan pasir besi di sepanjang pantai Nangaba, Ende Flores. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kondisi tektonik dan pembentukan gunung api di Ende Flores yang mengakibatkan terbentuknya 
endapan pasir besi di pantai Nangaba. Endapan pasir besi di kawasan Pantai Nangaba merupakan endapan 
yang terbentuk dari proses fisika dan kimia batuan vulkanik yang berasal dari gunung api di Ende. Digunakan 
dua metode geofisika untuk mengetahui pola penyebaran pasir besi di daerah pantai Nangaba yaitu metode Self 
Potential dan metode Geolistrik. Penyelidikan geolistrik pada dua lintasan di daerah pesisir pantai memberikan 
hasil yaitu lintasan 1 menunjukkan nilai resistivitas antara  5,76-715 Ωm, dengan resistivitas 5,76-11,5 Ωm dan 
kedalaman (1-7,46) m diasumsikan sebagai pasir besi, nilai resistivitas batuan berkisar (22,8 - 715) Ωm 
diasumsikan sebagai pasir, resistivitas 715 >  Ωm diperkirakan  sebagai beton. Pada lintasan  2 diperoleh nilai 
resistivitas antara  41,7-431 Ωm, dengan kedalaman berkisar 1,25-6,38 m dan resistivitas 41,7-58,2 Ωm 
diasumsikan sebagai pasir besi, pada daerah dengan kedalaman berkisar 1,25-9,5 m dan resistivitas 81,2-113 
Ωm diinterpretasikan sebagai pasir, kemudian daerah dengan kedalaman berkisar 12,4-15,9 m dan resistivitas 
158-431 Ωm diinterpretasikan sebagai batuan basalt. Dari hasil interpretasi data Self Potential diduga sumber 
batuan yang mengandung besi terletak di bukit yang berjarak sekitar 200 meter dari daerah pantai yang ditandai 
dengan nilai negatif pada data pengukuran. 
Kata kunci : tektonik pulau Flores, endapan pasir besi, self potential, resistivitas 

PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai gunung aktif yang sangat banyak dan terletak di daerah 
“ring of Fire”. Berdasarkan rekaman sejarah, banyak letusan besar yang terjadi di dunia dan beberapa diantaranya 
terjadi di Indonesia. Gunung api terbentuk karena adanya gerakan magma sebagai arus konveksi, dimana arus 
tersebut menyebabkan gerakan dari kerak bumi yaitu kerak samudera (oceanic plate) dan kerak bumi (continental 
plate). 

Pulau Flores merupakan salah satu pulau yang termasuk dalam jajaran kepulauan Nusa Tenggara Timur yang 
paling banyak memiliki gunung api dibandingkan pulau lainnya di NTT. Pulau Flores sedikitnya memiliki 13 
gunung api aktif yang berjajar di bagian selatan berarah ke barat-timur.  

Kajian Kondisi Alamiah Pulau Ende 

Pembentukan kerangka morfo-geotektonik Kabupaten Ende dipengaruhi langsung oleh interaksi tektonik 
regional pulau Flores. Secara geodinamika, pulau Flores merupakan busur magmatik dengan aktifitas kegempaan 
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cukup tinggi yang terbentuk sejak jaman Tersier. Busur magmatisme orogenik kepulauan dengan 13 gunung 
berapi yang masih aktif ini merupakan bagian dari sistem penunjaman Sunda yang membentang dari Barat ke 
Timur, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok dan Sumbawa. 

Kawasan pantai di Ende sangat dipengaruhi oleh sistem tektonik Pulau Flores dan oseanografi laut Sawu. 
Secara fisiografi, kawasan pantai Kabupaten Ende termasuk dalam rangkaian Pengunungan Selatan Flores yang 
membentang sepanjang selatan pulau Flores. Daerah Ende merupakan satu sistem dengan rangkaian sisi selatan 
Busur Flores yang terangkat oleh sistem tektonik Tersier (Hehuwat, 2004 dalam Kusnida). Posisi yang demikian 
menyebabkan kawasan selatan Ende merupakan daerah perbukitan yang terangkat, baik oleh munculnya gunung-
gunung api maupun oleh intrusi batuan beku. Beberapa batuan yang kaya dengan potensi mineral dan bahan 
galian hampir seluruhnya dijumpai di daerah pantai selatan Ende seperti pasir besi, mineral berat dan gamping. 
Disamping itu juga mempunyai potensi sumberdaya mineral dan bahan galian yang bernilai ekonomis lainnya. 

Endapan Pasir Besi  

Pasir merupakan logam kedua yang paling banyak ditemukan di Bumi yang membentuk 5% dari kerak bumi, 
karakter endapan pasir besi berupa endapan yang berdiri sendiri namun juga sering kali ditemukan berikatan 
dengan mineral lainnya dan hadir dalam berbagai jenis oksidasi. Mineral pasir besi mengandung magnetit dan 
magemit yang memiliki supseptibilitas magnetik yang tinggi (Mufid, 2006 dalam Rusdianto, 2012). Pasir besi 
memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dapat diproses sebagai material magnetik.  

Pembentukan endapan pasir besi memiliki perbedaan genesa dibandingkan dengan mineralisasi logam 
lainnya. Pembentukan pasir besi merupakan produk dari proses kimia dan fisika dari batuan berkomposisi 
menengah hingga basa atau dari batuan bersifat andesitik hingga basaltik. Proses ini dapat dikatakan merupakan 
gabungan dari proses kimia dan fisika. Di daerah pantai selatan Ende, endapan pasir pantai di perkirakan dari 
akumulasi hasil disintegrasi kimia dan fisika seperti adanya pelarutan, penghancuran batuan oleh arus air, 
pencucian secara berulang-ulang dan transportasi dan pengendapan. Menurut Subandoro dan Pudjowaluyo, 1972 
( dalam Bambang, 2012) Pulau Flores secara umum terletak pada busur batuan vulkano-plutonik yang masih aktif 
mirip dengan Pulau Jawa dimana endapan besi mengandung titan ditemukan di sepanjang pantai selatan. 
Diperkirakan batuan vulkanik Flores merupakan sumber utama pasir besi pantai yang ada sekarang. 
Metode Self Potential (SP) 

Metode self potential merupakan salah satu metode Geofisika yang sering digunakan untuk mengidentifikasi 
sesuatu di bawah permukaan bumi. Pada mulanya metode SP digunakan untuk menentukan daerah yang 
mengandung mineral logam. Selanjutnya metode ini digunakan untuk mencari mineral logam yang terkait dengan 
sulfida, grafit dan magnetit. Berdasarkan hal ini para ahli geofisika mengungkapkan mekanisme self potential 
pada daerah mineral. Metode self potential adalah metode pasif karena pengukurannya dilakukan tanpa 
menginjeksikan arus listrik lewat permukaan tanah (Revil 2013 dalam Wasillah, 2017). 

Alat ukur yang diperlukan dalam pengukuran adalah alat ukur “beda potensial (tegangan)” yang mempunyai 
input impedansi yang tinggi. Untuk menghindari adanya potensial dari sumber-sumber yang tidak dikehendaki 
maka harus digunakan suatu elektroda khusus yaitu Non Polarisable Elektroda” atau biasa dikenal dengan 
elektroda porous pot. Elektroda porous pot terdiri dari logam yang dicelupkan pada larutan yang ditempatkan 
pada suatu tabung (pot) keramik dengan yang pada bagian bawahnya berpori-pori. Logam yang dipakai biasanya 
adalah tembaga (Cu) dengan larutan Copper Sulfida (CuSO4). Larutan ini digunakan dengan tujuan untuk 
menghindari adanya efek polarisasi. Potensial diri yang dapat terjadi karena adanya proses elektrokimia di bawah 
permukaan tanah yang disebabkan oleh kandungan mineral tertentu. 

Metode Tahanan Jenis (Resistivitas) 

Metode Resistivitas merupakan metode Geofisika yang paling sering digunakan untuk mengetahui keadaan 
bawah permukaan dengan cara mencari sifat kelistrikan pada batuan di bawah permukaan bumi. Pada metode ini, 
arus listrik diinjeksikan ke dalam bumi melalui dua elektroda arus, akibat dari penginjeksian arus ini maka akan 
menimbulkan beda potensial di antara dua titik. Beda potensial yang terjadi diukur, melalui dua elektroda 
potensial. Hasil pengukuran arus dan beda potensial untuk setiap jarak elektroda berbeda diperoleh variasi harga 
tahanan jenis pada lapisan di bawah titik ukur (Santoso, 2002 dalam Wasillah,2017). 

Penelitian dengan menggunakan geolistrik dapat digunakan beberapa macam konfigurasi. Konfigurasi yang 
umum dipakai adalah metode geolistrik konfigurasi Wenner, konfigurasi Schlumberger dan konfigurasi Dipole-
dipole. Semua konfigurasi tersebut didasarkan pada konfigurasi dasar pengukuran geolistrik, seperti pada Gambar 
di bawah  
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Gambar II.13 Konfigurasi Slumberger (Supriyadi, 2017) 

 
Pengukuran dilakukan dengan menanam atau menancapkan empat elektroda yaitu elektroda potensial (P1,P2) 

dan elektroda arus (C1,C2) ke dalam tanah. Arus listrik dari power supply dialirkan ke dalam tanah melalui 
elektroda arus C1 dan C2. Hasil dari perbedaan tegangan atau beda potensial antara dua elektroda potensial (P1,P2) 
yang dihasilkan, dibaca pada alat resistivity meter.  

Jika jarak antara dua elektroda arus terbatas, potensial pada titik data(datum point) akan dipengaruhi oleh 
kedua elektroda arus tersebut, sehingga beda potensial yang dihasilkan P1 karena arus C1 dan C2 adalah   

                      ∆𝑃1 =  𝑉1+𝑉2=𝐼𝜌
2𝜋( 1

𝑟1
− 1

𝑟2
)                                                                                               (1) 

Dimana 𝑟1 dan 𝑟2  merupakan jarak dari titik P kr elektroda satu. Dengan cara yang sama, didapatkan pula 
nilai potensial untuk elektroda P2. Karena digunakan empat buah elektroda maka dapat ditulis 
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terdapat beberapa konfigurasi elektroda atau susunan elektroda potensial dan arus yang digunakan. Letak 
elektroda potensial dan elektroda arus akan berpengaruh terhadap nilai medan listrik yang diukur. Besar faktor 
keadaan akibat susunan elektroda yang digunakan disebut dengan faktor geometri (K). Nilai K ditunjukkan dalam 
persamaan berikut: 
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                                                  (3)   

HASIL PENGUKURAN DAN INTERPRETASI DATA 

Terbentuknya Endapan pasir besi di Pantai Nangaba  
 

Kerak benua pulau Flores yang lebih tipis dibandingkan pulau Bali, Sumbawa, Pulau Alor, Wetar dan lainnya 
menjadikan Flores sebagai pulau yang memiliki gunung api yang cukup banyak dan jarak yang berdekatan. 
Endapan pasir besi terbentuk karena proses vulkanik gunung api dan proses pelapukan baik secara kimia maupun 
fisika yang terjadi berpuluh-puluh tahun.  

Pasir besi dapat terbentuk karena terjadinya proses vulkanik dan adanya aliran sungai. Di Kota Ende sendiri 
terdapat beberapa gunung api yang pernah terjadi erupsi besar berpuluh-puluhan tahun lalu yaitu Gunung api 
Kelimutu dan Gunung Iya. Seiring berjalannya waktu batuan induk yang mengandung mineral besi ini mengalami 
penghancuran atau pelapukan karena cuaca dan air permukaan, yang kemudian tertransportasi dan mengendap di 
pantai. Adanya aliran sungai merupakan faktor penting terbentuknya pasir besi. Sungai merupakan salah satu 
jalan mineral besi ini terbawa ke pantai karena akan berakhir di muara sungai. Lokasi pasir besi ini juga tepat 
berdampingan dengan sungai besar yang bermuara di laut yaitu sungai Nangaba. Di daerah pantai, mineral ini 
akan diendapkan kembali oleh gelombang air laut yang menghempaskannya ke pantai. Mineral ini memiliki berat 
jenis yang berbeda, mineral yang memiliki berat jenis yang lebih besar akan terendapkan di pantai dan mineral 
yang berat jenisnya lebih ringan akan kembali ke laut. Keadaan ini terjadi terus-menerus hingga terbentuklah 
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endapan pasir besi. Hal ini juga yang terjadi di pantai Nangaba, bertahun-tahun yang lalu sebelum terjadinya 
kegiatan penambangan terdapat endapan pasir besi terlihat seperti bukit-bukit kecil di sekitar pantai Nangaba. 
 

 
 

Gambar 1. Pasir besi di pantai Nangaba yang tertarik oleh magnet  
( Sumber : Dokumentasi Pribadi ) 
 

Pengujian sederhana yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan besi pada pasir di lokasi penelitian adalah 
dengan mendekatkan magnet ke pasir dan terlihat bahwa ada butiran yang tertarik oleh magnet. Hal ini 
menunjukkan bahwa pasir tersebut bersifat ferromagnetik. Pengujian lanjutan yang dilakukan adalah pengujian 
sampel pasir besi di laboratorium yaitu dengan uji X-Ray Diffraction (XRD). Pengujian XRD ini bertujuan untuk 
mencari tahu kandungan atau senyawa yang terkandung di dalam pasir besi tersebut.  

 

 
 

Gambar 2. Hasil uji sampel pasir besi dengan menggunakan metode XRD 
 

Dari hasil analisis uji laboratorium sampel pasir besi didapatkan hasil yang paling menonjol adalah spinel. 
Spinel merupakan nama kelompok mineral batuan yang terdiri dari magnesium, besi, zink atau mangan sebagai 
unsur yang paling dominan dan unsur lainnya yaitu alumunium oksida, kromium dan sebagainya. Besi tidak 
ditemukan secara terpisah dari unsur lainnya di alam, seperti juga pada pasir besi ini karena besi berasosiasi 
dengan unsur lainnya. Jadi diperkirakan bahwa unsur besi yang terdapat di pantai Nangaba salah satu asalnya 
yaitu dari batuan spinnel yang telah mengalami pelapukan dan penghancuran dan terangkut oleh aliran sungai ke 
daerah pantai. Selain spinnel dari data juga dapat dilihat bahwa ada kuarsa, karborundum dan perovskit. 
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Pola sebaran pasir besi tidak tersebar secara merata karena keadaan pantai yang tidak begitu luas sehingga 
hanya lokasi-lokasi tertentu saja yang memiliki endapan pasir besi yang lebih banyak. Hal ini dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, diantaranya yaitu: 

1. Batuan induk yang merupakan asal dari endapan pasir besi tersebut 
2. Faktor Fisika dan Kimia seperti suhu, erosi, proses pelapukan batuan, transportasi sungai dan pengaruh 

arus laut 
3. Faktor topografi dan geologi  
4. Arus air 

 
Analisa Data Metode Resistivitas dan Self Potential 
 

Pengukuran lintasan 1 dilakukan di daerah pesisir pantai dengan panjang lintasan 45 meter dengan spasi 3 
meter. Panjang lintasan tidak begitu besar karena kalau semakin diperpanjang lagi maka akan masuk ke daerah 
muara dan laut. Hal ini disebabkan karena bekas galian hasil penambangan terdahulu tidak ditimbun ulang oleh 
pekerja tambang sehingga terbentuklah lubang besar antara pesisir dan laut, sehingga lubang ini akhirnya dialiri 
oleh air dari muara sungai yang terbagi menjadi dua cabang yaitu ke laut dan ke lubang bekas penambangan 
sehingga daerah pantai menjadi semakin sempit. 

Hasil dari pengolahan data pada lintasan 1 setelah diolah menggunakan software Res2Dinv menunjukkan 
variasi nilai resistivitas. Diinterpretasikan secara kualitatif, batuan yang terdapat di sekitar daerah Nangaba terdiri 
dari beberapa batuan yaitu berupa batuan sedimen (gabungan serpihan batu pasir, pasir, basaltik), batuan beku. 
Secara kuantitatif hasil olahan data lintasan 1 diperoleh nilai resistivitas antara  5,76-715 Ωm, dengan warna biru 
tua pada kedalaman berkisar 1-7,46 m dan resistivitas 5,76-11,5 Ωm diasumsikan sebagai pasir besi, kemudian 
pada daerah  dengan kedalaman 0,75-7,46 m dan nilai resistivitas batuan berkisar (22,8 - 359) Ωm diasumsikan 
sebagai pasir, selanjutnya yang daerah dengan resistivitas 715 >  Ωm diperkirakan  sebagai beton. Resistivitas 
yang sangat tinggi ini berbeda dengan sekitarnya karena tepat di sekitar daerah itu terdapat bekas bangunan beton 
di dalamnya yang merupakan sebuah bangunan atau bunker, tempat penyimpanan hasil galian pasir besi sebelum 
diangkut menggunakan kapal.  
 

 
 

Gambar 3. Hasil Inversi Resistivitas 2D Lintasan 1  
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Lintasan 2 dilakukan di seberang jalan negara dan berjarak sekitar 200 meter dari pantai. Dari hasil inversi 
data menggunakan software Res2DInv diperoleh hasil seperti pada Gambar 4. Elektroda yang dipasang memiliki 
jarak tiap elektrodanya adalah 5 meter. Secara kuantitatif hasil olahan data lintasan 2 diperoleh nilai resistivitas 
antara  41,7-431 Ωm, dengan kedalaman berkisar 1,25-6,38 m dan resistivitas 41,7-58,2 Ωm diasumsikan sebagai 
pasir besi, kemudian pada daerah dengan kedalaman berkisar 1,25-9,5 m dan resistivitas 81,2-113 Ωm 
diinterpretasikan sebagai pasir, daerah dengan kedalaman berkisar 12,4-15,9 m dan resistivitas 158-431 Ωm 
diinterpretasikan sebagai batuan basalt. 

 

 
 

Gambar 4. Hasil Inversi Resistivitas 2D Lintasan 2 
 

Dari data pengukuran self potential dibuat dalam bentuk peta kontur (Gambar 5). Peta kontur ini diselesaikan 
menggunakan bantuan software Surfer. Dari peta kontur yang dihasilkan dapat dilihat bahwa ada beberapa lokasi 
yang memiliki nilai negatif yang ditandai oleh warna hijau,biru dan ungu. Dalam pengukuran self potential nilai 
negatif ini sering diinterpretasikan bahwa terdapat suatu anomali di bawah permukaan dan kemungkinan terdapat 
mineral besi di dalamnya. Lintasan pengukuran self potensial ini berada di satu lokasi yang sama dengan lintasan 
2 pengukuran geolistrik. Hanya saja lintasan untuk pengukuran self potensial dilakukan mengelilingi bukit. Dari 
kontur ada beberapa nilai negatif yang seperti terpisah jauh jaraknya, hal ini disebabkan karena tidak dapat 
dilakukannya pengukuran di semua titik yang telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan koordinat maps 
dikarenakan daerah yang cukup curam dan sulit untuk dijangkau. Lintasan 2 diperkirakan sebagai salah satu 
sumber batuan induk yang mengandung besi. 
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Gambar 5. Peta kontur data self potensial 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 5. Peta kontur data self potensial (sumbu x dan y menunjukkan nilai potensial pada titik pengukuran 
dengan arah x yaitu barat-timur dan sumbu y dengan arah utara–selatan, titik potensial V=0 berada di 
tengah-tengah peta kontur sebagai base station-nya) 

 
KESIMPULAN 
 

Keadaan tektonik pulau Flores yang dikelilingi lempeng tektonik besar serta cekungan Flores mengakibatkan 
terbentuknya banyak gunung api yang menghasilkan zona geothermal dan epitermal yang cukup banyak di pulau 
Flores. Endapan pasir besi di kawasan Pantai Nangaba merupakan endapan yang terbentuk dari proses fisika dan 
kimia batuan vulkanik yang terbentuk dari gunung api di Ende. 

Penyelidikan geolistrik pada dua lintasan di daerah pesisir pantai memberikan hasil yaitu lintasan 1 Secara 
kuantitatif hasil olahan data lintasan 1 diperoleh nilai resistivitas antara  5,76-715 Ωm, dengan warna biru tua 
pada kedalaman berkisar 1-7,46 m dan resistivitas 5,76-11,5 Ωm diasumsikan sebagai pasir besi, kemudian pada 
daerah  dengan kedalaman 0,75-7,46 m dan nilai resistivitas batuan berkisar (22,8 - 359) Ωm diasumsikan sebagai 
pasir, selanjutnya yang daerah dengan resistivitas 715 >  Ωm diperkirakan  sebagai beton. Pada lintasan  2 
diperoleh nilai resistivitas antara  41,7-431 Ωm, dengan kedalaman berkisar 1,25-6,38 m dan resistivitas 41,7-
58,2 Ωm diasumsikan sebagai pasir besi, kemudian pada daerah dengan kedalaman berkisar 1,25-9,5 m dan 
resistivitas 81,2-113 Ωm diinterpretasikan sebagai pasir, daerah dengan kedalaman berkisar 12,4-15,9 m dan 
resistivitas 158-431 Ωm diinterpretasikan sebagai batuan basalt. 

Dari hasil interpretasi data geolistrik dan Self Potential diduga sumber batuan yang mengandung besi terletak 
di bukit yang berjarak sekitar 200 meter dari daerah pantai yang ditandai dengan nilai negatif pada data 
pengukuran 
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