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Abstrak 

Metode potensial diri  merupakan cara pengukuran tanggapan listrik alamiah bumi yang berasal dari proses-

proses di dalam tanah. Kuat lemahnya sinyal listrik saat pengukuran bergantung pada susunan tahanan jenis 

bawah permukaan. Namun, dengan alasan kepraktisan informasi tahanan jenis bawah permukaan seringkali 

dianggap seragam atau sederhana dalam pengolahan data potensial diri. Pada catatan singkat ini akan 

dijelaskan bahwa penggunaan informasi tahanan jenis yang salah akan menghasilkan penafsiran data 

potensial diri yang tidak tepat. Padahal informasi rapat arus listrik yang dihasilkan dari data potensial diri 

ini akan digunakan untuk mengetahui arah aliran air tanah, penyebaranan zat polutan, maupun pertukaran 

ion akibat oksidasi logam. Rapat arus listrik akibat proses fisis di bawah permukaan berinteraksi dengan 

susunan tahanan jenis yang kompleks, sehingga penggunaan informasi tahanan jenis yang homogen akan 

menghasilkan ketidak-cocokan data dan model pada saat pengolahan data tersebut. Melalui catatan ini kami 

akan menegaskan pentingnya melakukan pengukuran potensial diri dan tahanan jenis dua dimensi bersama-

sama, untuk mendapatkan besar dan orientasi rapat arus listrik secara kuantitatif.  

Kata-kata kunci: metode potensial diri, sebaran tahanan jenis, pengolahan data, inversi 

PENDAHULUAN 

Metode Potensial Diri (SP) merupakan metode pengukuran pasif sinyal listrik yang dihasilkan dari berbagai 

mekanisme sumber arus di bawah permukaan bumi yang konduktif. Banyak geofisikawan yang mngetahui cara 

kerja metode SP namun tidak banyak  yang menghargai keandalannya [1], sehingga sering disebut sebagai sang 

itik buruk rupa dalam geofisika lingkungan. Ada dua cara yang umum digunakan dalam analisis kuantitatif 

(inversi) data SP: 1. teknik geometri tetap, dan 2. teknik model kontinu. Inversi geometri tetap didasarkan pada 

solusi persamaan Poisson untuk masalah listrik yang bersumber dari struktur elektrik-terpolarisasi (dipol listrik) 

[2]. Pada teknik geometri tetap, mekanisme fisis yang menciptakan dipol listrik tersebut tidak diikutsertakan 

dalam persamaan Poisson. Di sisi lain, inversi model kontinu didasarkan pada solusi persamaan Poisson yang 

memiliki faktor sumber yang berasal dari kontribusi reaksi redoks [3, 4] maupun aliran muatan listrik akibat 

laju alir air tanah [4]. Kedua metode inversi tersebut sering diterapkan untuk berbagai aplikasi dekat permukaan 

di mana metode pertama relatif lebih banyak digunakan untuk studi SP di Indonesia karena kesederhanaan dan 

efektifitas dalam hal waktu komputasi [5, 6]. Untuk memperkaya literatur dan menjelaskan kesalahan yang 

sering terjadi dalam menggunakan metode ini, maka kami menyajikan sebuah catatan singkat mengenai inversi 

model kontinu dengan menggunakan informasi tahanan jenis bawah permukaan yang tepat.  
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 DASAR-DASAR PENGOLAHAN DATA POTENSIAL DIRI  

Persamaan Potensial Listrik dan Fisika Bawah Permukaan 

Teknik inversi model kontinu berasal dari solusi persamaan Poisson yang dihasilkan oleh kontribusi arus 

listrik berbasis reaksi redoks dan arus listrik yang terkait dengan aliran air tanah dalam batuan berpori. Hal ini 

dijelaskan melalui persamaan Poisson elektrik sebagai berikut [4] 

   

     (1) ( 2) (3)1
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u  (1) 

Pada studi ini, batuan berpori diasumsikan terdiri dari tiga komponen: (1). matriks atau fase padatan dari batuan, 

(2). rongga atau pori batuan, dan (3). fluida pengisi pori batuan itu sendiri. Beberapa variabel penyusun 

persamaan (1) di atas antara lain:  adalah konduktivitas medium berpori sedangkan  


dan  


 merupakan 

konduktivitas anion dan kation (ketiganya dalam S/m), 
f

 adalah potensial elektrokimia dari fluida pori (V), 

H
E  adalah potensial redoks (V), dan u adalah aliran fluida atau kecepatan Darcy (m/s). Suku pertama di ruas 

kanan dari persamaan (1) berkaitan dengan fisika potensial redoks yang terjadi dalam tubuh bijih mineral akibat 

adanya interaksi bijih mineral dengan muka air tanah dan atmosfer. Kemudian, suku kedua menjelaskan sumber 

arus akibat gradien potensial kimia yang disebabkan oleh larutan fluida pori (misalnya, gradien salinitas atau 

kekuatan ion). Sedangkan suku ketiga terkait dengan terciptanya pemisahan muatan positif-negatif akibat aliran 

fluida pori dalam batuan. Sumber arus akibat potensial redoks maupun elektrokimia disebut judga sebagai 

sumber rapat arus difusif dalam beberapa literatur, sedangkan sumber arus alir disebut sebagai rapat arus alir. 

Kelebihan muatan 
v

Q  (C/m3) merupakan faktor yang mengendalikan proses elektrokinetik dan terkait dengan 

permeabilitas jenuh dari media berpori melalui hubungan empiris [4] yang diberikan oleh 

    
0

log 9.23494 0.8219log
v

Q k    (2) 

Untuk mempermudah pembahasan mengenai inversi sumber sinyal listrik, kita dapat fokus kepada respon 

elektrokinetik yang terjadi akibat rapat arus alir. Dengan mengangap batuan di bawah permukaan sebagai media 

isotropik dan heterogen maka persamaan (1) dapat ditulis sebagai [4]  

    =  (3) 

dimana persamaan (3) pada dasarnya adalah persamaan Poisson elektrik untuk metode SP dimana  

merupakan potensial listrik terukur (V), dan  
v

Q   u  merupakan rapat arus volumetrik skalar (A/m3) yang 

dihasilkan melalui berbagai mekanisme yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, distribusi potensial listrik 

pada suatu titik pengamatan sepanjang permukaan diberikan oleh 

      , , , , , , , , ,

V

s s s s s sx y z x y z x y z y z dVx  K  (4) 

di mana kernel  , , , , ,
s s s

x y z x y zK  dan elemen volume kecil dV di sekitar titik sumber  , ,
s s s

y zx . Sebagai 

tambahan, apabila faktor   pada persamaan (3) bersifat konstan akibat injeksi arus listrik pada Bumi, maka 

persamaan (3) akan menjadi prinsip dasar metode resistivitas dc atau metode tahanan jenis. 

 

Formulasi Tahanan Jenis dari Batuan Berpori  

Perhitungan inversi model kontinu yang diformulasikan oleh  persamaan (3) dan (4) menyiratkan 

pentingnya data resistivitas dalam perhitungan model-inversi. Pada banyak aplikasi, informasi tahanan jenis 

bawah permukaan diberikan oleh pengukuran resistivitas-dc (disebut juga sebagai metode ERT)  maupun 

metode elektromagnetik (EM) yang dilakukan baik dalam mode aktif atau pasif. Di fisika Bumi, resistivitas 

listrik atau tahanan jenis suatu batuan berpori yang membentuk struktur dekat permukaan dimodelkan melalui 

persamaan Archie untuk medium yang memiliki kandungan mineral  lempung [8] 
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 dimana F adalah faktor formasi yang terkait dengan porositas batuan melalui hubungan mF  dimana 

menyatakan porositas, 
w  adalah konduktivitas air (S/m), 

wS  adalah saturasi air pori,  


menunjukan 

mobilitas ion positif (kation) pada fluida pori, sedangkan m dan n  merupakan konstanta eksponen persamaan 

Archie. Konduktivitas listrik  , ,x y z (bersatuan S/m) merupakan kebalikan dari tahanan jenis  , ,x y z  

atau resistivitas listrik arus searah DC (bersatuan Ω.m) yang diformulasikan melalui hubungan 

   , , 1 , ,x y z x y z  . 

 

Perhitungan Inversi Untuk Data Potensial Diri  

Sekarang, akan dijelaskan mengenai teknik inversi data SP yang berbasiskan perhitungan kuadrat terkecil 

dari fungsi ketidakcocokan antara model dan pengukuran. Dari persamaan (4), unsur-unsur dari kernel terdiri 

dari fungsi Green yang menghubungkan data potensial diri pada set stasiun pengukuran yang terletak di 

permukaan dan sumber rapat arus yang terletak pada volume medium konduktif. Perhitungan kernel harus 

memperhitungkan kontribusi dari distribusi tahanan jenis dan syarat batas numerik-fisis yang diterapkan pada 

sistem tersebut. Oleh karena itu, data SP didefinisikan menggunakan koordinat tiga dimensi  , ,x y z  sehingga 

persamaan (4) dapat ditulis sebagai  

 d Km  (6) 

dimana m adalah vektor model yang mengandung sebanyak M-sumber rapat arus  , dan d  menunjukkan 

vektor data potensial listrik yang diamati di beberapa lokasi N-receiver. Model bawah permukaan m

dinyatakan sebagai  
1

= , ,
T

M
m m m dimana 1, 2, 3, 4, ,i M ; sedangkan data vektor d juga dapat ditulis 

dalam bentuk  
1
, ,

T

N
d d d . Vektor ketidakcocokan data (misfit) didefinisikan dalam domain spasial 

sebagai  

  e Km d  (7) 

Pada persamaan (7) respon pemodelan ke depan Km  dihitung sebagai respon potensial listrik sistetik, dimana 

matriks kernel K terhubung dengan fungsi Green analitik G  melalui persamaan Poisson listrik yang 

ditunjukkan oleh persamaan (6).  

Kemudian, dengan menggunakan solusi kuadrat terkecil dari misfit kita bangun sebuah fungsi obyektif   

[7, 8] yang dapat dinyatakan sebagai  

 
2 2

d   W Gm d m  (8) 

dimana 
d

W  merupakan matriks pembobot data, 
2

menunjukkan operator norm L-2,   adalah parameter 

regularisasi (spasial), dan matriks fungsi Green G  dihitung dari 
-1

G P K sebagai produk dari invers kernel 

matriks dikali matriks pemilih jarang (sparse selector matrix) P  yang berisi nilai 1 pada setiap baris dalam 

kolom yang sesuai dengan lokasi stasiun penerima, dan bernilai 0 bila lokasinya tidak sesuai. Kemudian dengan 

mendeferensiasi fungsi obyektif  terhadap vektor model m  akan  dihasilkan solusi kuadrat terkecil atau 

persamaan normal dari inversi model kontinu sebagai berikut   

  T T T T

d d d d G W W G I m G W W d  (9) 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pemakaian skema inversi model kontinu untuk pengolahan data 

potensial diri (SP) yang diukur melalui akuisisi lapangan. Data lapangan yang dipilih untuk bahan kajian dari 

catatan singkat ini adalah data SP yang diukur di daerah kecamatan Pinggirsari, Kabupaten Bandung yang 

dilaksanakan pada pertengahan April 2016. Peta lokasi dan orientasi pengukuran SP di daerah Pinggirsari ini 

dapat dilihat pada Gambar 1. Daerah ini dipilih sebagai objek penelitian karena terdapatnya struktur-struktur 

patahan di bawah permukaan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik dan vulkanik di masa lampau. Objek 

Patahan Pinggirsari, seperti layaknya struktur patahan umumnya membentuk suatu saluran bebas hambatan 

bagi air tanah untuk mengalir di dalamnya dengan kecepatan alir yang lebih besar relatif terhadap laju alir pada 
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 pori batuan. Hal ini diakibatkan oleh lebar celah bidang patahan yang relatif lebh besart dari besar jari-jari pori 

batuan sedimen. Dan menurut teori yang dijelaskan pada persamaan (1) di atas laju alir air tanah pada bidang 

patahan dapat menyebabkan arus listrik alir yang terbentuk akibat proses elektrokinetik pada kontak air dan 

matriks batuan yang patah tersebut  

 

Gambar 1. Lokasi pengukuran data SP di Kecamatan Pinggirsari Kabupaten Bandung. Lintasan pengukuran SP-SP’ 

dicirikan oleh titik-titik berwarna kuning. 

 

    

 

Gambar 2. Hasil perhitungan model inversi menggunakan distribusi tahanan jenis homogen. a). Model tahanan jenis 

homogen (ρ = 25 Ωm). b). Perbandingan model inversi respon listrik (titik hitam) yang cocok dengan data SP terukur 

(garis biru). c). Rekonstruksi rapat arus volumetrik yang menunjukan keberadaan anomali postif-negatif yang masif, 

terletak masing-masing terpusat di kedalaman 20 m di posisi melintang 200 m dan 250 m. 
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Setelah data SP didapatkan dan dikoreksi berdasarkan pengukuran potensial listrik pada stasiun basis (dan 

juga koreksi topografi bila dibutuhkan) maka kini adalah waktunya untuk melakukan pengolahan data inversi 

berbasiskan model kontinu. Berdasarkan skema yang dipaparkan melalui persamaan (4), (6),dan (8) maka 

untuk mendapatkan respon rapat arus volumetrik (dalam A/m3) dari data SP diperlukan informasi konduktivitas 

listrik atau tahanan jenis bawah permukaan. Mari kita lihat apa yang terjadi apabila inversi dilakukan 

menggunakan informasi tahanan jenis yang homogen dengan ρ = 25 Ωm, seperti yang terlihat pada Gambar 

2a. Dari perhitungan ini kita akan dapatkan ketidak-cocokan (misfit) antara data pengukuran dengan model 

sintetik yang relatif kecil seperti yang terlihat pada gambar 2b. Namun hasil rekonstruksi rapat arus volumetrik 

pada Gambar 2c menunjukan keberadaan anomali postif-negatif yang berbentuk masif dan masing-masing 

terletak pada kedalaman 20 m di posisi melintang 200 m dan 250 m. Bagi peneliti pemula hasil ini sering kali 

dianggap sebagai bukti dari keberadaan patahan dibawah permukaan karena merujuk pada skema inversi 

geometri tetap yang mengganggap struktur patahan sebagai anomali dipol listrik. Namun yang tidak 

diperhatikan dari kesimpulan ini adalah orientasi dari “anomali” patahan tersebut tidak memiliki sudut orientasi 

(strike maupun dip) yang umumnya mencirikan suatu patahan. Apabila kita kembali pada skema inversi model 

kontinu dan persamaan Poisson (1) di atas, anomali rapat arus positif-negatif ini lebih cenderung bersifat 

kimiawi daripada fisis akibat laju aliran air, dan perlu dibuktikan lebih lanjut melalui studi selanjutnya.   

 

 

Gambar 3. Hasil inversi menggunakan model tahanan jenis tiga lapis. a). Model tahanan jenis tiga lapis (ρ = 100, 25, dan 

2 Ωm). b). Perbandingan model inversi respon listrik (titik hitam) yang cocok dengan data SP terukur (garis biru). c). 

Rekonstruksi rapat arus volumetrik yang menunjukan keberadaan anomali postif-negatif tersebar di beberapa lokasi dekat 

permukaan, namun tidak menunjukan keberadaan patahan. 

 

Selanjutnya di tahap kedua, kita uji kembali skema inversi kita dengan model resistivitas tiga lapis yang 

dicirikan oleh lapisan pertama dengan ρ = 100 Ωm, lapisan kedua dengan ρ = 25 Ωm , dan lapisan terbawah 

dengan ρ = 2 Ωm, seperti yang terlihat pada Gambar 3a. Sekali lagi, dengan perhitungan inversi kita akan 

dapatkan misfit antara data pengukuran dengan model sintetik yang juga relatif kecil seperti yang terlihat pada 

gambar 3b. Hal ini menunjukan berapa pun nilai resistivitas yang kita berikan, perhitungan inversi dengan 

fungsi obyektif pada persamaan (8) akan menghasilkan solusi kuadrat terkecil yang minimum pula. Kali ini, 

hasil rekonstruksi rapat arus volumetrik pada Gambar 3c menunjukan keberadaan anomali postif-negatif relatif 

tersebar di beberapa lokasi dekat permukaan, namun tidak menunjukan keberadaan patahan. Sebaran titik-titk 
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 dipol listrik di permukaan ini menunjukan kemungkinan adanya reaksi kimia yang terjadi, dan perlu diteliti 

apakah sumber arus tersebut diakibatkan oleh reaksi redoks atau elektrokimia. 

 

 

Gambar 4. Hasil inversi menggunakan data tahanan jenis terukur. a). Tomogram resistivitas (tahanan jenis) dc dari hasil 

pengukuran di lapangan yang menunjukkan kemungkinan adanya patahan di bawah permukaan. b). Perbandingan model 

inversi respon listrik (titik hitam) yang cocok dengan data SP terukur (garis biru). c). Rekonstruksi rapat arus volumetrik 

yang menunjukan anomali berbentuk dipol listrik di tepi patahan. 

 

Pada tahap ketiga, solusi kuadrat terkecil dari persamaan (9) diterapkan untuk analisis data SP dengan 

menggunakan hasil pengukuran metode tahanan jenis dc 2-dimensi atau electric resistivity tomography (ERT) 

pada perhitungan inversi SP. Dalam hal ini, data SP dan resistivitas diukur pada garis profil yang sama 

sepanjang jalan kecamatan Pinggirsari menuju kota Majalaya. Karena studi data Pinggirsari ini sedang dalam 

proses interpretasi bersama, maka hasil yang ditunjukan pada makalah ini masih dalam tahap awal. Oleh karena 

itu informasi lengkap mengenai kondisi lapangan dan proses analisis detail tidak diberikan. Hasil pengukuran 

resistivitas pada tomogram Gambar. 4a menunjukan adanya patahan pada pengamatan bawah permukaan. Pada 

Gambar 4b kami tampilkan kecocokan antara respon listrik model inversi (disajikan sebagai titik-titik hitam 

dengan error bar) dengan data SP yang terukur (disajikan dalam garis biru). Pada Gambar 4c kami dapatkankan 

rapat arus listrik volumetrik terekonstruksi yang menunjukkan anomali dipol listrik di tepi patahan yang 

diindikasikan oleh tomogram tahan jenis. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya aliran air tanah sepanjang 

bidang patahan dari atas ke arah bawah. Hasil ini lebih masuk akal dibandingkan dengan dua hasil inversi 

sebelumnya, dimana struktur patahan kini dicirikan oleh proses yang umumnya sebagai jalur aliran fluida dan 

konsisten dengan bidang diskontinuitas yang diperlihatkan pada tomogram ERT. Selain itu kita juga dapatkan 

pola anomali dipol listrik lain yang berada di atas tengah-kanan dekat permukaan. Hal ini konsisten dengan 

hasil inversi dengan model homogen maupun tiga lapis sebelumnya yang menunjukan munculnya konsentrasi 

rapat arus volumetrik lain akibat reaksi kimiawi di dekat permukaan.  

Dari tiga ilustrasi yang disajikan di atas, kita bisa melihat bahwa inversi data SP yang berbasiskan model 

kontinu membutuhkan informasi tahanan jenis yang tepat. Kesalahan pemula dengan memasukan nilai tahanan 

jenis yang homogen itu baik dilakukan apabila digunakan sebagai tes pertama untuk menjalankan software atau 

untuk menguji sensitivitas model-uji-sintetik, namun sangat tidak tepat jika digunakan untuk memproses data 

lapangan yang sebenarnya. Bahkan, dengan memvariasikan model lapisan pun tidak akan membantu banyak 

dalam penafsiran data lapangan SP secara tepat. Kesalahan dalam pengolahan data dan interpretasi data SP ini 

hanya bisa diatasi dengan perencanan awal untuk melakukan pengukuran SP dan ERT 2D pada lokasi yang 

ISBN: 978-602-61045-1-9 170



PROSIDING	SKF	2016 

                                                                                               	
14‐15 Desember	2016 

 sama secara simultan.  Namun perlu diingat bahwa hasil tomogram ERT sendiri belum cukup untuk melihat 

proses-proses yang ada di bawah permukaan, tanpa dilakukannya pengukuran SP. Penjelasan mengenai hal ini 

dapat kita lihat kembali melalui prinsip dasar pengukuran resistivitas 2D yang bersifat aktif dimana sumber 

arus bukan berasal dari proses di Bumi namun akibat injeksi dari elektroda arus. Artinya potensial listrik yang 

dihasilkan dari persamaan (3) di atas tidak bersumber dari rapat arus bawah permukaan namun akibat dari arus 

injeksi yang diterapkan di kulit bumi. Di lain pihak, metode SP yang bersifat pasif mengukur proses-proses 

alami yang terjadi di dalam tanah, yang dalam hal ini bila kita kembali ke persamaan (1 dan 3) terkait oleh arus 

listrik alir akibat mengalirnya air tanah pada permukaan bidang patahan dan akibat reaksi kimiawi di dekat 

permukaan. 

 

KESIMPULAN 

Melalui perluasan teori dasar, metode komputasi, dan percobaan lapangan dan laboratorium di lima belas 

tahun terakhir, metode SP telah menjadi paket yang saling melengkapi bersama listrik-resistivitas tomography 

(ERT) untuk mendeteksi aliran fluida untuk aplikasi hidrologi, yang juga meluas ke aliran hidrotermal di daerah 

panas bumi [4, 8]. Saat analisis data SP menjadi lebih kuantitatif maka potensi aplikasi dapat menjadi lebih 

beragam. Pada makalah ini telah kami tampilkan contoh-contoh studi SP terkini, yang salah satu diantaranya 

adalah karakterisasi aliran air tanah di sepanjang permukaan patahan dibawah permukaan. Analisis data SP 

tidak harus dilakukan hanya dengan teknik geometri tetap, tetapi harus diperluas untuk inversi model kontinu 

karena teknik ii memiliki kesamaan dengan metode electroencephalography (EEG) pada pencitraan medis. 

Dalam dekade terakhir, rekaman dan inversi sinyal EEG telah berperan dalam pemahaman kita tentang 

bagaimana otak bekerja dan dalam pemetaan berbagai fungsi [9]. Oleh karena itu kita dapat menerapkan teknik 

ini dalam hidrologi dan geosains pada umumnya untuk mendapatkan tujuan yang sama seperti EEG dalam ilmu 

saraf. Salah satu topik yang kami usulkan untuk dikembangkan lebih lanjut adalah studi SP untuk karakterisasi 

aliran air pori yang berhubungan dengan zona rekahan, rintangan hidrologi, aliran fluida hidrotermal, maupun 

kebocoran pada pipa produksi dan injeksi di bidang migas [10, 11, 12].  
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