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ABSTRAK 

 
Bencana longsor adalah peristiwa alam yang disebabkan oleh proses geologi dan perbuatan manusia. 
Ketidaksiapan dalam menghadapi bencana, pecegahan dan mitigasi dapat mengakibatkan jatuh korban 
baik jiwa maupun harta benda. Pada daerah rawan longsor perlu diidentifikasi struktur bawah permukaan 
untuk mengetahui dimana letak bidang longsor. Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa Kabupaten 
Jember merupakan daerah rawan yang hamper tiap tahun terjadi longsoran. Telah dilakukan pengukuran 
resistivitas 3 Dimensi konfigurasi pole-pole di lokasi penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi 
struktur bawah permukaan tanah secara vertikal maupun secara horizontal sehingga dapat diketahui 
bidang yang rawan longsor. Data yang diperoleh di lapangan diolah  dengan menggunakan Software 
Res3dinv dan software Rockwork  hasil dari interpretasi dan korelasi dengan data bor bidang rawan 
longsor terletak pada ke dalaman sekitar 2 meter sampai 15 meter berupa apabila apabila saturasi air 
jenuh, jenis tanah di area penelitian ini adalah lempung dan lanau berpasir dengan nilai resistivitasnya 
lapisan 2,72 Ωm hingga 95, 72 Ωm. Jenis tanah jenuh  tidak kuat apabila saturasi air tinggi tidak mampu 
menahan tekanan air yang besar maka diperkirakan akan terjadi longsoran dengan arah menuju tebing. 

 
Kata kunci : Bencana longsor, Desa Kemuning Lor, Resistivitas, Pole-pole, Sofware Res3dinv ,tanah 

jenuh.  
 

1. Pendahuluan 
Kelongsoran menjadi suatu masalah yang umum 
terjadi di daerah-daerah dengan kemiringan lebih 
curam sehingga menyebabkan pergeseran  sudut 
dari tanah. Longsoran juga disebabkan oleh curah 
hujan yang tinggi sehingga kadar air dan beban 
dalam lapisan tanah bertambah.  Tanah longsor 
merupakan salah satu bencana alam yang 
disebabkan oleh proses kebumian (geologi) atau 
ulah tangan manusia, misalnya dengan 
penggundulan hutan, pembalakan liar dan lain 
sebagainya. Ketidaksiapan dalam menghadapi 
bencana, pecegahan dan mitigasi sehingga 
mengakibatkan jatuh korban baik jiwa maupun 
harta benda, kerusakan lingkungan hidup, sarana 
prasarana, fasilitas umum serta mengganggu tata 
kehidupan dan penghidupan masyarakat. 
Gerakan tanah sering disebut sebagai longsoran 
dari massa tanah atau batuan dari tempat asalnya 
karena pengaruh gaya berat. Faktor internal yang 
dapat menyebabkan terjadi gerakan tanah adalah 
daya ikat tanah atau batuan yang lemah sehingga 
butiran tanah dan batuan dapat terlepas dari 
ikatannya. Pergerakan butiran ini dapat menyeret 
butiran lainnya yang ada disekitar sehingga 
membentuk massa yang lebih besar. Sedangkan 
faktor eksternal yang dapat mempercepat dan 
memicu terjadinya gerakan tanah diantaranya 
sudut kemiringan lereng, perubahan kelembaban 
tanah, dan tutupan lahan (Djauhari Noor, 2006) 
Penanggulangan bencana akibat tanah longsor ini 
diperlukan pencegahan dan mitigasi bencana 
dilakukan dengan berbagai cara dan metode.  

Disini peran geologi sangat penting dalam proses 
perencanaan untuk mengurangi resiko bencana 
yang akan terjadi dan reaksi manusia terhadap 
bencana itu sendiri. Pada kenyataannya 
kebanyakan komunitas manusia bertempat tinggal 
pada daerah yang rawan bencana, maka 
diperlukan suatu usaha mitigasi. Mitigasi yang 
paling mudah dan kecil resikonya dengan cara 
menghindar dari lokasi yang rawan bencana.  
Untuk itu perlu dilakukan idetifikasi terhadap 
struktur geologi seperti struktur bawah permukaan 
di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa 
Kabupaten Jember. Dalam pendugaan keadaan 
bawah permukaan bumi diperlukan suatu metode 
geofisika, salah satunya adalah geolistrik 
resistivitas. Metode ini banyak digunakan dalam 
penyelidikan masalah lingkungan maupun masalah 
eksplorasi mineral dalam tanah (Renolds, 1997).  
Studi pendugaan bawah permukaan dengan 
menggunakan metode resistivitas 3-D nantinya 
tidak hanya berupa penampang secara vertikal 
saja tetapi juga dapat mengetahui penampang 
secara horizontal. Penyelidikan bawah permukaan 
dengan menerapkan survei resistivitas 3-D jarang 
dilakukan karena banyak membutuhkan waktu dan 
tingkat kesulitan yang lebih dibandingkan dengan 
survei 2-D. Teknik akusisi data dengan 3-D ini 
digunakan untuk mengetahui bawah permukaan 
pada daerah rawan longsor. Untuk pengambilan 
data untuk resistivitas 3-D menggunakan 
konfigurasi pole-pole yang merupakan konfigurasi 
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elektrode yang paling sering digunakan untuk 
servei resistivitas 3-D. Pada konfigurasi elektrode 
ini tidak sama halnya dengan konfigurasi Winner 
dan Schumberger. Hasil penggambaran distribusi 
resistivitas 3-D yang didapatkan memiliki kelebihan 
daripada hasil yang didapatkan dari survei 2-D. 
Hasil penggambaran distribusi resistivitas 3-D 
mampu menampilkan citra penyebaran resistivitas 
yang baik penyebaran secara vertikal maupun 
secara horizontal untuk tiap-tiap kedalaman. Dari 
analisis ini diharapkan mendapatkan gambaran 
bawah permukaan baik secara vertikal maupun 
secara horizontal dan penentuan bidang longsor. 
 
2. Metodologi 
2.1. Metode Resistivitas 3-Dimensi 
Bumi sesungguhnya adalah bentuk 3-D, perlu 
adanya suatu metode resistivitas yang mampu 
memberikan penggambaran di bawah permukaan 
dalam bentuk 3-D. Resistivitas 2-D belum mampu 
memberikan informasi resistivitas yang 
representatif.   
Resistivitas 3-D adalah yang terutama untuk 
menentukan kedalaman pada batuan sebagai alas, 
yang diharapkan bahwa endapan-endapan yang 
tidak menyatu dan batu pasir itu akan menyediakan 
sesuatu yang cukup jelas di dalam keterhambatan 
karena perbedaan-perbedaan di dalam porositas 
dan kejenuhan (Prayogo Singgih, 2003). Kedua 
kedalaman   batuan diharapkan pada kedalaman 
yang dangkal antara 1 dan 2 meter, sehingga 
resistivitas 3-D dengan suatu pengaturan jarak 
elektroda yang sempit akan menyediakan suatu 
resolusi yang lebih tinggi. Metode resistivitas 3-D 
mampu memberikan gambaran 3-dimensi dari 
bawah permukaan tentang tahanan jenis lebih 
detail debandingkan dengan resistivitas 2-D, oleh 
karena itu tidak hanya memberikan citra distribusi 
resistivitas dalam penampang vertikal saja tetapi 
juga dalam bentuk penampang horizontal. 
Metode resistivitas 3-D tidak sering dipakai dalam 
survei penelitian geofisika, namun resistivitas 3-D 
hanya digunakan dalam pengembangan metode 
resistivitas itu sendiri. Faktor yang menyebabkan 
jarang digunakan adalah besarnya faktor biaya, 
banyak tenaga yang dibutuhkan terutama pada 
area yang luas. Pada saat ini terdapat dua jenis 
solusi yang sedang dikembangkan untuk dapat 
mengatasi permasalahan tersebut (M.H. Loke, 
2000). Pertama pengembangan resistivitimeter 
dengan multi-channel yang diharapkan mampu 
membaca hasil terhadap sekali penginjeksian arus, 
dengan demikian waktu, biaya dan tenaga yang 
diperlukan tidak banyak. Kedua mengembangkan 
teknologi mikro komputer berkecepatan tinggi yang 
disiapkan untuk melakukan proses inversi data 
dalam skala besar dengan petak survei lebih luas 
dalam waktu yang singkat. 
 
2.2 Konfigurasi Pole-Pole 
Konsep pengukuran geolistrik sebagaimana dijelaskan 
pada sub-bab ini menggunakan konfigurasi 
elektroda paling elementer, yaitu sumber arus 
tunggal dan potensial diukur hanya pada satu titik. 
Pada kenyataannya pengiriman/injeksi arus harus 
dilakukan menggunakan dua elektroda yang masing-
masing dihubungkan ke kutub positif (sebagai 

current source) dan kutub negatif sumber arus 
(sebagai current sink). Demikian pula dengan 
pengukuran potensial pada dasarnya adalah 
pengukuran beda potensial, yaitu potensial pada 
suatu titik relatif terhadap titik yang lain.  
Konfigurasi pole-pole merupakan konfigurasi 
elektrode yang paling sering digunakan untuk 
survei resistivitas 3-D. Pada dasarnya konfigurasi 
pole-pole ini hanya memanfaatkan dua elektroda 
saja, yaitu elektroda arus (C1) dan elektrode 
lainnya berupa elektroda potensial (P1) seperti 
diperlihatkan pada gambar  berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1. Konfigurasi pole-pole 
 
Harga resistivitas semu yang didapatkan 

dengan konfigurasi pole-pole ini adalah:  

2 aRρ π=                

dengan : 
ρ  = resistivitas semu (apparent resistivity) 
a = spasi elektroda (jarak antara elektroda C1 dan 

P1) 
R = resistivitas yang terukur langsung dii lapangan. 
Dari persamaan di atas 2πa merupakan faktor 
geometri dari konfigurasi pole-pole. 
 
2.3. Lokasi Pengukuran. 
Lokasi pengukuran ini berada di Desa Kemuning 
Lor, Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember  
Provinsi Jawa Timur dengan lokasi terletak pada 
posisi S8031′8″  dan E113027′6″. Desa Kemuning 
Lor berjarak ± 15 km kearah utara kota Jember dan 
desa ini berada di dataran tinggi yang 
ketinggiannya ± 600 meter dari permukaan laut 
yang terdiri dari perbukitan. Titik longsor 
merupakan tebing setinggi ± 27 m terletak di RT. 
03 dusun Durungan dan berada di tengah-tengah 
pemukiman penduduk (gambar 2.2). Longsoran 
yang serupa pernah terjadi pada tahun 1985 dan 
1995  tetapi yang paling besar terjadi pada tahun 
2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 Peta Desa Kemuning Lor Kecamatan 

Arjasa  (Sumber: BAKOSURTANAL) 
Lintasan 1 sampai dengan lintasan 5 yang berada 
dekat dengan tebing (gambar 2.3). Luas areal 



Seminar Nasional Pascasarjana IX-ITS, Surabaya 12 Agustus 2009 
ISBN No. 

 

penelitian adalah 8 m x 30 m dengan jarak spasi 
antar lintasan adalah 2 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3.  Lokasi Penelitian dan penentuan 

lintasan pengukuran 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Penampang Horizontal 
Dari hasil pengolahan dengan perangkat lunak 
tersebut didapatkan distribusi harga tahanan jenis 
bawah permukaan berupa citra warna baik dalam 
bentuk penampang vertikal maupun penampang 
horizontal. Gambar 3.1 dan  3.2 memperlihatkan 
hasil pengolahan data pada iterasi ke 3 berupa 
citra warna yang menujukkan penyebaran 
resistivitas bawah permukaan pada daerah rawan 
longsor di Desa Kemuning Lor. Gambar 3.1 
merupakan penampang secara horizontal 
sedangkan Gambar 3.2 dalah bentuk penampang 
vertikal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1.   Penampang  horizontal dari hasil 

pengolahan data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2. Penampang vertikal dari hasil pengolahan 

data 
 
Pada penampang horizontal digambarkan sebaran 
distribusi tahanan jenis untuk setiap lapisan 

kedalaman. Dalam gambar  3.1  tersebut, 
ditunjukkan 4 (empat) buah penampang horizontal 
dengan ketebalan yang berbeda. Untuk 
mempermudah pembacaan hasil pengolahan 
tersebut, tabel 3.1 berikut ini menunjukkan ke 
dalaman dan harga resistivitas setiap lapisannya. 
 
Tabel 3.1 Sebaran Tahanan Jenis Sebagai Fungsi 

Kedalaman pada Penampang Horizontal 
searah sumbu-x. 
 

No 
Irisan 

(sb-x) 

Ketebalan 

(m) 

Resistivita

s (Ωm) 

1 I 0,00 – 2,00 8,8 – 201 

2 II 2,00 – 4,00 8,8 – 201 

3 III 4,00 – 6,00 8,8 – 76,4 

4 IV 6,00 – 8,00 8,8 – 76,4 

 
Untuk mempermudah persepsi dalam 
penggambaran susunan lapisan horizontal dan 
vertikal tersebut, hasil pengolahan pada gambar 
3.1. dan 3.2.  tersebut ditunjukkan dalam perspektif 
penampang horizontal dan perspektif vertikal 
dengan bantuan perangkat lunak pengolahan grafik 
(Adobe Photoshop CS 2). Gambar 3.3 merupakan 
penampang horizontal. 
  x     
           
 
 
            y 
                                Ketebalan 6,00 – 8,00 m    
        Ketebalan 4,00 – 6,00 m 
 
   Ketebalan 2,00 – 4,00 m 
                   Ketebalan 0,00 – 2,00 m  

 

  z 
Gambar 3.3. Penampang vertikal susunan  
                      lapisan  bawah  permukaan 
                      arah sumbu-y dan sumbu-z 

 
Pada gambar 3.3. menunjukan bahwa persebaran 
nilai resistivitas arah horizontal yang sejajar 
dengan sumbu x. Pada ketebalan  0,00 m sampai 
dengan 2,00 m memiliki nilai resistivitas dari 8,8 
Ωm hingga 201 Ωm, pada ketebalan 2,00 m 
sampai dengan 4,00 m mempunyai nilai resistivitas 
mulai dari  8,8 Ωm  hingga  201, pada ketebalan 
4,00 m sampai dengan 6,00 m memiliki nilai 
resistivitas berkisar antara 8,8 Ωm  hingga 76,4 Ωm 
dan pada kedalaman 6,00 m sampai dengan 8,00 
m memiliki nilai resistivitas 8,8 Ωm  hingga 76,4 
Ωm. 
Pada ketebalan 0,00 m sampai 2,00 m terdapat 
anomali yang tinggi dengan pencitraan warna 
merah, pada ketebalan ini diduga terdapat rongga 
udara dan juga dibawahnya terdapat anomali yang 
rendah dengan pencitraan warna biru muda, 
diperkirakan sebagian rongga udara berisi air. 
Pada ketebalan 2,00 m sampai 4,00 m juga 
terdapat anomali yang tinggi dengan pencitraan 
warna merah, pada ketebalan ini terdapat rongga 
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udara dan dibawahnya terdapat anomali yang 
rendah dengan pencitraan warna biru muda, ini 
diduga terdapat rongga yang terisi oleh air. 
Sedangkan pada ketebalan 4,00 m sampai 6,00 m 
dan 6,00 m sampai 8,00 m tidak terdapat anomali 
yang tinggi tetapi terdapat anomali yang rendah 
dengan pencitraan warna biru muda, ini 
menunjukkan bawah  terdapat rongga yang terisi 
air. Berdasarkan gambar 3.1 dan anomali dapat 
disimpulkan bahwa lapisan di bawah permukaan 
terdapat tanah jenuh yang arahnya menuju kearah 
tebing yang saturasi air tinggi. Dari hasil 
pengolahan data dengan penyebaran nilai 
resistivitas pada masing-masing ketebalan memiliki 
error RMS 14,4%. 

 
3.2 Penampang Vertikal 
Pada penampang horizontal digambarkan sebaran 
distribusi tahanan jenis untuk setipa lapisan 
kedalaman. Dalam gambar  3.1  tersebut, 
ditunjukkan 4 (empat) buah penampang vertikal 
dengan kedalaman yang berbeda. Untuk 
mempermudah pembacaan hasil pengolahan 
tersebut, tabel 3.2 berikut ini menunjukkan ke 
dalaman dan harga resistivitas setiap lapisannya. 

 
Tabel 3.2 Sebaran Tahanan Jenis Sebagai Fungsi 

Kedalaman pada Penampang Vertikal 
searah  

 
No Irisan 

(arah 

sumbu-y) 

Ketebalan 

(meter) 

Harga 

resistivitas 

(Ωm) 

1 I 0,00 – 1,40 6,8 – 201 

2 II 1,40 – 3,01 6,8 – 201 

3 III 3,01 – 4,86 11,1 – 124 

4 IV 4,86 – 6,99 11,1 - 124 

 
Untuk mempermudah persepsi dalam 
penggambaran susunan lapisan horizontal dan 
vertikal tersebut, hasil pengolahan pada gambar 
3.1. dan 3.2.  tersebut ditunjukkan dalam perspektif 
penampang horizontal dan perspektif vertikal 
dengan bantuan perangkat lunak pengolahan grafik 
(Adobe Photoshop CS 2) Gambar 3.4 merupakan 
penampang vertikal. 
  
    y 

                       Kedalaman 0,00 – 1,40 m    
    
                      Kedalaman 1,40 – 3,01 m 

                                  x 
       Kedalaman 3,01 – 4,86 m 

 
       Kedalaman 4,86 – 6,99 mr 

                                    
           

 z   
 
Gambar 3.4 Penampang persepektif vertikal 

susunan l  apisan tanah bawah 
permukaan. 

 
Menurut penampang lapisan vertikal pada 
kedalaman 0,00 m sampai 1,40 m  memiliki nilai 
resistivitas 6,60 Ωm hingga 47,1 Ωm, pada 

kedalaman 1,40 m sampai 3,01 m memiliki nilai 
resistivitas  6,6 Ωm  hingga 201 Ωm, pada 
kedalaman 3,01 m sampai 4,86 m memiliki nilai 
resistivitas 6,60 Ωm hingga 47,1 Ωm  dan pada 
kedalaman  4,86 m sampai 8,99 m mempunyai nilai 
resistivitas  6,60 Ωm hingga  47,1 Ωm. Dari hasil 
pengolahan data dengan penyebaran nilai 
resistivitas pada masing-masing kedalaman 
memiliki error RMS 14,4%.  
Menurut gambar 3.2 pada kedalaman 1,40 m 
sampai 3,01 m terdapat anomali tinggi dengan 
pencitraan warna merah, pada kedalaman ini 
diduga terdapat rongga. Pada kedalaman 3,01 m 
sampai 4,86 m terdapat anomali rendah dengan 
pencitraan warna biru muda diduga bagian dari 
rongga itu diisi oleh air. Dan pada kedalaman 4,86 
m sampai 6,99 m terdapat anomali rendah pada 
kedalaman ini juga terdapat tanah yang saturasi air 
tinggi, maka dapat simpulkan bahwa pada area ini 
diperkirakan terdapat tanah jenuh. 

 

3.3. Korelasi Data Bor 
Dalam menginterpretasi data hasil pengolahan di 
atas, diperlukan adanya data pendamping yaitu 
berupa data sumur bor. Data tersebut digunakan 
sebagai data pengikat dari hasil pengolahan data 
lapangan yang berupa nilai tahanan jenis setiap 
lapisan batuan. Dalam penelitian ini diperoleh 1 
data sumur bor yaitu data sumur bor BH 1. Dari 
data sumur bor tersebut sampai kedalaman 30 
meter yang terdiri dari lempung, lempung lanau  
dan lanau berpasir (Gambar) sumur bor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari data di atas, dikorelasikan dengan data hasil 
pengolahan, sehingga hasil pengolahan data 
lapangan yang berupa nilai tahanan jenis lapisan 
batuan dan data bor. Dari hasil pengolahan data 
resistivitas dan data bor tidak terdapat perbedaan 
jenis tanah dibawah permukaan pada daerah 
penelitian, interpretasi dengan data bor.  
 
 

D R I L L I N G  L O G
Project No. : 1 Project /Location : Kemuning Lor Type of Drilling Rotary Remarks.
Bore Hole No. : BH 1 Kec. Arjasa Kab. Jember Date 05 - 08 Agustus 08 UD = Undisturb Sample
Water Table : tdk terlihat Elevation : ± 0,0 ( muka tanah setempat ) Driller P. Sampun SPT = SPT Test
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3.4. Penampang 3-Dimensi 
Penggabungan penampang perspektif horizontal 
(gambar 3.1) dan penampang perspektif vertikal 
(gambar 3.2) memberikan suatu bentuk perspektif 
3-Dimensi berupa blok citra warna yang berbeda-
beda antara arah barat dengan yang arah timur.  
Bedasarkan data hasil inversi dengan 
menggunakan Software Res3dinv kemudian 
dimasukkan dan diolah dengan menggunakan  
software Rockwork maka diperoleh gambar 3-
Dimensi. Distribusi warna tersebut mereprentasi-
kan penyebaran resistivitas tanah bawah 
permukaan. Gambar 3.5 berikut ini menunjukkan 
penampang perspektif 3-Dimensi dengan distribusi 
resistivitas yang berbeda. 

 
 

 

 

   S     S          N N      N N    S 

                                                                               S 

 

 

 (a)                       (b) 
Gambar 3.5. Penampang perspektif 3-Dimensi 

Tahanan Jenis Bawah Permukaan 
 
Menurut gambar 3.5 yaitu berupa gambar 3-
Dimensi di atas, pada arah sebelah barat memiliki 
nilai resistivitasnya yang tinggi sedangkan ke arah 
sebelah timur memilik nilai resistivitas yang rendah, 
ini merupakan tanah jenuh yang saturasi air tinggi. 
Apabila tanah jenuh tidak mampu menahan 
tekanan air yang besar diperkirakan akan 
menyebabkan terjadinya longsor. 
 
3.5. Jenis-jenis Batuan Berdasarkan Citra 

Warna 
Sebaran harga resistivitas tanah bawah permukaan 
ditunjukkan oleh citra warna pada hasil pengolahan 
data. Untuk mengetahui jenis-jenis lapisan 
tanah/batuan yang terdapat di bawah permukaan 
pada daerah tersebut, digunakan tabel 3.4 untuk 
mencocokkan harga resistivitas yang didapatkan 
dengan jenis batuan yang ada dan pencitraan 
warna kontur hasil pengolahan data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.6. Hasil pengolahan data dengan 

menggunakan Software Res3dinv 
 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan jenis-jenis 
tanah batuan bawah permukaan di daerah 
penelitian.  
 
Tabel 3.3 Citra warna jenis-jenis tanah dan batu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berdasarkan tabel warna dapat dilihat jenis-

jenis tanah batuan bawah permukaan di daerah 
penelitian. Tabel 3.3  di atas menunjukkan jenis 
tanah dan kedalamannya yang ditentukan 
berdasarkan tahanan  jenisnya dapat dilihat pada 
(tabel 3.4.) di bawah ini. 

 
Tabel 3.4 Tabel Jenis Tanah dan Kedalaman Hasil 

Penelitian 
 

No 
Kedalaman 

(m) 
Resistivitas 

(Ωm) Jenis tanah/batuan 

1 0,70 – 2,20 8,8 – 201 

Rongga udara, 
lanau pasiran, 
lempung basah 
lembek  

2 2,20 – 3,94 8,8 – 201 

Rongga udara, 
lanau pasiran 
lempung basah 
lembek  

3 3,94 – 5,83 8,8 – 76,4 
Lanau pasiran,  
lempung basah 
lembek  

4 5,83 – 9,22 8,8 – 76,4 
Lanau pasiran, 
lempung basah 
lembek  

5 9,22 – 10,8 8,8 – 76,4 
Lanau pasiran, 
lempung basah 
lembek  

6 10,8 – 13,9 17,6 – 76,4 Lanau pasiran 
7 13,9 – 17,4 17,6 – 124 Lanau pasiran  
8 17,4 – 21,4 29,1 – 124 Lanau pasiran 
9 21,4 – 26,0 29,1 – 124 Lanau pasiran 

 
 
3.5. Bidang Longsor 
Harga resistivitas mempunyai peranan penting 
dalam menentukan bidang longsor. Bidang longsor 
umumnya memiliki ketebalan yang relatif tipis 
dibandingkan ketebalan lapisan batuan lain yang 
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tidak mudah longsor dalam satu struktur lapisan 
bawah permukaan. Lapisan bidang longsor 
memiliki nilai tahanan jenis yang sangat berbeda 
dengan lapisan lainnya yang tidak mudah longsor. 
Perbedaan nilai resistivitas yang dimiliki bidang 
longsor menunjukkan suatu ketidak seragaman 
(anomali) dari suatu struktur lapisan bawah 
permukaan. 
Berdasarkan penampang vertikal (hasil pengolahan 
Software Rockwork dan tabel tersebut, diketahui 
bahwa bidang rawan longsor terletak pada ke 
dalaman sekitar 2 meter sampai 15 meter karena  
terdapat rongga udara dan  jenis tanahnya adalah 
tanah lempung, tanah lanau dan pasiran.  Nilai 
resistivitasnya lapisan 5,72 Ωm hingga 25,72 Ωm 
memiliki nilai yang cukup mencolok dengan lapisan 
di bawahnya. Diperkirakan bidang longsor yaitu 
daerah yang ditunjukan oleh anak panah pada 
penampang perspektif vertikal (gambar 3.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Bidang Longsor 
 
Gambar 3.5. Perkiraan bidang longsor pada 

struktur bawah permukaan di area 
penelitian  

 
3.6. Pembahasan  
Pada sub bab ini, akan dibahas mengenai distribusi 
resistivitas (tahanan jenis) dari hasil pengukuran 
geolistrik dengan konfigurasi pole-pole pada  area 
penelitian. Metode resistivitas ini adalah untuk 
mengetahui kondisi fisik lapisan bawah permukaan 
dengan melihat perbedaan sebaran nilai 
resistivitas. 
Nilai resitivitas yang diperoleh di lapangan diolah 
dengan menggunakan software Res3dinv melalui 
proses inversi dengan metode kuadrat terkecil. 
Proses inversi yang ada  dalam software Res3dinv 
sebagaimana dijelaskan dalam bab 2 tentang 
software Res3dinv. Dari hasil pengolahan data 
diperoleh sebaran nilai resistivitas bawah 
permukaan pada area penelitian berupa 4 (empat) 
penampang horizontal (gambar 3.1) dan 4 (empat) 
penampang vertikal (gambar 3.2). Nilai resistivitas 
bawah permukaan yang diperoleh berkisar antara 
6,8 Ωm hingga 201 Ωm dengan error RMS 14,4%, 
yang merupakan harga persen kesalahan antara 
nilai resistivitas yang didapatkan melalui 
permodelan terhadap nilai resistivitas batuan di 
bawah permukaan yang sebenarnya. Permodelan 
yang digunakan pada software Res3dinv ini berupa 
model bumi yang homogen yang berarti model 
bumi memiliki nilai resistivitas yang seragam. 
Pada gambar 3.1. menunjukan bawah pada 
ketebalan 0,00 m sampai 2,00 m dan 2,00 m 
sampai 4,00 terdapat anomali yang tinggi 201 Ωm 

dengan pencitraan warna merah, pada ketebalan 
ini diduga terdapat rongga udara dan juga 
dibawahnya terdapat anomali yang rendah 6,8 Ωm 
dengan pencitraan warna biru muda, diperkirakan 
sebagian rongga udara berisi air. 
Gambar 3.3 pada kedalaman 1,40 m sampai 3,01 
m  terdapat anomali tinggi 201 Ωm dengan 
pencitraan warna merah, pada kedalaman ini 
diduga terdapat rongga. Pada kedalaman 3,01 m 
sampai 4,86 m dan 4,86 m sampai 6,99 m terdapat 
anomali rendah 6,8 Ωm dengan pencitraan warna 
biru muda diduga bagian dari rongga itu diisi oleh 
air. Maka dapat simpulkan bahwa di bawah 
permukaan pada area ini diperkirakan terdapat 
tanah jenuh. 
Berdasarkan citra warna maka jenis tanah bawah 
permukaan pada area penelitian adalah tanah 
lempung dan tanah lanau pasiran. Jenis tanah ini 
sangat mudah meloloskan air apabila saturasi air 
jenuh akan mengurangi kuat geser dari tanah 
dibawahnya dan ini merupakan bidang yang 
mudah  longsor.   
Dari hasil inversi software Res3dinv kemudian 
diolah dengan menggunakan software Rockwork 
untuk memperoleh gambar 3-Dimensi. Dari hasil 
pengolahan dengan menggunakan software 
Rockwork  juga diduga di bawah permukaan pada 
area penelitian terdapat tanah jenuh. Pada ke 
dalaman sekitar 2 meter sampai 15 meter memiliki 
nilai resistivitasnya 5,72 Ωm hingga 25,72 Ωm 
memiliki nilai yang cukup mencolok dengan lapisan 
di bawahnya. Gambar 3.3 (a) dan 3.3 (b) yang 
menunjukkan penampang 3-Dimensi terlihat 
distribusi citra warna antara sebelah barat menuju 
kesebelah timur semakin menurun. Tanah jenuh ini 
dibawah permukaan yang dapat saturasi air yang 
tinggi dan tidak tembus kebagian tebing sedangkan 
air yang keluar berupa rembesan air yang keluar 
dari pori-pori tanah. Dan lokasi tersebut berada 
sangat dekat dengan tebing longsoran diperkirakan 
pada saat tanah jenuh  saturasi air maksimum dan 
tidak mampu menaham tekanan air.  
Jika terjadi curah hujan yang tinggi struktur 
semacam ini tidak akan mampu menahan jumlah 
air yang besar dan tekanan air yang tinggi, maka 
akan diperkirakan akan terjadi longsor. 
 
4. Simpulan 
Berdasarkan analisa terhadap data yang diperoleh 
serta pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat disimpulkan adalah sebagai berikut : 
1. Survei geolistrik dengan menerapkan metode 

resistivitas 3-Dimensi dalam hal ini dapat 
menggambarkan penyebaran resistivitas 
bawah permukaan pada daerah rawan 
longsor. 

2. Terdapat bidang rawan longsor terletak pada 
ke dalaman sekitar 2 meter sampai 15 meter 
berupa tanah jenuh apabila saturasi air, jenis 
tanah di area penelitian ini adalah lempung 
dan lanau berpasir dengan nilai resistivitasnya 
lapisan 2,72 Ωm hingga 95, 72 Ωm, dan jenis 
tanah ini tidak kuat apabila saturasi air jenuh 
maka diperkirakan akan terjadi longsoran 
dengan arah menuju tebing. 

3. Upaya mitigasi yang harus dilakukan dalam 
bentuk non struktural, diantaranya seperti 

S N 
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menghindari daerah yang dekat dengan 
bencana longsor dengan cara perencanaan 
tata ruang dan wilayah serta memberdayakan 
masyarakat dengan cara mengadakan 
penghijuan kembali daerah longsor serta pada 
daerah longsor jangan dijadikan daerah 
pertanian. 
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