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ABSTRAK 

Telah dilakukan penyelidikan terhadap keberadaan lapisan dan struktur bawah permukaan menggunakan 

metode Geolistrik dan Georadar (Ground Penetrating Radar) di Kawasan Industri Makassar (KIMA), Sulawesi 

Selatan. Dalam kesempatan penyelidikan ini, dilakukan pengukuran geolistrik sebanyak 3 lintasan, antara lain lintasan 

1 sepanjang 470 m, lintasan 2 sepanjang 470 m dan lintasan 3 sepanjang 360 m dengan konfigurasi Dipole – dipole 

jarak antara elektroda 10 m, serta pengukuran georadar sebanyak 1 lintasan sepanjang 140 m. Hasil pengolahan data 

diperoleh nilai resistivitas 1,5 – 10 Ohm.m diinterpretasi sebagai jenis lapisan Alluvial, rentang nilai resistivitas 11 – 

89 Ohm.m diinterpretasi sebagai jenis lapisan Tuff vulkanik, dan rentang nilai resistivitas > 90 Ohm.m diinterpretasi 

sebagai jenis lapisan Batugamping, sedangkan pada interpretasi georadar didapatkan 1 profil radargram yang 

menunjukkan lapisan bawah permukaan dengan 3 lapisan. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa lapisan penyusun 

daerah penyelidikan terdiri atas lapisan alluvial, tanah berkerikil, tanah lempung, tuff vulkanik (batuan gunungapi), 

breksi dan sedimen laut berupa batugamping.  

Kata kunci: Geolistrik, Georadar, Lapisan tanah, Makassar, KIMA. 

I. PENDAHULUAN 

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, metode geofisika 

sekarang ini telah intensif digunakan untuk penyelidikan geoteknik dan lingkungan. Kegiatan 

perencanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia sedang berlangsung, dimana pada proses 

perencanaan sangat membutuhkan informasi mengenai kondisi tanah/batuan yang ada di atas 

permukaan maupun bawah permukaan. Dalam rangka memenuhi informasi tersebut, upaya 

penyelidikan perlu dilakukan dengan mengamati kondisi tanah/batuan yang tersingkap di 

permukaan, sedangkan untuk mengetahui kondisi tanah/batuan di bawah permukaan perlu 

dilakukan suatu penyelidikan geologi dan geologi teknik bawah permukaan. Metode geolistrik dan 

georadar dapat digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan. Metode geolistrik 

merupakan salah satu metode geofisika yang dapat mengukur nilai hambatan jenis (resistivitas) 

suatu medium sehingga didapatkan hasil berupa jenis batuan yang ada di area kerja, sedangkan 

metode georadar memanfaatkan pemantulan sinyal yang dipancarkan oleh pemancar (transmitter) 

dan diterima oleh rangkaian penerima (receiver) sehingga didapatkan hasil berupa layer per 

lapisan batuan. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur lapisan bawah 

permukaan di area Kawasan Industri Makassar. Pada penyelidikan ini, digunakan 2 (dua) metode 

yaitu Metode geolistrik (hambatan jenis) dan metode georadar, hal ini dilakukan karena metode 

geolistrik (hambatan jenis) sangat baik untuk mengetahui kondisi atau struktur geologi bawah 
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permukaan berdasarkan variasi tahanan jenis batuannya serta metode georadar yang baik untuk 

mengetahui lapisan dan memverifikasi informasi yang diperoleh metode geolistrik. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Geolistrik 

Geolistrik merupakan salah satu metoda geofisika yang digunakan untuk mempelajari 

kondisi dibawah permukaan bumi dengan memanfaatkan sifat kelistrikan batuan terhadap 

sifat fisis dari batuan itu sendiri. Prinsip kerja metode geolistrik dilakukan dengan cara 

menginjeksikan arus listrik ke permukaan tanah melalui sepasang elektroda (AB) dan 

mengukur beda potensial (MN) dengan sepasang elektroda yang lain, sehingga dapat 

menghitung nilai resistivitas batuan yang ada di bawah permukaan bumi. Adapun faktor 

yang dapat mempengaruhi nilai resistivitas antara lain adalah porositas, kandungan air, dan 

mineral penyusun yang berbeda sehingga nilai resistivitas yang diperoleh akan berbeda satu 

sama lainnya.  

 
Gambar 1. Konsep Penjalaran Arus Listrik pada Konfigurasi Dipole – Dipole 

b. Georadar 

Georadar merupakan salah satu metoda geofisika yang berteknologi tinggi, metode georadar 

pada umumnya digunakan untuk pencitraan resolusi tinggi struktur dibawah permukaan 

bumi dengan memanfaatkan sifat penjalaran gelombang elektromagnetik (EM) berfrekuensi 

tinggi. Prinsip kerja metode georadar dilakukan dengan memancarkan sinyal atau 

gelombang elektromagnetik oleh antenna Transmitter (Tx) yang kemudian sinyal hasil 

pantulan dan hamburan dari transmitter akan diterima oleh antenna Receiver (Rx). Ketika 

gelombang yang di transmisikan dari transmitter mengenai suatu benda atau material di 

bawah permukaan yang memiliki konduktivitas yang tinggi, maka amplitude gelombang 

yang terekam di receiver akan sangat kecil. Selain nilai konduktivitas, georadar juga 

dipengaruhi oleh konstanta dielektrik, dan permeabilitas magnetik dari suatu material atau 

medium. 
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Gambar 2. Ilustrasi Penjalaran Gelombang saat Pengukuran Georadar  

c. Geologi Regional 

 
Gambar 3. Peta Geologi daerah Pengukuran (Sukamto dan Supriatna, 1982) 

Daerah penyelidikan termasuk dalam peta geologi lembar Ujung Pandang, Benteng, dan 

Sinjai, Sulawesi. Skala 1: 250.000. Berdasarkan informasi dari peta geologi, batuan 

penyusun Kota Makassar terdiri dari 3 (tiga) satuan batuan, yakni: Formasi Camba, Formasi 

Baturape – Cindako, dan satuan alluvial dan pantai. 

Formasi Camba (Tmc) menindih tak selaras batuan – batuan yang lebih tua. Formasi 

Camba, merupakan batuan sedimen laut yang berselingan dengan batuan gunung api, 

menyebar dari Utara ke Selatan bagian sebelah Timur Kota Makassar. Batuan Vulkanik 

Camba merupakan batuan yang terdiri dari tufa halus, tufa pasir, dan berselingan dengan 

lapili, dan breksi vulkanik serta di beberapa tempat dijumpai fragmen batu gamping. 
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Formasi Baturape – Cindako merupakan batuan dari hasil erupsi gunung api baik berupa 

efusif maupun eksplosif. Satuan ini merupakan satuan batuan gunungapi yang berumur 

Kuarter (Plistosen) dan tersebar di bagian Selatan Kota Makassar, yang terdiri dari lelehan 

lava dan tersisip tufa halus sampai kasar, breksi vulkanik dengan kedudukan lapisan batuan 

Timur Laut – Barat Daya. 

Satuan Alluvial dan Pantai merupakan batuan dari hasil dari sedimentasi laut, Satuan ini 

merupakan satuan yang tersebar di bagian timur Kota Makassar, yang terdiri dari kerikil, 

pasir, lempung, lumpur, dan batugamping coral.  

 

 

III. METODE 

Akuisisi data geolistrik dan georadar dilakukan di area Kawasan Industri Makassar (KIMA), 

Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akuisisi data dilakukan pada 12 – 13 September 

2019 saat cuaca cerah. 

a. Metode Geolistrik 

Akuisisi pengukuran geolistrik adalah Syscal R1 Switch 48 produk dari IRIS Instrument. 

Panjang bentang lintasan 1 dan 3 masing – masing adalah 470 meter dengan jumlah elektroda 

yang digunakan 48, spasi antar elektroda 10 m, sedangkan untuk lintasan 2 sepanjang 360 m 

dengan jumlah elektroda yang digunakan 36 spasi antar elektroda  10 m. Adapun konfigurasi 

dalam akuisisi geolistrik adalah Dipole – dipole. 

b. Metode Georadar 

Panjang bentang lintasan deteksi georadar adalah 140 m yang mana hal tersebut mewakili area 

deteksi. Alat yang digunakan untuk melakukan akuisisi data georadar UTSI Electronics 

frekuensi 100 MHz. 

 

IV. HASIL DAN INTERPRETASI DATA 

Interpretasi lapisan bawah permukaan dengan metode geolistrik konfigurasi dipole – dipole di area 

Kawasan Industri Makassar, di dasarkan/mengacu pada tabel resistivitas Telford tahun 1990. Hasil 

identifikasi penampang lintasan adalah sebagai berikut; 

A. Geolistrik 

Lintasan 1  

 
Gambar 4. Penampang Lintasan Geolistrik 1 

Gambar 4. merupakan gambar penampang yang dibuat dengan menggunakan RES2DINV. 

Daerah yang mempunyai nilai resistivitas rendah yakni berkisar antara 1,5 – 10 Ohm.m dengan 
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kedalaman variasi  0 – 20 meter diinterpretasikan sebagai lapisan aluvium. Lapisan yang 

mempunyai nilai resistivitas sedang yaitu 11 – 89 Ohm.m diinterpretasikan sebagai batuan tuff 

vulkanik yang berselingan – batugamping dengan kedalaman variasi  0 – 30 meter, sedangkan 

lapisan yang mempunyai nilai resistivitas > 90 Ohm.m dan terdapat pada kedalaman variasi  0 – 

6  meter dan pada kedalaman  20 – 70 meter diinterpretasikan sebagai batugamping. Batugamping 

pada umumnya mempunyai sifat fisis yang keras. 

 

 

 

 

 

Lintasan 2 

 
Gambar 5. Penampang Lintasan Geolistrik 2 

Gambar 5. merupakan gambar penampang yang dibuat dengan menggunakan RES2DINV. 

Daerah yang mempunyai nilai resistivitas rendah yakni berkisar antara 1,5 – 10 Ohm.m dengan 

kedalaman variasi  0 – 10 meter dan  0 – 30 meter diinterpretasikan sebagai lapisan aluvium. 

Lapisan yang mempunyai nilai resistivitas sedang yaitu 11 – 89 Ohm.m merupakan tuff vulkanik 

berselingan dengan batugamping yang berada pada kedalaman variasi  2 – 30 meter, sedangkan 

lapisan yang mempunyai nilai resistivitas tinggi yaitu lebih dari 90 Ohm.m dan terdapat pada 

kedalaman variasi  3 – 81  meter dan juga mendominasi lapisan bawah area kerja merupakan 

batugamping. Batugamping pada umumnya mempunyai sifat fisis yang keras. Tuff vulkanik yang 

berselingan dengan batugamping ini masuk ke dalam Formasi Camba. 

Lintasan 3 

 
Gambar 6. Penampang Lintasan Geolistrik 3 

Gambar 6. adalah gambar penampang dari hasil pengambilan data Geolistrik di lapangan.  

Daerah yang mempunyai nilai resistivitas rendah yakni berkisar antara 1,5 – 10 Ohm.m dengan 

kedalaman variasi  0 - 15 meter dan  10 – 35 meter diinterpretasikan sebagai lapisan aluvium. 

Lapisan yang mempunyai nilai resistivitas sedang yaitu 11 – 89 Ohm.m merupakan tuff vulkanik 

berselingan dengan batugamping yang berada pada kedalaman variasi  0 – 30 meter, sedangkan 

lapisan yang mempunyai nilai resistivitas tinggi yaitu lebih dari 90 Ohm.m dan terdapat pada 

kedalaman variasi  0 – 10  meter dan pada kedalaman  10 – 70 meter merupakan batugamping. 
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Batugamping pada umumnya mempunyai sifat fisis yang keras. Tuff vulkanik yang berselingan 

dengan batugamping ini masuk ke dalam Formasi Camba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Georadar 

Radargram  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi bawah permukaan yang mewakili lintasan 1 s/d 3 hasil deteksi georadar menunjukkan 

adanya 3 layer berdasarkan perbedaan amplitudo. Setelah diintegrasikan dengan data geolistrik, 

layer pertama dengan kedalaman  0 – 6 meter diindikasikan sebagai batugamping, layer kedua di 

kedalaman  6 – 16 meter diindikasikan sebagai lapisan alluvium, dan layer ketiga di kedalaman 

16 – 34 meter diindikasikan sebagai batugamping atau tuff vulkanik (Formasi Camba). 

V. KESIMPULAN 

Dari hasil pengolahan geolistrik dan georadar dapat disimpulkan, bahwa: 

1. Material yang terdapat pada area kerja diindikasikan terdiri atas lapisan aluvium berupa tanah 

lempung pasiran dan terdapat pada kedalaman  6 – 16, endapan sedimen laut yang berupa 

batugamping yang berselingan dengan batuan gunungapi berupa tuff vulkanik pada kedalaman 

± 0 – 6 meter dan ± 16 – 34 meter. 

2. Ditemukan singkapan batugamping pada area kerja. Berdasarkan singkapan tersebut, 

batugamping ditemukan mulai dari permukaan hingga kedalaman sekitar ± 60 cm dan 

diperkirakan menerus hingga kedalaman ± 6 meter. Hal ini menandakan jika analisa hasil 

geolistrik dan georadar sesuai dengan keadaan di lapangan. 

 

Layer 2 

Layer 3 

Layer 1 
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VI. SARAN 

Keberadaan material/medium batugamping dan tuff vulkanik yang berselingan, membuat hal ini 

sulit untuk menentukan secara pasti nilai resistivitas, sehingga disarankan untuk dilakukan proses 

lanjutan test pit dengan uji borehole. 
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