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Metode tahanan jenis adalah salah satu dari metode geolistrik yang digunakan 
untuk mempelajari keadaan bawah permukaan dengan cara mempelajari sifat aliran 
listrik di dalam batuan di bawah permukaan bumi.  Metode geolistrik adalah salah 
satu cara metode geofisika untuk mendeteksi lapisan batuan di bawah permukaan 
tanah.  Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kedalaman batuan dasar di Desa 
Pacekelan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dengan menggunakan metode 
tahanan jenis (resistivitas) konfigurasi Schlumberger. 

Metode tahanan jenis ini untuk mengetahui jenis pelapisan batuan didasarkan 
pada distribusi nilai resistivitas tiap lapisan.  Pada penelitian ini yang dilakukan 
adalah dengan menginjeksikan arus melalui elektroda arus sehingga menimbulkan 
beda potensial melalui elektroda potensial.  Harga tahanan jenis dapat diturunkan dari 
nilai arus dan beda potensial dari berbagai jarak elaktroda yang berbeda.  Pada metode 
tahanan jenis bumi diasumsikan bersifat homogen isotropic dimana nilai tahanan jenis 
yang terukur bukan merupakan harga sebenarnya akan tetapi merupakan nilai tahanan 
jenis semu (apparent resistivitas). 

Hasil dari pengukuran dilapangan berupa beda potensial dan arus dapat 
digunakan untuk menghitung harga resistivitas semu.  Setelah diperoleh harga 
resistivitas semu kemudian dibuat matching curve, dalam hal ini dilakukan 
menggunakan perhitungan computer dengan program interpex-1D untuk mengetahui 
nilai resistivitas kedalaman tiap lapisan.  Setelah itu nilai rsistivitas, kedalaman dan 
ketebalan lapisan diolah secara manual untuk mendapatkan penampang 2D.  15 titik 
pengukuran dibagi menjadi 4 penampang lapisan yang mewakili bentangan daerah 
penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiap-tiap penampang lapisan terbagi atas 
tiga lapisan batuan dan batuan dasar pada daerah penelitian ditemukan pada lapisan 
ketiga dan memiliki nilai resistivitas >30 mΩ  dengan kedalaman >50m.  Batuan 
dasar dapat ditemukan pada tiap-tiap PAC pada lapisan ketiga, kecuali pada titik 8 
jalur PAC 4 karena pada kedalaman 96,71m belum menunjukkan adanya kedalaman 
batuan dasar. 
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