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SARI BACAAN 

 

Pulau Bangka berada pada jalur timah Indonesia dengan dominasi mineral kasiterit 

sebagai mineral pembawa timah. Survei geolistrik resistivitas dan induksi polarisasi 

dengan menggunakan konfigurasi dipole-dipole dilakukan untuk mengetahui 

keberadaan mineral kasiterit di bawah permukaan daerah Pemali, Bangka Belitung. 

Pengukuran di lapangan dengan 7 lintasan yang panjangnya 830 meter dan 664 

meter menghasilkan data resistivitas semu dan chargebilitas semu. Pengolahan data 

menggunakan perangkat lunak Res2DInv untuk memperoleh penampang 2D dan 

Oasis montaj untuk memperoleh penampang 3D. Hasil pengolahan data resistivitas 

dan chargebilitas seluruh lintasan, terdapat nilai resistivitas tinggi ( > 632.64 

Ohm.m) dan chargebilitas sedang (3 msec – 12 msec) yang menunjukkan 

keterdapatan zona mineralisasi kasiterit dengan batuan granit sebagai batuan 

pembawa. 

Kata Kunci: Geolistrik, Resistivitas, Induksi polarisasi, Dipole dipole, Kasiterit 
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ABSTRACT 

Bangka Island is on Indonesia's tin path dominated by Cassiterite mineral  as tin 

mineral carrier. Survey of geoelectrical resistivity and induced polarization by using 

dipole-dipole configuration is done to know the existence of Cassiterite mineral on 

subsurface of Pemali area, Bangka Belitung. Field measurements of 7 trajectories 

with 830 meters long and 664 meters yielded apparent resistivity data and apparent 

chargeability. Data processing uses Res2DInv software to obtain 2D cross section 

and Oasis Montaj to obtain 3D cross sections. Results of data processing of 

resistivity and chargeability throughout the trajectory, there is high resistivity value 

(> 632.64 Ohm.m) and medium chargeability (3 msec - 12 msec) indicating the 

availability of mineralization cassiterite zones with granite as rock carrier. 

Keywords : Geoelectrical, Resistivity, Induced polarization, Dipole dipole, 

Cassiterite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah 

limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi 

dengan judul Indentifikasi Zona Mineralisasi Kasiterit Dengan Menggunakan 

Induksi Polarisasi Dan Resistivitas Daerah Pemali Bangka Belitung Shalawat 

serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, 

keluarga, para sahabat beliau dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah 

beliau hingga akhir zaman. 

Terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Abd 

Sulfiadi Kasman dan Ibunda Rusnia yang senantiasa mendoakan, mendukung dan 

memberikan dorongan, semangat, cinta dan kasih sayang kepada penulis hingga 

menjadi seperti sekarang ini. Dalam penulisan skripsi Tugas Akhir ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan dan membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada : 

1. Bapak Dr Muhammad Hamzah MT selaku pembimbing utama dan Bapak 

Syamsuddin, S.Si, MT selaku pembimbing pertama di kampus yang telah 

memberikan perhatian, bimbingan, nasihat dan masukan-masukan kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi tugas akhir . 



vii 
 

2. Bapak Setiawan, selaku Kepala eksplorasi PT TIMAH yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis dalam melakukan pengambilan data Tugas Akhir. 

Bapak Hidayat, dan Bapak Cinra, selaku pembimbing di kantor maupun di 

lapangan. 

3. Bapak Dr Muhammad Altin Massinai,MT.surv, Ibu Makhrani, S.Si, M.Si, 

Bapak Sabrianto Aswad, S.Si, MT, selaku penguji yang telah memberikan 

koreksi dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 

4. Bapak Dr. H. Muhammad Altin Massinai, MT.surv sebagai Ketua Prodi 

Geofisika, Ibu Dra. Maria, M.Si selaku Penasihat Akademik, serta seluruh staf 

dosen pengajar dan pegawai jurusan fisika FMIPA Unhas yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menjalani studi hingga 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Teman-teman “ANGKER 2013” terimakasih atas kebersamaannya dari Maba 

hingga sekarang terkhusus buat Kanda Oceng, Ijul, Boy, Illo, Kanda 

Bahrul,S.Si, Kanda Take, Kanda Udin,S.Si, Fikri, Saldi,S.Si, Kanda 

Wahyu, Abang Bolong, La Cholid, Ii Anca,S.Si dan Iqlal Manai, S.Si. Maaf 

tak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih untuk menjadi 88 orang saudara 

tak sedarah namun berbekas. 

6. Teman teman MIPA 2013 (13ROS) “SEMANGAT KEMIPAAN” : yang tak 

sempat penulis sebutkan satu persatu terimah kasih atas kebersamaannya 

selama ini tetap dalam ikatan persaudaraan. 



viii 
 

7. Kanda-kanda yang telah berbagi ilmu dan petunjuk kepada penulis warga 

Himafi FMIPA Unhas.” JAYALAH HIMAFI FISIKA NAN JAYA” Warga 

KM FMIPA Unhas “Use Your Mind Be The Best” 

8. Adik-Adik Fisika 2014, 2015 dan 2016 terima kasih dan selamat berjuang 

menyelesaikan studi serta berorganisasi di Himafi FMIPA Unhas. 

9. Tim Porter/Helper Selama pengukuran di Pemali: Bang Beta, Bang Firman, 

Bang Tyas, terimah kasih atas batuannya. 

10. Keluarga besarku yang telah memberi dukungan moral maupun moril selama 

penulis melaksanakan kuliah.  

11. Semua pihak yang membantu penulis selama menempuh studi yang tidak 

sempat disebutkan  satu persatu. 

Semoga skripsi tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Penulis 

telah mengerahkan segala kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini, namun 

sebagai manusia yang memiliki kekurangan, penulis menyadari bahwa masih 

banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena sesungguhnya 

kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari Anda sangat penulis harapkan. 

       Makassar,  22 Januari 2018 

 

        Penulis  

 

 



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………   i 

HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………..  ii 

PERNYATAAN………………………………………………………………...  iii 

SARI BACAAN…………………………………………………………………  iv 

ABSTRACT……………………………………………………………………..   v 

KATA PENGANTAR…………………………………………………………..  vi 

DAFTAR ISI………………………………………………………...………….  ix 

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………...……………  xi 

DAFTAR TABEL…………………………………………...………………...  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN………………………………...……………………..   xiv 

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………... 1 

I.1 Latar Belakang………………………………………………………………… 1 

I.2 Ruang Lingkup…………………………………………………………...…… 4 

I.3 Tujuan…………………………………………………………………………. 4 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA………………………………………………… 5 

II.1 Geologi Regional……………………………………………………………... 5 

II.2 Timah…………...……………………………………………………………. 9 

II.2.1. Pembentukan Timah Primer……………………………………………….. 9 

II.2.2. Kasiterit (SnO2)……………………...…………………………………... 12 

II.3  Metode Geolistrik…………………………………………………………... 14 

II.4 Aliran Arus Listrik di Permukaan Bumi…………………………………….. 15 

II.6 Metode Induced Polarization (IP)……...…………………………………… 19 

II.6.1. Polarisasi Membran………………………………………………………. 20 

II.6.2. Polarisasi Elektroda………………………………………………………. 21 

II.6.3. Pengukuran Metode IP ……...…………………………………………… 21 

II.6.4. Konfigurasi Dipole Dipole…...…………………………………………... 25 

II.7 Pemodelan Inversi…………...……………………………………………… 26 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN……...……………………………... 36 

III.1 Lokasi Penelitian ………………………...……………………………….... 36 



x 
 

III.2 Peralatan………………………...…………………………………………. 36 

III.3 Data………………………………...………………………………………  37 

III.4 Prosedur Penelitian……………...…………………………………………. 37 

III.4.1. Prosedur Pengambilan data di lapangan…………………………………. 37 

III.4.2 Pengolahan data………………………………...………………………... 38 

III.5. Interpretasi…………………………………...……………………………. 39 

III.6 Bagan Alir Penelitian………………………………………………………. 40 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN……………………………………….. 41 

IV.1  Lintasan Pengukuran………………………………………………………. 41 

IV.2. Hasil dan Pembahasan…………...………………………………………... 42 

IV.2.1. Lintasan 1………………………………………………………………... 43 

IV.2.2. Lintasan 2………………………………………………………………... 45 

IV.2.3. Lintasan 3………………………………………………………………... 47 

IV.2.4. Lintasan 4………………………………………………………………... 49 

IV.2.5. Lintasan 5………………………………………………………………... 51 

IV.2.6. Lintasan 6………………………………………………………………... 53 

IV.2.7. Lintasan 7………………………………………………………………... 55 

VI.3. Pseudosection 3D Overlay Zona Mineralisasi Kasiterit…………………... 57 

BAB V PENUTUP……………………………………………………………… 59 

V.1  Kesimpulan……………………………………………...…………………. 59 

V.2  Saran………………………………………………………………………... 59 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

  



xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Sabuk timah asia tenggara ............................................................... 6 

Gambar 2.2 Jalur Timah Indonesia ..................................................................... 6 

Gambar 2.3 Peta geologi lokasi penelitian .......................................................... 9 

Gambar 2.4 Ganesa pembentukan mineral ........................................................ 10 

Gambar 2.4 Parameter yang digunakan untuk mendefinisikan resistivitas ....... 16 

Gambar 2.5 Ilustrasi aliran arus untuk sumber tunggal ..................................... 18 

Gambar 2.6 Dua pasang elektroda arus dan elektroda potensial pada permukaan 

medium homogen isotropis dengan resistivitas 𝜌 ............................ 18 

Gambar 2.7 Model Polarisasi Membran, (a) tanpa beda potensial, (b) ada beda 

potensial ........................................................................................... 20 

Gambar 2.8 Model polarisasi elektroda, penampang melintang batuan dan 

gerakan ion-ion pada pori-pori batuan ............................................. 21 

Gambar 2.9 Grafik penurunan potensial ........................................................... 22 

Gambar 2.10 Elektroda arus dan potensial pada konfigurasi Dipole Dipole .... 25 

Gambar 2.11 (a) Proses pemodelan ke depan (forward modeling) untuk 

menghitung     respons (data teoritik atau data perhitungan) dari suatu 

model tertentu. .................................................................................. 26 

Gambar 2.11 (b) Teknik pemodelan dengan cara mencoba-coba dan 

memodifikasi parameter model hingga diperoleh kecocokan antara 

data perhitungan dan data lapangan. ................................................ 26 

Gambar 3.1 Peta Lokasi daerah penelitian (BPS, 2010). .................................. 36 

Gambar 3.2 Bagan alir penelitian ...................................................................... 40 

Gambar 4.I Peta lintasan pengukuran................................................................ 41 

Gambar 4.2 a). Hasil inversi resistivitas, b). Hasil inversi chargebilitas ........... 43 

Gambar 4.3 Overlay Lintasan 1 ......................................................................... 44 

Gambar 4.4 a). Hasil inversi resistivitas, b). Hasil inversi chargebilitas ........... 45 

Gambar 4.5 Overlay Lintasan 2 ......................................................................... 46 

Gambar 4.6 a). Hasil inversi resistivitas, b). Hasil inversi chargebilitas ........... 47 

Gambar 4.7 Overlay Lintasan 3 ......................................................................... 48 

Gambar 4.8 a). Hasil inversi resistivitas, b). Hasil inversi chargebilitas ........... 49 

Gambar 4.9 Overlay lintasan 4 .......................................................................... 50 

Gambar 4.10 a). Hasil inversi resistivitas, b). Hasil inversi chargebilitas ......... 51 



xii 
 

Gambar 4.11 Overlay lintasan 5 ........................................................................ 52 

Gambar 4.12 a). Hasil inversi resistivitas, b). Hasil inversi chargebilitas ......... 53 

Gambar 4.13 Overlay Lintasan 6 ....................................................................... 54 

Gambar 4.14 a). Hasil inversi resistivitas, b). Hasil inversi chargebilitas ......... 55 

Gambar 4.15 Overlay lintasan 7 ........................................................................ 56 

Gambar 4.16 Overlay nilai resistivitas dan chargebilitas prospek zona 

mineralisasi kasiterit pada semua lintasan ....................................... 57 

Gambar 4.17 Penampang hasil irisan nilai resistivitas dan nilai chargebilitas .. 58 

  

  



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Statigrafi Regional Pulau Bangka .......................................................... 8 

Tabel 2.2 Chargebility Beberapa Mineral ............................................................ 23 

Tabel 2.3 Chargeability Mineral Dan Batuan ...................................................... 24 

 

 

  



xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 

     Penampang Resistivitas 

     Penampang chargebilitas 

Lampiran 2 Hasil Pengukuran 

     Lintasan 1 

     Lintasan 2 

     Lintasan 3 

     Lintasan 4 

     Lintasan 5 

     Lintasan 6 

     Lintasan 7 

Lampiran 3 

     Peta Geologi Lembar Bangka Utara 

Lampiran 4 

    Foto pengukuran dilapangan 

  

 

  



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Timah adalah logam berwarna putih keperakan dengan tingkat kekerasan dan 

kekuatan (strength) yang rendah, serta mempunyai sifat-sifat konduktivitas panas 

dan listrik yang tinggi. Dalam keadaan normal (13O - 600C) logam ini mempunyai 

sifat mengkilap dan sangat mudah dibentuk serta mempunyai berat jenis 7,3 g/cm3. 

Jika dipanaskan diatas temperatur tersebut, sifatnya akan menjadi sangat rapuh dan 

mudah berubah menjadi serbuk halus. Mineral-mineral yang terkandung didalam 

bijih timah pada umunya terdiri dari mineral utama, yaitu kasiterit (Sn02) dan 

mineral-minerla ikutan lainnya antara lain pirit, kuarsa, zircon, ilmenit, plumbum, 

bismuth, arsenic, stibnite, calcopirite, xenotite dan monazite (Sukandarrumidi, 

2007). 

Timah terbentuk sebagai endapan primer pada batuan granit dan pada daerah 

sentuhan batuan endapan metamorf yang biasanya berasosiasi dengan turmalin dan 

urat kuarsa timah, serta sebagai endapan sekunder, yang di dalamnya terdiri dari 

endapan aluvium, eluvial, dan koluvium. Tipe kuarsa-kasiterit dan greisen 

merupakan tipe mineralisasi utama yang membentuk sumber daya timah putih pada 

jalur timah yang menempati Kepulauan Riau hingga Bangka Belitung. Jalur ini 

dapat dikorelasikan dengan “Central Belt” di Malaysia dan Thailand (Mithchel, 

1979). 
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Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan timah di bawah 

permukaan adalah metode geolistrik. Metode geolistrik sendiri didefinisikan 

sebagai suatu metode geofisika yang mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi. 

Metode geolistrik yang baik digunakan untuk eksplorasi mineral logam adalah 

metode induksi polarisasi atau metode polarisasi terimbas. Prinsip kerja dari metode 

induksi polarisasi ini adalah mendeteksi terjadinya polarisasi listrik pada 

permukaan mineral-mineral logam di bawah permukaan bumi, dari hasil 

pengukuran lapangan didapatkan data berupa resistivitas semu (Hendrajaya, 1998). 

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan metode geolistrik untuk 

identifikasi zona mineralisasi berdasarkan nilai resistivity dan chargebility 

diantaranya :  

1. Studi bawah permukaan menggunakan metode geolistrik induksi polarisasi 

(IP) pada zona mineralisasi timah primer di daerah tempilang bangka 

belitung oleh Burhamzah, 2016. Pada penelitian ini didapat kesimpulan 

bahwa zona mineralisasi timah primer diperkirakan berada pada resistivitas 

sedang hingga resisstivitas tinggi (1501 Ωm – (>8000) Ωm) yang berada pada 

nilai chageabilitas sedang hingga chargeabilitas tinggi ( 13 ms – (>83) ms). 

2. Identifikasi potensi sumber daya timah primer dengan menggunakan induksi 

polarisasi dan resistivitas daerah bukit puyuh kec.tempilang kab. bangka 

barat, bangka belitung oleh Pratama, 2016. Pada penelitian ini didapat 

kesimpulan bahwa adanya indikasi timah primer yang ditandai dengan nilai 

resistivitas 700 – 10000 ohm.m. Adanya zona lemah di setiap lintasan yang 

diindikasikan sebagai patahan, rekahan ataupun kekar yang dianggap sebagai 
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jalur timah primer. Sehingga dapat disimpulkan pada daerah penelitian masih 

terdapat potensi timah primer. 

3. Penentuan potensi sumberdaya hipotetik timah primer di daerah air inas 

kepulauan bangka belitung oleh Darmawansyah, 2017. Pada penelitian ini 

didapat kesimpulan bahwa persebaran zona lemah yang diindikasikan sebagai 

tempat terakumulasinya mineral yang mengandung timah cendrung mengarah 

ke Timur Laut, dimana nilai resistivitas yang rendah letaknya dekat 

permukaan dengan geometri berbentuk cekungan yang diinterpretasikan 

sebagai alluvial sedangkan nilai resistivitas rendah yang letaknya jauh dari 

permukaan diinterpretasikan sebagai zona struktur yang kaya akan rekahan. 

Dugaan potensi  vein yang mengandung timah berada pada nilai resistivitas 

500 Ohm – 5000 Ohm dan nilai Chargebilitas 5 – 100 msec. 

Pada tahun 2015 dilakukan penyelidikan REE dan mineral ikutan di daerah 

kabupaten bangka provinsi kepulauan bangka Belitung yang meliputi 4 wilayah 

kecamatan yaitu; Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Pemali dan Merawang. Dimana 

hasil pengeboran menunjukkan penyebaran mineral beragam dengan dominan 

mineral kuarsa, ilmenit dan kasiterit (Budiharyanto, 2015). 

Berdasarkan hasil survei geologi yang telah dilakukan dan pengoprasian 

pengeboran tersebut, diperkirakan masih luasnya daerah yang memiliki prospek 

timah di kawasan pemali, Bangka. Oleh Karena itu dilakukan penelitian lanjut 

dengan menggunakan metode geolistrik induksi polarisasi untuk mengidentifikasi 

daerah prospek timah di kawasan tersebut. 
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I.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini di batasi pada akuisisi, pengolahan, analisis dan 

interpretasi data pengukuran induksi polarisasi untuk identifikasi zona mineralisasi 

kasiterit (SnO2). Pengolahan data menghasilkan nilai resitivitas dan chargebility, 

yang selanjutnya dibuat penampang 2D dan 3D. Penampang tersebut dianalisis 

dengan bantuan data pendukung berupa informasi geologi daerah penelitian untuk 

mendapatkan gambaran zona mineralisasi kasiterit (SnO2) bawah permukaan di 

daerah penelitian. 

 

I.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat penampang 2D bawah permukaan berdasarkan data resistivitas 

dan chargebility untuk mengidentifikasi zona mineralisasi kasiterit (SnO2). 

2. Membuat profil 3D bawah permukaan dari hasil inversi 2D untuk 

mengidentifikasi sebaran zona mineralisasi kasiterit (SnO2). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Geologi Regional  

Struktur geologi Pulau Bangka dibedakan antara Bangka bagian Utara dan Bangka 

bagian Selatan. Struktur geologi di Pulau Bangka bagian Utara umumnya berupa 

sesar naik, sesar geser, sesar normal, lipatan dan kekar. Lipatan terdapat pada 

batuan Perm dan Trias yang terpotong oleh sesar-sesar. Sedangkan di bagian 

Selatan umumnya berupa kelurusan, lipatan, dan sesar. Kelurusan terutama pada 

granit dengan arah beragam. Lipatan terdapat pada batuan batupasir dan 

batulempung, arah sumbu lipatan diduga dari Timur Laut – Barat Daya. Terdapat 

dua jenis sesar yang ada yaitu sesar mendatar dan sesar  normal. Sesar mendatar 

pada Timur Laut – Barat Daya dan sesar normal pada arah Barat Laut – Tenggara 

(Mangga dan Djamal, 1994). 

Secara fisiografis, Pulau Bangka merupakan bagian yang terangkat dari Paparan 

Sunda. Pulau dengan luas 11.534,142 Km2 ini dikelilingi oleh Pulau Sumatera dan 

Selat Bangka di sebelah barat daya, Pulau Belitung di sebelah timur, Pulau 

Kalimantan di sebelah timur laut, Kepulauan Riau di sebelah barat laut, Pulau 

Anambas dan Laut Cina Selatan di sebelah utara serta Laut Jawa di sebelah 

tenggara. Penyebaran timah di Pulau Bangka merupakan kelanjutan dari Tin Mayor 

South East Asian Tin Belt bagian tengah, yang membentang mulai dari Birma, 

Thailand dan Malaysia hingga berakhir di Indonesia seperti pada Gambar 2.1. 

Sabuk timah tersebut diperkirakan berumur Trias dan didominasi oleh Granit . 

(Hosking, 1989) 
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Gambar 2.1 Sabuk timah asia tenggara (Hosking, 1989) 

Pada Gambar 2.2 dijelaskan jalur timah Indonesia berupa deretan pulau-pulau yang 

bertebaran dengan kecenderungan arah barat laut – tenggara, dimulai dari Pulau 

Karimun, Pulau Kundur, Pulau Singkep, Pulau Bangka, Pulau Belitung dan Pulau 

Karimata. Pada jalur tersebut sekitar sepertiga bagiannya merupakan daratan 

(pulau-pulau) yang diperkirakan merupakan bagian yang tersisa selama proses erosi 

Sunda Shelf, sedangkan sisanya tertutupi oleh lautan.  

 
Gambar 2.2 Jalur Timah Indonesia (Hosking, 1989) 

Pulau Bangka sendiri secara geologi tersusun dari beberapa formasi, dimana 

menurut Mangga dan Djamal pada tahun 1994 dari tua ke muda tersusun sebagai 

berikut : 
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1. Kelompok Pemali (CpP) 

Terdiri dari skiss, phillit, batulempung, rijang, tuff, gneiss, sisipan kuarsit 

dan lensa batugamping. Batuan tersebut berstruktur sedimen masif, dengan 

kandungan fosil berupa Fusulinidae dan Radiolaria. Batuannya terlipat kuat, 

terkekarkan dan terpatahkan. Kompleks yang berumur Perm ini secara 

umum diterobos oleh Granit Klabat. 

2. Formasi Tanjunggenting (Trt) 

Berupa perselingan batupasir termetamorfkan dan batupasir lempungan 

dengan lensa batugamping. Batuan berumur Trias tersebut berstruktur 

sedimen silang siur dan mengandung fosil Montlivaltia moluccana, 

Perodinella sp., Entrochus sp. dan Encrinus sp. Formasi ini terlipat, 

terkekarkan, terpatahkan dan berada tidak selaras di atas Kelompok Pemali 

serta diterobos pula oleh Granit Klabat. 

3. Granit Klabat (TrJkg)  

Formasi ini terdiri dari granit, granodiorit, diorite dan diorite kuarsa yang  

berumur Trias Akhir – Yura Awal, serta menerobos Kelompok Pemali dan 

Formasi Tanjung Genting di atasnya. Terkadang dijumpai singkapan granit 

yang telah lapuk. Terdapat pula granit segar yang tersingkap sebagai 

tonjolan blok-blok (boulder) granit yang tersebar di pesisir pantai pulau 

Bangka. 

4. Formasi Ranggam (TQr) 

Formasi Ranggam merupakan perselingan batupasir, batulempung dan 

batulempung tufa dengan sisipan tipis batu lanau dan bahan organik, 
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berlapis baik, struktur sedimen berupa perairan sejajar dan perlapisan 

silang-siur, tebal 150 m. Fosil yang dijumpai antara Moluska, Amonia sp, 

Quinque loculina sp dan Trilocullina sp dan menunjukkan umur relatif tidak 

tua dari Miosen Akhir hingga Pliosen. 

5. Alluvium (Qa) 

Berupa endapan rawa dan endapan sungai yang terdiri dari material lepas 

dan tersebar mengikuti aliran sungai di sepanjang lembah maupun pantai. 

Satuan yang berumur Quarter ini berada tidak selaras di atas Formasi 

Rangggam. 

Adapun gambaran stratigrafi pulau bangka dapat dilihat pada tabel di bawah. 

Tabel 2.1 Statigrafi Regional Pulau Bangka  

Sumber : (Mangga dan Djamal, 1994) 
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Kecematan Pemali sebagai lokasi penelitian hanya mencakupi empat dari lima 

formasi batuan penyusun pulau Bangka yaitu Kompleks Pemali (CpP), Formasi 

Tanjunggenting (Trt), Granit Klabat (TrJkg), dan Alluvium (Qa), berikut adalah 

peta geologi kecamatan Pemali. 

 
 Gambar 2.3 Peta geologi lokasi penelitian (Mangga dan Djamal, 1994) 

 

II.2 Timah 

II.2.1. Pembentukan Timah Primer 

Proses terbentuknya timah primer yakni berasosiasi dengan granit. Terbentuknya 

pada pegmatite hipotermal yang bersenyawa dengan cairan volatile (bagian dari 

magma).  

Batuan sumber granit biotit, berumur Trias-Yura, fase mineralisasi pneumatolitik 

dan hydrothermal (hipotermal dan mesothermal). Mineralisasi terdpat pada daerah 

pada kontak dan puncak granit berupa skarn, greissen dan urat (vein). 
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Gambar 2.4 Ganesa pembentukan mineral (Sujoko, 2009) 

 

Berdasarkan konsep diatas, Tim Eksplorasi PT. Timah Eksplomin (2007) 

menyebutkan kasiterit primer yang ekonomis terdapat dalam 3 fase yaitu fase 

pneumatolitik, Pneumatolitik-hydrothermal tinggi, dan fase hipotermal 

mesotermal. Berikut uraian dari beberapa fase tersebut: 

• Fase pneumatolitik  

Terbentuk greisen muskovit yang mengandung kasiterit. Dalam jumlah 

jarang terdapat greisen topaz dan turmalin. 

• Fase kontak pneumatolitik-hydrothermal  

Mengandung timah yang menerobos masuk dalam batuan sedimen melalaui 

celah dan mengubah secara metasomatisme kontak. 
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• Fase hipotemal-mesotermal 

Mengandung timah dengan komponen utama mengisi perangkap yang telah 

ada berupa jalur sesar,kekar,retakan,bidang lapisan, dicirkan dengan adanya 

urat-urat kwarsa yang mengandung kasiterit. 

Minerlasisasi dan tipe timah primer Bangka (Tempilang dan Pemali) dibagi 

menjadi 3 tipe yaitu: 

1. Tipe Greisen 

Merupakan  endapan hasil proses pneumatolitik/metasomatisme kontak 

berupa batu lempung, batu pasir, metasedimen maupun metamorf, berada 

didaerah pemali. 

2. Tipe vein/urat  

Terbentuk pada granit dekat dengan kontak metasedimen. Asosiasi endapan 

ini adalah mineral turmalin, kuarasa sering dijumpai sebagai uarat kwarsa 

dan kasiterit saja. 

3. Stockwork 

Mineral timah primer dalam bentuk urat jejarinngan (strockwork) terjadi 

pada granit gneiss, asosiasi mineral: monasit, arsenopirit, oksida besi, 

wolframit, pirit, kalkopirit. 

Berdasarkan ganesa pembentukan mineral, endapan primer terdapat pada batuan 

granit dan pada daerah sentuhan batuan endapan malih yang biasanya berasosiasi 

dengan turmalin dan urat kuarsa timah. Endapan terdiri dari lensa kuarsa yang 

mengandung kasiterit dan wolframit dnegan jumlah kadar yang dimanfaatkan 

sebesar 0,4%. Endapan timah di kelapakampit merupakan jenis yang khas. Hal ini 
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disebabkan karena urat pada bidang perlapisan dan terhampar mengikuti bidang 

jurus perlapisan. Dengan demikian arah penyebarannya dapat diramalkan. Selain 

itu mempunyai kemiringan yang curam dan umumnya berasosiasi dengan minerla 

sulfida ataupun bersifat magnet. Di bangka endapan yang penting terdapat di 

Pemali dan Tempilang. Di pemali endapan timah didapatkan sebagai jejaring dan 

greisens dalam granit dan urat tormaline kasitrit yang membujur sejajar dengan 

sentuhan atau di dekatnya. Ditinjau dari segi kemungkinannya endapan timah 

primer yang terdpat pada batuan sedimen di belitung mempunyai prosepek untuk 

ditambagn. Di bangka endapan jenis dalam granit harapannya bahkan lebih 

baik.Batuan asal (mother rock) dari timah adalah batuan beku bersifat asam yakni 

granit yang mengalami mineralisasi. Namun tidak semua jenis granit menghasilkan 

timah tergantung dari kandungan magma serta batuan yang diterobos magma. 

(kuncoro 2008). 

II.2.2. Kasiterit (SnO2) 

Mineral utama yang terkandung pada bijih timah adalah kasiterit (Sn02). Batuan 

pembawa mineral ini adalah batuan granit yang berhubungan dengan magma asam 

dan menembus lapisan sedimen (intrusi granit). Pada tahap akhir kegiatan intrusi, 

terjadi peningkatan konsentrasi elemen di bagian atas, baik dalam bentuk gas 

maupun cair, yang akan bergerak melalui pori-pori atau retakan. Karena tekanan 

dan temperatur berubah, maka terjadilah proses kristalisasi yang akan membentuk 

deposit dan batuan samping. 

Pembentukan mineral kasiterit (Sn02) dan mineral berat lainnya, erat hubungannya 

dengan batuan granitoid. Secara keseluruhan endapan bijih timah (Sn) yang 
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membentang dari Mynmar Tengah hingga Paparan Sunda merupakan kelurusan 

sejumlah intrusi batholit.  

Proses pembentukan bijih timah (Sn) berasal dari magma cair yang mengandung 

mineral kasiterit (Sn02). Pada saat intrusi batuan granit naik ke permukaan bumi, 

maka akan terjadi fase pneumatolitik, dimana terbentuk mineral-mineral bijih 

diantaranya bijih timah (Sn). Mineral ini terakumulasi dan terasosiasi pada batuan 

granit maupun di dalam batuan yang diterobosnya, yang akhirnya membentuk vein-

vein (urat). Dari analisa laboratorium secara umum mineral kasiterit (SnO2) 

mempunyai kandungan oksigen (O2) 21,4% dan Timah (Sn) 78,6% sistem kilap 

lemak (admantine), belahan tidak sempurna, tidak bersifat magnetis, dan dalam satu 

butir mineral mempunyai warna berbeda, yakni coklat hingga hitam. Timah yang 

kita kenal terdiri atas dua macam yakni timah putih (Sn) dan timah hitam (Pb). 

Sifat-sifat timah yang juga disebut sebagai timah putih: (Sukandarrumidi, 2007). 

1. Tahan terhadap udara lembab. 

2. Kekerasan dan kekuatannya yang sangat rendah, sehingga di masukkan 

kedalam logam lunak. 

3. Daya tahan terhadap korosi cukup tinggi 

4. Tidak beracun 

5. Berat jenis 7,3 dan titik cair rendah 2320C 

6. Tahanan jenis 0,15 ohm mm2/m 
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II.3  Metode Geolistrik 

Metode geolistrik merupakan salah merupakan salah satu metode dalam geofisika 

yang mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi dengan cara mengalirkan arus 

listrik DC (Direct Current) yang mempunyai tengangan tinggi ke dalam tanah. 

Umumnya, metode resistivitas ini baik untuk eksplorasi dangkal, yaitu sekitar 100 

meter. Jika kedalaman lapisan lebih dari harga tersebut, informasi yang diperoleh 

kurang akurat, hal ini disebabkan Karena melemahnya arus listrik untuk jerak 

bentang yang semakin besar (Santoso, 2002). 

Metode pengamatan geofisika pada dasarnya adalah mengamati gejala-gejala 

gangguan yang terjadi pada keadaan normal. Gangguan ini dapat bersifat static dan 

dapat juga bersifat dinamik, yaitu gengguan yang dipancarkan ke bawah permukaan 

bumi. Pada metode ini, arus listrik dialirkan ke dalam lapisan bumi melalui dua 

buah elektroda arus. Dengan diketahuinya harga arus potensialnya maka bisa 

ditentukan nilai resistivitasnya. Berdasarkan nilai resistivitas struktur lapisan 

bawah permukaan bumi, dapat diketahui jenis material pada lapisan tersebut 

(Telford, 1990). 

Berdasarkan teknik pengukuran geolistrik, dikenal dua teknik pengukuran yaitu 

metode geolistrik resistivitas mapping dan sounding. Metode geolistrik resistivitas 

mapping merupakan metode resistivitas yang bertujuan untuk mempelajari variasi 

resistivitas lapisan bawah permukaan secara horizontal. Oleh Karena itu, pada 

metode ini digunakan jarak spasi elektroda yang tetap untuk semua titik sounding 

(titik amat) di permukaan bumi. Metode geolistrik resistivitas sounding bertujuan 

untuk mempelari variasi resistivitas batuan di bawah permukaan bumi secara 
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vertical. Pada metode ini, pengukuran pada suatu titik sounding dilakukan dengan 

cara mengubah-ubah jarak elektroda. Perubahan jarak elektroda dilakukan dari 

jarak elektroda kecil kemudian membesar secara gradual. Jarak elektroda ini 

sebanding dengan kedalaman lapisan batuan yang terdeteksi. Semakin besar jarak 

elektroda maka semakin dalam lapisan batuan yang terdeteksi. Pada pengukuran di 

lapangan, pembesaran jarak elektroda dapat dilakukan jika menggunakan alat 

geolistrik yang memadai. Dalam hal ini alat tersebut harus dapat menghasilkan arus 

yang besar atau arus yang cukup sensitif dalam mendeteksi beda potensial yang 

kecil di dalam bumi. Oleh karena itu, alat geolistrik yang baik adalah alat yang 

dapat menghasilkan arus listrik cukup besar dan mempunyai sensitivitas tinggi 

(Reynolds, 1997). 

II.4 Aliran Arus Listrik di Permukaan Bumi 

Menurut Hukum Ohm, hubungan antara arus listrik yang mengalir di sebuah kawat 

berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan. Secara matematis 

dituliskan sebagai: 

                                                          ∆𝑉 = 𝐼𝑅                            (2.1) 

dimana : 

∆V  = beda potensial (Volt),  

I  = arus listrik (Ampere) 

R = resistansi (Ohm). 

Aliran  arus  listrik  di  dalam  batuan  dan  mineral  dapat  terjadi  jika  batuan atau  

mineral  mempunyai  banyak  elektron  bebas  sehingga  arus  listrik  di  alirkan 

dalam batuan atau mineral oleh elektron-elektron bebas tersebut. Aliran listrik ini 
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juga  di  pengaruhi  oleh  sifat  atau  karakteristik  masing-masing  batuan  yang  di 

lewatinya.  Salah  satu  sifat  atau  karakteristik  batuan  tersebut  adalah resistivitas. 

Resistivitas atau biasa disebut juga hambatan jenis merupakan parameter yang 

menunjukan daya hambat suatu medium dalam mengalirkan arus listrik (Telford, 

1990). 

Resistivitas memiliki pengertian yang berbeda dengan resistansi (hambatan), 

dimana resistivitas tidak hanya bergantung pada bahan tetapi juga bergantung pada 

faktor geometri atau bentuk bahan tersebut, sedangkan resistansi tidak bergantung 

pada faktor geometri. Jika ditinjau sebuah penampang berbentuk silinder seperti 

pada Gambar 2.4 dengan panjang L, luas penampang A dan resisitansi R, maka 

hubungan antara resistansi dan resistivitas diberikan oleh (Kearey, 2002): 

                                                         𝑅 = 𝜌
𝐿

𝐴
                                                                       (2.2) 

Keterangan: 

R = Resisitansi (Ohm) 

ρ  = Resisitivitas (Ohm.m) 

L = perubahan panjang penampang (m) 

A         = luas permukaan penampang (m2) 

 

 

 

Gambar 2.4 Parameter yang digunakan untuk mendefinisikan resistivitas 

(Kearey, 2002) 

L 

∆V 

R  A 
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Dengan menganggap penampang tersebut merupakan suatu medium homogen 

isotrop, maka arus listrik I yang mengalir akan menyebabkan penurunan beda 

potensial -∆V pada kedua ujung penampang. Dengan mensubstitusikan (2.1) dan 

persamaan (2.2), maka didapatkan: 

                                                    
∆𝑉

∆𝐿
= −

𝜌𝐼

𝐴
= − 𝜌𝐽                                         (2.3) 

Dimana 
∆𝑉

∆𝐿
 merupakan gradien potensial yang melalui penampang dan J adalah 

rapat arus yang merupakan perbandingan kuat arus I terhadap luas distribusi arus 

(A/m2). Jika terdapat suatu medium konduktif yang pada permukaannya dialirkan 

arus melalui sumber arus tunggal, maka arus ini akan mengalir secara radial dari 

sumber dan terdistribusi secara merata pada permukaan setengah bola di bawah 

permukaan. Pada jarak tertentu (r) dari sumber arus, luasan permukaan setengah 

bola adalah 2πr2, sehingga rapat arus J diberikan oleh: 

                                                                 𝐽 =
𝐼

2𝜋𝑟2                                               (2.4) 

dengan r merupakan jari-jari bola (m). Bila persamaan (2.4) disubtitusi ke 

persamaan (2.3) akan menjadi:  

                                                    
∆𝑉

∆𝑟
= − 𝜌𝐽 = −𝜌

𝐼

2𝜋𝑟2                                         (2.5) 

Sehingga potensial Vr pada jarak r dari sumber diperoleh dengan mengintegrasikan 

persamaan (2.5), menjadi: 

                                            𝑉𝑟 = ∫∆𝑉 = −∫
𝜌𝐼𝑑𝑟

2𝜋𝑟2
=

𝜌𝐼

2𝜋𝑟
+ 𝐶                         (2.6) 

Dengan C merupakan konstanta integrasi adalah 0 (karena 0rV  ketika r ). 

Persamaan ini adalah persamaan dasar untuk menghitung distribusi potensial pada 

bidang homogen. 
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Gambar 2.5 Ilustrasi aliran arus untuk sumber tunggal (Kearey, 2002) 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Dua pasang elektroda arus dan elektroda potensial pada permukaan 

medium homogen isotropis dengan resistivitas 𝜌 (Telford, 1990) 

 

Pada kasus sumber ganda (Gambar 2.6), dapat dilihat bahwa potensial pada titik P1 

akibat sumber arus C1 dan C2 adalah: 

                                                     𝑉𝑃1 = 
𝐼𝜌

2𝜋
(

1

𝑟1
−

1

𝑟2
)                                                  (2.7) 

Dengan aturan yang sama, potensial pada titik P2 akibat sumber arus C1 dan C2 

adalah: 

                                                     𝑉𝑃2 =
𝐼𝜌

2𝜋
(

1

𝑟3
−

1

𝑟4
)                               (2.8) 

Sehingga beda potensial antara titik P1 dan P2 akibat sumber arus C1 dan C2 

diberikan oleh persamaan (2.7) dan (2.8) adalah (Kearey, 2002): 

1. v 

𝑟1 
𝑟3 

𝑟2 
𝑟4 

𝑃2 𝐶2 𝐶1 𝑃1 
𝑉 

𝐼 

Power 
Surface 
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                                   ∆𝑉 = 𝑉𝑃1 − 𝑉𝑃2 = 
𝐼𝜌

2𝜋
(

1

𝑟1
−

1

𝑟2
−

1

𝑟3
+

1

𝑟4
)                        (2.9) 

Keterangan: 

 V  = beda potensial antara P1 dan P2 (Volt),  

 I  = kuat arus yang melalui elektroda arus C1 C2 (Ampere),  

 1r   = jarak antara C1 dan P1 (meter),  

 2r      = jarak antara C2 dan P1 (meter), 

 3r      = jarak antara C1 dan P2 (meter), 

 
4r    = jarak antara C2 dan P2 (meter). 

II.6 Metode Induced Polarization (IP) 

Metode Induced Polarization (IP) merupakan metode geolistrik yang umumnya 

digunakan pada eksplorasi logam dasar (basemetal). Metode ini banyak digunakan 

dalam eksplorasi logam dasar karena adanya fenomena polarisasi yang terjadi di 

dalam suatu medium batuan. Fenomena polarisasi itu menandakan adanya 

kandungan logam di bawah prmukaan yang tidak terdeteksi dengan baik jika hanya 

menggunakan metode geolistrik resistivitas. Sehingga, dalam eksplorasi dasar 

umumnya dilakukan dengan menggabungkan dua metode yaitu metode IP dan 

resistivitas (Telford,1990). 

Metode IP merupakan metode yang dapat dimanfaatkan untuk menginvestigasi 

stuktur permukaan bumi yang mengandung deposit mineral. Dengan prinsip 

mengalirkan arus listrik kedalam bumi kemudian mengamati beda potensial yang 

terjadi setelah arus listrik dihentikan. Ketika arus diputus, idealnya beda potensial 

tersebut langsung menjadi nol/hilang, tetapi pada medium-medium tertentu akan 
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menyimpan energi listrik (sebagai kapasitor) dan akan dilepaskan kembali. Jadi, 

walaupun arus sudah diputus, tetapi beda tegangan masih akan meluruh terhadap 

waktu dan berangsur-angsur hilang/nol. Efek ini dinamakan efek induced 

polarization. Polarisasi dapat terjadi karena adanya medium yang mengandung 

mineral logam (Rahma, 2009). 

II.6.1. Polarisasi Membran  

Polarisasi membran dinamakan polarisasi elektrolitik atau polarisasi bukan logam. 

Polarisasi membran merupakan indikator konduksi elektrolit yang terbentuk akibat 

perbedaan kemampuan ion-ion dalam fluida pori untuk bermigrasi dalam batuan 

berpori (Lowrie, 2007). Konduksi elektrolit terjadi apabila material tidak memiliki 

kandungan mineral logam. Konduksi jenis ini dapat berlangsung pada batuan yang 

memiliki porositas dan permeabilitas baik. Polarisasi membrane dapat disebabkan 

oleh penyempitan di sisi ruang pori-pori dengan adanya keberadaan pertikel 

lempung (clay) bersama butiran mineral. 

 
Gambar 2.7 Model Polarisasi Membran, (a) tanpa beda potensial, (b) ada beda 

potensial (Telford, 1990) 
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II.6.2. Polarisasi Elektroda 

Polarisasi elektroda merupakan sumber polarisasi terbesar yang disebabkan adanya 

mineral logam dalam batuan. Batuan yang mengandung logam dipandang sebagai 

suatu elektrolit. Polarisasi elektroda pada prinsipnya sama seperti efek membrane 

polarisasi, yang terjadi ketika mineral logam hadir dalam batuan berpori. Bila dalam 

pori-pori batuan terdapat mineral logam dan elektrolit, maka pada bidang batas 

antara mineral logam dan elektrolit terjadi susunan muatan yang berlawanan 

membentuk suatu susunan kapasitor yang disebut dengan lapisan kembar listrik 

(electrical double layer). 

 
Gambar 2.8 Model polarisasi elektroda, penampang melintang batuan dan 

gerakan ion-ion pada pori-pori batuan (Telford, 1990) 

 

II.6.3. Pengukuran Metode IP 

1. Time Domain IP 

Arus listrik searah dimasukkan ke dalam medium melalui dua buah elektroda arus, 

kemudian diukur beda potensial pada dua elektroda potensialnya selama arus masih 

tercatat. Arus listrik dialirkan selama beberapa detik untuk menimbulkan polarisasi 

dalam medium. Setelah arus dimatikan, pada elektroda potensial terukur adanya 
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potensial decay V(t). Arus listrik dialirkan pada arah yang berlawanan, setelah arus 

dimatikan akan terjadi juga potensial decay V(t), jadi dalam pengukuran selalu 

dilakukan urutan pemberian arus listrik positif (+), mati (nol) dan negative (-). 

 
Gambar 2.9 Grafik penurunan potensial (Telford, 1990) 

Parameter yang dihitung adalah: 

1. Chargebility 

Untuk menghitung nilai chargebility, dilakukan perbandingan nilai Vp dan 

nilai rata-rata Vs yang diperoleh dengan mengintegralkan nilai Vs terhadap  

sampel waktu peluruhan yang dipergunakan. 

 

                                             𝑀 =
1

𝑉𝑝
∫ 𝑉𝑠(𝑡)

𝑡2

𝑡1
𝑑𝑡                                  (2.10) 

Dimana: 

𝑀             = Chargebility 

𝑡1 dan 𝑡2 = batas-batas integrasi 

Vs (t)        = tegangan sekunder 

Vp            = tegangan primer 
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2. IP efek (%) 

Parameter yang diperoleh dalam pengukuran ini yaitu beda potensial primer 

(Vp), beda potensial sekunder (Vs) dan waktu peluruhan. Beda potensial 

primer merupakan beda potensial saat arus belum dimatikan, sedangkan 

beda potensial sekunder merupakan beda potensial yang terukur selama 

waktu peluruhan nilai beda potensial hingga mencapai nilai nol. Untuk 

mengetahui seberapa besar nilai perbandingan efek polarisasi pada batuan, 

dibandingkan nilai Vp dan Vs untuk selang waktu 𝑡1 kemudian dikalikan 

100% (Telford, 1990). 

                                         𝐼𝑃 (%) =
𝑉𝑠(𝑡1)

𝑉𝑝
 ×  100%                            (2.11) 

Dimana : 

Vs (t)        = tegangan sekunder 

Vp            = tegangan primer 

Berikut adalah tabel nilai Chargebility yang dapat digunakan sebagai acuan dalam 

penentuan jenis mineral bawah permukaan. 

Tabel 2.2 Chargebility Beberapa Mineral (Telford, 1990) 

Mineral  

Pyrite 

Chalcopyrite 

Chalcocite 

Chopper 

Galena 

Magnetite 

Malachite 

Hematite 

Graphite 

Chargebility 

13.4 

9.4 

13.2 

12.3 

3.7 

2.2 

0.2 

0.0 

11.2 
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Tabel 2.3 Chargeability Mineral Dan Batuan (Pratama, 2016) 

Mineral dan Batuan 

Tanah 

Galena dan Kasiterit 

Batu Pasir, Pirit, Kuarsa 

Lempung 

Granit 

Chargebility 

< 3 msec 

3-12 msec 

12-20 msec 

20-25 msec 

> 25 msec 

 

2. Frequency Domain IP 

Metode IP kawasan frekuensi adalah pengukur persen perbedaan antara impedansi 

pada waktu frekuensi tinggi dan frekuensi rendah, dimana persen perbedaan akan 

bertambah besar untuk batuan yang mempunyai fungsi polarisasi yang besar. 

Dalam kawasan ini sumber arus yang dipakai adalah arus bolak-balik (AC) dan 

diukur potensialnya sebagai fugsi frekuensi sumber arus yang digunakan. (Telford, 

1990). 

Parameter yang dihitung adalah: 

1. Percent Frequency Effect (PFE) 

                                  𝑃𝐹𝐸 =  
𝜌𝑙−𝜌ℎ

𝜌ℎ
 ×  100%                               (2.12) 

Dimana: 

𝜌𝑙  = resistivitas yang terukur dangan frekuensi rendah 

𝜌ℎ = resistivitas yang terukur dengan frekuensi tinggi. 

2. Metal Factor 

                                𝑀𝐹 = 
𝑃𝐹𝐸

𝜌ℎ
×  2𝜋 ×  1000                              (2.13) 
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II.6.4. Konfigurasi Dipole Dipole 

Penggunaan konfigurasi dipole-dipole bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

bawah permukaan pada obyek yang penetrasinya relatif lebih dalam. Metode ini 

sering digunakan dalam survei resistivitas karena rendahnya efek elektromagnetik 

yang ditimbulkan antara sirkuit arus dan potensial (Loke, 1999).  

Konfigurasi dipole-dipole merupakan gabungan dari teknik profiling dan depth 

sounding. Konfigurasi dipole-dipole menempatkan jarak elektroda arus C1 dan C2 

sama dengan jarak elektroda potensial P1 dan P2 (Suyanto, 2013). 

                                            𝐾 =  𝑛(𝑛 + 1)(𝑛 + 2)𝜋𝑎                                                 (2.14) 

Gambar 2.10 Elektroda arus dan potensial pada konfigurasi Dipole Dipole 

(Reynolds 1997) 

 

 

Untuk mendapatkan nilai ρ pada konfigurasi dipole-dipole, tegangan yang terpakai 

(V) dibagi dengan arus yang terukur (I) serata dikalikan dengan faktor geometri (K) 

sesuai dengan rumus:  

                                        𝜌 =  𝐾  ∆𝑉/𝐼 = ∆𝑉/𝐼 𝑛(𝑛 + 1)(𝑛 + 2)𝜋𝑎                       (2.15) 

dengan:  

ρ  = Nilai Resistivitas  

K  = Faktor geometri  

∆V  = Perubahan Tegangan  

I  = Arus 
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II.7 Pemodelan Inversi   

Pemodelan inversi (inverse modeling) sering dikatakan sebagai "kebalikan" dari 

pemodelan ke depan karena dalam pemodelan inversi parameter model diperoleh 

secara langsung dari data. Menke (1984) mendefinisikan teori inversi sebagai suatu 

kesatuan teknik atau metode matematika dan statistika untuk memperoleh informasi 

yang berguna mengenai suatu sistem fisika berdasarkan observasi terhadap sistem 

tersebut. Sistem fisika yang dimaksud adalah fenomena yang kita tinjau, hasil 

observasi terhadap sistem adalah data sedangkan informasi yang ingin diperoleh 

dari data adalah model atau parameter model.   

(a)   

 

(b)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 (a) Proses pemodelan ke depan (forward modeling) untuk 

menghitung     respons (data teoritik atau data perhitungan) 

dari suatu model tertentu.  

(b) Teknik pemodelan dengan cara mencoba-coba dan 

memodifikasi parameter model hingga diperoleh kecocokan 

antara data perhitungan dan data lapangan. 

Parameter model forward modelling Data perhitungan 

Parameter model 

forward modelling 

Data perhitungan Fit  

Solusi/model 

Data lapangan 

Modifikasi  

Parameter model 

Y 

N 
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Pemodelan inversi pada dasarnya adalah proses sebagaimana digambarkan pada 

Gambar 2.11 b. namun mekanisme modifikasi model agar diperoleh kecocokan 

data perhitungan dan data pengamatan yang lebih baik dilakukan secara otomatis. 

Pemodelan inversi sering pula disebut sebagai data fitting karena dalam prosesnya 

dicari parameter model yang menghasilkan respons yang fit dengan data 

pengamatan.   

Kesesuaian antara respons model dengan data pengamatan umumnya dinyatakan 

oleh suatu fungsi obyektif yang harus diminimumkan. Proses pencarian minimum 

fungsi obyektif tersebut berasosiasi dengan proses pencarian model optimum. 

Dalam kalkulus jika suatu fungsi mencapai minimum maka turunannya terhadap 

variabel yang tidak diketahui di titik minimum tersebut berharga nol. Karakteristik 

minimum suatu fungsi tersebut digunakan untuk pencarian parameter model. 

Secara lebih umum, model dimodifikasi sedemikian hingga respons model menjadi 

fit dengan data. Dalam proses tersebut jelas bahwa pemodelan inversi hanya dapat 

dilakukan jika hubungan antara data dan parameter model (fungsi pemodelan ke 

depan) telah diketahui.  

Untuk memberikan gambaran perbedaan antara pemodelan ke depan dengan 

pemodelan inversi maka kita tinjau suatu masalah sederhana yaitu variasi 

temperatur tanah terhadap kedalaman. Jika diketahui bahwa temperatur bervariasi 

secara linier terhadap kedalaman maka persamaan matematik yang 

merepresentasikan fenomena tersebut adalah persamaan garis lurus 𝜌 (resistivitas) 

sebagai fungsi dari z (kedalaman), atau 𝜌 = a + b z. Dalam hal ini parameter model 



28 
 

adalah a yang menyatakan perpotongan garis terhadap ordinat (sumbu 𝜌) dan b 

yang menyatakan kemiringan atau gradien garis tersebut.   

Pada pemodelan ke depan diasumsikan bahwa a dan b diketahui sehingga harga 𝜌 

(data) pada z tertentu dapat dihitung atau diprediksi (oleh karena itu respons model 

sering pula disebut sebagai data prediksi). Dalam hal ini z adalah variabel bebas. 

Sebaliknya, dalam pemodelan inversi parameter model a dan b diperkirakan 

berdasarkan data 𝜌 pada beberapa kedalaman yang berbeda, (𝜌𝑖 , 𝑧𝑖); i = 1, 2, …, N. 

Pada kasus ini solusi inversi (model) dapat diperoleh dengan cara yang identik 

dengan regresi linear yang sudah sangat dikenal.    

Regresi linier pada dasarnya adalah masalah inversi. Mengingat hubungan antara 

data dengan parameter model adalah linier maka pemodelan inversinya disebut pula 

sebagai inversi linier. Untuk memformulasikan permasalahan inversi secara lebih 

umum maka parameter atau variabel yang terlibat dinyatakan dalam notasi vektor 

atau matriks yang merepresentasikan variabel dengan banyak komponen atau 

elemen. Vektor atau matriks dituliskan sebagai variabel dengan huruf tebal (bold). 

Jika data (d) dan model (m) masing-masing dinyatakan oleh vektor berikut:  

𝒅 =  [𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, … . , 𝑑𝑁]𝑇                                             (2.16 𝑎. ) 

𝒎 =  [𝑚1,𝑚2, 𝑚3, … . ,𝑚𝑀]𝑇                                         (2.16 𝑏. ) 

maka secara umum hubungan antara data dan parameter model dapat dinyatakan 

oleh:  

𝒅 = 𝒈(𝒎)                                                             (2.17) 
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dimana g merupakan fungsi umum pemodelan kedepan (forward modeling) yang 

memetakan model menjadi besaran dalam "domain" data. Dengan kata lain, fungsi 

g memungkinkan kita memprediksi data untuk suatu model m tertentu.   

Pada persamaan (2.17) fungsi pemodelan kedepan g dinyatakan dalam notasi vektor 

untuk mengeksplisitkan bahwa hasil pemetaan model adalah besaran dalam 

"domain" data yang memiliki banyak elemen sesuai dengan jumlah data N. Secara 

lebih eksplisit setiap komponen pada persamaan (2.17) dapat dituliskan sebagai 

berikut:   

[
 
 
 
𝑑1

𝑑2

⋮

𝑑𝑁]
 
 
 

=

[
 
 
 
𝑔1[𝑚1,𝑚2,𝑚3, … . ,𝑚𝑀]

𝑔2[𝑚1,𝑚2,𝑚3, … . ,𝑚𝑀]
⋮

𝑔𝑁[𝑚1,𝑚2,𝑚3, … . ,𝑚𝑀]]
 
 
 

                                 (2.18) 

dimana  𝑔𝑖 menyatakan "fungsi" prediksi data elemen ke-i hasil perhitungan fungsi 

pemodelan kedepan g sebagai fungsi model m. Fungsi 𝑔𝑖 pada dasarnya adalah 

fungsi yang sama untuk semua i = 1, 2, …, N. Perbedaannya, fungsi tersebut 

dihitung untuk variabel bebas tertentu sehingga berasosiasi dengan komponen data 

tertentu.     

Komponen atau elemen data d dapat merepresentasikan data yang bervariasi 

terhadap suatu variabel bebas berupa waktu, posisi, atau variabel lain. Sebagai 

contoh adalah fungsi pemodelan kedepan efek gravitasi bola homogen yang 

merupakan fungsi dari posisi (x) pada lintasan. Demikian pula dengan model m 

yang terdiri dari M parameter model. Namun untuk regresi linier yang telah dibahas, 

komponen parameter model a, b dan seterusnya (untuk polinom) bukan menyatakan 

variasi terhadap sesuatu yang bersifat fisis melainkan hanya sekumpulan parameter 

berupa koefisien polinom.  
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Pada pemodelan inversi geofisika, model yang dicari berupa representasi 

matematika bagian dari bumi yang memberi respons yang sesuai dengan hasil 

pengukuran yang kemudian model tersebut didiskritisasi. Diskritasi model dapat 

dilakukan dengan tiga cara, pertama membagi model menjadi blok-blok kecil yang 

lebarnya sama dengan jarak terkecil antara elektroda. Selanjutnya, membagi model 

menjadi blok-blok yang pada beberapa lapisan pertamanya dibagi dua secara 

vertikal maupun horisontal dari cara yang pertama. Dan tahap ketiga, blok-blok 

yang pada beberapa lapisan pertamanya hanya dibagi dua secara horizontal saja. 

Hal ini disebabkan resolusi metode resistivitas berkurang dengan bertambahnya 

kedalaman, maka lebih efektif jika blok yang dibagi dua hanya lapisan pertama dan 

kedua saja (Loke, 2004).  

Setiap titik pada diskritasi model tersebut kemudian diberikan suatu parameter 

berupa nilai resistivitas yang nilainya samadengan yang diinginkan oleh 

penginversi juga hasil pengukuran. Sedangkan respon model merupakan data 

sintetik yang dihitung dengan hubungan secara matematika berdasarkan pada 

model yang dengan parameter yang dimilikinya. 

Hubungan antara model dan respon model baik untuk model dua dimensi maupun 

model tiga dimensi dapat diselesaikan dengan menggunakan metode finite 

difference (Dey dan Morrison, 1979a, 1979b dalam loke, 2004) atau finite element 

(Silvester dan Ferrari, 1990 dalam loke, 2004). 

Pada metode optimasi, sebuah model awal dimodifikasi dengan metode iterasi 

hingga beda antara respon model dan hasil pengukuran dapat direduksi (Loke, 

2004). Data yang terukur dapat ditulis dalam sebuah vektor kolom y: 
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𝑦 = 𝑐𝑜𝑙(𝑦1, 𝑦2 …… , 𝑦𝑚)    (2.19) 

Dimana m adalah banyaknya pengukuran. Respon model f dapat ditulis dengan cara 

yang sama dalam bentuk: 

   𝑓 = 𝑐𝑜𝑙(𝑓1, 𝑓2 …… , 𝑓𝑚)   (2.20) 

Pada nilai resistivitas, lebih mudah digunakan logaritma dari nilai true resistivitas 

untuk hasil pengukuran respon model dan parameter model. Parameter model dapat 

direpresentasikan oleh vektor q berikut ini: 

𝑞 = 𝑐𝑜𝑙(𝑞1, 𝑞2, …… , 𝑞𝑛)   (2.21) 

Dimana n adalah banyaknya parameter model. Dan beda antara hasil pengukuran 

dan respon model diberikan oleh persamaan: 

𝑔 = 𝑦 − 𝑓     (2.22) 

Pada metode optimasi least square, model awal dimodifikasi hingga jumlah kuadrat 

kesalahan E dari selisih antara respon model dan hasil pengukuran dapat diperkecil: 

𝐸 = 𝑔𝑇𝑔     (2.23) 

Untuk mengurangi kesalahan pada persamaan 2.23 maka persamaan Gauss-Newton 

(persamaan 2.24) digunakan untuk menentukan perubahan dalam parameter model 

yang seharusnya dapat mengurangi jumlah kuadrat kesalahan (Lines dan Treitel, 

1984). 

𝐽𝑇𝐽∆𝑞𝑗 = 𝐽𝑇𝑔; ∆q = (𝐽𝑇𝐽)−1𝐽𝑇𝑔    (2.24) 

Dimana ∆q adalah vector perubahan paramaeter model dan J adalah turunan parsial 

pada matriks Jacobian. Elemen matriks jacobian diberikan oleh persamaan: 

𝐽𝑖𝑗 =
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑞𝑗
      (2.25) 
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Persamaan 2.26 merepresentasikan perubahan model pada respon model ke-i (ith 

parameter model) yang disebabkan oleh karena perubahan parameter model ke-j (jth 

model parameter). Setelah melakukan perhitungan vektor perubahan parameter, 

maka didapatkan sebuah model baru yang diperoleh dari persamaan 2.26. 

𝑞𝑗+1 = 𝑞𝑗 + ∆𝑞𝑗     (2.26) 

Pada aplikasinya, persamaan kuadrat terkecil sederhana (persamaan 2.24) jarang 

digunakan secara independen pada proses inversi geofisika. Pada beberapa kondisi 

hasil produk matriks mungkin bernilai tunggal, sehingga persamaan kuadrat 

terkecil tidak memiliki penyelesaian untuk ∆q. Terdapat masalah umum lainnya 

bahwa produk matriks 𝐽𝑇𝐽 mendekati tunggal (singular). 

Hal ini dapat disebabkan apabila model awal yang buruk yang sangat berbeda 

dengan model optimum yang digunakan. Perubahan parameter vektor dihitung 

dengan menggunakan persamaan 2.24 dapat memiliki komponen yang terlalu besar, 

sehingga model baru yang dihitung menyebabkan memiliki nilai yang tidak 

realistis. Salah satu metode untuk menghindari masalah tersebut adalah dengan 

menggunakan modifikasi MarquardtLevenberg (Lines dan Treitel, 1984 dalam 

Loke, 2004) untuk persamaan Gauss-Newton yang dalam bentuk persamaan 2.27: 

(𝐽𝑇𝐽 + 𝜆𝐼)∆𝑞𝑗 = 𝐽𝑇𝑔; ∆q = [𝐽𝑇𝐽 +  𝜆𝐼]−1𝐽𝑇𝑔 (2.27)   

dimana I adalah matriks identitas. Faktor pengali λ disebut sebagai faktor Marquard 

atau dengan istilah damping factor dan metode ini disebut juga sebagai the ridge 

regression method (Inman, 1975 dalam Loke, 2004). Damping factor secara efektif 

membatasi range nilai sehingga komponen-komponen vektor parameter perubahan 

dan mengikutsertakan ∆q dalam perhitungan.  
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Pada metode Gauss Newton (persamaan 2.24), saat perhitungan berusaha 

meminimalkan jumlah kuadrat pada perbedaan vektor dan modifikasi metode 

Marquardt-Levenberg juga meminimalkan kombinasi dari besarnya perbedaan 

vektor dan parameter perubahan vektor. Metode ini telah berhasil digunakan dalam 

inversi data resistivitas sounding dimana model terdiri dari beberapa lapisan-

lapisan. Namun ketika jumlah parameter model sangat besar, seperti model inversi 

dua dimensi dan tiga dimensi yang terdiri dari banyaknya sel-sel yang berupa kotak-

kotak, maka model yang dihasilkan oleh metode Marquardt-Levenberg dapat 

memiliki distribusi resistivitas yang berada pada daerah yang bernilai resistivitas 

rendah atau resistivitas tinggi yang tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya. 

(Constable et al., 1987 dalam Loke, 2004). Untuk mengatasi masalah ini, 

persamaan kuadrat terkecil Gauss-Newton dimodifikasi lebih sehingga dapat 

meminimalkan variasi-variasi spasial pada parameter-parameter model tersebut. 

Metode kuadrat terkecil smoothness-constraint (Ellis dan Oldenburg, 1994a dalam 

Loke, 2004) terdapat dalam bentuk persamaan 2.28: 

(𝐽𝑇𝐽 + 𝜆𝐹)∆𝑞𝑗 = 𝐽𝑇𝑔 − 𝜆𝐹𝑞𝑗; ∆q = [𝐽𝑇𝐽 +  𝜆𝐹]−1𝐽𝑇𝑔  (2.28) 

dimana,   

𝐹 = 𝛼𝑥𝐶𝑥
𝑇𝐶𝑥 + 𝛼𝑦𝐶𝑦

𝑇𝐶𝑦 + 𝛼𝑧𝐶𝑧
𝑇𝐶𝑧              (2.29) 

dan Cx , Cy , dan Cz merupakan matriks (smoothing matrices) pada arah x,y,z dan 

αx , αy , αz suatu besaran nilai relatif yang diberikan pada pada arah x,y,z. 

Persamaan 2.29 juga mencoba untuk meminimalkan kuadrat perubahan spasial atau 

roughness pada nilai resistivitas model. Metode ini sebenarnya merupakan metode 

optimasi smoothness-constrained normalisasi l2 (norm smoothness-constrained 
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optimization method). Metode ini cenderung menyebabkan menghasilkan model 

dengan variasi nilai resistivitas yang smooth.  

Metode pendekatan ini dapat diterima jika resistivitas di bawah permukaan yang 

sebenarnya bervariasi dengan sifat yang halus dan bergradasi pada kondisi bawah 

permukaan yang sesungguhnya. Pada beberapa kasus, kondisi geologi di bawah 

permukaan terdiri dari sejumlah daerah yang secara internal hampir homogen tetapi 

dengan batas-batas yang tajam (sharp boundaries) antara wilayah yang berbeda. 

Untuk kasus seperti tersebut, persamaan inversi 2.28 dapat dimodifikasi untuk 

meminimalkan perubahan secara absolut pada nilai resistivitas model (Claerbout 

dan Muir, 1973 dalam Loke, 2004), sehingga terkadang dapat memberikan hasil 

model bawah permukaan yang signifikan lebih baik.  

Metode ini secara umum dikenal sebagai metode optimasi normalisasi smoothness-

constrained (norm smoothness-constrained optimization method) atau lebih dikenal 

juga sebagai metode inversi blok (blocky inversion method). Salah satu metode 

yang sederhana untuk menerapkan normalisasi l1 adalah dengan menggunakan 

formulasi kuadrat terkecil yang dikenal sebagai metode kuadrat iterasi reweighted 

atau iteratively reweighted least-squares method (Wolke dan Schwetlick, 1988 

dalam Loke, 2004). Persamaan 2.28 dapat dimodifikasi menjadi persmaaan 2.30: 

(𝐽𝑇𝐽 + 𝜆𝐹𝑅)∆𝑞𝑗 = 𝐽𝑇𝑅𝑑𝑔 − 𝜆𝐹𝑅𝑞𝑘; ∆q = [𝐽𝑇𝐽 +  𝜆𝐹𝑅]−1𝐽𝑇𝑔 (2.30) 

dengan,  

 𝐹𝑅 = 𝛼𝑥𝐶𝑥
𝑇𝑅𝑚𝐶𝑥 + 𝛼𝑦𝐶𝑦

𝑇𝑅𝑚𝐶𝑦 + 𝛼𝑧𝐶𝑧
𝑇𝑅𝑚𝐶𝑧   (2.31) 

dimana Rd dan Rm adalah weighting matrices sehingga elemen-elemen yang 

berbeda dari data yang tidak sesuai (data misfit) dan vektor-vektor model yang 
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roughness diberikan bobot yang sama dalam proses inversi. Persamaan 2.30 

menyediakan suatu cara yang dapat dimodifikasi lebih lanjut jika dibutuhkan yang 

termasuk informasi mengenai geologi di bawah permukaan. Sebagai contoh, jika 

diketahui bahwa variasi resistivitas di bawah permukaan kemungkinan terbatas 

pada wilayah tertentu (limited zone), maka nilai faktor peredaman λ (Ellis dan 

Oldenburg, 1994a dalam Loke, 2004) dapat diubah sedemikian rupa sehingga 

perubahan yang lebih signifikan diperbolehkan pada kondisi wilayah tersebut. 

  



36 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

III.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu wilayah eksplorasi PT Timah Tbk  di 

daerah Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Bangka belitung. Berikut 

merupakan peta lokasi daerah penelitian. 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi daerah penelitian (BPS, 2010). 

 

III.2 Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam pengambilan data lapangan dan pengolahan data :  

1.GPS 

2.Supersting R8 
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3.Electroda 84 Buah 

4.Kabel konektor 

5.Aki 12 volt 1 Buah 

6.Kabel elektroda 

7.Palu 

8.Handy Talk 

 

III.3 Data 

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini berupa :  

1. Data IP domain waktu dan Data Resistivitas (data utama) 

2. Data Geologi (data pendukung) 

 

III.4 Prosedur Penelitian 

III.4.1. Prosedur Pengambilan data di lapangan 

Penelitian ini dimulai dengan pengambilan data lapangan di daerah Pemali, 

Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka yang merupakan daerah eksplorasi PT 

Timah Tbk. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode geolistrik 

induksi polarisasi jenis konfigurasi dipole-dipole dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Survei lokasi penelitian, tahapan ini bertujuan untuk menentukan lokasi 

pengambilan data. 

2. Membuat sketsa lintasan untuk menetukan panjang kabel elektroda 

berdasarkan arah patok yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah kabel 
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yang digunakan sebanyak 12 rol, yang mana setiap rol memiliki tujuh 

elektroda. Spasi yang digunakan 10m dan 8m. 

3. Memarking setiap elektroda yang terpasang dengan menggunakan GPS. 

4. Mengekspor command file yang telah dibuat ke main unit supersting R8. 

5. Melakukan tes kontak resistant pada main unit untuk memastikan 

elektroda kabel sudah terpasang dengan baik atau belum. 

6. Melakukan pengambilan data di daerah penelitian. 

7. Mengekspor data yang telah diambil pada alat supersting R8 ke laptop 

yang akan digunakan untuk mengolah data. 

 

III.4.2 Pengolahan data 

Pengolahan data pada Res2DInv dilakukan dengan tahap sebagai berikut. 

1. Mengimput data ke dalam software Res2DInv. 

2. Menginversi data, Inversi nilai resistivitas dilakukan untuk mendapatkan 

nilai resistivitas material dan memunculkan penampang 2D. 

3. Melakukan koreksi data dengan melihat RMSE errornya. 

4. Setelah mendapatkan nilai resistivitas yang telah dikoreksi, maka 

selanjutnya mengekspor data XYZ dari Res2DInv ke Oasis Montaj. 

5. Membuat penampang 3D untuk semua lintasan dengan menggunakan 

software Oasis Montaj dengan menggunakan nilai XYZ yang telah diekspor 

dari Res2DInv sebelumnya. 
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III.5. Interpretasi 

Interpretasi dilakukan dengan cara melakukan pembacaan penampang 2D hasil 

inversi pada software Res2DInv dan profil 3D Oasis Montaj, sehingga dari kedua 

penampang tersebut didapatkan model bewah permukaan yang mengindikasikan 

terdapatnya zona mineralisai kasiterit (SnO2). 
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III.6 Bagan Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Bagan alir penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

IV.1  Lintasan Pengukuran 

 

Gambar 4.I Peta lintasan pengukuran 

Lintasan pengukuran dibuat sebanyak 7 lintasan dengan jarak antar lintasan 100 

meter dengan panjang lintasan terdiridari 830 meter dan 664 meter dengan spasi 

elekteroda terkecil 10 meter dan 8 meter. Data yang diperoleh berupa nilai 

chargebilitas dan Resistivitas serta didukung dengan data geologi daerah penelitian 

berdasarkan peta geologi lembar bangka utara. 
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IV.2. Hasil dan Pembahasan 

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang berlokasi di 

daerah Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, 

yang merupakan daerah ekplorasi PT. Timah (Persero). 

Data yang diperoleh berupa nilai resistivitas dan chargebilitas kemudian diinversi 

pada software Res2Dinv. Selanjutnya dibuat penampang 2D resistivitas dan 

chergelitas menggunakan software surfer untuk semua lintasan.  

Tahap interpretasi dilakukan dengan menggabungkan penampang Resistivitas dan 

Chargebilitas, yang bertujuan untuk menentukan daerah irisan antara nilai 

resistivitas tinggi yang diidentifikasi sebagai batuan pembawa timah dengan nilai 

chargebilitas mineral kasiterit. Pada penelitian terdahulu oleh Pratama pada tahun 

2016 dihasilkan table nilai chargebilitas mineral dan batuan (Tabel 2.3) bahwa nilai 

chargebilitas dari mineral kasiterit berkisar antara ( 3 msec – 12 msec ) yang akan 

dijadikan acuan dalam penentuan keberadaan mineral kasiterit itu sendiri. 

Berdasarkan nilai hasil inversi pada setiap lintasan yang telah dianalisa sebelumnya, 

berikut penampang 2D dan pembahasan mengenai Overlay antara resistivitas tinggi 

dan chargebilitas sedang untuk setiap lintasan. 
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IV.2.1. Lintasan 1 

Lintasan 1 membentang dari arah barat ke timur sejauh 830 m. Hasil inversi pada 

lintasan ini berupa penampang 2D seperti pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 a). Hasil inversi resistivitas, b). Hasil inversi chargebilitas  

Gambar 4.2 menunjukkan dominasi nilai resistivitas tinggi yang diidentifikasikan 

sebagai batuan pembawa timah. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, 

proses pembentukan timah yang terjadi pada lintasan ini berada pada fase 

hipotermal-mesotermal yang artinya komponen utama pembawah timah dalam hal 

ini mineral kasiterit mengisi perangkap yang telah ada berupa kekar serta bidang 

perlapisan. Dari hasil analisis nilai resistivitas dan nilai chargebilitas dapat 

diinterpretasikan bahwa terdapat zona lemah yang di tandai dengan kotak hitam 

dengan garis putus-putus pada Gambar 4.2 yang di indikasikan sebagai intrusi 

batuan yang menjadi tempat terjadinya proses mineralisasi pada lintasan ini. Zona 
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lemah tersebut berada antara meter  ke 360 – 450 dengan kedalaman 0 sampai 160 

meter dari permukaan tanah, nilai chargeabilitas pada zona lemah tersebut berada 

pada nilai chargeabilitas yang bervariasi mulai dari rendah hingga tinggi.  

 

Gambar 4.3 Overlay Lintasan 1 

Gambar 4.3 menunjukkan Overlay penampang resistivitas dan chargebilitas. Dari 

hasil analisa terdapat zona resistivitas yang tinggi ( >  632.64 Ωm ), dan zona 

chargebilitas mineral kasiterit ( 3 msec – 12 msec ) pada meter ke 150 – 400 dan 

510 – 640 , dengan elevasi 0 m sampai -120m. Zona ini ditandai dengan garis hitam 

berarsir yang diidentifikasi sebagai zona mineralisasi kasiterit pada tipe stockwork 

dimana mineral timah dalam bentuk urat jejaringan pada batuan granit. 
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IV.2.2. Lintasan 2 

Lintasan 2 membentang dari arah barat ke timur sejauh 830 m. Hasil inversi pada 

lintasan ini berupa penampang 2D seperti pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 a). Hasil inversi resistivitas, b). Hasil inversi chargebilitas  

Gambar 4.4 menunjukkan dominasi nilai resistivitas tinggi dan nilai 

chargebilitaspun demikian, dimana didominasi nilai chargebilitas ditandai dengan 

garis hitam tebal pada Gambar 4.4, yang diindikasikan sebagai batuan pembawa 

timah. Zona lemah di tandai dengan kotak hitam dengan garis putus-putus terlihat 

pada gambar diatas, keberadaan zona lemah pada lintasan ini berada pada meter ke 

370 – 460 dengan kedalaman sampai 120 meter dari permukaan. Fase pengendapan 

yang terjadi pada lintasan ini serupa dengan lintasan sebelumnya yang 

diidentifikasikan sebagai sebab dari letak yang masih berada pada kemenerusan 

struktur geologinya. 
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Gambar 4.5 Overlay Lintasan 2 

Gambar 4.5 menunjukkan Overlay penampang resistivitas dan chargebilitas. Dari 

hasil analisa terdapat zona resistivitas yang tinggi ( > 632.64 Ωm ), dan zona 

chargebilitas mineral kasiterit ( 3 msec – 12 msec ) pada meter 0 – 450 dan 450 – 

780, dengan elevasi 30 m sampai – 50 m dan 30 sampai – 60 m. Berdasarkan hasil 

analisis, pada lintasan ini tipe mineralisasi yang terjadi adalah stockwork, dimana 

mineral pembawa timah berada pada granit dengan asosiasi mineral kasiterit. 
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IV.2.3. Lintasan 3 

Lintasan 3 membentang dari arah barat ke timur sejauh 664 m. Hasil inversi pada 

lintasan ini berupa penampang 2D seperti pada Gambar 4.6. 

 

 Gambar 4.6 a). Hasil inversi resistivitas, b). Hasil inversi chargebilitas 

Gambar 4.6 menunjukkan penampang 2D dengan distribusi nilai resistivitas dan 

chargebilitas yang bervariasi dari rendah hinggah tinggi. Pada lintasan ini 

didapatkan zona lemah di tandai dengan kotak hitam dengan garis hitam putus-

putus yang memiliki nilai resistivitas rendah, yang diapit oleh nilai resistivitas 

tinggi serta nilai Chargebilitasdari rendah sampai tinggi. Zona lemah tersebut 

berada meter ke 300 – 370. kedalaman yang hampir sama yaitu sekitar 120 meter 

dari permukaan tanah yang dianalisis sebagai zona pembentukan timah pada fase 

hipotermal – mesotermal. 
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Gambar 4.7 Overlay Lintasan 3 

Gambar 4.7 menunjukkan Overlay penampang resistivitas dan chargebilitas. Dari 

hasil analisa data geologi dan penampang 2D hasil inversi terdapat zona resistivitas 

yang tinggi ( > 50.4 Ωm ), dan zona chargebilitas mineral kasiterit ( 3 msec – 12 

msec ) pada meter ke 180 – 320 dengan elevasi 30 m sampai -100 m yang 

diidentivikasikan sebagai zona mineralisasi dengan tipe stockwork. Zona ini 

ditandai dengan garis hitam berarsir yang diidentifikasi sebagai zona mineralisasi 

kasiterit dengan komposisi batuan granit tipe S sebagai batuan pembawa timah.  
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IV.2.4. Lintasan 4 

Lintasan 4 membentang dari arah barat ke timur sejauh 664 m. Hasil inversi pada 

lintasan ini berupa penampang 2D seperti pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 a). Hasil inversi resistivitas, b). Hasil inversi chargebilitas 

Pada penampang 2D hasil inversi dapat diidentifikasi struktur geologi bawah 

permukaan berdasarkan variasi nilai resistivitas sedangkan variasi nilai 

chargebilitas dapat dijadikan acuan dalam penentuan ditribusi minral. Gambar 4.8 

menunjukkan variasi nilai resistivitas antara 0 Ωm -  140320 Ωm dan nilai 

chargebilitas yang berkisar antara 0 msec – 98.8 msec. Lintasan ini didominasi oleh 

nilai resistivitas tinggi ( > 632.64 Ωm ) yang ditandai dengan garis hitam tebal pada 

Gambar 4.8 a, yang diindikasikan sebagai batuan pembawa timah. Sementara untuk 

nilai chargebilitas juga dibagi menjadi tiga bagian yaitu rendah ( < 3 msec ), sedang 

( 3 msec – 12 msec ) yang diindikasikan sebagai keberadaan mineral kasiterit, 
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ditandai dengan garis hitam tebal pada Gambar 4.8 b, dan tinggi ( > 12 msec ). Dari 

hasil analisis nilai resistivitas dan nilai chargebilitas dapat diinterpretasikan bahwa 

zona lemah yang ditandai dengan kotak hitam dengan garis hitam putus-putus pada 

Gambar 4.8 yang diindikasikan sebagai intrusi batuan yang menjadi tempat 

terjadinya proses mineralisasi pada lintasan ini. Zona lemah ini berada pada meter 

ke  300 – 380 dengan kedalaman 0 sampai 120 meter dari permukaan tanah.  

 

Gambar 4.9 Overlay lintasan 4 

Gambar 4.9 menunjukkan Overlay penampang resistivitas dan chargebilitas. Dari 

hasil analisa zona mineralisasi kasiterit terdapat pada daerah dengan distribusi nilai 

resistivitas tinggi ( > 632.64 Ωm ), dan zona chargebilitas mineral kasiterit ( 3 msec 

– 12 msec ) dengan keterdapatan yang bervariasi sepanjang lintasan, hal ini 

diperkirakan terjadi akibat ketidakmerataan pengendapan pada saat proses 

mineralisasi. Zona ini ditandai dengan garis hitam berarsir yang tersebar pada 

daerah yang diidentifikasi sebagai zona lemah tempat terakumulasinya mineral 

kasiterit pada saat proses mineralisasi dengan komposisi batuan granit tipe S 

sebagai batuan pembawa timah.  
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IV.2.5. Lintasan 5 

Lintasan 5 membentang dari arah barat ke timur sejauh 830 m. Hasil inversi pada 

lintasan ini berupa penampang 2D seperti pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 a). Hasil inversi resistivitas, b). Hasil inversi chargebilitas 

Gambar 4.10 menunjukkan variasi resistivitas yang sama dengan lintasan 

sebelumnya, dimana didominasi oleh nilai resistivitas tinggi. Sedangkan untuk 

sebaran nilai chargebilitas didominasi oleh nilai chargebilitas sedang ( 3 msec – 12 

msec ), yang diindikasikan sebagai keberadaan mineral kasiterit, ditandai dengan 

garis hitam tebal pada Gambar 4.10 b. Pada lintasan ini didapatkan zona lemah yang 

memiliki nilai resistivitas rendah yang diapit oleh nilai resistivitas tinggi serta nilai 

Chargebilitas dari rendah sampai tingii. Zona lemah tersebut di tandai dengan kotak 

hitam dengan garis hitam putus-putus yang berada pada titik meter ke 360 – 450 
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dengan kedalaman hingga 160 meter dari permukaan tanah. Zona lemah ini diduga 

merupakan daerah intrusi batuan tempat terakumalisanya mineral pembawa timah. 

 

Gambar 4.11 Overlay lintasan 5 

Gambar 4.11 menunjukkan Overlay penampang resistivitas dan chargebilitas. Tipe 

mineralisasi yang dapat diidentifikasikan pada lintasan ini berdasarkan sebaran nilai 

chargebilitas pada penampang overlay di atas ialah tipe graisen, dimana merupakan 

endapan hasil proses pneumatolitik. Zona ini ditandai dengan garis hitam berarsir 

dengan komposisi batuan granit tipe S sebagai batuan pembawa timah yang tersebar 

di sekitar zona intrusi batuan yang sebelumnya diperkirakan sebagai tempat 

terakumulasinya mineral pembawah timah dalam hal ini mineral kasiterit. 
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IV.2.6. Lintasan 6 

Lintasan 6 membentang dari arah barat ke timur sejauh 830 m. Hasil inversi pada 

lintasan ini berupa penampang 2D seperti pada Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 a). Hasil inversi resistivitas, b). Hasil inversi chargebilitas 

Gambar 4.12 menunjukkan resistivitas antara 0 Ωm -  348051 Ωm dan nilai 

chargebilitas yang berkisar antara 0 msec – 78.01 msec. Nilai resistivitas dibagi tiga 

bagian yaitu rendah ( < 1.24 Ωm ), sedang ( 1.24 Ωm – 632.64 Ωm ), dan tinggi ( > 

632.64 Ωm ) ditandai dengan garis hitam tebal pada Gambar 4.12 a, yang 

diindikasikan sebagai batuan pembawa timah. Sementara untuk nilai chargebilitas 

juga dibagi menjadi tiga bagian yaitu rendah ( < 3 msec ), sedang ( 3 msec – 12 

msec ) yang diindikasikan sebagai keberadaan mineral kasiterit, ditandai dengan 

garis hitam tebal pada Gambar 4.12 b, dan tinggi ( > 12 msec ). Dari hasil analisis 

nilai resistivitas dan nilai chargebilitas dapat diinterpretasikan bahwa terdapat zona 



54 
 

lemah yang ditandai dengan kotak hitam dengan garis hitam putus-putus pada 

Gambar 4.12 yang diindikasikan sebagai intrusi batuan yang menjadi tempat 

terakumulasinya mineral pembawah timah dalam hal ini mineral kasiterit. Pada 

lintasan ini zona lemah tersebut berada pada meter ke  380 – 480 dengan kedalaman 

0 sampai 150 meter dari permukaan tanah.  

 

Gambar 4.13 Overlay Lintasan 6 

Gambar 4.13 menunjukkan Overlay penampang resistivitas dan chargebilitas. Dari 

hasil analisa terdapat zona resistivitas yang tinggi ( > 632.64 Ωm ) yang 

diidentifikasi sebagai batuan pembawa timah, dan zona chargebilitas mineral 

kasiterit ( 3 msec – 12 msec ) pada meter 290 – 550 yang memiliki volume 

bervariasi, dengan elevasi 20 m sampai -130 m. Zona ini ditandai dengan garis 

hitam berarsir yang diidentifikasi sebagai zona mineralisasi kasiterit yang 

berasosiasi dengan batuan granit sebagai batuan pembawa. 
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IV.2.5. Lintasan 7 

Lintasan 7 membentang dari arah barat daya ke timur laut sejauh 830 m. Hasil 

inversi pada lintasan ini berupa penampang 2D seperti pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 a). Hasil inversi resistivitas, b). Hasil inversi chargebilitas 

Gambar 4.12 menunjukkan variasi nilai resistitas dengan dominasi niali resistivitas 

tinggi ( > 632.64 Ωm ) dan nilai chargebilitas yang berkisar antara 0 msec – 94.64 

msec, ditandai dengan garis hitam tebal pada Gambar 4.14, yang diindikasikan 

sebagai batuan pembawa timah serta mineral kasiterit. Dari hasil analisis nilai 

resistivitas dan nilai chargebilitas dapat diinterpretasikan bahwa terdapat zona 

lemah yang di tandai dengan kotak hitam dengan garis hitam putus-putus pada 

Gambar 4.14 yang di indikasikan sebagai intrusi batuan yang menjadi tempat 

terakumulasinya mineral kasiterit. Pada lintasan ini zona lemah berada pada meter 

ke 360 - 480 dengan kedalaman 0 sampai 150 meter dari permukaan tanah. Model 
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bentangan dari lintasan ini berbeda dengan enam lintasan sebelumnya, dimana 

lintasan ini dibentangkan menyilang dari Lintasan 5 hingga 1 dengan tujuan 

membantu proses interpolasi kondisi bawah permukaan daerah sekitar yang tidak 

dilalui lintasan pengukuran. 

 

Gambar 4.15 Overlay lintasan 7 

Gambar 4.15 menunjukkan Overlay penampang resistivitas dan chargebilitas. Dari 

hasil analisa terdapat zona resistivitas yang tinggi ( > 632.64 Ωm ) yang 

diidentifikasi sebagai batuan pembawa timah, dan zona chargebilitas mineral 

kasiterit ( 3 msec – 12 msec ) pada meter 230 – 420 dan 450 – 600 , dengan elevasi 

0 m sampai -130 m. Penampang overlay di atas menggambarkan zona mineralisasi 

kasiterit yang terdistribusi dengan volume yang bervariasi di sepanjang lintasan 

pengukuran. Zona ini ditandai dengan garis hitam berarsir yang diidentifikasi 

sebagai zona mineralisasi kasiterit dengan komposisi batuan granit tipe S sebagai 

batuan pembawa timah.  
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VI.3. Pseudosection 3D Overlay Zona Mineralisasi Kasiterit 

 
Gambar 4.16 Overlay nilai resistivitas dan chargebilitas prospek zona 

mineralisasi kasiterit pada semua lintasan 

 

Gambar 4.16 menunjukkan overlay sebaran nilai resistivitas dan chargebilitas yang 

diidentifikasi sebagai zona mineralisasi kasiterit. Nilai resistivitas batuan pembawa 

mineral timah ditandai dengan nilai resistivitas tinggi ( > 632.64 Ωm) yang ditandai 

dengan warna merah dan nilai chargebilitas mineral kasiterit sebagai mineral utama 

yang terkandung dalam bijih timah dengan rentang 3 msec – 12 msec, yang ditandai 

dengan warna abu-abu pada penampang pseudosection 3D di atas.  
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Gambar 4.17 Penampang hasil irisan nilai resistivitas dan nilai chargebilitas 

Model 3D pada Gambar 4.17 merupakan hasil identifikasi sebaran zona 

mineralisasi kasiterit daerah pemali untuk semua lintasan yang dibuat dari hasil 

irisan nilai resistivitas batuan pembawa mineral kasiterit dan nilai chargebilitas 

mineral kasiterit, berdasarkan hasil analisis overlay penampang 2D dan 3D dapat 

diidentifikasikan bahwa zona mineralisasi kasiterit tersebar di keseluruhan lintasan 

pengukuran dengan kedalaman serta volume yang bervariasi pada setiap lintasan 

yang ditandai dengan garis hitam putus-putus. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : 

1. Dari penampang 2D data resistivitas dan chargebilitas seluruh lintasan, 

diidentifikasikan terdapat nilai resistivitas tinggi ( > 632.64 Ωm ) dan 

chargebilitas sedang  ( 3 msec – 12 msec ) yang menunjukkan keterdapatan 

zona mineralisasi kasiterit.  

2. Berdasarkan pemodelan 3D data resistivitas dan chargebilitas terlihat bahwa 

penyebaran zona mineralisasi kasiterit berada pada semua lintasan yang 

merupakan kontak batuan granit dengan mineral pembawah timah yaitu 

mineral kasiterit. 

V.2  Saran 

1. Perlu adanya studi lebih lanjut untuk mengetahui kemenerusan anomali yang 

sudah didapatkan, seperti melakukan studi CSMAT dan Geomagnet yang 

memilki penetrasi yang lebih dalam dibandingkan metode yang dipakai dalam 

penelitian  ini. 

2. Perlu adanya tambahan data bor untuk memastikan keterdapatan mineral 

kasiterit  yang sudah diindikasikan pada penelitian ini 
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