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ABSTRACT 

 

Research on the analysis of underground water in Rimbo Panjang Village using Sclumberger 

Geoelectric and Hydrogeochemical methods. Geoelectric is a method used to determine the 

nature of electric currents in the earth by detecting on the surface of the earth. Identification of 

the aquifer layer was carried out on 2 lines with a length of 100 meters. Based on the results of 

the analysis using progress software, the first path produces a resistivity value of 101.78 Ωm - 

837.45 Ωm and the second path 118.02 Ωm - 863.84 Ωm. Groundwater samples at the study site 

were tested for pH, TDS and coli bacteria. The results showed that all water samples has acidic 

levels with an average pH of 5.5 so that rust often occurred on water pipes and caused smel 

water, whereas TDS results was not exceed the quality standard and coli bacteria exceeded the 

quality standard so the water was not suitable for consumption. 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tentang Analisa Air Bawah Tanah di Desa Rimbo Panjang dengan 

Menggunakan Metode Geolistrik Konfigurasi Schlumberger dan Hidrogeokimia. Geolistrik 

merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui sifat aliran listrik di dalam bumi dengan 

cara mendeteksi di permukaan bumi. Identifikasi lapisan akuifer dilakukan terhadap 2 lintasan 

dengan panjang lintasan 100 meter. Berdasarkan hasil analisa menggunakan software progress, 

pada lintasan pertama menghasilkan nilai resistivitas sebesar 101,78 Ωm – 837,45 Ωm dan 

lintasan kedua 118,02 Ωm – 863,84 Ωm. Sampel air tanah pada lokasi penelitian dilakukan 

pengujian kadar kualitas air pH, TDS dan bakteri coli. Hasil menunjukkan semua sampel air 

memiliki kadar asam yaitu dengan rata-rata pH 5,5 sehingga sering terjadi karat pada pipa air dan 

mengakibatkan air berbau, sedangkan hasil TDS tidak melewati batas baku mutu dan bakteri coli 

melewati batas baku mutu sehingga air tidak layak untuk di konsumsi. 

 

Kata Kunci : Air Bawah Tanah, Metode Schlumberger, Hidrogeokimia, Rimbo Panjang. 
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PENDAHULUAN 

Air sebagai suatu sumber 

daya yang sangat penting dan 

dibutuhkan bagi kehidupan makhluk 

hidup, namun keberadaan air dimuka 

bumi ini sangat terbatas  baik 

menurut ruang dan waktu maupun 

kualitas dan kauntitasnya (Bouwer, 

1978). Air tanah sangat tergantung 

pada peranan akuifer (lapisan air 

tanah) suatu daerah. Air hujan yang 

turun di permukaan bumi tersebut 

ada yang langsung mengalir di atas 

permukaan bumi (run off) dan ada 

yang meresap ke bawah permukaan 

bumi (infiltration) (Sadjab, 2012). 

Desa Rimbo Panjang 

merupakan salah satu Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Kampar, Ibu 

Kota Bangkinang, Riau. Secara 

geografis, lokasi penelitian lintasan 

di Desa Rimbo Panjang berada pada 

koordinat 0˚26΄29”LU dan 

101º19’32”,44.0 BT memiliki luas 

wilayah 1000 Ha dengan tekstur 

tanah lempungan. 

Jumlah penduduk di Desa ini 

8.526 jiwa. Penduduk laki-laki 

berjumlah 4.434 dan penduduk 

perempuan berjumlah 4.092 jiwa. 

Jumlah kepala keluarga 2.098 KK. 

Jumlah industri 69 unit. Kepadatan 

penduduk di Desa Rimbo Panjang 

adalah adalah 11 jiwa per km. 

Penduduk Desa Rimbo Panjang pada 

umumnya mempunyai mata 

pencaharian dibidang pertanian. 

 

Gambar 1 Lokasi Penelitian 

 

Air tanah adalah air yang 

bergerak dalam tanah yang terdapat 

di dalam ruang-ruang antara butir- 

butir tanah yang membentuk dan di 

dalam retak-retak dari batuan yang 

meresap ke dalam tanah dan 

bergabung membentuk lapisan tanah 

yang disebut akuifer (Sosrodarsono 

dan Takeda, 1993). Lapisan yang 

mudah dan sering dilalui oleh air 

tanah disebut lapisan permeabel, 

misalnya lapisan yang terdapat pada 

pasir dan kerikil, sedangkan lapisan 

yang sulit dilalui air tanah disebut 

lapisan impermeabel, seperti lapisan 

lempung. Lapisan impermeabel 

terdiri dari dua jenis yakni lapisan 

kedap air dan lapisan kebal air. 

Air tanah didefinisikan 

sebagai air yang terdapat di bawah 

permukaan bumi. Salah satu sumber 

utamanya adalah air hujan yang 

meresap ke bawah lewat lubang pori 

di antara butiran tanah. Air yang 

berkumpul di bawah permukaan 

bumi ini disebut akuifer. Akuifer 

adalah lapisan bawah permukaan 

yang dapat menyimpan dan 

mengalirkan air dimana air ini 

bergerak di dalam tanah dan terdapat 

ruang antar butir-butir tanah. Hal ini 

disebabkan karena lapisan tersebut 

bersifat permeable karena adanya 

pori-pori pada lapisan tersebut 

ataupun memang sifat dari lapisan 

batuan tertentu. Sedangkan lapisan 

yang sulit di lalui air tanah disebut 

dengan lapisan impermeabel. 

Berdasarkan litologinya, 

akuifer dapat dibedakan menjadi 4 

macam, yaitu : 

1. Akuifer bebas atau tidak tertekan 

adalah air tanah dalam akuifer 

yang tertutup lapisan impermeable 

Lintasan 1 

Lintasan 2 
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dan merupakan akuifer yang 

mempunyai muka air tanah. 

2. Akuifer tertekan merupakan suatu 

akuifer dimana air tanah terletak 

di bawah lapisan kedap air 

(impermeable) dan mempunyai 

tekanan lebih besar dari pada 

tekanan atmosfer. 

3. Akuifer bocor merupakan suatu 

a. Konduktor baik: 10-8 Ωm < ρ 

< 1 Ωm 

b. Semikonduktor: 1 Ωm < ρ < 

107 Ωm 

c. Isolator: ρ > 107 Ωm 

Tabel 1 Nilai Resistivitas 

Litologi Batuan (Telford dkk, 

2004; Peltoniemi, 

1988; Roy, 1984) 
akuifer dimana air tanah Jenis Resistivit Jenis Resistivitas 

terkekang di bawah lapisan yang     Batuan as (Ωm) Batuan (Ωm)  

setengah kedap air sehingga 
Tanah 1 – 104  Batu 

Pasir 

200 – 800 

akuifer di sini terletak antara Air Tanah 0,5 – 300 Kerikil 600-10000 

akuifer bebas dan akuifer 

terkekang. 

4. Akuifer melayang jika di dalam 

Lempung 3 – 200 Pasir 

Minyak 

Lempung 3 – 150  Batu 

Lanauan  Lumpur 

4 – 800 

 

3 – 700 

zona aerosi terbentuk sebuah Pasir 1 – 1000 Gambut 100 - 300 

akuifer yang terbentuk di atas 

lapisan impermeable. 
Resistivitas batuan 

Granit 3x102– 

3x106 
Gamping 500- 

Konglo 

merat 

Batu 

2x103– 104 

 

20 – 2000 

merupakan kemampuan yang 

dimiliki olen batuan untuk 

menghambat arus yang mengalir. 

Nilai resistivitas batuan berbanding 

terbalik dengan nilai hambatan jenis 

(konduktivitas) dan tergantung pada 

materialnya. Di dalam konduktor 

berisi banyak elektron bebas dengan 

mobilitas yang sangat tinggi. 

Sedangkan pada semikonduktor, 

jumlah elektron bebasnya lebih 

sedikit. Isolator dicirikan oleh ikatan 

ionik sehingga elektron-elektron 

valensi tidak bebas bergerak. 

Resistivitas merupakan salah satu 

metode geolistrik yang bergantung 

terhadap besarnya medan listrik dan 

kerapatan arus. Semakin besar spasi 

elektroda maka efek penembusan 

arus ke bawah semakin dalam, 

sehingga batuan yang lebih dalam 

akan dapat diketahui sifat-sifat 

fisisnya. Secara umum berdasarkan 

harga resistivitas listriknya, batuan 

dan mineral dapat dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu (Telford, 1990). 

  10000 Tulis  

Metode konfigurasi 

Schlumberger adalah kemampuan 

untuk mendeteksi adanya sifat tidak 

homogen lapisan batuan pada 

permukaan, dengan membandingkan 

nilai resistivitas semu ketika terjadi 

perubahan jarak elektroda MN/2. 

Parameter yang diukur yaitu jarak 

antara stasiun dengan elektroda 

(AB/2 dan MN/2), arus (I) dan beda 

potensial (∆V). Parameter yang 

dihitung yaitu tahanan jenis (R) dan 

faktor geometri (K). Geolistrik 

bekerja dengan cara mengalirksn 

arus listrik DC (Dirrect Current) 

yang mempunyai tegangan tinggi ke 

dalam tanah. Injeksi arus listrik ini 

menggunakan 2 buah elektroda arus 

A dan B yang ditancapkan ke dalam 

tanah dengan jarak tertentu. Beda 

Potensial yang terjadi dipermukaan 

tanah diukur dengan menggunakan 

multimeter yang terhubung melalui 2 

buah elektroda tegangan M dan N 

dengan jarak yang lebih pendek dari 

jarak elektroda AB. Sehingga jika 
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posisi jarak elektroda AB diubah 

menjadi besar maka tegangan listrik 

yang terjadi pada elektroda MN akan 

ikut berubah sesuai dengan informasi 

jenis batuan yang ikut terinjeksi arus 

listrik pada kedalaman yang lebih 

besar. 

 

Gambar 2 Susunan Elektroda 

Konfigurasi Schlumberger 

Tanah terdiri dari lapisan- 

lapisan bebatuan dan memiliki 

resistivitas yang bervariasi dengan 

posisi elektroda dan nilai yang 

terukur adalah tahanan jenis semu, 

sehingga faktor geometri dapat dicari 

dengan rumus : 
∆𝑉 

bersifat asam apabila nilai pH < 7 

dan air bersifat basa apabila nilai  pH 

> 7, sedangkan air dengan nilai pH = 

7 bersifat netral. pH standar utuk air 

minum sekitar 6,5 – 8,5 (Wardhana, 

2004). 

Total Dissolved Solid (TDS) 

yaitu ukuran zat terlarut berupa 

karbonat, bikarbonat, klorida, sulfat 

kalsium, senyawa koloid dan zat 

organik maupun anorganik yang 

terdapat pada sebuah larutan. TDS 

menggambarkan jumlah zat terlarut 

dalam part per million (ppm) atau 

sama dengan milligram per liter 

(mg/L). Standar baku mutu  pada 

TDS ini adalah 500 mg/L. 

 

Bakteri Coliform adalah jenis 

bakteri yang umum digunakan 

sebagai indikator penetuan kualitas 

sanitasi makanan dan 

air. Coliform sendiri sebenarnya 
𝜌=K 

I 
(1) bukan penyebab dari penyakit- 

K =
𝜋 (L2− a2) 

4 𝑎 

Sehingga resistivitas semu : 

(2) penyakit bawaan air, namun bakteri 

jenis ini mudah untuk dikultur dan 

keberadaannya dapat digunakan 
𝜌 = 

𝜋 (L2− a2) ∆𝑉 
  

(3) 
𝑠 4 2𝑎 I sebagai indikator keberadaan 

organisme   patogen   seperti  bakteri 

Kualitas air merupakan sifat 

air yang dipengaruhi oleh kandungan 

makhluk hidup, zat energi atau 

komponen lain di dalam air. Kualitas 

air dinyatakan dengan beberapa 

parameter yaitu parameter fisika 

(suhu, kekeruhan, padatan terlarut 

dan sebagainya), parameter kimia 

(pH, BOD, TDS dan sebagainya) dan 

parameter biologi (keberadaan 

plankton, bakteri, dan sebagainya) 

(Effendi, 2003). 

Power of Hydrogen (pH) 

adalah derajat keasaman yang 

digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman dan kebasaan yang 

dimiliki oleh suatu larutan. Air 

lain, virus atau protozoa yang banyak 

merupakan parasit yang hidup dalam 

sistem pencernaan manusia serta 

terkandung dalam feses. 

Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sesuai alat 

geolistrik konfigurasi Schlumberger 

dan diolah dengan software progress 

untutk mengetahui resistivitas. 

Penelitan ini juga membahas 

mengenai uji kualitas air, dimana 

pada pengujian kali ini parameter 

yang dianalisis antara lain adalah pH, 

TDS dan bakteri coli. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Geolistrik Lintasan 1 

Lintasan 1 berada pada koordinat 

0o45’20” LU dan 101o35’79” BT, 

dengan panjang lintasan 100 meter. 
 

 
 

Gambar 3 Interface Progress 

Hasil Pengolahan Data Lintasan 1 

 

Nilai resistivitas lapisan tanah 

berkisar antara 101,78 Ωm – 837,45 

Ωm. Lapisan tanah pertama di lokasi 

penelitian dengan nilai resistivitas 

101,78 Ωm pada kedalaman 0 meter 

– 3,03 meter diinterpretasikan 

sebagai lapisan gambut. Gambut 

merupakan lahan basah yang 

terbentuk dari timbunan bahan 

organik yang berasal dari sisa pohon, 

rerumputan dan jasad hewan yang 

membusuk. 

Lapisan kedua memiliki nilai 

resistivitas 184,28 Ωm pada 

kedalaman 3,03 meter – 7,59 meter 

diinterpretasikan sebagai lapisan 

gambut. Lapisan ketiga memiliki 

nilai resistivitas 199,21 Ωm pada 

kedalaman 7,59 meter – 23.14 meter 

diinterpretasikan sebagai lapisan 

lempung. Lempung atau tanah liat 

memiliki ukuran partikel mineral 

berkerangka dasar silikat yang 

berdiameter kurang dari 4 

mikrometer. Kemudian nilai 

resistivitas selanjutnya adalah 784,83 

Ωm pada kedalaman 23,14 meter – 

33,20 meter diinterpretasikan sebagai 

lapisan pasir berpotensi air tawar. 

Lapisan terakhir yang terbaca pada 

nilai resistivitas 837,45 Ωm pada 

kedalaman 33,20 meter – 49 meter 

diinterpretasikan sebagai lapisan 

kerikil. Kerikil merupakan batuan 

kecil yang biasanya batu granit 

dipecahkan atau mengalami 

pelapukan sehingga lama kelamaan 

menjadi kecil. 

Tabel 2 Tabel Hasil Pengelolahan 

Data Lapisan Lintasan 1 
Kedalaman 

(meter) 

Nilai 

Resistivitas 

(Ωm) 

Jenis 

Batuan 

Ketebalan 

(meter) 

0 – 3,03 101,78 Gambut 3,03 

3,03–7,59 184,28 Gambut 4,56 

7,59-23,14 199,21 Lempung 15,55 

23,14–33,20 784,83 Pasir 10,06 

33,20– 49 837,45 Kerikil 15,8 

 

Geolistrik Lintasan 2 

Lintasan 2 berada pada koordinat 

0o45’75” LU dan 101o35’66” BT, 

dengan panjang lintasan 100 meter. 
 

 

Gambar 4 Interface Progress Hasil 

Pengolahan Data Lintasan 2 
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Nilai resistivitas lapisan tanah 

berkisar antara 118,02 Ωm – 863,84 

Ωm. Lapisan tanah di lokasi 

penelitian dengan nilai resistivitas 

108,02 Ωm pada kedalaman 0 meter 

– 6,14 meter diinterpretasikan 

sebagai lapisan gambut. Nilai 

resistivitas 250,18 Ωm pada 

kedalaman 6,14 meter – 10,55 meter 

diinterpretasikan sebagai lapisan 

gambut. Nilai resistivitas 836,47 Ωm 

pada kedalaman 10,55 meter – 20,59 

meter diinterpretasikan sebagai 

lapisan kerikil. Kemudian nilai 

resistivitas selanjutnya adalah 785,61 

Ωm pada kedalaman 20,59 meter – 

30,68 meter diinterpretasikan sebagai 

lapisan pasir berpotensi air tawar. 

Lapisan terakhir yang terbaca pada 

nilai resistivitas 863,84 Ωm pada 

kedalaman 3,.68 meter – 46 

diinterpretasikan sebagai lapisan 

kerikil. 

 
Tabel 3 Tabel Hasil Pengelolahan 

Data Lapisan Lintasan 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5 Interface Progress 

Lintasan 1 dan 2 

 

Uji kualitas air ini 

menggunakan tiga sampel air, 

dimana sampel pertama adalah air 

sumur bor rumah warga yang airnya 

jernih tetapi sangat berbau, sampel 

kedua air sumur cincin dan yang 
Kedalaman 
(meter) 

Nilai 

Resistivitas 

(Ωm) 

Jenis 

Batuan 

Ketebalan 

(meter) 

ketiga adalah air tanah gambut. 

  Tabel 4.3 Hasil Uji Kualitas Air  
No Kode Sampel A1 A2 A3 

 

0 – 6,14 118,02 Gambut 6,14 

 
6,14– 10,55 250,18 Gambut 4,41 

 
 

1 pH 6,3 5,3 5,0 

2 TDS 13 10 51 

3 Bakteri 

Coliform 

240 - 24.000 

 

 

 

 

 

 
 

 

Interface Progress Lintasan satu dan 

dua dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 
 

 

Kualitas Parameter pH 

Pengukuran pH menggunakan pH 

meter bertujuan untuk menunjukkan 

kemampuan air mengikat atau 

melepaskan ion hidrogen. Tinggi 

rendahnya konsentrasi ion hidrogen 

akan menunjukkan sifat dari air 

tersebut. Ketiga sampel memiliki 

nilai yang tidak sesuai dengan 

standar baku mutu air minum yaitu 

Berpotensi Air Tawar 

10,55– 
20,59 

836,47 Kerikil 10,04 

20,59– 
30,68 

785,61 Pasir 10,09 

30,68 – 46 863,84 Kerikil 18,32 
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6,5 – 8,5. Sampel ketiga memiliki 

nilai pH tertinggi yaitu 5,0 dan 

sampel pertama yang hampir 

mendekati kadar basa memiliki pH 

6,3. 
 

 

Gambar 6 Kualitas Parameter pH 

 
Hasil menunjukkan bahwa air yang 

di uji dominan bersifat asam karena 

daerah pekanbaru merupakan daerah 

rawa sehingga mempengaruhi tingkat 

keasaman air termasuk daerah 

penelitian ini. 

Kualitas Parameter TDS 

Berdasarkan hasil uji yang didapat 

bahwa  ketiga sampel di  bawah 

standar baku mutu air minum yaitu 

500 mg/L. Dapat dilihat bahwa TDS 

pada sampel pertama yaitu 13 mg/L, 

pada sampel kedua 10 mg/L dan 

sampel  ketiga 51   mg/L. Sampel 

ketiga dominan  lebih meningkat 

karena air yang digunakan adalah air 

tanah   gambut.   Semua   dapat 

dikatakan  bahwa    kualitas   air 

parameter TDS  tergolong    tidak 

tercemar (layak untuk digunakan). 

Banyaknya zat padat terlarut akan 

memacu perkembangan bakteri dan 

juga sebaliknya. 

Padatan terlarut ini bisa berasal dari 

unsur logam didalam tanah yang 

terlarut dalam aliran air tanah 

ataupun berasal dari limbah rumah 

tangga yang meresap ke dalam tanah. 
 
 

Gambar 7 Kualitas Parameter TDS 

 

Kualitas Parameter Bakteri 

Coliform 

Uji kualitas Bakteri Coli ini hanya 

menggunakan dua sampel, yaitu 

sampel pertama (A1) dan sampel 

ketiga (A3). Berdasarkan hasil 

pemeriksaan laboratorium kedua 

sampel memiliki nilai yang melewati 

standar baku mutu yaitu 100 mL. 

Sampel pertama memiliki hasil 240 

ml dikarenakan air ini bersifat bau 

dan sumur dekat dengan selokan 

warga, sedangkan pada sampel  

ketiga memiliki hasil 24.000 ml 

dikarenakan yang di ambil adalah air 

tanah gambut sehingga terdapat 

banyak sekali bakteri yang ada di 

dalam air tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Hasil  penelitian dari uji 

geolistrik dan uji kualitas air 
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didapatkan beberapa kesimpulan, 

yaitu : 

1. Hasil pengolahan data 

geolistrik didapatkan nilai 

resistivitas pada lintasan 

pertama 101,78 Ωm – 837,45 

Ωm dan lintasan kedua 118,02 

Ωm – 863,84 Ωm. Akuifer 

pada lintasan pertama memiliki 

kedalaman 33,20 meter dan 

lintasan kedua memiliki 

kedalaman 30,68 meter, 

sehingga dapat disimpulkan 

bahwa potensi akuifer di 

lintasan pertama lebih besar 

dibanding lintasan kedua dan 

akuifer di lokasi ini mengalir 

secara menyebar dari lintasan 

pertama menuju lintasan 

kedua. 

2. Hasil pengolahan uji 

laboratorium menunjukkan 

bahwa pH masing-masing 

sampel mengandung asam 

yaitu memiliki nilai rata-rata 

5,5 sehinggga tidak layak 

dikonsumsi, sedangkan nilai 

TDS masing-masing sampel 

memiliki nilai rata-rata 24,7 

mg/L, tergolong tidak tercemar 

dan layak untuk digunakan. 

Bakteri coli pada sampel A1 

dan A3 memiliki nilai 240 mL 

dan 24000 mL, kedua sampel 

ini diatas standar baku mutu 

sehingga tidak layak untuk 

digunakan. 

3. 
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