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ABSTRACT 

This research of Underground Water and Hydrogeochemistry has been done sorrounding the 

Street Matoa Raya West Sidomulyo, Tampan District using the Geoelectric Method 

Schlumberger Configuration and water quality test at UPT Health and Environment Laboratory 

of Riau Province. This research was aimed to identify the subsurface lithology based on 

resistivity values of rocks in the research area. The number of trajectories were two points with a 

stretch of 150 m. Geoelectric data processing was done using Microsoft Excel and Progress 

Software. In the trajectories I the resistivity values range from 181.59-652.54 ohm-m. The 

lithology of trajectories I consists of gravel, gravel sand, alluvial and sand. In the trajectories 2 

resistivity values range from 272.23-1727.52 ohm-m. The lithology of trajectories 2 consists of 

sandy silt, gravel sand, gabbro. Water quality test using pH parameter shows that the water is 

acidic (pH<7). Total Dissolved Solid (TDS) levels in the sample were below the drinking water 

quality threshold, which is<500 mg/l.  
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ABSTRAK 

Telah dilakukan  penelitian Analisa Air Tanah di Jalan Matoa RayaSidomulyo Barat Kecamatan 

Tampan dengan menggunakan Metode Geolistrik Konfigurasi Schlumberger. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi litologi bawah permukaan berdasarkan nilai resistivitas batuan 

pada daerahpenelitian.Jumlah lintasan sebanyak dua titik dengan bentangan sepanjang 150 

meter.Pengolahan data geolistrik yang dilakukan menggunakan Microsoft Excel dan Software 

Progress. Lintasan 1 nilai resistivitas berkisar antara 181,59 - 652,54 ohm-m.Litologi pada 

lintasan I terdiri dari kerikil, pasir kerikil, alluvial dan pasir.Lintasan 2 nilai resistivitas berkisar 

antara 272,23 - 1727,52 ohm-m. Hasil litologi lintasan 2 terdiri dari  tanah  lanau pasiran, pasir 

kerikil, dan gabro. Uji kualitas air menggunakan parameter pH menunjukkan air bersifat asam 

(pH<7). Kadar Total Dissolved Solid (TDS) pada sampel dibawah ambang batas mutu air minum 

yaitu <500 mg/l. 

Kata kunci: Air Tanah, Resistivitas, Geolistrik, Litologi, Hidrogeokimia 
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PENDAHULUAN 

Semua makhluk hidup di bumi 

terkhusus manusia sangat membutuhkan air 

untuk di konsumsi sebagai air minum sehari-

hari atapun keperluan lainnya seperti mandi, 

perairan diladang dan lain sebaginya. 

Masyarakat sudah sadar dan memahami 

bahwa pentingnnya mengkonsumsi air yang 

bersih dan sehat.Sumber air yang paling 

banyak dimanfatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia adalah air tanah.Air 

tanah merupakan air yang terdapat pada 

lapisan tanah di bawah permukaan 

(Betrand, 2010). 

Air tanah memiliki kedalaman 

tertentu dan berbeda dari satu daerah dengan 

daerah yang lainnya.Air tanah memiliki 

kualitas lebih baik dibandingkan air yang 

lainnya seperti air permukaan, hal ini 

dikarenakan air tanah berada dibawah 

permukaan dan lebih sulit untuk mengalami 

pencemaran dibandingkan air permukaan. 

Air minum untuk dikonsumsi memerlukan 

persyaratan yang ketat karena hal ini bisa 

berpengaruh pada proses biologis tubuh. Air 

yang layak dikonsumsi harus sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No. 492/ MENKES/PER/IV/2010, 

untuk itu diperlukam uji kualitas terhadap 

air tersebut. 

Air tanah memiliki batas 

pengambilan dan terdapat pada akuifer  

yangmana dengan kedalaman tertentu, untuk 

mengetahui ketersediaan ataupun 

keberadaan suatu air tanah yaitu diperlukan 

suatu metode geolistrik, dimana metode 

geolistrik ini relevan untuk mengamati 

bawah permukaan (Gemilang, 2019). 

Penelitian dilakukan  di Jalan Matoa 

Raya Sidomulyo  Barat Kecamatan Tampan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi litologi bawah 

permukaan menggunakan metode geolistrik 

konfigurasi Schlumberger sehingga 

diperoleh kedalaman, ketebalan, litologi 

pada daerah penelitian dan mengetahui 

kualitas air dengan melakukan uji 

laboratorium pada tiga sampel air  

mengunakan parameter pH dan Total 

Dissolved Soliddi UPT Laboratorium 

Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau. 

Penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat 

dimana masyarakat dapat mengetahui 

kualitas air untuk layak atau tidaknya 

dikonsumsi.  

Metode geolistrik merupakan metode 

yang paling sering digunakan untuk 

mempelajari bawah permukaan yangmana 

memiliki prinsip arus listrik dinjeksikan 
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pada permukaan tanah. Konfigurasi 

Schlumberger menggunakan empat buah 

elektroda yaitu dua elektroda arus dan dua 

elektroda potensial. Susunan elektroda ini 

akan menentukan faktor geometri (Azhar 

dan Handayani, 2004).  

METODE PENELITIAN 

Pengukuran Data Geolistrik 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode geolistrik 

konfigurasi Schlumberger, yangmana 

melibatkan penentuan arus listrik dan 

tegangan beda potensial yang mana 

elektroda diinjeksikan ke permukaan tanah. 

Penelitian ini menggunakan beberapa alat 

dan bahan seperti: resistivity meter, elektoda 

arus dan potensial, kabel, accu, meteran, 

palu, patok, GPS, dan Software Progress. 

Tahapan penelitian pertama sekali dilakukan 

dengan pengukuran panjang lintasan 

kemudian menentukan titik tengah dari 

panjang lintasan sebagai titik acuan 

dilakukannya pengukuran.kabel-kabel pada 

elektroda arus dan elektroda potensial di 

hubungkan ke resistivity meter dan accu,   

kemudian menancapkan elektroda tersebut 

ke permukaan tanah dengan mengatur jarak 

dari setiap elektroda. Catat nilai arus dan 

beda potensial yang diperoleh dari 

pengukuran pertama dan lakukan kembali 

cara yang sama untuk titik selanjutnya. 

Pengolahan data dari lapangan 

menggunakan Microsoft Excel untuk 

memperoleh faktor geometri serta 

resistivitas semu, dan Software Progress 

untuk mengetahui kedalaman, resistivitasdan 

ketebalan. 

Pengukuran Kadar pH dan TDS 

Parameter pH 

Menyalakan pH meter yang terkalibrasi 

sebelumnya, kemudian mencelupkan pH 

meter ke dalam sampel air pada wadah yang 

sudah disediakan, kemudian tunggu sampai 

muncul angka pH yangakan menunjukkan 

kadar pH dari sampel air tersebut.  

Parameter TDS 

Panaskan cawan dalam oven pada 

suhu 180˚C selama 1 jam.Cawan dari oven 

tadi dipindahkan kedalam desikator untuk di 

dinginkan, timbang cawan dan lakukan 

kembali pemanasan selama 1 jam, kemudian 

di dinginkan dalam desikator sampai 

diperoleh berat tetap. Tahap pengujian 

sampel pertama sekali sampel di 

homogenkan dengan cara mengambil 

sejumlah volume sampel lalu disaring 
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menggunakan pompa vakum, setelah semua  

sampel disaring, bilas kertas saring dengan 

menggunkan air suling 10 ml. Pindahkan 

hasil saringan kedalam cawan yang beratnya 

tetap, kemudian uapkan hasil saringan 

sampai kering. Masukkan cawan pada oven 

pada suhu 180˚C selama 3 jam, dinginkan 

pada desikator lalu timbang sampai 

diperoleh berat tetap atau konstan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lintasan 1 

Lintasan 1 dengan panjang lintasan 

150 m. lintasan 1 pada koordinat N 

0˚26’27.8” – E 101˚24’28.2”. Hasil 

perhitungan dan pengolahan data 

menggunakan software progress, seperti 

berikut:  

 

Gambar 1 Grafik Data Geolistrik 

Harga resistivitas yang diperoleh 

berkisar antara 181,59-652,54 ohm-meter. 

Lapisan pertama dengan kedalaman 0-1,24 

meter dengan nilai resistivitas 181,59 ohm-

meter diinterpretasikan sebagai lapisan pasir 

kerikil. Lapisan kedua dengan kedalaman 

1,24-4,60 meter dengan nilai resitivitas 

1960,71 ohm-meter diinterpretasikan 

sebagai pasir kerikil. Lapisan ketiga dengan 

kedalaman 4,60-9,04 meter dengan nilai 

resistivitas 1574,74 ohm-meter 

diinterpretasikan sebagai pasir kerikil. 

Lapisan keempat dengan kedalaman 9,04-

28,26 meter dengan nilai resistivitas 775,24 

ohm-meter diinterpretasikan sebagai alluvial 

dan pasir. Lapisan kelima dengan kedalaman 

28,26 meter sampai tak hingga dengan nilai 

resistivitas 652,54 ohm-meter diin 

terpretasikan sebagai alluvial dan pasir. 

Berikut tabel dari kedalaman resistivitas dan 

litologi lintasan 1 dapat dilihat pada tabel 1. 

 

 

Tabel 1 Hasil Interpretasi Litologi 

Kedalaman 

(m) 

Resistivitas 

(Ωm) 

Litologi 

0- 1,24 181,59 Kerikil 

1,24- 4,60 1960,71 Kerikil 

4,60- 9,04 1574,74 Kerikil 

9,04-28,26 775,24 Alluvial 

dan pasir 

28,26 - ~ 652,54 Alluvial 

dan pasir 
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Lintasan 2 

Lintasan 2 dengan panjang lintasan 150 m. 

Lintasan 2 pada koordinat N 0˚26’22.5” – E 

101˚24’32.0”. Hasil perhitungan dan 

pengolahan data menggunakan software 

progress, seperti berikut:   

 

Gambar 2 Grafik Data Geolistrik 

Harga resistivitas yang diperoleh 

berkisar antara 272,23-1727,52 ohm-meter. 

Lapisan pertama dengan kedalaman 0-0,96 

meter dengan nilai resistivitas 272,23 ohm-

meter diinterpretasikan sebagai lapisan tanah 

lanau pasiran. Lapisan kedua dengan 

kedalaman 0,96-12,09 meter dengan nilai 

resitivitas 1680,66 ohm-meter 

diinterpretasikan sebagai pasir kerikil. 

Lapisan ketiga dengan kedalaman 12,09-

23,07 meter dengan nilai resistivitas 613,06 

ohm-meter diinterpretasikan sebagai pasir 

kerikil. Lapisan keempat dengan kedalaman 

23,07-34,05 meter dengan nilai resistivitas 

802,40 ohm-meter diinterpretasikan sebagai 

pasir kerikil. Lapisan kelima dengan 

kedalaman 34,05 meter sampai tak hingga 

dengan nilai resistivitas 1727,52 ohm-meter 

diinterpretasikan sebagai gabro. Berikut 

tabel dari kedalaman, resistivitas dan litologi 

dari lintasan 2 dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Interpretasi Litologi 

Kedalaman 

(m) 

Resistivitas 

(Ωm) 

Litologi  

0-0,96 272,23 Tanah lanau 

pasir 

0,96-12,09 1680,66 Pasir kerikil 

12,09-

23,07 

613,06 Pasir kerikil 

23,07-

34,05 

802,40 Pasir kerikil 

34,05- ~ 1727,52 Gabro 

 

Parameter pH 

Tabel 3.Kadar pH 

No  Sampel  pH 

1 Sampel  I 5,2 

2 Sampel  II 4,2 

3 Sampel  III 5,2 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pH pada 

sampel I, sampel II dan sampel III bersifat 

asam dengan nilai pH<7, hal ini dikarenakan 

daerah penelitian daerah gambut. Air dengan 

pH<6,5 akan mengakibatkan terjadinya 

korosi pada pipa-pipa yangmana terbuat dari 

logam sehinnga dapat melarutkan unsur-

unsur tembaga, timbal dan sebagainya, 
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dimana unsur bersifat racun untuk tubuh 

manusia. 

Parameter TDS 

Tabel 4.Kadar TDS 

No  Sampel  Kadar TDS 

(mg/L) 

1 Sampel I 85 

2 Sampel II 62 

3 Sampel III 64 

 

Tabel diatas menunjukkan sampel I, sampel 

II, dan sampel III tidak mengalami 

pencemaran atau layak dikonsumsi karena 

kadar TDS pada air berada dibawah ambang 

batas mutu air minum yaitu <500 mg/l.   

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

menggunakan metode geolistrik Konfigurasi 

Schlumberger, diperoleh kesimpulan yaitu 

pada lintasan 1 dengan litologi yaitu kerikil, 

pasir kerikil, dan alluvial dan pasir. Lintasan 

2 dengan litologi yaitu tanah lanau pasiran, 

pasir kerikil, dan gabro. Uji kualitas air 

menggunakan parameter pH menunjukkan 

air bersifat asam (pH<7), sementara dari 

kadar TDS menunjukkan bahwa kadar TDS 

semua sampel dibawah ambang batas mutu 

air minum yaitu <500 mg/l, maka air 

tergolong tidak mengalami pencemaran atau 

masih layak dikonsumsi oleh masyarakat.  
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