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ABSTRACT  

Groundwater research and lithology analysis have been done using the Wenner configuration 

geoelectric method in Bukit Raya Subdistrict, precisely in Simpang Tiga and Tengkerang 

Utara Villages. This study aims to identify the lithology of the subsurface constituents of the 

earth based on the rock resistivity value in the study area. The number of tracks is two points 

with a track length of 100 meters. Data processing using Microsoft Excel and Res2Dinv 

software. In the trajectories 1, the resistivity value ranges from (49.6-672) ohm-m. The 

lithology of trajectories 1 consists of clay, sand, gravel, lumps of scale and sandstone. In the 

trajectories 2 the resistivity value ranges from (41.8-3896) ohm-m. The lithology of 

trajectories 2 consist of clay, sandy loam, sand, gravel, bedrock containing dry soil, as well as 

lumps of scale and sandstone.  
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian air tanah dan analisa litologi menggunakan metode geolistrik 

konfigurasi Wenner di Kecamatan Bukit Raya tepatnya di Kelurahan Simpang Tiga dan 

Kelurahan Tengkerang Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi litologi 

penyusun bawah permukaan bumi berdasarkan nilai resistivitas batuan pada daerah penelitian. 

Jumlah lintasan sebanyak dua titik dengan panjang lintasan 100 meter. Pengolahan data 

menggunakan Microsoft excel dan software Res2Dinv. Nilai resistivitas lintasan 1 berkisar 

antara (49,6-672) ohm-m. Litologi lintasan 1 terdiri dari lempung, pasir, kerikil, bongkahan 

kerakal dan batu pasir. Nilai resistivitas lintasan 2 berkisar antara (41,8-3896) ohm-m. Litologi 

lintasan 2 terdiri dari lempung, lempung pasiran, pasir, kerikil, batuan dasar berisi tanah 

kering, serta bongkahan kerakal dan batu pasir.  

Kata kunci: litologi, bawah permukaan bumi, geolistrik, konfigurasi Wenner 
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PENDAHULUAN  

Penyusun lapisan tanah tiap daerah 

beragam tergantung dari kondisi geoogi 

dan iklim. Untuk mengetahui jenis lapisan 

batuan yang dilalui air tanah, maka 

dilakukan dengan mencari nilai resistivitas 

suatu batuan di bawah permukaan tanah.  

Metode yang bisa digunakan untuk 

melihat struktuur lapisan bawah permukaan 

salah satunya adalah metode geolistrik. 

Metode geolistrik adalah metode geofisika 

yang efektif digunakan untuk eksplorasi 

dangkal. Metode ini memanfaatkan arus 

listrik yang diinjeksikan ke bawah 

permukaan bumi, kemudian dipantulkan 

kembali dan dicatat oleh receiver di atas 

permukaan. Pendeteksian ini meliputi 

pengukuran potensial, arus dan medan 

elektromagnetik yang terjadi baik itu oleh 

injeksi arus maupun secara alamiah. 

Prinsip kerja metode geolistrik dilakukan 

dengan cara menginjeksikan arus listrik ke 

permukaan tanah melalui sepasang 

elektroda dan mengukur beda potensial 

dengan sepasang elektroda yang lain. Bila 

arus listrik diinjeksikan ke dalam suatu 

medium dan diukur beda potensialnya 

(tegangan), maka nilai hambatan dari 

medium tersebut dapat diperkirakan. 

Pendugaan geolistrik ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa material yang berbeda 

akan mempunyai tahanan jenis yang 

berbeda apabila di aliri arus listrik. Salah 

satu metode geolistrik yang sering 

digunakan dalam pengukuran aliran listrik 

dan untuk mempelajari keadaan geologi 

bawah permukaan adalah metode tahanan 

jenis atau resistivitas (Hendrajaya, 1990). 

Konfigurasi yang digunakan untuk 

melakukan akuisisi data salah satunya 

adalah dengan menggunakan konfigurasi 

Wenner. Konfigurasi Wenner merupakan 

salah satu konfigurasi yang dapat 

memberikan gambaran dua dimensi di 

bawah permukaan bumi. 

 

 

Konfigurasi Wenner adalah 

konfigurasi dengan sistem aturan spasi 

yang konstan dimana jarak antar elektroda 

potensial dan elektroda arusnya sama 

panjang.  Proses  penentuan  resistivitas  

menggunakan 4  buah  elektroda  yang 

diletakkan dalam sebuah garis lurus. Dalam 

konfigurasi Wenner, jarak r1=r2=r3=a. 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode 

eksperimen yaitu analisis jenis material 

bawah permukaan melalui aplikasi 

konfigurasi Wenner. Objek pada penelitian 

ini adalah lapisan bawah permukaan untuk 

mengetahui nilai resistivitasnya dengan 

menggunakan metode geolistrik tahanan 

jenis konfigurasi Wenner. 

Adapun alat dan bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

georesistivitymete, dua pasang elektroda 

(elektroda potensial dan elektroda arus), 

sumber arus DC (aki), kabel, meteran, palu, 

GPS, dan alat tulis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Interpretasi data dilakukan dengan 

menginput data nilai apparent resistivity 

(resistivitas semu), datum point dan spasi 

elektroda yang akan di modelkan dengan 

cara inversi untuk mendapatkan model dua 

dimensi berupa penampang resistivitas 

nyata dan kedalaman. 

Pada tahap interpretasi data 

diperlukan juga penggabungan dan 

pemahaman data geologi untuk 

mendapatkan jenis batuan bawah 

permukaan bumi yang paling 

memungkinkan. Dalam pengukuran 

lapangan dengan menggunakan metode 

resistivity sangat dipengaruhi oleh teknik 

pengukuran data (pengukuran, dan metode 

yang digunakan), pengolahan data dan 

kualitas data lapangan.  
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Interpretasi dilakukan dengan dua 

tahap yaitu, interpretasi tahap 1 dilakukan 

untuk memperoleh data resistivitas nyata 

dan kedalamannya. Interpretasi tahap 2 

dapat dilakukan dengan berbagai 

pendukung seperti sejarah geologi daerah 

penelitian dan berbagai data geofisika yang 

ada. Dalam menganalisa struktur lapisan di 

bawah permukaan pada daerah penelitian 

diperlukan data nilai hambatan jenis dari 

pengukuran di lapangan dan data 

pendamping yaitu berupa nilai hambatan 

jenis dari beberapa tipe batuan yang telah 

diketahui sehingga itu merupakan acuan 

dalam menginterpretasikan data hasil 

pengukuran untuk memperkirakan nilai 

resistivitasnya 

Pengolahan data dengan Software 

Res2Dinv pemodelan 2D menampilkan 

penampang tanpa adanya efek topografi 

dimana tampilan 2D yang dihasilkan dari 

Software Res2 Dinv terdiri dari 3 kontur 

isoresistivitas pada penampang kedalam 

semu (pseudodepth section). Penampang 

pertama menunjukan kontur resistivitas 

semu pengukuran (measured apparent 

resistivity) yaitu data resistivitas semu yang 

diperoleh dari pengukuran di lapangan 

(akuisisi data). Penampang yang kedua 

menunjukan kontur resistivitas semu dari 

hasil perhitungan (calculated apparent 

resistivity). Penampang yang ketiga adalah 

kontur resistivitas sebenarnya yang 

diperoleh setelah melalui proses 

pemodelani inversi (inverse model 

resistivity section) (Telford, 1982). 

 

1. Interpretasi dan analisa Lintasan 1 

 

 

Gambar 1 penampang resistivitas lintasan 

1 

Hasil interpretasi data lintasan 1 

menggunakan software Res2Dinv dapat 

dilihat pada gambar 1 hasil pengolahan 

data resistivitas menggunakan software 

Res2Dinv. Prinsip pengolahan data 

menggunakan algoritma pencocokan kurva 

model dan kurva standart dengan 

representasi error sekecil mungkin. Dalam 

pengolahan data geolistrik ideal nilai error 

yang diperlukan berada dibawah 10%. 

Semakin kecil nilai error hasil inversi 

maka semakin baik data yang diperoleh 

dan di asumsikan sudah mendekati nilai 

resistivitas sebenarnya.  

Panjang maksimal lintasan 1 adalah 

100 meter, jarak elektroda terkecil 3 meter 

dan jarak elektroda terbesar 15 meter. 

Lintasan 1 berada berada di Kelurahan 

Simpang Tiga dengan kondisi geologi 

berupa alluvium yang tersusun atas kerikil, 

pasir dan lempung yang basah. Konsentrasi 

lempung hampir mendominasi seluruh 

lintasan pertama sesuai dengan gambar 1 

pada kedalaman 0,75 m. Kedalaman yang 

terdeteksi pada lintasan 1 berkisar antara 

0,750 m sampai 8,06 meter. Hasil 

interpretasi lapisan bawah permukaan 

berdasarkan pemodelan yang dihasilkan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1 hasil interpretasi lithology pada 

lintasan 1 (sumber acuan: Telford, 1990; 

Loke, 2004) 

Kedalaman  

(m) 

Resistivitas 

(m) 
Llitologi 

0,750-8,06 105-220 pasir, kerikil, 

5,96-8,06 49,6-104 lempung, 

lempung 

pasiran 

3,19-8,06 221-672 batu pasir, 

bongkahan 

kerakal 

 

Hasil pengukuran data geolistrik 

menunjukkan besarnya nilai resistivitas 

sebesar (49,6–672) m. Dengan 

mencocokkan hasil inversi resisitivitas dari 

batuan, maka dapat diketahui jenis lapisan 

tanah berdasarkan nilai resistivitas 
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semunya. Untuk nilai resistivitas sebesar 

(49,6-104) m pada kedalaman (5,96-8,06) 

m diperkirakan merupakan lapisan kedap 

air dengan nilai resistivitas rendah. Lapisan 

ini diduga mengandung lempung, lempung 

pasiran atau pasir yang disisipi lempung 

sehingga dapat menahan dan sulit 

meloloskan air. Pada resistivitas 49,6 m 

diperkirakan sebagian besar tersusun atas 

lempung. Semakin rendah nilai resistivitas 

maka semakin jenuh lempung. Nilai 

resitivitas antara (105-220) m 

diperikirakan merupakan lapisan yang 

berupa pasir yang bercampur dengan 

kerikil yang dapat meloloskan air. Lapisan 

ini diduga mengandung air tanah resapan 

dan tidak mengandung air tanah karena 

begitu dekat dengan permukaan. Lapisan 

ini berada pada kedalaman (0,750-8,06) m 

didominasi oleh warna hijau. Untuk nilai 

resistivitas sebesar (319-672) m 

diperkirakan merupakan lapisan yang 

terdiri dari bongkahan kerakal yang padat, 

batu pasir dengan kepadatan dan kerapatan 

yang lebih tinggi dibandingkan lapisan 

lainnya ditandai dengan nilai 

resistivitasnya yang tinggi dan warnanya 

kecoklatan hingga ungu tua.  

Berdasarkan hasil interpretasi 

lapisan 1, teridentifikasi lapisan penyusun 

daerah penelitian berupa lempung, pasir, 

kerikil, bongkahan kerakal dan batu pasir. 

Berdasarkan hasil interpretasi yang telah 

dilakukan, batuan yang diduga membawa 

sifat air yaitu batu pasir, yang mana 

karakteristik batuan ini berwarna kelabu 

gelap, berbutir sedang, membundar 

tanggung, tersusun oleh pecahan batuan 

dan rapuh (Agustiyanto dan Santoso, 

1998). 

2. Interpretasi dan analisa Lintasan 2 

 
Gambar 2 penampang resistivitas 

lintasan 2 

Panjang maksimal lintasan 2 adalah 

100 m dan kedalaman normal yang 

terdeteksi 8,06 m dengan error sebesar 9,7 

%. Jumlah data hasil pengukuran sebanyak 

64 data. Lintasan kedua berada di 

Kelurahan Tengkerang Utara dengan 

kondisi permukaan tanah pasir bercampur 

kerikil yang keras dan sangat kering. 

Kedalaman yang terdeteksi pada lintasan 2 

berkisar antara 0,750 m sampai 8,06 meter. 

Hasil interpretasi lapisan bawah permukaan 

berdasarkan pemodelan yang dihasilkan 

sebagai berikut: 

Tabel 2 hasil interpretasi lithology pada 

lintasan 2 (sumber acuan: Telford, 1990; 

Loke, 2004) 

Kedalaman 

(m) 

Resistivitas 

(m) 

Litologi 

0,75-8,06 554-3896 batuan dasar 

berisi tanah 

kering, 

bongkahan 

kerakal, batu 

pasir 

2,32-8,06 152-553 pasir, kerikil 

4,06-8,06 41,0-151 lempung, 

lempung 

pasiran 

 

Hasil pengukuran data geolistrik 

menunjukkan besarnya nilai resistivitas 

sebesar (41,0 – 3.896) m. Dengan 

mencocokkan hasil inversi resisitivitas dari 

batuan, maka dapat diketahui jenis lapisan 

tanah berdasarkan nilai resistivitas 

semunya. Untuk nilai resistivitas sebesar 

(41,0-151) m ditandai dengan warna biru 

tua dan biru muda diperkirakan merupakan 

lapisan yang tidak mengandung air tanah 

atau kedap air dengan nilai resistivitasnya 

yang relatif kecil. Lapisan yang tidak 

mengandung air tanah tersebut berada pada 

kedalaman (4,06-8,06) m yang didominasi 

warna biru pada gambar 2. Lapisan ini 

diduga mengandung lempung dan lempung 

pasiran. Lempung merupakan material
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tanah yang tidak dapat meloloskan air dan 

memiliki nilai resistivitas yang rendah. 

Semakin tinggi nilai resistivitas pada 

lapisan ini diduga lempung telah disisipi 

pasir. Lempung yang disisipi pasir dapat 

menahan dan meloloskan air tapi dalam 

jumlah terbatas dan waktu yang lama. 

Lapisan dengan rentang nilai resitivitas 

sebesar (152-553) m diperikirakan 

merupakan lapisan yang berupa pasir yang 

bercampur dengan kerikil keras dan padat 

yang dapat meloloskan air. Diperkirakan 

air tanah yang berada di sepanjang lintasan 

ditandai dengan warna hijau pada gambar 2 

merupakan air tanah resapan dari air hujan 

karena begitu dekat dari permukaan. 

Lapisan ini berada pada kedalaman (2,32-

8,06) m. Lapisan dengan nilai resistivitas 

sebesar (554-3896) m diperkirakan 

merupakan lapisan yang terdiri dari 

bongkahan kerakal yang padat, batu pasir 

dan batuan dasar yang berisi tanah kering 

dengan kepadatan dan kerapatan yang lebih 

tinggi dibandingkan lapisan lainnya 

ditandai dengan nilai resistivitasnya yang 

tinggi dan warnanya kecoklatan hingga 

ungu tua. 

Jika dibandingkan dengan lintasan 

pertama, nilai resistivitas batuan pada 

lintasan kedua jauh lebih besar, hal ini 

sesuai dengan permukaaan tanah daerah 

penelitian yang tersusun oleh pasir dan 

tanah yang sangat keras dan padat. Hal ini 

sesuai dengan interpretasi lintasan 2 pada 

kedalam 0,75 m merupakan susunan batuan 

pasir, kerikil dan kerakal yang memiliki 

struktur keras dan padat. Berdasarkan hasil 

interpretasi lapisan 2, teridentifikasi lapisan 

penyusun daerah penelitian berupa 

lempung, lempung pasiran, pasir, kerikil, 

batuan dasar berisi tanah kering, serta 

bongkahan kerakal dan batu pasir. 

Berdasarkan hasil interpretasi yang telah 

dilakukan, batuan yang diduga membawa 

sifat air yaitu batu pasir, yang mana 

karakteristik batuan ini berwarna kelabu 

gelap, berbutir sedang, membundar 

tanggung, tersusun oleh pecahan batuan 

dan rapuh (Agustiyanto dan Santoso, 

1998).  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengukuran 

geolistrik dengan konfigurasi Wenner di 

daerah penelitian maka dapat disimpulkan 

bahwa konfigurasi Wenner dapat 

digunakan untuk mengalisis jenis material 

cair dan keras. Litologi lintasan 1 

diperkirakan berupa lempung, pasir, 

kerikil, bongkahan kerakal dan batu pasir 

dan litologi lintasan 2 diperkirakan berupa 

lempung, lempung pasiran, pasir, kerikil, 

batuan dasar berisi tanah kering, serta 

bongkahan kerakal dan batu pasir. 
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