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ABSTRACT
Water is the main requirement for human life. Therefore, a research was
conducted to estimate groundwater potential using the Wenner Configuration
Geoelectric Method on JalanMatoa Raya Sidomulyo Barat with coordinates N
0˚26'30,19214 '' and E 101˚24'20,3602 ''.The track used is 2 tracks with a path
length of 100 meters and a space between the electrodes of 4 meters on each track.
Then the data obtained were processed using Res2Dinv version 3.54.44 software.
The results showed that the resistivity values varied around 360Ωm - 4839Ωm on
track 1. The lithology of line 1 consisted of sand, gravel, sandstone, dry gravel
and loam / marl. Line 2 for the resistivity value ranges from 243Ωm - 7769Ωm.
Path lithology 2 consists of groundwater, gravel, sand, loam / marl, sandstone and
dry gravel. The water quality test based on pH parameters shows that the water is
acidic (pH<7), while based on the turbidity in the sample it is 0.00 which means
that the water is not cloudy or clear.
Keyword: Identification, Graundwater, The Wenner
Hydrochemical

Geoelectric Method,

ABSTRAK
Air merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, di
lakukan penelitian pendugaan potensi air tanah menggunakan Metode Geolistrik
Konfigurasi Wenner di Jalan Matoa Raya Sidomulyo Barat dengan titik koordinat
N 0˚26’30,19214’’dan E 101˚24’20,3602’’. Lintasan yang digunakan sebanyak 2
lintasan dengan panjang lintasan 100 meter dan jarak antar elektroda 4 meter pada
masing-masing lintasan. Kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan
software Res2Dinvversi 3.54.44. Hasil penelitian menunjukkan nilai resistivitas
yang bervariasi yaitu sekitar 360Ωm - 4839Ωm pada lintasan 1.Litologi lintasan 1
terdiri dari pasir, kerikil, batu pasir, kerikil kering dan batu lempung/napal.
Lintasan 2 untuk nilai resistivitasnya berkisar antara 243Ωm - 7769Ωm. Litologi
lintasan 2 terdiri dari air tanah, kerikil, pasir, batu lempung/napal, batu pasir dan
kerikil kering. Uji kualitas air berdasarkan parameter pH menunjukkan air bersifat
asam (pH<7), sedangkan berdasarkan kekeruhan pada sampel bernilai 0,00 yang
berarti air tidak keruh atau jernih.
Kata Kunci : Identifikasi, Air Tanah, Metode Geolistrik Wenner, Hidrogeokimia
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PENDAHULUAN
Air tanah merupakan salah satu
sumber akan kebutuhan air bagi
kehidupan makhluk di muka bumi.
Usaha
memanfaatkan
dan
mengembangkan air tanah telah
dilakukan sejak jaman kuno,
kemudian
berkembang
dengan
menggunakan teknologi canggih
dengan cara mengebor sumur-sumur
dalam sampai kedalaman 200 meter
(Azhar dan Handayani, 2004).
Air tanah adalah air yang
terdapat dalam suatu lapisan tertentu
di dalam tanah yang berada dalam
ruang antar butiran batuan ataupun
rekahan batuan. Air tanah merupakan
alternatif air yang dapat digunakan
dalam berbagai kebutuhan bagi
kehidupan makhluk di muka bumi
(Hamid and Manrulu, 2018).
Air tanah tersimpan dalam
suatu wadah (akuifer), yaitu formasi
geologi yang jenuh air yang
mempunyai
kemampuan
untuk
menyimpan dan meloloskan air
dalam jumlah cukup. Beberapa
metode penyelidikan permukaan
tanah
yang
dapat
dilakukan,
diantaranya metode geologi, metode
gravitasi, metode magnet, metode
seismik, dan metode geolistrik.
Beberapa
metode
penyelidikan
permukaan tanah yang dapat
dilakukan,
diantaranya
metode
geologi, metode gravitasi, metode
magnet, metode seismik, dan metode
geolistrik (Hamid and Manrulu,
2018).
Penelitian dilakukan di Jalan
Matoa Raya Sidomulyo Barat
Kecamatan Tampan. Adapun tujuan
dari penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi keberadaan air
tanah dangkal untuk mengetahui
litologi

bawah permukaan dan mengetahui
kualitas air dengan melakukan uji
laboratorium pada dua sampel air
menggunakan parameter pH dan
parameter kekeruhannya. Penelitian
ini bermanfaat untuk masyarakat
sekitar dimana masyarakat dapat
mengetahui kualitas air di daerah
tersebut (Sudadi, 2003).
Metode geolistrik merupakan salah
satu metode dalam geofisika yang
mempelajari sifat aliran listrik di
dalam bumi. Pendeteksian di atas
permukaanmeliputi
pengukuran.medan potensial, arus,
dan elektromagnetik yang terjadi di
bumi (Wuryantoro, 2007).
Prinsip kerja metode geolistrik
dilakukan
dengan
cara
menginjeksikan
arus
listrik
kepermukaan tanah melalui sepasang
elektroda dan mengukur beda
potensial dengan sepasang elektroda
yang lain. Arus listrik diinjeksikan
kedalam suatu medium dan diukur
beda potensialnya (tegangan), maka
nilai hambatan dari medium tersebut
dapat diperkirakan (Halik, 2008).
METODE PENELITIAN
Pengukuran Data Geolistrik
Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode
geolistrik
Konfigurasi
Wenner,
dimana pada metode ini akan
menghasilkan nilai arus dan nilai
tegangan beda potensial yang man
aelektroda diinjeksikan kepermukaan
tanah. Penelitian ini menggunakan
beberapa alat dan bahan seperti :
resistivity meter, elektroda, accu,
patok, meteran, palu, kabellistrik,
alattulis,
GPS,
pH
meter,Turbidimeter,
software
Res2Dinv. Tahapan penelitian yaitu
dengan
melakukan
pengukuran
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panjang lintasan kemudian panjang
lintasan
sebagai
titik
acuan
dilakukannya pengukuran kabelkabel pada elektroda. Tahapan
penelitian yaitu dengan melakukan
pengukuran
panjang
lintasan
kemudian Arus dan elektroda
potensial di hubungkan ke resistivity
meter
dan
accu,
kemudian
memancapkan
elektroda
kepermukaan tanah dengan mengatur
jarak dari setiap elektroda. Catat nilai
arus dan beda potensial yang
diperoleh dari pengukuran pertama,
kemudian lakukan kembali cara yang
sama untuk titik selanjutnya.
Pengolahan data dari lapangan
meggunakan Microsoft Excell untuk
memperoleh faktor geometri serta
resistivitas semu dan software
Res2Dinv untuk mengetahui nilai
resistivitas, warna kontur, dan
kedalamannya.
Pengukuran kadar pH dan
Kekeruhan
Parameter pH
Pada pengukuran parameter
pH ,alat pH meter yang sudah
dikalibrasi sebelumnya kemudian
dicelupkan kedalam sampel air pada
wadah sampel dan tunggu sampai
muncul angka pada alat pH meter
tersebut.
Parameter Kekeruhan
Pengukuran
kekeruhan
menggunakan sampai 7500 NTU.
Setelah diproses kalibrasi selesai
masukkan sampel air kedalam ruang
cell dengan mengorientasikan tanda
garis pada bagian depan ruang cell,
Selanjutnya tekan READ dan
monitor akan menunjukkan NTU,
kemudian angka turbiditas akan
muncul dalam NTU. Catat angka
turbiditas yang muncul pada monitor.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Lintasan 1
Lintasan 1 dengan panjang
lintasan 100 meter. Lintasan 1
terletak pada N 0˚26’30.19214’’dan
E
101˚24’20.3602’’.
Hasil
perhitungan dan pengolahan data
menggunakan progress Res2Dinv ,
seperti gambar berikut:

Gambar 1. Penampang Lintasan 1
Harga
resistivitas
yang
diperoleh berkisar antara 360 Ωm 4839 Ωm. lapisan pertama dengan
kedalaman 1-5 meter dengan nilai
resistivitas 360 Ωm – 719 Ωm
(warna biru tua sampai biru muda)
merupakan lapisan pasir dan kerikil.
Lapisan kedua dengan kedalaman
meter
dengan
nilai
5,41-10
resistivitas 826Ωm-1711Ωm ( warna
toscha
sampai
warna
orang)
merupakan lapisan pasir dan batu
pasir. Lapisan ketiga dengan
kedalaman 10,7-13,8 meter dengan
nilai resistivitas 1898Ωm-4839 Ωm
(warna merah sampai warna ungu)
merupakan lapisan kerikil kering dan
batu lempung/napal.
Lintasan 2
Lintasan 2 dengan panjang
lintasan 100 meter. Lintasan 2
terletak pada titik koordinat N
0˚26’30.43194’’
dan
E
101˚24’20.4413’’. Hasil perhitungan
dan pengolahan data menggunakan
progress Res2Dinv , seperti pada
gambar berikut :
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Sampel
2

Gambar 2. Penampang Lintasan 2
Harga
resistivitas
yang
diperoleh berkisar antara 343Ωm7769Ωm. Secara umum di bawah
permukaan daerah penelitian terdiri
dari beberapa lapisan dengan nilai
resistivitas
yang
berbeda-beda.
Lapisan yang pertama adalah lapisan
paling atas yaitu lapisan air tanah dan
kerikil yang memiliki interval
resistivitas berkisar 243 Ωm -770
Ωm (warna biru tua sampai warna
biru muda ) dengan kedalaman yang
bervariasi sekitar 1-7 meter di bawah
permukaan tanah. Lapisan kedua
adalah lapisan adalah lapisan pasir
dan batu lempung, napal dengan
interval resistivitas berkisar 834 Ωm2083 Ωm (warna toscha sampai
warna orange) dengan kedalaman
yang bervariasi sekitar 7.8-9.5 meter
di bawah permukaan tanah.
Lapisan ketiga adalah lapisan
batu pasir dan kerikil kering dengan
interval resistivitas berkisar 2862
Ωm – 7769 Ωm (warna merah
sampai
warna
ungu)
dengan
kedalaman yang bervariasi sekitar
9,6-13,8 meter di bawah permukaan
tanah.

Parameter pH
Tabel 1. Analisa pH
Sampel Titik Koordinat
pH
Air
sampel
N 026’30,19214” 6,04
1
E10124’21,3602”

N 026’30,43194” 5,02
E10124’20,4413”

Tabel diatas menunjukkan
bahwa pH pada sampel 1 dan sampel
2 bersifat asam karena nilai pH<7,
hal ini karena daerah penelitian tanah
gambut.pH air normal umumnya
berkisar 6.5-8.5. Nilai pH yang
rendah akan menyebabkan air
bersifat asam, sehingga dalam kadar
tertentu tidak ada makhluk yang
dapat hidup dalam perairan tersebut.
Parameter Kekeruhan
Tabel 2. Analisa Kekeruhan
Sampe Titik Koordinat Kekeruha
l Air
n
Sampe N
0,00
l1
026’30,19214”
E10124’21,360
2”
Sampe N
0,00
l2
026’30,43194”
E10124’20,441
3”
Tabel diatas menujukkan
bahwa tingkat kekeruhan air
tergolong bersih karena tingkat
kekeruhannya bernilai 0. Air
dikatakan keruh apabila air tersebut
mengandung banyak bahan yang
tersuspensi sehingga memberikan
warna yang tidak jernih.Hasil yang
diperoleh untuk tingkat kekeruhan air
sumur masyarakat di sekitar Jalan
Matoa Raya Sidomulyo Barat
Kecamatan Tampan tergolong sangat
layak digunakan dan dikonsumsi.
KESIMPULAN
Berdasarkan
penelitian
yang
dilakukan menggunakan metode
geolistrik Konfigurasi Wenner di
Jalan Matoa Raya Sidomulyo Barat
Kecamatan Tampan , dapat diperoleh
kesimpulan yaitu untuk lintasan 1
4

tidak ditemukannya air tanah,
sedangkan
untuk
lintasan
2
ditemukannya air tanah dengan nilai
resistivitas berkisar antara 243Ωm305Ωm. Jenis lapisan/batuan yang
terdapat pada daerah penelitian ini
adalah air tanah, pasir, batu pasir,
kerikil, kerikil kering, dan batu
lempung/napal. Uji kualitas air
menggunakan
parameter
pH
menunjukkan kedua sampel air
bersifat asam karena kedua pH<7
dan untuk uji kualitas air berdasarkan
parameter kekeruhan kedua sampel
air bernilai 0 yang berarti air jernih
dan layak digunakan.
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