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ABSTRACT 

Research has been carried out: Interpretation of Aquifer Depth to Determine Groundwater 

Potential Using the Geoelectric Method of Schlumberger Configuration in Tangkerang Utara 

Pekanbaru. This research is background by the potential for surface water which is decreasing 

due to increased population growth and agriculture in (2014–2019) in Tangkerang Utara Village. 

This study purpose to interpret the underground lithology layer, the depth and thickness of the 

aquifer as well as the potential of aquifer water by analyzing its resistivity value. The research 

was conducted at Imam Munandar Street Gang Pribadi RT.04 RW.13 Tangkerang Utara Village, 

Bukit Raya District, Pekanbaru City, Riau Province. The research used the Schlumberger 

configuration geoelectric method. The number of tracks is two points with a stretch of 150 

meters. The measurement result data is processed using Software Progress. Interpretation results 

on line 1 the resistivity value ranges (33.40–1046.76) ohm-meters and the resistivity value of line 

2 ranges (53.81–2250.98) ohm-meters. Both tracks have sand, sandstone and aquifer lithology. 

Aquifers have been found in the third layer of line 1, namely at a depth (1.99–10,423) meters and 

a thickness of 8.43 meters. The potential for aquifer (groundwater) in Tangkerang Utara Village 

is 330.18 x 106 m
3
. 

 

Keyword: Interpretation, Aquifer, Groundwater, Geoelectric, Schlumberger Configuration 

Tangkerang Utara 

 

ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian: Interpretasi Kedalaman Akuifer untuk Menentukan Potensi Air 

Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Konfigurasi Schlumberger di Daerah Tangkerang Utara 

Pekanbaru. Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi air permukaan tanah yang semakin 

sedikit diakibatkan pertumbuhan penduduk dan pertanian yang meningkat pada tahun (2014–

2019) di Kelurahan Tangkerang Utara. Penelitian bertujuan untuk menginterpretasi lapisan 

litologi bawah tanah, kedalaman dan ketebalan akuifer serta potensi air akuifer dengan 

menganalisa nilai resistivitasnya. Penelitian dilakukan di Jalan Imam Munandar Gang Pribadi 

RT.04 RW.13 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi 

Riau. Penelitian menggunakan metode geolistrik konfigurasi Schlumberger. Jumlah lintasan 

sebanyak dua titik dengan bentangan sepanjang 150 meter. Data hasil pengukuran diolah 

menggunakan Software Progress. Hasil Interpretasi pada lintasan 1 nilai resistivitas berkisar 

(33,40–1046,76) ohm-meter dan nilai resistivitas lintasan 2 berkisar (53,81–2250,98) ohm-meter. 
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Kedua lintasan memiliki litologi pasir, batu pasir dan akuifer. Akuifer sudah ditemukan di 

lapisan ketiga lintasan 1 yaitu pada kedalaman (1,99–10,423) meter dan ketebalan 8,43 meter. 

Potensi akuifer (air tanah) di Kelurahan Tangkerang Utara adalah sebesar 330,18 x 10
6 

m
3
. 

 

Kata kunci: Interpretasi, Akuifer, Air Tanah, Geolistrik, Konfigurasi Schlumberger, Tangkerang 

Utara 

 

 

PENDAHULUAN

Pemanfaatan air tanah sebagai 

sumber pasokan air utama untuk berbagai 

keperluan di Kelurahan Tangkerang Utara 

menunjukkan tren yang meningkat seiring 

dengan meningkatnya jumlah penduduk dan 

pertanian. Berdasarkan data BPS Kota 

Pekanbaru pada tahun (2014–2019) jumlah 

penduduk di Tangkerang Utara mengalami 

peningkatan dari 22.290 jiwa menjadi 

23.951 jiwa dan pada sektor pertanian juga 

mengalami peningkatan dari 10 hektar 

menjadi 13 hektar, sementara potensi air 

permukaan tanah semakin sedikit dan tidak 

lagi dapat memenuhi semua kebutuhan 

hidup baik dari segi kualitas dan kuantitas. 

Air mempunyai peran yang sangat 

penting bagi kehidupan, dimana tidak 

satupun makhluk hidup di bumi ini yang 

tidak membutuhkan air, namun demikian 

perlu disadari bahwa keberadaan air di muka 

bumi ini sangat terbatas menurut ruang dan 

waktu baik menurut kualitas maupun 

kuantitas (Bouwer, 1978). 

Penelitian dilakukan di Jalan Imam 

Munandar Gang Pribadi RT.04 RW.13 

Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan 

Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk 

menginterpretasi litologi bawah permukaan 

menggunakan metode geolistrik konfigurasi 

Schlumberger dengan menganalisa nilai 

resistivitas sehingga diperoleh kedalaman, 

ketebalan, litologi pada daerah penelitian 

dan mengetahui besar potensi cadangan air 

tanah melalui hubungan antara ketebalan 

lapisan akuifer dengan luas ruang terbuka di 

daerah penelitian.  

Usaha yang dapat dilakukan untuk 

mengetahui ketersediaan potensi air tanah 

adalah melakukan survei dengan metode 

geolistrik resistivitas konfigurasi 

Schlumberger, dari beberapa konfigurasi 

elektroda pada metode geolistrik, 

konfigurasi Schlumberger menjadi pilihan 

terbaik dikarenakan jangkauannya yang 

paling dalam (Barker, 2001).  

Metode geolistrik resistivitas 

konfigurasi Schlumberger juga dapat 

digunakan untuk menentukan akuifer 

kedalaman dan kualitas air akuifer. Metode 
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ini dapat memberikan informasi penting 

tentang keterusan dan daya simpan air 

akuifer air tanah dan juga digunakan untuk 

menyelidiki lapisan bawah permukaan 

berdasarkan nilai resistivitas batuannya, 

dengan memperhatikan sifat listrik batuan di 

bawah tanah maka keberadaan akuifer dapat 

diprediksi (Rolia, 2018). 

 

METODE PENELITIAN 

Pengukuran Data Geolistrik 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode geolistrik 

konfigurasi Schlumberger, yang mana 

melibatkan penentuan arus listrik dan 

tegangan beda potensial dimana elektroda 

diinjeksikan ke permukaan tanah. Penelitian 

ini menggunakan beberapa alat dan bahan 

seperti: resistivitymeter, elektoda arus dan 

potensial, kabel, baterai aki, meteran, palu, 

GPS (Global Positioning System) dan 

Software Progress. Tahapan pertama 

penelitian adalah dilakukan dengan 

pengukuran panjang lintasan kemudian 

menentukan titik tengah dari panjang 

lintasan sebagai titik acuan dilakukannya 

pengukuran. Titik koordinat kemudian 

diukur menggunakan GPS (Global 

Positioning System). Kabel-kabel pada 

elektroda arus dan elektroda potensial di 

hubungkan ke resistivitymeter dan baterai 

aki, 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 dan resistivitas 

semu, serta Software Progress untuk 

mengetahui litologi bawah tanah, 

resistivitas, kedalaman dan ketebalan 

akuifer. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Interpretasi Data Lintasan 1 

Lintasan 1 terletak pada koordinat 

101°28'51" BT dan 000°30'05" LU 

membentang sepanjang 150 meter dari arah 

barat daya menuju timur laut. Hasil 

perhitungan dan pengolahan data 

menggunakan Software Progress, seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Grafik Data Geolistrik 
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Nilai resistivitas yang diperoleh 

berkisar antara (33,40–1046,76) ohm-meter. 

Lapisan pertama terletak pada kedalaman 

(0,00–0,45) meter dengan nilai resistivitas 

477,15 ohm-meter dan dapat 

diinterpretasikan sebagai lapisan dengan 

litologi pasir. Lapisan kedua terletak pada 

kedalaman (0,45–1,59) meter dengan nilai 

resistivitas 1046,76 ohm-meter dan dapat 

diinterpretasikan sebagai lapisan dengan 

litologi batu pasir. Lapisan ketiga terletak 

pada kedalaman (1,59–19,69) meter dengan 

nilai resistivitas 568,00 ohm-meter dan 

dapat diinterpretasikan sebagai lapisan 

dengan litologi pasir. Lapisan keempat 

terletak pada kedalaman (19,69–33,75) 

meter dengan nilai resistivitas  995,06 ohm-

meter dan dapat diinterpretasikan sebagai 

lapisan dengan litologi batu pasir. Lapisan 

kelima terletak pada kedalaman (33,75–

57,07) meter dengan nilai resistivitas 65,47 

ohm-meter dan dapat diinterpretasikan 

sebagai lapisan dengan litologi akuifer (air 

tanah). Lapisan keenam terletak pada 

kedalaman lebih dari 57,07 meter dengan 

nilai resistivitas 33,40 ohm-meter dan dapat 

diinterpretasikan sebagai lapisan dengan 

litologi akuifer (air tanah). Selengkapnya 

informasi tentang kedalaman, resistivitas 

dan litologi lintasan 1 ditunjukkan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1 Hasil Interpretasi Litologi lintasan 1 

Kedalaman 

(m) 

Resistivitas 

(Ωm) 
Litologi 

0,00–0,45 477,15 Pasir 

0,45–1,59 1046,76 Batu Pasir 

1,59–19,69 568,00 Pasir 

19,69–33,75 995,06 Batu Pasir 

33,75–57,07 65,47 Akuifer 

>57,07 33,40 Akuifer 

 

Interpretasi Data Lintasan 2 

Lintasan 2 terletak pada koordinat 

101°28'51" BT dan 000°30'08" LU 

membentang sepanjang 150 meter dari arah 

tenggara menuju barat laut. Hasil 

perhitungan dan pengolahan data 

menggunakan Software Progress, seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2 Grafik Data Geolistrik 

 

Nilai resistivitas yang diperoleh 

berkisar antara (53,81–2250,98) ohm-meter. 

Lapisan pertama terletak pada kedalaman 

(0,00–0,55) meter dengan nilai resistivitas 

533,10 ohm-meter dan dapat 

diinterpretasikan sebagai lapisan dengan 

litologi pasir. Lapisan kedua terletak pada 

kedalaman (0,55–1,99) meter dengan nilai 
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resistivitas 2250,98 ohm-meter dan dapat 

diinterpretasikan sebagai lapisan dengan 

litologi batu pasir. Lapisan ketiga terletak 

pada kedalaman (1,99–10,42) meter dengan 

nilai resistivitas 121,14 ohm-meter dan 

dapat diinterpretasikan sebagai lapisan 

dengan litologi akuifer (air tanah). Lapisan 

keempat terletak pada kedalaman (10,42–

38,66) meter dengan nilai resistivitas  

285,24 ohm-meter dan dapat 

diinterpretasikan sebagai lapisan dengan 

litologi pasir. Lapisan kelima terletak pada 

kedalaman (38,66–68,72) meter dengan nilai 

resistivitas 58,17 ohm-meter dan dapat 

diinterpretasikan sebagai lapisan dengan 

litologi akuifer (air tanah). Lapisan keenam 

terletak pada kedalaman lebih dari 68,72 

meter dengan nilai resistivitas 53,81 ohm-

meter dan dapat diinterpretasikan sebagai 

lapisan dengan litologi akuifer (air tanah). 

Selengkapnya informasi tentang kedalaman, 

resistivitas dan litologi lintasan 2 

ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Interpretasi Litologi lintasan 2 

Kedalaman 

(m) 

Resistivitas 

(Ωm) 
Litologi 

0,00–0,55 533,10 Pasir 

0,55–1,99 2250,98 Batu Pasir 

1,99–10,42 121,14 Akuifer 

10,42–38,66 285,24 Pasir 

38,66–68,72 58,17 Akuifer 

>68,72 53,81 Akuifer 

 

 

Potensi Air Tanah 

 Cadangan air bawah tanah dapat 

diketahui dengan cara menghitung volume 

lapisan yang dapat menyimpan maupun 

mengalirkan air bawah tanah, yaitu lapisan 

akuifer. Jumlah cadangan air bawah tanah 

didapat dengan mengalikan ketebalan 

lapisan akuifer terhadap luas ruang wilayah 

terbuka daerah penelitian. 

Tabel 3 Potensi Air Bawah Tanah 

Luas Wilayah 

Terbuka 

(m
2
) 

Ketebalan 

(m) 

Cadangan Air 

Bawah Tanah 

(m
3
) 

2,64 x 10
6
 

23,32 61,56 x 10
6
 

28,77 75,95 x 10
6
 

8,43 22,26 x 10
6
 

30,06 79,36 x 10
6
 

34,49 91,05 x 10
6
 

Jumlah Cadangan Air 

Bawah Tanah 
330,18 x 10

6
 

 

Tabel 3 menunjukkan jumlah cadangan air 

bawah tanah di daerah penelitian yaitu 

sebesar 330,18 x 10
6
 m

3
. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

menggunakan metode geolistrik Konfigurasi 

Schlumberger, diperoleh kesimpulan yaitu 

pada lintasan 1 nilai resistivitas berkisar 

(33,40–1046,76) ohm-meter dan lintasan 2 

berkisar (53,81–2250,98) ohm-meter. Kedua 

lintasan memiliki 3 jenis lapisan litologi 

bawah permukaan yaitu pasir, batu pasir dan 

akuifer (air tanah). Potensi cadangan air 
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bawah tanah di daerah penelitian yaitu 

sebesar 330,18 x 10
6
 m

3
. 
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