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ABSTRACT 

The existence of aquifer layer and water quality tests in Rimba Panjang, Kampar have 

been explored using geoelectric resistivity method with Wenner configuration and 

hydrogeochemical method. Geoelectrical method  is one of geophysical methods to 

understand geological condition subsurface based on  resistivity value of rock types. 

Hydrogeochemical method is a method for studying the chemical composition of 

water. Identification of the aquifer layer was carried out on 2 tracks with a length of 

each track of 100 meters. Based on the resistivity value, the subsurface lithology of 

the research area consists of layers of clay, peat, sand, sandstone, and gravel to dry 

gravel. Based on the results of data processing, the data interpretation using 

Res2Dinv software and geological data of the surrounding area, it is known that the 

subsoil conditions and the presence of groundwater aquifers in the study area with a 

resistivity value of 89,2 – 1023,9 Ωm with a depth of less than 8 meters.The quality 

of groundwater in this research area is classified as clean and suitable for 

consumption as clean water. The results of the water quality test of the two samples 

carried out showed the results for pH values of 7.53 and 8.19, BOD 10.2  mg/L and 

10.6 mg/L. The two test parameters show a value below the standard of clean water 

quality, which means that the water in this research area is not polluted. 

 

Key words: analysis, aquifers, geoelectrical  method, Wenner, and hydrogeochemical          

method. 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tentang keberadaan akuifer dan uji kualitas air di Desa 

Rimba Panjang, kabupaten Kampar dengan menggunakan metode geolistrik 

konfigurasi Wenner dan Hidrogeokimia. Geolistrik merupakan metode geofisika yang 

digunakan untuk mengetahui kondisi geologi bawah permukaan berdasarkan variasi 

nilai resistivitas jenis batuannya. Hidrogeokimia merupakan metode untuk mengkaji 

tentang komposisi kimia yang terkandung didalam air. Identifikasi lapisan akuifer 

dilakukan terhadap 2 lintasan dengan panjang masing-masing lintasan 100 meter. 

Berdasarkan nilai resistivitasnya litologi bawah permukaan daerah penelitian ini 

terdiri dari lapisan tanah lempung, gambut, pasir, batu pasir, kerikil hingga kerikil 

kering. Berdasarkan hasil pengolahan data, interpretasi menggunakan software 

Res2Dinv serta data geologi daerah sekitar diketahui kondisi bawah lapisan dan 

keberadaan akuifer air tanah daerah penelitian dengan nilai 89,2-1023,9 Ωm dengan 

kedalaman  kurang dari 8 meter. Kualitas air tanah didaerah penelitian ini tergolong 

bersih dan layak digunakan sebagai air bersih. Hasil uji kualitas air kedua sampel 

yang dilakukan menunjukkan hasil untuk nilai pH 7,53 dan 8,19, BOD 10,2 mg/L dan 

10,6 mg/L. Kedua parameter uji ini menunjukkan nilai dibawah standar baku mutu air 

bersih yang berarti air didaerah penelitian ini tidak tercemar.  

 

Kata Kunci  : analisa, akuifer, metode geolistrik, wenner, dan hidrogeokimia. 
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1. PENDAHULUAN 
Rimba panjang merupakan daerah 

dengan lapisan permukaannya berupa 

tanah gambut menyebabkan 

masyarakat mengalami  kesulitan 

untuk mendapatkan air bersih dengan 

menggunakan sumur galian. Air tanah 

adalah air yang terdapat dalam lapisan 

tanah atau bebatuan dibawah 

permukaan tanah, ini yang 

menyebabkan air tanah bebas dari 

polutan tetapi tidak menutup 

kemungkinan bahwa air tanah dapat 

tercemar oleh zat-zat yang 

mengganggu kesehatan. 

Akuifer merupakan lapisan 

pembawa air. Lapisan yang mudah 

dilalui oleh air tanah disebut lapisan 

permeable, seperti lapisan yang 

terdapat pada pasir atau kerikil, 

sedangkan lapisan yang sulit dilalui air 

yanah disebut lapisan impermeable, 

seperti lapisan lempung (Wuryanto, 

2007).    

 Metode yang bisa digunakan 

untuk melihat struktur lapisan bawah 

permukaan adalah metode geolistrik. 

Metode geolistrik adalah metode 

geofisika yang efektif digunakan untuk 

eksplorasi dangkal. Metode geolistrik 

wenner adalah teknik pencitraan 

geofisika untuk mengetahui struktur 

lapisan dibawah permukaan bumi 

secara menyebar atau melebar (Bahri, 

2005). 

pH standar untuk air minum 

sebesar 6,5-8,5. Pengukuran pH 

penting untuk mengetahui keadaan 

larutan sehingga dapat diketahui 

kecendrungan reaksi kimia yang 

terjadi pada pengendapan materi yang 

menyangkut reaksi asam basa 

(Effendi, 2003). Bahan organik yang 

cukup tinggi ditunjukkan dengan nilai 

BOD yang merupakan parameter yang 

umum dipakai untuk menentukan 

tingkat pencemaran bahan organik 

pada air limbah. Nilai BOD untuk 

limbah yang dibolehkan adalah 20 

mg/L.   

2. METODE PENELITIAN 

Prinsip kerja dari metode 

geolistrik adalah mengalirkan arus 

listrik kedalam bumi melalui dua 

elektroda potensial, sehingga nilai 

resistivitasnya dapat dihitung. Besaran 

yang akan dicari adalah harga tahanan 

jenis suatu formasi, dimana harga 

tahanan jenis tersebut didefinisikan 

sebagai resistivitas suatu material 

(Azhar dan Handayani, 2004). Arus 

listrik (I) diinjeksikan ke dalam bumi 

melalui dua elektroda arus (C1 dan 

C2). Beda potensial (∆V) yang terjadi 

diukur melalui dua elektroda potensial 

untuk setiap jarak elektroda yang 

diubah-ubah, kemudian diketahui 

variasi harga tahanan jenis masing-

masing lapisan dibawah titik ukur 

(Bahri, 2005). 

Konvigurasi elektroda cara 

Wenner  M dan N digunakan sebagai 

elektroda potensial dan A, B 

digunakan sebagai elektroda arus 

(Juandi, 2008). Perhitungan resitivitas 

semu diperlukan suatu bilangan 

potensial dan elektroda arus. 

Perhitungan bilangan konstanta k ini 

dapat dilihat berdasarkan persamaan 

(2.1): 

        𝑘 =
2𝜋

(
1

𝐴𝑀
− 

1

𝐵𝑀
)− (

1

𝐴𝑁
− 

1

𝐵𝑁
)
              (2.1) 

Dimana AM = MN = BN = a 
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        𝑎 =
2𝜋

𝑘
                                   (2.2) 

Resistivitas semu untuk konfigurasi 

Wenner adalah : 

             ρa = 2𝜋𝑎 
∆𝑉

𝐼
                (2.3) 

Aturan Wenner digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan jarak 

elektroda potensial (MN) dan 

elektroda arus (AB) dibuat tetap 

dengan nilai kelipatan 3a. Elektroda 

arus dan potensial tersebut kemudian 

digeserkan dengan pergeseran tetap 

yaitu dari 3 meter sampai 15 meter. 

 

Gambar 2.1 Susunan Elektroda Konfigurasi 

Wenner 
 

Sebelum melakukan pengukuran 

dilapangan dengan menggunakan 

metode geolistrik konfigurasi wenner 

harus ditentukan terlebih dahulu titik 

pangkal koordinat yaitu (0,0) pada 

bidang XY sepanjang 100 meter. Data 

hasil pengolahan tersebut berupa nilai 

resistivitas semu dan spasi elektroda 

yang dibuka menggunakan note pad 

2010 dan disimpan dalam bentuk data 

*.dat. Hasil pengolahan program 

Res2Dinv yaitu berupa penampang 2 

dimensi dari distribusi nilai resistivias 

bawah permukaan bumi, berdasarkan 

penampang resistivitas bawah 

permukaan bumi tersebut maka dapat 

dilakukan  interpretasi dan klasifikasi 

dari perbedaan nilai resistivitasnya 

untuk menentukan struktur litologi 

bawah permukaan bumi. 

Pengukuran pH dapat dilakukan 

dengan pH meter. Air bersifat asam 

apabila pH < 7, air dengan nilai pH-7 

adalah netral, sedangkan pH > 7 

dinyatakan kondisi air bersifat basa. 

Tinggi atau rendahnya pH dalam air 

tidak berpengaruh pada kesehatan, 

akan tetapi apabila air dengan pH < 6,5 

akan menyebabkan korosi pada metal 

yang melarutkan unsur-unsur timbal, 

tembaga, kadnium, yang bersifat 

racun. Demikian pula jika pH > 8,5 

yang bersifat basa dapat membentuk 

endapan ( kerak ) pada pipa air yang 

terbuat dari metal (Sudadi, 2003). Air 

yang baik seharusnya netral, tidak 

asam ataupun basa, untuk mencegah 

terjadinya pelarutan logam berat dan 

korosi jaringan distribusi air minum. 

pH standar utnuk air minum sebesar 

6,5-8,5. 

BOD (Biologycal Oxygen 

Demand) salah satu analisa empiris 

yang mencoba mendekati secara global 

proses mikrobiologis yang benar-benar 

terjadi dalam air. Metode elektrokimia 

adalah metode yang menggunakan 

peralatan DO meter untuk menganalisa 

kadar BOD hari 0 hingga ke 5. Metode 

pemeriksaan BOD adalah dengan 

metode Winkler (titrasi di 

laboratorium). Prinsipnya dengan 

menggunakan titrasi iodometri. Prinsip 

pemeriksaan parameter BOD 

didasarkan pada reaksi oksidasai zat 

organik dengan oksigen di dalam air 

dan proses tersebut berlangsung karena 

adanya bakteri aerobik. Nilai BOD 
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untuk limbah yang dibolehkan adalah 

20 mg/L. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengolahan Data Lintasan 1 

Lapisan yang berpotensi 

sebagai akuifer berada pada daerah 

yang dangkal dan cenderung dekat 

dengan permukaan yang memiliki 

jarak dan kedalaman yang bervariasi. 

Hasil interpretasi data menghasilkan 

lapisan pertama yaitu lapisan air tanah 

gambut yang terletak di kedalaman 

yang bervariasi sekitar 0,75 hingga 

5,96 meter dengan interval resistivitas 

sekitar 22,3–252,3 Ωm (warna biru tua 

sampai hijau muda). Lapisan kedua 

adalah lapisan pasir dan kerikil yang 

terdapat di kedalaman yang juga cukup 

bervariasi sekitar 0,75-8,06 meter 

dengan interval nilai resistivitas sekitar 

356,8–1427,2 Ωm (warna hijau tua 

sampai jingga). Lapisan ketiga terletak 

di kedalaman 4-8,06 meter merupakan 

lapisan kerikil kering dengan nilai 

resistivitas sekitar 2018,4–4036,7  Ωm 

(warna merah sampai ungu). Hasil 

pengolahan data untuk lintasan 1 yang 

berada di Jalan Manunggal 

ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Kontur nilai resistivitas lintasan 1 

B. Hasil Pengolahan Data Lintasan 2 

Lintasan ini, lapisan yang 

berpotensi sebagai akuifer juga 

berada pada daerah yang dangkal 

dan cenderung dekat dengan 

permukaan dengan jarak dan 

kedalaman yang cukup bervariasi. 

Lapisan pertama yaitu lapisan air 

tanah gambut yang sedikit 

lempung dengan kedalaman dan 

jarak yang bervariasi sekitar 0,75-

5 meter dengan interval nilai 

resistivitas sekitar 16,0–181,0 Ωm 

(warna biru tua sampai hijau 

muda). Lapisan kedua adalah 

lapisan pasir dan kerikil dengan 

kedalaman yang bervariasi sekitar 

0,75-8,06 meter dengan interval 

nilai resistivitas sekitar 256,0–

1023,9 Ωm (warna hijau tua 

sampai jingga). Lapisan ketiga 

adalah lapisan kerikil kering yang 

terletak dikedalaman 4,06-8,06 

meter dengan interval nilai 

resistivitas sekitar 1448,2–2896,3 

Ωm (warna merah sampai ungu). 

Hasil pengolahan data untuk 

lintasan 2 yang berada di Jalan 

Manunggal ditunjukkan pada 

Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2 Kontur nilai resistivitas lintasan 2 

 

C. Pembahsan Hasil Pengolahan Data 

Geolistrik 

Setelah dilakukan inversi maka 

diperoleh model penampang 

resistivitas 2D pada lintasan 

pengukuran. Kedalaman yang bisa 

terpetakan dengan panjang lintasan 

100 meter adalah 8,06 meter di bawah 

permukaan tanah. Lapisan akuifer 

yang diperoleh hasil pengolahan data 
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pada lintasan 1 dan 2 menunjukkan 

adanya distribusi air tanah. permukaan 

yang memiliki interval resistivitas 

sebesar 89,2-1023,9 Ωm dapat 

diinterpretasikan sebagai daerah yang 

berpotensi memiliki air tanah dan 

merupakan lapisan permeable yang 

terdapat tiga lapisan dari nilai 

resistivitas yang berbeda. Lapisan 

penutup memiliki interval 16-64 Ωm, 

zona konduktif atau zona akuifer tidak 

jenuh memiliki interval resistivitas 

kurang dari 100 Ωm (termasuk 

didalamnya baik pasir maupun kerikil), 

sedangkan lapisan resistif atau zona 

akuifer jenuh memiliki interval 

resistivitas lebih dari 100 Ωm yang 

terletak relatif paling bawah yang 

diduga sebagai basement.  

Berdasarkan warna pengisi 

lapisan dapat diindikasikan bahwa 

lapisan dengan interval nilai 

resistivitas antara 0-20 Ωm diduga 

merupakan lapisan yang bersifat bukan 

akuifer karena kemungkinan 

didominasi oleh lempung. Lapisan 

yang berada pada interval resistivitas 

sebesar 20-200 Ωm merupakan lapisan 

yang diduga adalah lapisan pembawa 

sifat air tanah dan lapisan ini diduga 

terdiri dari pasir tufan. Sementara 

untuk lapisan yang memiliki interval 

resistivitas 200-300 Ωm diduga 

merupakan lapisan yang mempunyai 

porositas yang lebih rapat namun bias 

berisi air (akuitard), dan diduga 

litologinya tersusun atas batu pasir 

gampingan. Untuk lapisan yang 

memiliki nilai resistivitas diatas 1000 

Ωm diduga merupakan lapisan yang 

tidak terdapat air dan didominasi oleh 

batuan breksi yang bersifat kedap air 

(akuifage). 

  

 

D. Analisa Hasil Uji Kualitas Air 

1. Parameter pH 

Berdasarkan Peraturan Mentri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

492 tahun 2010 tentang persyaratan 

kualitas air, batas baku mutu pH yang 

diizinkan adalah 6,5-8,5. Hasil analisis 

pH dapat dilihat pada gambar 3.3. 

 

 
Gambar 3.3 Kualitas Air dengan Parameter pH 

Hasil menunjukkan bahwa air 

yang di uji dominan bersifat basa 

karena daerah Kampar merupakan 

daerah gambut sehingga 

mempengaruhi tingkat keasaman air di 

daerah penelitian ini, namun air 

didaerah ini layak untuk digunakan 

sebagai air bersih dan air minum. 

 

2. Parameter BOD (Biologycal 

Oxygen Demand) 

Hasil analisa untuk parameter 

BOD dapat dilihat pada gambar 3.4 
8.19

7.537 7

sampel 1 sampel 2

Diagram Hasil Analisis Nilai pH

ph standar baku mutu
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Gambar 3.3 Kualitas Air dengan Parameter BOD 

Sampel pertama nilai BOD yang 

terkandung sebesar 10,2 mg/L dan 

untuk sampel kedua nilai BOD yang 

terkandung sebesar 10,6 mg/L yang 

berarti air untuk daerah ini masih di 

bawah standar baku mutu air bersih 

untuk parameter BOD yaitu 20 mg/L 

sehingga dapat dikatakan bahwa air 

tersebut tidak tercemar (layak untuk 

digunakan). 

 

. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa dari 

penelitian yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa Akuifer didaerah 

penelitian ini terletak pada kedalaman 

kurang dari 8 meter dibawah 

permukaan tanah dan mempunyai nilai 

resistivitas berkisar 89,2-1023,9 Ωm. 

Lapisan akuifer yang diperoleh dari 

hasil pengolahan data pada lintasan 1 

dan lintasan 2 menunjukkan adanya 

distribusi air tanah. Kualitas air tanah 

di daerah penelitian ini tergolong 

bersih dan layak digunakan sebagai air 

bersih karena berdasarkan uji yang 

dilakukan air didaerah penelitian ini 

belum tercemar. 
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