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ABSTRACT 

 

Groundwater identification in Gean De Green Housing, Rimba Panjang Village, has 

been carried out using geochemical and geoelectric methods of the Wenner-

Schlumberger configuration. This study aims to identify aquifer layers, determine 

flow patterns and test the quality of groundwater. Measurements were made on two 

tracks with a length of 115 meters for each track. Based on the results of data 

processing, it is known that the groundwater aquifer is at a depth of up to 9,26 meters 

below the surface with a resistivity value (6,92 – 48,3) Ωm. It spreads from North to 

South and from East to West with a thickness of 8,01 meters. The lithology of the 

subsurface layers in the study area is a layer of sand and gravel, dry gravel, and 

sandstone. Testing the quality of groundwater in terms of pH parameters obtained an 

average value of 4,3 and iron metal content of 0,1774 mg/L. Overall, the results of 

the water quality test in the area of this study are not suitable for consumption 

because it is too acidic, but still safe and suitable for other purposes. 

 

Key words: Geoelectric, Rock Resistivity, Wenner-Schlumberger, Water Quality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:*tafdhillaputri@gmail.com


 2 
 

ABSTRAK 

 

Identifikasi air tanah di Perumahan Gean De Green, Desa Rimba Panjang, telah 

dilakukan dengan menggunakan metode geokimia dan geolistrik konfigurasi Wenner-

Schlumberger. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lapisan akuifer, 

mengetahui pola aliran dan uji kualitas air bawah tanah. Pengukuran dilakukan pada 

dua lintasan dengan panjang masing-masing lintasan adalah 115 meter. Berdasarkan 

hasil pengolahan data, diketahui lapisan akuifer air tanah berada pada kedalaman 

hingga 9,26 meter di bawah permukaan dengan nilai resistivitas (6,92 – 48,3) Ωm. 

Penyebarannya dari arah Utara menuju Selatan dan dari arah Timur ke Barat dengan 

ketebalan 8,01 meter. Litologi lapisan bawah permukaan di daerah penelitian ini 

adalah lapisan pasir dan kerikil, kerikil kering, dan batu pasir. Pengujian kualitas air 

tanah ditinjau dari parameter pH didapatkan nilai rata-rata sebesar 4,3 dan kandungan 

logam besi 0,1774 mg/L. Secara keseluruhan, hasil uji kualitas air di daerah 

penelitian ini tidak layak untuk di konsumsi karena sifatnya yang terlalu asam, tetapi 

masih aman dan layak digunakan untuk kebutuhan lain.  

 

Key words: Geolistrik, Resistivitas Batuan, Wenner-Schlumberger, Kualitas Air 

 

1. PENDAHULUAN 

Air merupakan salah satu sumber 

kebutuhan pokok manusia untuk 

menunjang kehidupan dan sangat 

penting dalam kehidupan, terutama 

dalam menjaga keseimbangan dan 

ketersediaan bahan baku untuk 

berbagai macam kepentingan seperti 

kepentingan rumah tangga, industri, 

dan irigasi (Rahayuningtyas dkk., 

2016). Keterbatasan air pada era 

sekarang ini menjadi suatu tantangan 

bagi makhluk hidup, khususnya bagi 

manusia. Kuantitas dan kualitas air 

pada lokasi dan waktu tertentu 

dipengaruhi oleh berbagai hal yang 

terkait dengan air atau sumber daya air 

yang ada. Kebutuhan manusia 

terhadap air bersih tidak sebanding 

dengan persediaan air bersih yang ada 

di permukaan bumi. 

Desa Rimba Panjang adalah salah 

satu desa yang ada di Kecamatan 

Tambang, Kabupaten Kampar. Desa 

ini merupakan daerah yang memiliki 

lapisan permukaan berupa tanah 

gambut yang menyebabkan sulitnya 

mendapatkan air bersih. Faktor lainnya 

adalah karena jumlah penduduk yang 

cukup ramai, sehingga untuk 

mendapatkan air bersih, masyarakat 

menggunakan sumur bor. 

Air bawah tanah (groundwater) 

merupakan air yang terdapat pada 

lapisan zona jenuh (saturated zona).  

Air tanah bersumber dari air yang ada 

di permukaan tanah seperti air hujan, 

aliran danau, dan sebagainya yang 

menyerap ke dalam tanah di daerah 

imbuhan (recharge area) dan mengalir 

menuju daerah lepasan (discharge 

area). Air tanah terdapat pada lapisan 

tanah atau bebatuan di bawah 

permukaan tanah yang menyebabkan 

air tanah ini sulit untuk tercemar, 

karena letaknya yang cukup dalam. 
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Akuifer merupakan lapisan yang 

dapat membawa air. Akuifer juga 

dapat di definisikan sebagai suatu 

formasi geologi yang dapat menjadi 

cadangan air dan meloloskan air dalam 

debit yang besar. Lapisan yang mudah 

untuk ditembus oleh air adalah lapisan 

permeable. Sedangkan lapisan yang 

sulit untuk dilalui air adalah lapisan 

impermeable (Wuryanto, 2007).  

Metode geolistrik adalah metode 

yang digunakan untuk mengetahui 

lapisan yang ada di bawah permukaan 

tanah. Metode geolistrik resistivitas 

adalah salah satu metode geolistrik 

yang mempelajari sifat kelistrikan 

dalam suatu batuan yang terdapat di 

bawah permukaan untuk mengetahui 

posisi lokasi yang memiliki potensi air 

tanah (Saranga dkk., 2016). Metode 

geolistrik menggunakan berbagai 

macam jenis konfigurasi. Salah satu 

konfigurasinya adalah konfigurasi 

wenner - schlumberger. Keunggulan 

dari konfigurasi ini adalah cakupannya 

yang baik secara horizontal maupun 

vertikal. 

Air yang baik untuk dikonsumsi 

adalah air yang secara fisik tidak 

memiliki warna, tidak keruh, dan tidak 

berbaru. Derajat keasaman (pH) yang 

baik untuk air minum adalah 6,5 – 9. 

Pengukuran pH dilakukan untuk 

mengetahui sifat dari larutan air atau 

sampel tersebut (Sudadi, 2003). Air 

mengandung berbagai macam logam 

berat, salah satunya adalah logam besi. 

Logam tersebut bersifat sebagai zat 

terlarut, yaitu sebagai fero atau feri. 

Kadar logam besi yang terkandung 

dalam air permukaan umumnya kurang 

dari 1 mg/L, tetapi kadar logam besi 

(Fe) di dalam air tanah dapat jauh 

lebih tinggi (Lazulva dan Apriani, 

2012). Pengujian kandungan logam 

besi pada air bersih perlu dilakukan 

agar penggunanya dapat menggunakan 

air tersebut sesuai dengan fungsinya 

agar tidak memberikan dampak yang 

negatif. Kandungan logam besi dalam 

air bersih yang diperbolehkan adalah 1 

mg/L. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Pengukuran Geolistrik 

Penelitian ini menggunakan 

metode geolistrik resistivitas 

konfigurasi Wenner - Schlumberger. 

Prinsip yang digunakan dalam 

melakukan penyelidikan dengan 

metode ini adalah arus listrik 

disuntikkan atau diinjeksikan kedalam 

bumi melalui dua elektroda arus 

sehingga nilai potensial dari batuan 

bawah permukaan dapat diperoleh. 

Bentuk aliran listrik yang dialirkan ke 

permukaan bawah tanah dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 
 

 
Gambar 2.1 Konsep dasar 

pengukuran resistivitas (Keller, 1979) 
 

Besaran yang akan di peroleh dari 

pengukuran ini adalah harga tahanan 

jenis suatu formasi. Harga tahanan 

jenis ini didefinisikan sebagai nilai 

resistivitas suatu material atau bahan.  

Konfigurasi Wenner-Schlumberger 

merupakan konfigurasi yang dilakukan 

dengan jarak spasi yang konstan 

dengan catatan faktor pembandingnya 

adalah “n”. Jarak antara elektroda 

potensial (P1,P2) sebesar “a” dan jarak 



  4 
 

spasi antar C1-P1=P2-C2 sebesar “na”. 

Posisi elektroda arus dan elektroda 

potensialnya ditunjukkan pada Gambar 

2.2.  
 

Gambar 2.2 Konfigurasi Wenner-

Schlumberger (Mohammad dkk., 

2016) 
 

Perhitungan resistivitas semu pada 

konfigurasi ini adalah : 
 

ρa    
  

 
                                        (2.1) 

 

Dimana k = π n (n+1) a, sehingga 

persamaannya menjadi :  

 

 ρa       (   ) 
  

 
                    (2.2) 

 

Panjang lintasan pengukuran ini 

adalah 115 meter dan jarak spasi 

elektrodanya 5 meter. Besaran yang 

didapatkan dari pengukuran di 

lapangan adalah tegangan dan arus. 

Hasil pengukuran yang didapatkan 

diolah dengan software Res2Dinv. 

Hasil pengolahan datanya berupa 

penampang 2D nilai resistivitas bawah 

permukaan. Interpretasi lapisan bawah 

permukaan berdasarkan perbedaan 

nilai resistivitas dan peta geologi 

daerah penelitian.  

 

2.2 Pengujian Geokimia 

Sampel diambil dari sumur bor 

rumah warga yang ada di lokasi 

penelitian, yaitu di perumahan Gean de 

Green. Pengambilan sampel dilakukan 

sesuai dengan arah mata angin, yaitu 

Barat, Timur, Utara, dan Selatan yang 

masing-masing diambil sebanyak dua 

sampel. Titik koordinat setiap lokasi 

pengambilan sampel dicatat untuk 

dibuat pemetaannya. 

Pengujian kualitas air di lakukan di 

laboratorium dengan parameter uji nya 

adalah pH dan kandungan logam besi 

(Fe). Pengujian pH dilakukan dengan 

alat pH meter AMTAST AMT03. 

Sedangkan pengujian kandungan 

logam besi dilakukan dengan 

spektrofotometri menggunakan metode 

APHA 3030 B, 3111B 2012. 

Kandungan logam besi pada air yang 

diperbolehkan adalah maksimum 1 

mg/L. Setelah  di dapatkan hasilnya, 

kualitas air tersebut akan dipetakan 

dalam suatu peta kontur. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisa Hasil Pengolahan Data 

Geolistrik 

Lintasan 1 

Lapisan akuifer merupakan lapisan 

yang dapat membawa air seperti 

lapisan pasir dan kerikil karena 

sifatnya yang permeable. Berdasarkan 

interpretasi pada Gambar 3.1, terlihat 

bahwa lapisan akuifer yang 

memungkinkan untuk menyimpan dan 

mengandung air tanah berada pada 

kedalaman (1,25–9,26) meter di bawah 

permukaan tanah dan terletak pada 

jarak elektroda ke (5-55) meter dengan 

penyebarannya yang lebih dominan 

pada arah Selatan. Lapisan akuifer ini 

memiliki nilai resistivitas sebesar 

(6,92-45,5) Ωm. Litologi lapisan 

bawah permukaan dari lintasan 1 ini 

adalah pasir dan kerikil, kerikil kering, 

dan batu pasir. 
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Gambar 3.1 Interpretasi Lintasan 1 

Lintasan 2 

Berdasarkan interpretasi pada 

Gambar 3.2, terlihat bahwa lapisan 

akuifer mengandung air tanah berada 

pada kedalaman (1,25–9,26) meter di 

bawah permukaan tanah dan terletak 

pada jarak elektroda ke (5-55) meter 

dengan penyebarannya lebih dominan 

ke arah Barat. Lapisan ini memiliki 

rentang nilai resistivitas sebesar (7,20-

48,3) Ωm. Litologi lapisan bawah 

permukaan dari lintasan 1 ini adalah 

pasir dan kerikil, kerikil kering, dan 

batu pasir.
 

 
Gambar 3.2 Interpretasi Lintasan 2 

3.2 Analisa Hasil Pengujian Kualitas 

Air Bawah Tanah 

1.  Parameter pH 

Air yang baik harus bersifat netral, 

tidak asam dan tidak pula basa. 

Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

416 tahun 1990 pH air normal 

memiliki pH berkisar antar 6,5 - 9,0. 

Hasil pengujian sampel dapat dilihat 

pada Tabel 3.1. Hasil uji yang 

didapatkan adalah semua sampel air 

memiliki pH yang bersifat asam (pH < 

6,5) dan tidak sesuai dengan standart 

baku mutu yang ditentukan. Hasil ini 

cukup relevan karena mengingat 

bahwa daerah  penelitian  ini 

merupakan daerah gambut, yang 

dominan bersifat asam. Selain itu, 

pengaruh lingkungan alam dan 

pencemaran berbagai macam limbah 

juga menyebabkan air menjadi lebih 

asam (Sari dan Huljana, 2019). 

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Kualitas Air 

Berdasarkan pH 

 
Peta  kontur hasil uji kualitas air 

dapat dilihat pada Gambar 3.3 yang 

ditampilkan dengan berbagai macam 

warna dengan rentang nilai yang 

berbeda-beda. Semakin terang warna 

yang ditampilkan pada peta kontur, 

maka menunjukkan semakin tinggi 

pula nilainya. 

 
 

Gambar 3.3 Peta Kontur Sebaran nilai pH 
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2.   Parameter Kandungan Logam 

Besi (Fe) 

Hasil pengujian sampel yang 

didapatkan pada penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 dan peta kontur 

sebarannya dapat dilihat pada Gambar 

3.4. 

Tabel 3.2 Hasil Pengujian Kualitas Air 

Berdasarkan kandungan 

logam besi (Fe) 

 
 

 
Gambar 3.4 Peta Kontur Sebaran Nilai 

Logam Besi (Fe) 

 

Hasil pengujian kandungan logam 

besi (Fe) yang didapatkan pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

sumur air warga masih layak untuk 

digunakan. Hal ini karena hasil ujinya 

menunjukkan air sampel mengandung 

kurang dari 1 mg/L logam besi (Fe), 

yang mana standart baku mutu air 

bersih menurut Peraturan Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia 

No.492/MENKES/PER/IV/2010 air 

bersih hanya boleh mengandung 

maksimal 1,0 mg/L logam besi (Fe). 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan nilai tahanan jenis, 

keadaan geologi, dan analisa dari 

penelitian yang dilakukan, didapatkan 

jenis litologi lapisan bawah permukaan 

di perumahan Gean de Green di Desa 

Rimba Panjang, Kecamatan Tambang, 

Kabupaten Kampar, yaitu pasir dan 

kerikil, kerikil kering, dan batu pasir. 

Lapisan akuifer yang ada di daerah 

penelitian ini berada pada kedalaman 

(1,25-9,26) meter dibawah permukaan 

tanah dengan rentang nilai resistivitas 

(6,92-48,3) Ωm. Akuifer pada lintasan 

satu penyebarannya lebih dominan ke 

arah Selatan. Sedangkan Akuifer pada 

lintasan  dua penyebarannya lebih 

dominan ke arah Barat dengan 

ketebalannya 8,01 meter. Pengujian 

kualitas air tanah ditinjau dari 

parameter pH didapatkan nilai rata-rata 

sebesar 4,3 dan kandungan logam besi 

0,1774 mg/L. Secara keseluruhan, 

hasil uji kualitas air di daerah 

penelitian ini tidak layak untuk di 

konsumsi karena sifatnya yang terlalu 

asam.  
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