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ABSTRACT 

 
 

Research to find out the identification of subsurface layer of muara fajar landfill 

using geoelectric method of Sclumberger configuration Rumbai subdistrict, 

Pekanbaru City.has been done. The method used in this study is one-dimensional 

Schlumberger configuration geoelectric method. Data were processed using 

Software called Progress. Based on the results of data processing then the 

information on rock layers at the research site is obtained. The results of the data 

processing showed on the track 1 that  the resistivity values of the soil layer are 

976.43 ohm-meters at a depth of 0 - 8.39 meters, 116.69 ohm-meters at a depth of 

8.39 - 20.15 meters, 151.55 ohm-meters at a depth of 20.15 – 42.65 meters, 69.12 

ohms-meters at a depth of 42.65 – 55.04 meters, 4.20 ohms-meters at a depth of 

55.04 meters. The track 2 soil layer resistivity values, are 896.61 ohms-meters at a 

depth of 0 – 4.16 meters , 1709.36 ohms-meters at a depth of 4.16 – 9.86 meters, 

361.98 ohms-meters at depths of 9.86 – 24.96 meters, 565.60 ohms-meters at 

depths of 24.96 – 44.15 meters, 45.96 ohms-meters at a depth of 44.15 meters. 

Based on the depth of track 1, the information obtained consists sand and gravel 

with a thickness of 8.39 meters, sand with a thickness of 11.76 meters, sand with a 

thickness of 22.5 meters, a layer of aquifers with a thickness of 12.39 meters and 

lindi water obtained at a depth of 55.04 meters while for track 2 consists sand and 

gravel with a thickness of 4.16 meters, sand with a thickness of 5.64 meters , 

gravel with a thickness of 15.09 meters, sand with a thickness of 10.67 meters and 

aquifer layer obtained at a depth of 44.15 meters, while for the lindi water layer is 

only identified on track 1 at a depth of 55.04 meters. 

 

Keywords: Subsurface Layer of the Earth, Muara Fajar Landfill, Leachate, 

Geoelectric Method, Schlumberger Configuration 
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ABSTRAK 

 
Penelitian untuk mengetahui tentang Identifikasi Lapisan Bawah Permukaan Tempat 

Pembuangan Akhir Muara Fajar Menggunakan Metode Geolistrik Konfigurasi 

Sclumberger  Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. telah dilakukan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode geolistrik konfigurasi Schlumberger 

satu dimensi. Pengolahan data menggunakan SoftwareProgress. Berdasarkan hasil 

pengolahan data diperoleh informasi lapisan batuan dilokasi penelitian. hasil 

pengolahan data menunjukan padalintasan 1 nilai resistivitas lapisan tanah antara lain 

976,43 ohm-meter pada kedalaman 0 – 8,39 meter, 116.69 ohm-meter pada 

kedalaman 8,39 – 20,15 meter, 151,55 ohm-meter pada kedalaman 20,15 – 42,65 

meter, 69,12 ohm-meter pada kedalaman 42,65 – 55,04 meter, 4,20 ohm-meter pada 

kedalaman 55,04 meter dan untuk lintasan 2 nilai resistivitas lapisan tanah antara lain 

896,61 ohm-meter pada kedalaman 0 – 4,16 meter, 1709,36 ohm-meter pada 

kedalaman 4,16 – 9,86 meter, 361,98 ohm-meter pada kedalaman 9,86 – 24,96 meter, 

565,60 ohm-meter pada kedalaman 24,96 – 44,15 meter, 45,96 ohm-meter pada 

kedalaman 44,15 meter. Kedalaman yang didapatkan lintasan 1 antara lain pasir dan 

kerikil dengan ketebalan 8,39 meter, pasir dengan ketebalan 11,76 meter, pasir 

dengan ketebalan 22,5 meter, lapisan akuifer dengan ketebalan 12,39 meter dan air 

lindi di dapatkan pada kedalaman 55,04 meter sedangkan untuk lintasan 2 antara lain 

pasir dan kerikil dengan ketebalan 4,16 meter, pasir dengan ketebalan 5,64 meter, 

kerikil dengan ketebalan 15,09 meter, pasir dengan ketebalan 10,67 meter dan lapisan 

akuifer di dapatkan pada kedalaman 44,15 meter, sedangkan untuk lapisan air lindi 

hanya di identifikasikan pada lintasan 1 pada kedalaman 55,04 meter. 

  

Kata kunci:Lapisan Bawah Permukaan Bumi, Tempat Pembuangan Akhir 

Muara Fajar, Air Lindi, Metode Geolistrik, Konfigurasi Schlumberger 

       

 

1. PENDAHULUAN 

Sampah dapat menimbulkan 

dampak luas terutama dalam hal 

pencemaran lingkungan. Sampah 

merupakan polutan yang 

menyebabkan berkurangnya nilai 

estetika suatu lingkungan, 

menurunkan sumber daya, menjadi 

sumber berbagai jenis penyakit, 

menyumbat saluran air, menimbulkan 

polusi, dan dampak negatif lainnya, 

sehingga dibutuhkan sebuah Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) untuk 

mengelola sampah kota dengan baik 

dan terorganisir. 

Pemerintah Kota Pekanbaru 

menetapkan TPA sampah kota di 

Kelurahan Muara Fajar yang terletak 

di Kecamatan Rumbai Pesisir. Lokasi 

ini mempunyai luas keseluruhan 8,6 

Ha yang sebagian besar telah dijadikan 

tempat pembuangan sampah. 

Perhatian terhadap kinerja TPA ini 

juga perlu dilakukan karena seiring 

dengan pertambahan penduduk yang 

berarti pula peningkatan jumlah 

sampah di kota tersebut. Selain itu 
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fasilitas pendukung yang harus 

dipunyai oleh sebuah TPA untuk kota 

besar seperti Pekanbaru masih belum 

memadai. Hal ini bisa menjadi 

penyebab pencemaran tanah di sekitar 

TPA yang berimbas pada pencemaran 

air, baik air permukaan maupun air 

tanah oleh lindi. Lindi merupakan 

limbah cair yang timbul akibat 

masuknya air eksternal ke dalam 

timbunan sampah, melarutkan, dan 

membilas materi-materi terlarut, 

termasuk materi organik hasil proses 

dekomposisi biologis (Damanhuri, 

1996). 

Identifikasi struktur lapisan 

bawah permukaan di area TPA Muara 

Fajar sangat diperlukan untuk 

mengetahui kedalaman, tahanan jenis, 

dan jenis batuan, serta menjadi acuan 

untuk penelitian selanjutnya baik di 

bidang Geologi maupun bidang 

Geofisika lainnya, sehingga penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisa 

apakah tanah di sekitar TPA Muara 

Fajar sudah tercemar atau belum 

berdasarkan metode geolistrik.  

Identifikasi struktur lapisan 

bawah permukaan maka dapat 

dilakukan dengan mengaplikasikan 

metode geofisika, salah satunya 

dengan metode geolistrik resistivitas. 

Metode geolistrik resistivitas 

didasarkan pada parameter fisis, yaitu 

hambatan jenis (resistivitas) untuk 

mengkarakterisasikan keadaan fisis 

bawah permukaan yang diasosiakan 

dengan material dan kondisi bawah 

permukaan (Banjarnahor, 2015). 

Konfigurasi elektroda yang digunakan 

adalah Konfigurasi Schlumberger, 

dimana elektroda arus mempunyai 

jarak yang lebih besar dibandingkan 

dengan elektroda potensial. 

Konfigurasi Schlumberger memiliki 

keunggulan untuk mendeteksi adanya 

non homogenitas lapisan batuan pada 

permukaan, yaitu dengan 

membandingkan nilai resistivitas semu 

ketika terjadi perubahan jarak 

elektroda P1P2/2 (Putriutami dkk, 

2014). 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Pengukuran Data Geolistrik 

 

Pengukuran data menggunakan 

metode geolistrik resistivitas dengan 

konfigurasi Schlumberger. Terdiri dari 

2 lintasan dengan panjang 100 meter. 

Pengukuran data lapangan dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1. Mengukur panjang lintasan yang 

akan diteliti. 

2. Menentukan titik tengah dari 

panjang lintasan sebagai titik 

acuan dimulainya pengukuran. 

3. Tempatkan elektroda-elektroda 

arus dan potensial dengan 

konfigurasi Schlumberger pada 

bentangan terpendek yang 

direncanakan.  

4. Membentangkan kabel sesuai 

panjang lintasan yang telag di 

tentukan sebelumnya. Kabel ini 

digunakan sebagai penghantar 

arus dan potensial yang 

menghubungkan antar elektroda 

dengan alat resistivitymeter.  

5. Menghubungan kabel ke setiap 

elektroda 

6. Menghubungkan resistivitymeter 

ke sumber arus (aki), kemudian 

catat kuat arus dan beda potensial 

yang terukur. 

7. Pindahkan elektroda arus 

(elektroda potensial tetap) pada 

jarak yang telah ditentukan. 

Langkah pada poin ini dapat 
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dilakukan secara berulang hingga 

beda potensial yang terukur sukar 

dibaca (karena sangat kecil). 

Biasanya perpindahan elektroda 

arus (elektroda potensial tetap) 

dapat diterapkan sampai beberapa 

kali (4 sampai 5 kali pengukuran) 

bergantung pada kemampuan alat 

ukur. Pindahkan elektroda arus 

(elektroda potensial tetap) pada 

jarak yang telah ditentukan. 

Langkah pada poin ini dapat 

dilakukan secara berulang hingga 

beda potensial yang terukur sukar 

dibaca (karena sangat kecil). 

Biasanya perpindahan elektroda 

arus (elektroda potensial tetap) 

dapat diterapkan sampai beberapa 

kali (4 sampai 5 kali pengukuran) 

bergantung pada kemampuan alat 

ukur. 

8. Semua hasil pengukuran dapat 

ditulis pada tebel.  

9. Lakukan hal yang sama pada 

lintasan berikutnya. 

10. Setelah proses pengukuran selesai 

dan kualitas data telah dianggap 

baik, maka pengukuran pada 

lintasan tersebut dapat diakhiri 

dan alat sudah dapat dimatikan. 

2.2 Pengolahan Data 

Hasil pengukuran yang diperoleh 

dari penelitian akan diolah 

menggunakan program computer 

software progress. Langkah-langkah  

penggunaan software progress untuk 

memproses data geolistrik adalah 

sebagai berikut : 

1. Data hasil pengukuran berupa 

nilai elektroda potensial, elektroda 

arus, tegangan dan kuat arus 

diolah dengan menggunakan 

program Microsoft Office Excel 

untuk menentukan faktor geometri 

dan nilai resistivitas semu.  

2. Data yang telah diolah 

menggunakan program Microsoft 

Office Excel kemudian di input ke 

software progress dengan 

memasukkan nilai AB/2 dan nilai 

resistivitasnya.  

3. Setelah nilai diinput akan muncul 

hasil pengolahan data berupa 

grafik dengan nilai-nilai 

resistivitas serta litologi pada 

setiap lapisan beserta dengan 

nilai-nilai ketebalan.  

4. Grafik yang diperoleh dan 

pemetaan dapat dibuat model 

resistivitasnya dengan melihat 

litologi yang sesuai dengan nilai-

nilai resistivitas serta ketebalan 

kedalamannya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Resistivitas 

Data yang diukur di lapangan 

untuk setiap titik pengukuran terdapat 

2 lintasan yang setiap lintasan 

panjangnya 100 meter di TPA Muara 

Fajar, Kecamatan Rumbai, Kota 

Pekanbaru, dengan alat resistivitas 

terdiri dari parameter arus dan beda 

potensial yang terdapat dalam 

lampiran. Kemudian data 

dikonversikan menjadi resistivitas 

semu dengan menggunakan 

Persamaan dan hasilnya diolah dengan 

menggunakan Software Progress dan 

didapatkan nilai resistivitas semu yang 

sebenarnya dan akan dihasilkan 

lapisan batuan yang dapat 

diidentifikasikan terdapatnya lapisan 

air lindi di TPA Muara Fajar. 

 

3.1.1 Resistivitas Lintasan 1  

Hasil perhitungan dan 

pengolahan data dengan software 

Progress untuk Metode Schlumberger 
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diperoleh nilai RMS-error sebesar 

7,6015 % dengan kedalaman lapisan 

yang terbaca software progress sampai 

55,04 meter dan pemodelan distribusi 

nilai hambatan jenis material di bawah 

permukaan di sepanjang lintasan 

seperti pada Gambar 4.1. Pengukuran 

nilai resistivitas pada lintasan 1 

menggunakan metode geolistrik 

Konfigurasi Schlumberger yang 

menghasilkan beda potensial (∆V) dan 

arus listrik (I), sehingga faktor 

geometri dan nilai resistivitas semu 

(ρ_s) dapat dihitung. 

 
Gambar 3.1 Interface Progress Hasil 

Pengolahan Data Lintasan 1 

Harga resistivitas lapisan tanah 

yang didapatkan antara lain 976.43 

ohm-meter - 4.20 ohm-meter. Lapisan 

tanah di lokasi pengukuran dengan 

nilai resistivitas 976.43 ohm-meter 

pada kedalaman 0 meter – 8.39 meter 

diinterpretasikan sebagai lapisan pasir 

dan kerikil. Nilai resistiitas 116.69 

ohm-meter pada kedalaman 8.39 meter 

– 20.51 meter diinterpretasikan 

sebagai lapisan pasir. Nilai resistivitas 

151.55 ohm-meter diinterpretasikan 

sebagai lapisan pasir pada kedalaman 

20.51 meter – 42.65 meter. Kemudian 

lapisan selanjutnya adalah lapisan 

akuifer dengan nilai resistivitas 69.12 

ohm-meter pada kedalaman 42.65 

meter – 55.04 meter. Pada kedalaman 

55.04 meter didapatkan lapsisan yang 

diidentifikasikan sebagai air lindi 

dengan nilai resistivitas 4.20 ohm 

meter. 

Tabel 3.1 Tabel Hasil Pengelolahan 

Data Lapisan Lintasan 1 

 

3.1.2 Resistivitas Lintasan 2 

Hasil perhitungan dan 

pengolahan data dengan software 

Progress untuk Metode Schlumberger 

diperoleh nilai RMS-error sebesar 

6,5943 % dengan kedalaman lapisan 

yang terbaca software progress sampai 

45.96 meter dan pemodelan distribusi 

nilai hambatan jenis material di bawah 

permukaan di sepanjang lintasan 

seperti pada Gambar 3.2. Pengukuran 

nilai resistivitas pada lintasan 2 

menggunakan metode geolistrik 

Konfigurasi Schlumberger yang 

menghasilkan beda potensial (∆V) dan 

arus listrik (I), sehingga faktor 

geometri dan nilai resistivitas semu 

(ρ_s) dapat dihitung. 
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Gambar 3.2 Interface Progress Hasil 

Pengolahan data Lintasan 2 

Harga resistivitas lapisan tanah 

yang didapatkan antara lain 892,61 

ohm-meter – 45,96 ohm-meter. 

Lapisan tanah di lokasi pengukuran 

dengan nilai resistivitas 892,61 ohm-

meter pada kedalaman 0 meter – 4,16 

meter diinterpretasikan sebagai lapisan 

pasir dan kerikil. Nilai resistiitas 

1709.36 ohm-meter pada kedalaman 

4,16 meter – 9,86 meter 

diinterpretasikan sebagai lapisan pasir. 

Nilai resistivitas 361,94 ohm-meter 

diinterpretasikan sebagai lapisan 

kerikil pada kedalaman 9,86 meter – 

24,95 meter. Kemudian lapisan 

selanjutnya adalah lapisan pasir 

dengan nilai resistivitas 24,95 ohm-

meter pada kedalaman 24.95 meter – 

44.15 meter. Pada kedalaman 44.15 

meter didapatkan lapsisan yang 

diidentifikasikan sebagai lapisan 

akuifer dengan nilai resistivitas 45,96 

ohm meter. 

3.2 Litologi Lapisan 

Litologi ditetukan dengan 

membadingkn tabel nilai resistivitas 

batuan yang di dapatkan dari hasil 

perhitungan dari aplikasi Progress 

dengan peta geologi yang di dapatkan. 

Adapun litologi lapisan yag 

didapatkan adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Litologi Lapisan Lintasan 1 

dan Lintasan 2 

Adapun litologi lintasan 1 dan 

lintasan 2 yang di dapat dari hasil 

membandingkan hasil tabel resistivitas 

dengan peta geologi yaitu: 

1. Pasir  
Pasir adalah jenis batuan sedimen 

yang mana terdiri dari butiran – 

butiran kecil yang berasal dari pecahan 

– pecahan batuan lainnya. 

2. Kerikil  
Kerikil merupakan batuan – 

batuan kecil yang beberapa yag 

dikenali berasal dari cadas tumbuhan 

dan dari sungai maupun pantai. 

3. Lapisan Akuifer 

Lapisan Akuifer adalah lapisan di 

dalam tanah yang dapat menampung 

dan meloloska air. Lapisan akuifer 

mengandung formasi batuan – batuan 

yang mampu melepaskan atau 

meloloskan air dalam jumlah banyak. 

4. Air Lindi 
Air lindi adalah cairan yang 

berasal dari sampah yang mengandung 

unsur – unsur terlarut dan tersuspensi 

sehingga dapat mencemari lingkungan 

yang dihasilka oleh timbunan sampah 

yang sangat banyak dan jangka waktu 

yang lama. Cairan ini sangat 

berbahaya karena juga terkandung 

senyawa – senyawa organil dan 

senyawa – senyawa anorganik yang 

sangat tinggi yang bila terkena air 

hujan maka cairan ini akan masuk 

dalam tanah yang kemudian apabila di 

konsumsi oleh manusia dan hewan 

akan sangat berbahaya bagi kesehatan.  

Jenis – jenis litologi yang 

didapatkan di lintasan 1 adalah Pasir 

dan kerikil, pasir, lapisan akuifer dan 

air lindi pada gambar 3.3 
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Gambar 3.3 Interface Litologi 

Lintasan 1 

Untuk lintasan 1 didentifikasikan 

sebagai air lindi yang didapatkan pada 

kedalaman 55,04 meter dengan nilai 

resistivitas yang didapatkan yaitu 4,20 

ohm meter, sedangkan jenis – jenis 

litologi yag didapatkan di lintasan 2 

adalah pasir dan kerikil, pasir dan 

lapisan akuifer dapat dilihat pada 

Gambar 3.4 

Gambar 3.4 Interface Litologi 

Lapisan Lintasan 2 

Dari perhitungan hasil nilai 

resistivitas untuk litogi lintasan 2  

tidak didapatkan lapisan yag 

diidentifikan sebagai lapisan air lindi. 

4. KESIMPULAN 

Hasil pengukuran resistivitas di 

Tempat Pembuangan Akhir Muara 

Faja Kecamatan Rumbai, Kota 

Pekanbaru untuk lintasan 1 nilai 

resistivitas lapisan tanah antara lain 

976,43 ohm-meter pada kedalaman 0 – 

8,39 meter, 116.69 ohm-meter pada 

kedalaman 8,39 – 20,15 meter, 151,55 

ohm-meter pada kedalaman 20,15 – 

42,65 meter, 69,12 ohm-meter pada 

kedalaman 42,65 – 55,04 meter, 4,20 

ohm-meter pada kedalaman 55,04 

meter dan untuk lintasan 2 nilai 

resistivitas lapisan tanah antara lain 

896,61 ohm-meter pada kedalaman 0 – 

4,16 meter, 1709,36 ohm-meter pada 

kedalaman 4,16 – 9,86 meter, 361,98 

ohm-meter pada kedalaman 9,86 – 

24,96 meter, 565,60 ohm-meter pada 

kedalaman 24,96 – 44,15 meter, 45,96 

ohm-meter pada kedalaman 44,15 

meter. 

Litologi lapisan yang diidentifikan 

dari hasil nilai resistivitas yang 

didapatkan untuk lintasan 1 antara lain 

pasir dan kerikil dengan ketebalan 

8,39 meter, pasir dengan ketebalan 

11,76 meter, pasir dengan ketebalan 

22,5 meter, lapisan akuifer dengan 

ketebalan 12,39 meter dan air lindi di 

dapatkan pada kedalaman 55,04 meter 

sedangkan untuk lintasan 2 antara lain 

pasir dan kerikil dengan ketebalan 

4,16 meter, pasir dengan ketebalan 

5,64 meter, kerikil dengan ketebalan 

15,09 meter, pasir dengan ketebalan 

10,67 meter dan lapisan akuifer di 

dapatkan pada kedalaman 44,15 meter. 

Hasil dari perhitungan nilai 

resistivitas di Tempat Pembuangan 

Akhir Muara Faja Kecamatan Rumbai, 

Kota Pekanbaru lapisan air lindi hanya 

di identifikasikan pada lintasan 1 pada 

kedalaman 55,04 meter.   
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