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ABSTRACT 

 
Muara Fajar Landfill is one of the landfill sites in Pekanbaru City. This landfill is equipped 

with a leachate pond. In this area it is suspected that there is leachate seepage which is a 

waste pollutant that can contaminate the soil in the area around the landfill. Therefore, 

research is needed to determine the distribution pattern of leachate and analyze the 

structure of the subsurface layer at a landfill in order to obtain lithological feasibility in a 

landfill. One of the geophysical methods that is often used for lithological studies is the 

geoelectric method. The configuration of the geoelectric method used in this study is the 

geoelectrical method of the Wenner configuration. The wenner configuration aims to 

describe the vertical and horizontal variations of rock which will produce a cross section of 

resistivity in 2 dimensions. The measurement results obtained from the research location 

were in the form of resistivity data which was processed using the Res2Dinv software and 

interpreted into rock lithology. In the research area, measurements were made of 2 tracks 

with a track length of 100 meters. The depth reached using the Wenner configuration is 

7.46 meters below ground level. On track 1 which is located at a depth of 2.25 meters has a 

resistivity value of <10 Ωm which is estimated as a leachate contaminated zone having a 

resistivity value of 7.09 Ωm. While on track 2 there is no layer estimated as leachate. The 

leachate- contaminated area found on track 1 comes from landfill leachate which is in the 

north to the southeast of track 1. The leachate is only found in one point of the area and no 

leachate distribution is found in other areas on the track. Therefore, the distribution pattern 

cannot be determined. Identification of rocks found around the Muara Fajar Pekanbaru 

Landfill include clay, gravel, and sandstone. This is agree with the lithological feasibility 

of a landfill. 

 
Keywords: Landfill, Leachate, Geoelectric, Wenner. 
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ABSTRAK 

 
TPA Muara Fajar merupakan salah satu lokasi penimbunan sampah di Kota Pekanbaru. TPA 

ini dilengkapi dengan kolam lindi. Pada daerah ini diduga terdapat rembesan air lindi yang 

merupakan polutan sampah yang dapat mencemari tanah di daerah sekitar TPA. Oleh 

karena itu diperlukan penelitian untuk mengetahui pola sebaran lindi dan menganalisa 

struktur lapisan bawah permukaan pada TPA agar didapatkan kelayakan litologi pada 

sebuah TPA. Salah satu metode geofisika yang sering digunakan untuk kajian litologi adalah 

metode geolistrik. Konfigurasi metode geolistrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode geolistrik konfigurasi wenner. Konfigurasi wenner bertujuan untuk mendeskripsikan 

variasi batuan secara vertikal dan horizontal yang mana akan menghasilkan penampang 

tahanan jenis dalam 2 dimensi. Hasil pengukuran yang didapatkan dari lokasi penelitian 

berupa data resistivitas yang diolah dengan menggunakan software Res2Dinv dan akan 

diinterpretasikan kedalam litologi batuan. Pada daerah penelitian dilakukan pengukuran 

sebanyak 2 lintasan dengan panjang lintasan 100 meter. Kedalaman yang dicapai 

menggunakan konfigurasi Wenner adalah 7,46 meter dibawah permukaan tanah. Pada 

lintasan 1 yang terletak di kedalaman 2,25 meter memiliki nilai tahanan jenis <10 Ωm yang 

diestimasi sebagai zona terkontaminasi lindi memiliki nilai resistivitas 7,09 Ωm. Sedangkan 

pada lintasan 2 tidak terdapat lapisan yang diestimasi sebagai air lindi. Daerah yang 

terkontaminasi lindi yang terdapat pada lintasan 1 berasal dari air lindi TPA yang berada di 

sebelah Utara menuju ke arah Tenggara dari lintasan 1. Air lindi hanya terdapat di satu titik 

daerah saja dan tidak ditemukan adanya sebaran air lindi di daerah-daerah lain pada lintasan 

penelitian ini. Oleh karena itu tidak dapat ditentukan pola penyebaraannya. Identifikasi 

batuan yang terdapat di sekitaran TPA Muara Fajar Pekanbaru antara lain adalah lempung, 

batuan kerikil, dan batu pasir. Hal ini sesuai dengan kelayakan litologi pada sebuah TPA. 

 
 
Kata Kunci: TPA, Lindi, Geolistrik, Wenner       

 

1. PENDAHULUAN 

Aktivitas manusia dalam 

memanfaatkan alam selalu meninggalkan 

sisa yang dianggap sudah tidak berguna 

lagi sehingga diperlakukan sebagai 

barang buangan, yaitu sampah dan 

limbah (Widiatmoko dan Siantorini, 

2002). Sampah menjadi persoalan 

pemerintah daerah di seluruh Indonesia 

terutama di daerah- daerah yang padat 

penduduk, karena belum ada sistem 

pengolahan sampah yang lebih baik. 

Masalah tersebut muncul karena 

terbatasnya lahan kosong yang dapat 

dijadikan sebagai Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA), sementara produksi 

sampah tiap hari terus berlangsung. 

Sampah yang bersifat organik maupun 

anorganik akan menjadi sarang penyakit 

yang sangat berbahaya bagi masyarakat 

dan lingkungan. Sampah yang dibuang 

pada lokasi TPA akan mengalami 

pembusukan terutama sampah basah 

yang umumnya terdiri dari sampah 

organik, apalagi Negara Indonesia 

merupakan negara tropis yang 

mempunyai iklim panas dan kelembaban 

tinggi. Hal ini merupakan faktor yang 

mempercepat terjadinya reaksi kimia, 

sehingga sampah lebih cepat membusuk. 

Jika ada air hujan yang melewati sampah 

ini maka air akan tercemar oleh polutan 

tersebut, sehingga hal ini dapat 
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menimbulkan pencemaran air tanah 

(Ibrahim dan Ahmad, 2011). 
Ketersediaan lokasi TPA dan sistem 

pengangkutan sampah sebagai bagian 

dari layanan pemerintah telah 

meminimalkan terjadinya penimbunan 

sampah. Namun demikian, permasalahan 

lain sering muncul akibat dari kehadiran 

TPA (T.H Chirstensen et. al., 2001). 

Seperti yang telah diketahui, bahwa 

tanah merupakan tempat penampungan 

limbah setelah laut, udara, dan sungai, 

maka perlu mempertahankan tanah dari 

kerusakan akibat limbah khususnya 

limbah cair. Di bawah permukaan, sulit 

untuk mengamati secara langsung 

rembesan limbah, sejauh mana limbah 

tersebut mengalir dan berapa cepat 

limbah itu mengalir. Proses peresapan 

atau rembesan limbah ini sulit diamati 

atau dideteksi karena prosesnya terjadi di 

lapisan bawah permukaan dan jika 

limbah tersebut mencapai daerah akuifer 

maka akan mencemari air tanah yang 

kemungkinan dikonsumsi oleh 

masyarakat di sekitar lokasi TPA. Oleh 

karena itu diperlukan penelitian untuk 

menganalisa struktur lapisan bawah 

permukaan pada TPA agar didapatkan 

kelayakan litologi pada sebuah TPA. 

TPA Muara Fajar merupakan salah 

satu lokasi penimbunan sampah di Kota 

Pekanbaru. TPA ini mempunyai luas 9 

Ha yang telah beroperasi sejak beberapa 

tahun yang lalu dimana pembuangan 

dilakukan 1800 m3 per hari. Sampah 

yang dibuang di tempat ini adalah 

sampah organik sebanyak 30% dan 

anorganik sebanyak 70%. Selain itu TPA 

ini juga dilengkapi dengan kolam lindi. 

Pada daerah ini diduga terdapat 

rembesan air lindi yang merupakan 

polutan sampah yang dapat mencemari 

tanah di daerah sekitar TPA (Juandi, 

2009). 

Salah satu metode geofisika yang 

sering digunakan untuk kajian litologi 

adalah metode geolistrik. Metode ini 

pada prinsipnya menggunakan konsep 

perambatan arus listrik pada medium 

bumi yang heterogen dimana rasio antara 

perbedaan potensial yang terukur dan 

besar injeksi arus listriknya akan 

merefleksikan nilai resistivitas berbagai 

medium di bawah permukaan bumi. 

Kontras resistivitas antara medium atau 

batuan selanjutnya dengan analisis yang 

akurat dapat diidentifikasi (Telford et. 

al., 1990).  
Konfigurasi metode geolistrik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode geolistrik konfigurasi wenner. 

Konfigurasi wenner secara bertujuan 

untuk mendeskripsikan variasi batuan 

secara vertikal dan horizontal yang mana 

akan menghasilkan penampang tahanan 

jenis dalam 2 dimensi.  

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dengan 

pengukuran resistivitas menggunakan 

metode geolistrik konfigurasi wenner 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengukur panjang lintasan yang 

diteliti. 

2. Menentukan titik awal dari panjang 

lintasan sebagai titik acuan 

dimulainya pengukuran. 

3. Mengatur jarak spasi (a) elektroda 

yakni, jarak elektroda potensial (𝑃1𝑃2) 

dan elektroda arus (𝐶1𝐶2). 
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Gambar 2.1 Cara pengukuran elektroda 

konfigurasi Wenner. 

 

4. Menginjeksikan elektroda arus dan 

elektroda potensial ditanah. 

 

5. Menghubungkan kabel-kabel pada 

elektroda arus dan elektroda potensial 

dan menghubungkannya pada alat 

resistivitimeter. 

6. Menghubungkan alat resistivitimeter 

ke aki, kemudian catat arus listrik 

yang mengalir (I) dan beda potensial 

(V). 

7. Pindahkan masing-masing elektroda 

pada titik yang ditentukan hingga titik 

akhir lintasan. Dengan cara yang 

sama dan catat hasi 

8. Ulangi dari langkah ketiga dengan 

mengatur n antara elektroda. 
 

2.2 Pengolahan Data 

Hasil pengukuran yang 

didapatkan dari lokasi penelitian berupa 

data resistivitas yang diolah dengan 

menggunakan software Res2Dinv. 

Setelah perhitungan pada software 

Microsoft Excel dilakukan, maka 

software yang sama dapat digunakan 

untuk menemukan nilai resistivitas semu 

(𝜌a) yang didapatkan dengan persamaan: 
 

ρs = K
∆𝑉

𝐼  

Selanjutnya, setelah 

melakukan pengolahan data dengan 

software Microsoft Excel, maka untuk 

menemukan nilai resistivitas yang 

sebenarnya diperlukan pengolahan data 

lebih lanjut. Pengolahan data tersebut 

menggunakan perangkat lunak 

Res2DinV. Software Res2DinV ini 

merupakan program yang dibuat untuk 

menghitung serta menggambarkan harga 

resistivitas dari hasil perhitungan di 

lapangan dalam bentuk 2 dimensi. 

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam 

tahap ini adalah: 

a) Data berupa nilai beda potensial 

(∆V) dan nilai besarnya kuat arus (I) 

yang diinjeksikan diolah 

menggunakan program Microsoft 

Excel untuk mendapatkan nilai faktor 

geometri (k) dan nilai resistivitas 

semu (ρa). 

b) Data resistivitas semu (ρa) hasil 

perhitungan, datum point (dp), spasi 

elektroda (a) dan faktor pemisah 

elektroda (n) diinput ke program 

Notepad dalam bentuk file text atau 

dengan format .dat. 

c) Setelah data lapangan sudah berada 

dalam bentuk file text dan mengikuti 

format data Res2DinV, selanjutnya 

dilakukan inversi untuk 

menampilkan gambar penampang 

bawah permukaan daerah penelitian. 

Nilai iterasi dapat diubah sesuai 

keinginan. Iterasi berfungsi untuk 

mengurangi error yang terjadi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Interpretasi Data 

Pada daerah penelitian dilakukan 

pengukuran sebanyak 2 lintasan dengan 

menggunakan metode geolistrik 

konfigurasi wenner dengan jarak spasi 

elektroda terkecilnya adalah 3 meter. 

Data hasil pengukuran dilapangan dan 

yang telah diolah menggunakan software 
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Microsoft Excel dapat dilihat pada 

Lampiran 1. Data yang diperoleh 

kemudian diolah menggunakan software 

Res2Dinv untuk mendapatkan model 

penampang resistivitas bawah 

permukaan tanah 2 dimensi dengan 

kedalaman 7,46 meter. 

3.1.1 Lintasan Pertama 

Lintasan pertama memiliki 

panjang lintasan 100 meter dengan 

kedalaman mencapai 7,46 meter. Jarak 

spasi awal antar elektroda pada lintasan 

pertama sebesar 3 meter. Lintasan 

pertama membentang dari arah Barat 

Laut menuju Tenggara di titik koordinat 

0°66’13,56” LU dan 111°44’56,60’’ BT. 

Gambar 3.1 Hasil Inversi Penampang 

2D Lapisan Batuan Lintasan 1 

Dari hasil inversi menggunakan 

software Res2Dinv dengan 4 kali iterasi 

didapatkan error sebesar 25,1%. 

 

Gambar 3.2 Interpretasi Jenis Lapisan    

Batuan Lintasan 1 

Lapisan bawah permukaan daerah 

penelitian terdiri dari beberapa lapisan 

dengan nilai resistivitas yang berbeda. 

Lapisan berwarna biru tua yang terletak 

di kedalaman 2,25 meter memiliki nilai 

tahanan jenis <10 Ωm yang diestimasi 

sebagai zona terkontaminasi lindi 

memiliki nilai resistivitas 7,09 Ωm. 

Terlihat air lindi yang merembes masuk 

ke dalam tanah pada posisi panjang 

lintasan 48 meter. 

Daerah yang memiliki harga 

resistivitas tinggi diasumsikan sebagai 

batuan dari daerah penelitian. Daerah 

yang berwarna biru muda dengan nilai 

resistivitas 25 Ωm hingga 88,3 Ωm 

merupakan lapisan batuan lempung yang 

berada di atas permukaan lintasan dan 

juga di kedalaman 2,5 meter hingga 5,56 

meter. Lapisan berwarna hijau hingga 

kuning dengan resistivitas 312 Ωm – 

1.099 Ωm merupakan lapisan batuan 

pasir dan kerikil. Lapisan ini tersebar 

hampir disepanjang lintasan dan di setiap 

kedalaman, dapat diartikan bahwa batuan 

kerikil dan batuan pasir mendominasi 

litologi daerah tersebut. Lapisan yang 

diberi warna cokelat, merah, dan ungu 

merupakan batuan dengan resistivitas 

tinggi 3.879 Ωm – 48.297 Ωm. Lapisan 

ini diidentifikasi adalah batuan basal. 

Batuan ini terletak di kedalaman 3 meter 

hingga 6 meter pada jarak lintasan 5,56 

meter sampai 7,46 meter. 

3.1.2 Lintasan Kedua 

Lintasan kedua memiliki panjang 

lintasan 100 meter dengan kedalaman 

mencapai 7,46 meter. Jarak spasi antar 

elektroda pada lintasan kedua adalah 3  

meter. Lintasan kedua membentang dari 

arah Timur Laut ke arah Barat Daya 

dengan titik koordinat 0°39’28’’ LU dan 

Lindi 

Lempung 
 

Pasir & 

Kerikil 

Basal 
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Kerikil 

Batu 
Pasir

Kerikil Lempung 

101°26’38’’ BT. 

Gambar 3.3 Hasil Inversi Penampang 

2D Lapisan Batuan Lintasan 2 

Dari hasil inversi menggunakan 

software Res2Dinv dengan 5 kali iterasi 

didapatkan error sebesar 12,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Interpretasi Jenis Lapisan 

Batuan Lintasan 2 

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa 

batuan   yang berwarna jingga dengan 

niai resistivitas 1930 Ωm mendominasi 

lapisan lintasan kedua. Namun pada 

lintasn ini tetap memiliki keberagaman 

jenis lapisan bawah permukaan yang 

tidak homogen. Nilai resistivitas terkecil 

yaitu 9,41 Ωm hingga 55,5 Ωm 

terdapat diatas permukaan lintasan yang 

disetimasi adalah lapisan lempung yang 

tergenang air. Lapisan yang diberi warna 

hijau dengan nilai resistivitas 135 Ωm 

hingga 327 Ωm adalah batuan kerikil 

yang berada di panjang lintasan 24-45 

meter, lintasan 63-66 meter, dan lintasan 

81-84 meter. Lapisan berwarna kuning 

dengan nilai resistivitas 795 Ωm – 4.688 

Ωm adalah lapisan batu pasir yang 

menyelimuti batuan kerikil. Dapat 

diartikan bahwa pada lintasan 2 ini tidak 

terdapat lapisan yang diestimasi sebagai 

air lindi. Hal ini dikarenakan jarak dari 

lokasi pemukiman ke TPA yang cukup 

jauh, dan juga umur TPA yang masih 

beroperasi lebih kurang 2 tahun, 

menandakan belum terlalu lama aktivitas 

pengolahan sampah dan lindi yang 

berlangsung. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Analisa Pola Sebaran Lindi 

Pengukuran geolistrik resistivitas 

dengan menggunakan metode geolistrik 

konfigurasi wenner adalah menunjukkan 

pada tiap lintasan tersusun atas beberapa 

jenis batuan yang memiliki nilai 

resistivitas yang berbeda-beda. Data 

hasil penelitian dapat dilihat pada 

Lampiran 1. Proses inversi data 

menggunakann software Res2dinv 

menampilkan penampang dua dimensi 

dari masing-masing lintasan. Kedalaman 

yang dapat terpetakan dari panjang 

lintasan 100 meter adalah 7,46 meter 

dibawah permukaan tanah. 

Berdasarkan hasil interpretasi 

pada lintasan 1 dan 2 terlihat bahwa air 

lindi hanya terdapat pada daerah lintasan 

1 yang jaraknya dekat dengan TPA dan 

permukaannya lebih rendah dari TPA. 

Diperkirakan bahwa air lindi 

terperangkap diantara lapisan lempung 

pada kedalaman 2,25 meter di panjang 

lintasan 48 meter dari titik nol lintasan. 
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Terlihat bahwa air lindi tidak menyebar 

ke lapisan yang lain. Letak topografi 

TPA yang berada di arah Utara diatas 

dari lintasan 1 memungkinkan menjadi 

alasan penyebab adanya daerah yang 

terkontaminasi lindi pada lintasan ini. 

Diketahui lapisan batuan lempung yang 

menyelimuti air lindi merupakan lapisan 

yang dapat menyimpan air tetapi tidak 

dapat meloloskan air karena memiliki 

tingkat permeabilitas yang kedap air dan 

tingkat porositas yang tinggi. 

Pada lintasan kedua tidak 

menunjukkan adanya daerah yang 

terkontaminasi air lindi, walaupun hasil 

inversi menunjukkan adanya nilai 

resistivitas yang kecil. Nilai resistivitas 

yang kecil tersebut tidak dapat dikatakan 

sebagai air sebaran lindi dikarenakan 

letaknya yang berada diatas permukaan 

tanah, sehingga lapisan tersebut 

disetimasi sebagai lapisan lempung yang 

tergenang oleh air karena pada saat 

penelitian terdapat beberapa daerah yang 

becek dikarenakan kondisi cuaca pada 

saat penelitiaan sering hujan. Dan juga 

letak topografi lintasan dua berada lebih 

tinggi dibanding dengan daerah TPA dan 

lintasan pertama. 

Dari hasil analisa diatas dapat 

disimpulkan bahwa daerah yang 

terkontaminasi lindi terdapat pada 

lintasan 1 berasal dari air lindi TPA yang 

berada di sebelah Utara menuju ke arah 

Tenggara dari lintasan 1. Air lindi hanya 

terdapat di satu titik daerah saja dan 

tidak ditemukan adanya sebaran air lindi 

di daerah-daerah lain pada lintasan 

penelitian ini. Oleh karena itu tidak dapat 

ditentukan pola penyebaraannya. 

3.2.2 Analisa Jenis Batuan Bawah 

Permukaan di sekitaran TPA 

a) Lintasan 1 

Hasil inversi pada lintasan 1 

diperoleh kedalaman yang bisa terpetakan 

dengan panjang lintasan 100 meter adalah 

7,46 meter di bawah permukaan tanah. 

Nilai resistivitas yang terdapat pada 

Gambar 4.1 tampak bahwa daerah 

penyusun lapisan batuan memiliki 

interval resistivitas 7,09 Ωm sampai 

48.297 Ωm dapat diinterpretasikan 

sebagai daerah yang terkontaminasi lindi 

dan dibagi kedalam tiga lapisan. Lapisan 

tanah penutup dari permukaan tanah 

hingga kedalaman 0,75 meter merupakan 

lapisan batuan lempung. Batuan lempung 

yang terdapat pada lapisan ini memiliki 

sifat yang cukup kedap air. Lapisan ini 

hanya dapat menyimpan air tetapi tidak 

meluluskan air dalam jumlah yang 

berarti. Secara analisis zona 

terkontaminasi lindi terperangkap dalam 

batuan lempung. 

Lapisan kedua terletak pada 

kedalaman 8,86 meter hingga 18,9 meter 

merupakan lapisan pasir dan kerikil. 

Bentukan batuan yang tersusun dari pasir 

biasanya mengizinkan perlokasi air dan 

memiliki pori untuk menyimpan air 

dalam jumlah besar sehingga 

menjadikannya sebagai akuifer yang baik. 

Pada lapisan ini juga terdapat batuan 

kerikil yang dapat meloloskan air karena 

memiliki porositas yang rendah. Air lindi 

yang berasal dari TPA bercampur dengan 

air bawah permukaan melalui lapisan 

yang mudah dilalui air seperti kerikil dan 

pasir yang terdapat pada lapisan ini. 

Lapisan ketiga adalah lapisan 

terbawah dari lintasan pertama. Pada 

lapisan ini terdapat batuan basal yang 

terletak pada kedalaman 3,82 meter 

hingga 7,46 meter. Nilai resistivitas yang 

sangat besar pada batuan ini disebabkan 

karena material basal bersifat 

impermeable sehingga kedap air dan sulit 

menghantarkan listrik. Selain itu, lapisan 

yang memiliki nilai resistivitas tinggi 
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diduga merupakan lapisan yang tidak 

terdapat air karena bersifat kedap air 

sebagai akibat pengendapan dari letusan 

gunung api di masa lampau. 

b) Lintasan 2 

Lapisan yang terdapat pada 

lintasan 2 terdiri dari lapisan lempung, 

batuan kerikil, dan batu pasir. Tidak jauh 

berbeda dengan susunan litologi pada 

lintasan pertama, lintasan ini juga terdapat 

batuan lempung dan kerikil. Nilai 

resistivitas pada lintasan 2 ini tidak 

menunjukkan adanya lapisan yang 

terkontaminasi lindi, hal ini dikarenakan 

jarak TPA ke daerah lintasan 2 yang 

cukup jauh dan juga umur TPA yang 

masih baru beroperasi. Pada Gambar 4.3 

menunjukkan adanya lapisan batuan 

kerikil dan batu pasir. Lapisan batuan 

kerikil memiliki permeabilitas yang tinggi 

sehingga memiliki kemampuan untuk 

meloloskan air. Pada lapisan bawah 

terdapat batu pasir yang memiliki 

permeabilitas rendah dan porositas yang 

tinggi, maka batu pasir merupakan lapisan 

yang menyimpan air bawah permukaan 

yang telah dialirkan melalui batuan 

kerikil. 

4. KESIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat diketahui 

bahwa air lindi hanya terdapat di satu 

titik daerah saja pada lintasan pertama 

dan tidak ditemukan adanya sebaran air 

lindi di daerah-daerah lain pada lintasan 

penelitian ini. Oleh karena itu tidak dapat 

ditentukan pola penyebaraannya. 

Jenis batuan yang terdapat di 

sekitaran TPA Muara Fajar Pekanbaru 

antara lain adalah lempung, batuan 

kerikil, dan batu pasir. Identifikasi ini 

sesuai dengan peta geologi lembar 

Pekanbaru Kecamatan Rumbai, dan 

sesuai dengan kelayakan litologi pada 

sebuah TPA. 
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