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ABSTRACT 

 

The condition of an inundated and non inundated area is influenced by geology of a 

particular area. This will affect the condition of the aquifer layer. This research aims 

to identify the groundwater aquifer layers and quality. Measurements was conducted 

in Delima Village, Binawidya Distric using the Wenner configuration geoelectric 

method on two tracks with different geological conditions, which are inundated and 

not inundated with a measurement distance from the starting point of approximately 

150 meters and 100 meters. The analyzed parameters for groundwater quality tests 

are pH, Turbidity, TDS, COD and Total Coliform. Based on the result of data 

processing for the first track the aquifer layer is at a depth of 9,26-15,9 meters and a 

thickness of 6,6 meters with a resistivity value of 22,8-267 Ωm. The second aquifer 

track is found at a depth of 7,46-9,56 meters and a thickness of 2,1 meters with a 

resistivity value of 49,3-299 Ωm. Based on the result of soil Physics analysis, the 

permeability show that the Litology of the subsurface layers  is dominated by 

sandstone layers with the value of 6,01-6,04 cm/hour. All analyzed water samples is 

still meet the requirements for clean water quality except water quality of  total 

coliform bacterial parameters from the sample track 2 which exceeds clean water 

quality standards. 

Key words: Geoelectric Method, Wenner Configuration, Rock Resistivity, Aquifer 

Layer, Water Quality.. 
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ABSTRAK 

 

Kondisi suatu daerah yang tergenang  dan tidak tergenang dipengaruhi oleh geologi 

dari suatu daerah. Hal ini akan mempengaruhi kondisi lapisan akuifer. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi lapisan akuifer air bawah tanah dan kualitas air 

bawah tanah. Pengukuran ini dilakukan di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya 

dengan menggunakan Metode Geolistrik Konfigurasi Wenner di dua lintasan dengan 

kondisi geologi yang berbeda-beda yaitu tergenang dan tidak tergenang dengan jarak 

pengukuran dari titik awal masing-masing lebih kurang 150 meter dan 100 meter. 

Parameter yang dianalisis untuk uji kulitas air tanah adalah pH, Tingkat Kekeruhan, 

TDS, COD, dan Bakteri Total Coliform. Berdasarkan hasil pengolahan data, pada 

lintasan pertama lapisan akuifer terdapat pada kedalaman 9,26-15,9 meter dan 

ketebalan 6,6 meter dengan nilai resistivitas 22,8-267 Ωm. pada lintasan kedua 

lapisan akuifer  terdapat pada kedalaman 7,46-9,56 meter dan ketebalan 2,1 meter 

dengan nilai resistivitas 49,3-299 Ωm. Berdasarkan hasil analisis fisika tanah 

permeabilitas menunjukkan bahwa litologi lapisan bawah permukaan didominasikan 

dengan lapisan batuan pasir dari sampel tanah yang bernilai 6,01-6,04 cm/jam. Semua 

sampel air yang dianalisis masih memenuhi batas persyaratan kualitas air bersih 

kecuali kualitas air paramter Bakteri Total Coliform dari sampel lintasan 2 yang 

melebihi standar baku mutu air bersih. 

Kata Kunci: Metode Geolistrik, Konfigurasi Wenner, Resistivitas Batuan, Lapisan 

Akuifer, Kualitas Air. 

 

1. PENDAHULUAN 

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, baik menurut kualitas 

maupun kuantitas (Bouwer, 1978). Air 

yang ada dibawah permukaan bumi 

disebut juga air tanah. Air tanah 

termasuk ke dalam sumber daya air 

bagi kehidupan makhluk yang ada di 

bumi ini. Air tanah berasal dari air 

hujan yang turun ke bumi yang 

mengalir hingga ke bawah permukaan 

bumi. Air yang terdapat di dalam tanah 

dapat bergerak dalam bentuk aliran air 

bawah tanah. Hal ini terjadi karena 

adanya ruang antar butir-butir tanah 

(Gijoh dkk., 2016). 

Lapisan tanah suatu daerah 

tergantung dari kondisi geologi dan 

iklim. Hal tersebut mengakibatkan 

kondisi struktur lapisan tanah di 

berbagai daerah beragam. Kondisi 

geologi dari suatu daerah yang 

tergenang, dan tidak tergenang 
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memiliki kedalaman yang berbeda-

beda tergantung pada ketebalan lapisan 

dan kedudukan akuifer (Enggarwati 

et al., 2014).  

Potensi keberadaan air 

tanahdapat diketahui dengan 

mengidentifikasi formasi batuan dari 

struktur bawah permukaan 

berdasarkan variasi nilai resistivitas 

dengan menggunakan metode 

geolistrik (Wijaya, 2015). Metode 

geolistrik merupakan salah satu 

metode eksplorasi geofisika yang  

menggunakan sifat kelistrikan bumi 

untuk mempelajari keadaan bawah 

permukaan seperti stratigrafi, struktur 

geologi, distribusi sifat material dan 

sebagainya (Abduh, 2012).  

Pengukuran dengan menggunakan 

metode geolistik bertujuan untuk 

memperoleh resistivitas lapisan bumi. 

Adapun metode geolistrik yang 

dipakai adalah  konfigurasi Wenner. 

Sifat fisika dan komposisi kimia air 

tanah menentukan kualitas air tanah. 

Secara alami kualitas air tanah sangat 

dipengaruhi oleh jenis litologi 

penyusun akuifer, jenis tanah atau 

batuan yang dilalaui air tanah. Jika air 

tanah tersebut tercemar akan 

membawa bibit-bibit penyakit yang 

berasal dari air. Dalam menentukan 

kualitas air minum harus berpedoman 

pada baku mutu air. Dalam 

mengetahui kualitas dan kebersihan 

air, maka perlu dilakukan analisis 

terhadap parameter fisika, kimia, dan 

biologi. Pada pengujian kali ini, 

parameter yang dianalisis antara lain 

adalah Tingkat kekeruhan, Derajat 

keasaman (pH), Total Dissolved Solid 

(TDS), dan Chemical Oxygen Demand 

(COD). 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Pengukuran Geolistrik 

Penelitian ini menggunakan 

metode geolistrik resistivitas 

konfigurasi Wenner Metode ini disebut 

dengan metoda mapping, digunakan 

untuk menentukan distribusi resistivitas 

semu secara vertikal per kedalaman. 

Pengukurannya dilakukan dengan cara 

memasang elektroda arus dan potensial 

pada satu garis lurus dengan spasi 

tetap, kemudian semua elektroda 

dipindahkan atau digeser sepanjang 

permukaan sesuai dengan arah yang 

telah ditentukan. Untuk setiap posisi 

elektroda akan didapatkan harga 

tahanan jenis semu. Dengan membuat 

peta kontur tahanan jenis semu akan 

diperoleh pola kontur yang 

menggambarkan adanya tahanan jenis 

(Loke, 2009).  

Konfigurasi Wenner 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 spasi 

antar C1-P1=P2-C2 sebesar “na”. 

Posisi elektroda arus dan elektroda 

potensialnya ditunjukkan pada Gambar 

2.2.  
 

 
 

Gambar 2.2 Susunan elektroda 

konfigurasi Wenner (Telford, 1990). 
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Perhitungan resistivitas semu pada 

konfigurasi ini adalah : 

 

𝜌𝑎   =  𝑘
∆𝑉

𝐼
                                     (2.1) 

Dimana k = 2π
 
𝑎, sehingga 

persamaannya menjadi : 
 

 

 𝜌𝑎   =  2𝜋𝑎
∆𝑉

𝐼
         (2.2) 

 

Panjang lintasan pengukuran ini 

adalah 150 meter di lintasan 1 dengan 

jarak spasi elektrodanya 5 meter. dan 

panjang lintasan 2 adalah 100 meter 

dengan jarak spasi elektrodanya 3 

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 Kualitas Air 
Sampel diambil dari sumur bor 

beberapa rumah yang ada dilokasi 

penelitian. Pengambilan sampel 

dilakukan secara acak dibeberapa titik. 

Sampel yang akan diambil sebanyak 

dua titik sampel. Air yang akan 

diambil sebanyak satu liter  di setiap 

titik sampel. 

Pengujiann derajat keasaman dari 

sampel dapat diketahui dengan cara 

menggunakan alat pHmeter. Penetapan 

Total Dissolved Solid (TDS) pada 

penelitian ini dilakukan berdasarkan 

metode konversi dengan menggunakan 

alat yang bernama TDS meter. Untuk 

Uji Chemical Oxygen Demand (COD) 

dilakukan dengan metode analisis 

titrimetrik. Pengujian COD ini 

dilakukan di laboratorium. Uji tingkat 

kekeruhan sampel dilakukan dengan 

menggunakan alat Turbiditymeter. 

Dan Pemeriksaan total coliform 

diperlukaan untuk menentukan adanya 

mikroba dilakukan di laboratorium. 

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 (9,26-15,9) meter di bawah 

permukaan tanah dan Lapisan akuifer 

ini memiliki nilai resistivitas sebesar 

(22,8-267) Ωm. Litologi lapisan bawah 

permukaan dari lintasan 1 ini adalah 

pasir dan kerikil, kerikil kering, dan 

batu pasir. 

 

 
Gambar 3.1 Interpretasi Lintasan 1 

Lintasan 2 

Berdasarkan interpretasi pada 

Gambar 3.2, terlihat bahwa lapisan 

akuifer mengandung air tanah berada 

pada kedalaman (7,46-9,56) meter 

dibawah permukaan tanah dan Lapisan 
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ini memiliki rentang nilai resistivitas 

sebesar (49,3-299) Ωm. Litologi 

lapisan bawah permukaan dari lintasan 

2 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 

Air tanah yang tercemar akan 

membawa bibit-bibit penyakit yang 

berasal dari air. Sifat fisika dan 

komposisi kimia air tanah yang 

menentukan kualitas air tanah secara 

alami sangat dipengaruhi  oleh  jenis  

litologi penyusun akuifer,  jenis tanah 

atau batuan yang dilalui oleh air tanah, 

serta jenis air asal air tanah. Uji 

kualitas air ini menggunakan dua 

sampel air, dimana sampel pertama 

adalah air sumur bor rumah warga 

yang lokasinya tidak jauh dari lokasi 

penelitian lintasan  1 dan sampel kedua 

adalah air sumur bor rumah warga 

lokasi penelitian lintasan 2 dengan 

kedalaman masing-masing sumur 7 

meter. Hasil analisis kualitas air dapat 

dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Hasil Pengujian 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, kedua sampel memiliki nilai yang  

sesuai dengan standar baku mutu air 

minum sesuai dengan peraturan mentri 

kesehatan. Sampel pertama memiliki 

nilai pH 6,91 sementara sampel kedua 

memiliki nilai pH 7,19. Hasil 

menunjukkan bahwa air layak untuk 

digunakan sebagai air bersih dan air 

minum. 

2. Parameter Tingkat Kekeruhan 

Kekeruhan pada air disebabkan 

oleh zat padat yang bersuspensi, baik 

yang bersifat organik maupum yang 

anorganik. Berdasarkan hasil uji yang 

didapat bahwa kedua sampel dibawah 

standar baku mutu air bersih yaitu 5 

NTU. Hasil uji pada table 3.1 dapat 

dilihat bahwa tingkat kekeruhan pada 

sampel pertama yaitu 0.32 NTU dan 

pada sampel kedua yaitu 0.45 NTU. 

Kedua sampel ini dapat dikatakan 

bahwa kualitas air untuk parameter 

tingkat kekeruhan ini tergolong tidak 

tercemar sehingga layak untuk 

digunakan dan layak untuk diminum. 

3. Parameter TDS 

Kandungan TDS dalam air sering 

menunjukkan konsentrasi yang lebih 

tinggi pada bakteri, nutrient, pestisida, 

logam didalam air. Berdasarkan hasil 

uji yang didapat bahwa kedua sampel 

di bawah standar baku mutu air minum 

yaitu 100 mg/L. Hasil uji pada table 

4.1 dapat dilihat bahwa kandungan 

TDS pada sampel pertama yaitu 30 

ppm dan pada sampel kedua 36 ppm. 

Kedua sampel ini dapat dikatakan 

bahwa kualitas air untuk parameter 

TDS tergolong tidak tercemar 

sehingga layak untuk digunakan dan 

diminum. 
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4. Parameter COD  
Pemeriksaan COD diperlukan 

untuk menentukan kebutuhan oksigen 

kimia yaitu jumlah oksigen yang 

diperlukan agar limbah organik yang 

ada didalam air dapat teroksidasi 

melalui reaksi kimia. Berdasarkan 

tabel 3.1 dapat dilihat bahwa nilai 

COD yang terkandung didalam kedua 

sampel yaitu untuk sampel pertama 

sebesar 6 mg/L dan untuk sampel 

kedua sebesar 10 mg/L. Kedua sampel 

ini menunjukkan kadar  COD yang 

masih dibawah standar baku mutu 

kualitas air bersih untuk parameter 

COD yaitu 10 mg/L, sehingga dapat 

dikatakan bahwa air tersebut tidak 

tercemar dan layak untuk digunakan 

sebagai air bersih maupun air minum. 

5. Parameter Bakteri Total 

Coliform 

Total coliform adalah suatu 

kelompok bakteri yang digunakan 

sebagai indikator adanya polusi 

kotoran. Pemeriksaan total coliform 

diperlukaan untuk menentukan adanya 

mikroba yang bersifat entropatogenik 

atau toksigenik yang berbahaya bagi 

kesehatan. Berdasarkan permenkes RI 

N0.416 tahun 1990 tentang syarat-

syarat dan pengawasan kualitas air 

bersih menyebutkan bawah kandungan 

bakteri total coliform dalam air bersih 

yaitu 50/100 ml, dapat dilihat nilai 

yang terkandung didalam kedua 

sampel. Hasil untuk sampel pertama  

sebesar 240 mg/L dan untuk sampel 

kedua sebesar 2,2 mg/L. Air untuk 

daerah lintasan 2 ini masih di bawah 

standar baku mutu air bersih sehingga 

dapat dikatakan bahwa air tersebut 

tidak tercemar dan layak untuk 

digunakan sebagai air bersih maupun 

air minum. Sedangkan untuk daerah 

lintasan 1 ini sudah berada di atas 

standar baku mutu air bersih sehingga 

dapat dikatakan bahwa air tersebut 

tercemar dan tidak layah untuk 

digunakan sebagai air bersih maupun 

air minum. Hal ini disebabkan karena 

dilintasan 1 lebih padat penduduk 

sehingga adanya limbah yang dibuang 

sembarangan akibat kegiiatan produksi 

maupun kegiatan manusia. 

 

4. KESIMPULAN 

Hasil analisa dari penelitian yang 

dilakukan di Jl. Sekuntum Raya untuk 

lintasan 1  dan Jl. Semar untuk lintasan 

2 Kelurahan Delima Kecamatan 

Binawidya Kota Pekanbaru  dapat 

disimpulkan bahwa : 

Akuifer didaerah penelitian untuk 

lintasan 1 ini terletak pada kedalaman 

kurang dari 15,9 meter dibawah 

permukaan tanah dan mempunyai nilai 

resistivitas berkisar 22,8-124600 Ωm. 

Dan akuifer didaerah penelitian untuk 

lintasan 2 berada pada kedalaman 

kurang dari 9,56 meter dibawah 

permukaan tanah dan mempunyai nilai 

resistivitas berkisar 49,3-10632 Ωm. 

Litologi bawah permukaan daerah 

penelitian  ini berdasarkan nilai 

resistivitasnya terdiri dari lapisan tanah 

lempung, gambut, pasir, batu pasir, 

kerikil hingga kerikil kering.  

Lapisan akuifer yang diperoleh 

dari hasil pengolahan data pada 

lintasan 1 dan lintasan 2 menunjukkan 

adanya distribusi air tanah. Uji kualitas 

air yang dilakukan menunjukkan hasil 

untuk pH sampel 1 sebesar 6,91 dan 

sampel 2 sebesar 7,19. Hasil untuk 
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Tingkat Kekeruhan pada sampel 1 

sebesar 0,32 NTU dan sampel 2 

sebesar 0,45 NTU. Hasil untuk TDS 

pada sampel 1 sebesar 30 Ppm dan 

sampel 2 sebesar 36 Ppm. Hasil untuk 

COD pada sampel 1 sebesar 6 mg/L 

dan sampel 2 sebesar 10 mg/L. dan 

hasil untuk Bakteri Total Coliform 

pada sampel 1 sebesar  240/100 mL 

dan sampel 2 sebesar 2,2/100 mL. 

Kelima parameter ini menunjukkan 

nilai dibawah standar baku mutu air 

bersih kecuali parameter Bakteri Total 

Coliform pada sampel 1 yang bernilai 

melebihi standar baku mutu air bersih. 
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