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ABSTRACT 

 Interpretation of underground water based on the geoelectrical imaging and 

hydrogeochemical case study in Tarai Bangun market has been carried out. This research was 

done due to potential market waste that can contaminate groundwater quality. The depth of 

aquifer  can be determined using  the Schlumberger configuration geoelectric based on the two  

tracks in which each track has a length of 100 m. The results for four layers with different 

resistivity, underground water is found in the fourth layer. Underground water was collected 

from residents well water in the research area. This underground water sample was tested for 

some parameters such as pH, TDS, Pb, and Zn. Based on the obtained parameters of 

underground water, it is found that the underground water in this research area cannot be 

consumed because the pH obtained at a distance of 5 meters from the market is > 9.0 or 

alkaline. The pH of this underground water is bigger than the pH mention in the Regulation of 

the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2017. This underground 

water needs to be further processed so that the underground water can be consumed by 

residents in the research area. 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan Interpretasi Air Bawah Tanah Berdasarkan Pencitraan Geolistrik 

Konfigurasi Schlumberger serta Hidrogeokimia Studi Kasus di Pasar Tarai Bangun. Penelitian 

ini dilatar belakangi oleh adanya potensi limbah pasar yang dapat mencemari kualitas air 

bawah tanah. Penentuan kedalaman akuifer ini menggunakan metode geolistrik konfigurasi 

Schlumberger pada dua lintasan,  dengan panjang masing-masing lintasan yang digunakan 

adalah 100 m. Hasil penentuan keberadaan air bawah tanah menggunakan metode geolistrik 

konfigurasi Schlumberger didapatkan empat lapisan dengan resistivitas yang berbeda-beda, air 

bawah tanah ditemukan pada lapisan keempat. Air bawah tanah yang diambil adalah air sumur 

warga pada daerah penelitian. Sampel air bawah tanah diuji dengan parameter pH, TDS, Pb 

(Timbal), dan Zn (Seng). Air bawah tanah belum dapat dikonsumsi dari hasil uji kualitas air 

dengan parameter-parameter yang telah disebutkan sebelumnya jika merujuk dari Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 dikarenakan pH yang didapat 

pada jarak 5 meter dari  pasar bernilai > 9,0 atau bersifat basa dan perlu diolah lebih lanjut 

agar air bawah tanah tersebut dapat dikonsumsi oleh warga didaerah penelitian tersebut. 

Kata Kunci: Air Bawah Tanah, Sampel, Geolistrik, Konfigurasi Schlumberger 
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1. PENDAHULUAN 

Kelurahan Tarai Bangun merupakan 

tempat dilakukannya penelitian ini. Di 

daerah ini terdapat pasar kaget, tempat 

pemotongan hewan dan industri-industri 

lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat 

menghasilkan limbah yang dapat membuat 

tercemarnya air pada daerah tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu 

dilakukan penelitian menggunakan metode 

geolistrik untuk mengetahui lapisan air 

bawah tanah dan hidrogeokimia untuk 

mengetahui kualitas air tanah pada daerah 

yang akan diteliti tersebut. 

Gambar 2.1 Lokasi Penelitian 

Air tanah adalah air yang bergerak 

dalam tanah yang terdapat di dalam ruang-

ruang antara butir-butir tanah yang 

membentuk dan di dalam retak-retak dari 

batuan yang meresap ke dalam tanah dan 

bergabung membentuk lapisan tanah yang 

disebut akuifer [1]. Lapisan yang mudah 

dan sering dilalui oleh air tanah disebut 

lapisan permeabel, misalnya lapisan yang 

terdapat pada pasir dan kerikil, sedangkan 

lapisan yang sulit dilalui air tanah disebut 

lapisan impermeabel, seperti lapisan 

lempung. Lapisan impermeabel terdiri dari 

dua jenis yakni lapisan kedap air dan 

lapisan kebal air. 

Akuifer adalah lapisan bawah 

permukaan yang dapat menyimpan dan 

mengalirkan air dimana air ini bergerak di 

dalam tanah dan terdapat ruang antar butir-

butir tanah. Hal ini disebabkan karena 

lapisan tersebut bersifat permeable karena 

adanya pori-pori pada lapisan tersebut 

ataupun memang sifat dari lapisan batuan 

tertentu. Sedangkan lapisan yang sulit di 

lalui air tanah disebut dengan lapisan 

impermeabel. Berdasarkan litologinya, 

akuifer dapat dibedakan menjadi 4 macam, 

yaitu : akuifer bebas atau akuifer tidak 

tertekan (Unconfined Aquifer), akuifer 

tertekan (Confined Aquifer), akuifer bocor 

(Leakage Aquifer), akuifer melayang 

(Perched Aquifer). 

Metode geolistrik merupakan metode 

geofisika yang digunakan untuk 

mengidentifikasi sifat dan kondisi fisis 

bawah permukaan berdasarkan harga 

tahanan jenis buatan. Terdapat berbagai 

konfigurasi, salah satunya konfigurasi 

Schlumberger. Pengukuran dengan 

konfigurasi Sclumberger menggunakan 

empat elektroda, masing-masing dua 

elektroda arus dan dua elektroda tegangan. 

Perubahan jarak antar elektroda (spasi 

elektroda) dapat menentukan berbagai 

variasi nilai tahanan jenis terhadap 

kedalaman. Hasil pengukuran di lapangan 

sesudah dihitung nilai tahanan jenisnya 

merupakan fungsi dari konfigurasi 

elektroda dan berkaitan dengan kedalaman 

penetrasinya [2]. 

Tanah terdiri dari lapisan-lapisan 

bebatuan dan memiliki resistivitas yang 

bervariasi dengan posisi elektroda dan nilai 

yang terukur adalah tahanan jenis semu, 

sehingga faktor geometri dapat dicari 

dengan rumus : 

     
  

 
     (2.1) 

    
        

  
   (2.2) 
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   (2.3)  

Keterangan : 

  = Tahanan Jenis (Ωm) 

 K = Faktor Geometri (m) 

 I = Arus listrik (mA) 

  V = Beda Potensial Listrik (V) 

    = Resistrivitas Semu (Ωm) 

Derajat kesamaan (pH) merupakan 

suatu parameter kimia yang digunakan 

untuk menyatakan intensitas keadaan asam 

atau basa suatu larutan. Parameter pH harus 

dipertimbangkan karena derajat keasaman 

air mempengaruhi aktivitas pengolahan 

yang akan dilakukan misalnya disinfeksi, 

koagulasi kimiawi, perlunakan air dan 

dalam pencegahan korosi. Air bersifat 

asam apabila pH < 7, air dengan nilai pH = 

7 adalah netral, sedangkan pH > 7 

dikatakan kondisi air bersifat basa. Apabila 

air dengan pH < 6,5 akan menyebabkan 

korosi pada metal yang melarutkan unsur-

unsur timbal, tembaga, kadnium, yang 

bersifat beracun. Demikian pula jika pH  > 

8,5 yang bersifat basa dapat membentuk 

endapan (kerak) pada pipa air yang terbuat 

dari metal [3]. 

Total Dissolve Solid (TDS) yaitu 

ukuran zat terlarut (baik itu zat organic 

maupun anorganik) yang terdapat pada 

sebuah larutan. TDS menggambarkan 

jumlah zat terlarut dalam part per million 

(ppm) atau sama dengan milligram per liter 

(mg/L). Analisa total padatan terlarut 

merupakan pengukuran kualitatif dari 

jumlah ion terlarut, tetapi tidak 

menjelaskan pada sifat atau hubungan ion. 

Selain itu, pengujian tidak memberikan 

wawasan dalam masalah kualitas air yang 

spesifik. Oleh karena itu, analisa total 

padatan terlarut digunakan sebagai uji 

indikator untuk menentukan kualitas umum 

dari air. Sumber padatan terlarut total dapat 

mencakup semua kation dan anion terlarut 

[4]. 

Timbal merupakan salah satu logam 

berat yang sangat beracun yang dapat 

masuk ke dalam tubuh terutama melalui 

saluran pencernaan, pernafasan dan kulit.  

Masuknya timbal dalam saluran 

pencernaan berasal dari makanan dan 

minuman  sedang dalam saluran pernafasan 

dan kulit, timbal masuk akibat adanya 

udara yang  tercemar senyawa timbal. 

Akumulasi timbal dalam tubuh manusia 

terutama pada hati,  ginjal dan tulang, 

namun terdapat pula pada limpa dan 

rambut. 

 Seng (Zn) adalah komponen alam 

yang terdapat dalam kerak bumi. Seng (Zn) 

adalah logam yang memiiki karakteristik 

cukup reaktif, berwarna putih-kebiruan, 

pudar bila terkena uap udara dan terbakar 

bila kena uap udara dengan api hijau 

terang. Seng (Zn) dapat bereaksi dengan 

asam, basa, dan senyawa non logam. Yang 

terakhir ini dengan mudah larut dalam 

asam klorida encer dan asam sulfat encer 

dengan mengeluarkan hidrogen. Zn adalah 

logam esensial yang relatif non toksik, 

terutama bila termakan melalui mulut. Zn 

dapat menjadi racun bila termakan 

berlebihan, sehingga menimbulkan gejala 

seperti mual, muntah, sakit perut dan 

kelemahan [5]. 

2. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode geolistik konfigurasi 

Schlumberger. Data diambil dari dua 

lintasan dengan panjang lintasan masing-

masing 100 m. Kemudian data diolah 

dengan perangkat lunak atau software 
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Progress 3.0 sehingga diperoleh 

penampang resistivitas yang 

mempresentasikan air bawah tanah. Pada 

penelitian ini juga dibahas mengenai 

kualitas air tanah dengan mengambil 3 

sampel air sumur warga dari empat arah 

mata angin (Timur, Selatan, Barat, dan 

Utara) pada daerah penelitian, diuji dengan 

parameter pH dan TDS. Untuk 4 sampel 

terdekat dengan pasar juga diuji dengan uji 

logam timbal (Pb) dan seng (Zn). 

Diagram Alir Penelitian 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil perhitungan dan pengolahan data 

lintasan 1 menggunakan Software Progress 

pada metode Schlumberger didapatkan 

besar nilai RMS-errornya yaitu 2,6885% 

dengan kedalaman lapisan yang terbaca 

pada Software Progress mencapai 

kedalaman 41 meter dan pemodelan 

distribusi nilai resistivitas material bawah 

permukaan di sepanjang lintasan seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 (a). 

Nilai resistivitas lapisan pertama 

bernilai sebesar 70,77 Ωm dengan 

kedalaman 1 m dari permukaan, dapat 

diinterpretasikan bahwa pada lapisan 

pertama mengandung pasir. Lapisan kedua 

dengan besar resistivitas sebesar 224,00 

Ωm dengan ketebalan 10 m, dapat 

diinterpretasikan bahwa pada lapisan kedua 

berupa batu pasir. Lapisan ketiga didapat 

nilai resistivitas sebesar 435,09 Ωm dengan 

ketebalan 16 m, dapat diinterpretasikan 

lapisan ketiga memiliki kandungan yang 

sama dengan lapisan kedua yaitu batu 

pasir. Lapisan keempat dengan ketebalan 

13 m dan seterusnya memiliki nilai 

resistivitas sebesar 43,69 Ωm, dapat 

diinterpretasikan  berisi air tanah. 

Hasil perhitungan dan pengolahan data 

lintasan 2 menggunakan Software Progress 

pada metode Schlumberger didapatkan 

besar nilai RMS-errornya yaitu 2,8799% 

dengan kedalaman lapisan yang terbaca 

pada Software Progress mencapai 

kedalaman 33 meter dan pemodelan 

distribusi nilai resistivitas material bawah 

permukaan di sepanjang lintasan seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 (b). 

Nilai resistivitas dari lintasan kedua. 

Lapisan pertama bernilai sebesar 80,05 Ωm 

dengan kedalaman 1 m dari permukaan, 

dapat diinterpretasikan bahwa pada lapisan 

pertama mengandung pasir. Lapisan kedua 

dengan besar resistivitas sebesar 249,37 

Ωm dengan ketebalan 9 m, dapat 

diinterpretasikan bahwa pada lapisan kedua 

adalah batu pasir. 

Lapisan ketiga didapat nilai resistivitas 

sebesar 542,19 Ωm dengan ketebalan 14,5 

m, dapat diinterpretasikan lapisan ketiga 

memiliki kandungan yang sama dengan 

lapisan kedua  yaitu batu pasir. Lapisan 

keempat dengan ketebalan 10,5 m dan 

seterusnya memiliki nilai resistivitas 

sebesar 61,49 Ωm, dapat diinterpretasikan 

lapisan keempat berisi kandungan air tanah
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Gambar 3.1 Grafik Lintasan Pertama (a), Grafik Lintasan Kedua (b).

Sampel diambil sebanyak 12 sampel 

yang berasal dari sumur warga yang tinggal 

disekitar Pasar Tarai. Sebaran nilai pH 

dapat dilihat pada gambar 3.2. 

Gambar 3.2 Sebaran Nilai pH 

Nilai pH tertinggi terletak pada titik 

terdekat dari lokasi pasar, hal tersebut 

dapat disebabkan banyaknya pencemaran 

zat padat, zat organik maupun anorganik 

yang bersifat basa. Nilai pH turun dengan 

sampel yang semakin jauh dari  lokasi 

pasar, hal ini dapat disebabkan karena 

berkurangnya limbah pencemaran yang 

bersifat basa pada air tanah. 

Dari 12 sampel nilai TDS rata-rata 

yaitu: 61,41 mg/L. Padatan terlarut ini bisa 

berasal dari unsur logam didalam tanah 

yang terlarut dalam aliran air tanah ataupun 

berasal dari limbah rumah tangga yang 

meresap ke dalam tanah. 

 

Gambar 3.3 Sebaran Nilai TDS 

Analisa Pb dilakukan pada empat buah 

sampel yang diambil dari sumur warga 

dengan jarak rata-rata 5 meter dari pasar 

Tarai Bangun. 

Tabel 3.1 Nilai kandungan Pb 

No Kode Sampel Pb 

1 Sumur A <0,0017 mg/L 

2 Sumur B <0,0017 mg/L 

3 Sumur C <0,0017 mg/L 

4 Sumur D <0,0017 mg/L 

Hasil cek ke empat sampel terdekat 

ini sama, yaitu: <0,0017 mg/L. Air dengan 

pH < 6,5 akan menyebabkan korosi pada 

metal yang melarutkan unsur-unsur timbal, 

tembaga, kadnium, yang bersifat beracun. 

Demikian pula jika pH  > 8,5 yang bersifat 

basa dapat membentuk endapan (kerak) 

pada pipa air yang terbuat dari metal [3]. 

b) a) 
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Hal inilah yang menyebabkan nilai 

Kandungan logam timbal (Pb) pada 

keempat sampel sangat kecil. Karena, 

keempat sampel tersebut bersifat basa dan 

memiliki nilai pH yang tingggi yaitu > 9,0. 

Analisa Zn dilakukan pada empat buah 

sampel terdekat dengan pasar Tarai 

Bangun. Hasil cek sampel rata-rata yaitu: 

0,07625 mg/L. 

Tabel 3.2 Nilai kandungan Zn 

No Kode Sampel Zn 

1 Sumur A 0,10  mg/L 

2 Sumur B 0,060 mg/L 

3 Sumur C 0,013 mg/L 

4 Sumur D 0,015 mg/L 

Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2017 nilai standar maksimum untuk 

logam Zn (seng) adalah sebesar 15 mg/L. 

Jadi, dari semua sampel tersebut masih 

memenuhi batas persyaratan kualitas air 

bersih. 

4. KESIMPULAN 

Hasil pengukuran resistivitas di 

kawasan sekitar pasar Tarai Bangun 

menggunakan progress 3.0  didapatkan 

empat lapisan dengan resistivitas yang 

berbeda-beda, air tanah ditemukan pada 

lapisan keempat. Hasil uji sampel air sumur 

warga meliputi parameter yang diuji air 

sumur tersebut memiliki pencemaran yang 

sangat rendah dan masih bisa atau layak 

digunakan untuk kegiatan seperti mandi, 

mencuci alat-alat dapur, dan alat-alat 

lainnya. Namun tidak dianjurkan untuk 

dikonsumsi sebagai air minum. 
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