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ABSTRACT 

The final disposal site is one of the landfill sites in the city of Pekanbaru. This final disposal 

site 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 around the final disposal 

site. The final disposal of  Muara Fajar is a regional waste landfill located in Muara Fajar 

village, Rumbai district, Pekanbaru city which uses an open dumping system. This study aims 

to determine the direction of seepage leachate around Landfill Muara Fajar using the 

geoelectric resistivity method with the Wenner configuration and determining the quality of 

the leachate using several parameters. The process was continued with infers using Res2dinv 

Softwere.The measurement result on track 1 produces a resistivity value range ranging from 

1,01 ohm meter to 32,3 ohm meter and track 2 ranging from 0,0248 to 1,13 ohm meter. To 

determine the quality of leachate, 3 sample points were used, namely leachate water, river 

water near the leachate disposal, and resident well water. This sample samples are tasted 

with Parameters such as pH, Fe, Pb. 

Keyword : Leachate, Geoelectric, Wenner Configuration, Leachate Quality, the final 

disposal. 
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ABSTRAK 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan salah satu lokasi penimbunan sampah di kota 

Pekanbaru. Tempat Pembuangan Akhir ini dilengkapi dengan kolam lindi. Pada daerah ini 

diduga terdapat rembesan air lindi yang merupakan polutan sampah yang dapat mencemari 

tanah disekitar Tempat Pembuangan Akhir. TPA Muara Fajar merupakan TPA sampah 

dengan lingkup regional yang terletak di Kelurahan Muara Fajar Kec Rumbai, Kota 

Pekanbaru yang menggunakan sistem open dumping. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahaui arah rembesan lindi di sekitar TPA Muara Fajar dengan menggunakan metode 

geolistrik resistivitas konfigurasi wenner dan menentukan kualitas air lindi menggunakan 

beberapa parameter. Data nilai resistvitas diolah menggunakan Softwere Microsoft Excel. 

Proses dilanjutkan dengan invers menggunakan Softwere Res2dinv.Hasil pengukuran pada 

lintasan 1 mendapatkan rentang nilai resistivitas berkisar 1,01 – 32,3 ohm meter dan lintasan 

2 berkisar 0,024 – 1,13 ohm meter. Untuk menentukan kualitas air lindi menggunakan 3 titik 

sampel yaitu air lindi, air sungai dekat pembuangan air lindi, dan air sumur warga. Sampel ini 

akan di uji dengan parameter seperti pH, Fe, dan Pb.  

Kata kunci : Lindi, Geolistrik, Konfigurasi Wenner, Kualitas lindi, TPA.  

1. PENDAHULUAN 

Aktivitas manusia dalam memanfaatkan alam 

selalu meninggalkan sampah yang dianggap sudah 

tidak berguna lagi sehingga diperlukan sebagai 

barang buangan, yaitu sampah dan limbah 

(Widyatmoko dan Sintorini, 2002). Sampah 

adalah buangan padat merupakan polutan yang 

dapat menyebabkan turunnya nilai estetika 

lingkungan, membawa berbagai jenis penyakit, 

menimbulkan polusi, menyumbat saluran air, dan 

berbagai akibat negatif lainnya (Bahar, 1985). Di 

kota-kota besar untuk dapat  menjaga kebersihan 

sampah di buang ketempat yang jauh dari 

permukiman atau yang biasa disebut Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang 

pada lokasi TPA akan mengalami pembusukan 

terutama pada sampah basah yang umumnya 

terdiri dari sampah organik, hal ini dapat 

mempercepat terjadinya reaksi kimia, sehingga 

sampah lebih cepat membusuk. Timbunan sampah 

tersebut dapat menimbulkan berupa cairan limbah 

cair yang membahayakan yang disebut lindi 

(Widyatmoko dan Sintorini, 2000).  

Lindi adalah substansi cairan yang dihasilkan 

oleh proses pembusukan sampah. Lindi ini 

mengalir dibawah permukaan tanah sehinggga 

mencemari air tanah yang dikonsumsi oleh 

masyarakat sekitaran lokasi TPA. Apabila air lindi 

sudah mencemari air tanah, maka hal ini sangat 

merugikan masyarakat. Air merupakan kebutuhan 

pokok yang sangat penting bagi makluk hidup 

(Natoatmojo,1999). TPA Muara Fajar telah 

beroperasi sejak tahun 1985 dengan sistem open 

dumping dimana sampah yang masuk ke TPA 

akan ditumpuk pada sel yang telah disediakan 

dengan tinggi tertentu, lalu ketika sel sudah pada 

batas maksimum menampung sampah akan 

ditutup dengan tanah penutup. Dampak yang 

ditimbulkan dari aktivitas ini akan berpengaruh 

terhadap kualitas air tanah dangkal yang 

diakibatkan karena adanya rembesan air lindi. 

TPA Muara Fajar merupakan TPA sampah 

dengan lingkup regional yang terletak di 

Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, Kota 

Pekanbaru. TPA Muara Fajar menggunakan 

sistem open dumping. Pada dasar tempat 

pembuangan, dibuat pipa-pipa pengalir air lindi. 

Apabila buangan gas dan cairan ini tidak dikelola 

dengan baik, sampah tetap akan menjadi masalah. 

Oleh karena itu, pembentukan lindi yang tidak 

terkontrol dapat mencemari air bawah tanah 

(Aurora,2009). 

Salah satu  cara untuk  mengetahui arah 

persebaran limbah cair disekitar TPA 

menggunakan metode geolistrik. Terdapat 

beberapa jenis metode geolistrik salah satunya 
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adalah metode geolistrik resistivitas (tahanan 

jenis) (Reynolds, 1997). Metode geolistrik 

resistivitas merupakan salah satu metode geofisika 

yang memanfaatkan variasi resistivitas yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi kontaminasi cair 

dalam tanah yang sering diasosiakan sebagai 

fluida konduktif (Seherman, 2006; Oladapo dkk, 

2013). Metode Geolistrik Resistivitas yang 

dilakukan dengan cara menginjeksikan arus ke 

permukaan bumi kemudian diukur beda 

potensialnya (Telford dkk, 1990). 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Pengukuran Geolistrik 

Penelitian ini menggunakan metode 

geolistrik resistivitas konfigurasi Wenner. Metode 

ini memiliki detail lateral yang baik untuk 

profiling, sehingga metode ini bisa memberikan 

informasi yang cukup untuk kedalaman dan 

variasi lateral yang baik. Dalam konfigurasi 

Wenner posisi AB dan MN tetap berada dalam 

satu garis, tetapi MN berada diluar bentangan AB. 

 
 

Gambar 2.1 Urutan pengukuran geolistrik 

dan susunan elektroda   konfigurasi Wenner 

(Reynolds, J.M, 1997). 

         Konfigurasi Wenner adalah konfigurasi 

dengan sistem aturan spasi yang konstan. Proses 

penentuan resistivitas menggunakan 4 buah 

elektroda yang diletakkan dalam sebuah garis 

lurus.   

 

Gambar 2.2  Susunan Elektroda Konfigurasi 

Wenner 

Elektroda arus dan elektroda potensial mempunyai 

jarak yang sama pada gambar 2.1 yaitu C1P1= 

P1P2= P2C2= ɑ.  

Perhitungan resistivitas semu pada 

konfigurasi ini adalah : 

 𝜌 = 𝑘 
∆𝑉

𝐼
                                                        (2.1) 

dimana  𝑘 = 2𝜋𝑎.  

Faktor geometri setiap konfigurasi berbeda-beda, 

karena besar faktor geometri tersebut berdasarkan 

pada letak atau posisi elektroda arus dan potensial 

suatu konfigurasi. Dengan penginjeksian elektroda 

arus dan elektroda potensial suatu konfigurasi. 

Dengan penginjeksian elektroda arus dan 

elektroda potensial ke dalam bumi, maka 

diperoleh nilai resistivitas bawah permukaan bumi 

(Purwanti Henny,2015)                                                                                             

 Panjang lintasan pengukuran ini adalah 

100 meter dan 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 Geokimia 

Pengambilan sampel lindi dilakukan pada 3 

titik, yaitu sampel 1 dari kolam lindi. Sampel 2 

dari sungai pembuangan air lindi. Sampel 3 dari 

sumur warga berjarak 500 meter dari TPA Muara 

Fajar.  

Derajat keasaman dapat diketahui dengan 

cara alat uji kualitas air AMTAST AMT03 

dilakukan dengan menyalakan alat tersebut 

kemudian dikalibrasi dengan larutan pH 7 dan pH 

4. Setelah proses kalibrasi selesai bilas dengan 

aquades lalu celupkan elektroda ke dalam sampel 

air pada gelas beker, selanjutnya tunggu beberapa 

saat sampai muncul angka pH yang menunjukkan 

kadar pH dari cairan tersebut dan catat angka hasil 

pengukuran. 

Uji sampel dengan dengan parameter logam 

Besi (Fe) dan Timbal (Pb) dilakukan di 
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laboratorium dengan spektrofotometri 

menggunakan metode APHA 3030 B, 3111B 

2012. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisa Hasil Pengolahan Data Geolistrik 

 Lintasan 1  

 Lintasan 1 terletak pada titik koordinat 

0039’36,19” LU dan 101026’41,48” BT dengan 

arah bentangan yang memanjang dari arah Barat 

Daya ke Timur Laut sepanjang 100 meter dan 

berjarak 50 meter dari penampungan sampah.  

 
Gambar 3.1 Citra 2D Resistivitas Lintasan 1 

Berdasarkan gambar 3.1 nilai resistivitas 

lapisan bawah permukaan berkisar mulai dari 1,01 

Ωm sampai > 32,3 Ωm. Distribusi nilai nilai 

tahanan jenis memberikan informasi mengenai 

batuan/mineral bawah permukaan dan 

menggunakan sumber acuan data geologi lembar 

Pekanbaru dan tabel resistivitas batuan Telford 

1990. Air lindi atau air terkontaminasi memiliki 

nilai resitivitas yang rendah. Pada lintasan ini, 

yang diduga sebagai air lindi memiliki nilai 

resistivitas antara 1,01 – 2,39 Ωm yang 

digambarkan dengan warna biru tua sampai biru. 

Material dengan resistivitas rendah tersebut bukan 

murni air lindi, namun diduga pasir dan lempung 

yang pori – porinya terisi atau tersaturasi dengan 

lindi. 

Lintasan 2 

Lintasan 2 terletak pada titik koordinat 

0038’47,56” LU dan 101026’51,28” BT dengan 

arah bentangan yang memanjang dari arah 

Tenggara ke Barat Laut sepanjang 100 meter dan 

berjarak 300 meter dari TPA, 10 meter dari aliran 

sungai pembuangan lindi.  

 

Gambar 3.2 Citra 2D Resistivitas Lintasan 2 

Berdasarkan gambar 3.2 nilai resistivitas 

lapisan bawah permukaan berkisar mulai dari 

0,0248 Ωm sampai > 1,13 Ωm. Distribusi nilai 

tahanan jenis memberikan informasi mengenai 

jenis batuan/mineral bawah permukaan dan 

menggunakan sumber acuan data geologi 

lembaran Pekanbaru dan tabe resistivitas batuan 

Telford 1990. Air lindi atau air terkontaminasi 

memiliki nilai resitivitas yang rendah. Pada 

lintasan ini yang diduga sebagai air lindi memiliki 

nilai resistivitas antara 0,0248 – 0,064 Ωm yang 

digambarkan dengan biru tua sampai biru. 

Material dengan resistivitas rendah tersebut bukan 

murni air lindi, namun diduga sebagai pasir dan 

lempung yang pori – porinya terisi atau tersaturasi 

dengan lindi. 

3.2 Analisa Hasil Pengujian Parameter 

Standar Lindi 

1. Parameter pH 

Nilai pH air lindi berada dikisaran 8,11-5,29 

Hal ini menunjukkan bahwa kadar pH masih 

berada diambang normal, yaitu berada pada 

kisaran 6,0-9,0 Mg/L berdasarkan standar 

Permenkes LHK Tahun 2016.  

Tabel 4.1 Hasil Analisis Kualitas Lindi   

Berdasarkan pH dan Baku Mutu      

Kode 

Sampel 

Titik 

Koordinat 

pH   Baku Mutu 

    1 0°38’51,83” LU 
101°26’15,51” BT      

8,11 6,5-9,0 

(PERATURAN  

    2 0°39’1,3”  LU 

101°25’48,6” BT 

7,64 KEMENTERIAN 

No.P.59/Menlhk/ 

    3 0°38’48,64” LU 

101°26’37,23”BT 

5,29 Setjen/Kum.1/7/ 

2016) 

 

Nilai pH  pada sampel 1 yang merupakan sampel 

air lindi yang berada pada kolam lindi adalah 8,11. 

Nilai ini cukup tinggi tetapi masih berada di 

bawah  standar baku mutu lindi. Nilai pH pada 

sampel 2 yang merupakan sampel lindi yang 
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berada pada sungai tempat pembuangan lindi 

sesudah penyaringan adalah 7,64. Nilai ini masih 

berada dibawah standar baku mutu lindi. Nilai pH 

pada sampel 3 yang merupakan sampel air yang 

berada pada sumur warga adalah 5,29. Nilai pH 

pada sampel ini bersifat asam (pH < 6) sehingga 

tidak layak untuk dikonsumsi. 

 

2. Parameter Kandungan Logam Timbal (Pb) 

 Diketahui bahwa sampah yang dikelola di 

TPA Muara Fajar tidak melalui proses pemilahan, 

sehingga berbagai jenis sampah yang berpotensi 

dapat menyebabkan pencemaran logam seperti 

pigmen plastik, ban bekas, aki bekas, cat bekas, 

baterai listrik dan pipa ditemukan bersamaan 

dengan jenis sampah yang lain. Fraksi anorganik 

di dalam sampah yang mengandung berbagai 

mineral hingga logam berat tersebut dapat 

terdekomposisi dan larut bersama terbentuknya air 

lindi. Tingginya kadar timbal dalam dapat 

disebabkan karena dimungkinkan karena 

akumulasi hasil dekomposisi sampah organik dan 

anorganik yang ditimbun di TPA. Logam Pb 

bersifat toksik pada manusia dan dapat 

menyebabkan keracunan akut dan kronis. 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Kualitas Lindi 

Berdasarkan Timbal dan Baku 

Mutu 

Kode 

Sampel 

Titik 

Koordinat 

Pb Baku Mutu 

    1 0°38’51,83” 

LU 

101°26’15,51” 

BT 

   

<0,0017                           

Maks 1 

Mg/L 

PERATURA 

N KEMENT 

    2 0°39’1,3”   

LU 

101°25’48,6”  

BT 

 

<0,0017 

ERIAN 

No.P.59/Me 

Nlhk/Setjen/ 

Kum.1/7/20 

    3 0°38’48,64” 

LU 

101°26’37,23” 

BT 

 

<0,0017 

16) 

 

Berdasarkan baku mutu lindi Permenkes 

LHK 2016 kadar paling tinggi pada logam berat 

timbal adalah 1 Mg/L. Kadar timbal pada sampel 

1 sampai 3 adalah sama yaitu <0,0017 dan masih 

berada dibawah baku mutu lindi.  

3. Parameter Kandungan Logam Besi (Fe) 

 Kadmium merupakan salah satu jenis 

logam berat yang berbahaya karena elemen ini 

beresiko tinggi terhadap pembuluh darah. 

Kadmium berpengaruh terhadap manusia dalam 

jangka waktu panjang dan dapat terakumulasi 

pada tubuh khususnya hati dan ginjal. Sumber 

pencemaran cadmium berasal dari limbah industri, 

pelindihan TPA, penggunaan pupuk yang 

berlebihan dan limbah domestic. Berdasarkan 

baku mutu lindi Permenkes LHK 2016 kadar 

paling tinggi pada logam berat Besi adalah 5 

Mg/L. Kadar Besi pada sampel 1 yang merupakan 

sampel air lindi yang berada pada kolam lindi 

adalah 3,166. Kadar Besi pada sampel 2 yang 

merupakan sampel lindi yang berada pada sungai 

tempat pembuangan lindi adalah 1,360. Kadar 

Besi pada sampel 3 yang merupakan sampel air 

yang berada pada sumur warga adalah 0,050. 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Kualitas Lindi 

Berdasarkan Besi dan Baku Mutu 

Kode 

Sampel 

Titik 

Koordinat 

pH   Baku Mutu 

    1 0°38’51,83” LU 
101°26’15,51” BT      

3,166 Maks 5 Mg/L 

(PERATURAN  

    2 0°39’1,3”  LU 

101°25’48,6” BT 

1,360 KEMENTERIAN 

No.P.59/Menlhk/ 

    3 0°38’48,64” LU 

101°26’37,23”BT 

0,050 Setjen/Kum.1/7/ 

2016) 

 

4. KESIMPULAN 

 

 Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 

1. Berdasarkan  hasil pengukuran nilai 

resistivitas di lokasi penelitian 

diinterpretasikan untuk lintasan 1 nilai 

lapisan permukaan berkisar antara 1,01 

hingga > 32,3 ohm-meter dengan 

kedalaman 7,46 meter dan nilai error 

sebesar  47,3%. Lintasan 2 memiliki nilai 

resistivitas lapisan permukaan berkisar 

antara 0,0248 hingga > 1,13 ohm-meter 

dengan kedalaman 7,46 meter dan nilai 

error sebesar 48,3%.  

2. Berdasarkan dari hasil pengolahan data 

Sofware Res2dinv, metode geolistrik 

konfigurasi Wenner dapat 

mengidentifikasi keberadaan lindi dengan 

nilai resistivitas > 32,3 ohm-meter pada 

lintasan 1 dan > 1,13 ohm-meter pada 

lintasan 2. 

3. Kualitas air lindi di TPA Muara Fajar pada 

sampel 1 yang berjarak 50 meter dari 

lintasan 1 di tinjau dari parameter pH, Fe, 

dan Pb telah memenuhi baku mutu lindi. 
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Pada sampel 2 dan 3 yang berjarak 100 

meter dari lintasan 2 di temukan adanya 

lindi dan nilai masih berada pada batas 

baku mutu lindi. 
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