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ABSTRACT 

Simpang Baru Village, Bina Widya District is an area that consists a lot of community housing. 

Community housing is one of the potential sources of domestic waste either in the from of liquid domestic 

waste from septic tanks, or solid waste from housing.the waste can infiltrate into the aquifer system, 

which can cause groundwater pollution. The method used in this research is a geoelectric survey with 

Schlumberger rule with two paths, while to determine the quality of groundwater, the geochemical 

method was used by analyzing the parameters of turbidity, pH, TDS, conductivity and salinity. The results 

obtained from geoelectric method show that the Manyar Sakti area based one the measurement results of 

the resistivity value at the research site is interpreted for path 1 the value of the soil layer rangers from 

109,84 Ωm to 1,0 Ωm with a maximum depth of 40 meters. Track 2 has a resistivity value of the soil layer 

which ranging from 190,39 Ωm with 1,02 Ωm a maximum depth of 44,61 meters. While the value of 

chemical parameters, for the pH parameter test, all samples 𝐴 = 𝜋𝑟2 acidic and dangerous if consumed 

in excess. For the parameters of TDS, salinity, and turbidity are considered suitable to be used, while the 

conductivity parameters are on the threshold of the maximum conductivity of clean water. 

Keywords: Underground water, Geoelevtriv Method, Chemical Method, Schlumbergers, 

Resistivity 

 

ABSTRAK 

Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya merupakan daerah yang banyak terdapat perumahan 

masyarakat. Perumahan masyarakat adalah salah satu potensi yang menghasilkan limbah domestik, baik 

berupa limbah domestik cair dari buangan septic tank, maupun limbah padat dari perumahan. Limbah 

tersebut dapat berinfiltrasi ke sistem akuifer, sehingga dapat menyebabkan pencemaran air bawah tanah. 

Metode yang digunakan pada penelitian adalah survei geolistrik aturan Schlumberger dengan dua lintasan 

sedangkan untuk menentukan kualitas air bawah tanah digunakan metode geokimia dengan menganalisa 

parameter kekeruhan, pH, TDS, konduktivitas dan salinitas. Hasil yang diperoleh dari geolistrik 

menunjukkan bahwa daerah Manyar Sakti berdasarkan hasil pengukuran nilai resistivitas di lokasi 

penelitian diinterpretasikan untuk lintasan 1 nilai lapisan tanah berkisar antara 109,84 Ωm hingga 1,0 Ωm 

dengan kedalaman maksimal mencapai 40 meter dan Lintasan 2 memiliki nilai resistivitas lapisan tanah 

berkisar antara 190,39 Ωm hingga 1,02 Ωm dengan kedalaman maksimal mencapai 44,61 meter. 

Sedangkan nilai parameter kimia, untuk uji parameter Ph semua sampel bersifat asam dan berbahaya jika 

dikonsumsi secara berlebihan. Untuk parameter TDS, salinitas, dan kekeruhan tergolong layak digunakan, 

sedangkan parameter konduktivitas berada diambang batas maksimum konduktivitas air bersih.  

Kata kunci: Air Bawah Tanah, Metode Geolistrik, Metode Geokimia, Schlumberger, Resistivitas 
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1. PENDAHULUAN 

Air tanah merupakan salah satu 

sumber kebutuhan bagi makhluk hidup di 

muka bumi. Usaha memanfaatkan dan 

mengembangkan air tanah telah dilakukan 

sejak zaman kuno. Dimulai menggunakan 

timba yang ujungnya diikat pada bambu 

kemudian dilengkapi dengan pemberat 

(system pegas), kemudian berkembang 

dengan menggunakan teknologi canggih 

dengan cara mengebor sumur-sumur dalam 

sampai kedalaman 200 meter. Air bersih 

juga sangat dibutuhkan bagi kegiatan 

perindustrian sebagai roda penggerak 

industri pada kegiatan industri (Setiono et 

al, 2013).  

Pemanfaatan air tanah sebagai 

sumber pasokan air bersih, dan berbagai 

keperluan cenderung terus meningkat, 

sementara pemanfaatan lahan di daerah 

resapan air tanah mengalami peningkatan. 

Pemanfaatan lahan juga mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas air bawah tanah. 

Keterdapatan air tanah pada suatu daerah 

terutama sangat dikontrol oleh beberapa 

faktor seperti curah hujan, jenis batuan, dan 

bentuk medan. Faktor-faktor tersebut secara 

berkesinambungan membentuk suatu sistem 

yang dinamis dan terpadu sehingga 

mempengaruhi tingkat keterdapatan air 

tanah di daerah tersebut. 

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 dilalui 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 pH, TDS, Salinitas, 

Kekeruhan, dan Konduktivitas. 

Beberapa metode penyelidikan 

permukaan tanah yang dapat dilakukan, 

diantaranya adalah metode geologi, metode 

gravitasi, metode magnit, metode seismic, 

dan metode geolistrik. Dari metode-metode 

tersebut, metode geolistrik merupakan 

metode yang banyak sekali digunakan dan 

hasilnya cukup baik. Geolistrik merupakan 

metode yang digunakan untuk mengetahui 

sifat aliran listrik di dalam bumi dengan cara 

mendeteksinya di permukaan bumi (Wijaya, 

2015). 

Pendugaan geolistrik ini didasarkan 

pada jenis material yang berbeda akan 

mempunyai tahanan jenis yang berbeda. 

Salah satu metode geolistrik yang sering 

digunakan dalam pengukuran aliran listsrik 

dan untuk mempelajari keadaan geologi 

bawah permukaan adalah dengan metode 

tahanan jenis atau resistivitas (Telford et 

al,. 1990). Metoderesistivitas memanfaatkan 

perbedaan nilai resistivitas batuan tanah 

bawah permukaan untuk mendeteksi struktur 

geologi atau formasi batuan bawah 

permukaan.  

Kelurahan Simpang Baru, 

Kecamatan Bina Widya. merupakan daerah 

yang banyak terdapat perumahan 

masyarakat. Perumahan masyarakat adalah 

salah satu potensi yang menghasilkan 

limbah domestik, baik berupa limbah 

domestik cair dari buangan septic tank, 

maupun limbah padat dari perumahan. 

Limbah tersebut dapat berinfiltrasi ke sistem 

akuifer, sehingga dapat menyebabkan 

pencemaran air bawah tanah. Berdasarkan 

uraian diatas, maka saya tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul 

“Interpretasi Kualitas dan Kuantitas Air 

Bawah Tanah Menggunakan Metode 

Geolistrik Aturan Schlumberger dan 

Geokimia di Jalan Manyar Sakti, Kelurahan 

Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, 

Pekanbaru, Riau.” 
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2. METODE PENELITIAN 

2.1 Pengukuran Geolistrik 

Adapun tahap-tahap pengukuran data 

penelitian ini adalah: 

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 

Shlumberger pada bentangan terpendek 

yang direncanakan. 

4. Membentangkan kabel sesuai panjang 

lintasan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Kabel ini digunakan 

sebagai penghantar arus dan potensial 

yang menghubungkan antar elektroda 

dengan alat resistivitymeter. 

5. Menghubungkan kabel ke setiap 

elektroda. Pada kabel yang telah 

dibentangkan terdapat jepitan yang 

menempel, digunakan untuk 

menghubungkan kabel dengan elektroda 

agar arus atau potensial dapat terhubung 

pada 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 

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 dicatat untuk 

dimasukkan ke software progress 

9. Setelah proses pengukuran selesai dan 

kualitas data telah dianggap baik, maka 

pengukuran pada lintasan tersebut dapat 

diakhiri. Alat sudah dapat dimatikan, 

semua konektor dicabut, kemudian 

kabel dan elektroda di bereskan kembali 

untuk menuju ke lintasan berikutnya. 

 

2.2 Pengujian Kualitas Air 

 Sampel diambil dari sumur bor beberapa 

kos yang ada dilokasi penelitian. 

Pengambilan sampel diambil tidak jauh dari 

lokasi penelitian lintasan 1 dengan 

kedalaman masing-masing sumur 10-20 

meter. Sampel yang akan diambil sebanyak 

empat sampel. Pengukuran nilai derajat 

keasaman, TDS, Konduktivitas, dan 

Salinitas dari sampel dapat diketahui dengan 

cara menggunakan alat uji kualitas air 

AMTAST AMT03 dengan meyalakan alat 

tersebut kemudian dikalibrasi dnegan 

larutan. Uji tingkat kekeruhan sampel 

dilakukan dengan menggunakan alat 

Turbiditymeter. 

 

2.3 Pengukuran Kuantitas Air Bawah 

Tanah 

1. Menentukan penampang lintang dari 

dua lintasan yang telah ditentukan. 

2. Menetukan litologi yang mengandung 

air bawah tanah dari setiap penampang 

lintang yang diteliti berdasarkan nilai 

resistivitas. 

3. Melakukan pengukuran ketebalan 

akuifer dari setiap penampang lintang. 

4. Menghitung nilai rata-rata ketebalan 

dari setiap penampang. 

5. Menentukan luas daerah terbuka 

Kelurahan Simpang Baru. 

6. Kuantitas adalah hasil perkalian 

ketebalan rata-rata dengan luas daerah 

terbuka. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisa Hasil Pengolahan Data 

Geolistrik 

Lintasan 1 

Data yang diukur di lapangan untuk 

setiap titik pengukuran memiliki Panjang 

lintasan sejauh 150 meter di Jalan Manyar 
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Sakti dengan alat resistivitas yang terdiri 

dari parameter arus dan beda potensial. 

Kemudian data dikonversikan menjadi 

resistivitas semu dan hasilnya diolah dengan 

menggunakan Software Progress. 

 
Gambar 3.1 Interface Progress Hasil 

Pengolahan Data Lintasan 2 

 

Hasil perhitungan dan pengolahan 

data dengan software Progress untuk 

Metode Schlumberger diperoleh nilai RMS-

error sebesar 8,53 % dengan kedalaman 

lapisan yang terbaca software progress 

sampai 30,24 meter dan pemodelan 

distribusi nilai hambatan jenis material di 

bawah permukaan di sepanjang lintasan 

seperti pada Gambar 3.1 

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat diketahui 

bahwa lapisan yang memungkinkan untuk 

menyimpan dan mengandung air tanah 

berada pada kedalaman 10,16 – 20,30 meter, 

dengan nilai resistivitas 229,10 Ωm. Litologi 

lapisan bawah tanah untuk lintasan 1 ini 

adalah lapisan pasir, kerikil, pasir 

lempungan, dan batuan permeable. 

Lintasan 2 

Data yang diukur di lapangan untuk 

setiap titik pengukuran memiliki Panjang 

lintasan sejauh 150 meter di Jalan Manyar 

Sakti dengan alat resistivitas yang terdiri 

dari parameter arus dan beda potensial. 

Kemudian data dikonversikan menjadi 

resistivitas semu dan hasilnya diolah dengan 

menggunakan Software Progress. 

 

Gambar 3.2 Interface Progress Hasil 

Pengolahan Data Lintasan 2 

 

Hasil perhitungan dan pengolahan datan 

dengan menggunakan software progress 

untuk Metode Schlumberger diperoleh nilai 

RMS Error sebesar 9,67 % dengan 

kedalaman lapisan yang terbaca software 

progress sampai 44,61 meter dan pemodelan 

distribusi nilai hambatan jenis material di 

bawah permukaan di sepanjang lintasan 

seperti pada Gambar 3.2. Berdasarkan 

Gambar 3.2 dapat diketahui bahwa lapisan 

yang memungkinkan untuk menyimpan dan 

mengandung air tabah berada pada 

kedalaman 6,35 – 33,32 meter, dengan nilai 

resistivitas 73,35 Ωm. Litologi lapisan 

bawah tanah untuk lintasan 2 ini adalah 

lapisan pasir, kerikil, pasir lempungan, dan 

batuan permeable. 

3.2 Hasil dan Analisis Parameter Uji 

Kualitas Air 

1. Analisis pH 
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Hasil sampel ditunjukan pada Tabel 

1 yang dianalisis menggunakan pH meter 

menghasilkan pH pada semua sampel 

bersifat asam (pH < 6,5). Nilai pH yang 

rendah akan menyebabkan air bersifat asam, 

sehingga dalam kadar tertentu tidak ada 

makhluk yang dapat hidup dalam perairan 

tersebut. Nilai pH yang rendah juga akan 

menyebabkan korosi pada pipa saluran air 

berbahan logam, sehingga air yang melewati 

pipa tersebut akan mengandung logam 

terlarut (Sudadi, 2003). 

Nilai pH yang rendah disebabkan karena 

adanya pencemaran dari limbah rumah 

tangga. Kadar pH yang rendah mendominasi 

sifat asam dan dapat menimbulkan rasa yang 

tidak enak dan menyebabkan beberapa 

senyawa kimia berubah menjadi racun yang 

menganggu kesehatan dan dapat 

menyebabkan gangguan pencernaan pada 

manusia dan hewan yang mengkonsumsinya 

secara berlebihan. 

 

2. Analisis TDS 

 
Hasil dari uji parameter TDS pada 4 

sampel tergolong bagus sekali, dapat dilihat 

pada tabel 2, nilai rata-rata hasil pengukuran 

zat padat terlarut pada sumur warga di 

sekitar jalan Manyar Sakti yang paling 

tinggi terdapat pada sampel 2 yaitu 134 mg/l 

yang berarti air pada sampel 2 terkandung 

lebih banyak nilai padatan terlarut yang 

disebabkan oleh adanya padatan terlarut. 

Sedangkan nilai terendah terdapat di sampel 

4 yaitu 22 mg/l. Sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 

492/MENKES/PER/IV/2010 bahwa kadar 

maksimum nilai TDS untuk air besih adalah 

1000 mg/l, maka air yang berada pada 

sumur warga masih tergolong layak untuk 

digunakan. 

 

3.3 Analisis Konduktivitas 

 
Tabel 3 diketahui baha nilai 

konduktivitas yang tertinggi didapat 201 

mS/cm sedangkan yang terendah di angka 

34 mS/cm. Nilai konduktivitas ini berada 

jauh diatas ambang batas maksimum 

konduktivitas air bersih. Ambang batas 

konduktivitas maksimum untuk air bersih 

adalah 12,5 mS/cm dan nilai ambang batas 

minimumnya adalah 0,02 mS/cm. Nilai 

konduktivitas dipengaruhi oleh kandungan 

ion anorganik (TDS) dalam air. Sementara 

itu, pengukuran nilai konduktivitas untuk 

identifikasi kualitas air menggunakan dua 

analogi yaitu semakin murni air maka nilai 

kondultivitas akan semakin kecil dan 

semakin murni air maka kualitas air akan 

semakin baik (Djuhariningrum, 2005) 

 

3.4 Analisis Salinitas 

Menurut Purwanti et al, (2006), 

penggolongan atau klasifikasi tingkat 

keasinan air tanah untuk parameter salinitas 

terbagi atas air tawar dengan nilai salinitas 

<0,5 ppt, air payau dengan salinitas berkisar 

antara 0,5-30 ppt, air asin 30-50 ppt dan air 
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sangat asin atau air laut memiliki salinitas 

>40 ppt. Berdasarkan teori tersebut, maka 

air sumur warga pada sampel 1 termasuk ke 

dalam air tawar, sampel 2 termasuk kedalam 

air payau, sedangkan sampel 3 dan 4 

termasuk kedalam air tawar.  

 

3.5 Analisis Kekeruhan 

  
Air dikatakan keruh apabila air tersebut 

mengandung begitu banyak partikel bahan 

yang tersuspensi sehingga memberikan 

warna yang tidak jernih. Pada tabel 5 dapat 

dilihat bahwa tingkat kekeruhan air 

tergolong cukup rendah. 

Berdasarkan Peraturan Kementerian 

RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 standart 

baku mutu kadar maksimum yang 

diperbolehkan untuk kekeruhan adalah 25 

NTU. Dari hasil yang diperoleh untuk 

tingkat kekeruhan air sumur masyarakat di 

sekitar jalan Manyar Sakti tergolong layak 

digunakan. 

 

3.3 Hasil Pengukuran Kuantitas Air 

Pengukuran kuantitas air bawah 

tanah dari penelitian yang telah dilakukan 

diperoleh sebesar 43771,245 x 104 m3. Hasil 

yang didapat merupakan hasil perkalian dari 

ketebalan akuifer rata-rata dengan luas 

daerah penelitian, seperti ditunjukkan dalam 

perhitungan dibawah ini: 

Diketahui :   

Lintasan 1 = 10,14 meter 

Lintasan 2 = 26,97 meter 

Luas daerah penelitian = 23,59 x 106 m2 

Jawab : 

V = ketebalan akuifer rata-rata × luas 

daerah penelitian 

V = 
(10,14 𝑚+26,97 𝑚)

2
 × ( 23,59 x 106 

m2) 

V = 18,55 m × ( 23,59 × 106 m2) 

V = 4,4 x 108 m3 

 

4. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat 

diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil pengukuran nilai 

resistivitas di lokasi penelitian 

diinterpretasikan untuk lintasan 1 

nilai lapisan tanah berkisar antara 

109,84 ohm-meter hingga 1,0 ohm-

meter dengan kedalaman maksimal 

mencapai 40 meter dan RMS-error 

sebesar 8,53 %. Lintasan 2 memiliki 

nilai resistivitas lapisan tanah 

berkisar antara 190,39 ohm-meter 

hingga 1,02 ohm-meter dengan 

kedalaman maksimal mencapai 

44,61 meter dan RMS-error sebesar 

9,67 %. 

2. Lintasan 1 dan lapisan 2 

diinterpretasikan berlitologi lapisan 

pasir, kerikil, air tanah, pasir 

lempungan dan batuan permeabel.  

3. Akuifer diinterpretasikan berada 

pada kedalaman 10,16 – 20,30 meter 

di lintasan 1, sedangkan untuk 

lintasan 2 berada pada kedalaman 

6,35 – 33,32 meter. 

4. Analisis kualitas air bawah tanah 

dengan menggunakan 5 parameter 

uji. Parameter pH untuk semua 

sampel dari sumur warga bersifat 

asam dan akan berbahaya jika 

dikonsumsi secara berlebihan. Untuk 

parameter TDS, salinitas, dan 

kekeruhan air yang berada pada 

sumur warga tergolong layak 

digunakan, sedangkan untuk 

parameter konduktivitas berada 

diatas ambang batas maksimum 

konduktivias air bersih. 
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5. Hasil pengukuran kuantitas air 

bawah tanah di daerah penelitian 

yang dihitung dari dua akuifer 

diinterpretasikan sebesar 4,4 x 108 

m3. 
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