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ABSTRACT 

Increased population growth and development in the Pebatuan Village area created the 

availability of groundwater not evenly distributed in each area. This research aimed to 

determine the depth of groundwater and groundwater quality. Measurements using the 

Schlumberger configuration geoelectric method on two tracks used, with the length of each 

track of 100 m. Based on the results of data processing, the first path of the aquifer layer is at 

a depth of 12-60 meters and a thickness of 48 meters with a resistivity value of 96-113.46 m. 

on the second trajectory the aquifer layer is found at a depth of 11-65 meters and a thickness 

of 54 meters with a resistivity value of 171-196.33 m. The conclusion from the 

determination of the presence of underground water using the geoelectric method of the 

Schlumberger configuration obtained three layers with different resistivities, underground 

water was found in the third layer. Underground water that was taken from the wells of 

residents in the research area. Underground water samples were tested with parameters pH, 

TDS, and Turbidity. Underground water shuold not consumed from the results of the water 

quality test with the parameters previously mentioned if referring to the Regulation of the 

Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 492 of 2010 because the pH 

obtained is < 6.5 or is acidic. 
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ABSTRAK 

Pertambahan penduduk yang meningkat dan pembangunan di daerah Kelurahan Pebatuan 

dimana ketersediaan air tanah tidak merata disetiap daerah. Penelitain ini bertujan 

menentuan kedalaman air tanah dan kualitas air bawah tanah. Pengukuran menggunakan 

metode geolistrik konfigurasi Schlumberger pada dua lintasan, dengan panjang masing-

masing lintasan yang digunakan adalah 100 m. Berdasarkan hasil pengolahan data, pada 

lintasan pertama lapisan akuifer terdapat pada kedalaman 12-60 meter dan ketebalan 48 

meter dengan nilai resistivitas 96-113,46 Ωm. pada lintasan kedua lapisan akuifer  terdapat 

pada kedalaman 11-65 meter dan ketebalan 54 meter dengan nilai resistivitas 171-196,33 

Ωm. Kesimpulan dari penentuan keberadaan air bawah tanah menggunakan metode 

geolistrik konfigurasi Schlumberger didapatkan tiga lapisan dengan resistivitas yang 

berbeda-beda, air bawah tanah ditemukan pada lapisan ketiga. Air bawah tanah yang 

diambil adalah air sumur warga pada daerah penelitian. Sampel air bawah tanah diuji 

dengan parameter pH, TDS dan Kekeruhan. 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 492 Tahun 2010 

dikarenakan pH yang didapat bernilai < 6,5 atau bersifat asam. 

 

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

 Air merupakan sumber daya alam yang 

sangat penting bagi manusia. karena sebagian 

besar kegiatan yang kita lakukan 

menggunakan air. Air dibagi menjadi dua 

klasifikasi yaitu air permukaan tanah dan air 

bawah tanah. Semua air yang berada di 

permukaan tanah seperti air danau dan air 

sungai dikatakan sebagai air permukaan 

tanah, sedangkan 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 (Sosrodarsono et al, 1993). 

Keberadaan air tanah tidak merata 

pada setiap tempat tergantung kondisi 

geologi dan geohidrologinya, maka 

pemanfaatan air tanah untuk mendapatkan 

air bersih harus dilakukan dengan analisis 

potensi air bawah tanah di daerah 

bersangkutan (Kadri, 2016). Ketersediaan 

air tanah sangat bergantung pada Akuifer. 

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. 

Sifat fisika dan komposisi kimia air 

tanah menentukan kualitas air tanah. 

 Kualitas air merupakan sifat air yang 

dipengaruhi oleh kandungan makhluk hidup, 

zat energi atau komponen lain di dalam air. 

Kualitas air dinyatakan dengan beberapa 

parameter yaitu parameter fisika (suhu, 

kekeruhan, padatan terlarut dan sebagainya), 

parameter kimia (pH, BOD, TDS dan 

sebagainya) dan parameter biologi 

(keberadaan plankton, bakteri, dan 

sebagainya) (Effendi, 2003). 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, dan Tingkat 

Kekeruhan. 

Potensi keberadaan air tanah dapat 

diketahui dengan mengidentifikasi formasi 

batuan dari struktur bawah permukaan 

berdasarkan variasi nilai resistivitas dengan 

menggunakan metode geolistrik (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 listrik 

dan untuk mempelajari keadaan geologi 

bawah permukaan adalah metode geolistrik 

konfigurasi schlumberger untuk mengetahui 

potensi air bawah tanah (Telford et al, 

1990). 

 

METODE PENLITIAN 

Observasi Lapangan 

Kelurahan Pebatuan merupakan 

salah satu dari 13 (tiga belas) Kelurahan 

yang ada di Kecamatan Tenayan Raya Kota 

Pekanbaru. Kelurahan Pebatuan pemakaran 

dari Kelurahan Kulim dengan meningkatnya 

kegiatan pembangunan di kota Pekanbaru 

menyebabkan meningkatnya pelayanan 

penduduk di segala bidang yang harus di 

ikuti dengan penyediaan fasilitas oleh 

pemerintah kota Pekanbaru. Tercatat pada 

tahun 2017 jumlah penduduk Kelurahan 
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Pebatuan yaitu 6.285  jiwa yang terdiri dari 

47 RT/ 15 RW (Badan Penanaman Modal 

dan Perizinan Kota Pekanbaru, 2017).  

Lokasi penelitian secara geografis dapat  

dilihat pada Gambar 1. 

  

Gambar. 1 Peta lokasi penelitian (Google 

Maps) 

Keterangan: 

  : Lintasan1 (101° 30'35.2404" 

BT dan 0°27' 55.6524" LU) 

        :   Lintasan2 (101° 30'35.3808" 

BT dan 0°27' 58.2192" LU) 

 

Pengukuran geolistrik 

Pengukuran geolistrik yang 

dilaksanakan di daerah ini menggunakan 

metode pengambilan data secara konfigurasi 

Schlumberger. Adapun langkah langkah 

pengukuran geolistrik ini sebagai berikut: 

a. Mengukur panjang lintasan (100 m).  

b. Menetukan titik tengah lintasan dan 

menandai dengan pasak 

c. Memasang keempat elektroda yaitu dua 

elektroda arus dan dua elektroda potensial 

masing masing 1 m dan 0,2 m dari titik 

tengah seperti Gambar 2  

d. Menghubungkan keempat elektroda 

tersebut dengan resistiviti meter 

menggunakan kabel penghubung.  

e. Mengaktifkan resistivitimeter, kemudian 

melakukan injeksi arus listrik dalam tanah.  

f. Dicatat nilai hambatan (Ω) dan arus (A) 

sebagai hasil pencatatan akhir dari alat 

resistivitimeter.  

g. Memindahkan posisi elektroda sesuai 

dengan aturan konfigurasi Schlumberger, 

kemudian menginjeksikan arus dan mencatat 

hasilnya. Pemindahan dilakukan terus 

sampai melingkupi seluruh panjang lintasan.  

h. Pada pengukuran kedua elektroda 

porensial di geser menjadi 0,3 m dari titik 

tengah dan elektroda atus menjadi 1,5 m dari 

titik tengah 

i. Pada pengukuran ketiga hanya elektroda 

arus yang di perbesar sampai nilai v tidak 

terbaca di alat, kemudan setelah itu perbesar 

jarak elektroda potensial sebesar 1:5 dari 

jarak elektroda arus. 

 

Gambar. 2 Skema kerja pengaturan 

elektroda pada survey resistivitas 

konfigurasi Schlumberger 

Pengujian kualitas air 

a. Pengukuran Nilai pH 

Pengukuran nilai pH menggunakan 

pH meter dilakukan dengan menyalakan 

pH meter yang telah dikalibrasi, kemudian 

mencelupkan elektroda ke dalam sampel 

air pada gelas beker, selanjutnya putar 

elektroda larut menjadi homogen. Setelah 

itu tekan tombol bertuliskan MEAS dan 
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akan muncul kata HOLD di layar. 

Kemudian tunggu beberapa saat sampai 

muncul angka pH yang menunjukkan 

kadar pH dari cairan tersebut dan catat 

angka hasil pengukuran. 

 

b. Menentukan  TDS 

Tekan tombol on pada TDS meter. Lalu 

masukkan 2 probe TDS meter ke sampel 

larutan yang akan diuji. Kemudian tekan 

hold untuk melihat hasilnya jika ingin 

mengeluarkannya dari sampel larutan yang 

diuji. Jika ingin menguji dengan sampel 

yang berbeda lagi bersihkan ujung probe 

dari TDS meter dengan larutan aquades dan 

dikeringkan menggunakan tisu 

c. Pengecekan Kekeruhan 

Menentukan Kekeruhan air menggunakan 

Turbiditi meter dilakukan dengan menekan 

tombol on, kemudian masukkan sampel air 

dalam ruang sampel. Selanjutnya memilih 

mode sinyal rata-rata dengan menekan 

tombol SIGNAL AVERAGE, setelah itu 

tekan tombol READ dan pada monitor akan 

muncul NTU. Angka Turbiditas akan 

muncul dalam NTU yang akan 

menunjukkan kekeruhan air dan catat angka 

hasil pengukuran 

 

Pengolahan Data Geolistrik 

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran 

di lapangan menggunakan metode geolistrik 

konfigurasi Schlumberger dengan jumlah 2 

titik pengukuran. Masing-masing titik 

pengukuran memiliki panjang lintasan 100 

meter. Pengukuran yang diperoleh ialah nilai 

tahanan jenis dan kedalaman secara vertikal 

pada tiap titik yang diukur. Data yang 

didapat diolah menggunakan Software 

Progress. Software Progress yang 

menghasilkan log resistivitas 1D dapat kita 

ketahui nilai resistivitas yang sebenarnya 

dan dapat mengidentifikasi adanya lapisan 

batuan yang terdapat di bawah tanah. 

Kedalaman lapisan di bawah permukaan 

dapat dilihat dari nilai resistivitas jenis 

batuannya.  

 

HASIL DAN PEMBAHSAN 

 Lintasan 1 terletak pada koordinat 

101° 30’35.2404” BT dan 0°27’ 55.6524” 

LU membentang sepanjang 100 meter. Hasil 

perhitungan dan pengolahan data lintasan 1 

menggunakan Software Progress dengan 

metode Schlumberger didapatkan besar nilai 

RMS-errornya yaitu 210,8581% dengan 

kedalaman lapisan yang terbaca pada 

Software Progress mencapai kedalaman 60 

meter. 

Lintasan 2 terletak pada koordinat 

101° 30’ 35.3808” BT dan 0°27’ 58.2192” 

LU membentang sepanjang 100 meter. Hasil 

perhitungan dan pengolahan data lintasan 2 

menggunakan Software Progress pada 

metode Schlumberger didapatkan besar nilai 

RMS-errornya yaitu 8,4745% dengan 

kedalaman lapisan yang terbaca pada 

Software Progress mencapai kedalaman 65 

meter. 

Data lapangan yang diperoleh diolah 

dengan menggunakan software 5rogress dan 

menghasilkan gambar penampang bawah 

permukaan seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 3.a dan 3.b 
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(a) 

 

(b) 

Gambar. 3 Interpretasi Lintasan 1 (a) Interpretasi Lintasan 2 (b) 

 

Gambar 3.a menunjukkan bahwa 

lapisan batuan bawah permukaan secara 

vertikal pada log resistivitas titik VES 1 

terdapat 3 lapisan yaitu pada kedalaman 0-1 

meter dengan nilai resistivitas 135.03 ohm-

meter diinterpretasikan sebagai batu pasir, 

selanjutnya lapisan pada kedalaman 1-12 

meter dengan nilai resistivitas 448.97 ohm-

meter diinterpretasikan sebagai pasir dan 

kerikil, sedangkan lapisan pada kedalaman 

12-60 meter dengan rentang nilai resistivitas 

96.73-113.46 ohm-meter diinterpretasikan 

sebagai akuifer atau tempat terakumulasinya 

air tanah Lapisan bawah permukaan tanah. 

Hasil penelitian konfigurasi Schlumberger 

pada titik VES 2 pada lintasan 2 dilihat pada 

Gambar 3.b. Log resistivitas menunjukkan 

bahwa lapisan batuan bawah permukaan 

secara vertikal pada lintasan 2 terdapat 3 

lapisan yaitu pada kedalaman 0-1 meter 

dengan nilai resistivitas 115.36 ohm-meter 

diinterpretasikan sebagai batu pasir, 

selanjutnya lapisan pada kedalaman 1-11 

meter dengan nilai resistivitas 464.38 ohm-

meter diinterpretasikan sebagai pasir dan 

kerikil, sedangkan lapisan pada kedalaman 

11-65 meter dengan rentang nilai resistivitas 

171-196.33 ohm-meter diinterpretasikan 

sebagai air tanah. 

kualitas air tanah dari pH, TDS, dan 

kekeruhan. Nilai pH terendah terdapat pada 

sampel 5 yaitu sebesar 4,76 dan nilai pH 

tertinggi terdapat pada sampel 1 yaitu 

sebesar 5,87. Sampel yang telah diuji rata-

rata memiliki nilai dibawah 6, sehingga air 

tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Nilai 

TDS pada sampel 1 yaitu 10 mg/L, sampel 2 

sampai 5 yaitu sebesar 97 mg/L, 54 mg/L, 

35 mg/L, dan 187 mg/L. Nilai tersebut bisa 

digunakan sebagai penentuan kualitas air 

secara umum karena dapat mengetahui 
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jumlah anion dan kation serta padatan lain 

yang terlarut dalam air. Namun nilai ini 

tidak dapat menjelaskan bagaimana 

hubungan dan jenis padatan yang terlarut. 

nilai tertinggi tingkat kekeruhan pada 

sampel pertama yaitu 1,25 NTU. Hal dapat 

disebabkan oleh partikel yang tidak terlarut 

seperti pasir, lumpur, tanah, dan bahan 

kimia organik dan anorganik menjadi bentuk 

bahan tersuspensi di dalam air menyebabkan 

kekeruhan dalam air, sehingga 

mempengaruhi organisme baik di dalam dan 

dipermukaan air. Nilai terendah tinggkat 

kekuruhan sampel keempat yaitu 0.29 NTU. 

Kelima sampel ini dapat dikatakan bahwa 

kualitas air untuk parameter tingkat 

kekeruhan ini tergolong tidak tercemar 

sehingga layak untuk digunakan dan layak 

untuk diminum. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil interpretasi nilai 

resistivitas, pada lintasan 1 nilai resistivitas 

berkisar (96,73–448,97) ohm-meter, akuifer 

sudah ditemukan pada lapisan ketiga yaitu 

dengan kedalaman (11–60) meter dan 

ketebalan 49 meter, sedangkan pada lintasan 

2 nilai resistivitas berkisar (115,36–464,38) 

ohm-meter, akuifer sudah ditemukan pada 

lapisan ketiga yaitu dengan kedalaman (11-

65) meter dan ketebalan 54 meter. 

 Hasil uji sampel air sumur warga 

meliputi parameter yang diuji dapat 

dikatakan air sumur tersebut layak 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan 

tidak layak untuk dikonsumsi merujuk dari 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang 

persyaratan air dikarenakan nilai pH < 6,5. 
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