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ABSTRACT 

Interpretation of groundwater in the Industrial Village of Tenayan, Tenayan Raya 

District has been carried out using the Geoelectric Method, Schlumberger's Rule and 

hydrogeochemistry. This research is motivated by increasing population growth and 

significantly increasing development. This study aims to analyze rock resistivity, 

groundwater potential and groundwater quality. This research was conducted on two tracks 

with the length of each track is 100 meters from west to east and 72 meters from north to 

south. The measurement data is processed using Progress Software. Based on the results of 

data processing, it is known that the path of 1 layer of soil aquifer is at a depth of 20.59 m 

with rock resistivity of 111.18 m and path of 2 layers of aquifer is at a depth of 12.23 m with 

rock resistivity of 104.64 m. Groundwater quality testing in terms of pH parameters was 

obtained in the range (4.48-5.22), TDS parameters ranged (12-34) mg/L, COD <1.9 mg/L, 

and turbidity level (0.15-1.67) NTU. Based on the four parameters of the three samples 

tested, it shows that the water is fit for consumption but special treatment needs to be done 

to neutralize the pH level of the water so that it can be consumed. 
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ABSTRAK 

Interpretasi Air Tanah di Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya 

telah dilakukan dengan menggunakan Metode Geolistrik Aturan Schlumberger dan 

hidrogeokimia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat 

dan pembangunan yang meningkat secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa resistivitas batuan, potensi air bawah tanah dan kualitas air bawah tanah. 

Penelitian ini dilakukan pada dua lintasan dengan panjang masing-masing lintasan adalah 

100 meter dari barat ke timur dan 72 meter dari utara ke selatan. Data hasil pengukuran 

diolah menggunakan Software Progress. Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui pada 

lintasan 1 lapisan akuifer tanah berada pada kedalaman 20.59 m dengan resisvitas batuan 

111.18 Ωm dan lintasan 2 lapisan akuifer berada pada kedalaman 12.23 m dengan resisvitas 

batuan 104.64 Ωm. Pengujian kualitas air tanah ditinjau dari parameter pH didapat berkisar 

(4.48-5.22), Parameter TDS berkisar (12-34) mg/L, COD <1.9 mg/L, dan tingkat kekeruhan 

(0.15-1.67) NTU. Berdasarkan  empat parameter dari ketiga sampel yang diuji menunjukkan 

bahwa air  layak untuk dikonsumsi tetapi perlu dilakukan perlakuan  khusus untuk 

menetralkan kadar pH air tersebut agar dapat dikonsumsi. 

 

 

Kata Kunci : Air Tanah, Geolistrik, Konfigurasi Schlumbeger, Kualitas Air 
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PENDAHULUAN 

 Air merupakan salah satu kebutuhan 

paling penting bagi makhluk hidup. Seiring 

dengan pertumbuhan penduduk maka 

kebutuhan air bersih pun meningkat. Dengan 

banyak nya kebutuhan air bersih , 

keberadaan air bersih menjadi sulit ditemui. 

Keterbatasan air bersih, masyarakat dapat di 

atasi dengan cara mengekplorasi air bawah 

tanah. 

Air tanah merupakan salah satu 

sumber daya air yang sangat penting dalam 

mencukupi kebutuhan manusia, baik untuk 

kebutuhan domestik maupun industri. Jika 

dibandingkan dengan sumber air bersih 

lainnya, maka air tanah mempunyai nilai 

ekonomis yang lebih tinggi karena biaya 

produksi yang rendah dan kualitas lebih baik 

(Delinom, 2007). 

Usaha yang dapat dilakukan untuk 

mengetahui ketersediaan potensi air tanah 

dan persebarannya adalah melakukan survei 

dengan metode geolistrik resistivitas 

konfigurasi Schlumberger, dari beberapa 

konfigurasi elektroda pada metode 

geolistrik, konfigurasi Schlumberger 

menjadi pilihan terbaik dikarenakan 

jangkauannya yang paling dalam (Barker, 

2001). 

Metode geolistrik resistivitas 

konfigurasi Schlumberger juga dapat 

digunakan untuk menentukan akuifer 

kedalaman dan kualitas air akuifer. Metode 

ini dapat memberikan informasi penting 

tentang keterusan dan daya simpan air 

akuifer air tanah dan juga digunakan untuk 

menyelidiki lapisan bawah permukaan 

berdasarkan nilai resistivitas batuannya, 

dengan memperhatikan sifat listrik batuan di 

bawah tanah maka keberadaan akuifer dapat 

diprediksi (Rolia, 2018). 

Berdasarkan survey yang telah 

dilakukan di di Kelurahan Industri Tenayan 

Raya, penggunaan sumur bor pada 

masyarakat umumnya telah banyak 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan 

air bersih, dibandingkan sumur galian/sumur 

timba yang masih digunakan sebagian 

masyarakat kecil, hal ini memiliki indikasi 

bahwa daerah Industri Tenayan Raya 

memiliki potensi air tanah dalam, oleh 

karena itu perlu investigasi untuk 

memastikan fakta tersebut, sehingga potensi 

pemanfaatan air tanahnya dapat 

dikembangkan menjadi luas untuk 

memudahkan dan memenuhi seluruh 

kebutuhan air masyarakat Industri Tenayan. 

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 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,COD dan 

Kekeruhan untuk menentukan kelayakan air 

untuk kebutuhan sehari-hari penduduk. 

 

AKUIFER 

Akuifer berasal dari bahasa latin 

yaitu aqui dari kata aqua yang berarti air 

dan kata ferre yang berarti membawa. 

Menurut arti dari kedua kata tersebut, maka 

akuifer adalah lapisan pembawa air (Todd, 

1980).  

Akuifer juga dapat didefinisikan 

sebagai lapisan tanah yang mengandung air, 

dimana air ini bergerak di dalam tanah 
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karena adanya ruang antar butir-butir tanah 

(Herlambang, 1996). 

Berdasarkan dari kedua pendapat, 

dapat disimpulkan bahwa akuifer adalah 

lapisan bawah tanah yang mengandung air 

dan mampu mengalirkan air. Hal ini 

disebabkan karena lapisan tersebut bersifat 

permeable yang mampu mengalirkan air 

baik karena adanya pori-pori pada lapisan 

tersebut ataupun memang sifat dari lapisan 

batuan tertentu. Contoh batuan pada lapisan 

akuifer adalah pasir, kerikil, batu pasir, batu 

gamping rekahan. 

Lapisan tanah atau batuan yang dapat 

menyimpan dan meloloskan air dinamakan 

dengan akuifer. Jumlah air yang terkandung 

dalam lapisan tanah maupun tebal lapisan 

tanah sangat tergantung dari formasi 

geologi, porositas, recharge dari perlokasi. 

Menurut (Kodoatie, 2012). 

 

Metode Geolistrik 

 Metode geolistrik adalah salah satu 

metode dalam geofisika yang mempelajari 

sifat aliran listrik di dalam bumi. 

Pendeteksian di atas permukaan meliputi 

pengukuran medan potensial, arus dan 

elektromagnetik yang terjadi baik secara 

alamiah maupun akibat penginjeksian arus 

ke dalam bumi. Pada metode geolistrik 

resistivitas, arus listrik diinjeksikan ke 

dalam bumi melalui dua elektroda arus, 

kemudian menukur beda potensial 

menggunakan dua elektroda (Supriyadi, 

2017). 

 Geolistrik merupakan salah satu 

metode geofisika untuk mengetahui 

perubahan nilai resistivitas lapisan batuan di 

bawah permukaan tanah dengan cara 

mengalirkan arus listrik DC (Dirrect 

Current) kedalam tanah. Injeksi arus listrik 

ini menggunakan 2 buah elektroda arus A 

dan B yang ditancapkan ke dalam tanah 

dengan jarak tertentu. Dalam hal ini semakin 

panjang jarak elektroda AB akan 

menyebabkan aliran arus listrik bisa 

menembus lapisan batuan lebih dalam 

(Effendy, 2012). 

 

Konfigurasi Schlumberger 

 Metode geolistrik tahanan jenis, 

dilakukan dengan menginjeksikan arus 

listrik ke dalam bumi melalui dua elektroda 

arus yang terletak diluar konfigurasi. Beda 

potensial yang terjadi diukur melalui dua 

elektroda potensial yang berada di dalam 

konfigurasi. Hasil pengukuran arus dan beda 

potensial untuk setiap jarak elektroda 

tertentu, dapat ditentukan variasi harga 

hambatan jenis masing-masing lapisan di 

bawah titik ukur (titik sounding). 

 
Gambar. 2 Skema kerja pengaturan 

elektroda pada survey resistivitas 

konfigurasi Schlumberger 

 Konfigurasi elektroda cara 

Schlumberger dimana M (P1), N(P2) 

digunakan sebagai elektroda potensial dan 

A(C1), B(C2) sebagai elektroda arus. Untuk 

konfigurasi elektroda Schlumberger, spasi 

elektroda arus jauh lebih besar dari spasi 

elektroda potensial. Secara garis besar 

aturan elektroda ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.3, sehingga diketahui bahwa jarak 

spasi antar elektroda arus adalah AB, 

sedangkan jarak spasi antar elektroda 

potensial adalah MN. Aturan yang harus 

dipenuhi bahwa  AB jauh lebih besar dari 

pada MN (Wijaya. 2009). 
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METODE PENELITIAN 

Observasi Lapangan 

Kelurahan Industri Tenayan 

merupakan merupakan salah satu kelurahan 

yang masuk dalam wilayah administrasi 

Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, 

Provinsi Riau. Luas wilayah Kelurahan 

Industri Tenayan sekitar 19,02 km
2 

atau 

persen dari total luas Kecamatan Tenayan 

Raya. 

Kelurahan Industri Tenayan memiliki 

luas wilayah 19,02km
2
 yang memiliki batas-

batas wilayah adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan sungai 

Siak Kelurahan Limbungan . 

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan 

jl.Harapan Jaya, Harapan Jaya Ujung                    

Kelurahan Bencahlesung. 

c. Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai 

Teleju Kelurahan Rejosari. 

d. Sebelah Timur : berbatasan dengan jl. 70 

Kelurahan Melebung. 

 

 
Gambar. 2 Peta lokasi penelitian (Google 

Maps) 
Keterangan: 

  :Lintasan 1 (101°29'16.0" BT 

dan 0°32'39.2" LU) 

  : Lintasan 2 (101°29'16.2" 

BT dan 0°32'38.6" LU) 

 

Pengukuran Geolistrik 

Pengukuran geolistrik yang digunakan 

adalah metode pengambilan data secara 

konfigurasi Schlumberger.  

Pengambilan data observasi berupa 

data arus dan tegangan semu. Adapun 

langkah langkah pengukuran geolistrik ini 

sebagai berikut: 

a. Menentukan titik tengah lintasan 

pengukuran dan arah lintasan dengan 

menggunakan kompas. 

b. Memasang elektroda arus dan elektroda 

potensial berdasarkan tabel pengukuran 

konfigurasi Schlumberger yang telah 

dibuat. 

c. Menyusun rangkaian resistivitymeter. 

d. Mengaktifkan resistivitymeter kemudian 

melakukan pengukuran dengan cara 

menginjeksikan arus listrik kedalam 

tanah melalui elektroda yang telah 

terpasang.  

e. Mencatat nilai arus lissehtrik (I) dan beda 

potensial (ΔV) yang terukur pada 

resistivitymeter.  

Pengujian kualitas air 

1 Pengujian pH 

Pengukuran nilai pH menggunakan 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. 

2 Pengujian TDS 

Tekan tombol on pada TDS meter. 2 

buah probe TDS meter dimasukkan 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
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dari TDS meter dengan larutan aquades 

dan dikeringkan menggunakan tisu. 

3 Pengujian COD 

Uji Chemical Oxygen Demand (COD) 

dilakukan dengan metode analisis titrimetric 

APHA 5220 C 2012. 

4 Pengujian Tingkat Kekeruhan 

Pengukuran nilai Kekeruhan 

menggunakan Turbidity Meter dilakukan 

dengan menyalakan alat tersebut kemudian 

dikalibrasi dengan menggunakan sampel 

standart dari turbiditas kekeruhan 0,01 NTU 

sampai 7500 NTU. Setelah proses kalibrasi 

selesai masukkan cell sampel dalam ruang 

cell dengan mengorientasikan tanda garis 

pada bagian depan ruang cell. Selanjutnya 

tekan READ dan monitor akan menunjukkan 

NTU, kemudian angka turbiditas akan 

muncul dalam NTU. Catat angka turbiditas 

yang muncul pada monitor. 

 

Pengolahan Data Geolistrik 

Hasil yang didapatkan dari lokasi 

penelitian berupa data resistivitas  yang 

diolah dengan menggunakan software 

progress. Langkah awal penggunaan 

software progress untuk memproses data 

geolistrik yaitu hasil data pengukuran 

berupa nilai elektroda arus, nilai elektroda 

potensial, kuat arus dan tegangan diolah 

dengan program Excel untuk menentukan 

faktor geometri dan nilai resistivitasnya. 

Setalah itu data yang diolah di program 

Excel kemudian diinput ke software 

Progress. Setelah diolah menggunakan 

software progress maka akan muncul 

struktur litologi lapisan bawah tanah serta 

nilai resistivitas dan ketebalan pada setiap 

lapisan. Berdasarkan  nilai tersebut kita 

dapat menentukan potensi air bawah 

tanahnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Interpretasi data dilakukan setelah 

proses perhitungan data dan pengolahan data 

selesai. Lintasan 1 terletak pada koordinat 

101°29'16.0" BT dan 0°32'39.2" LU 

membentang sepanjang 100 meter dari arah 

barat menuju timur. Hasil perhitungan dan 

pengolahan data dengan Software Progress 

untuk Metode Schlumberger diperoleh nilai 

RMS-error sebesar 6.1826% dengan 

kedalaman lapisan yang terbaca sampai 

20.59 meter. 

Lintasan 2 terletak pada koordinat 

101°29'16.2" BT dan 0°32'38.6" LU 

membentang sepanjang 72 meter dari 

selatan menuju utara. Hasil perhitungan dan 

pengolahan data dengan Software Progress 

untuk Metode Schlumberger diperoleh nilai 

RMS-error sebesar 4.0603% dengan 

kedalaman  kedalaman 12.23 meter 

Data lapangan yang diperoleh diolah 

dengan menggunakan software progress dan 

menghasilkan gambar Interface Progress 

pada gambar 3.a.b. 
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(a) 

 
(b) 

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

Berdasarkan Gambar 3.a lapisan 

pertama terletak pada kedalaman (0.00–

4.57) meter dengan nilai resistivitas 231.19 

ohm-meter dan dapat diinterpretasikan 

sebagai lapisan batu pasir. Lapisan kedua 

terletak pada kedalaman (4.57–5.55) meter 

dengan nilai resistivitas 44.60 ohm-meter 

dan dapat diinterpretasikan sebagai lapisan 

lempung. Lapisan ketiga terletak pada 

kedalaman (5.55–7.48) meter dengan nilai 

resistivitas 81.18 ohm-meter 

diinterpretasikan sebagai lapisan lempung. 

Lapisan keempat terletak pada kedalaman 

(7.48–15.64) meter dengan nilai resistivitas 

284.53 ohm-meter diinterpretasikan sebagai 

lapisan batu pasir. Lapisan kelima dan 

keenam terletak pada kedalaman (15.64–

20.59) meter dan lebih dari 20.59  meter 

dengan nilai resistivitas 191.45 ohm-meter 

dan 111.18 ohm-meter diinterpretasikan 

sebagai lapisan batu pasir dan air tanah.   

Pada lintasan kedua, lapisan pertama 

terletak pada kedalaman (0.00–0.65) meter 

dengan nilai resistivitas 451.28 ohm-meter 

dan dapat diinterpretasikan sebagai lapisan 

kerikil. Lapisan kedua terletak pada 

kedalaman (0.65–1.69) meter dengan nilai 

resistivitas 196.58 ohm-meter dan dapat 

diinterpretasikan sebagai lapisan batu pasir. 

Lapisan ketiga terletak pada kedalaman 

(1.69–4.47) meter dengan nilai resistivitas 

204.92 ohm-meter diinterpretasikan sebagai 

lapisan batu pasir. Lapisan keempat terletak 

pada kedalaman (4.47–7.88) meter dengan 

nilai resistivitas 146.64 ohm-meter 

diinterpretasikan sebagai Aluvium. Lapisan 

kelima dan keenam terletak pada kedalaman 

(7.88–12.23) meter dan lebih dari 12.23 

meter dengan nilai resistivitas 449.86 ohm-

meter dan 104.64 ohm-meter 

diinterpretasikan sebagai lapisan kerikil dan 

air tanah. 

KUALITAS AIR 

 Uji kualitas air ini menggunakan tiga 

sampel air, dimana sampel yang digunakan 

adalah air sumur bor rumah warga yang 

lokasinya tidak jauh dari lokasi penelitian. 

 

KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil pengukuran nilai 

resistivitas di jl. Tenayan Jaya  Kecamatan 

Kualitas 

pH TDS 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

Kekeruhan 

 

5.16 

 

34 

 

<1.9 

 

1.67 

 

4.48 

 

30 

 

<1.9 

 

0.15 

 

5.22 

 

12 

 

<1.9 

 

1.08 
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Tenayan Raya  di interpertasikan untuk 

lintasan 1 lapisan tanah yang di dapatkan 

dengan nilai resistivitas berkisar antara lain 

(231.19 ohm-meter–111,18 ohm-meter) 

dengan kedalaman yang didapatkan sampai  

20.59  meter dengan litologi lapisan yaitu 

batu pasir, lempung, dan air tanah. Lintasan 

2 lapisan tanah yang di dapatkan dengan  

nilai resistivitas berkisar antara (451.28 

ohm-meter–104.64 ohm- meter) dengan 

kedalaman yang didapatkan sampai 12.23 

meter, sedangkan untuk interpertasi litologi 

lapisan yaitu kerikil, batu pasir,aluvium dan 

air tanah.  

2. Hasil interpretasi nilai resistivitas, 

pada lintasan 1 lapisan air tanah (akuifer) 

terdapat pada lapisan keenam yaitu dengan 

kedalaman 20.76  meter dengan nilai 

resitivitas 110.64 ohm-meter dan pada 

lintasan 2 lapisan air tanah (akuifer) terdapat 

pada lapisan  keenam dengan kedalaman 

12.23  meter dengan nilai resitivitas 104.64 

ohm-meter. 

3. Uji kualitas air pada sampel 1 

menunjukkan hasil untuk parameter pH 

5.16, TDS 34 mg/L, COD <1.9 mg/L dan 

kekeruhan 1.67 NTU. Pada sampel 2 

menunjukkan hasil untuk parameter pH 

4.48, TDS 30 mg/L, COD <1.9 mg/L dan 

kekeruhan 0.15 NTU. Pada sampel 3 

menunjukkan hasil untuk parameter pH 

5.22, TDS 12 mg/L, COD <1.9 mg/L dan 

kekeruhan 1.08 NTU. Berdasarkan  empat 

parameter dari ketiga sampel yang di uji 

menunjukkan bahwa air  layak untuk di 

konsumsi tetapi perlu dilakukan perlakuan  

khusus untuk menetralkan kadar pH air 

tersebut agar dapat dikonsumsi dengan 

aman. 
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