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ABSTRACT 
 

A research has been conducted to determine lithology and aquifer position in Wadya 
Graha I Regency Delima Village Tampan Pekanbaru. Geoelectric 2-D Wenner and 1-D 
Schlumberger configuration methods have been used for the research. Resistivity 
measurement of was conducted at the location using resistivitymeter of Naniura type 
NRD 22 S. Data of this research was processed using software Resistivity 2-D Inversion 
(Res2Dinv) for 2-D Wenner and software Vertical Electrical Sounding (VES) for 1-D 
Schlumberger. The results yields lithology data that consists of four layer formations. 
Both methods shows the same results. Therefore, both methods can be used to 
determine lithology and aquifer layer of a location.  
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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui litologi dan air tanah di perumahan 
Wadya Graha I Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode geolistrik konfigurasi elektroda Wenner 
dua dimensi dan konfigurasi elektroda Schlumberger satu dimensi. Pengukuran di 
lapangan dilakukan menggunakan peralatan Resistivitimeter merek Naniura NRD 22 S, 
pengolahan data menggunakan software Resistivity 2 Dimension Inversion (Res2Dinv) 
untuk data geolistrik konfigurasi elektroda Wenner dan software Vertical Electrical 
Sounding (VES) untuk data geolistrik konfigurasi Schlumberger. Berdasarkan hasil 
pengolahan data menggunakan kedua software diperoleh formasi empat lapisan batuan 
di lokasi penelitian. Hasil kedua metode menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. 
Hal ini berarti bahwa kedua metode dapat digunakan untuk menentukan litologi dan 
lapisan akuifer.  
 
Kata kunci : Geolistrik, Wenner, Schlumberger, litologi, akuifer 
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PENDAHULUAN 
 

Air merupakan sumber daya alam yang mutlak dibutuhkan oleh setiap mahluk 
hidup termasuk manusia sehingga keberadaannya perlu dikelola dengan baik. Kota 
Pekanbaru sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki pertumbuhan penduduk  
dan ekonomi yang cukup tinggi meningkatkan jumlah pemakaian air dalam kehidupan 
sehari-hari. Penggunaan dan pemanfaatan air tanah merupakan salah satu sumber air 
untuk kebutuhan untuk kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang.  

Keberadaan air tanah dan bentuk litologi dapat diketahui dengan metode 
geolistrik. Metode geolistrik adalah salah satu metode eksplorasi dalam bidang 
geofisika dengan memanfaatkan sifat kelistrikan dari lapisan bumi. Metode geolistrik 
ditinjau dari sumber arus listrik yang digunakan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu 
metode potensial diri, polarisasi imbas dan metode pengukuran resistivitas (Telford, 
1976). Penelitian dilakukan dengan metode pengukuran resistivitas dengan mengalirkan 
arus (I) DC ke dalam tanah menggunakan 2 elektroda arus, kemudian beda potensial 
(ΔV) yang terjadi diukur melalui dua elektroda potensial yang pengukuran 
resistivitasnya dilakukan dengan menggunakan konfigurasi Wenner dan Schlumberger.  
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui susunan lapisan batuan di bawah 
permukaan tanah sehingga dapat diketahui bentuk litologi sehingga dapat diketahui 
lapisan penyimpan air tanah atau akuifer. Secara geografis lokasi penelitian terletak 
antara blok B dan blok Z Perumahan Wadya Graha I Panam dengan koordinat 
101°23ʹ57,7ʺ Bujur Timur sampai 101°24´3,4ʺ  Bujur Timur dan 0°29ʹ30,8ʺ Lintang 
Utara sampai 0°29ʹ27,4ʺ Lintang Utara yang diperlihatkan pada lampiran. Penelitian 
dilakukan untuk mengetahui litologi dan akuifer di Perumahan Wadya Graha I Panam  
Kelurahan Delima Kecamatan Tampan menggunakan metode geolistrik konfigurasi 
elektroda Wenner dan Schlumberger.  

Sistematika pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 
dua cara, yaitu data sekunder dan data primer. Langkah awal yang dilakukan adalah 
menyiapkan peralatan yang digunakan dalam penelitian. Peralatan yang digunakan 
resistivitymeter Naniura NRD 22 S yang dilengkapi dengan 2 elektroda arus dan 2 
elektroda potensial, 4 gulungan kabel sepanjang ±300 meter, aki 24 volt, meteran dan 
GPS untuk penentuan koordinat lokasi pengambilan data penelitian. Langkah 
selanjutnya melakukan observasi dan survei lokasi yang dijadikan  tempat untuk 
pengambilan data.  

Pengukuran menggunakan konfigurasi elektroda Wenner dan Schlumberger 
dilakukan dengan memindahkan masing-masing elektroda sesuai dengan aturan 
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konfigurasi yang digunakan. Dari pengukuran dapat diperoleh nilai resistivitas semu 
dengan melakukan perhitungan menggunakan persamaan: 

I
Vka


              (1)  

Faktor geometri untuk konfigurasi Wenner ditunjukkan oleh persamaan  
 푘 = 2휋푎              (2) 

 Konfigurasi elektroda Wenner (Gambar 1), kedua elektroda arus diletakkan di 
luar elektroda potensial. Jarak antar elektroda mempunyai jarak yang sama panjang 
sebesar a. 

 
 
 
 

Gambar 1 Susunan elektroda konfigurasi Wenner 
 

Faktor geometri untuk konfigurasi Schlumberger ditunjukkan oleh persamaan  

   k = π  [( )  ( ) ]
            (3) 

konfigurasi elektroda Schlumberger (Gambar 2), kedua elektroda arus diletakkan di  
luar elektroda potensial. Setengah jarak antara 2 elektroda arus sebesar L, sedangkan 
setengah  jarak antara 2 elektroda potensial sebesar l.  
 
 
 
                                    
 
 
 
   

Gambar 2 Konfigurasi elektroda Schlumberger 
 
Data geolistrik hasil pengukuran berupa nilai arus dan potensial dan faktor 

geometri selanjutnya diolah dengan software Resistivity 2 Dimension Inversion 
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(Res2Dinv) software Vertical Electrical Sounding (VES) untuk konfigurasi 
Schlumberger. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai resistivitas lapisan 
batuan di bawah permukaan bumi sehingga dapat diperoleh jenis lapisan batuan 
berdasarkan referensi yang digunakan kemudian dianalisis lapisan yang mengandung air 
tanah (akuifer).  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan hasil pengukuran konfigurasi elektroda Schlumberger dan 
pengolahan data menggunakan VES, maka diperoleh penampang litologi di Perumahan 
Wadya Graha I yang dapat dilihat pada Gambar 3. Gambar 3 menunjukkan lapisan 
pertama nilai resistivitas material yang terbaca 99.3 Ωm dengan ketebalan 10.2 m 
diinterpretasikan sebagi lapisan pasir yang menyimpan  air tanah, lapisan ini merupakan 
lapisan tanah penutup karena merupakan lapisan paling atas. Lapisan kedua nilai 
resistivitas 285.7 Ωm dengan ketebalan 11.5 m, lapisan ini diinterpretasikan sebagai 
lapisan pasir yang menyimpan air tanah dalam jumlah banyak karena merupakan 
lapisan akuifer utama. Lapisan ketiga dengan nilai resistivitas 2815.9 Ωm sampai 
4662.4 Ωm memiliki ketebalan 94.3 meter diinterpretasikan kerikil kering yang tidak 
menyimpan air. Lapisan keempat dengan nilai resistivitas 5171.7 Ωm diinterpretasikan 
sebagai lapisan batuan keras.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3 Penampang litologi data geolistrik konfigurasi Schlumberger 
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Hasil pengolahan data konfigurasi elektroda Wenner dan pengolahan data 
menggunakan Res2Dinv memperoleh penampang litologi yang diperlihatkan pada 
Gambar  4 

Gambar 4 Penampang litologi konfigurasi Wenner 
 

Gambar 4 menunjukkan lapisan pertama sebagai lapisan tanah penutup dengan 
nilai resistivitas 135 Ωm sampai 210 Ωm yang berada hingga kedalaman 10 meter. 
Lapisan ini diinterpretasikan sebagai pasir yang mengandung air tanah. Lapisan kedua 
dengan ketebalan mencapai 21.6 meter dengan nilai resistivitas 210 Ωm sampai 1225 
Ωm diinterpretasikan sebagai lapisan pasir yang menyimpan air tanah hingga 
kedalaman 18 meter  dan pasir kering yang sangat sedikit menyimpan air tanah dari 18 
meter hingga 21.6 meter. Lapisan ketiga memiliki kedalaman yang mencapai 116 meter 
dengan nilai resistivitas 2500 Ωm sampai 4700 Ωm diiinterpretasikan sebagai lapisan 
kerikil kering yang tidak menyimpan air tanah. Lapisan selanjutnya merupakan batuan 
keras dengan nilai resistivitas  >5000 Ωm, seperti granit dan gamping. 

Hasil analisa kedua metode bahwa lapisan akuifer berada di lapisan kedua 
dengan kedalaman hingga 21.6 meter untuk Schlumberger dan hingga 18 meter untuk 
Wenner. Hasil kedua metode disimpulkan bahwa kedua metode akurat dalam 
menentukan litologi dan lapisan akuifer.  

 
KESIMPULAN 

  
Berdasarkan hasil penelitian di Perumahan Wadya Graha I Pekanbaru 

menggunakan konfigurasi elektroda Schlumberger dan Wenner diperoleh 4 lapisan 
batuan. Hasil analisa kedua metode bahwa lapisan akuifer berada di lapisan kedua 
dengan kedalaman sampai 21.6 meter untuk Schlumberger dan hingga kedalaman 18 
meter untuk Wenner. Hasil kedua metode disimpulkan bahwa kedua metode tidak 
menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menentukan litologi dan lapisan akuifer 
sehingga kedua metode dapat digunakan untuk eksplorasi dangkal.  
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