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ABSTRACT 
 

A Research has been done to determine the aquifer and structure of lithology 
subsurface at Siak Bridge1, 2, and 3 Pekanbaru by using a geoelectric method in 
Wenner and Schlumberger electrode configurations. The current and voltage were 
obtained by using geoelectric equipment. These data were processed by excell to 
acquire the apparent resistivity. The software of Res2Dinv 3.56 and VES were used to 
analyze the data, which yield the real resistivity of rock and subsurface of lithology. The 
interpretations of Res2Dinv 3.56 and VES show that the lithology of Siak Bridge 1, 2, 
and 3 Pekanbaru consists of clay, sand, sand gravel, and hard core such as granite and 
limestone. The compressed aquifer was identified in Siak Bridge 1 and 3 where as Siak 
Bridge 2 was identified as free aquifer. The depth of aqiufer obtained by using 
Res2Dinv and VES differs each other in only 4 meters. 

Keywords : Aquifer, lithology, Schlumberger method, Wenner method  

ABSTRAK 

Penelitian telah dilakukan untuk menentukan akuifer dan lapisan litologi bawah 
permukaan  di Jembatan Siak 1, 2, dan 3 Pekanbaru dengan menggunakan metode 
geolistrik dalam konfigurasi elektroda Wenner dan konfigurasi schlumberger. 
Pengukuran arus dan tegangan diperoleh dengan menggunakan peralatan geolistrik. 
Data tersebut diproses menggunakan excel untuk memperoleh resistivitas semu. 
Pengolahan data menggunakan perangkat lunak Res2Dinv 3.56 dan VES, hasil 
pengolahan data diperoleh nilai resistivitas batuan dan litologi lapisan batuan bawah 
permukaan tanah. Interpretasi dari software Res2Dinv 3.56 dan VES menunjukkan 
bahwa di Jembatan Siak 1, Jembatan Siak 2, dan Jembatan Siak 3 Pekanbaru litologinya 
berupa pasir berlempung, pasir, pasir kerikil, dan batuan keras seperti granit, gamping. 
Akuifer tertekan teridenfikasi di Jembatan Siak 1 dan 3 Pekanbaru dan Jembatan Siak 2 
Pekanbaru diidentifikasi merupakan lapisan akuifer bebas. Kedalaman akuifer yang di 
peroleh dengan menggunakan perangkat lunak VES dan Res2Dinv memiliki perbedaan 
kedalaman hanya berkisar 4 m. 

Kata Kunci : Akuifer, litologi, metode Schlumberger, metode Wenner 
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PENDAHULUAN 

 Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari ketergantungannya terhadap 
air. Air di bumi ini berada di lautan, daratan dan di bawah permukaan tanah yang 
disebut sebagai air tanah. Air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan yang 
mengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul di 
permukaan tanah. 

Kedalaman air tanah di suatu daerah tidak sama dengan daerah lain, tergantung 
dari ketebalan lapisan di atasnya dan kedudukan akuifer. Untuk mengetahui jenis 
lapisan batuan yang dilalui oleh air tanah, maka dilakukan dengan mencari nilai 
resistivitas suatu batuan di bawah permukaan tanah menggunakan metode geolistrik 
tahanan jenis. 

Metode geolistrik merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui sifat 
aliran listrik di dalam bumi dengan cara mendeteksinya di permukaan bumi. 
Pendeteksian ini meliputi pengukuran potensial, arus dan medan elektromagnetik yang 
terjadi baik itu oleh injeksi arus maupun secara alamiah. Salah satu metode geolistrik 
yang sering digunakan dalam pengukuran aliran listrik dan untuk mempelajari keadaan 
geologi bawah permukaan adalah dengan metode tahanan jenis (Telford,1990). 

Metode geolistrik merupakan metode yang banyak sekali digunakan dan hasilnya 
cukup baik. Sebelum pengambilan air tanah dengan sumur dalam (bor dalam) ini 
terlebih dahulu dilakukan penyelidikan awal di atas permukaan tanah untuk mengetahui 
ada tidaknya lapisan pembawa air (akuifer). Pendugaan geolistrik ini dimaksudkan 
untuk memperoleh gambaran mengenai lapisan tanah dibawah permukaan dan 
kemungkinan terdapatnya air tanah. Pendugaan geolistrik ini didasarkan pada kenyataan 
bahwa material yang berbeda akan mempunyai tahanan jenis yang berbeda apabila 
dialiri arus listrik. 
 Penelitian ini menggunakan metode geolistrik resistivitas bertujuan untuk 
memperoleh dan mengetahui lapisan akuifer DAS Siak di Pekanbaru yang berlahan 
kritis dan jenis lapisan litologi DAS Siak di Pekanbaru. Informasi litologi dan akuifer 
tersebut dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan lahan kritis di DAS Siak 
Pekanbaru. Sehingga dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi terjadinya bencana 
banjir dan longsor, erosi dan pendangkalan, serta terjadi berbagai macam pencemaran. 
 

METODE PENELITIAN 

a. Tahap Persiapan 
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan dan mengeset 

peralatan, melakukan survei lapangan di daerah target survei sebelum dilakukan 
penelitian. 

 
b. Tahap Pelaksanaan 

Penentuan posisi titik ukur atau lintasan pengukuran pada peta lokasi, yang 
kemudian dilanjutkan di lapangan. Pengambilan data diawali dengan memasang 
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elektroda dengan model Konfigurasi Wenner dan menghubungkannya dengan 
Resistivitymeter tipe NANIURA model 2115A. Pengambilan data yang kedua dengan 
memasang elektroda dengan model konfigurasi Schlumberger. Teknik pengambilan 
datanya sama, hanya saja di model konfigurasi Schlumberger dilakukan variasi panjang 
AB/2 dan MN/2. Langkah yang terakhir yaitu mencatat nilai arus (I) dan beda potensial 
(∆V). 

 
c.  Tahap Pengolahan Data 
a. Pengolahan Data Konfigurasi Wenner 
Setelah diperoleh data pengukuran, maka dilakukan perhitungan nilai faktor geometri 
(K) dan nilai resistivitas semu (a) untuk seluruh data menggunakan perangkat lunak 
(software) Microsoft Excel Versi 2007. Selanjutnya memodelkan sebaran nilai 
resistivitas batuan bawah permukaan secara dua dimensi (2D) menggunakan software 
Res2Dinv 3.56. Hasil pemodelan secara dua dimensi (2D) ini diinterpretasi dengan 
mempertimbangkan informasi geologi dan data-data fisis yang lain. Hasil interpretasi 
2D berupa sebaran nilai resistivitas batuan.  
b.Pengolahan Data Konfigurasi Schlumberger 
Setelah tahap pengambilan data dilakukan maka tahap selanjutnya adalah tahap 
pengolahan data. Pengolahan data dimulai dari menghitung nilai faktor geometri (K) 
dan nilai resistivitas semu (ρa).  Kemudian untuk menentukan nilai resistivitas batuan 
sesungguhnya dilakukan proses perhitungan inversi menggunakan bantuan Software 
VES (vertical electrical sounding) yaitu nilai resistivitas semu (ρa) dan ½ AB.  Hasil 
dari proses inversi diperoleh nilai resistivitas batuan dan kedalaman dari masing-masing 
lapisan batuan bawah permukaan. Selanjutnya interpretasi hasil dengan 
membandingkan hasil antara pemodelan 2D dan  1D untuk mendapatkan hasil yang 
akurat.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Interpretasi dan Pembahasan 
a. Jembatan Siak 1 di Pekanbaru 

Pemodelan distribusi nilai tahanan jenis material di bawah permukaan bumi di 
sepanjang lintasan pengukuran seperti yang terlihat pada Gambar 1 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Tampilan 2D software Res2Dinv Jembatan Siak 1 Pekanbaru 
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Tabel 1 Hasil Interpretasi sebaran nilai resistivitas batuan Jembatan Siak 1 di 

Pekanbaru 

 
Hasil inversi menunjukkan pada lapisan pertama yang merupakan lapisan penutup  

nilai resistivitasnya adalah 10.25 – 119.75 Ωm yang berada sampai kedalaman 31 m. 
Lapisan ini  diinterpretasikan sebagai lapisan yang mengandung pasir berlempung yang 
mengandung air payau. Lapisan kedua yang berada hingga kedalaman 43 m dari 
permukaan dengan nilai resistivitas 120 – 276.75 Ωm diinterpretasikan sebagai lapisan 
yang terdapat pasir mengandung air tanah sampai kedalaman 12  meter. Lapisan ketiga 
memiliki kedalaman yang mencapai kedalaman 165 m dengan nilai resistivitas 1238 – 
3680 Ωm diinterpretasikan sebagai lapisan yang materialnya pasir dan kerikil yang 
tidak menyimpan air. Lapisan selanjutnya merupakan lapisan batuan keras dengan nilai 
resistivitas >5000 Ωm, seperti granit dan gamping 

Berikut ini merupakan hasil pemodelan menggunakan software VES berupa grafik 
nilai resistivitas sebenarnya, dilengkapi dengan tampilan ketebalan dan kedalaman 
lapisan batuan. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Interpretasi litologi data geolistrik di Jembatan Siak 1 Pekanbaru 

Nilai Resistivitas  Kedalaman  Lapisan 
10.25 – 119.75 Ωm  31 m  Pasir berlempung yang 

mengandung air payau  
120 – 276.75 Ωm  12 m  Pasir yang mengandung 

air tanah  
1238 – 3680 Ωm  44 m hingga 165 m  pasir dan kerikil yang 

tidak menyimpan air  
> 5000 Ωm  > 165 m Batuan keras seperti 

granit, gamping  

0 meter 
Keterangan : 

Lapisan Penutup 

Pasir 

Pasir dan Kerikil 

Batuan Keras 

31.3 m 

47.8 m 

74.4 m 

95.0 Ω m 

196.7 Ω m -
269.1 Ω m 

2198.7 Ω m 

>5000 Ω m 
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Hasil pengolahan data  menunjukkan terdapat 4 lapisan batuan. Lapisan pertama 
nilai resistivitas material yang terbaca 95.0 Ω.m dengan ketebalan lapisan 31.3 m. 
Berdasarkan nilai resistivitas, maka lapisan pertama merupakan pasir berlempung yang 
mengandung air payau, merupakan lapisan permeabilitas. Lapisan pertama ini disebut 
lapisan penutup karena merupakan lapisan paling atas dari permukaan bumi. Lapisan 
kedua nilai resistivitasnya 196.7 Ω.m sampai 269.1  Ω.m dengan ketebalan lapisan 47.8 
m, lapisan ini di interpretasikan sebagai pasir yang mengandung banyak air, dengan 
akumulasi air tanahnya dengan kedalaman 15.7 m karena merupakan lapisan akuifer 
utama jenuh. Lapisan ketiga dengan  nilai resistivitas 2198.7 Ωm memiliki ketebalan 
74.4 m diinterpretasikan sebagai lapisan pasir dan kerikil yang tidak menyimpan air. 
Lapisan keempat dengan nilai resistivitas material 5034.5 Ωm diinterpretasikan sebagai 
lapisan batuan keras seperti batu gamping, granit. Lapisan ini merupakan lapisan paling 
dalam yang dapat diketahui dari pengukuran yang dilakukan. 

 

b. Jembatan Siak 2 di Pekanbaru 
Pemodelan distribusi nilai tahanan jenis material di bawah permukaan bumi di 
sepanjang lintasan pengukuran seperti yang terlihat pada Gambar 3. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Tampilan 2D software Res2Dinv Jembatan Siak 2 Pekanbaru 
 

Tabel 2 Hasil Interpretasi sebaran nilai resistivitas batuan Jembatan Siak 2 di      
Pekanbaru 

Nilai Resistivitas  Kedalaman  Lapisan 
45.65 – 138 Ωm 12 m pasir berlempung yang 

mengandung  air payau  
139 - 296 Ωm 16 m pasir yang  

mengandung air tanah  
1684 – 3372 Ωm 28 hingga 165 pasir dan kerikil yang 

tidak menyimpan air.  
> 5000 Ωm 

 
>165 m batuan keras seperti 

granit dan gamping.  
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Hasil inversi menunjukkan pada lapisan pertama yang merupakan lapisan penutup 
nilai resistivitasnya adalah 45.65 – 138 Ωm yang berada sampai kedalaman 12 m. 
Lapisan ini  diinterpretasikan sebagai lapisan yang mengandung pasir berlempung yang 
mengandung  air payau. Lapisan kedua yang berada hingga kedalaman 30 m dari 
permukaan dengan nilai resistivitas 139 - 296 Ωm diinterpretasikan sebagai lapisan 
yang terdapat pasir yang  menyimpan air sampai kedalaman 16 meter. Lapisan ketiga 
memiliki kedalaman yang mencapai kedalaman 165 m dengan nilai resistivitas 1684 – 
3372 Ωm diinterpretasikan sebagai lapisan yang materialnya pasir dan kerikil yang 
tidak menyimpan air. Lapisan selanjutnya merupakan lapisan batuan keras dengan nilai 
resistivitas >5000 Ωm, seperti granit dan gamping. 

Berikut ini merupakan hasil pemodelan menggunakan software VES berupa grafik 
nilai resistivitas sebenarnya, dilengkapi dengan tampilan ketebalan dan kedalaman 
lapisan batuan. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4 Interpretasi Litologi data Geolistrik di Jembatan Siak 2 Pekanbaru 
 
Hasil pengolahan data  menunjukkan terdapat 4 lapisan batuan. Lapisan pertama 

nilai resistivitas material yang terbaca 94.5 Ωm dengan ketebalan lapisan 12.1 m, yang 
berdasarkan nilai resistivitas merupakan pasir berlempung yang mengandung air payau. 
Lapisan pertama ini disebut lapisan penutup karena merupakan lapisan paling atas dari 
permukaan bumi. Lapisan kedua nilai resistivitasnya 103.8 Ωm dengan ketebalan 
lapisan 32.8 m, lapisan ini diinterpretasikan sebagai pasir berlempung yang 
mengandung permukaan berupa air payau. Lapisan ketiga dengan  nilai resistivitas 
295.2 Ωm memiliki ketebalan 16.4 m diinterpretasikan sebagai lapisan pasir yang 
berupa akuifer. Lapisan keempat dengan nilai resistivitas material 1315.5 Ωm sampai 
4884.4 Ωm diinterpretasikan sebagai lapisan batuan keras seperti batu gamping, granit. 

0 meter 

Keterangan : 

Pasir Berlempung 

Pasir  

Pasir dan Kerikil 

Batuan Keras 

Lapisan Penutup 

12.1 m 

32.8 m 

16.4 m 

84.1 m 

295.2 Ω.m 

<5000 Ω.m 

1315.5 Ω.m 

103.8 Ω.m 

94.5 Ω.m 
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Lapisan ini merupakan lapisan paling dalam yang dapat diketahui dari pengukuran yang 
dilakukan. 

 
c. Jembatan Siak 3 di Pekanbaru 
Pemodelan distribusi nilai tahanan jenis material di bawah permukaan bumi di 
sepanjang lintasan pengukuran seperti yang terlihat pada Gambar 5. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Tampilan 2D software Res2Dinv Jembatan Siak 3 di Pekanbaru 

Tabel 3 Hasil Interpretasi sebaran nilai resistivitas batuan Jembatan Siak 3 di 
Pekanbaru 

Nilai Resistivitas  Kedalaman  Lapisan 
10.5 – 127.4 Ωm 22 m pasir berlempung yang 

mengandung air payau 
178 - 300 Ωm 21 m pasir mengandung air 

tanah 
1359 – 2900 Ωm 43 m hingga 165 m pasir dan kerikil yang 

tidak menyimpan air 
> 5000 Ωm 

 
>165 m batuan keras seperti 

granit dan gamping 
 

Hasil inversi menunjukkan pada lapisan pertama yang merupakan lapisan 
penutup nilai resistivitasnya adalah  10.5 – 127.4 Ωm yang berada sampai kedalaman 22 
m. Lapisan ini  diinterpretasikan sebagai lapisan yang mengandung pasir berlempung 
yang mengandung air payau. Lapisan kedua yang berada sampai kedalaman 43 m dari 
permukaan dengan nilai resistivitas 178 - 300 Ωm diinterpretasikan sebagai lapisan 
yang terdapat pasir mengandung air tanah dengan kedalaman 21 meter. Lapisan ketiga 
memiliki kedalaman yang mencapai kedalaman 165 m dengan nilai resistivitas 1359 – 
2900 Ωm diinterpretasikan sebagai lapisan yang materialnya pasir dan kerikil yang 
tidak menyimpan air. Lapisan selanjutnya merupakan lapisan batuan keras dengan nilai 
resistivitas >5000 Ωm, seperti granit dan gamping. 
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Berikut ini merupakan hasil pemodelan menggunakan software VES berupa grafik 
nilai resistivitas sebenarnya, dilengkapi dengan tampilan ketebalan dan kedalaman 
lapisan batuan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Interpretasi Litologi data Geolistrik di Jembatan Siak 3 Pekanbaru 

Hasil pengolahan data  menunjukkan terdapat 4 lapisan batuan. Lapisan pertama 
nilai resistivitas material yang terbaca 96.0 Ωm dengan ketebalan lapisan 31.5 m, yang 
berdasarkan nilai resistivitas merupakan pasir berlempung yang mengandung air payau. 
Lapisan pertama ini disebut lapisan penutup karena merupakan lapisan paling atas dari 
permukaan bumi. Lapisan kedua nilai resistivitasnya 195.0 Ωm sampai 278.4 Ωm 
dengan ketebalan lapisan 52.1 m, lapisan ini diinterpretasikan sebagai pasir yang 
mengandung banyak air, dengan akumulasi kedalaman air tanah 17.2 m karena 
merupakan lapisan akifer utama jenuh. Lapisan ketiga dengan  nilai resistivitas 2382.9 
Ωm memiliki ketebalan 65.6 m diinterpretasikan sebagai lapisan pasir dan kerikil yang 
tidak menyimpan air. Lapisan keempat dengan nilai resistivitas material 5110.0 Ωm 
diinterpretasikan sebagai lapisan batuan keras seperti batu gamping, granit. Lapisan ini 
merupakan lapisan paling dalam yang dapat diketahui dari pengukuran yang dilakukan. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data dapat diambil beberapa 
kesimpulan, yaitu : 
a. Litologi batuan bawah permukaan di Jembatan Siak 1, 2, dan 3 Pekanbaru sama 

bentuk lapisannya yaitu merupakan pasir berlempung, pasir, kerikil, dan batuan 
keras seperti granit, gamping. 

0 meter 
Keterangan : 

Lapisan Penutup 

Batuan Keras 

Pasir dan Kerikil 

Pasir 

96.0 Ω m 

195.0 Ω m – 
278.4 Ω m 

2382.9 Ω m 

>5000 Ω m 

52.1 m 

65.6 m 

31.5 m 
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b. Lapisan akuifer diantara ketiga Jembatan ini memiliki kedalaman akuifer yang 
berbeda. Jembatan Siak 1 Pekanbaru memiliki kedalaman lapisan  akuifer 31.3 
meter hingga 79.1 meter. Jembatan Siak 2 Pekanbaru memiliki kedalaman lapisan 
akuifer 44.9 meter hingga 61.3 meter. Jembatan Siak 3 Pekanbaru  memiliki 
kedalaman lapisan akuifer 31.5 meter hingga 83.6 meter. 

c. Lapisan pasir Jembatan Siak 1 Pekanbaru diidentifikasi sebagai akuifer tertekan 
dengan nilai resistivitas antara 196.7 Ω m hingga 296.1 Ω m dengan kedalaman 
47.8 meter. Lapisan pasir Jembatan Siak 2 Pekanbaru diidentifikasi sebagai lapisan 
akuifer bebas dengan nilai resistivitas 295.2 Ω m dan kedalamnya 16.4 meter. 
lapisan pasir Jembatan Siak 3 Pekanbaru diidentifikasi sebagai lapisan akuifer 
tertekan dengan nilai resistivitas antara 195.0 Ω m hingga 278.4 Ω m dengan 
kedalaman 52.1 meter. 

d. Berdasarkan hasil inversi data pengukuran VES dan Res2DINV diperoleh nilai 
selisih resistivitasnya. Jembatan Siak 1 Pekanbaru, lapisan pertama memiliki selisih 
nilai resistivitas 4.5 Ω m. Lapisan kedua memiliki selisih nilai resistivitas 7.65 Ω 
m. Lapisan ketiga memiliki selisih nilai resistivitas 253.3 Ω m. Jembatan Siak 2 
Pekanbaru, lapisan pertama memiliki selisih nilai resistivitas 12.5 Ω m. Lapisan 
kedua memiliki selisih nilai resistivitas 0.8 Ω m. Lapisan ketiga memiliki selisih 
nilai resistivitas 204 Ω m. Jembatan Siak 3 Pekanbaru, lapisan pertama memiliki 
selisih nilai resiativitas 11.3 Ω m. Lapisan kedua memiliki selisih nilai resistivitas 
21.6 Ω m. Lapisan ketiga memiliki resitivitas 336.1 Ω m. 

e. Berdasarkan hasil inversi diperoleh perbedaan nilai kedalaman akuifernya, yaitu 
sekitar 4 meter dari setiap Jembatan.   
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