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ABSTRAK 

Daerah penelitian merupakan salah satu proyek pembangunan PLTG/MG 

milik PT.PLN, dibutuhkan survei pendahuluan sebelum pembangunan 

pembangkit salah satunya yaitu survei metode Resistivitas dan uji kualitas air 

tanah. Metode resistivitas pada penelitian ini berguna untuk menentukan 

kedalaman yang berpotensi sebagai akuifer serta persebaran air tanahnya. Pada 

penelitian ini air tanah berguna sebagai cooling system radiator pembangkit 

listrik serta kebutuhan operasional pembangkit. Pada penelitian ini metode 

resistivitas yang digunakan yaitu resistivitas 1D dengan konfigurasi 

schlumberger, resistivitas 2D dengan konfigurasi wenner, dan Pemodelan 3D. 

Hasil pengolahan data dan interpretasi menunjukan bahwa jenis akuifer daerah 

penelitian merupakan akuifer tertekan dengan adanya lapisan impermeable 

(lempung). Titik 1 pada 42 m – 60 m dengan nilai resistivitas 1 - 6 ohm.m, Titik 

2 pada 34.9 m - 60 m diduga dengan resistivitas 1 - 6 ohm.m. Titik 3 pada 42 m 

– 60 m dengan resistivitas 1 - 6 ohm.m. Titik 4 34.9 m - 58.3 m diduga adalah 

akuifer air tanah dengan resistivitas 1 - 6 ohm.m. Titik 5 pada 29.9 m - 57.9 m 

diduga dengan resistivitas 1 - 10 ohm.m. Distribusi persebaran akuifer terlihat 

pada cross section pemodelan 3D dari data 1D menunjukkan ketebalan lapisan 

akuifer yaitu 8 m hingga 28 m dibawah lapisan impermeable (lempung) dengan 

memiliki volume akuifer berkisar 980.962,5148 meter kubik. BH 1 memiliki 

memiliki TDS 22780 mg/L , serta kandungan sulfat sebesar sebesar 3983 mg/l 

termasuk ke tipe semen Portland 5. Pada air bor BH 4 memiliki TDS 21700 

mg/L, Sulfat sebesar 3637 mg/l termasuk ke tipe semen Portland 5 dan Air Sumur 

daerah setempat pada kedalaman 45 meter memiliki TDS  61 mg/L, kadar 

klorida (Cl) hasil uji laboratorium menunjukan hasil 23 mg/l, kualitas air sumur 

setempat menjadi acuan serta memenuhi standar dalam water treatment plant 

pembangkit. 

 

Kata kunci  : Air Tanah, Resistivitas, schlumberger, wenner 
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ABSTRACT 

The research area is one of the PLTG / MG development projects owned by 

PT. PLN, requiring a preliminary survey before the construction of the plant, 

one of which is the resistivity method survey and groundwater quality testing. 

The resistivity method in this study is useful for determining the depth of potential 

aquifers as well as the distribution of groundwater. In this study, groundwater is 

useful as a cooling system for power plant radiators and generating operational 

needs. In this study, the resistivity method used is 1D resistivity with 

Schlumberger configuration, 2D resistivity with Wenner configuration, and 3D 

Modeling. The results of data processing and interpretation show that the type 

of aquifer in the study area is a distressed aquifer in the presence of an 

impermeable layer (clay). Point 1 at 42 m - 60 m with resistivity value of 1-6 

ohm.m, Point 2 at 34.9 m - 60 m is expected with a resistivity of 1-6 ohm.m. Point 

3 at 42 m - 60 m with resistivity 1-6 ohm.m. Point 4 34.9 m - 58.3 m is thought to 

be a groundwater aquifer with a resistivity of 1-6 ohm.m. Point 5 at 29.9 m - 57.9 

m is estimated with a resistivity of 1-10 ohms. The distribution of aquifer 

distribution seen in the cross-section of 3D modeling from 1D data shows the 

thickness of the aquifer layer which is 8 m to 28 m below the impermeable layer 

(clay) with aquifer volume ranging from 980,962.5148 cubic meters. BH 1 has 

TDS 22780 mg / L, and sulfate content of 3983 mg / l, including Portland type 

cement 5. In drill water BH 4 has TDS 21700 mg / L, Sulfate at 3637 mg / l 

including Portland 5 type cement and local area well water at a depth of 45 

meters has a TDS of 61 mg / L, chloride (Cl) laboratory test results show the 

results of 23 mg / l, local well water quality is a reference and meets the 

standards in the plant's water treatment plant. 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Potensi air tanah didasarkan dari kondisi geologi meliputi hidrologi, sistem 

akuifer daerah, geomorfologi dan curah hujan (Ekaprathama, 2017). Menurut 

Purnama (2019) dari tipe dan distribusi batuan pada struktur geologi dapat 

diidentifikasi tipe dan distribusi akuifer yang ada meskipun tidak semua batuan 

berfungsi sebagai akuifer. Kondisi air tanah dapat diketahui dari kondisi akuifer. 

Dalam (Todd, 1980) akuifer merupakan suatu lapisan batuan yang mempunyai 

struktur sehingga memungkinkan air untuk masuk serta bergerak melaluinya 

pada kondisi normal. 

Air tanah (ground water) merupakan air yang terdapat pada lapisan batuan 

yang dapat menyimpan dan meloloskan air dikenal dengan istilah akuifer, air 

tanah biasanya terdapat pada lapisan pasir (Bakri, 2003). Menurut Kodoatie 

(1996) sumber daya air tanah bersifat renewable (dapat diperbaharui secara 

alami), disebabkan groundwater sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari siklus hidrologi di bumi, yang terdapat pada formasi geologi tembus air, 

dikenal dengan reservoir air tanah yaitu formasi pengikat air yang 

memungkinkan jumlah air yang cukup besar untuk bergerak melaluinya. 

Kuantitas air tanah dapat mengalami penurunan kemampuan penyediaan 

apabila jumlah yang digunakan melebihi dari ketersediaannya (Septianingsih 

dkk., 2018). Dalam mengetahui potensi dari air tanah terdapat beberapa metode 

geofisika. Salah satunya dengann metode resistivitas menggunakan prinsip sifat 

aliran listrik pada bawah permukaan tanah (subsurface) (Kanata,dan Zubaidah., 

2008). Keunggulan metode ini yaitu dapat digunakan untuk mengadakan 

eksplorasi dangkal yang dapat menggambarkan kondisi bawah permukaan 

melalui identifikasi terhadap beda nilai resistivitas perlapisan secara baik. 

Identifikasi di atas permukaan bumi meliputi pengukuran medan potensial arus 

serta elektromagnetik yang terjadi baik secara alami atau dengan penginjeksian 

arus ke dalam tanah.  

PT. PLN akan membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG/MG) di 

daerah Kotawaringin barat Kalimantan Tengah guna memenuhi kebutuhan listrik 

yang terus meningkat. Namun diperlukan beberapa survei dalam studi sebelum 

pembangunan pembangkit salah satunya yaitu metode resistivitas. Dalam 

penelitian ini resistivitas diperlukan sebagai dasar penentuan kedalaman lapisan 

akuifer serta persebaran air tanah yang berguna dalam cooling system radiator 

pembangkit dan kebutuhan operasional pembangkit. 

Penelitian terdahulu terkait metode resistivitas ini sendiri telah dilakukan 

oleh (Naryanto dan Nurhidayat, 2018) dengan judul Analisis potensi air tanah 

berdasarkan pengukuran geolistrik 2D di daerah Kapuas, provinsi Kalimantan 

Tengah dari hasil penelitian didapatkan hasil yang menggambarkan letak akuifer 

air tanah sesuai dengan target kedalaman. Serta Penentuan Lapisan air tanah 
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dengan metode resistivitas 1D schlumberger di kabupaten balangan, Kalimantan 

selatan (Wahyono dan Wianto, 2008) dengan hasil penggambaran vertikal letak 

akuifer dengan baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Adapun masalah yang dihadapi pada pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagaimana memodelkan resistivitas 3D 

2. Bagaimana menentukan persebaran akuifer di lokasi penelitian? 

3. Bagaimana mengintegrasikan hasil data uji kualitas air tanah dengan 

data geolistrik resistivitas? 

 

1.3 Batasan masalah 
1. Penelitian menggunakan metode Resistivitas 1D konfigurasi 

schlumberger dan metode Resistivitas 2D konfigurasi wenner. 

2. Data sekunder pada penelitian ini yaitu uji kualitas air tanah sebagai 

referensi dalam penetuan kualitas air tanah yang diteliti. 

3. Penelitian ini dilakukan di desa sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, 

Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memodelkan resistivitas 3D 

2. Menentukan kedalaman lapisan akuifer 

3. Menentukan distribusi persebaran air tanah serta ketebalannya, dan 

kualitas air tanah  

1.5 Manfaat Penelitian 
1. Memberikan informasi bagi instansi terkait dalam hal ini PT PLN Pusat 

Enjiniring Ketenagalistrikan tentang metode geolistrik tahanan jenis 

sebagai salah satu metode untuk menentukan letak dan akuifer dalam 

proyek pembangunan PLTG/MG. 

2. Sebagai referensi kepada PT.PLN dalam melakukan pengeboran air 

tanah serta meminimalisir pengeluaran anggaran pengeboran. 

 

  



 

3 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar Teori 
2.1.1 Geologi Regional 

2.1.1.1 Fisiografi Regional 

Daerah penelitian termasuk ke dalam Peta Geologi Lembar 

Pangkalanbun, Kalimantan (Hermanto drr., 1994). Pada batuan Pratersier, 

sedimen tersier diendapkan diatasnya. Di bagian utara daerah penelitian terdapat 

muara sungai-sungai besar yang mengalir dari daratan Kalimantan Tengah, yaitu 

Sungai Kotawaringin yang bermuara di Teluk Kotawaringin dan Sungai Kumai 

yang bermuara di Teluk Kumai.Formasi Kuayan merupakan batuan tertua yang 

tersingkap di Lembar Pangkalanbun, yang berumur Trias di atas Formasi Kuayan 

secara selaras diendapkan batuan Fomasi Dahor (Tod). (Hermanto dkk, 1994) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Fisiografi Regional Lembar Pangkalanbun 

2.1.1.2 Stratigrafi Regional 

Kalimantan Tengah berasal dari endapan atau batuan yang terjadi dalam 

cekungan - cekungan sedimen dan daerah pegunungan yang terbentuk oleh 

aktivitas magma ataupun proses malihan. Cekungan yang berada di Kalimantan 

Tengah terdiri dari: 

1. Cekungan Kutai (bagian Utara - Timur Laut Kalimantan Tengah).  

2. Cekungan Barito (bagian Tengah – Selatan - Timur Kalimantan 

Tengah) 

3. Cekungan Melawi (perbatasan dengan Kalimantan Barat) 

 

Berdasarkan tatanan tektonik regional daerah penelitian terletak di 

bagian barat cekungan barito. (Van Bemmelen, 1949). Cekungan Barito 

memiliki batuan dasar berupa batuan Pra-Tersier yang terdiri dari Igneous Rock 

(batuan beku) bersifat granitik dan andesitik dan metamorf (Batuan Malihan) 
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terdiri dari perselingan batulanau dengan batupasir halus sampai kasar dengan 

sisipan konglomerat dan breksi. Menurut Sikumbang dan Heryanto (1987) diatas 

batuan Pra-Tersier ini diendapkan batuan sedimen Tersier yang terdiri dari tua 

ke muda yaitu:  

1. Formasi Tanjung 

2. Formasi Berai 

3. Formasi Warukin 

4. Formasi Dahor 

5. Endapan Kuarter (Aluvium) 

6.  
Gambar 2. 2 Peta Geologi Regional daerah penelitian 

2.1.1.3 Sejarah Geologi 

Dilihat dari proses pembentukannya, pada daerah penelitian ini 

didominasi oleh dataran gambut. Gambut merupakan lahan basah dari timbunan 

material organik sisa pohon, lumut, rerumputan dan hewan yang telah mati 

membusuk kemudian menumpuk ribuan tahun hingga membentuk endapan 

tebal. Area gambut ditemukan pada area yang memiliki genangan air, seperti 

Lokasi 

Penelitian 
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cekungan antar sungai, rawa, dan daerah pesisir. Pada kedudukan stratigrafi 

daerah penelitian terdapat beberapa batuan yaitu Formasi Dahor berumur Miosen 

Tengah sampai Plio - Plistosen terdiri atas konglomerat, batupasir, dan 

perselingan lempung yang mengandung sisipan lignit dengan lingkungan 

pengendapan peralihan, dengan tebal formasi sekitar 500 m. Tidak dijumpai fosil 

sebagai penunjuk waktu, tetapi umur didasarkan pada posisi stratigrafinya 

terhadap formasi yang lebih tua dan lebih muda. Selanjutnya, batuan yang lebih 

muda adalah Endapan Rawa (Qs) dan Aluvium (Qa). Endapan rawa terdiri atas 

gambut, lempung kaolinit, lanau sisipan pasir dan dan sisa tumbuhan. 

Diperkirakan endapan rawa tersebut berumur Plistosen Akhir hingga Holosen 

Awal. Aluvium terdiri atas lumpur, lempung, pasir, kerikil, dan kerakal. Pada 

umumnya aluvium dijumpai sebagai endapan sungai dan pantai. Daerah 

penelitian terdapat di dekat pantai, teluk kumai. 

2.1.2 Siklus Hidrologi 

Konsep pergerakan air dalam lautan, air permukaan (danau, sungai, atau 

rawa), air tanah, atmosfer, dan biosfer yang bisa memiliki wujud padat, cair atau 

gas disebut Siklus Hidrologi. Dalam UU No. 7 Tahun 2004, Bab 1 Pasal 1 

mendifinisikan Air tanah merupakan air yang berada dalam laporsan tanah atau 

batuan dibawah permukaan tanah. Air Tanah merupakan air yang mengisi rongga 

dalam lapisan geologi. Air tanah diartikan sebagai air yang berada di subsurface 

(bawah permukaan bumi). Air tanah (groundwater) berasal dari air hujan dan air 

permukaan yang mengalami infiltration (meresap) ke zona tak jenuh (zone of 

aeration) dan meresap hingga zona jenuh (zone of saturation) serta menjadi air 

tanah (groundwater). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Siklus Hidrologi 
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Menurut kedudukannya terhadap muka tanah, air tanah dapat 

dikelompokkan menjadi air tanah dangkal ataupun air tanah dalam. Air tanah 

dalam berlokasi jauh di bawah permukaan, sementara air tanah dangkal berlokasi 

didekat permukaan. Dangkal bisa didefinisikan memiliki kedudukan kurang dari 

40 meter (angka ini tergantung kesepakatan) di bawah muka tanah, sedangkan 

kedudukan dalam lebih dari nilai tersebut (Soetrisno, 2002). Menurut Kodoatie 

(1996) Dinamika Karakteristik air tanah dipengaruhi oleh proses aliran air tanah 

yang melalui lapisan batuan penyusun akuifer seiring waktu dan proses geologi. 

Menurut Waspodo (2015) Penyelidikan geologi bawah permukaan perlu 

dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan air tanah, karena keberadaannya 

tidak menyebar secara merata dan air tanah memiliki sifat yang unik dan spesifik 

 

Hidrogeologi termasuk bagian dari hidrologi (sub-surface hydrology) yang 

membahas persebaran dan dinamika (pergerakan) aliran air dalam tanah/batuan 

pada bagian kerak bumi dan umumnya pada akuifer (lapisan pembawa air). Siklis 

Hidrologi Air merupakan suatu hal sangat krusial bagi kehidupan makhluk hidup 

(termasuk manusia). Tidak akan ada kehidupan, apabila tanpa air. Dalam 

Kodoatie (1996) Angin dari permukaan laut dan daratan akan membawa uap air 

yang disebabkan oleh sinar matahari. Sebelum butir air turun ke bumi dalam 

bentuk hujan, hujan es dan salju mengalami proses pendinginan dan kondensasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Peta CAT hidrogeologi provinsi Kalimantan tengah 

(Pamsimas, 2019) 
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Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan kesesuaian formasi 

geologi yang bertujuan pengisian air tanah adalah tipe akuifer, karakteristik zona 

tanah tidak jenuh, serta karakteristik zona tanah jenuh. Berbagai Tipologi sistem 

akuifer mencirikan kondisi geologi dan hidrologi suatu cekungan air tanah, 

berikut ini berbagai tipologi sistem akuifer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Model ideal tipologi sistem akuifer di Indonesia (a) sistem akuifer 

endapan gunung api; (b) sistem akuifer batuan sedimen terlipat; (c) 

sistem akuifer endapan alluvial sungai; (d) sistem akuifer batuan 

kristalin. (Fetter, 1994) 

 

Menurut Kodoatie (2012), tipe akuifer terdiri dari tiga jenis, yaitu: 

a. Unconfined Aquifer (Akuifer Bebas) memiliki definisi akuifer yang. 

mempunyai lapisan pembatas hanya pada bagian bawah saja dan tidak ada 

pemisah lapisan atasnya, yaitu pada muka air tanah. 

b. Confined Aquifer (Akuifer tertekan) memiliki definisi akuifer yang 

mempunyai pembatas pada lapisan atas dan bawahnya merupakan 

pembatas yang impermeable (tidak lolos air) menyebabkan air muncul di 

atas formasi tertekan pada bagian bawahnya. 

c. Leaky aquifer (Akuifer semi tertekan) merupakan jenis akuifer yang 

memiliki air yang jenuh dan dibatasi oleh lapisan atas berupa aquitard dan 

lapisan bawah yang merupakan Aquiclude. Leaky Aquifer adalah akuifer 

yang sempurna karena lapisan atas dibatasi oleh lapisan semi-permeable 

dan lapisan bagian bawah adalah lapisan permeable atau semi-permeable 

 

2.1.3 Penyebaran Air Tanah 

Pada dasarnya kondisi geologi sangat mempengaruhi potensi air tanah 

terutama yang berkaitan konfigurasi akuifer, struktur geologi, geomorfologi dan 

curah hujan (Ekaprathama, 2017). Tipe dan distribusi akuifer dapat diidentifikasi 

dari distribusi batuan struktur geologi meskipun tidak seluruh batuan dapat 

berfungsi sebagai akuifer. Terdapat dua pembagian zona pada pengelompokan 

air tanah yaitu Zona jenuh air dan Zona tidak jenuh. Batas kedua zona tersebut 
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disebut Water Table (Muka Air Tanah). Zona jenuh air seluruh porinya terpenuhi 

oleh air, air pada zona ini disebut sebagai air tanah berbeda dengan zona tidak 

jenuh, pori dari batuan pada zona tidak jenuh sebagian terisi oleh air dan sebagian 

lagi terisi oleh air tanah, air yang terdapat pada zona ini tidak termasuk dalam 

penggolongan dari groundwater (Air Tanah).  

Kondisi atau keadaan yang mempengaruhi keterpadatan air tanah pada 

suatu daerah Iklim/musim (banyak hujan dan evapotranspirasi) adalah keadaan 

geologi keadaan Geomorfologi, pengaruh aktivitas manusia dan keadaan 

penutup lahan (Land Cover). Air Meteorik adalah air tanah yang berawal dari air 

hujan mengalami peresapan masuk ke tanah. Juvenile Water atau Magmatic 

Water dapat diklasifikasikan menurut asalnya yaitu magnetic water, volkanik 

water yang memiliki temperatur hangat atau panas dan memiliki kandungan 

belerang yang tinggi serta cosmic berasal dari ruang angkasa bersama dengan 

meteorit.  

Menurut Suyono (1995) Tipe air yang memiliki genesa hasil dari proses 

geologi seperti kompaksi, metamorfosa dan sedimentasi dikenal dengan istilah 

Rejuvenate water, yang memiliki 2 tipe yaitu Metamorf water dan Connate 

water. Air yang terjebak dalam endapan pada saat proses sedimentasi (air 

biasanya payau sampai asin) disebut dengan istilah Connate water. 

2.1.4 Kualitas Air Tanah 

Karakteristik kualitas air tanah dipengaruhi oleh gerakan ke bawah dari 

air pada daerah imbuhan (perkolasi) dan gerakan lateral melalui akuifernya 

(aliran bawah). Menurut Linsley (1982) Efektif atau tidaknya proses penjernihan 

itu dipengaruhi oleh kedalaman tanah diatas muka air tanah (water table), jenis 

tanah dan konsentrasi bahan pencemar di dalam air yang berperkolasi. Jika muka 

air tanahnya relatif dalam atau tanahnya kurang berpori proses penjernihan akan 

lebih bagus, dan imbuhan akuifernya akan terhindar dari bahan-bahan organik 

yang bisa menurunkan kualitas air tanah. Namun jika muka air tanahnya dangkal 

serta tanahnya berpori, gas-gas terlarut, nitrat, sulfat, senyawa organik yang 

terlarut dan garam yang terlarut dapat masuk ke dalam sistem air tanah. 

Kadar mineral terlarut di dalam air dapat mempengaruhi jenis 

pemanfaatan air oleh industri. Misal keberadaan ion kalsium dan magnesium 

dapat mengganggu fungsi ketika air digunakan sebagai pembersih dan mampu 

membentuk deposit karbonat. Proses penanganan air dengan kondisi seperti ini 

dilakukan dengan menukar ion tersebut dengan natrium, dan senyawa 

magnesium dan kalsium akan mengendap (Babbitt dkk., 1949). 

Bukan hanya itu, ketika berperkolasi air tanah juga melarutkan mineral 

yang terkandung dalam lapisan tanah dan batuan, sehingga kadar mineral dalam 

air tanah menjadi tinggi. Batuan yang mudah terlarut dapat menambahkan 

mineral terlarut secara mencolok, khususnya kalsium bikarbonat ( Ca(HCO3)2 ), 

magnesium bikarbonat ( Mg(HCO3)2 ), kalsium sulfat (CaSO4), magnesium 

sulfat (MgSO4). Mineral-mineral ini sesungguhnya tidak berbahaya bagi 
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kesehatan, asalkan tidak melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan seperti 

yang tertera dalam Permenkes Nomor 416 Tahun 1990 tentang Standar Kualitas 

Air Bersih dan Air Minum. 

 

2.1.5 Resistivitas Batuan 

Dalam batuan, derajat pelapukan, dan rekahan yang terisi oleh air tanah 

mempengaruhi nilai resistivitas batuan tersebut. Batuan sedimen memiliki 

kelululus air yang baik dan memiliki kandungan air. Dalam range nilai 

resistivitas, batuan sedimen memiliki nilai yang lebih rendah. Air tanah dan tanah 

basah memiliki resistivitas rendah. Tanah Pasiran memiliki resistivitas lebih 

tinggi daripada tanah lempungan. Nilai resistivitas memiliki harga yang tumpang 

tindih antara beberapa jenis batuan dan tanah/soil. Hal ini dikarenakan 

resistivitas jenis batuan tertentu atau contoh tanah tergantung pada beberapa 

faktor antara lain porositas, tingkat kejenuhan air dan konsentrasi garam terlarut. 

Berikut nilai resistivitas menurut Haliday (1991) dan Telford (1990) : 

 

Tabel 2. 1 Resistivitas dari jenis batuan, mineral dan cairan kimia (Haliday, 

1991) 

Material Resistivitas (Ohm.m) 

Air (Udara) 0 

Sandstone (Batu pasir) 200-800 

Sand (Pasir) 1-1000 

Clay (Lempung) 1-100 

Ground Water (Airtanah) 0.5-300 

Sea water (Air asin) 0.2 

Dry Gravel (Kerikil Kering) 600-10000 

Alluvium (Aluvium) 10-800 

Gravel (Kerikil) 100-600 

 

Tabel 2. 2 Resistivitas dari jenis batuan, mineral (Tellford 1990): 

Material Resistivitas (Ohm.m) 

Clay/lempung 1 - 100 
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Silt/lanau 10 - 200 

Marls/batulumpur 3 - 70 

Kuarsa 10-2 x 108 

Sandstone/BatuPasir 50 - 500 

Limestone/Batukapur 100 - 500 

Lava 100-5 x 104 

Air tanah 0,5 - 300 

Air laut 0,2 

Breksi 75 - 200 

Andesit 100 - 200 

Tufa vulkanik 20 - 100 

Konglomerat 2x103 - 104 

 

2.1.6 Metode Geolistrik 

Geolistrik merupakan metode geofisika yang berprinsip dari sifat aliran 

listrik di dalam bumi dan cara identifikasinya di permukaan bumi. Menurut 

Kanata dan Zubaidah tahun (2008) identifikasi termasuk dalam pengukuran arus, 

beda potensial, dan elektromagnetik alamiah maupun akibat penginjeksian arus  

Pemodelan pada skala laboratorium untuk penelitian resistivitas 

sejumlah sampel batubara dari Tambang Air Laya yang dilakukan oleh Azhar 

dan Handayani (2004) menggunakan konfigurasi Wenner dan Schlumberger, 

metode tahanan jenis telah banyak digunakan untuk berbagai kepentingan 

eksplorasi lapisan dangkal (Shallow Surface). Metode tahanan jenis 

(Resistivitas) adalah  metode geofisika yang menggunakan pengukuran 

resistivitas semu pada suatu medium. Akuisisi menggunakan konfigurasi wenner 

dan schlumberger menggunakan elektroda sejumlah 4 (empat), dengan rincian 2 

(dua) elektroda arus dan 2 (dua) elektroda potensial. Hasilnya menunjukan 

bahwa nilai beda potensial dan arus setiap jarak elektroda, dapat di variasi harga 

resistivitas dari masing - masing lapisan di bawah titik ukur (titik sounding). 

2.1.7 Konfigurasi Wenner dan Schlumberger 

Konfigurasi Wenner dikenalkan oleh Wenner pada tahun 1915 termasuk 

kedalam metode resistivitas 2D (dua dimensi), konfigurasi Wenner merupakan 

salah satu konfigurasi yang sering digunakan dalam eksplorasi geolistrik dengan 

konfigurasi jarak spasi yang memiliki panjang sama (r1 = r4 = a dan r2 = r3 = 2a). 

Jarak antara elektroda arus adalah 3 kali dari jarak elektroda potensial, antara 

titik sounding dengan jarak potensial adalah 
𝑎

2
, oleh sebab itu jarak elektroda 
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arus dengan titik sounding-nya adalah 
3𝑎

2
. Target kedalaman yang mampu 

dicapai dari metode ini adalah 
𝑎

2
. Pada akusisi data, susunan elektroda potensial 

dan elektroda arus diposisikan simetris dengan titik sounding. Diantara elektroda 

arus dan elektroda potensial pada konfigurasi wenner memiliki jarak yang sama. 

 
Gambar 2.4 Elektroda arus dan elektroda potensial dalam konfigurasi Wenner. 

 

Gambar menunjukan bahwa jarak AM = NB = a dan jarak AN = MB = 

2a, diperoleh: 

 

K =  
2𝜋

[(
1
𝑎

−
1

2𝑎
) −  (

1
2𝑎

−
1
𝑎

)]
 

(1) 

 

K =  2𝜋𝑎 (2) 

Sehingga faktor geometri untuk konfigurasi Wenner adalah:  

  

𝐾𝑤 =   2𝜋𝑎 dan 𝜌𝑤 =  𝐾𝑤  𝑅 (3) 

Sementara konfigurasi schlumberger termasuk kedalam metode      

Vertical Electrical Sounding (VES) merupakan penggambaran resistivitas 1D 

secara vertikal. Sifat fisis air tanah yang umumnya lebih konduktif dapat 

memberikan kontras nilai resistivitas. Sehingga hal didasari pada perhitungan     

potensial bawah permukaan bumi (Telford,1990). Menurut Massoud dkk. (2015) 

Vertical Electrical Sounding merupakan metode yang efektif untuk penelitian 

terkait air tanah 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Rangkaian elektroda konfigurasi Schlumberger 

Keterangan : R1 = R4 

Pada Konfigurasi schlumberger tersebut mempunyai kemampuan untuk 

mengidentifikasi sifat ketidak homogen lapisan batuan pada permukaan. Dengan 

cara membandingkan nilai resistivitas semu ketika terjadi perubahan jarak 
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elektroda  
𝑀𝑁

2
. Kekurangan dari konfigurasi schlumberger adalah 

pembacaan/reading tegangan pada elektroda MN lebih kecil terutama ketika 

jarak AB yang relatif jauh, oleh karena itu dibutuhkan alat ukur berupa 

multimeter yang mempunyai karakteristik High Impedance  dengan mengatur 

tegangan minimal 4 digit atau 2 digit dibelakang koma, atau dengan cara 

peralatan arus yang mempunyai tegangan listrik DC yang sangat tinggi.  

Pada konfigurasi Schlumberger, parameter yang diukur adalah : jarak 

antar stasiun dengan elektroda- elektroda (
𝐴𝐵

2
dan  

𝑀𝑁

2
), nilai arus (I), dan nilai 

beda potensial (ΔV). Parameter yang dikalkulasi adalah : tahanan jenis (R) dan 

factor Geometri (k). Faktor geometri (k) dapat dihitung dengan persamaan: 

 

K =  
2𝜋

1
𝐶1𝑃1

−
1

𝐶2𝑃1
−

1
𝐶1𝑃1

+
1

𝐶1𝑃1
 
 (4) 

K =  
2𝜋

1

𝑏 − 
𝑎
2

−
1

𝑏 +  
𝑎
2

−
1

𝑏 + 
𝑎
2

+
1

𝑏 −  
𝑎
2

 
 

(5) 

K =  π [
𝑏2

𝑎
− 

𝑎

4
] (6) 

𝜌𝑎 = 𝐾. 𝑅 (7) 

Secara umum faktor geometri untuk konfigurasi Schlumberger adalah sebagai 

berikut :  

  

k = π 
AB2−MN2

4MN
   (8) 

dimana ρ merupakan Resistivitas Semu, AB merupakan Spasi Elektroda Arus 

(m), MN merupakan Spasi Elektroda Potensial (m), dengan syarat bahwa MN 

< 1/5 AB (menurut Schlumberger) dan K merupakan Faktor Geometri 

 

Berdasarkan Sunaryo, dkk (2003) resistivitas semu (ρa) dalam akuisisi 

data metode resistivitas menggunakan prinsip dengan menginjeksikan arus (i) 

kedalam medium tanah melalui elektroda arus 2 buah (C1 C2) selanjutnya 

diiukur beda potensialnya melalui elektroda potensial 2 buah (P1 dan P2). Dari 

data harga arus (I) dan beda potensial (V), dapat dihitung nilai resistivitas semu 

(ρa) sebagai berikut: 

𝜌𝑎 = 𝐾
𝑉

𝐼
 (9) 
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 Menutut Todd.D.K. tahun (1959) tahanan jenis/resistivitas semu 

menunjukan resistivitas yang dihitung dari pengukuran beda potensial antar 

elektroda yang diletakan pada bawah permukaan.  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Telah dilakukan penelitian terdahulu mengenai identifikasi potensi air 

tanah sesuai dengan metode penelitian ini: 

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Tahun Hasil Penelitian 

1.  Pendugaan Sebaran 

Air Tanah 

Menggunakan 

Metode Geolistrik 

Resistivitas 

Konfigurasi Wenner 

2D dan Schlumberger 

1D (Manrulu dkk., 

2018) 

2016 Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa air tanah 

terdapat dari permukaan sampai 

dengan kedalaman12 m, terdapat 

pada Panjang ke 17 – 31 m 

dengan nilai Resistivitas sebesar 

30 – 100 Ωm, selanjutnya 

terletak di Panjang ke 39 – 72 m, 

memiliki kedalaman dari 

permukaan sampai 12,3 m. 2. 

Pada titik selanjutnya 

konfigurasi Wenner diduga air 

tanah berada sekitar kedalaman 

1,053 – 11,82 m di lapisan 

alluvial nilai resistivitasnya 10 – 

30 Ωm didasarkan pada daerah 

penelitian tersebut terdapat 

porositas dan permeabilitas yang 

bagus pada beberapa batuan 

seperti pasir dan kerikil. 



 

14 

2.  Groundwater 

potential zone 

identification using 

geoelectrical survey:  

case study from 

Medak district, 

Andhra Pradesh, India 

(.S dan 

Sivasubramanian, 

2012) 

2012 Penelitian tersebut 

menggunakan metode 

resistivitas 1D/ VES, Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

kedalaman lapisan yang diduga 

sebagai akuifer terletak pada 

kedalaman 5 hingga 15m dengan 

nilai resistivitas terletak antara 3- 

30 ohm.m  

3.  Pendugaan potensi 

akuifer air tanah 

dengan metode 

geolistrik konfigurasi 

schlumberger di 

kampus tegal boto 

universitas jember 

(Soetjipto dan Halik, 

2008) 

2008 Dari hasil penelitian 

meunjukkan bahwa sebagian 

besar batuan di titik 2 sampai 5 

merupakan lapisan batuan keras 

dengan nilai resistivitas >500 

Ωm. Namun hasil berbeda 

ditunjukkan pada titik sounding 

1 (S1) yang memiliki nilai 

resistivitas yang berpotensi 

sebagai lapisan akuifer 

4.  Analisis potensi air 

tanah berdasarkan 

pengukuran geolistrik 

2D di daerah Kapuas, 

provinsi Kalimantan 

Tengah (Naryanto 

dan Nurhidayat, 

2018) 

2018 Penelitian dilakukan dengan 

metode geolistrik/resistivitas 

2D. Selanjutnya lintasan P-11 

diduga berpotensi air tanah 

tinggi dimana terletak diantara 

data pemboran PH-23 dan PH-

24, dengan nilai 

resistivitassampai dengan 300 

ohm.m.. terletak pada satuan 

batupasir, titik-titik yang 

mempunyai potensi air tanah 

tinggi selanjutnya pada lintasan 

P-07 dan P-13 berpotensi memili 

lapisan pembawa air/akuifer, 
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dengan perkiraan kedalaman 

akuifer 25 meter dan 30 meter. 

5.  Penentuan Lapisan air 

tanah dengan metode 

geolistrik 

schlumberger di 

kabupaten balangan, 

Kalimantan selatan 

(Wahyono dan 

Wianto, 2008) 

2008 Hasil penelitian menunjukan 

bahwa daerah penelitian 

memiliki jenis antara 1–405 Ωm 

Dalam hal ini GL.1 memiliki 

potensi memiliki lapisan akuifer 

diharapkan pengeboran 

mencapai kedalaman lebih dari 

140 m, Sementara pada GL.2 

terletak kedalaman 42-103 m, 

Serta GL.3 terletak di kedalaman 

25-56 dan pada GL.4 terletak di 

kedalaman 2-151 m 

6.  Identifikasi Akuifer 

Air tanah kota palopo 

menggunakan metode 

geolistrik tahanan 

jenis konfigurasi 

schlumberger (Usman 

dkk., 2017) 

2017 Identifikasi Akuifer dengan 

metode tahanan jenis dengan 

konfigurasi Schlumberger 

menunjukan hasil bahwa lapisan 

akuifer di daerah penelitian 

berupa pasir dan kerikil pada 

kedalaman lebih dari 45 meter  

dengan nilai resistivitas 21,6 – 

81,3 Ωm. 
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7.  Penentuan lapisan 

akuifer air tanah 

dengan metode 

geolistrik konfigurasi 

schlumberger di desa 

sungai jati kecamatan 

mataraman kabupaten 

banjar Kalimantan 

selatan (Hanifa dkk., 

2016) 

2016 Hasil penelitian geolistrik 

konfigurasi Schlumberger titik 

pengukuran menunjukan sebaran 

akuifer air tanah terdapat pada 

lapisan batu pasir dengan 

kedalaman akuifer air tanahnya 

bermacam - macam. Hasil 

interpretasi diketahui tebal 

lapisan berkisar antara 2 – 11 

meter dengan kedalaman sekitar 

6 – 40 meter dengan nilai 

resistivitas 100 – 450 Ωm 

8.  Pendugaan air tanah 

dengan metode 

geolistrik 

schlumberger di desa 

takuti kabupaten 

banjar,kalimantan 

selatan (Wardani 

dkk., 2016) 

2016 Geolistrik dengan konfigurasi 

Schlumberger mengidentifikasi 

struktur litologi di Desa takuti 

dann menghasilkan tebal akuifer, 

kemudian diuji kandungan (Fe) 

dan memiliki nilai yang melebihi 

batas yang diperbolehkan yaitu 

0.3 mg/l. dan 2 dari 3 sampel 

memiliki pH<7 

9.  Identifikasi potensi 

akuifer menggunakan 

uji resistivity VES 

studi kasus desa 

pohijo,sampung-

ponorogo 

(Asmaranto, 2014) 

2014 Geologi dan pengujian geolistrik 

didapatkan hasil bahwa : uji 

resistivitas VES dapat 

memperlihatkan lapisan kedap 

dan Confined Aquifer (akuifer 

tertekan) serta dapat 

menunjukan potensi kedalaman 

air tanah. 
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10.  Identifikasi potensi 

air tanah dengan 

menggunakan metode 

geolistrik di desa 

girijati kabupaten 

gunung kidul, DIY 

(Hidayat dkk., 2013) 

2013 Processing data dan interpretasi 

menggambarkan dari keempat 

titik lokasi penelitian litologinya 

adalah satuan batugamping, 

batulempung dan 

batupasirlempungan yang 

mengindikasikan air tanah 

dangkal di titik pengukuran 1 

dan 2 dengan depth 2 sampai 7 

meter 

11.  Pengukuran 

Geolistrik Tahanan 

Jenis untuk 

Menentukan Letak 

Akuifer Air Bawah 

Tanah (Studi Kasus : 

Kecamatan 

Airmadidi, 

Kabupaten Minahasa 

Utara) (Iswahyudi 

dkk., 2017) 

2017 Hasil processing data dan 

interpretasi data diperoleh 

distribusi nilai resistivitas area 

penelitian antara 1 – 262 Ωm. 

Nilai resistivitas yang 

diinterpretasikan sebagai akuifer 

air tanah memiliki rentang 1 – 60 

Ωm. Kapasitas air tanah yang 

diperoleh adalah 0,9 juta liter 

untuk air tanah terkekang dan 0,2 

juta liter untuk air tanah bebas.   
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BAB III METODOLOGI 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, 

Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian 

dilakukan pada 5 - 12 Desember 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Akuisisi Penelitian 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Pengukuran Geolistrik 

Pengukuran geolistrik menggunakan alat Nasagi Resistivity yang 

dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 

1) Alat yang akan digunakan adalah single channel resistivity yang terdiri 

dari : alat resistivity meter merk Masagi milik Masagi Institute, buatan 

Bandung ,Indonesia ,aki, roll kabel, inverter, switchbox dan multimeter. 

2) Bentangan/ lintasan pengukuran sebanyak 5 lintasan dengan panjang 

untuk resistivitas 2D adalah 320 m dan 5 Titik untuk resistivitas 1D 

dengan target kedalaman >50 m.  

3) Jarak antar elektroda maksimal 5 m dan dapat menyesuaikan kondisi di 

lapangan. 

4) Bentang pengukuran akan melintasi lokasi/titik pengeboran 

5) Titik-titik lokasi elektroda akan diukur elevasinya dengan referensi 

pengikatan sama seperti pengukuran topografi. 
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6) Data hasil pengukuran yaitu Nilai Tegangan, Arus dan Resistansi dalam 

format excel (.xslx) 

3.2.2 Uji Kualitas Air Tanah 

Pada prosedur ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No.528 

Tahun 1982 Tentang kualitas air tanah. Pengujian kualitas air tanah digunakan 

untuk mengetahui kandungan air tanah yang digunakan dalam kebutuhan operasi 

PLTG/MG, berikut prosedur yang akan dilakukan dalam penelitian ini: 

1) Pengambilan sampel dilakukan dengan peralatan yang ada. 

2) Jumlah sampel yang diuji ada 3 sampel, yaitu 1 sampel diperoleh dari 

sumur sekitar lokasi dan 2 sampel diperoleh dari masing-masing lubang 

titik bor di darat.  

3) Pengambilan 3 sampel air tersebut terdapat pada kedalaman yang sama, 

dimana kedalaman dihitung dari permukaan tanah.  

4) Sampel air dari hasil pengambilan sampel air tanah dibawa dan diuji di 

laboratorium untuk dilakukan uji kualitas air termasuk kandungan zat 

kimiawi. 
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3.3 Diagram Alir Penelitian 

 

Gambar 3. 2 Skema Penelitian 

3.4 Pengolahan Data dan Interpretasi data 

3.4.1 Pengolahan dan Interpretasi Data Resistivitas 1D 

Pada tahapan pengolahan data Resistivitas 1D pertama dilakukan quality 

control dan proses koreksi shifting pada raw data pada software Microsoft Excel. 

Hal ini dimaksudkan agar input data yang diberikan memiliki kualitas yang baik 

dan menghilangkan efek noise dari proses akuisisi data. Data yang dianggap telah 

memiliki kualitas yang baik selanjutnya dikondisikan agar sesuai dengan format 

input data pada software IP2Win. 
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Dalam mencari nilai resistivitas batuan lapisan tanah yang bertindak 

sebagai akuifer adalah dengan cara menghitung beberapa parameter hasil 

pengukuran yaitu arus yang di injeksi ke tanah (i), tegangan yang terbaca/beda 

potensial (v) dan faktor geometri (k) sesuai dengan konfigurasi yang digunakan. 

Hasil pengukuran arus dan beda potensial untuk setiap jarak elektroda yang 

berbeda dapat digunakan untuk menurunkan variasi harga tahanan jenis lapisan 

dibawah titik ukur (sounding point). Menentukan resistivitas batuan/ lapisan 

tanah yang diduga sebagai. Nilai resistivitas yang didapat berguna untuk 

menentukan lokasi dan kedalaman tempat akuifer berada.  

Berdasarkan letak (konfigurasi) elektroda-elektroda arus dan 

potensialnya. Pada metode tahanan jenis konfigurasi Schlumberger, bumi 

diasumsikan sebagai bola padat yang mempunyai sifat homogen isotropis. 

Dengan asumsi ini, maka seharusnya resistivitas yang terukur merupakan 

resistivitas sebenarnya dan tidak bergantung atas spasi elektroda, namun pada 

kenyataannya bumi terdiri atas lapisan-lapisan dengan ρ yang berbeda- beda 

sehingga potensial yang terukur merupakan pengaruh dari lapisan-lapisan 

tersebut. Maka harga resistivitas yang terukur bukan merupakan harga 

resistivitas untuk satu lapisan saja, tetapi beberapa lapisan. Hal ini terutama 

untuk spasi elektroda yang lebar. 

Kemudian pada pengolahan data resistivitas 1D pada software dilakukan 

dengan cara curve fitting. Proses curve fitting merupakan proses pencocokan 

antara kurva data pengukuran dengan kurva model yang kita gunakan, sehingga 

dapat diprediksi model bawah permukaan berdasarkan nilai resistivitasnya. 

Sehingga didapatkan hasil model 1D resistivitas bawah permukaan serta 5 model 

sesuai dengan jumlah titik pengukuran. Pada Langkah terakhir dilakukan proses 

interpretasi perlapisan dengan mencocokan tabel resistivitas yang ada dengan 

mempertimbangkan lapisan yang memungkinkan disesuaikan informasi geologi 

yang didapat. Kemudian model yang sudah diinterpretasi dan divalidasi dengan 

data bor sesuai dengan titik pengukuran dimana data bor merupakan data bawah 

permukaan dengan kondisi sebenarnya. Hasil interpretasi resistivitas 1D yang 

telah disajikan dapat dijadikan referensi untuk kegiatan pengeboran air tanah 

selanjutnya. 

3.4.2 Pengolahan dan Interpretasi Data Resistivitas 2D 

Langkah pertama yaitu menyiapkan data sintetik dalam Microsoft excel 

kemudian melakukan pengolahan data dimulai dengan membagi nilai V dengan 

nilai I untuk menghasilkan nilai R. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung 

nilai k atau faktor geometri dengan mengalikan 2π dengan jarak atau spasi 

elektroda (a). Selanjutnya menghitung nilai Rho dengan mengalikan nilai dengan 

R. Setelah didapat nilai Rho maka dilanjutkan dengan menghitung nilai DP 

(Datum Point) dan kedalaman (Z). Langkah kedua kemudian dari data-data yang 

telah diperoleh dari microsoft excel dipindah kedalam software Notepad untuk 

disimpan dengan format dat. agar dapat terbaca dalam software res2dinv. 
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Langkah ketiga yaitu pengolahan data wenner menggunakan software res2dinv 

dengan menggunakan inversi least-square dan langkah yang terakhir adalah 

menginterpretasi dari hasil yang telah didapat  

Langkah selanjutnya adalah melakukan proses interpretasi secara 

kuantitatif, Interpretasi secara kuantitatif dilakukan dengan pembuatan model-

model lapisan tahanan jenis. Proses penafsirannya menggunakan metode curve 

matching di mana kurva-kurva lapisan tahanan jenis yang dihitung disesuaikan 

dengan kurva-kurva tahanan jenis hasil pengukuran di lapangan. Dalam 

memperkecil error digunakan metode inversi pada pengolahan data 1D serta 

inversi least square pada pengolahan data 2D.  

Inversi least square dilakukan bertujuan agar mendapatkan hasil model yang 

optimal. Metode inversi least squares dapat didekati dengan operasi matrik.  

Secara umum problem geofisika selalu diupayakan agar dapat disederhanakan 

menjadi bentuk d=Gm, dengan d adalah data yang dimiliki dan M adalah 

parameter model yang dicari dan G adalah matrik kernel. Akan tetapi 

kenyataanya semua data pengukuran pasti memiliki error yang besarnya relatif. 

Karenanya, data observasi tak akan pernah cocok (fit) secara sempurna dengan 

model Namun dalam perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini 

Inversi least square dengan teori inversi pendekatan matriks jacobian 

dikarenakan ketidak linearannya data hasil pengukuran. Cara ini akan 

meminimalkan perbedaan antara data lapangan dan model prediksi melaui 

pemodelan forward. 

Interpretasi data Resistivitas baik 1D maupun resistivitas 2D dilakukan 

dengan cara mencocokan dengan tabel resistivitas dari tinjauan Pustaka. Dalam 

interpretasi model 2D dengan prinsip menggabungkan beberapa titik interpretasi 

1D (Integrasi 1D dan 2D) serta data bor, kemudian dapat diketahui lebih jauh 

mengenai persebaran akuifer secara vertikal dan pendugaan sebaran horizontal 

beserta ketebalan lapisannya di daerah penelitian sehingga data 2D yang telah 

disajikan dapat dijadikan referensi untuk kegiatan pengeboran air tanah 

selanjutnya. Penelitian ini mengacu pada referensi ilmiah pada tabel 2.2 

penelitian terdahulu nomor 1 halaman 12 dengan mengintegrasikan 2 metode 

yaitu metode resistivitas 1D dan metode resistivitas 2D.  

3.4.3 Pemodelan 3D Bawah Permukaan 

Pertama dilakukan pembuatan model 3D dari resistivitas 1D. Dalam 

perangkat lunak yang digunakan, input datanya berupa sumur, sehingga setiap 

titik pengukuran Resistivitas 1D didefinisikan sebagai sumur. Model 3D yang 

dibuat berdasarkan litologi daerah penelitian, sehingga data yang digunakan 

merupakan integrasi dari data Resistivitas 1D dan data bor. Interpretasi jenis 

tanah dilakukan dengan menggunakan tabel nilai resistivitas dan litologi hasil 

pengeboran. Interpretasi tersebut selanjutnya dimodelkan dalam 3D 

menggunakan perangkat lunak dan tahapan yang sama dengan pemodelan 

resistivitas 3D. Hasilnya, akan didapatkan model litologi 3D bawah permukaan 
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dari Resistivitas 1D lokasi penelitian. Kemudian dilakukan sayatan dari proses 

interpolasi antar titik sumur guna mengetahui distribusi persebaran lapisan 

bawah permukaan. 

Selanjutnya dilakukan pembuatan model 3D dari resistivitas 2D. Dalam 

perangkat lunak yang digunakan, input data berupa koordinat lintasan resistivitas 

2D serta data resistivitas. Pemodelan 3D resistivitas 2D dilakukan dengan 

metode interpolasi trilinear (X, Y, dan Z) dari 5 data lintasan pengukuran. 

Sehingga didapatkan model litologi 3D bawah permukaan dengan rentang nilai 

resistivitas yang sesuai dari data resistivitas 2D. Kemudian dilakukan 

perhitungan volume yang diduga sebagai akuifer air tanah dengan cara 

membatasi nilai resistivitas yang sesuai dengan interpretasi hasil nilai resistivitas 

air tanah di lokasi penelitian kemudian didapatkan volume air tanah lokasi 

penelitian.  

3.4.4 Analisis Kualitas Air Tanah 

Pada penelitian ini sampel air tanah diambil dari lokasi lubang bor. 

Sampel air dijaga kondisinya, dipindahkan, dan dianalisis di Laboratorium 

Sucofindo DKI Jakarta. Untuk pengukuran yang lebih kompleks membutuhkan 

sampel air yang kemudian dijaga kondisinya, dipindahkan, dan dianalisis di 

tempat lain (misal laboratorium). Pengukuran seperti ini memiliki dua masalah 

yaitu karakteristik air pada sampel mungkin tidak sama dengan sumbernya 

karena terjadi perubahan secara kimiawi dan biologis seiring waktu. Bahkan 

kualitas air dapat bervariasi antara siang dan malam dan dipengaruhi keberadaan 

organisme air.  Air yang telah terpisah dari lingkungannya akan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan yang baru, yaitu botol atau kemasan yang digunakan 

dalam pengambilan sample, sehingga bahan yang digunakan untuk pengambilan 

sampel harus bersifat inert atau memiliki tingkat reaktivitas yang minimum 

sehingga tidak mempengaruhi kualitas air yang diuji. Perubahan kondisi fisik dan 

kimiawi juga terjadi ketika air sampel dipompa atau diaduk, menyebabkan 

terbentuknya endapan. Ruang udara yang berada di dalam kemasan sampel juga 

dapat mempengaruhi karena ada risiko udara larut ke dalam sampel air. Hasil 

analisis yang didapatkan yaitu parameter fisika dan parameter kimia. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Resistivitas 1D 

Kondisi dilapangan berada pada daerah rawa,dipenuhi dengan akar pohon. 

Panjang lintasan pada resistivitas 1D yaitu 180 m, didapatkan target kedalaman 

hingga 60 m dengan 5 titik lokasi yang menjadi target pengeboran air tanah.  

Pengolahan dilakukan pada data resistivitas 1D sehingga didapatkan hasil 

sebagai berikut. Hasil pengolahan resistivitas 1D ditampilkan pada Gambar 4.1 

hingga Gambar 4.5 untuk kemudian dilakukan interpretasi terhadap penampang 

1D tersebut 

 

4.1.1 Hasil Resistivitas 1D Titik 1 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Hasil Resistivitas 1D Titik 1 

Pada Titik BH-01 dilakukan processing dengan software IP2Win, dari hasil 

inversi didapatkan error sebesar 9.48%. Hasil Identifikasi pada kedalaman 0 – 

3m merupakan top soil berupa lempung basah dengan rentang resistivitas 200 

ohm.m. digambarkan dengan warna oranye. Kedalaman 3 – 5 m merupakan 

lapisan lempung pasiran dengan rentang resistivitasnya 10 - 18 ohm.m. 

digambarkan dengan warna hijau.  

Kedalaman 5 - 19.4 m merupakan lapisan lanau dengan rentang resistivitas 

30 - 60 ohm.m digambarkan dengan warna kuning. Kedalaman 19.4 - 38.6 m 

merupakan lapisan lempung, dimana sebagai penekan atau pembungkus lapisan 

akuifer di bawahnya. Memiliki rentang resistivitas 6 - 18 ohm.m dengan warna 

hijau tua. Kedalaman 38.6 – 60 m diduga adalah akuifer air tanah dengan 

resistivitas 1-6 ohm.m yang digambarkan dengan warna biru. 

 

Akuifer 
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4.1.2 Hasil Resistivitas 1D Titik 2 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Hasil Resistivitas 1D Titik 2 

Pada Titik BH-02 dilakukan processing dengan software IP2Win. Dari hasil 

inversi didapatkan error sebesar 8.59% Identifikasi kedalaman pada kedalaman 

0 - 2m merupakan top soil yang berupa lempung basah dengan rentang 

resistivitas 200 ohm.m. Digambarkan dengan warna oranye. Kedalaman 2 – 4 m  

merupakan lapisan lempung pasiran dengan rentang resistivitasnya 10 - 20 ohm 

.m. Digambarkan dengan warna hijau. Kedalaman 4 - 15.7 m merupakan lapisan 

lanau dengan rentang resistivitas 50 - 100 ohm.m. Digambarkan dengan warna 

kuning. Kedalaman 15.7 - 34.9 m merupakan lapisan lempung dimana sebagai 

penekan atau pembungkus lapisan akuifer di bawahnya. Memiliki rentang 

resistivitas 5-20 ohm.m dengan warna hijau tua. Kedalaman 34.9 - 60 m diduga 

adalah akuifer air tanah dengan resistivitas 1 - 6 ohm.m yang digambarkan 

dengan warna biru. 

4.1.3 Hasil Resistivitas 1D Titik 3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Hasil Resistivitas 1D Titik 3 

Akuifer 

Akuifer 
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Titik BH-03 dilakukan processing dengan software IP2Win. Hasil inversi 

didapatkan error sebesar 7.49%. Hasil identifikasi kedalaman 0 - 1.37 m 

merupakan top soil yang berupa lempung basah dengan rentang resistivitas 200 

ohm.m. igambarkan dengan warna oranye. Kedalaman 1,37 - 2.11 m merupakan 

lapisan lempung pasiran dengan rentang resistivitasnya 5 - 10 ohm.m. 

digambarkan dengan warna hijau. Kedalaman 2.11 - 7.39 m merupakan lapisan 

batulanau dengan rentang resistivitas 100 ohm.m. digambarkan dengan warna 

oranye cerah.  

Kedalaman 7.39 - 11.7 m merupakan lapisan lempung kaolin dengan 

rentang resistivitas 10-20 ohm.m digambarkan dengan warna hijau cerah. 

Kedalaman 11.7 – 42 m merupakan lapisan lempung dimana sebagai penekan 

atau pembungkus lapisan akuifer di bawahnya. Memiliki rentang resistivitas 2-

10 ohm.m dengan warna hijau tua. Kedalaman 42-60 diduga adalah akuifer air 

tanah dengan resistivitas 1-6 ohm.m yang digambarkan dengan warna biru. 

4.1.4 Hasil Resistivitas 1D Titik 4 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 Hasil Resistivitas 1D Titik 4 

Titik BH-04 dilakukan processing dengan software IP2Win. Dari .hasil 

inversi didapatkan error sebesar 9.9%. Hasil identifikasi pada kedalaman 0 - 1.57 

m merupakan top soil yang berupa lempung basah dengan rentang resistivitas 

200 ohm.m digambarkan dengan warna oranye. Kedalaman 1.57 -3.04 m 

merupakan lapisan lempung pasiran dengan rentang resistivitasnya 5 - 10 ohm.m 

digambarkan dengan warna hijau. Kedalaman 3.04 - 13.8 m merupakan lapisan 

lanau basah dengan rentang resistivitas 30-60 ohm.m. digambarkan dengan 

warna hijau cerah. Kedalaman 13.8 - 33.9 m merupakan lapisan lempung dimana 

sebagai penekan atau pembungkus lapisan akuifer di bawahnya. Memiliki 

rentang resistivitas 10 - 30 ohm.m dengan warna hijau tua. Kedalaman 34.9 - 

58.3 m diduga adalah akuifer air tanah dengan resistivitas 1-6 ohm.m yang 

digambarkan dengan warna biru. Kedalaman 58.3 – 60 m merupakan lapisan 

Akuifer 
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lempung dimana sebagai penekan atau pembungkus lapisan akuifer di atasnya. 

Memiliki rentang resistivitas 10 - 30 ohm.m dengan warna hijau tua. 

4.1.5 Hasil Resistivitas 1D Titik 5 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Hasil Resistivitas 1D Titik 5 

Hasil identifikasi kedalaman 0 - 1.12 m merupakan top soil yang berupa 

lempung basah dengan rentang resistivitas 200 ohm.m. digambarkan dengan 

warna oranye. Kedalaman 1.12 - 2.28 m merupakan lapisan lempung pasiran 

dengan rentang resistivitasnya 40 ohm.m. digambarkan dengan warna kuning 

terang. Kedalaman 2.28 - 11.2 m merupakan lapisan lanau dengan rentang 

resistivitas 65 ohm.m. digambarkan dengan warna kuning pudar. Kedalaman 

11.2 - 29.9 m merupakan lapisan lempung dimana sebagai penekan atau 

pembungkus lapisan akuifer di bawahnya. Memiliki rentang resistivitas 10 - 25 

ohm.m dengan warna hijau tua. Kedalaman 29.9 m - 57.9 m diduga adalah 

akuifer air tanah dengan resistivitas 0 - 10 ohm.m yang digambarkan dengan 

warna biru. Kedalaman 58.3 - 60 m merupakan lapisan lempung dimana sebagai 

penekan atau pembungkus lapisan akuifer di atasnya. Memiliki rentang 

resistivitas 10 - 25 ohm.m dengan warna hijau tua. 
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4.2 Hasil Resistivitas 2D 

4.2.1 Hasil Resistivitas 2D Lintasan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6 Hasil Resistivitas 2D Lintasan 1 

Lintasan GL-01 melintang dari arah timur laut ke arah barat daya. Panjang 

bentangan adalah 320 m, dengan n=20, kedalaman 52,4 m. Pengolahan 

dilakukan dengan menggunakan inversi least square, serta melakukan editing 

bad datum point untuk mengurangi error data. Metode editing data berdasarkan 

dari grafik inversi yang ada pada software res2Dinv. Maka terlihat data outlier 

yang dapat mengakibatkan error semakin tinggi. 

Variasi nilai resistivitas yang didapatkan pada skala ohm.m yaitu dengan 

rentang nilainya 1 - 601 ohm.m. RMS error dari inversi 9.4% dengan 11 kali 

proses iterasi. Identifikasi kedalaman 0 - 1.25 m merupakan top soil yaitu tanah 

rawa lempung basah digambarkan dengan warna kuning hingga coklat dengan 

rentang resistivitas dari 121 - 251 ohm.m. Kedalaman 1.25 – 15.9 m merupakan 

lapisan lanau pasiran basah digambarkan dengan warna hijau terang dengan 

rentang resistivitas sekitar 55 Ohm.m. 

Pada kedalaman 15.9 - 24 m merupakan lapisan lempung. warna pada 

penampang adalah hijau yang lebih redup dan berbentuk seperti pelindung 

akuifer, resistivitasnya berada pada rentang sekitar 38.6 ohm.m. Kedalaman 24 

– 33 m merupakan lapisan pasir lempungan digambarkan dengan warna biru 

terang dengan rentang resistivitas 20 - 30 ohm.m. Kedalaman 33 - 52.4 m 

merupakan lapisan pasir, diduga adalah sebagai akuifer air tanah dengan warna 

pada penampang biru gelap dan rentang resistivitas kurang dari sama dengan 20 

ohm.m. 
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4.2.2 Hasil Resistivitas 2D Lintasan 2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 7 Hasil Resistivitas 2D Lintasan 2 

Lintasan GL-02 melintang dari arah timur laut ke arah barat daya. 

Akuisisi dilakukan dengan panjang bentangan 320 m, dengan n=20, kedalaman 

52.4 m. Pengolahan dilakukan dengan menggunakan inversi least square, serta 

melakukan editing bad datum point untuk mengurangi error data. Metode editing 

data berdasarkan dari grafik inversi yang ada pada software res2Dinv. Maka 

terlihat data outlier yang dapat mengakibatkan error semakin tinggi. Variasi nilai 

resistivitas yang didapatkan pada skala ohm.m dengan rentang nilainya 1 - 601 

oh - m. RMS error dari inversi adalah 9.3% dengan 11 kali proses iterasi. 

Identifikasi kedalaman 0 – 15.9 m memiliki jenis yang beragam, yang 

pertama merupakan tanah rawa lempung basah digambarkan dengan warna 

kuning hingga coklat dengan lokasi tersebar namun tidak menerus (spoty) 

rentang resistivitas dari 121 - 251 ohm.m. Hal yang berbeda ditunjukkan pada 

penampang tersebut dengan kedalaman 0 – 15.9 m merupakan lapisan lanau 

pasiran basah berupa lapisan mayor yang bersifat menerus digambarkan dengan 

warna hijau terang dengan rentang resistivitas sekitar 55 Ohm.m. 

Pada kedalaman 15.9 – 24 m merupakan lapisan lempung dengan warna 

pada penampang adalah hijau yang lebih redup berbentuk sebagai pelindung 

akuifer. Resistivitasnya berada pada rentang sekitar 38.6 ohm.m. Kedalaman 24 

– 33 m merupakan lapisan pasir lempungan dengan warna pada penampang 

adalah warna biru terang dengan rentang resistivitas 20 - 30 ohm.m. Kedalaman 

33 - 52.4 m merupakan lapisan pasir, diduga adalah sebagai akuifer air tanah 

dengan warna pada penampang adalah biru gelap dan rentang resistivitas kurang 

dari sama dengan 20 ohm.m 
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4.2.3 Hasil Resistivitas 2D Lintasan 3 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 8 Hasil Resistivitas 2D Lintasan 3 

Lintasan GL-03 melintang dari arah timur ke arah barat. Akusisi 

dilakukan dengan panjang bentangan 320 m dengan n=20, kedalaman 52,4 m. 

Pengolahan dilakukan dengan menggunakan inversi least square, serta 

melakukan editing bad datum point untuk mengurangi error data. Metode editing 

data berdasarkan dari grafik inversi yang ada pada software res2Dinv. Terlihat 

data outlier yang dapat mengakibatkan error semakin tinggi. Variasi nilai 

resistivitas yang didapatkan pada skala ohm.m dengan rentang nilainya 1 - 601 

ohm.m RMS error inversi 9.4% hasil 10 kali proses iterasi. 

Identifikasi kedalaman 0 – 15.4 m merupakan top soil yaitu tanah rawa 

lempung basah digambarkan dengan warna kuning hingga coklat. Lokasi 

menyebar berbentuk bundaran tidak menerus dengan rentang resistivitas dari 121 

- 251 ohm.m. Identifikasi kedalaman 2 meter pada meter ke 40 terdapat high 

resistivity digambarkan berwarna merah dengan resistivitas 601 ohm.m diduga 

merupakan akar tanaman. Kedalaman 1.25 – 20 m merupakan lapisan lanau 

pasiran basah digambarkan dengan warna hijau terang dengan rentang 

resistivitas sekitar 55 Ohm.m.  

Kedalaman 20 – 24 m merupakan lapisan lempung dengan warna pada 

penampang adalah hijau yang lebih redup dan berbentuk seperti pelindung 

akuifer. Resistivitasnya berada pada rentang sekitar 38.6 ohm.m. Pada 

kedalaman 24 – 33 m merupakan lapisan pasir lempungan dengan warna pada 

penampang adalah warna biru terang dengan rentang resistivitas 20 - 30 ohm.m. 

Kedalaman 33 - 52.4 m merupakan lapisan pasir, diduga adalah sebagai akuifer 
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air tanah dengan warna pada penampang adalah biru gelap dan rentang 

resistivitas kurang dari sama dengan 20 ohm.m 

4.2.4 Hasil Resistivitas 2D Lintasan 4 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 9 Hasil Resistivitas 2D Lintasan 4 

Lintasan GL-04 melintang dari arah timur laut ke arah barat daya. Panjang 

bentangan 320 m, dengan n=20, kedalaman 52.4 m menggunakan inversi least 

square, dengan melakukan editing bad datum point untuk mengurangi error 

data. Metode editing data berdasarkan dari grafik inversi yang ada pada software 

res2Dinv. Terlihat data berupa merupakan outlier yang dapat mengakibatkan 

error semakin tinggi. Variasi nilai resistivitas yang didapatkan pada skala ohm.m 

yaitu dengan rentang nilainya 1 - 601 ohm.m. RMS error dari inversi 9.7% 

dengan 10 kali proses iterasi. 

Identifikasi kedalaman 0 – 9.26 m merupakan top soil yaitu tanah rawa 

lempung basah digambarkan dengan warna kuning hingga coklat. Lokasi 

menyebar berbentuk bundaran tidak menerus dengan rentang resistivitas dari 121 

- 251 ohm.m. Identifikasi kedalaman 2 meter pada meter ke 220 terdapat high 

resistivity digambarkan berwarna merah dengan resistivitas 601 ohm.m diduga 

merupakan akar tanaman. Kedalaman 0 – 10 m merupakan lapisan lanau pasiran 

basah digambarkan dengan warna hijau terang dengan rentang resistivitas sekitar 

55 Ohm.m. 

Kedalaman 10 - 15.9 m, merupakan lapisan lempung dengan warna pada 

penampang adalah hijau yang lebih redup dengan dan berbentuk seperti 

pelindung akuifer. Resistivitasnya berada pada rentang sekitar 38.6 ohm.m. 

Kedalaman 15.9 m -24 m merupakan lapisan pasir lempungan dengan warna 

pada penampang adalah warna biru terang dengan rentang resistivitas 20 - 30 



 

33 

ohm.m. Kedalaman 24 - 52.4 m merupakan lapisan pasir, diduga adalah sebagai 

akuifer air tanah dengan warna pada penampang adalah biru gelap dan rentang 

resistivitas kurang dari sama dengan 20 ohm.m 

4.2.5 Hasil Resistivitas 2D Lintasan 5 

 

Gambar 4. 10 Hasil Resistivitas 2D Lintasan 5 

Lintasan GL-05 melintang dari arah barat laut ke arah tenggara. Panjang 

bentangan 320 m, n=20, kedalaman 52.4 m. Menggunakan inversi least square, 

dengan melakukan editing bad datum point untuk mengurangi error data. 

Metode editing data berdasarkan dari grafik inversi yang ada pada software 

res2Dinv. Terlihat data outlier yang dapat mengakibatkan error semakin tinggi. 

Variasi nilai resistivitas yang didapatkan pada skala ohm.m yaitu dengan rentang 

nilainya 1-601 ohm.m RMS error dari inversi 9.4% dengan 11 kali proses iterasi. 

Identifikasi kedalaman 0 – 10 m merupakan top soil yaitu tanah rawa 

lempung basah digambarkan dengan warna kuning hingga coklat. Lokasi 

menyebar berbentuk bundaran tidak menerus dengan rentang resistivitas dari 121 

- 251 ohm.m. Identifikasi kedalaman 9 meter pada meter ke - 40, 70, 90, 100, 

130 terdapat high resistivity digambarkan berwarna merah dengan resistivitas 

601 ohm.m diduga merupakan akar tanaman. Kedalaman 1.2  – 15.9m 

merupakan lapisan lanau pasiran basah digambarkan dengan warna hijau terang 

dengan rentang resistivitas sekitar 55 Ohm.m. 

Pada kedalaman 15.9 – 24 m, merupakan lapisan lempung dengan warna 

pada penampang adalah hijau yang lebih redup dan berbentuk seperti pelindung 

akuifer dengan nilai resistivitas berada pada rentang sekitar 38.6 ohm.m. 

Kedalaman 24 – 33 m merupakan lapisan pasir lempungan, dengan warna pada 
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penampang adalah warna biru terang dengan rentang resistivitas 20 - 30 ohm.m. 

Kedalaman 33 - 52.4 m merupakan lapisan pasir, diduga adalah sebagai akuifer 

air tanah dengan warna pada penampang adalah biru gelap dan rentang 

resistivitas kurang dari sama dengan 20 ohm.m 

4.3 Hasil Integrasi Resistivitas 1D dan 2D dengan Data Bor 

4.3.1 Hasil Integrasi Data 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 11 Hasil Integrasi Data 1 

Korelasi data 1D dan 2D pada titik 1 dan lintasan 1 terdapat hubungan yang 

menunjang satu sama lain. Terdapat kesamaan pada interpretasi litologi 

penampang 2D maupun 1D dengan bagian atas (kedalaman kurang lebih 0 - 15.9 

m). Pada kedalaman tersebut 0 - 15.9 m terdapat variasi litologi yaitu (top soil 

yang berupa lempung basah, lempung  pasiran serta lanau). Pada kedalaman 

selanjutnya ditemukan dugaan lapisan lempung di kedua data (1D maupun 2D) 

dengan ketebalan yang berbeda, namun persamaan lokasi atau urutan litologi. 

Pada lapisan terakhir tentu saja ditemukan persamaan litologi dari 2 data 

sebelumnya. Pada lapisan sekitar meter ke - 40 merupakan lapisan akuifer berupa 

pasir. Data hasil olahan tersebut di korelasikan dengan data bor daerah setempat, 

didapatkan trend data yang cukup memungkinkan. 
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4.3.2 Hasil Integrasi Data 2 

 

4.4.3 Hasil Integrasi Data 3 

 

Gambar 4. 12 Hasil Integrasi Data 2 

Korelasi data 1D dan 2D pada titik 2 dan lintasan 2 terdapat korelasi yang 

menunjang satu sama lain. Terdapat kesamaan pada interpretasi litologi 

penampang 2D maupun 1D dengan bagian atas (dengan kedalaman kurang lebih 

0 - 24 m) .Pada kedalaman tersebut 0 – 24 m terdapat variasi litologi yaitu (top 

soil yang berupa lempung basah, lempung pasiran serta lanau). Pada kedalaman 

selanjutnya ditemukan dugaan lapisan lempung di kedua data (1D maupun 2D) 

masih dengan ketebalan yang berbeda (1D dan 2D) namun kesamaan lokasi atau 

urutan litologi sudah menyerupai. Pada lapisan terakhir ditemukan korelasi 

litologi dari 2 data sebelumnya. Pada lapisan sekitar meter ke - 39.4 merupakan 

lapisan akuifer berupa pasir. Data hasil olahan tersebut di korelasikan dengan 

data bor daerah setempat, didapatkan trend data yang cukup memungkinkan. 
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4.3.3 Hasil Integrasi Data 3 

 

4.4.4 Hasil Integrasi Data 4 

 

Gambar 4. 13 Hasil Integrasi Data 3 

Korelasi data 1D dan 2D pada titik 3 dan lintasan 3 terdapat korelasi yang 

menunjang satu sama lain. Terdapat kesamaan pada interpretasi litologi 

penampang 2D maupun 1D dengan bagian atas (dengan kedalaman kurang lebih 

0 - 24 m). Pada kedalaman tersebut 0 – 24 m terdapat variasi litologi yaitu (top 

soil yang berupa lempung basah, lempung pasiran, lanau dan lempung kaolin). 

Pada kedalaman selanjutnya ditemukan dugaan lapisan lempung di kedua data 

(1D maupun 2D) dengan ketebalan yang berbeda (1D dan 2D) namun lokasi atau 

urutan litologi sudah menyerupai. Pada lapisan terakhir ditemukan persamaan 

litologi dari 2 data sebelumnya. Pada lapisan sekitar meter ke - 42 merupakan 

lapisan akuifer berupa pasir. Data hasil olahan tersebut di korelasikan dengan 

data bor daerah setempat, didapatkan trend data yang cukup memungkinkan. 
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4.3.4 Hasil Integrasi Data 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 14 Hasil Integrasi Data 4 

Korelasi data 1D dan 2D terdapat korelasi yang menunjang satu sama lain. 

Terdapat kesamaan pada interpretasi litologi penampang 2D maupun 1D dengan 

bagian atas (dengan kedalaman kurang lebih 0 - 13.8 m). Pada kedalaman 

tersebut 0 - 13.8 m terdapat variasi litologi yaitu (top soil yang berupa lempung 

basah, lempung pasiran, lanau dan lempung kaolin). Pada kedalaman selanjutnya 

ditemukan dugaan lapisan lempung di kedua data (1D maupun 2D) dengan 

ketebalan yang berbeda (1D dan 2D) namun lokasi atau urutan litologi sudah 

menyerupai. Pada lapisan selanjutnya ditemukan kesamaan litologi dari 2 data 

tersebut pada lapisan sekitar kedalaman meter 34.9 - 58.3 m merupakan lapisan 

akuifer berupa pasir, selanjutnya ditemukan lapisan lempung setelah lapisan 

dugaan akuifer pada kedalaman 58.3 – 60 m. Data hasil olahan tersebut di 

korelasikan dengan data bor daerah setempat, didapatkan trend data yang cukup 

memungkinkan. Terdapat perbedaan pada litologi lempung di kedalaman meter 

ke - 58, pada data 1D ditemukan dugaan tersebut dan divalidasi oleh data bor 

area setempat. Pada penampang 2D tidak ditemukan lapisan tersebut 

dikarenakan kedalaman penampang hanya bisa mencapai 52,4 m jadi dalam 

penampang tidak terlihat. 
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4.3.5 Hasil Integrasi Data 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 15 Hasil Integrasi Data 5 

Korelasi data 1D dan 2D pada titik 5 dan lintasan 5 terdapat hubungan yang 

menunjang satu sama lain. Pada interpretasi litologi penampang 2D maupun 1D 

dengan bagian atas (dengan kedalaman kurang lebih 0 - 11.2 m). Pada kedalaman 

tersebut 0 - 11.2 m terdapat variasi litologi yaitu (top soil yang berupa lempung 

basah, lempung pasiran, lanau dan lempung kaolin). Pada kedalaman selanjutnya 

ditemukan dugaan lapisan lempung di kedua data (1D maupun 2D), dengan 

ketebalan yang berbeda (1D dan 2D) namun lokasi atau urutan litologi sudah 

menyerupai. Pada lapisan selanjutnya ditemukan kesamaan litologi dari 2 data 

tersebut pada kedalaman meter 29.9 - 57.9 m merupakan lapisan akuifer berupa 

pasir. Selanjutnya ditemukan lapisan lempung setelah lapisan dugaan akuifer 

pada kedalaman 57.3 - 60. Data hasil olahan tersebut di korelasikan dengan data 

bor daerah setempat, didapatkan trend data yang cukup memungkinkan. 

Terdapat perbedaan pada litologi lempung di kedalaman meter ke - 57, pada data 

1D ditemukan dugaan tersebut dan divalidasi oleh data bor area setempat. Pada 

penampang 2D tidak ditemukan lapisan tersebut dikarenakan kedalaman 

penampang hanya bisa mencapai 52,4 m akibatnya dalam penampang tidak 

terlihat. 
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4.4 Hasil Pemodelan Resistivitas 3D 

4.4.1 Interpretasi 1D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 16 Input Data Bor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 17 Model 3D Resistivitas 1D  

Model 3D menggunakan software rockworks 2016 dengan cara 

memasukkan data interpretasi tiap kedalaman pada masing masing sumur. Pada 

tampilan terdapat informasi dari lokasi titik sumur, tiap lapisan litologi dari 

sumur dan bentuk model block 3D merupakan hasil interpolasi sumur bor. 

Terlihat bagian permukaan (top soil) merupakan daerah lempung basah dan 

lempung pasiran, karena pada permukaan dari lokasi pengukuran merupakan 

tanah lempung berbentuk rawa gambut. Terdapat sisipan lempung pasir di bawah 
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gambut tersebut yang menjadi batas ke lapisan lempung sebagai pembungkus 

akuifer. Terlihat terdapat akuifer tertekan dikarenakan terdapat 2 lapisan 

impermeable yang mengapit akuifer ditandai dari adanya lapisan lempung di 

bawah lapisan akuifer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 18 Cross-Section A-A’ BH-04, BH-01, BH-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4. 19 Cross-Section A-A’ BH-01, BH-03, BH-02 

Akuifer 

Akuifer 
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Gambar 4. 20 Cross-Section A-A’ BH-05, BH-03, BH-02 

Model tersebut merupakan penggambaran cross-section antar sumur 

bor.Terdapat sisipan lempung kaolin yang tidak menerus atau berbentuk 

boundary di sekitar sumur BH-03 di kedalaman 8 hingga 21 meter 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

Gambar 4. 21 Data BH-01, BH-02, BH-03, BH-04, BH-05 

 

Akuifer 
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Gambar 4. 22 Data Bor 1, Bor 2, Bor 3, Bor 4, Bor 5 

4.4.2 Interpretasi 2D  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 23 Scatter Plot Cross Section Penampang 2D 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 24 Tampilan 3D Resistivitas 
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Pemodelan dilakukan dengan menggunakan software voxler untuk 

mendapatkan model 3D dari target penelitian. Metode yang digunakan adalah 

metode interpolasi trilinear. Hasil didapatkan tampilan dengan rata-rata 

permukaan berwarna hijau hingga kuning. Warna hijau hingga kuning 

menandakan kondisi tanah lempung dengan rentangan nilai resistivitas 100-150 

ohm.m. sesuai dengan kondisi lapangan yang berupa tanah rawa berlempung. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 25 Tampilan 3D Transparan 0.02% 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 26 Tampilan 3D dengan Isosurface 

Tampilann 3D diatur menggunakan modul volrender dengan kontras 

opacity 0.02% maka didpatkan tampilan dalam dari model 3D yang ada.Dengan 

menggunakan modul IsoSurface dengan batas iso value kurang dari 25 ohm.m, 

dimana 25 ohm.m. adalah parameter acuan target air tanah. Maka didapatkan 
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tampilan model 3D dari target air tanah yanga ada di kasus penelitian kali ini. 

Hasil pengolahan didapatkan volume berkisar 980.962,5148 meter kubik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 27 Tampilan 3D Volrender dengan Isosurface dan 

 Scatter Plot 2D 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 28 Tampilan 3D Volrender dengan Isosurface dan  

Scatter Plot 2D 2 
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Gambar 4. 29 Isosurface dan Scatter Plot 2D 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 30 Isosurface dan Scatter Plot 2D 2 
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Gambar 4. 31 Isosurface dan Scatter Plot 2D 3 

4.5 Hasil Uji Kualitas Air Tanah 

4.5.1 Hasil uji laboratorium kualitas air tanah 

Karakteristik kualitas air tanah dipengaruhi oleh gerakan ke bawah dari 

air pada daerah imbuhan (perkolasi) dan gerakan lateral melalui akuifernya 

(aliran bawah). Efektif atau tidaknya proses penjernihan itu dipengaruhi oleh 

kedalaman tanah diatas muka air tanah (water table), jenis tanah dan konsentrasi 

bahan pencemar di dalam air yang berperkolasi. Jika muka air tanahnya relatif 

dalam atau tanahnya kurang berpori proses penjernihan akan lebih bagus, dan 

imbuhan akuifernya akan terhindar dari bahan-bahan organik yang bisa 

menurunkan kualitas air tanah. Namun jika muka air tanahnya dangkal serta 

tanahnya berpori, gas-gas terlarut, nitrat, sulfat, senyawa organik yang terlarut 

dan garam yang terlarut dapat masuk ke dalam sistem air tanah. 

 

Dari tabel hasil uji laboratorium dari sucofindo memperlihatkan bahwa 

Air sumur lokasi penelitian memiliki TDS 61Mg/L. Sampel diambil pada 

kedalaman 45 meter dengan metode SNI 06-6989 27 : 2005. TDS adalah 

singkatan dari Total Dissolve Solid yang dalam Bahasa Indonesia berarti Jumlah 

Zat Padat Terlarut. TDS merupakan indikator dari jumlah partikel atau zat 

tersebut, baik berupa senyawa organik maupun non-organik. Menurut WHO 

(World Health Organization), Kandungan TDS (mg/l) terbagi dalam beberapa 

kriteria level. 

Tabel 4. 1 Tabel Kualitas Air Tanah 

Kandungan TDS (mg/l) Penilaian kualitas air 

<300 Baik sekali 

300-600 Baik 
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600-900 Cukup 

900-1200 Buruk 

>1200 Buruk sekali 

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) 

No.492/Menkers/Per/IV/2010 yang menetapkan bahwa standar TDS maksimum 

adalah 500 mg/l untuk air yang bisa dikonsumsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 32 Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air sumur setempat  

 Penentuan kualitas air tanah pada lokasi penelitian memiliki beberapa 

parameter penting pH, TDS, dan Klorida (Cl). Tiga parameter tersebut berguna 

sebagai persyaratan air yang layak dalam Water treatment plant PLTG/MG 
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selain dari TDS yaitu selanjutnya untuk pH dari uji laboratorium yaitu 7.1 sesuai 

dengan standar derajat keasaman air bersih. Pada kadar klorida (cl) hasil uji 

laboratorium menunjukan hasil 23 mg/l sesuai dengan metode SNI 6989 19 : 

2009. Batas maksimum kadar klorida dalam air bersih yang masih memenuhi 

standar/diperbolehkan berdasarkan PERMENKES RI No. 

416/Menkes/Per/IX/1990 adalah 600mg/l. 

4.5.2 Hasil uji laboratorium kualitas air bor BH 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 33 Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air BH 01 
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Dari tabel hasil uji laboratorium dari sucofindo memperlihatkan bahwa 

Air bor BH 01 memiliki TDS 22780Mg/L dengan metode SNI 06-6989 27: 2005. 

Hasil menunjukkan nilai TDS yang tinggi diakibatkan oleh air yang dilakukan 

uji sampel merupakan air bor yang tercampur material - material padat yang 

banyak bukan diambil air yang sudah bersih dari material padat. Dalam 

pengambilan sampel air bor hanya diperuntukkan untuk mengetahui tipe semen 

yang akan digunakan diklasifikasi dari satu parameter kimia yaitu SO4 (sulfat). 

Hasil laboratorium menunjukkan air bor BH01 memiliki nilai sulfat sebesar 

3.983 mg/l dengan metode SNI 6989 20: 2009. Semen yang akan digunakan 

dalam pembuatan beton pembangkit merupakan semen jenis Portland. Semen 

jenis Portland diklasifikasikan menjadi 5 tipe yaitu:  

 

Tabel 4. 2 Klasifikasi Semen jenis Portland 

No Nama Deskripsi 

1 Tipe 1 (ordinary Portland 

cement) 

Semen yang tidak memerlukan 

persyaratan khusus. 

2 Tipe 2 (moderate sulfate 

resistance) 

Semen yang pada penggunaannya 

memerlukan ketahanan terhadap 

kandungan sulfat sedang. 

3 
Tipe 3 (high early strength) 

Semen yang pada penggunaannya 

memerlukan kekuatan yang tinggi pada 

tahap permulaan setelah pengikatan 

terjadi. 

4 Tipe 4 (low heat of 

hydration) 

Semen yang pada penggunaannya 

memerlukan ketahanan terhadap 

kandungan sulfat rendah 

5 Tipe 5 (sulfate resistance 

cement) 

Semen yang pada penggunaannya 

memerlukan ketahanan terhadap 

kandungan sulfat tinggi 

 

 Sehingga dari tabel diatas, lokasi penelitian BH 01 termasuk kedalam 

semen Portland tipe 5 dengan kandungan sulfat yang tinggi memenuhi SNI 

2049:2015; ASTM C 150/C 150M-12. 
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4.5.3 Hasil uji laboratorium kualitas air bor BH 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 34 Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air BH 04 

 Dari tabel hasil uji laboratorium dari Sucofindo memperlihatkan bahwa Air 

bor BH 4 memiliki TDS 21700 mg/l dengan metode SNI 06-6989 27 : 2005. 

Hasil menunjukkan nilai TDS yang tinggi diakibatkan oleh air yang dilakukan 

uji sampel merupakan air bor yang tercampur material - material padat yang 

banyak bukan diambil air yang sudah bersih dari material padat. Dalam 

pengambilan sampel air bor BH 04 juga diperuntukkan untuk mengetahui tipe 

semen yang akan digunakan sama halnya dengan air bor BH 01. Parameter yang 

dipakai hanya SO4 (Sulfat) sehingga pengambilan sampel tidak 
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mempertimbangkan kebersihan dan kejernihan air yang ada. Dari hasil 

laboratorium menunjukkan bahwa air bor BH 04 memiliki nilai SO4 (sulfat) yang 

tinggi sebesar 3637 mg/l dengan metode SNI 6989 20: 2009. Sehingga lokasi 

penelitian BH 04 termasuk dalam tipe semen Portland 5 dengan kandungan sulfat 

yang tinggi memenuhi SNI 2049:2015; ASTM C 150/C 150M-12. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
1. Pemodelan 3D dari kedua data resistivitas (1D dan dengan memasukkan 

data interpretasi lapisan litologi pada tiap titik dan lintasan. Keduanya 

menunjukkan bahwa jenis akuifer daerah penelitian merupakan akuifer 

tertekan dengan adanya lapisan impermeable (lempung) diantara lapisan 

pasir pembawa akuifer. 

 

2. Kedalaman lapisan akuifer dari data resistivitas 1D menunjukkan, Titik 1 

pada 42 – 60 m dengan nilai resistivitas 1 - 6 ohm.m, Titik 2 pada 34.9 m - 

60 m diduga dengan resistivitas 1 - 6 ohm.m. Titik 3 pada 42 – 60 m dengan 

resistivitas 1 - 6 ohm.m. Titik 4 34.9 m - 58.3 m diduga adalah akuifer air 

tanah dengan resistivitas 1 - 6 ohm.m. Titik 5 pada 29.9 - 57.9 m diduga 

dengan resistivitas 1 - 10 ohm.m. 

 

3. Distribusi persebaran akuifer terlihat pada cross-section pemodelan 3D dari 

data 1D menunjukkan ketebalan lapisan akuifer yaitu 8 m hingga 28 m 

dibawah lapisan impermeable (lempung). Pemodelan 3D data 2D 

menunjukkan daerah penelitian memiliki volume akuifer berkisar 

980.962,5148 meter kubik. Kualitas air tanah pada air bor BH 1 memiliki 

memiliki TDS 22.780 mg/l, serta kandungan sulfat sebesar sebesar 3.983 

mg/l termasuk ke tipe semen Portland 5. Pada air bor BH 4 memiliki TDS 

21700 mg/l, Sulfat sebesar 3637 mg/l termasuk ke tipe semen Portland 5 

dan Air Sumur daerah setempat pada kedalaman 45 meter memiliki TDS  

61 mg/l, kadar klorida (Cl) hasil uji laboratorium menunjukan hasil 23 mg/l, 

kualitas air sumur setempat menjadi acuan serta memenuhi standar dalam 

water treatment plant pembangkit. 

 

5.2 Saran 
Adapun saran untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yaitu, 

1. Diperlukan adanya water pumping test untuk mendapatkan nilai besaran 

debit air tanah yang ada dilokasi penelitian, selain perhitungan volume dari 

data resistivitas 2D. 

2. Dalam penggunaan air tanah untuk kegiatan operasional pembangkit 

PLTG/MG daerah penelitian disarankan diolah melalui water treatment 

plant terlebih dahulu agar air yang digunakan dapat bermanfaat secara 

maksimal. 
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