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Abstrak 
Telah dilakukan penelitian menggunakan metoda geolistrik antar waktu di Kebun Buncit, Kecamatan Lembar, 

Kapubaten Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk memantau pergerakan fluida bawah permukaan dengan 

tampilan pseudo geolistrik 3 dimensi. Pengukuran dilakukan pada lintasan yang sama sebanyak 3 kali yaitu bulan 

September 2013, Desember 2013, dan Juni 2014, dengan seperangkat alat Resistivitimeter G-Sound (GL-4100) dan 

sebanyak 3 lintasan yang panjangnya masing-masing sekitar 300 meter dengan arah sejajar garis pantai. Pengolahan 

data dilakukan dengan pemodelan inversi dengan perangkat lunak Res2dinv dan visualisasi 3D dengan Rockwork versi 

15. Dari hasil visualisasi dan interpretasi data geolistrik antar waktu berhasil dipantau adanya pergerakan fluida 

bawah permukaan termasuk adanya intrusi air laut, kecepatan pergerakan fluida, dan pengaruh musim terhadap 

pergerakan fluida bawah permukaan. 
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PENDAHULUAN 

Dinamika fluida khususnya pergerakan air 

bawah permukaan adalah fenomena yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Pergerakan air bawah tanah 

tersebut dapat membrikan keuntungan dan kerugian 

untuk kehidupan manusia. Contoh dampak yang 

merugikan tersebut adalah intrusi airlaut, yaitu proses 

masuknyan air laut menggantikan air tawar dinamakan 

intrusi air laut. Intrusi air laut tersebut mengakibatkan air 

tanah mempunyai kadar garam yang cukup tinggi 

(Notodarmojo, 2005). 

Akibat tercampurnya air tawar oleh air laut 

akan mengakibatkan terjadinya perubahan sifat fisis dan 

kimia batuan penampungnya. Perubahan sifat kimia 

tersebut akibat air asin mempunyai kadar kegaraman 

atau salinitas yang relatatif lebih tinggi dibandingkan air 

tawar. Kandungan unsur Cl- yang tinggi umumnya 

didapati pada air laut. Manifestasi tingkat kegaraman 

biasanya dinyatakan dengan nilai total kandungan zat 

terlarut (total dissolved solids -TDS). Air tanah tawar 

mempunyai TDS kurang dari 1000 mg/l. Sementara air 

tanah yang sudah tercampur dengan air asin atau air laut 

TDS-nya lebih dari 1000 mg/l (Octonovrilna dan Pudja, 

2009). 

Perubahan sifat fisis itu adalah terjadinya 

perubahan daya hantar listrik, yaitu nilai 

koduktivitasnya makin besar karena air asin/air laut 

bersifat lebih elektrolit daripada air tawar.  Tujuan 

khusus dari penelitian ini adalah memonitor terjadinya 

dinamika fluida bawah permukaan akibat perubahan 

yang terjadi di permukaan, seperti musim, dengan 

berbagi aspek yang menyertainya seperti: persebaran 

perubahan resitivitasnya, kecepatannya, dan kualitas 

airnya akibat terjadinya intrusi air laut. 

Metode yang sesuai untuk memantau fenomena 

di atas adalah meted geolistrik tahanan jenis. Metode 

tahanan jenis adalah metode yang mempelajari sifat 

aliran listrik di dalam bumi dan bagaimana 

mendeteksinya di permukaan bumi. Metode ini 

melibatkan pengukuran potensial dan arus akibat injeksi 

arus ke dalam bumi. Beda potensial diantara kedua 

elektroda tersebut selain tergantung pada besarnya arus 

yang diinjeksikan, juga tergantung pada letak kedua 

elektroda potensial tersebut terhadap letak kedua 

elektroda arus yang dipakai (Gambar 1).  Dalam hal ini 

juga pengaruh sifat-sifat batuan yang melewati arus 

listrik tersebut.  Hal ini menjadi penting karena tujuan 

dari pengukuran geolistrik ini adalah mempelajari sifat 

listrik batuan tersebut.  Dengan demikian keberadaan 

batubara dapat diidentifikasi dengan metode geolistrik. 

Pada metode geolistrik ini akan didapat suatu nilai 

resistivitas batuan (ρ) yang akan menunjukkan jenis 

batuan yang diamati (Hendrajaya dan Idham, 1998). 

 
Gambar 1 Pasangan elektroda arus dan potensial yang umum 

digunakan dalam survei resistivitas (modifikasi dari Reynolds, 1997). 
 

Metode geolistrik tahanan jenis 2-D merupakan 

gabungan dari metode mapping dan sounding yang 

dihasilkan penampang tahanan jenis pada arah mendatar 

dan arah vertikal (penampang 2-D). Konfigurasi 

elektroda yang dapat digunakan pada metode ini 

meliputi konfigurasi Wenner (Alpha, Beta dan Gamma), 

Dipole-dipole, Pole-dipole, Pole-pole, Equatorial dipole 

dan Wenner-Schlumberger (Loke, 1999). Bentuk 

rangkaian dan susunan elektoroda dalam pengukuran 

geolistrik tahanan jenis 2-D adalah seperti Gambar 2. 

Konfigurasi yang dipergunakan adalah 

konfigurasi Wenner. Susunan/kofigurasi wenner 

menempatkan elektroda arus dan elektroda potensial 

mempunyai jarak yang sama, yaitu: C1P1 =P1P2= P2C2 = 

a, atau jarak elektroda arus tiga kali jarak elektroda 

potensial, seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 2. Susunan elektroda dan urutan pengukuran geolistrik 

tahanan jenis 2-D untuk menghasilkan pseudo-section (Loke, 1999) 
 

 

Jika AM = r1, MB = r2, AN = r3 dan NB = r4, 

maka beda potensial antara P1 dan P2 (Telford dkk., 

1990). 
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adalah factor geometri yang nilainya 

bergantung pada konfigurasi dan jarak antar 

elektrodanya. Gambar 2 memperlihatkan urutan 

pengukuran dengan konfigurasi Wenner. Untuk 

konfigurasi Wenner faktor geometrinya adalah: 
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Untuk memantau pergerakan fluida bawah 

permukaan, maka diperlukan pengukuran berulang pada 

satu titik atau lintasan yang sama dengan selang waktu 

tertentu, yang dinamakan metode antar waktu (time 

lapse). Johnson dkk. (2004) menggunakan metode time 

lapse resistivity untuk kegiatan monitoring. Penggunaan 

teknologi geolistrik antar waktu antara lain dilakukan 

oleh Wilkinson dkk. (2011) untuk memonitor aktivitas 

hidrogeologi sebagai  tanda-tanda awal (precursor) 

perkgerakan tanah (longsoran) di Situs longsor dekat 

Malton, North Yorkshire, Inggris. 

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis 

pergerakan air bawah tanah berdasarkan perubahan nilai 

tahanan jenis dari waktu ke waktu. Pergerakan fluida 

bawah permukaan tersebut meliputi, pendeteksian 

terjadinya intrusi airlaut, penentuan kecepatan 

pergerakan fluida, dan pengaruh musim terhadap 

pergerakan fuida tersebut 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Dusun Kebun Buncit, 

Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok 

Barat, seperti pada Gambar 3 berikut: 

 
Gambar 3 Lokasi penelitian 

 

Pengukuran dilakukan pada 3 (tiga) lintasan 

yang mempunyai arah relatif Utara – Selatan dan sejajar 

garis pantai. Lintasan-lintasan tersebut dibuat sejajar 

dengan posisi masing-masing 08o41’19.9’’S; 

116o04’13.8’’E untuk Lintasan-1, 08o41’20.0’’S; 

116o04’18.2’’E Lintasan-2, dan 08o41’28.3’’S; 

116o04’12.2’’E Lintasan-3 dengan panjang sekitar 300 

meter. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Resistivitimeter GSound GL4100 beserta 

asesorisnya (Gambar 4a) dan perangkat lunak 

Res2Dinv, Microsoft Excel, dan Rockwork. 

 

  
(a) (b) 

Gambar 4(a) Resistivitimeter GSound GL4100; (b) lokasi dan proses 

pemasangan elektroda 

 

Pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali, 

yaitu: Bulan September 2013, Desember 2013, dan Juni 

2014. Tahapan penelitian seperti tergambar dalam 

diagram berikut : 

 

 
Gambar 5 Tahapan penelitian 

 

DISKUSI 

Hasil pengukuran geolistrik yang berupa data 

arus dan beda tegangan diolah dan dimodelkan untuk 

distribusi resistivitas (tahanan jenis) bawah permukaan 

pada arah vertical dan horizontal (2D). Pengukuran 

tersebut diulang sebanyak 3 kali pada lintasan yang sama 

dengan selang waktu tertentu untuk mengetahui 

perubahan resistivitas pada suatu titik. Hasil pemodelan 

2D pada lintasan-3 untuk 3 periode pengukuran dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

Hasil digitisasi model 2D sebaran tahanan jenis 

kemudian digunakan untuk menghitung perubahan nilai 

tahanan jenis pada satu titik selama selang masing-

Pengukuran-1

2D-11 2D-12 2D-13 2D-21 2D-22 2D-23 2D-31 2D-32 2D-33

Pengukuran-3Pengukuran-2

3D-1 3D-33D-2

D3D-(1-2)

D3D-(1-3)

D3D-(2-3)
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masing periode pengukuran.  Data setiap titik pada 

setiap kedalaman diplot sehingga menghasilkan 

gambaran 3D semu (pseudo 3D imaging). Gambar 3D 

semu perubahan nilai tahanan jenis selamia periode 

September hingga Desember 2013 ditampilkan dalam 

Gambar 7. 

 

 

 

 
Gambar 6 Hasil pemodelan resistivitas 2D lintasan-3 dari hasil 3 kali 

pengukuran berulang (pengukuran-1 sampai pengukuran-3) 

 

 
Gambar 7 Tampilan pseudosection 3D perubahan resistivitas selama 

periode September 2013 hingga Desember 2013 

 

Selama periode September 2013 hingga 

Desember 2013 di daerah penelitian telah terjadi 

perubahan berkisar -436 Ωm hingga 564 Ωm. Ini berarti 

pada daerah penelitian terdapat 3 zona perubahan 

tahanan jenis, yaitu perubahan yang bernilai positif, 

negative, dan zona yang nilai tahanan jenisnya tidak 

berubah. Untuk perioda September 2013 hingga 

Desember 2013, pembagian zona-nya seperti pada 

Gambar 8. 

 
 

 
 

(a) (b) (c) 
Gambar 8 Tampilan pseudosection 3D perubahan resistivitas selama 
periode September 2013 hingga Desember 2013 (a) bernilai positif; 

(b) negatif; (c) gabungan positif, negatif, dan tidak ada perubahan 

 

Jika diasumsikan ketidakpastian hasil 

pengukuran adalah 10%, maka perubahan sebesar (-50 

sampai 50) Ωm dianggap tidak mengalami perubahan, 

perubahan positif berkisar (50 sampai 563) Ωm (Gambar 

8a), dan perubahan negative berkisar (-436 sampai -50) 

Ωm (Gambar 8b). Volume fluida yang mengakibatkan 

perubahan tahanan jenis positif adalah 174.050 m3 

(9,86%), yang mengakibatkan perubahan tahanan jenis 

negatif adalah 142.900 m3 (8,10%), dan sisanya 

sebanyak 82,04% tidak mengalami perubahan. 

Hasil pemodelan perubahan tahanan jenis 3D 

semu untuk periode pengukuran Desember 2013 hingga 

Juni 2014 ditampilkan pada Gambar 9. Perubahan nilai 

tahanan jenis pada periode tersebut berkisar antara -107 

Ωm hingga 11.430 Ωm. 

 

 
Gambar 9 Tampilan pseudosection 3D perubahan resistivitas selama 

periode Desember 2013 hingga Juni 2014 

 

Pembagian zona/fraksi perubahan tahanan jenis 

untuk periode Desember 2013 hingga Juni 2014 

ditapilkan pada Gambar 10. Dengan asumsi yang sama 

dengan perioda pengukuran sebelumnya, maka 

perubahan positif terjadi sebesar 60% (1.058.525 m3), 

perubahan negative sebesar 0,77% (13.65 m3), dan 

29,23% tidak mengalami perubahan. 

 

 
(a) (b) (c) 

Gambar 10 Tampilan pseudosection 3D perubahan resistivitas selama 
periode Desember 2013 hingga Juni 2014  (a) bernilai positif; (b) 

negatif; (c) gabungan positif, negatif, dan tidak ada perubahan 

 

Perubahan tahanan jenis untuk periode 

September 2013 hingga Juni 2014, berkisar antara (-151 

hingga 13.349) Ωm. Hasil perhitungan pada periode ini 

adalah merupakan akumulasi dari perhitungan pada 

periode sebelumnya. Hasil pemodelan perubahan 

tahanan jenis pada periode September 2013 hingga Juni 

2014 diperlihatkan pada Gambar 11 berikut ini. 

 

 

 
Gambar 11 Tampilan pseudosection 3D perubahan resistivitas selama 

periode September 2013 hingga Juni 2014 
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Adapun pembagian perubahan tahanan jenis 

untk periode September 2013 hingga Juni 2014 disajikan 

pada Gambar 12. Perubahan tahanan jenis positif adalah 

sebanyak 38,64% (681.687 m3), negative sebanyak 0,7% 

(12.100 m3), dan yang tetap 60,67% (1.070.213 m3) 

 

 
(a) (b) (c) 

Gambar 12 Tampilan pseudosection 3D perubahan resistivitas selama 

periode September 2013 hingga Juni 2014 (a) bernilai positif; (b) 
negatif; (c) gabungan positif, negatif, dan tidak ada perubahan 

 

Dinamika fluida bawah permukaan 

terpengaruh musim dan jenis batuan dibawah 

permukaan. Pengaruh jenis lapisan batuan terhadap 

dinamika fluida dapat dilihat dari perubahan nilai 

tahanan jenis yang cenderung relative dominan terjadi di 

bagian Selatan dibandingkan bagian Utara. Analisis 

pengaruh musim terhadap dinamika fluida bawah 

permukaan tersaji dalam Tabel 1. 

 
Table 1 Rangkuman terjadinya dinamika fluida bawah permukaan 

selama selang waktu September 2013 hingga Juni 2014 

Periode 
lama Dinamika fluida (m3) Kecepatan 

(bln) Positif Negatif Tetap (m3/bln) 

9/13 – 

12/13 
3 174050 142900 1447050 105650 

12/13 – 

6/14 
6 1085525 13650 664825 183196 

9/13 – 

6/14 
9 681687 12100 1070213 77087 

 

Pada periode September 2013 hingga Desember 

2013, dimana terjadi pergantian musim dari musim 

kemarau ke musim penghujan, perubahan tahan jenis 

negatif dan positif hampir seimbang. Perubahan 

negative ini diperkirakan akibat terjadi penambahan air 

dari permukaan sehingga lahan yang tadinya kering 

menjadi lebih konduktif karena naiknya kadar air. 

Banyaknya fluida yang bergerak selama periode tersebur 

adalah 316.950 m3 atau kecepatan dinamika fluida 

105.650 m3/bln.  

Pada perubahan dari musim penghujan ke musim 

kemarau (periode Desember 2013 sampai Juni 2014), 

perubahan tahanan jenis didominasi oleh perubahan 

yang bernilai positif (60%). Hal ini menunjukkan bahwa 

fluida (air) yang ada di daerah penelitian akan semakin 

berkurang selama periode tersebut. Tanah-tanah yang 

mengandung air akan menjadi kering dan bersifat 

relative lebih resistif. Pengurangan fluida juga lebih 

cepat dibandingkan pada periode sebelumnya yakni 

sebesar 183.196 m3/bln.  

Pada periode September 2013 hingga Juni 2014 

perubahan tahanan jenis positif lebih besar daripada 

perubahan negatifnya. Pengukuran geolistrik ini 

dilakukan pada musim yang sama yaitu musim kemarau. 

Perubahan tahanan jenis positif menunjukkan bahwa 

jumlah fluida pada bulan Juni 2014 lebih sedikit 

dibandingkan Septeber 2013. Kecepatan dinamika 

fluida pada periode musim yang sama ini juga paling 

rendah dibandingkan pada periode dimana terjadi 

pergantian musim. 

Fenomena intrusi air laut dengan metode 

geolistrik tahanan jenis belum dapat diidentifikasi secara 

pasti. Pada daerah penelitian sering terjadi banjir rob 

(banjir akibat air laut pasang) sehingga perubahan 

tahanan jenis negative terjadi bukan saja akibat air laut 

yang masuk tetapi juga penambahan air dari permukaan 

pada saat hujan. Pertambahan air peirmukaan saat hujan 

akan meningkan kondutivitas tanah yang semula 

kondisinya relative lebih kering. Tetapi hasil analisis 

laboratorium terhadap conto air yang diambildari sumur 

penduduk menunjukkan adanya perubahan kadar klorida 

dari waktu ke waktu (Tabel 2). Selama musim 

penghujan (September 2013 hingga Desember 2013) 

terjadi peningkatan kadar klorida pada conto air sumur 

penduduk dan kadar tersebut akan menurun seiring 

dengan datangnya musim kemarau (Desember 2013 

hingga Juni 2014) 

 
Tabel 2 Hasil analisis laboratorium perubahan kadar Cl- conto air 

sumur penduduk selama selang waktu September 2013 hingga Juni 

2014 

No. Sumur 
Kandungan Cl-(mg/l) 

Sep 2013 Des 2013 Jun 2014 

1 S-1 1,819 430 282,63 

2 S-2 0,788 460 54,10 

 

SIMPULAN 

Dari hasil analisa yang telah dilakukan dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Musim sangat mempengaruhi dinamika fluida 

bawah permukaan. 

2. Kecepatan fuida bergerak, terbesar pada 

periode Desember 2013 hingga Juni 2014 

dimana terjadi pergantian musim penghujan ke 

musim kemarau. 

3. Kadar klorida akan meningkat pada musim 

penghujan dan menurun pada musim kemarau. 
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