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ABSTRAK 

Pengambilan air tanah yang dilakukan secara terus menerus tentunya akan memberikan dampak 

negatif bagi air tanah baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena banyaknya air tanah yang dapat 

mengalir melalui akuifer sangat dipengaruhi oleh nilai transmisivitas akuifer, apabila air permukaan 

sudah tercemar tentunya akan mempengaruhi kualitas dari air tanah yang berada pada akuifer itu 

sendiri. Sehingga dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menentukan nilai transmisivitas akuifer 

dan menentukan volume ketersediaan air tanah di daerah Batukliang Utara berdasarkan distribusi nilai 

resistivitas. Pengambilan data  dilakukan menggunakan metode geolistrik konfigurasi wenner-

schlumberger dengan panjang lintasan pengukuran 200 meter untuk 10 lintasan pada lokasi yang 

berbeda.  Hasil penampang 2 dimensi distribusi nilai resistivitas menunjukkan bahwa lapisan pasir 

merupakan batuan yang diduga sebagai akuifer yang berada pada kedalaman yang berbeda-beda yang 

tersebar pada setiap lintasan pengukuran. Hasil perhitungan di peroleh nilai transmisivitas akuifer 

rata-rata sebesar 0,002118 
  

 
  dan volume ketersediaan air tanah sebanyak  377.252,007 m

3
. Nilai  

transmisivtas yang diperoleh di daerah penelitian dapat dikategorikan bernilai sedang dan volume 

ketersediaan air tanah dapat dikatakan berpotensi produktif tinggi, sehingga metode geolistrik cukup 

efektif digunakan dalam survey awal dalam penentuan nilai transmisivitas dan volume ketersediaan 

air tanah. 

 

Kata kunci :  inversi, resistivitas, wenner-schlumberger.  

 

ABSTRACT 

Continuous groundwater collection will certainly have a negative impact on groundwater both in 

terms of quality and quantity, because the amount of ground water that can flow through the aquifer is 

strongly influenced by the value of aquifer transmisivity, if surface water is contaminated, it will 

certainly affect the quality of the groundwater located on the aquifer itself.  So that research has been 

conducted that aims to determine the value of aquifer transmissivity and determining the volume of 

groundwater availability in North Batukliang area based on the distribution of resistivity value. Data 

collection was done using G-Sound Resistivity meter with track length of 200 meters for 10 tracks at 

different locations. The 2-dimensional cross-sectional distribution of the resistivity values shows that 

the sand layer was a rock suspected as aquifer at different depths scattered over each measurement 

track. The calculation result obtained the average aquifer transmissivity value of 0,002118  
  

 
 and the 

volume of ground water availability as much as 377.252,007 m
3
.The value of transmissivity obtained 

in the research area can be categorized as medium value and the volume of groundwater availability 

can be said to have high productive potential, so that the geoelectric method is quite effective used in 

the initial survey in determining the value of transmissivity and volume of groundwater availability. 

 

 

Keywords: inversion ,resistivity ,wenner-schlumberger.



1. PENDAHULUAN 

Setiap daerah dipulau lombok memilki 

potensi akuifer yang digolongkan 

berdasarkan media aliran air tanah di 

daerah setempat. Daerah  Batukliang 

Utara, Kabupaten Lombok Tengah 

merupakan salah satu daerah berpotensi 

akuifer produktif sedang dengan media 

aliran air tanah melalui celahan dan pori 

batuan. Di daerah ini juga terdapat 

beberapa mata air yang tersebar di 

beberapa tempat yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air 

bersih. 

Kebutuhan akan air bersih dapat 

dipenuhi dengan memanfaatkan potensi air 

tanah. Pemanfaatan air tanah merupakan 

upaya untuk memenuhi kebutuhan di masa 

sekarang dan masa yang akan datang, serta 

merupakan alternatif yang terbaik apabila 

air di permukaan sudah tidak mencukupi 

atau terjangkau. Namun pengambilan air 

tanah yang hanya menekankan 

kemanfaatan tetapi kurang memperhatikan 

keseimbangan dan kelestarian akan 

memberikan dampak negatif terhadap 

kualitas maupun kuantitas dari air tanah 

tersebut. Dari segi kuantitas, air tanah akan 

mengalami penurunan kemampuan 

penyediaan apabila jumlah yang digunakan 

melebihi ketersediaannya. Selain itu akibat 

yang ditimbulkan juga akan mencemari air 

tanah. Oleh karena itu perlu dilakukan 

survey awal untuk mengetahui besaran 

Transmisivitas serta volume air tanah, 

karena nilai transmisivitas akuifer sangat 

mempengaruhi banyaknya air tanah yang 

dapat mengalir melalui akuifer, sehingga 

apabila air permukaan sudah tercemar 

tentunya akan mempengaruhi kualitas dari 

air tanah yang berada pada akuifer itu 

sendiri. (Kodoatie, 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian Juandi dkk 

(2013) dengan menggunakan metode 

geolistrik resistivitas didapatkan nilai 

transmisivitas akuifer bebas Kota 

Pekanbaru adalah 13,58 m
2
/hari dengan 

ketebalan rata-rata akuifer yaitu 7,264 m. 

Selanjutnya lapisan dengan rentang nilai 

resistivitas 1 Ωm – 30 Ωm diduga sebagai 

lapisan yang berpotensi sebagai akuifer 

dengan litologi berupa pasir dan pasir 

lempungan, dimana kedua jenis litologi ini 

memiliki nilai porositas dan permeabilitas 

yang baik (Nugraha, 2015) 

Metode resistivitas bekerja berdasarkan 

pengukuran beda potensial pada 

permukaan bumi yang dihasilkan oleh arus 

searah yang mengalir di bawah 

permukaan, sehingga dapat ditentukan 

distribusi resistivitas di bawah permukaan 

dan interpretasi material bumi. Hubungan 

antara besarnya beda potensial listrik V , 

kuat arus listrik I  dan besarnya resistansi 

atau tahanan kawat penghantar R  

(Lowrie, 2007) adalah : 

 

IRV          (1) 

 

Pada kondisi sebenarnya, bumi terdiri 

dari lapisan-lapisan tanah dengan nilai   

yang berbeda-beda. Potensial yang terukur 

adalah nilai medan potensial oleh medium 

berlapis. Dengan demikian resistivitas 

yang terukur di permukaan bumi bukanlah 

nilai resistivitas yang sebenarnya 

melainkan resistivitas semu.  
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Konfigurasi Wenner-Schlumberger 

adalah konfigurasi dengan sistem aturan 

spasi yang konstan dengan catatan faktor 

“n” untuk konfigurasi ini adalah 

perbandingan jarak antara elektroda C1-P1 

(atau C2-P2) dengan spasi antara P1-P2 

seperti pada Gambar 1. 

 



 

Gambar 1. Pengaturan elektroda konfigurasi 

Wenner-Schlumberger 

Pada konfigurasi ini, arus 

diinjeksikan melalui elektroda C1 C2. 

Sedangkan beda potensial diukur melalui 

elektroda P1 P2.  Berdasarkan persamaan 

(3.41), jika       r1 = na, r2 = r3 = a ( n+1 ) 

dan r4 = na  
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Konduktivitas Hidrolik merupakan 

unit kecepatan dari kemampuan lapisan 

batuan untuk meloloskan air (Todd, 1980). 

Konduktivitas hidrolik dipengaruhi oleh 

sifat fisik yaitu porositas, ukuran butir, 

susunan butir, bentuk butir dan 

distribusinya. Nilai konduktivitas hidrolik 

dari beberapa macam batuan dapat dilihat 

dalam Tabel 1. 

Tabel 1 Nilai konduktivitas hidrolik (Kh) 

beberapa macam batuan 

 
Sumber : Todd, 1980 

Transmisivitas (T) adalah banyaknya air 

yang dapat mengalir melalui suatu bidang 

vertical setebal akuifer, selebar satu satuan 

panjang dengan landaian hidrolika 100 %. 

Nilai transmisivitas dipengaruhi oleh 

besarnya debit pemompaan dari sumur bor, 

disamping itu specific yield dari batuan, 

konduktivitas hidrolika, dan ketebalan 

akuifer juga mempengaruhi besarnya nilai 

transmisivitas . Nilai transmisivitas akuifer 

dapat dinyatakan dalam persamaan 

(Todd,1980):  

T = Kh x b   (5)

  

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Desa Aik 

Bukak dan Stiling, Kecamatan 

Batukliang Utara, Kabupaten Lombok 

Tengah menggunakan alat Resistivity 

meter G sound dengan 10 lintasan di 

lokasi yang berbeda dimana panjang tiap 

lintasannya adalah 200 m dengan spasi 10 

m dari n =1 sampai dengan n=5. 

Kemudian data diolah menggunakan 

software Res2dinv dan Rockwoks 16. 

Berikut merupakan desain lintasan 

pengambilan data di daerah penelitian 

 
 

Gambar 2.  Lintasan pengukuran 



3. HASIL DAN DISKUSI 

3.1 Hasil penampang  2 dimensi 

menggunakan software Res2dinv 

Hasil pengolahan data geolistrik 

berupa penampang 2D  menggambarkan 

variasi nilai resistivitas secara lateral dan 

vertikal disetiap titik pengukuran. Hasil 

pengukuran lintasan pertama sampai 

sepuluh menunjukkan anomali rendah dan 

tinggi yang ditunjukkan oleh warna yang 

berbeda-beda. Adapun hasil pengolahan 

data untuk lintasan dua adalah seperti pada 

Gambar 3 dibawah ini 

 

   Gambar 3. Penampang lintasan 2 

 

Berdasarkan hasil penampang  

lintasan 2 (Gambar 3) terdapat beberapa 

lapisan berdasarkan nilai resistivitas yang 

berbeda dengan kedalaman total 24.9 m. 

Penampang lintasan kedua menunjukkan 

anomali rendah dan tinggi yaitu warna biru 

tua dan ungu dengan nilai resistivitas 15.5 

Ωm dan 227.7 Ωm. Setelah dikorelasikan 

dengan nilai resistivitas batuan (Tabel 3.1), 

diinterpretasikan bahwa lapisan dengan 

nilai resistivitas antara 15.5 Ωm – 41.4 Ωm 

yang ditunjukkan degan warna biru tua 

sampai biru muda merupakan lapisan 

lempung (clay), pasir (sand). Lapisan ini  

berada pada kedalaman 2.5 m – 12.5 m. 

Selanjutnya, lapisan dengan nilai 

resistivitas berkisar antara 57.5 Ωm – 111 

Ωm (warna hijau sampai orange) 

diinterpretasikan sebagai batu lempung 

(claystone). Lapisan ini berada pada 

kedalaman 12.5 m 22.5 m. Kemudian 

lapisan dengan nilai resistivitas di atas 154 

Ωm yang ditunjukkan dengan warna merah 

sampai ungu pada kedalaman 17.5m – 24.9 

m diinterpretasikan sebagai batu gamping 

(limestone). 

Selanjutnya untuk penampang 2 dimensi 

untuk setiap lintasan dapat dilihat pada 

lampiran (Lampiran 1). Nilai resistivitas, 

kedalaman dan hasil interpretasi lapisan 

batuan untuk setiap lapisan disajikan 

dalam tabel L2 (Lampiran 2) 

Setelah diinterpretasi hasil 

penampang 2 dimensi software res2dinv, 

kemudian ditentukan lithologi penyusun  

serta batuan yang diduga sebagai akuifer, 

sehingga didapatkan ketebalan akuifer 

seperti pada tabel 2 dibawah ini 

 
Sehingga konduktivitas hidrolik 

(Kh) daerah penelitian dapat diketahui, 

dimana nilai konduktivitas hidrolik (Kh) 

untuk lapisan pasir adalah 12 m/hari   

(Tabel 1). Selanjutnya nilai Transmisivitas 

(T) ditentukan dengan persamaan 5 yang 

dimana hasilnya disajikan dalam Tabel 3 

dibawah ini. 

 



Berdasarkan  Tabel 3 didapatkan 

nilai transmisivitas berkisar antara 

0,001389 
  

 
 sampai 0,003125 

  

 
  dengan 

nilai rata-rata 0,002118 
  

 
 , dimana setiap 

lintasan memiliki ketebalan yang berbeda-

beda. Nilai transmisivitas yang diperoleh 

dari penelitian sebelumnya bahwa nilai 

transmisivitas yang di dapat berkisar 

antara 0,00463 
  

 
 sampai   0,023148 

  

 
 

bisa dikatakan cukup tinggi 

(syuhada,2013), dan nilai transmisivitas 

dengan nilai 0,00016 
  

 
 dapat dikatakan 

rendah (Juandi, 2013), sehingga hasil 

dalam penelitian ini dapat dikatakan 

bahwa nilai transmisivitas yang diperoleh 

dalam kategori sedang. 

3.2 Hasil pemodelan 3 dimensi 

menggunakan software Rockwoks 

16 

 Hasil penampang 2 dimensi (lampiran 3) 

kemudian digabungkan untuk 

mendapatkan pemodelan 3 dimensi lapisan 

geologi untuk semua lintasan yang 

ditunjukkan seperti Gambar 4 

 

 Gambar 4. Model 3 dimensi lapisan geologi  

semua lintasan. 

Hasil gambar 4 menunjukkan pemodelan 

lapisan geologi secara keseluruhan  

berdasarkan kedalaman dan ketinggian 

dalam 3 dimensi. Berdasarkan hasil 

pengolahan data diperoleh volume batuan 

keseluruhan yaitu 180.355.600 cubic feet 

dengan persentase volume lapisan 

lempung (clay) 5.106.000 cubic feet, 

volume batu lempung (claystone) 

89.626.400 cubic feet, volume  batu 

gamping (limestone) 28.984.600 cubic feet 

, volume batu pasir (sandstone) 1.564.00 

cubic feet dan volume pasir (sand) 

55.074.600 cubic feet . Hasil pemodelan 3 

dimensi  untuk lapisan pasir (sand) yang 

diduga sebagai akuifer ditunjukkan seperti 

pada gambar 5 

 

  Gambar 5 Model 3 dimensi Lapisan pasir 

 Berdasarkan pemodelan di atas 

dapat ditentukan volume ruang kosong 

dari akuifer yang dapat terisi oleh air 

dengan menggunakan persamaan 3.44. 

Dari hasil volume pasir yaitu 55.074.600 

cubic feet, dimana 1cubic feet = 0,0283168 

m
3
 , maka didapatkan volume akuifer 

sebanyak 1.559.536,433 m
3
 , sehingga 

didapatkan volume ruang kosong dari 

akuifer yang dapat terisi air sebanyak 

436.670,201 m
3. 

Setelah itu dari hasil 

perhitungan menggunakan persamaan 3.45 

untuk menentukan saturasi air (Sw) 

didapatkan persentase sebesar 86,39 %. 



Sehingga  didapatkan volume ketersediaan 

air tanah di daerah penelitian sebanyak  

377.252,007 m 
3
. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa akuifer didaerah 

penelitian merupakan akuifer produktif 

sedang. Hal ini sesuai dengan peta potensi 

akuifer pulau Lombok bahwa daerah 

tersebut merupakan daerah yang 

digolongkan memiliki akuifer produktif 

sedang. Oleh sebab itu hal-hal yang dapat 

mempengaruhi kualitas maupun kuantitas 

air tanah di daerah tersebut untuk dapat 

dihindari.  
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LAMPIRAN 1 

Hasil Penampang 2 Dimensi Data Resistivity Menggunakan Software Res2dinv 

 

LINTASAN 1 

 

Gambar L 1.1 Hasil inversi data lintasan 1 

 

 

 

 

LINTASAN 2 

 

Gambar L 1.2 Hasil inversi data lintasan 2 

 

 

 



 

 

LINTASAN 3 

 

Gambar L 1.3 Hasil inversi data lintasan 3 

 

 

 

 

LINTASAN 4 

 

Gambar L 1.4 Hasil inversi data lintasan 1 

 

 

 



 

 

 

 

LINTASAN 5 

 

Gambar L 1.5 Hasil inversi data lintasan 5 

 

 

 

 

LINTASAN 6 

 

Gambar L 1.6 Hasil inversi data lintasan 6 

 

 

 



 

LINTASAN 7 

 

Gambar L 1.7 Hasil inversi data lintasan 7 

 

 

 

 

LINTASAN 8 

 

Gambar L 1.8 Hasil inversi data lintasan 8 

 

 

 

 

 

 



LINTASAN 9 

 

Gambar L 1.9 Hasil inversi data lintasan 9 

 

LINTASAN 10 

Gambar L 1.10 Hasil inversi data lintasan 10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2 

 

Tabel L2. Nilai resistivitas, kedalaman dan hasil interpretasi lapisan batuan 

lintasan 1 sampai dengan 10 

 
 

Lintasan 

Nilai 

Resistivitas 

(Ωm) 

Kedalaman 

(m) 
Lithologi 

1 

4,9 – 43,3 2,5 – 24,9 
Lempung (Clay), 

Pasir (Sand) 

89,7 – 395,7 2,5 – 24,9 

Batu lempung 

(Claystone) , Batu 

gamping (Limestone) 

> 799 7,5 – 12,5 
Batu Pasir 

(Sandstone) 

2 

15,5 – 41,4 2,5 – 12,5 
Lempung (Clay), 

Pasir (Sand) 

57,5 – 111 12,5 – 22,5 
Batu lempung 

(Claystone) 

> 154 17,5 – 24,9 
Batu gamping 

(Limestone) 

3 

 

 

8,8 -  24,2 2,5 – 22,5 
Lempung (Clay), 

Pasir (Sand) 

33,9 – 66,4 7,5 – 24,9 

Lempung (Clay), 

Pasir (Sand) dan 

Batu 

lempung(Claystone) 

> 92,9 12,5 – 24,9 

Batu lempung 

(Claystone) , Batu 

gamping (Limestone) 

4 

13,1 – 34,3 2,5 – 12,5 
Lempung (Clay), 

Pasir (Sand) 

47,3 – 88,9 12,5 – 22,5 
Pasir (Sand), Batu 

lempung (Claystone) 

> 124 17,5 – 24,9 
Batu Gamping 

(Limestone) 

5 

14,3 – 36,6 2,5 – 12,5 
Lempung (Clay), 

Pasir (Sand) 

58,6 – 240 7;5 – 22;5 

Batu lempung 

(Claystone) , Batu 

gamping (Limestone) 

> 384 22,5 – 24,9 
Batu pasir 

(Sandstone) 

6 

6,5 – 38,4 2,5 – 17,5 
Lempung (Clay), 

Pasir (Sand) 

70,3 – 230 7,5 – 22,5 

Batu lempung 

(Claystone) , Batu 

gamping (Limestone) 

> 417 22,5 – 24,9 Batu pasir 



(Sandstone) 

7 

5,9 – 30,0 2,5 – 24,9 
Lempung (Clay), 

Pasir (Sand) 

51,7 – 153 2,5 – 22,5 

Batu lempung 

(Claystone) , Batu 

gamping (Limestone) 

> 264 2,5 – 24,9 
Batu gamping 

(Limestone) 

8 

15,3 – 35,8 2,5 – 17,5 
Lempung (Clay), 

Pasir (Sand) 

54,8 – 197 7,5 – 24,9 

Batu lempung 

(Claystone) , Batu 

gamping (Limestone) 

> 301 2,5 – 15 
Batu gamping 

(Limestone) 

9 

5,2 – 32,4 2,5 – 24,9 
Lempung (Clay) 

dan, Pasir (Sand) 

59,5 – 201 2,5 – 22,5 

Batu lempung 

(Claystone) , Batu 

gamping (Limestone) 

> 368 2,5 – 17,5 

Batu gamping 

(Limestone), Batu 

pasir (Sandstone) 

10 

2,7 – 43,7 2,5 – 12,5 
Lempung (Clay), 

Pasir (Sand) 

88,1 – 177 2,5 – 22,5 

Batu lempung 

(Claystone) , Batu 

gamping (Limestone 

> 357 2,5 – 24,9 
Batu gamping 

(Limestone), 

 

 

 

 

 


