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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh semua 

makhluk hidup dipermukaan bumi. Selain untuk kebutuhan vital makhluk hidup, air 

juga banyak digunakan dibidang Energi, Pertanian dan Peternakan.  Banyak daerah-

daerah di Indonesia yang potensi airnya sedikit bahkan sampai terjadi kekeringan air 

akibat bencana alam maupun ulah manusia. Kebutuhan air, baik untuk pertanian 

maupun untuk air baku sering kali tidak bisa hanya dengan mengandalkan air 

permukaan, karena pada daerah tertentu air permukaan tersedia dalam jumlah yang 

terbatas. Ataupun kalau ada, kuantitasnya masih belum cukup untuk dimanfaatkan. 

Salah satu alternatif untuk mengatasi kekurangan air adalah dengan cara melakukan 

pencarian sumber daya air bawah tanah. 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi bagian timur 

Indonesia dengan luas wilayah mencapai ± 20.153,15 km2 yang terdiri atas 2 (dua) 

pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Di beberapa daerahnya termasuk 

daerah kering dimana musim basah (hujan) lebih pendek 4 sampai dengan 5 bulan dan 

selebihnya musim kering. Rendahnya curah hujan di Pulau Sumbawa menyebabkan 

sebagian besar kondisi sungai kering di musim kemarau dan hanya berair di musim 

penghujan. Pada umumnya masyarakat Sumbawa memanfaatkan lahan sebagai lahan 

pertanian. Khususnya di Dusun Pukat dan Dusun Jotang, hampir semua masyarakatnya 

menggantungkan hidup pada kegiatan pertanian. Di setiap tahunnya para petani hanya 

bisa menggarap lahannya untuk satu musim, karena sumber air untuk pertanian hanya 

mengandalkan air hujan. Di lokasi penelitian ini terdapat sungai yang berjenis sungai 

episodik (Intermittent), yang airnya melimpah pada musim hujan dan sangat kecil di 

musim kemarau, sehingga memungkinkan potensi lahan pertanian kering terjadi. Hal ini 

juga ditunjukkan pada tidak meratanya jumlah serta sebaran daerah Cekungan Air 

Tanah (CAT) yang terdapat di Pulau Sumbawa. 

Pemanfaatan air tanah sebagai sumber air irigasi maupun air baku di Pulau 

Sumbawa telah lama dilaksanakan melalui pengembangan sumur bor dalam. 

Berdasarkan data dari Unit ISDA BWS NT-1, kegiatan eksploitasi air tanah harus 

didasarkan pada konsep kesetimbangan air, dimana hanya boleh dieksploitasi pada 
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daerah-daerah yang masuk dalam Cekungan Air Tanah (CAT). Pelaksanaan kegiatan 

pengeboran sumur bor memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu penentuan 

lokasi titik pengeboran harus didahului investigasi detail, salah satunya dengan 

pendugaan geofisika menggunakan metode geolistrik. Dalam penelitian pendugaan 

Potensi air tanah ini, menggunakan metode geolistrik tahanan jenis dengan konfigurasi 

Schlumberger untuk mendeteksi lapisan permukaan secara vertikal. Instrument yang 

digunakan adalah resistivitymeter yang dilengkapi dengan dua buah elektroda yang 

memiliki kemampuan dalam pembacaan output respon tegangan akibat arus yang 

diinjeksikan ke dalam permukaan tanah melalui dua buah elektroda arus dan dua buah 

elektroda potensial.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, permasalahan 

yang muncul adalah :  

1. Bagaimana kondisi litologi bawah permukaan berdasarkan pendugaan dengan 

metode geolistrik tahanan jenis menggunakan konfigurasi Schlumberger? 

2. Berapa kedalaman lapisan pembawa air (akuifer) di daerah penelitian? 

3. Berapa ketebalan lapisan pembawa air (akuifer) di daerah penelitian? 

4. Bagaimanakah potensi ketersediaan air tanah di daerah penelitian? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah melakukan analisa potensi air tanah dari hasil 

pengukuran geolistrik. Sedangkan, tujuan dari penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui kondisi litologi bawah permukaan dengan metode 

geolistrik tahanan jenis  menggunakan konfigurasi Schlumberger, 

2. Untuk mengetahui kedalaman lapisan pembawa air (akuifer) di lokasi 

penelitian, 

3. Untuk mengetahui ketebalan lapisan pembawa air (akuifer) di lokasi 

penelitian, 

4. Untuk mengetahui potensi keberadaan air tanah di lokasi penelitian. 
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1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisa potensi air tanah dari hasfil pengukuran geolistrik dengan konfigurasi 

Schlumberger; 

2. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sumbawa Besar yaitu, Dusun Pukat Desa 

Pukat Kecamatan Utan dan Dusun Jotang, Desa Jotang Kecamatan Empang; 

3. Analisa dilakukan dengan  bantuan software IP2WIN; 

4. Penelitian di lapangan, menggunakan bentangan sepanjang 150 meter; 

5. Penelitian dilakukan untuk mengetahui susunan lapisan secara vertikal; 

6. Dalam satu lokasi diambil 4 titik pengukuran. 

 

1.5. Manfaat  Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui potensi air tanah di lokasi penelitian melalui pendugaan 

geolistrik; 

2. Memberikan informasi bagi instansi terkait tentang metode geolistrik sebagai 

salah satu metode untuk menentukan potensi air tanah; 

3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian 

tentang potensi air tanah. 

 




