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INTISARI 

Lahan kering adalah himpunan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama 
periode tertentu. Desa Selengen, Desa Gumantar dan Salut merupakan salah satu desa di kabupaten 
Lombok Utara yang lahan pertaniannya kurang produktif akibat kurangnya pasokan air pada musim 
kemarau. Oleh karenanya diperlukan alternatif sumber air untuk memenuhi kebutuhan pasokan sumber air 
alternatif ini dapat berupa sumber air tanah untuk mengetahui potensi air tanah maka dilakukan penyelidikan 
akuifer air tanah dengan metode Geolistrik. 

Dari beberapa konfigurasi geolistrik metode tahanan jenis yang ada, dalam penelitian ini akan 
digunakan konfigurasi Schlumberger. Di mana pada konfigurasi Sclumberger ini elektroda-elektroda 
potensial diam pada suatu tempat pada garis sentral AB sedangkan elektroda-elektroda arus digerakkan 
secara simetris keluar dalam langkah-langkah tertentu dan sama. 

Dari penampang resistivitas yang di hasilkan pada desa salut, terlihat bahwa litologi daerah 
penyelidikan memperlihatkan bahwa setiap lokasi lintasan masih memiliki air tanah (ground water). Untuk 
desa gumantar keberadaan air tanah di ukur dari data hasil interpretasi pada daerah tersebut dengan nilai 
resistivitas air tanah 1,30–800 Ωm dengan kedalaman 2.50 m. Pada desa Salut di dapat jenis batuan 
pembawa akuifer yaitu alluvium, kerikil dengan nilai resistivitas  4.56–112  Ωm, 13.6–103 Ωm dan 7.80–116 
Ωm dengan kedalaman 0–31.9  m,  dan 0–38.2 m. Pada desa Gumantar kondisi batuan pembawa akuifer  
adalah alluvium dengan nilai resistivitas 1.30–51.7 Ωm. kedalaman 18.5 m dari permukaan tanah. Pada 
desa Selengen tidak di dapatkan data hasil  penukuran yang di cari. Karena pada daerah tersebut hasil 
pengukurannya Error di sebabkan oleh cuaca yang terlalu panas serta lokasi pengukuran telah di bakar dan 
tanahnya gembur   

  
Kata Kunci: Geolistrik Resistivitas, Konfigurasi Schlumberger, Lahan Kering 

 
PENDAHULUAN 

Lahan kering adalah himpunan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama 
periode tertentu. Lahan kering dapat disebut hamparan tanah yang digunakan tanpa penggenangan air, baik 
secara permanen maupun musiman dengan sumber air berupa hujan atau air irigasi. 

Di Kabupaten Lombok Utara terdapat salah satu desa yang lahan pertaniannya kurang produktif 
sepanjang musim kemarau yaitu Desa Selengen, Desa Gumantar dan Desa Salut Kecamatan Kayangan. 
Pada musim kemarau pasokan air sangat terbatas, sementara kebutuhan air untuk lahan irigasi dasar. 

 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
Umum : 
1. Menentukan kedalaman aquifer berdasarkan pendugaan Geolistrik 
Khusus: 
1. Untuk mengetahui nilai tahanan jenis (resistivitas) batuan untuk menduga letak dan kedalaman akuifer air 

tanah melalui metode geolistrik tahanan jenis. 
2. Mengetahui karakteristik lapisan batuan bawah berdasarkan nilai tahanan jenis, yang sangat berguna 

untuk mengetahui potensi lapisan akuifer  yaitu lapisan batuan yang merupakan lapisan pembawa air. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Metode Geolistrik adalah salah suatu metode geofisika untuk mengetahui perubahan tahanan jenis 
lapisan batuan dibawah permukaan tanah dengan cara menganalisis arus listrik DC (Dirrent  Current) yang 
mempunyai tegangan tinggi ke dalam tanah. Metode geolistrik dilakukan dengan cara mengirim arus dan 
mengukur tegangan atau potensi yang terbaca dipermukaan, sehingga diperoleh resistivitas atau tahanan 
jenis antar lapisan batuan di bawah permukaan bumi, dan juga ketebalan masing-masing lapisan batuan 
tersebut. 
Untuk mengetahui  sebaran mineral batu bara (Azhar, Handayani G,2004) dan penyelidikan eksplorasi air 
bawah tanah (Ali M.N,za’ari,supoyo,2003). 
 
Lahan Kering 

Lahan kering (upland,rainfed) adalah hamparan lahan yang didayagunakan tanpa penggenangan 
air, baik secara permanen maupun musiman dengan sumber air berupa hujan atau air irigasi. Definisi yang 
diberikan oleh soil survey staffs (1998). 

Wilayah lahan kering mencangkup semua komponen yang ada di dalam maupun di pemukaan 
lahan kering, dari wilayah hulu dengan fisiografi perbukitan (dataran tinggi) sampai wilayah dataran di 
daerah hilir (dataran rendah) dan biasa berupa tegalan, kenbun dan ladang (lahan kering permanen) 
maupun lahan sawah tadah hujan (lahan kering musiman). 
 
Air Tanah 

Air tanah memiliki peran penting dalam kehidupan dan penghidupan rakyat, karena berfungsi 
sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam melakuakan pengolahan air tanah khususnya 
pendayagunaan dan pengembangan untuk irigasi pertanian, Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2008 
tentang Air Tanah dan peraturan daerah lainnya.  

Jumlah imbuhan air tanah tahunan merupakan hasil perkalian dari curah hujan rata-rata tahunan 
dengan koefisien imbuhan (Encona Eng.Inc, Mac Donald & partner Asia,1988). Terdapat macam-macam 
akuifer yang di jumpai di lapangan (Soenarto,2008) yaitu akuifer terkekang, akuifer semi terkekang.  

Penyelidikan air tanah  dapat dilakukan dari permukaan tanah maupun dari bawah permukaan 
tanah (Ersin Seyhan, 1990). 

 
Gambar 1 Diagram posisi beberapa istilah yang berkaitan dengan air bawah    permukaan 

(wuryantoro,2007). 
 

Lapisan yang tidak mudah meloloskan air disebut impermeable, seperti lapisan lempung atau 
jenuh. Lapisan yang bisa menangkap dan meloloskan air di sebut akuifer.  Geologi mempengaruhi 
penyebaran air tanah, hidrologi menentukan pemberian dan pengisian air ke dalam tanah, sedangkan 
mekanika fluida menjelaskan tentang gerakannya. (Bisri,1991). 
 
Terjadinya Air Tanah 
1) Asal air tanah 

Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah dan letaknya pada zona jenuh 
air. 
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2) Penyebaran vertikel air tanah 

Terjadinya air tanah di bawah permukaan tanah dapat dibagi dalam dua bagian pertama derah 
jenuh dan kedua daerah tidak jenuh. Dalam daerah jenuh semua rongga terisi oleh air di bawah tekanan 
hidrostatik. Daerah tidak jenuh terdiri atas rongga-rongga yang berisi sebagian oleh air, sebagian oleh udara.  
3) Daerah air dangkal 

Daerah air dangkal ini berada di dalam keadaan tidak jenuh kecuali kadang-kadang bila terdapat 
banyak air dipermukaan tanah seperti yang berasal dari curah hujan dan irigasi. 
4) Daerah antara 

Daerah antara ini berada di antara batas bawah dan daerah dangkal sampai batas atas dari daerah 
kapiler. Ketebalannya sangat beragam, yaitu antara 0 meter yang terjadi bila muka air tanah mendekati 
permukaan tanah, sampai beberapa ratus meter pada keadaan muka air tanah yang dalam. 
5) Daerah antara 

Daerah kapiler berada antara permukaan air tanah sampai batas kenaikan kapiler dari air. 
 

Air tanah berada dalam formasi geologi yang tembus air yang dinamakan akuifer, yaitu formasi-
formasi yang mempunyai struktur di mana dimungkinkan adanya gerakan air melalui nya dalam kondisi 
medan biasa. Sebaliknya mengandung air, susunan geologi yang dapat berlaku sebagai akuifer adalah : 
1)  Kerikil dan pasir 
2) Batu kapur 
3) Batuan gunung berapi 
4) Batu pasir 
5) Tanah liat yang bercampur dengan bahan yang lebih kasar 
6) Konglomerat 
7) Batuan kristalin (Bisri, 1991) 

 
Kedalaman Air Tanah 

Metode geolistrik tahanan jenis merupakan metode geolistrik yang mempelajari sifat resistivitas 
(tahanan jenis) listrik dari lapisan batuan di dalam bumi (Wuryantoro, 2007).  

Prinsip kerja pendugaan Geolistrik adalah mengukur tahanan jenis (resistivity) dengan mengalirkan 
arus listrik kedalam batuan atau tanah melalui elektroda arus  (current electrode). Beda potensial antara 
dua elektroda tersebut diukur dengan volt meter dan dari harga pengukuran tersebut dapat dihitung tahanan 
jenis semua batuan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Todd, 1980) : 
            ρ=2.πa................................................................................................................(2.1) 

                Dengan : 
                ρ  = tahanan jenis  
               2π = konstanta, 
                 V = beda potensial, 
                 I  = kuat arus, 

                   a  =  jarak elektroda. 
 

Keadaan Air Tanah 
Air tanah adalah air yang bergerak dalam tanah yang terdapat di dalam ruang-ruang antara butir-

butir tanah yang membentuk  dan retak-retak dari batuan. Yang terdahulu disebut air lapisan dan yang 
terakhir disebut air calah (fissure water).  

 
Air Tanah Terkekang di Pantai 

Perbatasan antara air asin dan air tawar dalam akuifer terkekang ditentukan oleh dalamnya 
akuifer, permeabilitas, besar tekanan dan lain-lain. Jadi meskipun sumur itu dalam dan terletak di tepi pantai, 
tidak akan terdapat pencampuran air asin. Tetapi kadang-kadang percampuran itu dapat terjadi meskipun 
sumur itu dangkal dan cukup jauh di tepi pantai. Hal itu dapat dilihat pada Gambar 2.4 (sasrodarsono,dkk, 
2003) 
 
Konfigurasi Elektroda dan Sensitivitas 
1. Wenner Alpha 
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Susunan elektroda winner alpha adalah C1-C2-P1-P2. Wenner alpaha memiliki nilai sensitifitas 
paling besar di bawah pusat konfigurasi. Faktor geometri wenner alpha𝑘 = 2 𝜋 a sehingga memiliki sinyal 
yang sangat kuat dan cocok digunakan untuk daerah yang mememiliki noise yang tinggi. Dibawah 
permukaan antara C1 – P2 dan C2 – P2 memiliki nilai negatif. 
2. Wenner Beta 

Wenner beta memiliki konfigurasi elektroda C2-C1-P2-P1 dengan jarak antar elektroda sebesar “ 
a”. Faktor geometri wenner beta adalah𝑘 = 6 𝜋 a. Diantara kelebihan wenner beta adalah lebih
 sensitif terhadap perubahan horizon dibandingkan wenner alpha. 
3. Wenner Gamma 

Kofigurasi wenner  gamma adalah C1-P1-C2-P2 jarak antara elektroda adalah Faktor 
geometri konfigurasi ini adalah 𝑘 = 3 𝜋a. Konfigurasi ini jarang digunakan karena tidak memberikan hasil 
yang baik, baik secara vertikal maupun horizontal. 
4. Pole-Pole 

kofigurasi ini juga sama dengan a, namun elektrodanya hanya terdiri dari satu elektroda arus atau 
satu elektroda potensial. Faktor geometri konfigurasi ini adalah 𝑘 = 2 𝜋 a. Karena Cuma satu elektroda arus 
dan satu elektroda potensial, maka tidak membutuhkan buruh yang banyak. 
5. Dipole-Dipole 

Susunan elektroda konfigurasi dipole-dipole adalah C2-C1-P2-P1. Spasi antara elektroda sajauh 
“a”. Namun berbeda dengan konfigurasi wenner beta jarak antara C1 dengan P2 memiliki faktor rasio (n) jadi 
jarak antar C1-P2 adalah na,”n” memiliki nilai 1-6 tergantung kedalaman yang diinginkan dan tujuan dari 
target. 
6. Pole-Dipole 

Konfigurasi Pole-Dipole merupakan gabungan antra Pole-Pole dengan Dipole-Dipole, sehingga 
elektroda yang digunakan hanya 3 masing-masing satu elektroda arus dan satu elektroda potensial,dengan 
faktor geometrik 𝑘 = 2𝜋n(n + 1)a. 
7. Wenner-Schlumberger 

Schlumberger merupakan konfigurasi elektroda metode geolistrik yang sudah umum digunakan 
untuk sounding atau kedalaman. Konfigurasi elektroda untuk metode ini adalah C1-P1-P2-C2. Faktor 
geometri konfigurasi ini adalah 𝑘 = 𝜋n(n + 1)a. 
8. Equatorial Dipole-Dipole 

Faktor geometri konfigurasi ini adalah k = 2 π bL/(L – b), dimana b = n a dan L =(a*a + b*b). 
Konfigurasi ini disamping memerlukan tenaga yang banyak juga butuh strategi yang mantap, karena 
bentang elektroda tegak lurus dengan arah lintasan. 
 
Kondisi Hidrogeologi Pulau Lombok 

 

                               
                                
                            Gambar 2  Peta Kondisi Hidrogeologi Pulau Lombok(Anonim,2004) 
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Geologi Dan Stratigraf 
 

                              
                            Gambar 3  Peta Geologi Pulau Lombok  (mangga,1994) 
 

Metode Giolistrik Tahanan Jenis 
Metode geolistrik tahanan jenis merupakan salah satu metode geolistrik yang  sering digunakan 

dalam survei geofisika untuk eksplorasi yang relatif dangkal, diantaranya digunakan dalam eksplorasi 
sumber air, keadaan struktur bawah permukaan dan juga dapat digunakan sebagai pendukung eksplorasi 
bahan-bahan tambang.  

 
Aquifer 

Berdasarkan litologinya, akuifer dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu (wuryantoro, 2007) : 
1. Akuifer bebas atau akuifer tidak tertekan (Unconfined Aquifer)  
2. Akuifer tertekan (Confined Aquifer) 
3. Akuifer bocor (Laekage Aquifer) 
4. Akuifer melayang (Perched Aquifer) 

 
 

Program Res2Dinv 
Res2Dinv adalah program computer yang secara otomatis menentukan model resistivitas 2 dimensi 

(2-D) untuk bawah permukaan dari data hasil survey geolistrik.(loke, 1990). 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di Desa Selengen, Desa Gumantar dan Desa Salut, Kecamatan Kayangan, 

Kabupaten Lombok Utara, dimana masing-masing untuk penentuan lintasan titik berbeda-beda, karena 
pengambilan titik lintasan penelitian sesuai luas lokasi. 

 

                                   
                               Gambar 4 Lokasin Penelitian 
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Metode Survey 

Dalam penelitian ini akan digunakan konfigurasi Schlumberger. Di mana pada konfigurasi 
Sclumberger ini elektroda-elektroda potensial diam pada suatu tempat pada garis sentral AB sedangkan 
elektroda-elektroda arus digerakkan secara simetris keluar dalam langkah-langkah tertentu dan sama. 

 

               
            Gambar 5 Skema resistivitas model Schlumberger 

 
Data yang diperlukan untuk pengukuran resistivitas aquifer air tanah meliputi :  

a. Jarak antara dua elektroda arus (AB) 
Jarak ini diubah-ubah untuk memperoleh gambaran tiap-tiap lapisan. Semakin jauh jarak antara 

elektroda arus, maka semakin  dalam pula alat geolistrik dapat mendekati aquifer air tanah dibawahnya (juga 
tergantung pada besarnya arus yang diinjeksikan). Jarak AB biasanya dituliskan dalam bentuk AB/2. 
b. Jarak antar dua elektroda potensial (MN). 
c. Arus listrik (I ) yang diinjeksikan ke dalam tanah. 
d. Beda potensial ( AV ) antara kedua elektroda potensial. 
e. Dari dua data AB dan MN ini akan diperoleh harga faktor koreksi geometri (K) dan dapat diturunkan nilai 

tahanan jenis (𝜌). 
 

Alat 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat Multi Channel Resistivitas merk S-Field 

Multichannel 1 unit. Yang  dilengkapi dengan 16 elektroda. 
                                

                     
Gambar 6 Alat Geolistrik multichannel.  
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                                                 Gambar 7 Bagan Alir Penelitian 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada pengukuran di Desa Salut Lombok Utara pengolahan data dibagi menjadi 3 (tiga)  Yang 
merupakan tafsiran dari 3 (tiga) lokasi pengukuran yang dilakukan,yaitu pada lokasi berikut: 

 

            
                                Gambar 8 Lintasan Pengukuran  Desa Salut Lombok Utara 

 
Berdasarkan pengolahan menggunakan  Sofware Resdinv dihasilkan penampang 2D (2 Dimensi) 

lintasan 1 seperti pada gambar  di bawah: 

Pelaksanaan Pengukuran Geolistrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survey pendahuluan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Literatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengolahan Data 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa dan Pembahasan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprestasi Hasil : 
• Jenis Batuan 
• Sebaran Aquifer 

 

Persiapan peralatan 
dan bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Data dengan  software RES2DINV 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil berupa 𝜌, h, d 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selesai 

Mulai 

U Keterangan 
 

              : Lintasan 1 

               : Lintasan 2 

               : Lintasan 3 
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                   Gambar 9 Penampang Resistivitas Lapisan Bawah Permukaan 2-D di  
                                      Lintasan  1 Desa Salut 

           
penampang sebaran nilai resistivitas bawah permukaan hasil inversi dengan menggunakan software 

RES2DINV.  
 

  Tabel 1 Analisa susunan batuan pada lintasan 1 Desa Salut 

No Patok (m) Kedalaman 
(m) 

Nilai Resistivitas 
(Ωm) Lapisan batuan Konfigurasi warna 

1 30 – 60 
90 – 110 0 -31.9 4.56 – 112 Air tanah, alluvium, 

kerikil 

  
 
 

2 20 – 90 
120 -  130 0- 24.9 248- 1227 Breks, tuf, batu 

apung, lapa   

     
  

   
                                           Gambaar 10 Pemodelan 2D (2 Dimensi) 
      

Pada patok 100 m, lintasan 1 (Koordinat S8.14942°,E116.18624° dan S8.14946°, E116.18629°) 
dengan kedalaman 18.5 m sangat cocok untuk pengeboran di karenakan pada penampang Resisabilitas 
lapisan bawah permukaan area tersebut diperkirakan mengandung air. Menurut Suyono Sudarsono, 2003 
bahwa pemodelan 2D (Gambar 5) diatas merupakan Akuifer setengah tertekan. 

 

     
Gambar 11 Penampang Ressistivitas Lapisan Bawah Permukaan 2-D di 

                                      Lintasan 2  Desa Salut 
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           Tabel 2 Analisa susunan batuan pada lintasan 2 Desa Salut 

No Patok 
(m) 

Kedalaman 
(m) 

Nilai 
Resistivitas 

(Ωm) 
Lapisan batuan Konfigurasi 

warna 

1 24 – 48 0 – 38.2 13.6 – 103 Air tanah, 
alluvium, Kerikil 

  
 

2 24  - 48 0 – 38.2 170  - 467 Tuf, batu apung, 
berks, lapa   

 
 

     
                                       Gambar 12 Pemodelan 2D (2 Dimensi )   
 

Dari hasil pemodelan (gambar 7) di titik 9 (Koordinat S8.14920°, E116.18582°), patok 96 m 
berpotensi memiliki air tanah yang cukup jika dilakukan pengeboran pada kedalaman 29.9 m. Jenis Aquifer 
pada lintasan 2 menurut Suyono Sudarsono, 2003 merupakan Akuifer Akifer setengah tertekan, 

 

 
                Gambar 13 Penampang Resistivitas Lapisan Bawah Permukaan 2-D di  

                        Lintasan 3 Desa Salut 
 
         Tabel 3 Analisa susunan batuan pada lintasan 3  Desa Salut 

No Patok (m) Kedalaman 
(m) 

Nilai 
Resistivitas 

(Ωm) 
Lapisan batuan Konfigurasi 

warna 

1 84 – 96 0 – 38.2 7.80 – 116 Air tanah, Alluvium,kerikil   

2 48 – 84 0 – 22.2 228 – 881 Kerikil, tuf, batu apung, 
berks, lapa 

 

 

     
                                       Gambar 14 Pemodelan 2D (2 Dimensi)     
 
Dari hasil penyelidikan Resistivitas lapisan bawah permukaan pada patok 144 m (Koordinat 

S8.14963°, E116.18620° dan S8.14963°, E116.18621°) berpotensi mengandung air tanah yang cukup jika 
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dilakukan pengeboran pada kedalaman 22.2 m. Dan pada gambar  9 di atas memiliki jenis Akuifer setengah 
tertekan, disebut juga akiufer bocor (leaky aquifer). 

 
Pada pengukuran di Desa Gumantar Lombok Utara pengambilan data di lakukan pada 1 (tiga) lokasi 

Pengukuran yang dilakukan,Dikarenakan kondisi yang kurang memungkinkan, yaitu pada lokasi berikut:  
 

                      
                      Gambar 15 Lintasan Pengukuran  Desa Gumantar 

 

  
             Gambar 16 Penampang Resistivitas Lapisan Bawah Permukaan 2-D di  

                                    Lintasan 1 Desa Gumantar 
 
         Tabel 4 Analisa susunan batuan pada lintasan  Desa Gumantar 

No Patok (m) Kedalaman 
(m) 

Nilai 
Resistivitas 

(Ωm) 
Lapisan batuan Konfigurasi 

warna 

1 110 – 130 0 – 31.9 1.30 – 20.6 Air asin,Lempung   

2 70  -  112 0 – 31.9 51.7  – 130 Air tanak, Kerikil Lempung    

3 20 – 60 0 – 29.9 326 – 817 Pasir, Batu gamping, 
Kerikil kering, Pasir, Lava   

 

       
                                                    Gambar 17 Pemodelan 2D (2Dimensi) 
  

U          : Lintasan 1 
                        
 

Keterangan : 
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Pada patok 100 m (koordinat S8.15327°, E116.17308°) dengan kedalaman 18.5 m sangat cocok 
untuk pengeboran di  karenakan  pada penampang Resistibilitas lapisan bawah permukaan tersebut 
diperkirakan mengandung air tanah. Menurut Suyono Sudarsono, 2003 bahwa pemodelan 2D (Gambar 12) 
diatas merupakan Akuifer tertekan (confined aquifer). 
 
Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan penyelidikan geolistrrik yang telah di lakukan, dapat disimpulkan beberapa 
hal sebagai berikut : 

1. Dari penampang resistivitas yang di hasilkan pada desa salut, terlihat bahwa litologi daerah 
penyelidikan memperlihatkan bahwa setiap lokasi lintasan masih memiliki air tanah (ground water) 
dengan nilai resistivitas 14.0–1200 Ωm dengan kedalaman yang rendah. Selanjutnya untuk desa 
gumantar keberadaan air tanah di ukur dari data hasil interpretasi pada daerah tersebut dengan nilai 
resistivitas air tanah 1,30–800 Ωm dengan kedalaman 2.50 m.  Sedangkan untuk desa Selengen 
tidak ada hasil pengukuran. 

2. Pada desa Salut untuk  lintasan1 di dapat jenis batuan pembawa akuifer yaitu alluvium, kerikil 
dengan nilai resistivitas  4.56–112  Ωm dengan kedalaman 0–31.9  m. Selanjutnya untuk lintasan 2 
di dapat jenis batuan pembawa akuifer yaitu kerikil, alluvium. dengan nilai resistivitas 13.6–103 Ωm 
dengan kedalaman 0–38.2 m di bawah permukaan tanah. Sedangkan untuk lintasan 3 di dapat jenis 
batuan pembawa akuifer yaitu alluvium, kerikil dengan nilai resistivitas 7.80–116 Ωm kedalaman 
dimulai dari permukaan lintasan hingga kedalaman 38.2 m.  

3. Pada desa Gumantar untuk lintasan 1 kondisi batuan pembawa akuifer  adalah alluvium dengan nilai 
resistivitas 1.30–51.7 Ωm. kedalaman 18.5 m dari permukaan tanah. 

4. Pada desa Selengen tidak di dapatkan data hasil  penukuran yang di cari. Karena pada daerah 
tersebut hasil pengukurannya Error serta lahan kering di daerah penyelidikan  banyak yang 
terganggu. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil  kondisi lapangan dan hasil  penyelidikan yang telah di lakukan disarankan 
beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pengukuran geolistrik perlu dilakukan secara periodic untuk mengetahui apakah aktifitas 
pengeboran air tanah (Ground Water) menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap elevasi air 
tanah. 

2. Bila kemungkinan jangkauan pengukuran penampang resistivitas perlu di perluas termasuk di 
daerah Salut yang lain dan Gumantar. 

3. Perlu di pertimbangkan jika akan  membuat sumur-sumur pengamatan khususnya di wilayah salut 
dan wilayah gumantar untuk mengetahui perubahan elevasi air tanah yang mungkin terjadi akibat 
pengaruh pengeboran air tanah yang terus-menerus. 

4. Pemanfaatan penelitian ini hanya untuk menganalisa kedalaman air tanah dan penggunaanya 
hanya untuk air baku, di karenakan dari hasil penyelidikan hanya di dapat air permukaan saja. 
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