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ABSTRAK 
Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi potensi airtanah berdasarkan nilai resistivitas dan 
volume lapisannya. Penelitian dilakukan karena Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu 
daerah di Pulau Lombok yang memiliki masalah ketersediaan air sehingga perlu dilakukan usaha 
untuk mengidentifikasi keberadaan airtanah. Di wilayah tersebut terdapat sebuah bendungan besar 
yang diharapkan dapat mengatasi masalah kekeringan ini. Air dari bendungan serta air hujan yang 
meresap melalui pori-pori tanah dapat tersimpan di bawah permukaan sebagai airtanah. Akuisisi 
data menggunakan metode resistivitas konfigurasi Wenner dengan lima lintasan. Data hasil 
pengukuran di lapangan berupa nilai beda potensial dan arus untuk menghitung nilai resistivitas 
semu. Inversi dan pemodelan menggunakan software Res2dinv dan RockWork 16. Berdasarkan hasil 
interpretasi data, litologi daerah penelitian berupa batu pasir, lempung, lempung padat, pasir dan 
tanah (alluvium). Lapisan yang mengandung airtanah terdapat pada kedalaman kurang dari 20 m 
sehingga termasuk airtanah dangkal. Volume lapisan yang berpotensi menyimpan airtanah yaitu 
lapisan batu pasir dan lapisan pasir sebesar 220.380 m3. 
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PENDAHULUAN 

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu daerah di Pulau Lombok yang 
memiliki masalah ketersediaan air. Berdasarkan data BNPB tahun 2011, Kabupaten 
Lombok Tengah menempati peringkat pertama dalam ranking nasional untuk kerawanan 
bencana kekeringan. Data Lombok Tengah Dalam Angka (LTDA) menyebutkan bahwa 
terdapat sepuluh kecamatan yang rawan terhadap bencana kekeringan dimana salah 
satunya yaitu Kecamatan Praya Barat Daya [4]. 

Kecamatan Praya Barat Daya memiliki sebuah bendungan besar yaitu Bendungan 
Pengga yang terletak di Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok 
Tengah.  Bendungan ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah 
kekeringan di daerah tersebut. Air pada bendungan tersebut dapat meresap dan mengalir 
melalui pori-pori tanah. Selain itu, air hujan yang meresap ke dalam tanah juga dapat 
membuat lapisan tanah dan batuan menjadi jenuh air. Lapisan jenuh air tersebut yang 
selanjutnya diidentifikasikan sebagai lapisan yang mengandung airtanah yang dapat 
dimanfaatkan untuk memenuhi ketersediaan air di daerah tersebut. 

Airtanah yang terdapat di bawah permukaan memiliki kontras resistivitas terhadap 
batuan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, metode geofisika yang paling sesuai untuk 
mengidentifikasi adanya airtanah di bawah permukaan adalah metode geolistrik 
resistivitas. Metode geolistrik resistivitas dapat digunakan untuk memprediksi adanya 
batuan yang mengandung air (akuifer), adanya batuan yang mengandung mineral dalam 
eksplorasi mineral. Pada penelitian ini, akan diamati sifat listrik batuan yang telah 
tersaturasi fluida untuk memprediksi keberadaan airtanah di bawah permukaan tanah. 

Daerah penelitian yaitu Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran 
rendah yang umumnya termasuk daerah dataran aluvial sungai. Daerah penelitian 
termasuk dalam Formasi Kalibabak (TQb), Formasi Kalipalung (TQp) dan Formasi 
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Pengulung (Tomp). Tanah pelapukan umumnya berupa lanau pasiran - pasir lanauan dan 
lempung lanauan - lempung pasiran[11]. 

Pryambodo dkk (2016) melakukan penelitian di Pulau Laut, Kabupaten Natuna 
dimana keberadaan airtanah diidentifikasi dengan melihat lapisan yang memiliki 
resistivitas rendah. Manrulu dan Hamid (2018) menamukan bahwa batuan di lokasi 
penelitian yakni Kampus 2 Universitas Cokroaminoto Palopo memiliki porositas dan 
permeabilitas yang bagus sebagai pembawa air seperti pasir dan kerikil. Sehah dan 
Harsono (2016) mengidentifikasi akuifer di DAS Serayu di Desa Karangsari dan Desa 
Penggalang dengan metode resistivitas konfigurasi Wenner, penelitian dilakukan dengan 
2 lintasan di masing-masing desa dan beberapa di antaranya ditemukan lapisan akuifer. 

Penelitian di daerah sekitar Bendungan Pengga dilakukan untuk mengidentifikasi 
potensi airtanah dan menentukan volume lapisan pembawa airtanah tersebut. Penelitian 
ini menggunakan metode resistivitas konfigurasi Wenner karena memiliki variasi lateral 
yang baik serta dapat memberikan informasi yang cukup mengenai kedalaman lapisan 
yang mengandung airtanah. 
 
LANDASAN TEORI 

Airtanah adalah air yang bergerak dalam tanah yang terdapat di dalam ruang-ruang 
antara butir-butir tanah dan di dalam retak-retak dari batuan. Lapisan yang mudah 
dilalui oleh airtanah seperti lapisan pasir atau lapisan kerikil disebut lapisan permeabel. 
Kondisi air pada daerah ini dapat diketahui dengan garis resistivitas iso-listrik dari 
airtanah. Resistivitas sangat dipengaruhi oleh kandungan ion-ion yang terlarut dalam air 
[3]. 

Metode geolistrik resistivitas adalah salah satu dari kelompok metode geolistrik yang 
digunakan untuk mempelajari keadaan bawah permukaan dengan cara mempelajari sifat 
aliran listrik dalam batuan di bawah permukaan bumi [7]. Resistivitas batuan tergantung 
dari umur dan litologi, karena porositas batuan dan salinitas air yang terkandung 
ditentukan oleh kedua faktor tersebut [10].Nilai resistivitas material geologi dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Resistivitas Material Geologi 

Jenis Batuan Resistivitas (Ωm) 

Batupasir (sandstone) 1 – 7.4 x 108 

Batu gamping (limestones) 50 – 107 

Lempung (clays) 1 – 100 

Tanah (alluvium) 10 – 800 

Tanah (top soil) 250 – 1700 

Lempung padat (boulder clay) 15 – 35 

Kerikil kering (gravel) 1400 

Kerikil basah (gravel) 100 

Pasir (sands) 4 – 800 

Pasir dan kerikil (sand and gravel) 30 – 225 

Aliran air hujan (rainfall runoff) 20 – 100 

Air (batuan sedimen) 10 – 100  

Sumber : Reynold (1997) dan Telford (1990) 

 
Pengukuran resistivitas dilakukan terhadap permukaan bumi yang dianggap sebagai 

suatu medium yang homogen isotropis. Kompleksitas bawah permukaan bumi tidak 
diperhitungkan pada pengukuran resistivitas menggunakan empat elektroda, dimana 
diasumsikan bahwa lapisan bawah permukaan bersifat uniform. Hasil dari pengukuran 
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ini adalah resistivitas semu (ρa) dari lapisan bahwa permukaan yang uniform dan tidak 
merepresentasikan nilai resistivitas lapisan bahwa permukaan yang sebenarnya [1].  

 

 
Gambar 1. Susunan elektroda konfigurasi Wenner 

 
Secara umum, rumus resistivitas yang digunakan pada metode resistivitas yaitu: 
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dimana faktor geometri (k) tergantung dari jenis konfigurasi elektroda yang digunakan. 
Konfigurasi Wenner menggunakan 2 elektroda arus dan 2 elektroda potensial dengan 
jarak antar elektroda yang sama memiliki rumus resistivitas semu: 
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Nilai resistivitas semu yang diperoleh di lapangan selanjutnya diinversi untuk 

memperoleh nilai resistivitas sebenarnya di bawah permukaan. Proses inversi adalah 
suatu proses pengolahan data lapangan yang melibatkan teknik penyelesaian matematika 
dan statistik untuk mendapatkan informasi yang berguna mengenai distribusi sifat fisis 
bawah permukaan. Secara umum, inversi 2D dimulai dengan memberikan harga-harga 
resistivitas dan kedalaman lapisan yang diperkirakan sesuai dengan data lapangan sebagai 
model awal. Data model awal ini kemudian dihitung untuk memperoleh harga resistivitas 
semu teoritis yang selanjutnya dicocokkan dengan resistivitas semu hasil pengukuran [9]. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian identifikasi potensi airtanah dilaksanakan di daerah sekitar Bendungan 
Pengga. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah geolistrik resistivitymeter, Global 
Postioning System (GPS), elektroda, kabel, roll meter dan peralatan yang di gunakan untuk 
pengolahan data yaitu software Microsoft Excel, Notepad, Res2DInv dan Rockwork 16. 
Pengukuran data resistivitas 2D yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 5 
lintasan dimana lintasan 5 memotong keempat lintasan yang lain dan berfungsi sebagai 
kontrol. Panjang lintasan yaitu 200 meter di setiap titik lokasi kecuali untuk lintasan 5 
yaitu 120 meter. Konfigurasi yang digunakan yaitu konfigurasi Wenner dengan 
pengulangan sebanyak 8 kali untuk lintasan 1 sampai lintasan 4 dan 6 kali untuk lintasan 
5. 
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Gambar 2. Posisi Lintasan di daerah penelitian 

 
Data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah menggunakan software Microsoft 

Excel untuk memperoleh nilai resistivitas semu. Kemudian dilakukan proses inversi 
menggunakan Res2Dinv yang menghasilkan penampang resistivitas 2D untuk melihat 
distribusi nilai resistivitas di bawah permukaan. Visualisasi 3D dilakukan untuk melihat 
sebaran serta volume litologi di bawah permukaan, terutama lapisan pembawa airtanah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis pola anomali resistivitas yang dihubungkan dengan data 

geologi, maka diduga litologi daerah penelitian terdiri atas batupasir, lempung, lempung 

padat, pasir dan tanah (alluvium). Keberadaan lapisan yang diperkirakan mengandung 

airtanah ditandai dengan warna biru yang memiliki nilai resistivitas rendah (gambar 3) 

sesuai dengan penelitian Pryambodo dkk (2016). Jenis batuan atau material pada zona 

tersebut diperkirakan berupa batupasir dan pasir yang telah tersaturasi air. Lapisan 

tersebut dapat tersaturasi air karena memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi. 

 

 
Gambar 3. Model penampang 2D lintasan 1 dengan topografi 

 

Kedalaman serta nilai resistivitas untuk masing-masing litologi dapat dilihat pada 
tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Hasil Interpretasi Penampang Resistivitas 2D 

Lintasan Resistivitas (Ωm) Kedalaman (m) Litologi 

1 
 

ρ < 3,25 4 – 16 Batupasir, Pasir 

3,25 ≤ ρ < 18 1,25 – 19,5 Lempung, Pasir 

18  ≤ ρ 16 – 19,5 
Lempung Padat, Pasir 

Tanah Alluvium 

2 

ρ < 3,19 1,25 – 16 Batupasir, Pasir 

3,19 ≤ ρ < 13,9 1,25 – 19,5 Lempung, Pasir 

13,9  ≤ ρ 1,25 – 4 
Lempung Padat, Pasir 

Tanah Alluvium 

3 

ρ < 2,96 4 – 13 Batupasir, Pasir 

2,96 ≤ ρ < 15,2 1,25 – 16 Lempung, Pasir 

15,2 ≤ ρ 1,25– 19,5 
Lempung Padat, Pasir 

Tanah Alluvium 

4 

ρ < 5,54 4 – 19,5 Batupasir, Pasir 

5,54 ≤ ρ < 19,4 1,25 – 19,5 Lempung, Pasir 

19,4 ≤ ρ 16 – 19,5 
Lempung Padat, Pasir 

Tanah Alluvium 

5 

ρ < 1,94 4 – 16 Batupasir, Pasir 

1,94 ≤ ρ < 17,9 1,25 – 16 Lempung, Pasir 

17,9 ≤ ρ 1,25– 16 
Lempung Padat, Pasir 

Tanah Alluvium 

 

Lapisan pembawa airtanah diperkirakan diapit oleh lapisan kedap air berupa lapisan 

lempung yang sulit meloloskan air. Lapisan penutup yang terletak dekat dengan 

permukaan yaitu lapisan tanah (alluvium). Pada lapisan tersebut, air dipengaruhi oleh 

penguapan akibat sinar matahari dan akar tumbuh-tumbuhan sehingga tidak jenuh air. 

Pada penelitian ini, air memiliki resistivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan 

tabel 1. Hal ini disebabkan oleh lapisan pembawa air tanah berupa pasir dan batupasir 

yang memiliki resistivitas rendah sehingga mempengaruhi nilai resistivitas yang terukur 

di lapangan. Selain itu, tingkat kejenuhan lapisan juga mempengaruhi nilai resitivitas 

dimana semakin jenuh suatu lapisan atau material di bawah permukaan oleh air maka 

nilai resistivitasnya akan semakin rendah. 

Berdasarkan hasil model 3D, dapat dilihat bahwa litologi daerah tersebut didominasi 

oleh material lempung yang kedap air. Hal ini sesuai dengan informasi geologi yang 

diperoleh dimana tanah pelapukan di daerah penelitian berupa tanah lempung baik itu 

yang bercampur dengan pasir maupun dengan lanau. Kemudian dari hasil model 3D ini 

juga diperoleh volume litologi. Volume lapisan yang dapat menampung airtanah 

diperoleh dengan menjumlahkan volume lapisan batupasir dan lapisan pasir. Berdasarkan 

pengolahan data diperoleh volume total lapisan yang berpotensi menyimpan airtanah 

yaitu 220.380 m3. 
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Gambar 4 Visualisasi 3D litologi daerah penelitian tampak barat-selatan 

 
Airtanah yang teridentifikasi di daerah penelitian termasuk airtanah dangkal. 

Airtanah dangkal tersebut dapat mengalir sampai kedalaman 19,5 m karena kondisi 
bawah permukaan di daerah penelitian yang sebagian besar terdiri dari lapisan 
permeabel yang mudah meloloskan air. 

Daerah penelitian merupakan daerah yang kering akibat iklim tropis musim kemarau 
kering. Namun sejak Bendungan Pengga dibangun, air hujan semakin sering terjadi 
sehingga airtanah juga dapat ditemukan pada kedalaman yang dangkal. Hal ini 
disebabkan karena ketika musim kemarau tingkat penguapan di bendungan tersebut 
semakin tinggi. Banyaknya uap air di atmosfer mengakibatkan frekuensi hujan di wilayah 
tersebut meningkat. Volume airtanah juga semakin meningkat seiring dengan 
peningkatan frekuensi hujan. 

 
KESIMPULAN 
1. Airtanah terdapat di semua lintasan dan berada pada kedalaman kurang dari 20 meter 

yang termasuk airtanah dangkal. Lapisan yang diduga menyimpan airtanah yaitu 
lapisan batupasir dan lapisan pasir.  

2. Volume lapisan yang berpotensi menyimpan airtanah yaitu lapisan batupasir dan 
lapisan pasir sebesar 220.380 m3. 
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LAMPIRAN 

 

Gambar 5. Penampang Resistivitas 2D dengan topografi lintasan 2 
 

 
Gambar 6. Penampang Resistivitas 2D dengan topografi lintasan 3 

 

 
Gambar 7. Penampang Resistivitas 2D dengan topografi lintasan 4 
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Gambar 8. Penampang Resistivitas 2D dengan topografi lintasan 5 
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