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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan wilayah yang beriklim tropis, memiliki  dua 

perubahan musim secara dinamis yaitu kemarau dan penghujan. Perubahan 

musim tersebut sangat mempengaruhi potensi air di suatu wilayah. Pada 

musim penghujan potensi air mudah untuk ditemukan, karena sumber utama 

berasal dari hujan (presipitasi) yang menjadi imbuhan ketersedian air di suatu 

tempat. Sebaliknya pada musim kemarau potensi air sulit ditemukan, keadaan 

ini dapat memanfaatkan cadangan air yang tersedia selama musim hujan yang 

telah berlangsung.  

Suatu wilayah mempunyai potensi air yang berbeda-beda. Perbedaan 

potensi air tersebut dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor 

alam meliputi (perubahan musim, lapisan batuan, vegetasi penutup lahan) 

setempat, sedangakan faktor manusia meliputi semua aktivitas manusia yang 

berhubungan dengan air meliputi pembuatan (bendungan, waduk, dll). 

Ketersediaan air yang ada di bumi dapat berupa air permukaan maupaun air 

tanah. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, kebutuhan air 

akan semakin meningkat untuk keperluan hidupannya seperti (MCK, minum, 

pengairan lahan, kebutuhan ternak, perikanan, dll). Hal ini mengakibatkan 

ketersediaan air yang semakian menipis dan sulit ditemukan.  

Air tanah adalah kekayaan alam yang sangat berharga bagi 

kelangsungan mahluk hidup yang ada di muka bumi, sehingga keberadaannya 

istimewa untuk kehidupan. Air tanah merupakan air yang berada pada lapisan 

tanah yang ada di bawah permukaan bumi, sehingga menepati rongga-rongga 

dalam lapisan batuan/geologi. Imbuhan air tanah berasal dari daerah yang 

merupakan tempat masuknya air permukaan ke dalam lapisan bawah tanah 

(recharge area). Manusia lebih banyak menggunakan air tanah untuk 
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memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tingkat pencemaran air sedikit 

daripada air permukaan. Air permukaan mudah ditemukan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, tetapi kurang baik untuk kebutuhan makluk hidup. Dengan 

ini, penyelidikan air tanah sangat penting dilakukan untuk mendapatkan 

alternatif tambahan sumber air. 

Beberapa metode yang digunakan untuk penyelidikan air tanah yaitu 

metode gravitasi, metode magnit, metode seismik, metode geologi, dan 

metode geolistrik. Metode geolistrik merupakan metode yang paling banyak 

digunakan dan hasilnya cukup baik mengenai pencarian sumber air maupun 

pengeboran sumur. Metode geolistrik merupakan salah satu metode geofisika 

yang digunakan untuk melakukan pendugaan lapisan bawah permukan tanah, 

sehingga diketahui kemungkinan keterdapatan air tanah dan mineral pada 

kedalaman tertentu (Halik dan Soetjipto, 2008). Lapisan bawah permukaan 

bumi yang dialiri arus listrik akan mempunyai nilai tahanan jenis yang khas. 

Sehingga, geolistrik menggunakan prinsip perbedaan nilai tahanan jenis setiap 

lapisan batuan dalam penentuan keterdapatan air tanah (Lowrie, 2007). 

Kecamatan Tulung dengan luas wilayah 32.00 km
2
 terdiri dari 18 desa, 

terletak di bagian utara Kabupaten Klaten yang merupakan dataran kaki 

Gunung Merapi (BPS, 2005). Terdapat jalan utama yang membelah bagian 

barat dan bagian timur Kecamatan ini. Secara fisik di bagian barat jalan lebih 

banyak ditanami palawija, sayuran, dan digunakan sebagai perkebunana 

swata, sedangkan di bagian timur jalan lebih banyak ditanami tanaman padi. 

Pada wilayah ini memiliki jenis tanah regosol-aluvial yang terbentuk dari 

endapan material vulkanik oleh Gunung Merapi. Jenis tanah ini merupakan 

tanah yang subur, sehinngga sesuai dimanfaatkan sebagai lahan  pertanian. 

Penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Tulung menjadi batasan antara 

lahan basah dan lahan kering yang lebih mayoritas ditemukan.  

Melihat dari keadaan alam tersebut didukung oleh potensi sumber air 

yang bervariasi, maka Kecamatan Tulung merupakan daerah yang menjadi 
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batasan antara kaki Gunung Merapi dan lereng Gunung Merapi (Suharjo,  

2006;2008). Pada bagian barat Kecamatan tulung merupakan daerah yang 

memiliki ketersediaan air tanah kurang baik, sehingga pada musim kemarau 

yang panjang akan mengakibatkan ketersediaan air berkurang. Kurangnya 

ketersediann air menyababkan masyarakat harus membeli air di sumur bor 

untuk kebutuhan hidup Gambar 1.1. Sumur bor juga terdapat di area 

persawahan. Sumur bor tersebut dimanfaatkan untuk irigasi. Sementara itu, 

Kecamatan Tulung bagian timur memiliki ketersediaan air tanah yang baik, 

sehingga terdapat banyak sumur gali. Selain itu, juga terdapat banyak mata air 

yang pemanfaatannya untuk sektor pariwisata.  

 

Gambar 1.1 Sumur Bor 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

Secara fisik ketersedian air tanah dapat diamati dari penggunaan lahan, 

kedalaman muka air dari sumur gali, litologi, dan topografi. Pada bagian timur 

kecamatan tulung terdapat Umbul Nilo dan Umbul Cokro/OMAC (Obyek 

Mata Air Cokro) yang merupakan mata air dengan debit yang cukup tinggi. 
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Meskipun sebagian wilayah memiliki ketersediaan air yang kurang melimpah, 

namun sebagian juga yang memiliki ketersediaan air yang melimpah yaitu di 

mata air OMAC. Melimpahnya mata air OMAC dimanfaatkan untuk sektor 

perikanan yang terlihat pada Gambar 1.2. Mata air ini terletak di bagian timur 

kecamatan tulung yang berbatasan langsung dengan kecamatan polanharjo. 

Gambar 1.2 Sektor Perikanan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

Desa Mundu dan Sedayu terletak di bagian barat Kecamatan Tulung 

yang memiliki kedalaman muka air tanah kurang lebih 40 m (berdasarkan 

observasi). Kedalaman tersebut dapat diketahui  dari sumur gali di 

permukiman masyarakat, sehingga pada musim kemarau yang panjang air 

tanah susah untuk dijangkau. Masyarakat juga menyediakan tendon sebagai  

penampung air hujan untuk kebutuhan hidup selama kemarau panjang. Desa 

(Majegan, Bono, Beji, Kiringan, Soropaten, Kemiri, Pomah, Tulung, 

Malangan, Dalangan, dan Pucang Miliran) memiliki kedalaman muka air 

tanah antara 8-13 m (berdasarkan observasi) dari permukaan tanah, sehingga 

mudah dijangkau pada sumur gali. Desa (Cokro, Wunut, Gedong Jetis, 

Daleman) terdapat mata air , sehingga mudah menemukan ketersediaan air 
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untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Adanya ketersediaan air yang 

sangat bervariasi di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, maka perlu 

dilakukan penelitian mengenai investigasi air tanah menggunakan metode 

geolistrik. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat 

ditentukan rumusan massalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana jenis batuan berdasarkan resistivitas batuannya di Kecamatan 

Tulung Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana potensi air tanah di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut : 

1. Menentukan jenis batuan berdasarkan resistivitas batuannya di 

Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. 

2. Menganalisis potensi air tanah di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar kegunaan dalam bidang keilmuan tercapai. 

Dalam penelitian ini memberikan informasi dan masukan kepada pembaca 

mengenai ketersediaan air tanah dan titik-titik yang memungkinkan untuk 

pembuatan sumur bor maupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan air 

tanah. Penelitian mengenai investigasi air tanah masih perlu banyak 

dilakukan, dimana saat ini ketersediaan air tanah semakin berkurang, 

mengingat air merupakan kebutuhan yang penting bagi kehidupan 

makhluknya. Selain itu kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Memberikan informasi mengenai metode Geolistrik resistivitas untuk  

investigasi air tanah. 

3. Memberikan informasi berupa tingkat akurasi data kedalaman dan 

ketebalan akuifer dari pengukuran Geolistrik dalam investigasi air tanah. 

4. Sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan bacaan yang 

terkait dengan bidang kajian. 

5. Memberikan informasi bagi pemerintah ataupun dinas-dinas terkait 

mengenai investigasi air tanah dalam upaya explorasi air tanah secara 

baik dan benar. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

A. Air  

Air merupakan suatu material penting bagi semua bentuk 

kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet 

lain dalam sistem tata surya. Hampir 71% permukaan bumi terdiri dari 

air/samudra dan sisanya merupakan dataran /benua (Matthews, 2005; 

Wikipedia, 2009). Dengan adanya air, maka bumi merupakan satu-

satunya planet dalam tata surya yang memiliki kehidupan. Wujudnya 

dapat berupa air (cair), es (padat), dan  uap (gas). Kepentingan makluk 

hidup terhadap ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas 

mutlak diperlukan. Sehingga investigasi ari di permukaan bumi sebagian 

besar dipengaruhi dari air tanah, sebaliknya air tanah mendapatkan 

imbuhan dari air permukaan. Proses tersebut merupakan sirklus 

hidrologi secara alamiah, yang mengalami perpindahan tempat secara 

berurutan dan terus menerus. 
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Gambar 1.3 Sirklus Hodrologi 

Sumber: jagoan ilmu.net  

Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah, 

yang terdapat dalam ruang-ruang antara butir-butir tanah didalam  

lapisan geologi/batuan (Sosrodarsono dan Takeda, 1993). Sumber air 

tanah berasal dari air permukaan tanah yang meliputi air hujan, air laut, 

air rawa, air  danau dan sebagainya kemudian terinfiltrasi ke dalam 

lapisan tanah atau akuifer. Selain itu kondisi geologi/batuan juga 

mempengaruhi sumber air tanah disuatu tempat. Proses infiltrasi air 

hujan ke dalam lapisan tanah dipengaruhi oleh batuan yang 

permeabilitasnya tinggi, kemudian perubahan lahan terbuka menjadi 

lahan permukiman dan industri. 

B. Akuifer 

Akuifer merupakan suatu lapisan pembawa air tanah dengan 

permeabilitas yang cukup baik untuk ditempati dan menghantarkan air 

tanah dalam jumlah yang ekonomis (Azwar, 2009). Terdapat tiga jenis 

akuifer yang meliputi akuifer bebas/tidak tertekan (unconfined aquifer), 

akuifer tertekan (confined aquifer) dan akuifer semi tertekan (semi-

confined aquifer). 
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Gambar 1.4 Kedudukan Lapisan Akuifer 

Sumber: gurugeografi.id 

Lapisan akuifer memang cenderung mengikut topografi yang 

terdapat di suatu wilayah. Sehingga memiliki batasan-batasan lapisan 

yang berbeda. Kedudukan akuifer digolongkan menjadi tiga (Kodoatie, 

2012), yang meliputi : 

1. Akuifer bebas/tidak tertekan (unconfined aquifer) 

Merupakan akuifer pada zona jenuh air (satured) yang 

pembatasnya pada lapisan bawah  berupa kedap air (impermeabel) 

sedangkan  pembatasnya pada lapisan atas berupa muka air tanah 

tersebut. Permukaan air tanah di sumur dan permukaan air tanah di 

lapisan akuifer bebas/tidak tertekan merupakan permukaan air bebas, 

jadi keduanya mempunyai muka air tanah  yang sama. Air tanah 

pada lapisan ini merupakan sumber utama air bersih bagi sebagian 

manusia, biasanya dimanfaatkan untuk berbagai keperuan hidup 

manusia pada umumnya. Pemanfaatannya dengan cara pembuatan 

sumur freatis pada kedalaman kurang dari 20 m  dari permukaan 

tanah, umumnya terdapat pada daerah endapan aluvial. Akuifer ini 

termasuk pada air tanah dangkal. 

2. Akuifer semi tertekan (semi-confined aquifer/leaky aquifer) 

Merupakan akuifer jenuh air sempurna yang dibatasi oleh 

lapisan atas berupa akuitard (lapisan setengah kedap) dan lapisan 

bawah berupa akuiklid (lapisan kedap air). Terletak diatas lapisan 

kedap air namun bagian atasnya berupa lapisan lolos air (permeabel). 
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Akuifer ini dapat disebut juga dengan akuifer bocor, pada bagian atas 

dibatasi oleh lapisan semi-lulus air. Umumnya dapat dijumpai pada 

daerah vulkanik. 

3. Akuifer tertekan (confined aquifer) 

Merupakan akuifer yang batas lapisan atas dan bawah 

merupakan lapisan kedap air (impermeabel). Lapisan ini terisi air 

penuh sehingga mempunyai tekanan lebih besar dibanding tekanan 

atmosfer. Apabila terjadi pengeboran sampai pada lapisan ini, maka 

alirannya akan naik keatas seperti air mancur. Air tanah pada lapisan 

ini merupakan sumber air yang memiliki kualitas dan kuantitas lebih 

baik daripada air tanah dangkal. Pemanfaatannya dengan cara 

pembuatan sumur artesis pada kedalaman lebih dari 40 m dari 

permukaan tanah, biasanya digunakan untuk industri dan 

pertambangan. Akuifer ini termasuk air tanah dalam. 

C. Sifat Listrik & Batuan 

Dalam investigasi air tanah dapat kita pertimbangkan dengan 

mengetahui  lapisan batuan yang berpotensi terhadap air tanah. Mineral-

mineral yang terkandung dalam batuan dan struktur pembentuknya akan 

mengakibatkan batuan bersifat konduktif terhadap arus listrik. Batuan 

yang mempunyai sifat konduktor ini terjadi karena adanya ikatan 

kovalen antar ion pada batuan tersebut (Telford et al, 1998).  Aliran arus 

listrik di dalam batuan  dan mineral dapat digolongkan menjadi tiga 

macam yaitu : 

1. Konduksi secara elektrolnik 

Merupakan konduksi yang terjadi pada batuan yang  

mempunyai banyak elektron bebas, sehingga arus listrik di alirkan 

dalam batuan oleh elektron-elektron tersebut. Aliran arus listrik juga 

dipengaruhi oleh sifat masing-masing batuan yang dilewatinya. 

2. Konduksi secara elektrolitik 

Merupakan konduksi yang terjadi pada batuan yang bersifat 

porus dan memiliki pori-pori yang terisi fluida (air), segingga arus 
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listrik dialirkan dalam batuan oleh ion-ion elektrolit dalam air 

tersebut. konduktivitas akan semakinbesar jika kandungan air dalam 

batuan bertambah banyak. 

3. Konduksi secara dielitrik 

Merupakan konduksi yang terjadi pada batuan yang 

mempunyai sedikit elektron bebas, bahkan tidak memiliki elektron 

bebas sama sekali. Elektron dalam batuan berpindah dan berkumpul 

tepisah dalam inti karena adanya pengaruh medan listrik di luar, 

sehingga terjadi polarisasi. 

Lapisan batuan yang terdapat air  bersifat konduktor, sehingga 

sangat mudah mengalirkan arus listrik. Sifat kelistrikan batuan itu 

berbeda-beda dan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu Mineral 

penyusunnya, Porositas dan permeabilitass batuan, Kandungan air, Suhu 

D. Metode Geolistrik 

Geolitrik merupakan suatu metode dalam mempelajari sifat 

mineral di bawah permukaan  bumi yang menghantarkan arus listrik. 

Investigasi arus listrik tersebut dapat kita ketahui dengan cara 

injeksi/mengalirkan sumber arus listrik  tunggal ke bawah permukaan 

tanah, dengan itu maka arah aliran arus listrik akan menyebar ke segala 

arah dengan bentuk  setengah bola mengikuti bidang ekuipotensian. 

Gambaran aliran arus listrik di dalam permukaan bumi dengan sumber 

tunggal seperti pada Gambar 1.5 
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Gambar 1.5 Arah Aliran Arus Listrik pada Bentuk Setengah Bola 

Sumber: slideshare.net 

Dari gambar 1.5, beda potensial (∆V) pada kulit bola untuk lapisan 

setebal δr diperoleh berdasarkan persamaan (1). 

 

∆V

∆r
=  −ρJ = −ρ 

I

2𝜋𝑟2
 

(1) 

 

Dengan demikian apabila dialirkan arus dari pusat setengah bola 

tadi, maka voltase (V) pada titik r dari sumber arus dpat dinyatakan 

dalam persamaan (2). 

𝑉𝑟 = ∫ ∆𝑉 = − ∫ ρ.
1

2𝜋𝑟2
 ∆𝑟 =

ρ𝐼

2𝜋
.
1

𝑅
 

(2) 

Dua sumber arus listrik, dengan arah arus listrik dari A menuju B, 

maka medan ekuipotensialnya seperti pada Gambar 1.6 (Reynolds, 

1997). 
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Gambar 1.6 Garis Arus Listrik dan Medan Potensial yang Timbul 

karena Adanya Dua Sumber Arus 

Sumber: wawasanpertambangan.blogspot.com 

 

Untuk mempermudah perhitungan beda potensial, maka ilustrasi 

dari Gambar 1.6 disajikan seperti yang terlihat pada Gambar 1.7 

 

Gambar 1.7 Konfigurasi Elektroda pada Metode Tahanan Jenis 

Sumber: widiageofisika.blogspot.com 

Berdasarkan persamaan (2). Maka potensi di titik M dan N dapat 

dinyatakan dengan persamaan (3) . Beda potensial antara titik M dan N 

dinyatakan dengan persamaan (4). 

𝑉𝑀 =
𝐼ρ

2𝜋
(

1

𝐴𝑀
−

1

𝐵𝑀
) , 𝑉𝑁 =

𝐼ρ

2𝜋
(

1

𝐴𝑁
−

1

𝐵𝑁
) 

(3) 

∆𝑉 =
𝐼ρ

2𝜋
(𝑉𝑁 − 𝑉𝑀) =

𝐼ρ

2𝜋
[(

1

𝐴𝑀
−

1

𝐵𝑀
) − (

1

𝐴𝑁
−

1

𝐵𝑁
)] 

(4) 
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ρ = 2𝜋 [(
1

𝐴𝑀
−

1

𝐵𝑀
) − (

1

𝐴𝑁
−

1

𝐵𝑁
)] − 1

∆𝑉

𝐼
 

(5) 

 

ρ = 𝐾
∆𝑉

𝐼
 

(6) 

 

Dengan: 

𝐾 = 2𝜋 [(
1

𝐴𝑀
−

1

𝑀𝐵
) (

1

𝐴𝑁
−

1

𝐵𝑁
)] 

 

(7) 

Keterangan: 

VM  = potensial di titik M    

VN  = potensial di titik N 

∆V  = beda potensial dari M ke N 

ρ  = tahanan jenis (Ωm) 

I  = kuat arus (mA) 

K  = faktor geometri  

Tahanan jenis atau  resistivitas dihitung menggunakan persamaan 

(5) kemudian disederhanakan dalam persamaan (6). Persamaan (7) 

digunakan untuk menghitung faktor geometri yang dihasilkan oleh 

elektroda. Pengukuran ini dilakukan dengan cara menginjeksikan 

elektroda yang disambungkan dengan alat Geolistrik yang disebut 

elektroda arus (A dan B) dan elektroda tegangan untuk mengetahui beda 

potensial (M dan N). seperti, yang terlihat pada Gambar 1.7. 

Manfaat dari metode ini selain untuk menyelidiki atau investigasi 

air tanah juga digunakan sebagai : 



14 
 

 

 

1. Mengetahui intrusi air asin ke lapisan muka air tanah di bawah 

permukaan bumi. 

2. Mengetahui proses sedimentasi yang telah terjadi pada lapisan 

batuan di bawah permukaan bumi. 

3. Mengidentifikasi ketebalan aquifer di bawah permukaan tanah. 

4. Mengetahui struktur geologi yang terbentuk di bawah permukaan 

bumi. 

5. Mendeteksi suatu pertambangan minyak di lapisan tanah. 

6. Mengetahui suatu investigasi arkeolog yang ada di dalam permukaan 

tanah. 

E. Resistivitas Batuan 

Resistivitas merupakan ukuran suatu batuan dalam 

mengahantarkan arus istrik. Menurut Nadlieroh et al. (2012) nilai 

resistivitas yang terukur bukan merupakan nilai resistivitas untuk satu 

lapisan saja dan juga bukan  true resistivity. Resistivitas yang terukur 

bukan true resistivity melainkan resistivity semu. Resistivitas semu yang 

terukur merupakan resistivitas gabungan dari beberapa lapisan tanah 

yang dianggapsebagai satu lapisan homogeny (Indriana dan Saputro, 

2006). Ukuran nilai resistivitas semu yang dihasilkan dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan (8). 

ρa = K 
V

I
 

(8) 

keterangan : 

ρa   = apparent resistivity (Ωm) 

K     = faktor geometri yang tergantung susunan elektroda/kongfigurasi 

V     = beda potensial yang terukur (volt) 

I      = tegangan arus (A) 
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Setiap lapisan batuan memiliki daya hantar listrik yang berbeda 

berdasarkan susunan elektrodanya. Adapun lapisan batuan memiliki 

variasi nilai resistivitas dan mineral yang berbeda dengan lapisan batuan. 

Table 1.1 Nilai Resistivitas Lapisan Batuan 

No. Batuan  Resistivitas (Ωm) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Basalt 

Batu gamping 

Batu pasir 

Batu slates (batu tulis) 

Dolomite 

Tanah liat 

Tanah pasir 

Tanah permukaan 

Lahan jenuh 

Lahan tak jenuh 

Airtanah 

Air laut 

10 – 100000 

50 – 10000 

1 – 10000 

20 – 20000 

100 –100000 

1 –100 

1 –10000 

250 – 1700 

15 – 30 

30 – 100 

0.5 – 300 

0.2 

Sumber: Telford, 1990 

Tingkat resistivitas tersebut dipengaruhi oleh kongfigurasi 

elektroda yang digunakan, hal ini disebabkan karena setiap kongfigurasi 

elektroda memiliki faktor yang berbeda berdasarkan susunan 

elektrodanya (Huda 2011). Untuk mengetahui pengukuran resistivitas 

tersebut, dapat menggunakan injeksi arus kedalam permukaan tanah 

melalui 2 buah elektroda. Kemudian megukur tegangan yang dihasilkan 

oleh 2 elektroda tersebut. 

F. Pemanfaatan Air Tanah 

Air tanah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hidup di muka 

bumi ini, maka keberadaannya sangat penting bagi makluk hidup. 

Manfaat air tanah bagi kehidupan makluk hidup bukan hanya manusia 

yang memanfaatkan air tanah (Widodo, 2013), tetapi juga tumbuhan dan 
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hewan. Bagi manusia air tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari seperti mandi,air minum, mencuci, dan sebagainya. Selain itu 

untuk kebutuhan lahan dimanfaatkan untuk pengairan lahan pertanian 

(tegalan dan sawah). Pemanfaatan tersebut dapat kita lihat dari 

investigasi air tanah di lahan tersebut. Lahan pertanian tegalan 

cenderung memiliki sumber air tanah yang sulit untuk pengairan lahan, 

sedangkan lahan pertanian sawah memiliki sumber air yang mudah 

untuk pengairan lahan. ketersediaan air bersih di suatu daerah mutlak 

dilakukan baik saat ini maupun saat mendatang (Waspodo, 2002). 

G. Kemiringan lereng 

Besar sudut kemiringan lereng berpengaruh terhadap air 

permukaan yang meresap ke dalam lapisan tanah, hal ini akan 

berpengaruh terhadap kedalaman muka air tanah (Suwarno, 1993). 

Bentuk lahan dengan sudut kemiringan lereng kecil maka kecepatan air 

permukaan rendah, sehingga memberikan kesempatan air permukaan 

untuk meresap ke tanah semakin besar. Sebaliknya sudut kemiringan 

lereng besar maka kecepatan air permukaan tinggi, sehingga 

memberikan kesempatan air permukaan untuk meresap ke tanah semakin 

kecil. Menurut (Sitanala Arsyad, 2000) kemiringan lereng 

dikelompokkan menjadi 7 kelass yaitu: 

Table 1.2 Kelas Kemiringan Lereng 

Klasifikasi Kemiringan (%) Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 – 3 % 

3 – 8 % 

8 – 15 % 

15 – 30 % 

30 – 45 % 

45 – 65 % 

>65 % 

Datar 

Landai atau berombak 

Agak miring atau bergelombang 

Miring atau berbukit 

Agak curam 

Curam 

Sangat curam 

Sumber : Sitanala Arsyad, 2000 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Hasil dari beberapa penelitian, secara keseluruhan menghasilkan 

lokasi air tanah sesuai dengan metode yang digunakan. Namun secara 

metodologis menunjukkan perbedaan yang cukup nampak, terutama dalam 

lingkup penelitian. Penelitian oleh Wijaya (2015), Saranga dkk (2016), 

Gijoh dkk (2017), Fachruzzaki (2012), dan Triyoga (2016) menggunakan 

metode geolistrik untuk cakupan wilayah sempit yaitu pada kawasan 

utilitas. Selain itu metode yang digunakan  juga bervariasi seperti 

konfigurasi Wenner, konfigurasi Schlumberger, konfigurasi Dipol-dipol. 

Cakupan wilayah yang sempit menimbulkan metode pengambilan 

sampel yang tidak terlihat dengan jelas, dan titik pengambilan sampel tidak 

representatif, selain itu guna menerapkan konsep geografi yang berbasis 

pada kajian wilayah dan lingkungan pada lingkup ruang maka penelitian 

perlu dilakukan secara regional. Sementara wilayah kajian yang terlalu luas 

membutuhkan titik pengambilan sampel menjadi cukup banyak dan 

memakan waktu cukup lama. 

Penelitian ini berfokus pada kajian penggunaan metode geolistrik 

konfigurasi schlumberger dalam kajian wilayah yang lebih luas sehingga 

dapat menjadi acuan dalam mengetahui posisi air tanah yang nantinya 

berguna untuk penggalian sumur bagi masyarakat. 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Fachruzzaki 

(2012) 

Instrumentasi dan 

pengukuran metode 

Geolistrik 1D 

 Mempelajari penggunaan 

alat ukur Geolistrik 1-D. 

 Mempelajari software 

interpretasi dan hasi 

pengukuran Geolistrik 1-D 

kongfigurasi Wenner. 

 Mengidentifikasi struktur 

lapisan tanah di Kampus 

ITB Jatinangor 

menggunakan metode 

Geolistrik 

Pengambilan sampel yang 

dilakukan dengan cara 

survei langsung ke lokasi  

penelitian (purposive 

Sampling). 

- Kedalaman tanah 0-0.25m, 

dengan ρ tanah 317 Ωm yaitu 

berupa tanah kering. 

- Kedalaman tanah 0.25-

1.02m, dengan ρ tanah 91.7 

Ωm yaitu berupa tanah 

berpasir. 

- Kedalamn tanah 1.02-26.1m, 

dengan ρ tanah 25.3 Ωm 

yaitu berupa tanah lempung. 

- Kedalaman tanah 26.1 ke 

bawah, dengan ρ tanah 1240 

Ωm yaitu berupa tanah 

bebatuan. 

Andrias Sanggra 

Wijaya (2015) 

Aplikasi Metode 

Geolistrik Resistivitas 

Konfigurasi Wenner 

Untuk Menentukan 

Struktur Tanah di 

Halaman Belakang SCC 

Menentukan struktur lapisan 

tanah 

Metode geolistrik 

resistivitas konfigurasi 

Wenner 

- Struktur  lapisan tanah di 

halaman belakang SCC ITS 

terdiri atas air tanah dimana 

nilai resistivitasnya relatif 

kecil. 

- Lapisan yang mengandung 

air tanah m. Selain itu juga 
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ITS Surabaya terdapat lapisan tersebut 

berada pada kedalaman 1,35 

sampai 1,99m dengan 

resisitivitas 0,551-2,73 yang 

berupa pasir yang bercampur 

dengan lempung, dan 

alluvium serta kerikil pada 

lintasan tiga. 

Saranga, dkk 

(2016) 

Deteksi Air Tanah 

Menggunakan Metode 

Geolistrik Resistivitas 

Konfigurasi Wenner-

Schlumberger di Masjid 

Kampus Universitas Sam 

Ratulangi dan Sekitarnya 

Mendapatkan informasi 

posisi air tanah 

Metode geolistrik 

konfigurasi Wenner-

Schlumberger 

- Adanya lapisan dengan nilai 

resistivitas rendah yaitu 0,12 

Ωm-0,64 Ωm.  

- Posisi lapisan dengan nilai 

resistivitas rendah 

merupakan lapisan pembawa 

air dan terdapat di sebelah 

Selatan, Barat dan Utara 

Masjid Kampus. 

- Lintasan 1 ada pada meter ke 

170-180 dengan kedalaman 5 

hingga 30 meter. Lintasan 3 

investigasi air tanah terdapat 
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di meter ke 150-155 dengan 

kedalam 2 meter-17 meter. 

Lintasan 4 investigasi air 

tanah ada pada meter ke 38-

48 dengan kedalaman 8 

meter-20 meter. Lintasan 5 

investigasi air tanah ada pada 

meter ke 50-60 dengan 

kedalaman 2 meter-10 meter. 

Gijoh, dkk 

 

Identifikasi Akuifer Air 

Tanah Menggunakan 

Metode Geolistrik 

Tahanan Jenis 

Konfigurasi Dipol-Dipol 

Di Masjid Kampus 

Universitas Sam 

Ratulangi 

Mengetahui cadangan air 

yang berada di wilayah 

kawasan 

Metode tahanan jenis 

konfigurasi Dipol-dipol 

- Akuifer air tanah dengan 

resistivitas ρ ≤ 7,16 Ωm. 

- Akuifer potensial terdapat 

pada lintasan 1 di lokasi 

Masjid bagian Timur dengan 

kedalaman 0-15 m, pada 

lintasan 3 pada jarak 40 m 

disebelah Selatan Masjid dan 

lintasan 4 pada jarak 5 m 

selatan Masjid bagian Barat 

dengan kedalaman 14-18 m. 
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Endah Yuliani 

(2019) 

Investigasi Air Tanah 

Menggunakan Metode 

Geolistrik Resistivitas 

Konfigurasi 

Schlumberger Di 

Kecamatan Tulung 

Kabupaten Klaten. 

 

 Menentukan jenis batuan 

berdasarkan resistivitas 

batuannya di Kecamatan 

Tulung Kabupaten Klaten. 

 Menganalisis pada 

kedalaman berapa posisi air 

tanah dapat ditemukan di 

Kecamatan Tulung 

Kabupaten Klaten. 

Metode survei geolistrik 

konfigurasu schlumberger 

-  
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1.6 Kerangka Penelitian 

Air tanah merupakan salah satu jenis air yang ada di bumi, dan 

merupakan komposisi air yang paling banyak dibandingkan air permukaan, 

maka dari itu penggunaannya lebih banyak. Letak air tanah sangat 

dipengaruhi oleh kondisi geologi, litologi, geomorfologi, morfologi dan 

morfometri, dan topografi. Semakin rendah lokasi maka makin tidak jauh 

pula untuk menjangkau air tanah yang dapat digunakan. Sebagai lokasi yang 

dekat dengan Gunung Merapi, maka posisi Kecamatan Tulung memiliki 

elevasi/topografi tiap wilayah berbeda. Perbedaan eleveasi tersebut membuat 

daya jangkau air tanah berbeda. Oleh sebab itu diperlukan metode untuk 

mendeteksi lokasi air tanah pada topografi yang berbeda, dalam hal ini 

terdapat metode yang sesuai untuk mengetahui lokasi air tanah yaitu dengan 

menggunakan metode Geolistrik. Metode geolistrik menggunakan metode 

pendeteksian kandungan mineral yang ada dalam tanah, air tanah memiliki 

kandungan mineral yang berasal dari litologi dan pedologi kawasan, 

kandungan kimia yang ada dalam tanah akan bercampur dengan air tanah, 

sehingga geolistrik dapat mendeteksi air tanah dengan mudah. Pendeteksian 

tentunya juga dipengaruhi seberapa kuat arus, volt, dan hambatan yang 

digunakan. 
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1.7  Batasan Operasional 

Air tanah adalah air yang berasal dari air permukaan maupun hujan 

(presipitasi) yang kemudian terinfiltrasi ke dalam permukaan tanah sehingga 

tertampung ke dalam sebuah lapisan tanah yang disebut akuifer. 

Akuifer adalah lapisan pembawa air tanah dengan permeabilitass yang cukup 

untuk menghantarkan dan ditempati oleh air tanah yang cukup (Azwar, 2009) 

Ketersediaan air adalah jumlah air yang diperkirakan terus menerus ada di 

suatu lokasi (rawa, danau, sumur, atau genangan lainnya)dengan jumlah 

tertentu dan kurun waktu tertentu (Direktorat irigasi, 1980) 

Geolistrik adalah metode geofisika yang menggunakan sifat kelistrikan 

batuan sebagai sarana untuk mengenali kondisi di bawah permukan bumi 

dengan menggunakan nilai tahanan jenis di setiap lapisan batuan. 

Porositas adalah pebandingan antara ruang kosong dengan seluruh volume 

batuan atau sedimen yang dinyatakan dalam persen (Sapiie et al, 2006) untuk  

menentukan banyaknya air yang dapat dikandung dalam batuan (mampu 

menahan air) dan dipengaruhi oleh bentuk butir material penyusun batuan, 

susunan butiran-butiran dan ukuran pori. 

Permeabilitas adalah kemampuan batuan atau tanah untuk melewatkan atau 

meloloskan air melalui suatu media porous yang dipengaruhi oleh besarnya 

rongga-rongga atau derajat hubungan antar rongga. 

Sifat kelistrikan batuan adalah karakteristik batuan bila arus listrik dialirkan 

ke bawah pemukaan tanah yang bersifat konduksi sehingga partikel 

bermuatan (elektron) akan bergerak bebas. 

Muatan listrik adalah kekuatan interaksi dari partikel listrik terhadap benda-

benda disekitarnya yang dapat bersifat positif maupun negative (Purwoko dan 

fendi, 2009). 


