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PENDUGAAN LAPISAN AKUIFER MENGGUNAKAN
METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS KONFIGURASI

SCHLUMBERGER DI KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN BLITAR

ABSTRAK

 Metode geolistrik resistivitas merupakan salah satu jenis
metode pengukuran dalam ilmu pengetahuan geofisika. Metode ini
memanfaatkan dua elektroda untuk memasukkan arus listrik ke
dalam bumi sehingga dapat diduga variasi resistivitas batuan bawah
permukaan.

 Telah dilakukan penelitian metode geolistrik resistivitas
konfigurasi Schlumberger pada tanggal 17 – 20 Mei 2008 di
Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk pendugaan lapisan akuifer bawah permukaan. Akuisisi
data dilakukan menggunakan alat Resistivitymeter SAZ 2000.
Pengolahan data menggunakan software Ipi2win untuk mendapatkan
nilai resistivitas, ketebalan dan kedalaman lapisan batuan bawah
permukaan. Interpretasi data berdasarkan informasi dari peta geologi
dan hidrogeologi daerah penelitian.

Hasil penelitian dari metode geolistrik resisitivitas
konfigurasi Schlumberger menunjukkan lapisan akuifer di daerah
penelitian memiliki nilai resisitivitas 43.4 - 389 m yaitu pada
lapisan batugamping pasiran, pasir lempungan, batupasir tufaan,
lempung pasiran, pasir dan tufa pasiran. Berdasarkan analisis geologi
dan hidrogeologi, akuifer pada daerah penelitian merupakan batuan
berporos yang memiliki potensi air bawah tanah dangkal pada
kedalaman 4.1 – 40.5 meter dan potensi air bawah tanah dalam pada
kedalaman 40.5 – 74.1 meter di bawah permukaan tanah.



ESTIMATION OF AQUIFER  LAYER
BY SCHLUMBERGER CONFIGURATION OF

GEOELECTRIC RESISTIVITY  METHOD
IN DISTRICT OF KESAMBEN SUB-PROVINCE OF BLITAR

ABSTRACT

Geoelectric resistivity method is a kind of measuring method
in science of geophysics. This method using two electrode to inject
electric current inside to the earth for estimate subsurface rock
resistivity variation.

Geophysical investigation at district of Kesamben Sub-
Province of Blitar using Schlumberger configuration on Mei 17th –
20th, 2008 had been undertaken. The aim of this resource was to
estimat subsurface layer of aquifer. Data acquisition was taken using
Resistivitymeter SAZ 2000. The data analysis was treat using
software Ip2win to get structure of subsurface. Data interpretation
based on information from geology and hydrogeology map of
research area.

Result of research from Schlumberger configuration of
geoelectric resistivity method shown the aquifer layer in research
area have resistivity 43.4 – 389 m at limestone sandly, sand clay,
sandstone tuff, clay sandly, sand and tuff sandly layer. Based on
geology and hydrogeology analysis, aquifer in research area is pore
rock with shallow ground water potential at 4.1 – 40.5 meter depth
and deep ground water potential at 40.5 – 74.1 meter depth in
subsurface.



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin
meningkat mengakibatkan konsumsi kebutuhan pokok semakin
tinggi. Salah satu kebutuhan pokok itu adalah air bersih. Untuk
memenuhi kebutuhan air bersih, umumnya air bawah tanah
dijadikan sebagai pilihan karena dianggap lebih bersih dan
mudah didapat. Tetapi kenyataannya untuk mendapatkan air
bawah tanah tidak mudah dan bahkan menjadi masalah yang
serius dibeberapa daerah yang memiliki kuantitas air bawah
tanah yang terbatas. Kuantitas air bawah tanah sangat
dipengaruhi oleh curah hujan, topografi dan kondisi vegetasi
pada suatu daerah.

Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar merupakan
salah satu daerah yang sulit mendapatkan air bersih terutama di
daerah utara Kecamatan Kesamben yang merupakan daerah
dataran tinggi kaki G. Kawi dan G. Butak. Sebagian besar aliran
air pada daerah dataran tinggi mengalir ke daerah dataran
rendah yaitu daerah selatan Kecamatan Kesamben yang
menyebabkan persediaan air di daerah utara Kecamatan
Kesamben sedikit. Pencarian air bawah tanah oleh masyarakat
di daearah dataran tinggi biasanya dilakukan dengan menggali
tanah langsung sampai menemukan lapisan akuifer (lapisan
batuan yang mengandung air). Penggalian tanah secara
langsung biasanya dilakukan tanpa mengetahui kondisi lokasi
secara geologi maupun hidrogeologi, sehingga sering terjadi
kegagalan seperti penggalian yang dihentikan karena lapisan
batuan yang digali tidak bisa ditembus ataupun air tanah yang
diperoleh terlalu sedikit. Salah satu cara agar kegagalan tidak
terulang lagi adalah melakukan penelitian menggunakan metode
geolistrik resistivitas konfigurasi schlumberger yang mampu
memberikan informasi tentang ketebalan dan kedalaman lapisan
batuan di bawah permukaan tanah berdasarkan nilai resistivitas
batuan hingga kedalaman tertentu. Informasi strukutur batuan di
bawah permukaan tanah dapat digunakan untuk mengetahui
jenis batuan akuifer yang ditempati oleh air bawah tanah



dangkal maupun dalam sebelum melakukan penggalian tanah
untuk membuat sumur air tanah.

1.2.  Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengaplikasikan metode geolistrik resistivitas
konfigurasi Schlumberger untuk mengetahui nilai
resisitivitas lapisan batuan di bawah permukaan tanah di
Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?

2. Bagaimana mengetahui jenis batuan, kedalaman dan
ketebalan akuifer di Kecamatan Kesamben Kabupaten
Blitar?

1.3.   Batasan Masalah

1. Penelitian dilakukan pada sebelas titik pengukuran yang
mewakili kondisi geologi dan hidrogeologi Kecamatan
Kesamben Kabupaten Blitar.

2. Penelitian menggunakan metode geolistrik resistivitas
konfigurasi Schlumberger dengan panjang lintasan
pengukuran maksimum 300 meter.

1.4.  Tujuan Penelitian

1. Mengetahui nilai resistivitas, kedalaman, ketebalan dan
jenis lapisan batuan yang berpotensi sebagai akuifer
menggunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi
Schlumberger.

2. Merekomendasikan kedalaman pembuatan sumur air bawah
tanah.

1.5.  Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang berupa nilai tahanan jenis struktur
batuan di bawah permukaan tanah, kedalaman dan ketebalan
lapisan akuifer serta rekomendasi kedalaman pengeboran air
bawah tanah diharapkan dapat membantu dalam penentuan
kebijakan pemerintah dan masyarakat di daerah penelitian untuk
mengatasi kekurangan air bersih di Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar atau sebagai rujukan untuk penelitian
selanjutnya.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jenis Batuan di Kecamatan Kesamben

Sebagian besar wilayah Kecamatan Kesamben
didominasi oleh batuan vulkanik dari G. Kawi dan G. Butak.
Jenis batuan yang terdapat di Kecamatan Kesamben adalah :
1. Aluvium

Terdiri dari pasir, lempung, lumpur, dan tuf pasiran.
Aluvium terbagi atas endapan pantai dan sungai. Endapan
pantai umumnya terdiri dari pasir dan lumpur. Pasir
terlampar terutama di pantai Jolosutro dan Kuala Kundang
mengandung pasir besi. Endapan sungai terlampar di daratan
rendah yang diapit aliran sungai brantas (di sebelah utara)
dan perbukitan terjal (di sebelah selatan), mulai daerah
Lodoyo di sebelah timur sampai daerah Sumberinginkidul di
sebelah barat Blitar. Batuannya terdiri dari pasir, lempung,
lumpur dan tuf pasiran.

2. Endapan lahar
Terdiri dari kerakal-pasir gunung api, tuf, lempung dan sisa
tumbuhan. Lahar, berwarna kelabu kecoklatan, terutama
terdiri dari bongkahan andesit dan basal, disamping batu
apung, tuf dan kaca gunung api, berukuran 5-50 cm,
mengambang di dalam masa dasar lumpur dan pasir gunung
api. Komponennya menyudut – membundar tanggung,
terpilah sangat buruk dan berkemas terbuka. Setempat
mengandung kayu terarangkan, artefak dan sisa kebudayaan
manusia lainnya. Endapan ini juga menimbun bangunan-
bangunan candi jaman Hindu. Berdasarkan cara terjadinya,
lahar G. Kelud dibedakan menjadi lahar letusan dan lahar
hujan. Di lapangan, keduanya sulit dipisahkan. Beberapa
sungai yang berhulu di bagian puncak G. Kelud, seperti S.
Badak, S. Konto, S. Icir, S. Gedong, S. Wringin dan S.
Jengglong (kediri) lembahnya terisi lahar.

3. Endapan Tuf
Terdiri dari tuf lapili, tuf batuapung dan lava. Tuf berukuran
lapili sampai pasir, berbatuapung dan kepingan andesit; ke
arah atas berubah menjadi tuf halus, tersingkap baik di K.
Brantas, daerah Pohgajih dan tersebar luas di daerah antara



Kesamben dan Sumberpucung. Tuf lapili ini tertutup oleh batu
apung yang gembur.

4. Lava Andesit Parasit
Terdiri dari lava andesit. Lava ini dihasilkan dari parasit
gunungapi G. Gogoniti dan gunung yang ada di selatan
Ampelgading dengan ketinggian 646 m dan 691 m dari
permukaan laut. Lava itu terdiri dari andesit piroksen dan
andesit hipersten augit, yang berwarna kelabu muda, dan
versikuler; porfiri dengan fenokris dari plagioklas dan
piroksen, tersebar di dalam masa dasar kaca.

5. Endapan Gunung Api Butak
Terdiri dari lava, breksi gunungapi, tuf breksi dan tuf pasiran.
Leleran lava dari G. Butak pada lereng selatan bagian atas,
terdiri dari andesit piroksen yang berwarna kelabu, keras dan
vesikuler. Di daearah selatan, endapan terdiri dari breksi
gunungapi, tuf breksi berbatuapung dan tuf pasiran kasar
hingga halus.

6. Formasi Wonosari
Terdiri dari batu gamping koral, batu gamping lempungan,
batu gamping tuffan, batu gamping pasiran, napal, batu
lempung hitam bergambut dan kalsirudit. Batu gamping koral,
berwarna putih keruh sampai kelabu, banyak mengandung
fosil, tebal lapisannya berkisar 3 - 50 m. Batu gamping
lempungan, kelabu hitam, berfosil, terdapat sebagai
perselingan dengan batuan yang lainnya, tebalnya beberapa
puluh centimeter. Batu gamping tuffan, kelabu terang, berfosil,
mengandung tuffa, terdapat sebagai perselingan dengan batu
gamping pasiran, tebal lapisan 0,5 - 20 m. Batu gamping
pasiran, berbutir kasar sampai sedang, berbutir kelabu hingga
coklat; mengandung kalsit, kuarsa dan mineral mafik, tebal
lapisan 0,5 - 2 m. Napal, berwarna kelabu-putih kehijauan,
berlapis tipis 3 - 10 cm; berfosil dan mengandung sisa
tumbuhan, sebagai sisipan dalam batu gamping. Batu lempung,
berwarna hitam; terdapat moluska air tawar, sisa tumbuhan dan
bersisipan lapisan tipis gambut. Kalsirudit, berwarna
coklat-merah, tebal lapisan antara 5 - 20 cm, terdapat sebagai
sisipan dalam batu gamping. Formasi ini terdapat menindih
Formasi Campur darat dan satuan batuan tua lainnya. Tebal



satuan berkisar antara 80 m dan 200 m. Sebarannya terdapat
di bagian Selatan Kabupaten Blitar.

7. Formasi Wuni
Terdiri dari breksi bersusunan andesit sampai basal, lahar,
breksi, lava andesit dan sisipan batupasir tufan. Breksi
berkomponen andesit dan dan basal, banyak mengandung
kepingan kaldeson, tuf terkersikkan (flint) dengan masadasar
batupasir tufan yang pejal. Dan lahar breksi berwarna coklat
tua hingga coklat kehitaman, mengalami pelapukan yang
kuat. Bagian bawah Formasi Wuni terdiri dari batupasir
kehijauan yang mengandung kuarsa, tuf lanauan, serpih,
batulempung, batupasir kehitaman yang berbutir kasar
hingga halus dan batupasir kekuningan yang berlapis baik
serta mampat.

8. Formasi Campur Darat
Terdiri dari batugamping hablur dan sisipan batulempung.
Batugamping hablur, kelabukuning keruh, padat, setempat
berfosil, berongga yang sebagian terisi oleh bahan atau
material lain, di sekitar kontak dengan batuan terobosan
beku sering mengalami ubahan derajat rendah, tebal antara
5 – 40 m. Batulempung, kelabu-coklat kehitaman,
gampingan, berlapis tipis seperti berperarian, sebagai sisipan
dalam batugaping dengan tebal 10 – 30 cm, di sekitar
terobosan batulempung menjadi lebih keras dan hitam.
Formasi ini menjemari dengan Formasi Wuni bagian bawah.
Tebal Formasi ini kurang lebih 200 m.

 (Sjarifudin, dkk, 1992).

2.2. Air Bawah Tanah

Air bawah tanah merupakan air yang terdapat pada lapisan
batuan dibawah permukaan tanah yang dapat diperbaharui,
namun dalam prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama.
Menurut Sosrodarsono (1983) air tanah adalah air yang
bergerak dalam tanah yang terdapat di dalam ruang-ruang
antara butir-butir tanah yang membentuk itu dan didalam
retakan-retakan. Air tanah terbentuk dari air hujan yang
meresap ke dalam tanah di daerah resapan (recharge area) dan
mengalir melalui lapisan batuan batuan yang berfungsi sebagai
lapisan pembawa air (akuifer) menuju daerah lepasan



(discharge area). Air hujan sebagian akan menguap dan
sebagian lagi akan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah.
Jumlah air hujan yang meresap ke dalam tanah dipengaruhi oleh
kemiringan permukaan tanah (topografi), kondisi cuaca,
porositas dan permeabilitas selubung bumi serta jumlah
vegetasi yang terdapat pada daerah tersebut. Terdapatnya air
tanah di bawah permukaan dapat dibagi dalam dua zone yaitu
zone jenuh dan zone tidak jenuh. Pada zone jenuh semua
rongga-rongga (pori-pori) terisi oleh air di bawah tekanan
hidrostatik. Sedangkan zone tidak jenuh rongga-rongganya
sebagian terisi oleh air dan sebagian oleh udara. daerah jenuh
berada dibawah permukaan air tanah. Sedangkan zone tidak
jenuh terletak diatas zone jenuh sampai ke permukaan tanah.
Air yang berada dalam zone jenuh disebut air tanah, sedangkan
air yang berada di zone tak jenuh disebut air menggantung atau
air tanah dangkal. Antara daerah jenuh dan daerah tidak jenuh
tidak ada garis batas yang tegas, dimana air dari kedua daerah
tersebut dapat berpindah. Secara umum air tanah akan mengalir
sangat perlahan melalui suatu celah yang sangat kecil dan atau
melalui butiran antar batuan (Soemarto, 1995).

Posisi air bawah tanah yang tertutup oleh lapisan batuan
diatasnya membuat air bawah tanah memiliki nilai ekonomis,
tidak mudah tercemar dan kualitasnya lebih baik jika
dibandingkan dengan air permukaan. Air bawah tanah selalu
bergerak seperti air permukaan, pergerakan tersebut mengikuti
suatu peredaran alami yang disebut daur hidrologi.

2.3. Daur Hidrologi

Hidrologi berasal dari dua kata yaitu hidro yang berarti
air dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian secara umum
hidrologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang air.
Secara khusus menurut SNI No. 1724-1489-F hidrologi
didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sistem kejadian air
di atas, pada permukaan dan di dalam tanah. Sedangkan daur
atau siklus hidrologi adalah gerakan air laut ke udara, kemudian
jatuh ke permukaan tanah dan akhirnya mengalir ke laut
kembali (Munir, 2003). Terdapat empat macam proses utama
dalam daur hidrologi, yaitu presipitasi, evaporasi, infiltrasi dan



Presipitasi
Evaporasi

Infiltrasi
surface run off

limpasan permukaan (surface run off). Siklus hidrologi
diperlihatkan pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1. Siklus Hidrologi

Presipitasi adalah proses kondensasi uap air yang jatuh
ke tanah dalam rangkaian siklus hidrologi. Beberapa bentuk
presipitasi adalah hujan, embun, kabut dan salju. Uap air yang
jatuh ke permukaan tanah akan menimbulkan limpasan (run off)
yang mengalir kembali ke laut. Dalam usahanya untuk mengalir
kembali ke laut, beberapa diantaranya masuk ke dalam tanah
(infiltrasi) dan bergerak terus ke bawah (perkolasi) ke dalam
daerah jenuh (saturated zone) yang terdapat di bawah
permukaan air tanah atau yang juga dinamakan permukaan
freatik. Air dalam daerah ini bergerak perlahan-lahan melewati
akuifer masuk ke sungai atau kadang-kadang langsung masuk
ke laut. Air yang masuk ke dalam tanah (infiltrasi) akan
menghidupi tumbuh-tumbuhan. Air akan diserap oleh akar
sehingga terjadi transpirasi yaitu penguapan (evaporasi) lewat
tumbuh-tumbuhan. Air yang tertahan di permukaan tanah
(surface detention) sebagian besar mengalir masuk ke sungai-
sungai sebagai limpasan air permukaan (surface run off).
Permukaan sungai dan danau juga mengalami penguapan
(evaporasi), sehingga masih ada lagi air yang dipindahkan
menjadi uap. Air yang tidak menguap ataupun mengalami
infiltrasi akan kembali ke laut melalui palung-palung sungai.
Air tanah yang bergerak jauh lebih lambat akan mencapai laut
dengan jalan keluar melewati alur-alur sungai atau langsung



merembes ke pantai. Dengan demikian seluruh daur telah
dijalani yang kemudian proses akan berulang kembali.

2.4.  Akuifer
Menurut Soemarto (1995), Akuifer merupakan formasi

geologi yang tembus air (permeable), yaitu lapisan batuan  yang
mempunyai struktur yang memungkinkan adanya gerakan air
melaluinya dalam kondisi medan biasa atau batuan yang
mampu menyimpan dan mengalirkan airtanah. Contohnya pasir,
batu pasir, kerikil dan batu gamping. sifat-sifat batuan yang
mempengaruhi air tanah dapat dikelompokkan menjadi empat
yaitu :
1. Akuifer

Adalah air tanah yang berada dalam formasi geologi yang
tembus air (permeable), yaitu formasi yang mempunyai
struktur yang memungkinkan adanya gerakan air melaluinya
dalam kondisi medan biasa. Contoh : pasir, batu pasir kerikil
dan batu gamping.

2. Akuitar
Adalah air tanah yang berada dalam formasi geologi yang
bersifat setengah tidak tembus air (semi impermeable), dapat
menyimpan air, tetapi hanya dapat mengalirkan air dalam
jumlah terbatas. Contoh : pasir lempungan, batuan lempung
pasiran dan lempung pasiran.

3. Aquiclude
Adalah air tanah yang berada dalam formasi yang sama
sekali tidak tembus air (impermeable), dimana formasi ini
mengandung air tetapi tidak memungkinkan adanya gerakan
air yang melaluinya. Contoh : lempung, lanau, tuf halus dan
serpih.

4. Akuifuge
Adalah air tanah yang berada dalam formasi kedap air yang
tidak mengandung atau mengalirkan air. Contoh : batuan
beku yang padat.

Keadaan sebuah akuifer ditentukan oleh struktur geologi
dan bentuk topografinya. Dengan mengidentifikasi susunannya
dapat diketahui keadaan dan kedudukan air tanah berdasarkan
kemampuannya dalam menahan, menampung, mengalirkan air
dan besar kapasitasnya.



Berdasarkan susunan lapisan geologi dan kemampuan
mengalirkan air, akuifer dapat dibedakan menjadi empat macam
(Sosrodarsono, 1983) yaitu:
1. Akuifer bebas (Unconfined Aquifer) adalah akuifer yang

muka air tanahnya merupakan bidang batas sebelah atas dari
daerah jenuh air dan bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan
kedap air (impermeable).

2. Akuifer terkekang (Confined Aquifer) adalah akuifer yang
sepenuhnya jenuh air yang bagian bawah dan atasnya
dibatasi oleh lapisan kedap air (impermeable) dan
mempunyai tekanan yang lebih besar dari tekanan atmosfer.

3. Akuifer setengah terkekang (Semi Confined Aquifer) adalah
akuifer yang sepenuhnya jenuh air dengan bagian atas
dibatasi oleh lapisan setengah kedap air (semi impermeable)
dan bagian bawahnya terletak pada dasar yang kedap air
(impermeable).

4. Akuifer menggantung adalah akuifer yang mempunyai massa
air tanah terpisah dari tanah induk oleh lapisan yang relatif
kedap air yang begitu luas dan terletak diatas daerah jenuh.

Berdasarkan sifat fisik batuan, secara garis besar ada 2
jenis media penyusun akuifer, yaitu sistem media pori dan
sistem media rekahan. Pada sistem media berpori, air tanah
mengalir melalui rongga antar butir yang terdapat dalam batuan
misalnya batu pasir dan batuan aluvial. Sedangkan pada sistem
media rekahan, air mengalir melalui rekahan-rekahan yang
terdapat pada batuan misalnya pada batu gamping, batuan
metamorf dan lava (Seyhan, 1990). Karakteristik batuan
pembawa air yang berfungsi sebagai akuifer adalah batuan
sedimen yang mempunyai banyak pori-pori seperti endapan
vulkanik klastik, endapan lepas (pasir, kerikil dan kerakal) dan
batu gamping berongga. Semakin halus ukuran butiran batuan,
maka akan menjadi lapisan pembawa air yang buruk (kedap air)
seperti lempung, gamping dang kristalin (Todd, 1980).

Batu gamping dan batu kapur yang telah mengalami
pelapukan dan mempunyai lubang yang cukup banyak dapat
juga berfungsi sebagai akuifer yang cukup baik. Pada umumnya
batuan beku dan  metamorfik merupakan akuifer yang buruk
kecuali kalau ada rekahan atau retakan dan rongga yang cukup
besar sehingga dapat menyediakan saluran air dan tempat
penampungannya (Bowles, 1986). Diantara batuan pembawa air



adalah batuan sedimen yang merupakan lapisan batuan
pembawa air yang terbaik, yang mempunyai banyak pori antar
ruang butirnya. Semakin halus ukuran butiran batuan, maka
menjadi kelompok lapisan batuan pembawa air yang buruk
(kedap air), seperti lempung, napal, gamping dan kristalin.
Kedua adalah batuan beku, yang merupakan lapisan batuan
pembawa air yang kurang baik, seperti basalt dan andesit.
Batuan yang merupakan akuifer terbaik adalah pasir, kerakal
dan kerikil (Todd, 1959).

Penyusun kerak bumi umumnya batuan-batuan yang
dapat menahan arus listrik. Dalam kerak bumi, batuan-batuan
tersebut terdapat pori-pori yang pada umumnya diisi oleh air,
air garam atau zat kimia sehingga bersifat elektrolit. Besaran
yang berhubungan dengan pori-pori dinamakan porositas yaitu
perbandingan antara isi pori-pori dengan isi batuan total dan
dinyatakan dalam persen.

%100×
−

=
batuanvolume

poriporiisiporositas                       (2.1)

Resistivitas suatu benda didefinisikan sebagai tahanan
dalam Ohm-m antara muka-muka yang bertolak belakang dari
sebuah kesatuan benda berbentuk silinder sesuai dengan

persamaan yang dapat ditulis
IL
VA

=ρ .                              (2.2)

Dengan :

ρ  = resistivitas  I    = besar arus listrik
V  = beda potensial  L   = panjang
A  = luas penampang

Sedangkan resistivitas batuan salah satunya ditentukan
oleh resistivitas dari cairan yang mengisi pori-porinya.

Penggunaan metode geolistrik pada lokasi akuifer
menunjukkan fakta bahwa air pada pori-pori batuan akan
mengubah konduktivitas batuan sedemikian besar, sehingga
konduktivitas sendiri dapat dikatakan tak berpengaruh. Dalam
praketeknya, ada empat faktor yang menentukan formasi batuan
yaitu:

1. porositas
2. prosentase pori yang terisi
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3. konduktivitas cairan
4. panjang persinggungan air dengan batuan.

Ketika air hujan murni tersimpan dalam pori-pori suatu
batuan, zat-zat mineral dengan jumlah tertentu akan larut dan
masuk ke dalam pori-pori dan akan berubah konduktivitas
elektrolitnya. Konduktivitas semakin bertambah dengan
panjangnya persinggungan air dengan batuan. Batuan seperti
lempung yang basah mempunyai konduktivitas yang lebih
tinggi dibandingkan dengan pasir atau kerikil yang basah.
Resistivitas makin kecil bila:

• porositas makin besar dan jenuh air
• konsentrasi zat-zat yang elektrolit semakin banyak terlarut

(Anonymous, 2001).
Pada suatu akuifer, air tanah menempati pori-pori

batuan, patahan atau retakan maupun lubang yang besar
didalam tanh. Retakan biasanya terdapat dalam batuan kristalin
atau batuan padat. Lubang-lubang yang besar merupakan ciri
formasi batu kapur dan batuan gunung api. Aliran air melalui
retakan adalah laminer dan turbulen, sedangkan aliran air
melalui lubang-lubang yang besar adalah turbulen (Subagyo,
1990). Secara umum air tanah akan mengalir sangat perlahan
melalui celah dan atau melalui pori-pori batuan. Aliran air
melalui pori adalah laminer. Kapasitas penyimpanan air suatu
akuifer tergantung porositas batuannya. Porositas merupakan
perbandingan volume pori-pori dengan volume total batuan
yang biasanya dihitung dengan:

                                                                                    (2.3)

dimana:   n   =  persen porositas
    Vv = Volume rongga (cm3)

Bentuk pori-pori batuan tergantung dari ukuran butirnya,
bentuknya, ketidakteraturan susunanya (irregularity) dan
distribusinya. Ukuran pori-pori yang terdapat didalam batuan
disebut porositas. Porositas dalam endapan sedimen tergantung
pada bentuk dan susunan masing-masing butir dan tingkat
sedimentasi serta pemadatannya (Soemarto, 1995). Nilai
porositas beberapa jenis batuan (material) dapat dilihat pada
Tabel 2.1.



Tabel 2.1 Porositas dan Permeabilitas Batuan

Tipe Batuan Porositas
(%)

Koefisien
permeabilitas

(m/hari)
Kerikil
Pasir
Konglomerat
Loess
Batuan pasir (paras)
Batuan pasir dengan

lipatan dan fraktur
(patahan)

Batuan kapur dengan
permeabilitas primer

Batuan kapur dengan
permeabilitas
sekunder

25 – 35
30 – 40
10 – 25
25 – 50
5 – 20

hingga 40

20 – 35

» 35

100 – 1000
5 – 40
5 – 15

 0.1
5 – 20

 50

± 25

» 25

Sumber : Seyhan, 1990

. Keadaan sebuah akuifer ditentukan oleh struktur
geologi dan bentuk topografinya. Dengan mengidentifikasi
struktur geologi dapat diketahui keadaan dan kedudukan air
tanah berdasarkan kemampuannya dalam menahan,
menampung dan mengalirkan air tanah serta besar kapasitasnya.
Jadi bagus tidaknya suatu akuifer tidak hanya dipengaruhi oleh
porositas batuan tetapi juga dipengaruhi oleh permeabilitasnya.
Permeabilitas ditentukan oleh porositas efektif, dimana
porositas efektif merupakan pori-pori batuan yang saling
berhubungan sehingga memungkinkan fluida yang ada
didalamnya untuk bergerak. Permeabilitas merupakan suatu
ukuran kemudahan aliran melalui suatu media poros. Secara
umum makin kecil ukuran partikel makin kecil pula ukuran pori
dan akan semakin rendah koefisien permeabilitasnya. Pasir atau
campuran pasir dan kerikil merupakan lapisan yang sangat baik
sebagai akuifer karena porositasnya besar dan permeabilitasnya
juga besar. Tetapi lapisan batuan dengan porositas yang besar
belum tentu bisa berfungsi sebagai akuifer yang baik karena
porositas yang lebih besar tidak selalu disertai oleh
permeabilitas yang baik, contohnya lempung walaupun



memiliki porositas sangat besar tetapi permeabilitasnya kecil
karena ruang-ruang antar butirnya (pori-pori) sangat kecil dan
kadang tidak berhubungan sehingga air sulit atau tidak bisa
bergerak. Contoh yang lain yaitu pada tanah lanau, lanau-
lempung, pasir yang berlanau (Bowles, 1986).

2.5. Metode Geolistrik Resistivitas

Geolistrik resistivitas merupakan metode pendugaan
struktur lapisan batuan bawah permukaan bumi berdasarkan
nilai resistivitas setiap jenis batuan yang terukur saat diberikan
arus listrik yang dimasukkan ke dalam bumi melalui 2 elektroda
arus. Arus listrik yang mengalir melalui 2 elektroda
menghasilkan beda potensial yang dapat diukur menggunakan
dua elektroda potensial. Hasil pengukuran arus dan beda
potensial setiap jarak elektroda menghasilkan variasi harga
hambatan jenis masing-masing lapisan batuan di bawah titik
ukur.

Metode resistivitas didasarkan pada kenyataan bahwa
sebagian dari arus listrik yang diberikan pada lapisan tanah,
ternetrasi pada kedalaman tertentu dan bertambah besar dengan
bertambahnya jarak antar elektrode, sehingga jika sepasang
elektrode diperbesar, distribusi potensial pada permukaan bumi
akan semakin membesar dengan nilai resistivitas yang
bervariasi (Vingoe, 1972).

Aliran  konduksi arus listrik di dalam batuan/mineral
digolongkan atas tiga macam yaitu konduksi dielektrik,
konduksi elektrolitik, dan konduksi elektronik. Konduksi
dielektrik terjadi jika batuan/mineral bersifat dielektrik terhadap
aliran arus listrik (terjadi polarisasi muatan saat bahan dialiri
listrik). Konduksi elektrolitik terjadi jika batuan/mineral bersifat
porus dan pori-pori tersebut terisi cairan-cairan elektrolitik.
Pada kondisi ini arus listrik dibawa oleh ion-ion elektrolit.
Konduksi elektronik terjadi jika batuan/mineral mempunyai
banyak elektron bebas sehingga arus listrik dialirkan dalam
batuan/mineral oleh elektron bebas. Berdasarkan harga
resistivitas listriknya, batuan/mineral digolongkan menjadi tiga
yaitu:
- konduktor baik   : 10-6 < ρ < 1 Ω m
- konduktor buruk        : 1 < ρ < 107 Ω m



- isolator    : ρ   > 107 Ω m
Untuk interpretasi, hanya ρ ini parameter yang digunakan.
Dalam metode geolistrik ini digunakan  definisi-definisi :
1. resistansi : R =  V/I ohm,                                (2.4)
2. resistivitas  : ρ= E/J Ω m,                                (2.5)
3. konduktivitas  : σ = 1/ρ (Ω m) –1,                           (2.6)
dengan :
V : beda potensial antara dua buah titik
I : besar arus listrik yang mengalir
E : medan listrik
J : rapat arus listrik (arus listrik persatuan luas)
Untuk silinder konduktor dengan panjang L dengan luas
penampang A, medan Listrik E  yang ditimbulkan oleh beda
tegangan V dirumuskan E = V/L.

            Gambar 2.2. Silinder dengan panjang (L) dan luas (A)

Tahanan yang muncul dirumuskan dengan:

A
LR ρ= (2.7)

Dari persamaan (2.4), diperoleh persamaan resistivitas yaitu:

L
A

I
V

L
AR ==ρ                                                  (2.8)

Dengan :

ρ  = resistivitas  I    = besar arus listrik
V  = beda potensial L   = panjang
A  = luas penampang

Jika silinder diberikan suatu aliran listrik sebesar I pada
luasan A maka besarnya rapat arus (J) yang terjadi adalah
banyaknya arus listrik yang melewati suatu silinder persatuan

L

A



luas, sehingga besarnya rapat arus yang terjadi dapat
dirumuskan pada persamaan berikut :

A
IJ = 2/ mAmpere                                         (2.9)

Dan hubungan antara rapat arus dan intensitas medan
listrik dinyatakan sebagai :

EJ .σ=                                                                (2.10)

Menurut Robinson (1988), terdapat beberapa asumsi
dasar yang digunakan dalam metode geolistrik resistivitas,
yaitu:
1. Bawah permukaan tanah terdiri dari beberapa lapisan yang

dibatasi oleh bidang batas horizontal serta terdapat kontras
resistivitas antara bidang batas perlapisan tersebut.

2. Tiap lapisan mempunyai ketebalan tertentu, kecuali untuk
lapisan terbawah ketebalannya tak terhingga.

3. Tiap lapisan dianggap bersifat homogen isotropik.
4. Tidak ada sumber arus selain arus yang diinjeksikan di atas

permukaan bumi.
5. Arus listrik yang diinjeksikan adalah arus listrik searah.

Ada beberapa macam metode akuisisi atau pengambilan
data di lapangan, diantaranya adalah:

1. Lateral Mapping
Lateral Mapping digunakan untuk mengetahui sebaran harga
resistivitas di areal tertentu secara lateral atau horizontal.

2.  Vertical Sounding
Vertikal Sounding bertujuan mengetahui distribusi harga
resistivitas pada suatu titik target sounding di bawah
permukaan bumi yaitu secara vertikal, cara ini biasanya
disebut sounding 1D karena resolusi hanya bersifat vertikal.

3.  Resistivitas 2D (gabungan dari Lateral Mapping dan Vertikal
Sounding).
Untuk metode Resistivitas 2D akan memberikan informasi
distribusi harga resistivitas secara lateral dan vertikal
(kedalaman), sehingga lapisan bawah permukaan bumi dapat
diketahui lebih jelas dan target kedalaman yang dicapai lebih
dalam (Uchron, 2006).
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 2.6. Aliran Listrik di Dalam Bumi

Jika suatu medium homogen isotropik dialiri  arus listrik
searah I dan diberi medan listrik E, maka elemen arus I yang
melalui elemen luas A dengan kerapatan arus J adalah :

I =  J . A

dengan J = .E dan VE −∇=   maka VJ ∇−= .σ
Jika di dalam medium tidak ada sumber arus , maka :

∫ =
s

dAJ 0.   dan menurut Hukum Gauss :

∫ ∫ =∆=
s s

JdVdAJ 0..

Sehingga :

Persamaan ini disebut Persamaan Laplace.
Dalam koordinat bola operator laplacian berbentuk :
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Karena anggapan homogen isotropik  maka bumi mempunyai
simetri bola, sehingga persamaan diatas dapat dituliskan :
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                                                                (2.11)

Dengan memisalkan nilai konstanta sembarang pada persamaan
laplace dapat ditentukan dengan syarat batas yang harus dipenuhi

potensial V(r) yaitu : 2
1

)( C
r

CV r +=      dengan 21danCC

adalah konstanta sembarang. Pada jarak yang jauh, yaitu ∞=r

dan 0)( =∞V  sehingga 02 =C  dan
r

CV r
1

)( = .atau 1)( CrV r =

(Waluyo, 2001)
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2.6.1. Potensial Titik Arus di Dalam Bumi

Arus yang keluar secara radial dari titik arus melalui
luas permukaan bola (A) dengan jari-jari (r) adalah :

                                                                                              (2.12)

                                                                                              (2.13)

                                                                                              (2.14)

Dengan
ρ

σ
1

=    maka 1
14 CI
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41
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IrV r =   Sehingga didapatkan

r
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dan nilai resistivitas semu adalah :
I
Vrπρ 4=

Gambar 2.3. Asumsi Potensial Titik Arus Listrik di Dalam Bumi

2.6.2. Potensial Titik Arus di Permukaan Bumi
Untuk permukaan bumi yang dialiri arus I berlaku

hukum Ohm :
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ρ
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Karena luas bola 22 rA π= , maka arus I menjadi :
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Sehingga potensial di suatu titik sejauh r dari pusat arus adalah :
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Jadi resistivitas semu adalah :

                                                                                              (2.16)

Gambar 2.4. Asumsi Potensial Titik Arus Listrik di Permukaan
Bumi

2.6.3. Potensial Dua Titik Arus yang Berlawanan di permukaan
Bumi

Karena potensial adalah besaran skalar, maka potensial
di sembarang titik oleh elektroda arus ganda akan merupakan
jumlahan potensial oleh dua arus elektroda tunggal. Dengan
menggunakan persamaan :

I
Vrπρ 2=

Sumber arus listrik

Permukaan tanah

Arah arus
listrik

Equipotensial

Titik  arus listrik



Gambar 2.5. Elektroda Arus (A ,B) & Potensial (M,N)

Potensial di titik M oleh arus yang melewati elektroda A dan B
adalah :
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dan potensial di titik  N adalah : 
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Tanda negatif  (-) tersebut disebabkan oleh arus yang arahnya
berlawanan pada elektroda  arus ganda.

Beda potensial yang terjadi antara titik M dan N yang
diakibatkan oleh injeksi arus pada elektroda A dan B adalah :
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Sehingga didapatkan nilai resistivitas semu :
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K adalah faktor geometri yang diturunkan untuk
konfigurasi elektroda. Faktor geometri ini merupakan suatu
besaran yang berfungsi sebagai koreksi berbagai konfigurasi
elektroda potensial dan arus  dan sangat penting dalam
pendugaan resistivitas vertikal/horisontal.

N BA M O



2.7. Resistivitas Semu Batuan

 Dengan asumsi bahwa bumi mempunyai sifat homogen
isotropis, maka resistivitas yang terukur pada saat melakukan
pengukuran geolistrik merupakan resistivitas sebenarnya dan
tidak tergantung atas spasi elektroda. Tetapi pada kenyataannya
batuan bumi berlapis-lapis dengan nilai resiativitas yang
berbeda-beda sehingga beda potensial yang terukur merupakan
pengaruh dari lapisan-lapisan tersebut sehingga nilai resistivitas
yang terukur bukan nilai resistivitas untuk satu lapisan (bukan
nilai resistivitas yang sebenarnya) tetapi yang terukur adalah
nilai resistivitas lebih dari satu lapisan yang disebut apparent
resistivity atau resistivitas semu ( a). Hal ini terutama terjadi
pada spasi elektroda yang lebar, karena semakin lebar jarak
elektroda maka jangkauannya akan semakin dalam.

Gambar 2.3 Konsep Resistivitas Semu

    Gambar 2.6. Asumsi Resistivitas Semu Pada Lapisan Bumi

Keterangan :  1 = nilai resistivitas lapisan 1
             2 = nilai resistivitas lapisan 2
             a = nilai resistivitas semu

Berdasarkan gambar 2.6. dimisalkan bumi terdiri dari
dua lapisan yang mempunyai resistivitas yang berbeda ( 1 dan

2), pada pengukuran akan dianggap sebagai medium satu lapis
homogen yang mempunyai satu harga resistivitas yaitu
resistivitas semu ( a). Resistivitas semu batuan dapat dihitung
menggunakan persamaan berikut ini.

I
VK ∆

=ρ            K = faktor geometri        (2.21) Harga

resistivitas berbagai jenis batuan dapat dilihat pada Tabel 2.2.
dan Tabel 2.3.



Tabel 2.2. Kisaran Nilai Resistivitas Batuan
Material Resistivity

( Ohm meter )
Sedimentary Rock
Shale
Sandstone
Limestone
Dolomite
Lavas
Tuffs

Unconsolidated Sediment
Sand
Clay
Marl

Groundwater
Portable well water
Brackish water
Sea water
Supersaline brine

10 - 103

1 – 108

50 – 107

102 - 104

102 – 5 .104

2 .101 – 2 .102

1 – 103

1 - 102

1 - 102

0.1 - 103

0.2 – 1
0.2

0.5 – 0.2
Sumber : Telford, Geldart and Sheriff, 1976

Tabel 2.3. Nilai Resistivitas Batuan
Jenis batuan Resistivitas (ohm.meter)
Gambut dan lempung
Lempung pasiran dan lapisan
kerikil
Pasir dan kerikil jenuh
Pasir dan kerikil kering
Batu lempung, napal dan serpih
Batu pasir dan batu kapur
(breksi)

8 – 50
40 – 250

40 – 100
100 – 3000
8 – 100
100 – 4000

Sumber : Verhoef, 1994

Tabel nilai resistivitas batuan dapat digunakan untuk
melakukan interpretasi atau pendugaan jenis batuan pada hasil
pengukuran dan pengolahan data geolistrik resistivitas.



Menurut Robinson (1988), interpretasi dari pengukuran
geolistrik resistivitas didasarkan pada anggapan-anggapan
sebagai berikut :
1. Bawah permukaan tanah terdiri dari beberapa lapisan yang

dibatasi oleh bidang batas horisontal serta terdapat kontras
resistivitas antara bidang batas per lapisan tersebut.

2. Lapisan bumi bersifat homogen isotropik dan mempunyai
ketebalan tertentu, kecuali untuk lapisan terbawah
mempunyai ketebalan yang tidak terjangkau.

3. Batas antara dua lapisan merupakan bidang batas antara dua
resistivitas yang berbeda.

4. Di dalam bumi tidak ada sumber listrik lain selain listrik
searah (DC) yang diinjeksikan diatas permukaan bumi.

2.8. Konfigurasi Elektroda

Konfigurasi elektroda merupakan model penyusunan
elektroda-elektroda arus dan potensial yang diatur sedemikian
rupa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

     Gambar 2.7. Susunan Elektroda Potensial (M dan N) dan
Elektroda Arus (A dan B)

Elektroda A dan B disebut elektroda arus (current electrode),
sedangkan elektroda M dan N disebut elektroda potensial
(potential electrode) dan O adalah titik pengamtan. Elektroda
arus biasa juga ditulis dengan C1 dan C2, dan untuk elektroda
potensial adalah P1 dan P2. Dalam pengukuran di lapangan,
keempat elektroda tersebut ditancapkan ke dalam tanah. Arus
listrik dari power suplay dialirkan ke dalam bumi melalui
elektroda arus C1 dan C2. Kemudian beda potensial yang
terjadi diukur melalui elektroda potensial P1 dan P2. Adapun
beberapa macam konfigurasi elektroda yang umum digunakan
adalah :
• Konfigurasi Wenner

Jarak AM, MN dan NB adalah sama dan biasanya
dinamakan a.
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• Konfigurasi Schlumberger
Jarak AO = BO = s, MO = NO = b, eksentrisitas b/s < 1/3,
titik O adalah pusat konfigurasi.

• Konfigurasi Dipole-dipole
Jarak AB = MN = a, BM = na.

Pengaturan letak elektroda-elektroda dapat bermacam-
macam, tetapi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga
macam berdasarkan kuantitas fisik yang diukur yaitu:

a. Pengaturan yang bertujuan mencatat perbedaan potensial
antara dua elektroda pengukur yang berjarak lebar, contoh:
metode Wenner.

b. Pengaturan yang bertujuan mencatat gradien potensial atau
intensitas medan listrik dengan menggunakan pasangan
elektrode pengukur yang berjarak rapat, contoh: metode
Schlumberger.

c. Pengaturan yang bertujuan mencatat kelengkungan fungsi-
fungsi potensial dengan mempergunakan pasangan elektrode
arus maupun pengukur yang dipasang berjarak rapat, contoh:
metode dipole-dipole (Srijatno,1980).

2.9. Konfigurasi Schlumberger

Pengukuran menggunakan metode geolistrik resistivitas
konfigurasi Schlumberger ini memakai 4 elektroda, masing-masing 2
elektroda arus dan 2 elektroda potensial. konfigurasi Schlumberger
memiliki jarak AB > 3MN. Bertujuan untuk mencatat gradient
potensial dimana elektroda potensialnya berjarak pendek. Dalam
skema konfigurasi Schlumberger yang ditunjukkan pada gambar 2.8,
MN adalah elektroda potensial sedangkan AB adalah elektroda arus
dan O adalah titik tengah konfigurasi. Jarak r3 (elektroda potensial N
terhadap elektroda arus A)  sama dengan jarak r2 (elektroda potensial
M ke elektroda B). Sedangkan jarak r1 (elektroda potensial M
terhadap elektroda arus A) sama dengan jarak r4 (elektroda potensial
N terhadap elektroda arus B). Konfigurasi ini sering digunakan untuk
pengukuran vertical sounding karena penerapannya lebih praktis.
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Gambar 2.8. Konfigurasi Schlumberger

Tahanan jenis semu medium yang terukur dihitung
berdasarkan persamaan (Reynolds, 1997)

I
V∆

Κ=ρ

Keterangan :
 : tahanan terukur (apparent resistivity)
V : potensial yang terukur antara elektroda P1 dan P2

I : arus listrik yang mengalir ke tanah melalui elektroda C1
dan C2

K   : faktor geometri konfigurasi elektroda
Faktor geometri konfigurasi Schlumberger dapat diketahui
berdasarkan persamaan (2.18), (2.19) dan (2.22)
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Faktor geometri dapat diperoleh dengan mengetahui nilai beda
potensial ( V) konfigurasi schlumberger menggunakan
persamaan (2.18) dan (2.22) seperti berikut :

(2.22)
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Nilai beda potensial ( V) yang telah diperoleh disubstitusikan
ke persamaan (2.19) seperti berikut :

Sehingga didapatkan persamaan faktor geometri konfigurasi
Schlumberger adalah :

                                                                                       (2.23)

Bentangan elektroda pada konfigurasi Schlumberger adalah
seperti diperlihatkan gambar di bawah ini.

Gambar 2.9. Susunan Elektroda Konfigurasi Schlumberger
(Loke, 1996).



BAB III
 METODE PENELITIAN

3.1.Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 17 - 20 Mei 2008
di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Lokasi pengukuran
ditentukan melalui analisis topografi, akses jalan, geologi dan
hidrogeologi Kecamatan Kesamben. Lokasi pengukuran
diperlihatkan pada Gambar 3.1 berikut ini.

Sungai
Jalan
Batas desa
Batas kecamatan
Batas kabupaten
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Titik K-11

Titik K-10

Titik K-9

Titik K-8

Titik K-7

Titik K-6

Titik K-5

Titik K-4

Titik K-3

Titik K-2

Titik K-1

Gambar 3.1. Peta Lokasi Titik Pengukuran Geolistrik



Keterangan :

1. Titik K-1 : Dusun Bangunrejo, Desa Sukoanyar
Koordinat (UTM) : 0653778 mT(E), 9098068 mU(N)

2. Titik K-2 : Dusun Sumbernanas, Desa Pagergunung
Koordinat (UTM) : 0653188 mT(E), 9101078 mU(N)

3. Titik K-3 : Dusun Koripan, Desa Pagerwojo
Koordinat (UTM) : 0651766 mT(E), 9102456 mU(N)

4. Titik K-4 : Dusun Sumberbendo, Desa Bumirejo
Koordinat (UTM) : 0657160 mT(E), 9107403 mU(N)

5. Titik K-5 : Dusun Kemirigede, Desa Kemirigede
Koordinat (UTM) : 0655432 mT(E), 9107173 mU(N)

6. Titik K-6 : Dusun Tepas, Desa Tepas
Koordinat (UTM) : 0653682 mT(E), 9104637 mU(N)

7. Titik K-7 : Dusun Tapakputuk, Desa Tapakrejo
Koordinat (UTM) : 0654785 mT(E), 9103723 mU(N)

8. Titik K-8 : Dusun Bambang, Desa Siraman
Koordinat (UTM) : 0647809 mT(E), 9099564 mU(N)

9. Titik K-9 : Dusun Tuwoh, Desa Kesamben
Koordinat (UTM) : 0650420 mT(E), 9100730 mU(N)

10. Titik K-10 : Dusun Pehlembu, Desa Pagergunung
Koordinat (UTM) : 0652569 mT(E), 9099342 mU(N)

11. Titik K-11 : Dusun Plampangan, Desa Jugo
Koordinat (UTM) : 0650631 mT(E), 9096997 mU(N)

3.2. Peralatan Penelitian

1. Resistivity Meter SAZ 2000
2. Dua buah elektroda arus
3. Dua buah elektroda potensial
4. Kabel listrik
5. Satu buah pasak besi kecil
6. Kertas akuisisi data, alat tulis & 1 buah kalkulator
7. Tiga buah palu dan 1 buah Kompas
8. satu buah GPS (Global Position System)
9. Tiga buah Handy talky
10. Satu unit komputer dan sofware Ipi2win
11. Satu buah peta daerah penelitian
12. Satu unit alat transportasi



3.3. Langkah–langkah Penelitian

Pendugaan lapisan akuifer menggunakan metode
geolistrik resistivitas konfigurasi schlumberger di Kecamatan
Kesamben merupakan suatu pengukuran untuk menduga nilai
resistivitas semu lapisan dan jenis batuan yang ada di bawah
permukaan setiap titik pengukuran. Penelitian dilaksanakan
mengikuti langkah – langkah pada diagram alir di bawah ini.

Akuisisi Data Menggunakan Metode
Geolistrik Resistivitas Konfigurasi

Schlumberger

Pengolahan Data Menggunakan
Software Ipi2win

Interpretasi Data

Penentuan Lokasi Pengukuran Pada
Peta lokasi Penelitian

Pembahasan dan Kesimpulan

Mulai

Masalah

Studi Pustaka

Selesai

Peta Geologi &
Hidrogeologi

Lokasi Penelitian

Peta Topografi &
Akses Jalan

Lokasi Penelitian

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian



3.3.1. Penentuan Lokasi Pengukuran

Lokasi pengukuran ditentukan dari analisis data
sekunder yang meliputi analisis topografi, akses jalan, geologi
dan hidrogeologi. Penentuan lokasi pengukuran adalah seperti
yang dijelaskan berikut ini :

1. Analisis topografi dan akses jalan
Analisa ini dilakukan pada peta topografi dan akses jalan
untuk menduga daerah yang landai ataupun datar dan mudah
untuk dilewati alat transportasi. Daearah landai maupun
datar dapat diketahui pada peta dengan pola kontur yang
renggang dengan jarak antar garis kontur berjauhan. Pada
daerah tersebut dapat memungkinkan untuk menemukan
daerah dengan ketinggian yang relatif sama sehingga dapat
dilakukan penarikan bentangan dengan lintasan yang lurus.

2. Analisis geologi dan hidrogeologi
Analisa ini dilakukan pada peta geologi dan hidrogeologi
untuk menduga jenis batuan yang berpotensi besar sebagai
akuifer. Peta geologi memperlihatkan jenis batuan pada
daerah penelitian. Dari peta tersebut dipilih lapisan batuan
yang memiliki porositas tinggi, bentuk butiran bulat atau
hampir bulat atau yang memilki sebaran rongga yang besar.
Beberapa jenis batuan yang memilki ciri – ciri tersebut
adalah pasir, kerikil, batupasir tufaan, pasir lempungan,
lempung pasiran, tufa pasiran,  batupasir gampingan dan
batugamping pasiran. Peta hidrogeologi memperlihatkan
sebaran potensi air bawah tanah dangkal dan dalam serta
kecendrungan jenis batuan yang menjadi akuifer pada daerah
penelitian. Sebaran tersebut beragam meliputi potensi air
bawah tanah tinggi, sedang, rendah dan nihil. Kriteria jenis
batuan dari peta geologi dan hidrogeologi dapat dipadukan
untuk menduga daerah akuifer.

3.   Hasil analisis topografi, akses jalan, geologi dan
hidrogeologi yang diperoleh, kemudian dipadukan untuk
menentukan titik pengukuran yang dicurigai memiiliki
lapisan akuifer dengan potensi kandungan air bawah tanah
yang besar. Lokasi yang sudah ditentukan diplot kedalam
peta dengan memberikan tanda segitiga merah pada peta
untuk mendapatkan koordinat titik pengukuran.



3.3.2. Akuisisi Data

Akuisisi atau pengambilan data dilakukan di 11 titik
pengukuran. Sepuluh titik pengukuran memiliki panjang lintasan
(AB) 300 meter dan 1 titik pengukuran memiliki panjang
lintasan (AB) 250 meter. Sedangkan bentangan (MN) dimulai
dari 1 meter, 10 meter, dan 20 meter. Salah satu titik pengukuran
yang memilki panjang lintasan berbeda terjadi karena bentangan
lintasan pengukuran terbentur daerah yang keras dan beraspal.
Penerapan bentangan elektroda arus dan elektroda potensial
disesuaikan dengan ketentuan bentangan pada konfigurasi
schlumberger seperti yang dijelaskan pada bab II. Data yang
diambil pada pengukuran di lapangan merupakan data primer.
Sedangkan data sekunder di dapatkan dari peta topografi, akses
jalan, geologi dan hidrogeologi. Data primer yang diambil
diantaranya adalah jarak antara dua elektroda arus (AB/2), jarak
antara dua elektroda potensial (MN/2), arus listrik (I), beda
potensial (V), koordinat titik pengukuran dan keterangan lokasi
penelitian (nama dusun, desa, kecamatan dan kabupaten).

3.3.3. Pengolahan Data

Data yang diolah adalah data primer yang merupakan
hasil pengukuran menggunakan metode geolistrik resisitivitas
konfigurasi schlumberger yang diambil di setiap titik penelitian.
Pengolahan data menggunakan software Ipi2win dengan cara
memasukkan data pada nilai AB/2, MN, arus (I) dan potensial
listrik (V) maka software akan menampilkan nilai faktor
geometri (K) dan resistivitas semu ( a) yang ditampilkan dalam
bentuk titik-titik pada koordinat hubungan resistivitas semu ( a)
dan kedalaman (AB/2). Proses selanjutnya simpan text pada tabel
data dan pilih OK, kemudian simpan hasil tampilan data dan
pilih OK. Tahap berikutnya data ditampilkan dalam bentuk kurva
berdasarkan pengukuran lapangan, kemudian pilih OK. Setelah
itu data ditampilkan dalam bentuk kurva dan tabel. Kurva yang
ditampilkan menunjukkan hubungan nilai resistivitas semu ( a)
terhadap nilai AB/2. Sedangkan tabel menunjukkan nilai
resistivitas semu ( a), ketebalan (h) dan kedalaman (d) lapisan
bawah permukaan. Untuk mendapatkan jenis lapisan bawah
permukaan yang berbeda dilakukan pemisahan dari 1 lapisan
menjadi 2 lapisan atau lebih dengan cara memilih garis biru pada



kurva atau kolom ( a) pada tabel kemudian pilih split pada menu
software.Untuk memperhalus bentuk kurva dan memperkecil
error tekan inverse pada menu software sampai diperoleh nilai
error yang terkecil. Pengolahan data berakhir setelah hasil
pengolahan data disimpan dan keluar dari pengoperasian
software Ip2win. Hasil pengolahan data yang didapatkan adalah
nilai resisitivitas semu ( a), ketebalan (h) dan kedalaman (d)
lapisan bawah permukaan.Untuk menampilkan hasil pengolahan
data pada document file, buka kembali software Ip2win, pilih
open file, pastikan tampilan kurva dan tabel terlihat jelas, tekan
print screen pada keyboard, buka word document dan paste pada
pada lokasi yang dituju.

3.3.4. Interpretasi Data

Interpretasi atau pendugaan dimaksudkan untuk
mengetahui jenis batuan pada lapisan bawah permukaan titik
pengukuran yang didasarkan pada nilai resistivitas semu ( a),
ketebalan dan kedalaman lapisan batuan dengan bantuan tabel
nilai resistivitas serta data geologi dan hidrogeologi daerah
penelitian. Hasil pengolahan data yang menampilkan nilai
resistivitas, ketebalan dan kedalaman batuan pada suatu titik
pengukuran dicocokkan dengan tabel nilai resisitivitas (Tabel 2.2
dan Tabel 2.3) untuk mengetahui jenis batuan berdasarkan nilai
resistivitas. Setelah diketahui jenis batuan berdasarkan nilai
resistivitas kemudian dicocokkan dengan peta geologi dan
hidrogeologi untuk memperkuat pendugaan dengan cara
mencocokkan hasil pendugaan jenis batuan berdasarkan nilai
resisitivitas dengan jenis batuan pada lokasi penelitian
berdasarkan peta geologi dan hidrogeologi.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis Data Sekunder

Analisis data sekunder pada penelitian ini meliputi
analisis topografi, akses jalan, geologi dan hidrogeologi.

4.1.1. Hasil Analisis Topografi

Di daerah utara Kecamatan Kesamben terdapat dataran
tinggi kaki pegunungan Kawi-Butak pada Desa Pagerwojo
sampai Desa Bumirejo dan di daerah tenggara merupakan daerah
perbukitan pada Desa Pagergunung dan Sukoanyar. Daerah
landai terdapat di bagian tengah kecamatan sampai daerah
selatan. Daerah utara Kecamatan Kesamben yang lebih tinggi
dari daerah selatan menyebabkan sebagian besar aliran air
mengalir dari daerah utara menuju daerah selatan. Peta topografi
Kecamatan Kesamben diperlihatkan pada Gambar 4.1 berikut ini
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Batas kecamatan
Batas kabupaten
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Gambar 4.1. Peta Topografi Kecamatan Kesamben



4.1.2. Hasil Analisis Akses Jalan

Akses jalan pada Kecamatan Kesamben memperlihatkan
jalur yang bisa dilewati untuk menuju setiap desa. Informasi ini
digunakan untuk memilih jalur perjalanan yang dilewati dari titik
pengukuran yang satu menuju titik pengukuran yang lain. Jalur
yang dipilih adalah jalur yang melewati pemukiman warga. Jalur
tersebut dipilih untuk mempermudah mendapatkan informasi
dari penduduk tentang kondisi sumur air tanah untuk mengetahui
potensi air tanah di setiap daerah penelitian. Peta akses jalan
Kecamatan Kesamben diperlihatkan pada Gambar 4.2 berikut ini

.
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Gambar 4.2. Peta Akses Jalan Kecamatan Kesamben

.



4.1.3. Hasil Analisis Geologi

Sebagian besar wilayah Kecamatan Kesamben terdiri dari
batuan gunung api Kawi – Butak. Batuan tersebut dapat dibagi
berdasarkan sebarannya yaitu :

1. Lava Andesit Parasit
Terdiri dari lava andesit yang dihasilkan dari parasit gunung
api Gunung Gogoniti dan gunung yang ada di selatan
Ampelgading dengan ketinggian 646 m dan 691 m dari
permukaan laut. Sebaran batuan ini terdapat dibagian barat
Desa Bumirejo dan Kemirigede.

2. Endapan Gunung Api Kawi-Butak
Terdiri dari tuf, breksi tufaan, batupasir tufaan dan lava.
Sebaran batuan ini terdapat di Desa Tepas, Tapakrejo,
Pagerwojo, Kesamben, Jugo, sebagian kecil Desa
Pagergunung, dan Siraman serta sebagian besar Desa
Bumirejo dan Kemirigede..

3. Endapan Lahar
Terdiri dari pasir, kerikil dan bongkah. Sebaran batuan ini
terdapat di sebagian besar Desa Siraman.

4. Endapan Tuf Malang
Terdiri dari tuf dan tufa breksi. Sebaran batuan ini terdapat
di sebagian kecil Desa Sukoanyar wilayah timur.

5. Formasi Wuni
Terdiri dari breksi bersusunan andesit sampai basal, lahar,
breksi, lava andesit, batugamping pasiran, batu lempung dan
sisipan batupasir tufan. Sebaran batuan ini terdapat di
sebagian besar Desa Pagergunung dan sebagian kecil Desa
Sukoanyar.

6. Formasi Campur Darat
Terdiri dari batugamping hablur, batugamping koral,
batugamping pasiran dan sisipan batu lempung. Sebaran
batuan ini terdapat di sebagian besar Desa Sukoanyar dan
sebagian kecil Desa Jugo di wilayah timur.

Informasi geologi yang diperoleh dapat digunakan untuk
menduga sebaran akuifer berdasarkan keterangan litologi batuan
pada daerah penelitian dan digunakan sebagai bahan
pertimbangan untuk menggunakan metode yang tepat dalam



pengukuran. Tetapi analisa tersebut belum bisa digunakan untuk
menduga kedalaman dan ketebalan akuifrer sebab belum
memperlihatkan nilai kedalaman dan ketebalan litologi batuan
secara rinci disetiap lokasi. Peta geologi Kecamatan Kesamben
diperlihatkan pada Gambar 4.3 di bawah ini.
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4.1.4. Hasil Analisis Hidrogeologi

Informasi hidrogeologi pada Kecamatan Kesamben
memperlihatkan sebaran potensi air bawah tanah dengan
produktifitas yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh
jenis, sifat dan ketebalan akuifer yang terdapat pada daerah
tersebut. Berdasarkan peta hidrogeologi, beberapa desa di
Kecamatan Kesamben diduga memiliki keterangan hidrogeologi
yang sama dan ada pula yang berbeda seperti diperlihatkan pada
Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1 Potensi Air Bawah Tanah di Kecamatan Kesamben
Potensi Air Bawah TanahNo. Lokasi Dangkal Dalam

Dusun Bangunrejo1 Desa Sukoanyar Langka Rendah

Dusun Sumbernanas2 Desa Pagergunung Rendah Sedang

Dusun Koripan3
Desa Pagerwojo

Rendah Sedang

Dusun Sumberbendo4 Desa Bumirejo Langka Rendah

Dusun Kemirigede5
Desa Kemirigede

Langka Rendah

Dusun Tepas6 Desa Tepas Rendah Sedang

Dusun Tapakputuk7 Desa Tapakrejo Rendah Sedang

Dusun Bambang8 Desa Siraman Rendah Tinggi

Dusun Tuwoh9 Desa Kesamben Rendah Sedang

Dusun Pehlembu10
Desa Pagergunung

Langka Rendah

Dusun Plampangan11 Desa Jugo Rendah Tinggi



Air bawah tanah dapat dibedakan menjadi dua golongan
berdasarkan kedalamannya, yaitu :

1. Air bawah tanah dangkal terdapat pada kedalaman 0 - 40
meter dari permukaan tanah.

2. Air bawah tanah dalam terdapat pada kedalaman lebih dari
40 meter di bawah permukaan tanah.

Peta hidrogeologi Kecamatan Kesamben diperlihatkan pada
Gambar 4.4 berikut ini.



Gambar 4.4. Peta Hidrogeologi Kecamatan Kesamben
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4.2. Analisis Data Primer
Pengambilan data di Kecamatan Kesamben Kabupaten

Blitar dilakukan dengan memakai metode geolistrik konfigurasi
schlumberger. Metode ini dapat mengetahui distribusi harga
resistivitas pada suatu titik target di bawah permukaan bumi
secara vertikal.. Arah lintasan yang dipilih memanjang dari utara
ke selatan atau dari timur ke barat. Lokasi pengukuran dilakukan
dekat pemukiman warga agar data yang diperoleh dapat
digunakan oleh pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat di
daerah penelitian. Terdapat 11 titik pengukuran yang memiliki
panjang lintasan 300 meter  dengan nilai AB/2 150 m yaitu pada
titik K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6, K-7, K-8, K-9, dan K-11.
Lintasan pada titik K-10 mempunyai panjang 250 meter dengan
nilai AB/2 125 m. Lintasan pada titik K-10 lebih pendek dari
lintasan pada titik yang lain karena pada jarak 300 meter lintasan
pada titik K-10 menyentuh aspal, kondisi aspal yang keras
menyulitkan penancapan elektroda arus kedalam bumi sehingga
pengukuran dilakukan sampai pada bentangan 125 meter. Jarak
antar elektroda potensial yang dipilih adalah 1 meter, 10 meter
dan 20 meter. Pemilihan tersebut dimaksudkan apabila saat
pengukuran dengan jarak AB yang semakin panjang dan jarak
MN yang dipakai 1 meter menghasilkan nilai V yang terlampau
kecil dari nilai V sebelumnya, maka jarak MN diganti menjadi
10 meter, begitu juga saat mengganti jarak MN menjadi 20
meter.

Pengukuran di lokasi penelitian selalu menghindari
permukaan bumi yang basah maupun tergenang air, karena
permukaan tersebut menyebabkan sebagian besar arus listrik
mengalir dipermukaan, sehingga data yang diperoleh tidak
akurat. Lokasi pengukuran yang dipilih memiliki ketinggian
yang relatif sama dan memperhatikan kelurusan bentangan pada
lintasan pengkuran serta menghindari kondisi permukaan yang
terlalu miring maupun berbukit-bukit dan lintasan pengukuran
yang tidak lurus, karena kondisi tersebut dapat mempengaruhi
fokus dan penyebaran arus listrik yang menyebabkan pencapaian
kedalaman pengukuran tidak maksimal. Data pengukuran setiap
titik di lapangan diperlihatkan pada Lampiran 1.



4.3. Analisis Hasil dan Pembahasan

Data yang diperoleh dari pengukuran di lapangan
selanjutnya diolah menggunakan software Ip2win yang dapat
menganalisis nilai arus (I), beda potensial (V), Jarak antara dua
elektroda arus (AB) dan jarak antara dua elektroda potensial
(MN) untuk menghasilkan nilai resistivitas semu. Hasil
pengolahan data berupa kurva dan tabel yang menunjukkan
resistivitas semu, ketebalan dan kedalaman lapisan batuan seperti
yang diperlihatkan pada Gambar 4.5 di bawah ini.

Gambar 4.5 Hasil Pengolahan Data Titik K-1

Pada Gambar 4.5 terdapat dua sumbu koordinat, sumbu pertama
yang mengarah ke atas atau sumbu Y merupakan sumbu nilai
resistvitas semu ( a) dan sumbu kedua yang mengarah ke
samping kanan atau sumbu X merupakan sumbu nilai kedalaman
lapisan batuan berdasarkan  panjang bentangan 2 buah elektroda
arus (AB/2). Lingkaran kecil dan garis hitam yang membentuk
kurva menunjukkan harga resistivitas semu ( a) dan panjang
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bentangan 2 buah elektroda arus (AB/2) pada pengambilan data
di lapangan. Garis biru merupakan garis bantu untuk menentukan
bentuk kurva, nilai resistivitas semu, kedalaman dan ketebalan
lapisan batuan pada tahap pengolahan data. Garis merah
merupakan kurva hasil pengolahan data yang menunjukkan
resistivitas semu, ketebalan dan kedalaman lapisan batuan. Pada
kurva terdapat data yang mempunyai nilai terlalu besar/kecil
dibandingkan data masukan disekitarnya. Perbedaan tersebut
menyebabkan besar kecilnya nilai error yang muncul sebagai
akibat perbedaan garis kurva data masukan (hitam) dengan garis
kurva hasil pengolahan data (merah).

Hasil pengolahan data pada gambar 4.5 memperlihatkan
dugaan nilai resistivitas lapisan batuan ( a), ketebalan lapisan
batuan (h) dan Kedalaman lapisan batuan (d) yaitu lapisan
pertama memiliki nilai resistivitas 23.8 m, ketebalan 0.75 m
dan kedalaman 0.75 m. Lapisan kedua memiliki nilai resistivitas
0.375 m, ketebalan 0.0236 m dan kedalaman 0.775 m. Lapisan
ketiga memiliki nilai resistivitas 37.1 m, ketebalan 0.7 m dan
kedalaman 1.47 m. Lapisan keempat memiliki nilai reistivitas
6.23 m, ketebalan 2.21 m dan kedalaman 3.69 m. Lapisan
kelima memiliki nilai resistivitas 24.6 m, ketebalan 2.8 m dan
kedalaman 6.49 m. Lapisan keenam memiliki nilai resistivitas
3.25 m, ketebalan 5.23 m dan kedalaman 11.7 m. Lapisan
ketujuh memiliki nilai resistivitas 170 m, ketebalan 7.2 m dan
kedalaman 18.9 m. Lapisan kedelapan memiliki nilai resistivitas
178 m, ketebalan 10.1 m dan kedalaman 29 m. Lapisan
kesembilan memiliki nilai resistivitas 18.6 m, ketebalan 14.3 m
dan kedalaman 43.3 m. Lapisan kesepuluh memiliki nilai
resistivitas 16.6 m, ketebalan 9.46 m dan kedalaman 52.8 m.
Lapisan kesebelas memiliki nilai resistivitas 0.984 m,
ketebalan 38.8 m dan kedalaman 91.6 m. Lapisan keduabelas
memiliki nilai resistivitas 0.983 m, ketebalan 58.3 m dan
kedalaman 150 m. Lapisan ketigabelas memiliki nilai resistivitas
15.4 m tetapi ketebalan dan kedalamannya tidak diketahui
karena panjang lintasan AB/2 hanya 300 m sehingga kedalaman
yang didapat saat pengukuran hanya mencapai 150 m. Hasil
pengolahan data setiap titik pengukuran diperlihatkan pada
Lampiran 2.



Berdasarkan hasil pengolahan data setiap titik
pengukuran, dapat diduga jenis lapisan batuan bawah permukaan
pada setiap titik pengukuran menggunakan tabel nilai resistivitas
batuan yang dipadukan dengan data geologi dan hidrogeologi
daerah pengukuran. Perpaduan tersebut dimaksudkan untuk
memperkuat pendugaan struktur batuan di bawah permukaan
yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Nilai resistivitas dari hasil
pengolahan data merupakan salah satu indikasi untuk
mengetahui jenis batuan berdasarkan sifat hambatan jenis yang
dimiliki oleh batuan. Pendugaan lapisan akuifer yang telah
diketahui dari nilai resistivitas, selanjutnya dipadukan dengan
peta geologi dan hidrogeologi. Di titik K-1 yaitu pada Dusun
Bangunrejo, Desa Sukoanyar, lapisan pertama diduga sebagai
tanah penutup (lempung) yang memiliki nilai resistivitas 23.8

m dengan ketebalan 0.75 meter pada kedalaman mulai 0 - 0.75
meter.

Lapisan kedua diduga sebagai lempung yang memiliki
nilai resistivitas 0.375 m dengan ketebalan 0.0236 meter pada
kedalaman 0.75 - 0.774 meter.

Lapisan ketiga diduga sebagai lempung yang memiliki
nilai resistivitas 37.1 m dengan ketebalan 0.701 meter pada
kedalaman 0.774 – 1.47 meter.

Lapisan keempat diduga sebagai lempung yang memiliki
nilai resistivitas 6.23 m dengan ketebalan 2.21 meter pada
kedalaman 1.47 – 3.68 meter.

Lapisan kelima diduga sebagai lempung yang memiliki
nilai resistivitas 24.5 m dengan ketebalan 2.81 meter pada
kedalaman 3.68 – 6.49 meter.

Lapisan keenam diduga sebagai lempung yang memiliki
nilai resistivitas 3.24 m dengan ketebalan 5.23 meter pada
kedalaman 6.49 – 11.7 meter.

Lapisan ketujuh diduga sebagai lempung yang memiliki
nilai resistivitas 170 m dengan ketebalan 7.19 meter pada
kedalaman 11.7 – 18.9 meter.

Lapisan kedelapan diduga sebagai lempung yang
memiliki nilai resistivitas 179 m dengan ketebalan 10.1 meter
pada kedalaman 18.9 - 29 meter.

Lapisan kesembilan diduga sebagai lempung yang
memiliki nilai resistivitas 18.6 m dengan ketebalan 14.3 meter
pada kedalaman 29 – 43.3 meter.



Lapisan kesepuluh diduga sebagai lempung yang
memiliki nilai resistivitas 16.6 m dengan ketebalan 9.46 meter
pada kedalaman 43.3 – 52.8 meter.

Lapisan kesebelas diduga sebagai lempung yang
memiliki nilai resistivitas 0.983 m dengan ketebalan 38.8 meter
pada kedalaman 52.8 – 91.6 meter.

Lapisan keempat diduga sebagai lempung yang memiliki
nilai resistivitas 0.983 m dengan ketebalan 58.3 meter pada
kedalaman 91.6 - 150 meter.

Tabel 4.2.  Interpretasi Data Geolistrik Setiap Titik Pengukuran

Titik Resistivitas
m)

Ketebalan
(m)

Kedalaman
(m) Pendugaan Litologi

23.8 0.8 0.8 Tanah Penutup
(Lempung)

0.4 0.02 1 Lempung
37.1 0.7 1.6 Lempung
6.2 2.2 3.8 Lempung
24.5 2.8 6.6 Lempung
3.2 5.2 11.8 Lempung
170 7.2 19 Batugamping Pasiran
179 10.1 29 Batugamping Pasiran
18.6 14.3 43.4 Lempung
16.6 9.5 52.9 Lempung

1 38.8 91.7 Lempung

K-1

1 58.3 150 Lempung

21.3 0.8 0.8 Tanah Penutup
(Lempung)

0.4 0.02 1 Lempung
21 1.1 2.1 Lempung
0.3 0.2 2.3 Lempung
103 2.3 4.6 Pasir Lempungan
23.8 2 6.4 Lempung

3 7.5 14 Lempung
13 4.4 18.4 Lempung

138 8 26.4 Pasir Lempungan
362 27 53.4 Batupasir Tufaan

K-2

461 96.8 150 Breksi Tufaan
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Lanjutan Tabel 4.2
30.5 0.8 0.8 Tanah Penutup

(Lempung)
0.4 0.1 1 Lempung
19.7 1.6 2.5 Lempung

6 2.2 4.7 Lempung
52.1 3.6 8.3 Pasir Lempungan
3.4 3.5 11.8 Lempung
3.5 5 16.8 Lempung
65.3 10.1 27 Pasir Lempungan
50 13.3 40.2 Pasir Lempungan
4.6 27 67.1 Lempung
4 12.2 79.3 Lempung

K-3

1 70.7 150 Lempung

319 1 1 Tanah Penutup
(Batupasir Tufaan)

45.3 0.5 1.5 Lempung Pasiran
198 0.6 2.1 Pasir Lempungan
35.3 1.3 3.4 Lempung
214 2.1 5.5 Tufa Pasiran
7.4 4.6 10.1 Lempung
389 3.6 13.7 Batupasir Tufaan
132 3.6 17.3 Pasir Lempungan
15.1 17.5 34.8 Lempung
89.7 10.2 45 Pasir Lempungan
312 16.2 61.2 Batupasir Tufaan

K-4

922 88.6 149.8 Breksi

31 2.1 2.1 Tanah Penutup
(Lempung)

19 0.2 2.3 Lempung
860 0.2 2.5 Breksi
8.4 1.6 4.1 Lempung
82.8 4.7 8.8 Pasir Lempungan
81.7 0.5 9.2 Pasir Lempungan
34.7 4 13.1 Lempung
3.5 14 27 Lempung
26.3 5.1 32.1 Lempung
97.4 5.3 37.4 Pasir Lempungan
1079 17.1 54.5 Breksi

K-5

1079 95.4 150 Breksi
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28.4 0.8 0.8 Tanah Penutup
(Lempung)

23 2.3 3.1 Lempung
4.3 0.5 3.6 Lempung
25.1 1.3 5 Lempung
23.8 1.8 6.7 Lempung
6.1 3.2 10 Lempung
43.4 5.5 15.4 Lempung Pasiran
6.4 12.3 27.7 lempung

1384 5 32.6 Lava Andesit
134 8 40.5 Pasir Lempungan

K-6

5.1 109 149.5 Lempung

48.4 0.8 0.8 Tanah Penutup
(Lempung Pasiran)

24.6 3.2 4 Lempung
0.8 0.2 4.1 Lempung
126 0.7 5 Pasir Lempungan
19 6.1 11 Lempung

25.3 5.7 16.6 Lempung
11.2 14.4 31 Lempung
12 1.2 32.2 Lempung

43.8 9.8 42 Lempung Pasiran
5.7 7.5 49.5 Lempung
13.1 21.3 70.8 Lempung

K-7

681.2 79.2 150 Breksi Tufaan

39.6 1.2 1.2 Tanah Penutup
(Lempung)

208 0.1 1.3 Tufa Pasiran
5.46 0.7 2 Lempung
106 0.7 2.7 Pasir Lempungan
4.3 1.6 4.3 Lempung
21.7 1 5.3 Lempung
141 2.6 7.8 Pasir
134 3.8 11.6 Pasir
8.7 6 17.5 Lempung
12.7 7.6 25.2 Lempung
137 20.2 45.4 Pasir
5.4 35.6 81 Lempung

K-8

1 69 150 Lempung
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28.1 0.8 0.8 Tanah Penutup
(Lempung)

0.4 0.1 1 Lempung
28.1 2.45 3.4 Lempung
7.4 2.2 5.5 Lempung
86.8 2.5 8 Pasir Lempungan
33.1 2.7 10.8 Lempung
1.5 5.4 16.1 Lempung
10.8 9.7 25.8 Lempung
208 12.5 38.3 Tufa Pasiran
50.6 20.8 59.1 Pasir Lempungan

K-9

4.2 91 150 Lempung

18.8 0.8 0.8 Tanah Penutup
(Lempung)

15 1.2 2 Lempung
15.5 1.7 3.7 Lempung
2.1 0.7 4.4 Lempung
54 2.5 7 Pasir Lempungan
6.4 7.4 14.3 Lempung
8 6 20.3 Lempung

116 18.1 38.4 Pasir Lempungan
8.1 12.3 50.7 Lempung
2 74.7 125 Lempung

49 0.8 0.8 Tanah Penutup
(Lempung Pasiran)

0.4 0.1 1 Lempung
15 1.3 2.2 Lempung
1.7 0.4 2.6 Lempung
21.1 4.4 7 Lempung
11.7 6 13 Lempung
35.3 5.5 18.4 Lempung
21.4 7.4 25.8 Lempung
9.3 15.6 41.4 Lempung
101 32.7 74.1 Pasir Lempungan
11.5 76 150 Lempung

Tabel 4.2 memperlihatkan hasil interpretasi setiap titik
pengukuran. Lapisan akuifer pada hasil interpretasi dapat diduga
pada jenis lapisan batuan yang memiliki porositas tinggi dengan
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bentuk butiran bulat atau hampir bulat. Jenis batuan tersebut
memungkinkan air untuk lewat dan menempati lapisan batuan.
Beberapa contoh jenis batuan tersebut adalah pasir, kerikil,
batupasir tufaan, pasir lempungan, lempung pasiran, tufa pasiran,
batupasir gampingan dan batugamping pasiran.

Pada titik K-1 di Dusun Bangunrejo, Desa Sukoanyar,
akuifer diduga berada di kedalaman 11.7 – 29 meter dengan
ketebalan akuifer 17.3 meter pada lapisan batugamping pasiran.
Air bawah tanah yang terdapat pada akuifer tergolong air bawah
tanah dangkal.

Pada titik K-2 di Dusun Sumbernanas, Desa
Pagergunung, akuifer diduga berada di kedalaman 2.3 – 4.6
meter dengan ketebalan akuifer 2.3 meter pada lapisan pasir
lempungan, di kedalaman 18.4 – 26.4 meter dengan ketebalan
akuifer 8 meter pada lapisan pasir lempungan dan di kedalaman
26.4 – 53.4 meter dengan ketebalan akuifer 27 meter pada
lapisan batupasir tufaan. Air bawah tanah dangkal terdapat pada
lapisan pasir lempungan dan sebagian lapisan batupasir tufaan.
Sedangkan air bawah tanah dalam terdapat pada sebagian lapisan
batupasir tufaan.

Pada titik K-3 di Dusun Koripan, Desa Pagerwojo,
akuifer diduga berada di kedalaman 4.7 – 8.3 meter dengan
ketebalan akuifer 3.6 meter pada lapisan pasir lempungan dan di
kedalaman 16.8 – 40.2 meter dengan ketebalan akuifer 23.4
meter pada lapisan pasir lempungan. Air bawah tanah yang
terdapat pada akuifer tergolong air bawah tanah dangkal.

Pada titik K-4 di Dusun Sumberbendo, Desa Bumirejo,
akuifer diduga berada di kedalaman 1 – 2.1 meter dengan
ketebalan akuifer 1.1 meter pada lapisan lempung pasiran dan
pasir lempungan, di kedalaman 3.4 – 5.5 meter dengan ketebalan
akuifer 2.1 meter pada lapisan tufa pasiran, di kedalaman 10.1 –
13.7 meter dengan ketebalan akuifer 3.6 meter pada lapisan
batupasir tufaan, di kedalaman 13.7 – 17.3 meter dengan
ketebalan akuifer 3.6 meter pada lapisan pasir lempungan, di
kedalaman 34.8 – 45 meter dengan ketebalan akuifer 10.2 meter
pada lapisan pasir lempungan dan di kedalaman 45 – 61.2 meter
dengan ketebalan akuifer 16.2 meter pada lapisan batupasir
tufaan. Air bawah tanah dangkal terdapat pada lapisan pasir
lempungan, tufa pasiran dan batupasir tufaan. Sedangkan air
bawah tanah dalam terdapat pada lapisan batupasir tufaan.



Pada titik K-5 di Dusun Kemirigede, Desa Kemirigede,
akuifer diduga berada di kedalaman 4.1 – 9.2 meter dengan
ketebalan akuifer  5.2 meter pada lapisan pasir lempungan, di
kedalaman 32.1 – 37.4 meter dengan ketebalan akuifer 5.3 meter
pada lapisan pasir lempungan. Air bawah tanah yang terdapat
pada akuifer tergolong air bawah tanah dangkal.

Pada titik K-6 di Dusun Tepas, Desa Tepas, akuifer
diduga berada di kedalaman 10 – 15.4 meter dengan ketebalan
akuifer 5.5 meter pada lapisan lempung pasiran, di kedalaman
32.6 – 40.5 meter dengan ketebalan akuifer 8 meter pada lapisan
pasir lempungan. Air bawah tanah yang terdapat pada akuifer
tergolong air bawah tanah dangkal.

Pada titik K-7 di Dusun Tapakputuk, Desa Tapakrejo,
akuifer diduga berada di kedalaman 4.1 – 5 meter dengan
ketebalan akuifer 0.7 meter pada lapisan pasir lempungan dan di
kedalaman 32.2 – 42 meter dengan ketebalan akuifer 9.8 meter
pada lapisan lempung pasiran. Air bawah tanah yang terdapat
pada akuifer tergolong air bawah tanah dangkal.

Pada titik K-8 di Dusun Bambang, Desa Siraman,
akuifer diduga berada di kedalaman 1.2 – 1.3 meter dengan
ketebalan akuifer 0.1 meter pada lapisan tufa pasiran, di
kedalaman 2 – 2.7 meter dengan ketebalan akuifer 0.7 meter
pada lapisan pasir lempungan, di kedalaman 5.3 – 11.6 meter
dengan ketebalan akuifer 6.4 meter pada lapisan pasir, di
kedalaman 25.2 – 45.4 meter dengan ketebalan akuifer 20.2
meter pada lapisan pasir. Air bawah tanah dangkal terdapat pada
lapisan pasir, tufa pasiran dan pasir lempungan pada kedalaman
1.2 – 11.6 meter. Sedangkan air bawah tanah dalam terdapat
pada sebagian lapisan pasir pada kedalaman lebih dari 40 meter
sampai 45.4 meter.

Pada titik K-9 di Dusun Tuwoh, Desa Kesamben, akuifer
diduga berada di kedalaman 5.5 – 8 meter dengan ketebalan
akuifer 2.5 meter pada lapisan pasir lempungan, di kedalaman
25.8 – 38.3 meter dengan ketebalan akuifer 12.5 meter pada
lapisan tufa pasiran dan di kedalaman 38.3 – 59.1 meter dengan
ketebalan akuifer 20.8 meter pada lapisan pasir lempungan. Air
bawah tanah dangkal terdapat pada lapisan pasir lempungan dan
tufa pasiran. Sedangkan air bawah tanah dalam terdapat pada
sebagian lapisan pasir lempungan pada kedalaman lebih dari 40
meter sampai 59.1 meter.



Pada titik K-10 di Dusun Pehlembu, Desa Pagergunung,
akuifer diduga berada di kedalaman 4.4 – 7 meter dengan
ketebalan akuifer 2.5 meter pada lapisan pasir lempungan dan di
kedalaman 20.3 – 38.4 meter dengan ketebalan akuifer 18.1
meter pada lapisan pasir lempungan. Air bawah tanah yang
terdapat pada akuifer tergolong air bawah tanah dangkal.

Pada titik K-11 di Dusun Plampangan, Desa Jugo,
akuifer diduga berada di kedalaman 41.4 – 74.1 meter dengan
ketebalan akuifer 32.7 meter pada lapisan pasir lempungan. Air
bawah tanah yang terdapat pada akuifer tergolong air bawah
tanah dalam.

4.4. Pembahasan Lokasi Pembuatan Sumur Air Tanah
Lokasi pembuatan sumur air tanah di Kecamatan

Kesamben Kabupaten Blitar direkomendasikan disetiap titik
pengukuran yaitu titik K-1 di Dusun Bangunrejo, Desa
Sukoanyar, titik K-2 di Dusun Sumbernanas, Desa Pagergunung,
titik K-3 di Dusun Koripan, Desa Pagerwojo, titik K-4 di Dusun
Sumberbendo, Desa Bumirejo, titik K-5 di Dusun Kemirigede,
Desa Kemirigede, titik K-6 di Dusun Tepas, Desa Tepas, titik K-
7 di Dusun Tapakputuk, Desa Tapakrejo, titik K-8 di Dusun
Bambang, Desa Siraman, titik K-9 di Dusun Tuwoh, Desa
Kesamben, titik K-10 di Dusun Pehlembu, Desa Pagergunung
dan titik K-11 di Dusun Plampangan, Desa Jugo.

Setiap titik yang direkomandasikan dipilih berdasarkan
pengukuran menggunakan metode geolistrik konfigurasi
schlumberger dengan bantuan analisa topografi, akses jalan,
geologi dan hidrogeologi daerah penelitian. Setiap titik terdapat
di daerah pemukiman masyarakat yang bisa dilewati alat
transportasi untuk memudahkan pengangkutan peralatan
eksploitasi dan memperlancar distribusi air kepada warga. Air
bawah tanah yang ada di lapisan akuifer dapat diambil dengan
menggali tanah langsung secara konvensional maupun dengan
melakukan pengeboran tanah menggunakan mesin. Pengambilan
secara konvensional dapat dilakukan untuk mendapatkan air
bawah tanah dangkal. Sedangkan pengeboran dengan
menggunakan mesin dilakukan untuk mendapatkan air bawah
tanah dangkal ataupun dalam. Air bawah tanah yang terdapat
pada lapisan akuifer di kedalaman 0 – 40 meter termasuk dalam



air bawah tanah dangkal dan lebih dari 40 meter termasuk air
bawah tanah dalam. Rekomendasi lokasi pembuatan sumur air
bawah tanah pada setiap titik adalah seperti berikut :

 Pada titik K-1 di Dusun Bangunrejo, Desa Sukoanyar,
pembuatan sumur air bawah tanah direkomendasikan sampai
pada kedalaman 29 meter, karena pada kedalaman tersebut
diduga terdapat lapisan batugamping pasiran sebagai lapisan
akuifer yang berada di kedalaman 11.7 – 29 meter dengan
ketebalan 17.3 meter. Di bawah lapisan akuifer diduga terdapat
lapisan lempung sampai pada kedalaman 150 meter yang
merupakan lapisan kedap air dan berfungsi menahan air agar
tetap berada di lapisan akuifer.

Pada titik K-2 di Dusun Sumbernanas, Desa
Pagergunung, pembuatan sumur air bawah tanah
direkomendasikan sampai pada kedalaman 53 meter, karena pada
kedalaman tersebut diduga terdapat lapisan pasir lempungan dan
batupasir tufaan sebagai lapisan akuifer. Lapisan pasir
lempungan berada di kedalaman 18.4 – 26.4 meter dengan
ketebalan 8 meter dan disambung oleh lapisan batupasir tufaan di
kedalaman 26.4 – 53.4 meter dengan ketebalan 27 meter. Di
bawah lapisan akuifer diduga terdapat lapisan brekasi tufaan
sampai pada kedalaman 150 meter yang berfungsi menahan air
agar tetap berada di lapisan akuifer.

Pada titik K-3 di Dusun Koripan, Desa Pagerwojo,
pembuatan sumur air bawah tanah direkomendasikan sampai
pada kedalaman 40 meter, karena pada kedalaman tersebut
diduga terdapat lapisan pasir lempungan sebagai lapisan akuifer
yang berada di kedalaman 16.8 – 40.2 meter dengan ketebalan
23.4 meter. Di bawah lapisan akuifer diduga terdapat lapisan
lempung sampai pada kedalman 150 meter yang merupakan
lapisan kedap air dan berfungsi menahan air agar tetap berada di
lapisan akuifer.

Pada titik K-4 di Dusun Sumberbendo, Desa Bumirejo,
pembuatan sumur air bawah tanah direkomendasikan sampai
pada kedalaman 61 meter, karena pada kedalaman tersebut
diduga terdapat lapisan pasir lempungan dan batupasir tufaan
sebagai lapisan akuifer pada kedalaman 10.1 – 17.3 meter
dengan ketebalan 7.2 meter dan pada kedalaman 34.8 – 61.2
meter dengan ketebalan 26.4 meter. Di bawah lapisan akuifer
diduga terdapat lapisan breksi sampai pada kedalaman 149.8



meter yang berfungsi menahan air agar tetap berada di lapisan
akuifer.

Pada titik K-5 di Dusun Kemirigede, Desa Kemirigede,
pembuatan sumur air bawah tanah direkomendasikan sampai
pada kedalaman 37 meter, karena pada kedalaman tersebut
diduga terdapat lapisan pasir lempungan sebagai lapisan akuifer.
Lapisan pasir lempungan pertama berada di kedalaman 4.1 – 9.2
meter dengan ketebalan 5.2 meter dan disambung oleh lapisan
lempung sampai pada kedalaman 32.1 meter yang merupakan
lapisan kedap air dan berfungsi menahan air agar tetap berada di
lapisan akuifer. Di bawah lapisan lempung diduga terdapat
lapisan pasir lempungan kedua pada kedalaman 32.1 – 37.4
meter dengan ketebalan 5.3 meter dan disambung dengan lapisan
breksi sampai kedalaman 150 meter yang berfungsi menahan air
agar tetap berada di lapisan akuifer.

Pada titik K-6 di Dusun Tepas, Desa Tepas, pembuatan
sumur air bawah tanah direkomendasikan sampai pada
kedalaman 40 meter, karena pada kedalaman tersebut diduga
terdapat lapisan lempung pasiran dan pasir lempungan sebagai
lapisan akuifer. Lapisan lempung pasiran berada di kedalaman
10 – 15.4 meter dengan ketebalan 5.5 meter dan disambung oleh
lapisan lempung dan lava andesit sampai pada kedalaman 32.6
meter yang merupakan lapisan kedap air dan berfungsi menahan
air agar tetap berada di lapisan akuifer. Di bawah lapisan
lempung dan lava andesit diduga terdapat lapisan pasir
lempungan pada kedalaman 32.6 – 40.5 meter dengan ketebalan
8 meter dan disambung dengan lapisan lempung sampai
kedalaman 149.5 meter yang merupakan lapisan kedap air dan
berfungsi menahan air agar tetap berada di lapisan akuifer.

Pada titik K-7 di Dusun Tapakputuk, Desa Tapakrejo,
pembuatan sumur air bawah tanah direkomendasikan sampai
pada kedalaman 42 meter, karena pada kedalaman tersebut
diduga terdapat lapisan lempung pasiran sebagai lapisan akuifer
yang berada di kedalaman 32.2 – 42 meter dengan ketebalan 9.8
meter. Di bawah lapisan akuifer diduga terdapat lapisan lempung
sampai pada kedalman 70.8 meter yang merupakan lapisan
kedap air dan berfungsi menahan air agar tetap berada di lapisan
akuifer.

Pada titik K-8 di Dusun Bambang, Desa Siraman,
pembuatan sumur air bawah tanah direkomendasikan sampai



pada kedalaman 45 meter, karena pada kedalaman tersebut
diduga terdapat lapisan pasir sebagai lapisan akuifer. Lapisan
pasir pertama berada di kedalaman 5.3 – 11.6 meter dengan
ketebalan 6.4 meter dan disambung oleh lapisan lempung sampai
pada kedalaman 25.2 meter yang merupakan lapisan kedap air
dan berfungsi menahan air agar tetap berada di lapisan akuifer.
Di bawah lapisan lempung diduga terdapat lapisan pasir kedua di
kedalaman 25.2 – 45.4 meter dengan ketebalan 20.2 meter. Di
bawah lapisan pasir kedua ini diduga terdapat lapisan lempung
sampai pada kedalaman 150 meter yang merupakan lapisan
kedap air dan berfungsi menahan air agar tetap berada di lapisan
akuifer.

Pada titik K-9 di Dusun Tuwoh, Desa Kesamben,
pembuatan sumur air bawah tanah direkomendasikan sampai
pada kedalaman 59 meter, karena pada kedalaman tersebut
diduga terdapat lapisan tufa pasiran dan pasir lempungan sebagai
lapisan akuifer. Lapisan tufa pasiran berada di kedalaman 25.8 –
38.3 meter dengan ketebalan 12.5 meter dan disambung oleh
lapisan pasir lempungan di kedalaman 38.3 – 59.1 meter dengan
ketebalan 20.8 meter. Di bawah lapisan akuifer diduga terdapat
lapisan lempung sampai pada kedalaman 150 meter yang
merupakan lapisan kedap air dan berfungsi menahan air agar
tetap berada di lapisan akuifer.

Pada titik K-10 di Dusun Pehlembu, Desa Pagergunung,
pembuatan sumur air bawah tanah direkomendasikan sampai
pada kedalaman 38 meter, karena pada kedalaman tersebut
diduga terdapat lapisan pasir lempungan sebagai lapisan akuifer
yang berada di kedalaman 20.3 – 38.4 meter dengan ketebalan
18.1 meter. Di bawah lapisan akuifer diduga terdapat lapisan
lempung sampai pada kedalaman 125 meter yang merupakan
lapisan kedap air dan berfungsi menahan air agar tetap berada di
lapisan akuifer.

Pada titik K-11 di Dusun Plampangan, Desa Jugo,
pembuatan sumur air bawah tanah direkomendasikan sampai
pada kedalaman 74 meter, karena pada kedalaman tersebut
diduga terdapat lapisan pasir lempungan sebagai lapisan akuifer
yang berada di kedalaman 41.4 – 74.1 meter dengan ketebalan
32.7 meter dan disambung dengan lapisan lempung sampai
kedalaman 150 meter yang merupakan lapisan kedap air dan
berfungsi menahan air agar tetap berada di lapisan akuifer.



BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pendugaan lapisan akuifer
pada daerah penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Lapisan akuifer di daerah penelitian mempunyai nilai

resistivitas 43.4 - 389 m. Jenis batuan akuifer yang
memiliki nilai resistivitas tersebut merupakan batuan
berporos seperti batugamping pasiran, pasir lempungan,
batupasir tufaan, lempung pasiran, pasir dan tufa pasiran.
Kedalaman akuifer mulai 7 -  74 meter dengan ketebalan
yang bervariasi mulai 2.5 - 32.7 meter di bawah permukaan
tanah..

2. Pembuatan sumur air tanah dapat dilakukan disetiap titik
penelitian dengan kedalaman yang bervariasi sesuai hasil
penelitian di setiap titik mulai 7 – 40 meter untuk
mendapatkan air tanah dangkal dan 40 – 74 meter untuk
mendapatkan air tanah dalam.

5.2. Saran
Agar arah sebaran akuifer dapat diketahui dan rekomendasi

lokasi pembuatan sumur air tanah lebih akurat, sebaiknya
metode akuisisi yang digunakan adalah metode akuisisi
resistivitas 2D yang dapat memberikan informasi distribusi nilai
resistivitas secara lateral dan vertikal, sehingga lapisan batuan
bawah permukaan bumi dapat diketahui lebih jelas dan target
kedalaman yang dicapai lebih maksimal.
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LAMPIRAN 1

Data Hasil Pengukuran

Tabel L.1.1. Data Hasil Pengukuran di Titik K-1
Titik Pengukuran : K-1
Lokasi : Dusun Bangunrejo, Desa Sukoanyar

Kecamatan Kesamben
Arah Bentangan : T-B
Koordinat (UTM) : 0653778 mT(E)

9098068 mU(N)
Elevasi (mdpl) : 318
Zone : 49 L

No. AB/2
(meter)

MN/2
(meter) V (mV) I (mA) K

(meter)
-A (

meter)
1 1.5 0.5 527 192 6.3 17.2
2 2.5 0.5 102 130 18.9 14.8
3 4 0.5 49.5 178 49.5 13.8
4 6 0.5 11.2 100 112 12.5
5 8 0.5 7.5 130 200 11.5
6 10 0.5 4.8 133 313 11.3
7 12 0.5 3.7 148 452 11.3
8 15 0.5 3.2 219 706 10.3
9 15 5 42.2 219 62.8 12.1
10 20 5 15.2 154 118 11.6
11 25 5 9.7 152 189 12.1
12 30 5 7.4 154 275 13.2
13 40 5 2.1 79 495 13.2
14 50 5 7.6 299 778 19.8
15 50 10 13.1 252 377 19.6
16 60 10 12.1 300 550 22.2
17 75 10 11.3 396 868 24.8
18 100 10 6.2 396 1550 24.3
19 125 10 3.7 372 2440 24.3
20 150 10 3.2 462 3520 24.4



Tabel L.1.2. Data Hasil Pengukuran di Titik K-2
Titik Pengukuran : K-2

Lokasi :
Dusun Sumbernanas, Desa
Pagergunung
Kecamatan Kesamben

Arah Bentangan : U - S
Koordinat (UTM) : 0653188 mT(E)

9101079 mU(N)
Elevasi (mdpl) : 254
Zone : 49 L

No. AB/2
(meter)

MN/2
(meter) V (mV) I (mA) K

(meter)
-A (

meter)
1 1.5 0.5 700 254 6.3 17.4
2 2.5 0.5 111 161 18.9 13.0
3 4 0.5 47 180 49.5 12.9
4 6 0.5 16.7 175 112 10.7
5 8 0.5 6.45 148 200 8.7
6 10 0.5 4.9 154 313 10
7 12 0.5 2.1 162 452 5.9
8 15 5 16 68 62.8 14.8
9 20 5 30 240 118 14.8
10 25 5 18.3 222 189 15.6
11 30 5 14.5 250 275 16
12 40 5 7.4 195 495 18.8
13 50 5 4.9 233 778 16.4
14 50 10 4.7 241 377 7.4
15 60 10 5.6 215 550 14.3
16 75 10 6 305 868 17.1
17 100 10 4.3 242 1550 27.5
18 125 10 3.4 331 2440 25.1
19 150 10 3.8 312 3520 42.9



Tabel L.1.3. Data Hasil Pengukuran di Titik K-3
Titik Pengukuran : K-3
Lokasi : Dusun Koripan, Desa Pagerwojo

Kecamatan Kesamben
Arah Bentangan : U - S
Koordinat (UTM) : 0651766 mT(E)

9102456 mU(N)
Elevasi (mdpl) : 273
Zone : 49 L

No. AB/2
(meter)

MN/2
(meter) V (mV) I (mA) K

(meter)
-A (

meter)
1 1.5 0.5 550 158 6.3 21.9
2 2.5 0.5 192 220 18.9 16.5
3 4 0.5 60 196 49.5 15.2
4 6 0.5 25 193 112 14.5
5 8 0.5 15.1 205 200 14.7
6 10 0.5 5.9 124 313 14.9
7 12 0.5 4.2 129 452 14.7
8 15 0.5 5.5 240 706 16.2
9 15 5 61.2 241 62.8 15.9
10 20 5 37 272 118 16.1
11 25 5 20 237 189 15.9
12 30 5 17 301 275 15.5
13 40 5 9 308 495 14.5
14 50 5 5.2 270 778 15
15 50 10 9.7 270 377 13.5
16 60 10 6.5 271 550 13.2
17 75 10 5.7 342 868 14.5
18 100 10 4.2 467 1550 13.9
19 125 10 2.9 446 2440 15.9
20 150 10 1.4 403 3520 12.2



Tabel L.1.4. Data Hasil Pengukuran di Titik K-4
Titik Pengukuran : K-4
Lokasi : Dusun Sumberbendo, Desa Bumirejo

Kecamatan Kesamben
Arah Bentangan : U - S
Koordinat (UTM) : 0657160 mT(E)

9107403 mU(N)
Elevasi (mdpl) : 488
Zone : 49 L

No. AB/2
(meter)

MN/2
(meter) V (mV) I (mA) K

(meter)
-A (

meter)
1 1.5 0.5 2789 73 6.3 240.7
2 2.5 0.5 506 58 18.9 164.9
3  4 0.5 160 76 49.5 104.2
4  6 0.5 119 149 112 89.4
5  8 0.5 28 75 200 74.7
6 10 0.5 23.1 106 313 68.2
7 12 0.5 11.1 79 452 63.5
8 15 0.5 7.1 83 706 60.4
9 15 5 44.7 45 62.8 62.4
10 20 5 31 81 118 45.2
11 25 5 21 100 189 39.7
12 30 5 11.7 92 275 35
13 40 5 12.8 146 495 43.4
14 50 5 8.9 174 778 39.8
15 50 10 14.7 135 377 41.1
16 60 10 13.5 146 550 50.9
17 75 10 9.2 164 868 48.7
18 100 10 6.8 184 1550 57.3
19 125 10 8.2 320 2440 62.5
20 150 10 9.1 427 3520 75



Tabel L.1.5. Data Hasil Pengukuran di Titik K-5
Titik Pengukuran : K-5
Lokasi : Dusun Kemirigede, Desa Kemirigede

Kecamatan Kesamben
Arah Bentangan : U - S
Koordinat (UTM) : 0655432 mT(E)

9107173 mU(N)
Elevasi (mdpl) : 435
Zone : 49 L

No. AB/2
(meter)

MN/2
(meter) V (mV) I (mA) K

(meter)
-A (

meter)
1 1.5 0.5 550 105 6.3 33
2 2.5 0.5 166 84 18.9 37.4
3 4 0.5 65.4 79 49.5 41
4 6 0.5 64 166 112 43.2
5 8 0.5 31 143 200 43.4
6 10 0.5 18.1 141 313 40.2
7 12 0.5 9.6 113 452 38.4
8 15 0.5 6.2 108 706 40.5
9 15 5 60 107 62.8 35.2
10 20 5 49.5 172 118 34
11 25 5 25.3 169 189 28.3
12 30 5 15.2 181 275 23.1
13 40 5 8.5 189 495 22.3
14 50 5 7.2 242 778 23.1
15 50 10 10.8 210 377 19.4
16 60 10 5.7 157 550 20
17 75 10 2.6 115 868 19.6
18 100 10 8.1 378 1550 33.2
19 125 10 6.3 400 2440 38.4
20 150 10 7 558 3520 44.2



Tabel L.1.6. Data Hasil Pengukuran di Titik K-6
Titik Pengukuran : K-6
Lokasi : Dusun Tepas, Desa Tepas

Kecamatan Kesamben
Arah Bentangan : B - T
Koordinat (UTM) : 0653682 mT(E)

9104637 mU(N)
Elevasi (mdpl) : 367
Zone : 49 L

No. AB/2
(meter)

MN/2
(meter) V (mV) I (mA) K

(meter)
-A (

meter)
1 1.5 0.5 606.7 119 6.3 32.1
2 2.5 0.5 165.8 107 18.9 29.3
3 4 0.5 67.7 128 49.5 26.2
4 6 0.5 24.2 118 112 23
5 8 0.5 13.2 122 200 21.6
6 10 0.5 7.7 118 313 20.4
7 12 0.5 4.5 104 452 19.6
8 15 0.5 4.8 171 706 19.8
9 15 5 52 171 62.8 19.1
10 20 5 29 178 118 19.2
11 25 5 18.1 199 189 17.2
12 30 5 14.1 198 275 19.6
13 40 5 6 135 495 22
14 50 5 7.5 291 778 20.1
15 50 10 12.4 276 377 16.9
16 60 10 12.7 352 550 19.8
17 75 10 9.3 358 868 22.5
18 100 10 3.3 183 1550 28
19 125 10 5.5 470 2440 28.6
20 150 10 1.8 196 3520 32.3



Tabel L.1.7. Data Hasil Pengukuran di Titik K-7
Titik Pengukuran : K-7
Lokasi : Dusun Tapakputuk, Desa Tapakrejo

Kecamatan Kesamben
Arah Bentangan : U - S
Koordinat (UTM) : 0654785 mT(E)

9103723 mU(N)
Elevasi (mdpl) : 355
Zone : 49 L

No. AB/2
(meter)

MN/2
(meter) V (mV) I (mA) K

(meter)
-A (

meter)
1 1.5 0.5 442 73 6.3 38.1
2 2.5 0.5 118 74 18.9 30.1
3 4 0.5 40 79 49.5 25.1
4 6 0.5 8.4 44 112 21.4
5 8 0.5 14 141 200 19.9
6 10 0.5 8.6 141 313 19.1
7 12 0.5 6.2 145 452 19.3
8 15 0.5 1.9 64 706 21
9 15 5 19 64 62.8 18.6
10 20 5 25.4 153 118 19.6
11 25 5 8.7 84 189 19.6
12 30 5 26.6 367 275 19.9
13 40 5 13.3 348 495 18.9
14 50 5 4.4 181 778 18.9
15 50 10 9.2 182 377 19.1
16 60 10 13.3 400 550 18.3
17 75 10 8.5 381 868 19.4
18 100 10 3.2 234 1550 21.2
19 125 10 2.1 219 2440 23.4
20 150 10 2.4 310 3520 27.3



Tabel L.1.8. Data Hasil Pengukuran di Titik K-8
Titik Pengukuran : K-8
Lokasi : Dusun Bambang, Desa Siraman

Kecamatan Kesamben
Arah Bentangan : B - T
Koordinat (UTM) : 0647809 mT(E)

9099564 mU(N)
Elevasi (mdpl) : 220
Zone : 49 L

No. AB/2
(meter)

MN/2
(meter) V (mV) I (mA) K

(meter)
-A (

meter)
1 1.5 0.5 311 50 6.3 39.2
2 2.5 0.5 70 40 18.9 33.1
3 4 0.5 61 132 49.5 22.9
4 6 0.5 10.7 50 112 24
5 8 0.5 5.4 49 200 22
6 10 0.5 3.6 49 313 23
7 12 0.5 5.1 96 452 24
8 15 0.5 6.5 177 706 25.9
9 15 5 55 176 62.8 19.6
10 20 5 37 202 118 21.6
11 25 5 20 159 189 23.8
12 30 5 3.2 34 275 25.9
13 40 5 11.2 197 495 28.1
14 50 5 6 164 778 28.5
15 50 10 14 164 377 32.2
16 60 10 15.5 263 550 32.4
17 75 10 4.7 132 868 30.9
18 100 10 2.1 105 1550 31
19 125 10 2 155 2440 31.5
20 150 10 1 131 3520 26.9



Tabel L.1.9. Data Hasil Pengukuran di Titik K-9
Titik Pengukuran : K-9
Lokasi : Dusun Tuwoh, Desa Kesamben

Kecamatan Kesamben
Arah Bentangan : U - S
Koordinat (UTM) : 0650420 mT(E)

9100730 mU(N)
Elevasi (mdpl) : 233
Zone : 49 L

No. AB/2
(meter)

MN/2
(meter) V (mV) I (mA) K

(meter)
-A (

meter)
1 1.5 0.5 440 185 6.3 15
2 2.5 0.5 98.3 142 18.9 13.1
3 4 0.5 45.5 161 49.5 14
4 6 0.5 16 129 112 13.9
5 8 0.5 9.8 128 200 15.3
6 10 0.5 5.6 125 313 14
7 12 0.5 3.42 110 452 14.1
8 15 0.5 2.6 132 706 13.9
9 15 5 30.9 132 62.8 14.7
10 20 5 25.3 181 118 16.5
11 25 5 131 180 189 137.6
12 30 5 9.6 203 275 13
13 40 5 3.4 130 495 12.9
14 50 5 2.1 166 778 9.8
15 50 10 5.4 165 377 12.3
16 60 10 3.8 176 550 11.9
17 75 10 2.7 182 868 12.9
18 100 10 3.5 345 1550 15.7
19 125 10 2.7 405 2440 16.3
20 150 10 1.4 290 3520 17



Tabel L.1.10. Data Hasil Pengukuran di Titik K-10
Titik Pengukuran : K-10
Lokasi : Dusun Pehlembu, Desa Pagergungung

Kecamatan Kesamben
Arah Bentangan : U - S
Koordinat (UTM) : 0652569 mT(E)

9099342 mU(N)
Elevasi (mdpl) : 228
Zone : 49 L

No. AB/2
(meter)

MN/2
(meter) V (mV) I (mA) K

(meter)
-A (

meter)
1 1.5 0.5 529 162 6.3 20.6
2 2.5 0.5 165 168 18.9 18.6
3  4 0.5 48.7 137 49.5 17.6
4  6 0.5 24.6 173 112 15.9
5  8 0.5 10.9 147 200 14.8
6 10 0.5 8.4 171 313 15.4
7 12 0.5 6 167 452 16.2
8 15 0.5 5.1 224 706 16.1
9 15 5 54.9 223 62.8 15.5
10 20 5 23.3 173 118 15.9
11 25 5 13.6 162 189 15.9
12 30 5 9.9 171 275 15.9
13 40 5 5.3 149 495 17.6
14 50 5 2.7 110 778 19.1
15 50 10 4.9 110 377 16.8
16 60 10 3.3 116 550 15.6
17 75 10 4.3 191 868 19.5
18 100 10 2.5 190 1550 20.4
19 125 10 1.2 166 2440 17.6



Tabel L.1.11. Data Hasil Pengukuran di Titik K-11
Titik Pengukuran : K-11
Lokasi : Dusun Plampangan, Desa Jugo

Kecamatan Kesamben
Arah Bentangan : U - S
Koordinat (UTM) : 650531 mT(E)

9096997 mU(N)
Elevasi (mdpl) : 208
Zone : 49 L

No. AB/2
(meter)

MN/2
(meter) V (mV) I (mA) K

(meter)
-A (

meter)
1 1.5 0.5 416 99 6.3 26.5
2 2.5 0.5 37.6 48 18.9 14.8
3 4 0.5 24.8 106 49.5 11.6
4 6 0.5 11.7 124 112 10.6
5 8 0.5 8.4 142 200 11.8
6 10 0.5 6.3 161 313 12.2
7 12 0.5 4 141 452 12.8
8 15 0.5 4.4 229 706 13.6
9 15 5 48.3 230 62.8 13.2
10 20 5 28.7 236 118 14.4
11 25 5 20.7 252 189 15.5
12 30 5 14.7 263 275 15.4
13 40 5 8.3 250 495 16.4
14 50 5 7.7 348 778 17.2
15 50 10 17.1 352 377 18.3
16 60 10 13.2 352 550 20.6
17 75 10 7.6 352 868 18.7
18 100 10 4.8 318 1550 23.4
19 125 10 2.8 298 2440 22.9
20 150 10 2.4 352 3520 24



LAMPIRAN 2

Hasil Pengolahan Data Menggunakan Software Ipi2win

1. Titik K-1 : Dusun Bangunrejo, Desa Sukoanyar
Koordinat (UTM) : 0653778 mT(E), 9098068 mU(N)

Gambar L.2.1. Hasil Pengolahan Data Titik K-1



2. Titik K-2 : Dusun Sumbernanas, Desa Pagergunung
Koordinat (UTM) : 0653188 mT(E), 9101078 mU(N)

Gambar L.2.2. Hasil Pengolahan Data Titik K-2



3. Titik K-3 : Dusun Koripan, Desa Pagerwojo
Koordinat (UTM) : 0651766 mT(E), 9102456 mU(N)

Gambar L.2.3. Hasil Pengolahan Data Titik K-3



12. Titik K-4 : Dusun Sumberbendo, Desa Bumirejo
Koordinat (UTM) : 0657160 mT(E), 9107403 mU(N)

Gambar L.2.4. Hasil Pengolahan Data Titik K-4



13. Titik K-5 : Dusun Kemirigede, Desa Kemirigede
Koordinat (UTM) : 0655432 mT(E), 9107173 mU(N)

Gambar L.2.5. Hasil Pengolahan Data Titik K-5



14. Titik K-6 : Dusun Tepas, Desa Tepas
Koordinat (UTM) : 0653682 mT(E), 9104637 mU(N)

Gambar L.2.6. Hasil Pengolahan Data Titik K-6



15. Titik K-7 : Dusun Tapakputuk, Desa Tapakrejo
Koordinat (UTM) : 0654785 mT(E), 9103723 mU(N)

Gambar L.2.7. Hasil Pengolahan Data Titik K-7



16. Titik K-8 : Dusun Bambang, Desa Siraman
Koordinat (UTM) : 0647809 mT(E), 9099564 mU(N)

Gambar L.2.8. Hasil Pengolahan Data Titik K-8



17. Titik K-9 : Dusun Tuwoh, Desa Kesamben
Koordinat (UTM) : 0650420 mT(E), 9100730 mU(N)

Gambar L.2.9. Hasil Pengolahan Data Titik K-9



18. Titik K-10 : Dusun Pehlembu, Desa Pagergunung
Koordinat (UTM) : 0652569 mT(E), 9099342 mU(N)

Gambar L.2.10. Hasil Pengolahan Data Titik K-10



19. Titik K-11 : Dusun Plampangan, Desa Jugo
Koordinat (UTM) : 0650631 mT(E), 9096997 mU(N)

Gambar L.2.11. Hasil Pengolahan Data Titik K-11



Lampiran 3

Gambar Peralatan Penelitian

Gambar L.3.1. Resistivitymeter SAZ 2000

Gambar L.3.2. Kabel, palu, elektroda arus dan elektroda potensial



Gambar L.3.3. GPS dan handy talky


