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ABSTRAK 
 

Pangeran Brandon Imran. 101117051. Pemodelan 2D Interaksi Air Kolam Retensi Situ 

Bugel dengan Air Tanah Menggunakan Metode Resistivitas dan Polarisasi Terimbas.   

Limbah domestik cair dari pemukiman warga di Komplek Perumahan Bumi Harapan, Cibiru 

Hilir yang dialirkan ke kolam retensi memiliki potensi untuk mencemari kolam. 

Tercemarnya kolam retensi dikhawatirkan akan berdampak pada air tanah sumur warga yang 

berada dekat dengan kolam retensi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat 

interaksi antara air kolam retensi situ bugel dengan air tanah sebagai upaya mitigasi 
pencemaran. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode resistivitas dan 

polarisasi terimbas untuk mengetahui kondisi litologi daerah penelitian, keberadaan air 

tanah, serta kemenerusan air dibawah permukaan. Pengolahan dan pemodelan secara 2D 

dilakukan menggunakan perangkat lunak Res2Dinv untuk mendapatkan nilai resistivitas dan 

chargeabilitas sebenarnya serta ketebalan dari setiap lapisan. Berdasarkan hasil pengolahan 

dan pemodelan data, daerah penilitian terdiri atas 3 lapisan yang memiliki nilai resistivitas 

antara 0,94 sampai sampai 82 𝛺𝑚, dan nilai chargeabilitas 0.10 sampai 2.95 msec dengan 

kedalaman maksimum 14 meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air tanah pada sumur 

warga tidak berpotensi tercemar oleh air kolam retensi yang memiliki pH relatif tinggi 

karena lapisan di bawah kolam tersebut merupakan lapisan lempung (impermeable zone). 

Penelitian ini juga menunjukkan pada kedalaman 5 - 12 meter terdapat kemenerusan air yang 

merupakan air tanah dangkal.  

Kata kunci: Resistviitas, Chargeabilitas, Limbah cair domestik, Air tanah  
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ABSTRACT 
 

Pangeran Brandon Imran. 101117051. 2D Modelling of Interaction of Situ Bugel Retention 

Pond Water with Groundwater Using Resistivity and Induced Polarization Methods. 

Liquid domestic waste from residential areas in the Komplek Perumahan Bumi Harapan, 

Cibiru Hilir is channeled into the retention pond and it has the potential to contaminate the 

pond. It is concerned that the contamination of the retention pond will have an impact on the 

groundwater, in particular the residents' well that are close to the pond. Therefore, this study 

was conducted to see the interaction between the water in the retention pond and 
groundwater as an effort to mitigate the contamination. In this study, the methods used are 

resistivity and induced polarization, to determine the lithological conditions of the research 

area, the existence of groundwater, and the continuity of groundwater. 2D data processing 

and modeling were carried out using Res2Dinv software to obtain the true resistivity and 

chargeability values as well as the thickness of each layer. Based on the results of data 

processing and modeling, the research area consists of 3 layers with resistivity values 

ranging from 0.94 to 82 𝛺𝑚 , and chargeability values from 0.10 to 2.95 msec with a 

maximum depth of 14 meters. The results showed that the groundwater in the residents' well 

was not potentially contaminated by the retention pond water which has a relatively high pH 

because the layer below the pond is an impermeable zone. This study also shows that at a 

depth of 5 - 12 meters there is water continuity in the sandy clay layer which is shallow 

groundwater. 

Keywords: Resistivity, Chargeability, Liquid domestic waste, Groundwater 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber kehidupan yang penting bagi masyrakat, oleh karena itu, Pemerintah 

Kabupaten Bandung berupaya meningkatkan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Salah satu proyek insfrastruktur pemerintah terkait pemenuhan ketersediaan air adalah 

melanjutkan pembangunan kolam retens yang berada pada Komplek Perumahan Bumi Harapan, 

Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Secara umum, kolam retensi dibangun 

guna memenuhi ragam kebutuhan air seperti air minum, rumah tangga, irigasi, peternakan, 

perkebunan, pertanian, dan usaha produktif. Namun pada kenyataannya, kolam retensi yang terdapat 

pada daerah tersebut merupakan tempat penampungan sementara air limbah domestik (kegiatan 

rumah tangga) dari ± 3000 rumah masyarakat di sekitar kolam retensi. Air limbah tersebut 

mengandung bahan kimia yang harus diolah agar tidak mencemari serta membahayakan kesehatan 

dan lingkungan. Keberadaan air kolam retensi/embung pada daerah penelitian dekat dengan sumur 

air bersih galian warga, sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan 

lingkungan baru terhadap air bersih yang digunakan sebagai kebutuhan MCK (Mandi Cuci Kakus) 

oleh masyarakat sekitar. Permasalahan lingkungan akan terjadi apabila air kolam retensi berinteraksi 

dengan air tanah wagra (air bawah permukaan). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk melihat/menginvestigasi hubungan antara air tanah dengan air yang berada di kolam 

retensi/embung yang di duga berpotensi untuk mengalami proses pencemaran. 

Sumintadireja P. dan Irawan D. (2016) telah melakukan penelitian pada daerah tersebut 

menggunakan metode resistivitas dengan konfigurasi Wenner Alfa, Wenner Schlumberger, dan 

Dipole-Dipole untuk membuktikan bahwa metode resistivitas DC konvensional dapat dilakukan di 

permukaan air dengan syarat bahwa akuisisi harus dilakukan dalam mode statis. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukan bahwa batas antara air permukaan dengan sedimen dan endapan sedimen yang 

terdapat dibawah kolam dapat tergambarkan dengan baik. Oleh karena itu, untuk melengkapi 

penelitian sebelumnya, maka pada penelitian ini akan dilakukan akuisisi data yang sama dengan 

penelitian sebelum namun ditambahkan dengan metode polarisasi terimbas dengan hasil berupa nilai 

chargeabilitas untuk mengetahui kemenerusan air. Selain itu, dilakukan pengambilan sampel berupa 

data potential hydrogen (pH) dan total dissolved saturation (TDS) sebagai validasi dan membantu 

interpretasi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun beberapa rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana cara mengidentifikasi zona kontak antara air kolam retensi Situ Bugel (air 

permukaan) dengan air tanah (air bawah permukaan) menggunakan data resisitivitas dan 

polarisasi terimbas? 

2. Bagaimanakah keterkaitan antara hasil penampang 2D resitivitas dengann hasil penampang 

polarisasi terimbas 2D terhadap interaksi air kolam Situ Bugel dengan air tanah? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dilakukan menggunakan perangkat lunak Res2Dinv besutan Dr. M. H. Loke 

terhadap hasil data akuisisi di Komplek Perumahan Bumi Harapan, Cibiru Hilir.  

2. Metode yang digunakan adalah resistivitas dan polarisasi terimbas.  

3. Data yang digunakan merupakan data resistivitas dan polarisasi terimbas 2D yang diperoleh 

menggunakan konfigurasi dipole-dipole dengan menggunakan 4 lintasan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis keterkaitan antara hasil penampang resistivitas dan polarisasi terimbas 2D 

terhadap air kolam retensi situ bugel (air permukaan) dengan air tanah (air bawah permukaan)  

2. Mengidentifikasi zona kontak antara air kolam retensi situ bugel (air di kolam retensi) dengan 

air tanah (air bawah permukaan). 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan untuk  dapat menjadi rujukan mengetahui langkah apakah yang bisa 

dilakukan apabila benar adanya potensi pencemaran yang diakibatkan oleh adanya interaksi air di 

kolam retensi (air permukaan) situ bugel dengan air tanah (air bawah permukaan).  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Metode Geolistrik Tahanan Jenis (Resistivitas) 

Conrad Schlumberger menggunakan geolistrik pertama kali pada tahun 1912, metode 

geolistrik resistivitas merupakan salah satu metode geofisika yang memanfaatkan sifat aliran listrik 

dalam bumi serta bagaimana pendekatannya terhadap kondisi permukaan bumi, yang mencakup 

injeksi arus ke dalam bumi, pengukuran nilai potensial serta medan elektromagnetik yang terjadi 

secara aktif ataupun pasif (Santoso, 2004). Prinsip dasar dari pengukuran metode resistivitas yaitu 

dengan dua buah elektroda arus berupa C1 dan C2 untuk mengininjeksikan arus (I), yang kemudian 

terukur beda potensial listrik (V) oleh dua buah elektroda potensial berupa P1 dan P2. Menurut 

Telford (1990) hukum Ohm adalah dasar dari metode yang menyatakan jika terdapat sebuah medium 

yang teraliri oleh kuat arus listrik (I) maka akan berbanding secara eksponensial positif terhadap beda 

potensial (∆V) dan berbanding secara eksponensial negative dengan hambaran (R) yang dapat 

dituliskan dengan formula:  

𝑅 =  
𝑉

𝐼
          (2.1) 

Keterangan: 

V  = Tegangan (Volt)  

I   = Arus (Ampere)  

R  = Resistansi (Ohm) 

Berdasarkan pertanyataan akan hukum Ohm, maka hal ini dapat diilustrasikan dengan 

menggunakan silinder konduktor (gambar 1) yang memiliki panjang dengan symbol L, Resistansi 

dengan simbol R, luas penampang dengan simbol A, yaitu ketika arus listrik mengalir pada silinder 

konduktor, sehingga terdistribusinya arus listrik secara menyeluruh dan menyebabkan panjang 

medium yang mempengaruhi nilai dari resistansi sebesar luas penampang serta resistivitas (𝜌) yang 

menunjukkan jenis bahan silinder konduktor tersebut. Sehingga nilai resistivitas dapat dirumuskan 

seperti formula di bawah ini:  

𝑅 =  𝜌
𝐿

𝐴
          (2.2) 

 

 

 

Gambar 2.1 Silinder Konduktor (Telford, 1990) 

Dimana, 𝜌 merupakan resistivitas material dengan nilai tetap yang karateristik materialnnya 

tidak bergantung pada ukuran dari sebuah bahan. Berdasarkan persamaan hukum Ohm, maka nilai 

tahanan jenis suatu material dirimuskan pada persamaan (3) sehingga diperoleh formula (4) (Zohdy., 

dkk., 1980):  

 

 

A 

A 

L 
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𝑅 =  
∆𝑉

𝐼
          (2.3) 

𝜌 =  
𝐴

𝐿

∆𝑉

𝐼
          (2.4) 

Keterengan:  

∆𝑉  = Beda Potensial 

R   = Resistansi   

I   = Arus Listrik (melewati resistansi) 

Dengan asumsi bahwa bumi homogen, pola arus akan teraliri secara melingkar keluar dari 

sumbernya dengan bentuk permukaan setengah bola. Persamaan (4) adalah persamaan yang 

digunakan untuk material homogen dengan asumsi bahwa bumi merupakan homogen isotropi yang 

membuat nilai resistivitas yang terukur berupa nilai true resistivity yang tidak dipengaruhi oleh spasi 

elektroda. Namun, keadaan tersebut tidak mereprentasikan keadaan bumi yang sebenarnya memiliki 

banyak lapisan dengan nilai resistivitas (𝜌) yang berbeda-beda. Hal ini membuat nilai potensial 

terukur adalah hasil yang sudah terpengaruhi oleh banyaknya lapisan yaitu berupa resistivita semu 

dari setiap lapisan (apparent resistivity). Resistivitas semu atau apparent resistivity bergantung pada 

elektroda yang berlaku terutama pada spasi elektroda yang lebar (Reynolds, 1997). Resistivitas semu 

merupakan resistivitas dari suatu medium fiktif homogen yang ekuivalen terhadap medium berlapis 

yang ditinjau. Kemudian, nilai resistivitas merupakan hasil perhitungan dari resistivitas semu yang 

didapatkan dari pengukuran beda potensial. Nilai resistivitas semu dinyatakan dalam perumusuan 

seperti dibawah ini (Telford and Sheriff, 1990):  

𝜌 = 2𝜋 [(
1

𝑟3
−

1

𝑟4
)  − (

1

𝑟3
−

1

𝑟4
)]

−1 ∆𝑉

𝐼
      (2.5) 

𝜌𝑎 = 𝐾
∆𝑉

𝑙
         (2.6) 

𝐾 =
2𝜋

[(
1

𝑟3
−

1

𝑟4
) − (

1

𝑟3
−

1

𝑟4
)]

        (2.7) 

Dimana K merupakan faktor geometri yang merupakan besaran koreksi antara letak kedua 

elektroda potensial dengan letak kedua elektroda arus. Sehingga harga resistivitas dapat diperoleh 

dengan mengukur ∆𝑉 dan I (Reynolds, 2005).  

2.2 Konfigurasi Dipole-dipole (Dipole-dipole Configuragtion) 

Survei metode geofisika yaitu geolistrik menggunakan konfigurasi dipole-dipole merupakan 

konfigurasi yang menggabungkan teknik profiling dengan depth sounding. Bila dibandingkan 

dengan metode sounding lainnnya (Konfigurasi Wenner dan Schlumberger), hasil gambaran 

permukaan yang dihasilkan dengan kofnigurasi ini memiliki resolusi yang lebih baik pada objek yang 

penetrasinya relatif lebih dalam (Loke, 2004).  
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Gambar 2.2 Konfigurasi Dipole-dipole (Loke, 2004). 

Konfigurasi ini memiliki rangkaian elektroda yang terbilang sederhana seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 5, dimana spasi yang dimiliki pada elektroda arus (C1 & C2) memiliki 

jarak a yang sama dengan jarak pada elektroda potensial (P1 dan P2). Faktor lain pada konfigurasi 

ini yaitu “n”, yang merupakan ratio jarak antara C1 dan P1. Sedangkan untuk spasi (a) adalah nilai 

tetap sebesar unit yang terkecil pada spasi elektroda. Kemudian, untuk meningkatkan peneteretasi 

kedelaman adalah dengan menggunakan nilai n dari 1 ke 2 hingga sekitar 6. Sensitifitas pada 

konfigurasi ini bergantung pada nilai resistivitas di sekitar kutub-kutub elektroda, seiring dengan 

bertambahnya nilai n, maka konsentrasi peningkatan nilai sensitifitas pada bawah elektroda C1 – C2 

dan P1 – P2 akan meningkat, sedangkan yang berada di tengah C1 – C2 dan P1 – P2 akan berkurang. 

Perubahan resistivitas secara horizontal pada konfigurasi dipole-dipole akan lebih sensitif 

dibandingkan dengan perubahan resistivitas secara vertikal. Umumnya, kedalaman yang dapat 

diinvestigasi dengan metode dipole-dipole tidak lebih dalam dibandingkan dengan jangkauan pada 

konfigurasi wenner. Persamaan faktor geometri (K) dan resistivitas semu 𝜌𝑎) untuk konfigurasi 

dipole-dipole yaitu:  

𝐾 =  𝜋𝑛(𝑛 +  1)(𝑛 +  2)𝒶       (2.8) 

𝜌𝑎 = 𝜋𝑛(𝑛 + 1)(𝑛 + 2)𝒶 (
∆𝑉

𝐼
)       (2.9) 

2.3 Metode Polarisasi Terimbas 

Metode polarisasi terimbas/induced polarization (IP) adalah metode geofisika yang 

memanfaatkan sifat polarisasi yang terjadi karena adanya medium yang dilewatkan oleh arus listrik. 

Dengan menggunakan metode ini, dapat terukurnya tingkat polarisasi dalam batuan sebagai akibat 

dari adanya arus listrik yang melewatinya. Hal yang terjadi saat batuan dialiri arus listrik adalah 

batuan akan terinduksi oleh energi listrik dan kemudian akan tersimpannya induksi untuk sementara 

(Natsir., dkk., 2019)).  

Perbedaan yang dimiliki dari metode IP dengan Resistivitas adalah terletak pada perlakuan 

pengukurannya. Metode resistivitas mengukur potensial ketika arus diinjeksikan, sedangkan pada 

metode IP potential yang di ukur adalah saa arus dimatikan (Fajariyah, 2014). Pada saat arus 

dimatikan, idealnya beda potensial akan menjadi nol. Namun, pada lapisan tertentu beda potensial 

tidak akan langsung nol, karena lapisan tersebut bersifat kapasitor (menyimpan energi listrik). Fluida 

elektrolit maupun mineral konduktif pada pori-pori batuan masih akan menyimpan energi listrik 

dalam bentuk elektrokimia. Sehingga, ketika arus terputus, ion-ion yang sudah mengalami 

pengkutuban, akan perlahan kembali sampai keadaan seimbang atau beda potensial akan meluruh 

terhadap waktu sampai nilainya nol (Telford, 1990). Efek inilah yang dinamakan efek polarisasi 

(Septadi, 2018). Polarisasi sendiri terbagi menjadi dua sumber utama, berupa polarisasi membran 

terbentuk akibat perbedaan kamampuan ion yang berada dalam fluida pori saat bermigrasi dalam 
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batuan berpori (Lowrie, 2007). Polarisasi membran dapat terjadi karena penyempitan ruang pori dan 

keberadaan lempung (clay) bersama butiran mineral (3a) yang menyebabkan ion-ion positif 

terkumpul di sekitar permukaan mineral dan menyebar pada larutan (gambar 3a). Kemudian yang 

kedua adalah polarisasi elektroda disebabkan akibat keberadaan mineral konduktif dalam batuan 

yang menyebabkan ion berinteraksi secara elektrik dan membentuk suatu penghalang yang 

menyebabkan terjadinya polarisasi (pertukuran elektron).  

 

Gambar 2.3 Polarisasi Membran; 

(a) Polarisasi Membran yang Menunjukkan Penyempitan Pori-pori; (b) Polarisasi Membran 

pada Batuan dengan Kandungan Mineral Lempung Bermuatan Negatif yang mengisi Batuan 

(Telford, 1990). 

 

Gambar 2.4 Polarisasi Elektroda (Telford, 1990) 

Teknik pengukuran metode ini yaitu time-domain induced polarization (TDIP) yang dilakukan 

pada domain waktu. Salah satu parameter terukur yaitu chargeabilitas yang digunakan untuk 

membedakan sifat polarisabel bawah permukaan Umumnya, metode IP biasa digunakan pada 

eksplorasi base metal (mineral logam) yang memiliki nilai chargeabilitas yang tinggi. Pengukuran 

IP dalam domain waktu yaitu ketika arus listrik diinjeksikan yang kemudian terukur beda potensial 

setelah arus dimatikan untuk melihat overvoltage pada batuan sebagai fungsi waktu akibat efek 

polarisasi. Namun, saat arus dimatikan, akan terlihat bahwa tegangan tidak segera turun menjadi nol, 

tetapi secara perlahan akan meluruh (decay) dengan semakin bertambhanya waktu semakin 

menurunnya tegangan yang terukur hingga mendekati nilai nol (gambar 5a). Nilai beda potensial 

terukur dilakukan sampai tegangan mencapai nol, parameter yang terukur adalah tegangan primer 

(Vp) dan tegangan sekunder (Vs) (Lowrie, 2007), perbandingan antara Vs dan Vp disebut dengan 

chargeabilitas (M) dengan satuan milisekon (ms). Persamaan matematisnya dapat dituliskan seperti 

dibawah ini (Reynolds, 2011):  
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𝑀 =  
𝑉𝑠

𝑉𝑝
          (2.10) 

Kemudian, untuk mendapatkan besar nilai perbandingan efek polarisasi pada batuan, 

dibandingkan nilai Vp dan Vs untuk selang waktu t1 kemudian dikalikan 100% (Rahmi., dkk., 2015). 

𝐼𝑃𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 =  
𝑉𝑡

𝑉𝑜
𝑥 100%        (2.11) 

Nilai chargeabilitas yang terukur adalah chargeabilitas semu (apparent chargeability). 

Chargeabilitas semu bergantung kepada jenis bahan dan selang waktu pengaliran arus untuk 

menunjukkan lama nya waktu efek polarisasi sampai setelah arus dimatikan. Perbandingan antara 

tegangan terukur selama arus dimatikan (t1 dan t2) dengan tegang ketika arus belum dimatikan (Vo) 

disebut chargeabilitas semu yang ditunjukkan oleh bagian yang diarsir pada gambar 5b. Persamaan 

chargeabilitas semu (Ma) adalah sebagai berikut (Rahmi., dkk., 2015):  

𝑀𝑎 =  
1

𝑉0
∫ 𝑉(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1
        (2.12) 

 

Gambar 2.5 Efek dari Waktu Peluruhan IP; Overvoltage Decoy (kiri); (b) chargeability 

(kanan) (Lowrie, 2007) 

2.4 Inversi Data Metode Resistivitas dan Polarisasi Terimbas 2 Dimensi  

Pengukuran lapangan dengan menggunakan metode geofisika akan mendapatkan hasil untuk 

memperkirakan kondisi bawah permukaan, untuk dapat memvisualisasikan kondisi bawah 

permukaan maka perlu diketahui dua hal mendasar yaitu model dan parameter model. Data observasi 

di permukaan bumi merupakan data yang digunakan untuk dapat memperkirakan hal mendasar 

tersebut. Kemudian, data hasil pengamatan adalah respon dari kondisi geologi bawah permukaan 

yang timbul karena adanya variasi parameter fisika yakni sifat konduktivitas yang merefleksikan 

formasi/struktur geologi bawah permukaan (Syamsudin., dkk., 2012). Hasil kuantitatif dapat 

diperoleh dengan melakukan pemodelan yang berupa distribusi sifat fisis bawah permukaan.  Dalam 

hal ini, Model merupakan representasi keadaan geologi bawah-permukaan dengan besaran fisis yang 

bervariasi terhadap posisi (variasi spasial) dan geometri tertentu. Dengan menggunakan model, 

permasalahan dapat disederhanakan sehingga respon model dapat diperkirakan dan dihitung 

menggunakan teori-teori fisika. Dengan demikian model dapat dinyatakan oleh parameter model 

yang terdiri dari parameter fisis dan geometri yang menggambarkan distribusi spasial parameter 

tersebut (Grandis, 2009).  
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2.4.1 Pemodelan Kedepan (Forward Modelling)  

Pemodelan kedepan dilakukan sebagai upaya untuk mendekatkan model hasil inversi terhadap 

data sintetik. Perhitungan “data” pada pemodelan kedepan (forward modelling) secara teoris akan 

teramati di permukaan bumi jika diketahui harga parameter model bawah permukaan. Pemodelan 

data geofisika dilakukan melalui proses trial dan error dengan mencari suatu model dengan hasil 

respon yang cocok atau fit dengan data pengamatan, sehingga model dapat dianggap representative 

dalam menggambarkan keadaan bawah permukaan pada daerah penelitian (grandis, 2009). 

2.4.2 Pemodelan Inversi (Inverse Modelling)  

Pemodelan inversi merupakan keterbalikan dari pemodelan kedepan, diimana parameter 

model didapatkan dari data hasil akuisisi lapangan. Tujuan dilakukan proses inversi pada resistivitas 

2D, memiliki tujuan untuk memberikan nilai resistivitas serta ketebalan lapisan yang dihasilkan dari 

apparent resistivity hasil perhitungan akuisisi data lapangan. Kemudian akan dihasilan sebuah 

penampang bawah permukaan secara lateral dan vertikal. Beberapa formulasi yang dapat digunakan 

dalam proses inversi dengan perangkat lunak Res2Dinv adalah dengan metode smoothness-

constrained, least-square, include smoothing of model resistivity dan robust inversion (Loke, 2015).  

Metode smoothness-contrained Inversion) amemiliki persamaan standar yang dirumuskan 

pada persamaan (2.13), metoode ini adalah fungsi smoothing dalam proses inversi yang memiliki 

formulasi yang ditunjukkan pada persamaan (2.14):  

(𝐽𝑇𝐽 +  𝜆𝐹)∆𝑞 =  𝐽𝑇𝑔        (2.13)  

Keterangan:  

J   = Matriks Jacobian  

𝜆  = damping factor  

∆𝑞  = vector perubahan akan parameter model  

g  = discrepancy vector 

𝐹 =  𝛼𝑥𝐶𝑥
𝑇𝐶𝑥  +  𝛼𝑦𝐶𝑦

𝑇𝐶𝑦 + 𝛼𝑧𝐶𝑧
𝑇𝐶𝑧      (2.14)  

Dimana, 𝐶𝑥,𝐶𝑦,𝐶𝑧  merupakan matriks smoothing yang memiliki arah x, y dan z masing-

masing. Kemudian untuk  𝛼𝑥,𝛼𝑦,𝛼𝑧 y ialah pembobotan relatif yang ada di dalam filter smoothing.  
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Gambar 2.6 Hubungan model cells dengan roughness filter pada model 2-D; 

(a) Berarah horizontal-vertikal, (b) Berarah diagonal (Loke, 2015) 

Kemudian, tambahan opsi include smoothing of model resistivity pada proses inversi 

digunakan dengan mengaplikasikan smoothness constrain secara langsung pada nilai resistivitas 

model. Gambar 2.6 merupakan gambar akan hubungan yang dimiliki oleh data satu dengan yang lain 

secara horizontal, vertikal dan diagonal. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:  

(𝐽𝑇𝐽 +  𝜆𝑊𝑇𝑊)∆𝑞 =  𝐽𝑇𝑔 −  𝜆𝑊𝑇 𝑊𝑞      (2.15) 

Maka parameter pembobotan yang berfungsi untuk menekan nilai error akan memberikan nilai 

resistivitas model dalam bentuk perubahan yang lebih halus. Kemudian, opsi yang diapatkan 

digunakan selanjutnya adalah kombinasi akan metode inversi smoothness-constrained dengan 

marquard-levemberg. Formula Marquardt-Levemberg dituliskan seperti dibawah ini:   

(𝐽𝑇𝐽 +  𝜆𝐼)∆𝑞 =  𝐽𝑇𝑔        (2.16)  

Robust Inversion merupakan modifikasi persamaan pada proses smoothing menggunakan 

elemen model parameter yang tidak sama. Formula Robust Inversion dituliskan sebagai sebagai 

berikut:  

(𝐽𝑇𝑅𝑑𝐽 +  𝜆𝑊𝑇𝑅𝑚𝑊)∆𝑞 =  𝐽𝑇𝑅𝑑𝑔 −  𝜆𝑊𝑇𝑅𝑚𝑊𝑞    (2.17)  

Dimana, 𝑅𝑑  𝑑𝑎𝑛 𝑅𝑚 adalah matriks pembobotan akan perbedaan elemen dari data misfit dan 

vector model yang diberikan pembobotan setara pada proses imversi. Contoh yang dapat diberikan 

apabila nilai yang dimiliki bawah permukaan sangat tinggi, maka nilai damping factor dapat 

disesuaikan dengan kondisi tersebut. Kemudian untuk nilai error data point yang sudah diketahui, 

maka nilai error pada data point dapat diturunkan dengan matriks pembobotan (Loke, 2015). 

2.5 Air Tanah  

Air merupakan kebutuhan primer makhluk hidup yang harus dijaga kualitas dan kuantitasnya 

demi kepentingan generasi masa kini maupun masa depan. Manusia dapat memperoleh air dari siklus 

hidrologi, air pada permukaan maupun air dibawah permukaan atau air tanah, mengingat jumlah air 

permukaan yang kuantitasnya sudah menurun maka banyak masyrakat menggunakan air tanah dalam 

berkehidupan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan keperluan industri. Air tanah 

didefiniskan sebagai air yang berada pada bawah permukaan yang terbagi menjadi kedalaman yang 

dangkal yang berperan pada proses pembentukan tanah dan juga air tanah dalam, keduanya sama 
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sama tersimpan dibawah zona dengan yang memiliki tekanan hidrostatik sama dengan tekanan 

atmosfir atau lebih besar. Air tanah dengan kedalaman dangkal terakumulasi karena adanya sifat dari 

permukaan tanah yang dapat meresap air, yang umumnya berada pada kedalaman 15 meter dan 

dipakai untuk mencukupi kebutuhan manusia yaitu dalam bentuk sumur air minum. Untuk 

mendapatkan air tanah dalam harus dilakukan pemboran dan injeksi pipa kedalam tanah hingga 

kedalaman 100 sampai 300 meter (Hefni, 2003). 

2.6 Limbah Cair Domestik Rumah Tangga 

Limbah merupakan hasil akhir suatu proses seluruh kegiatan domestik ataupun industri yang 

berupa substansi dengan zat berjenis cair ataupun padat, lemak, garam terlarut dan bahan berbahaya 

apabila terkonsumsi oleh manusia atau makhluk hidup lainnya. Air limbah merupakan hasil dari 

akumulasi dari cairan yang berasal dari rumah berupa air dari kamar mandi, air dari sisa cuci pakaian, 

dan lainnya ataupun berasal dari perkantoran, kawasan industri (Gunawan, 2006). Zat yang 

terkandung dalam limbah bersifat racun sehingga perlu diidentifikasi keberadaannya dibawah 

permukan agar tidak tercampur dengan penggunaan domestik. 

2.7 pH (Potential Hydrogen) 

pH (potential Hydrogen) merupakan nilai derajat keasaman yang menunjukan aktivitas ion 

hidrogen didalam substansi cair dengan rentang nilai yaitu dibawah nilai 7 yang didefinisikan sebagai 

asam, diatas 7 didefinisikan sebagai basa dan nilai 7 yang berarti nilai pH normal. Pengukuran pH 

merupakan pengukuran yang efisien dikarenakan variasi reaksi biokimia serta kimia yang terjadi 

ditingkat pH yang spesifik dan terkendali dalam batas sempit dalam proses kimiawi. Pada penelitian 

ini, nilai pH diperhatikan nilai untuk identifikasi tingkat keasaman dari limbah rumah tangga yang 

dapat berupa limbah deterjen yang berasal dari perumahan wilayah sekitar kolam retensi situ bugel 

dengan asumsi pH mendekati nilai pH yang netral berdasarkan literatur dari Jenie, dkk pada tahun 

(1993). 

2.8 TDS (Total Dissolved Satutarion)   

TDS (Total Dissolved Solid) merupakan nilai kandungan yang diukur untuk mendapatkan 

informasi parameter fisis mengenai kandungan bahan inorganik dan organik dari limbah. Besar nilai 

TDS dipengaruhi oleh banyaknya material yang terlarut, dimana semakin tinggi nilai TDS berarti 

semakin banyak juga material yang terlarut, dan sebaliknya. TDS dapat diartikan juga sebagai 

padatan terlarut yang memiliki ukuran yang lebih kecil daripada padatan tersuspensi baik seperti 

mineral, garam, logam, kation atau anion yang terlarut dalam air (Harmayani., dkk., 2007). Ukuran 

dari nilai TDS yaitu berupa satuan ppm (parts per million) atau setara dengan mgL (miligram per 

liter). Besar nilai TDS yang umum ditemukan pada kehidupan sehari-hari ialah air hujan dengan nilai 

kurang dari 10 mg/L dan air tanah dan permukaan yang biasanya memiliki nilai 500 mg/L apabila 

tidak tercemar, lain lagi apabila daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki tingkat curah hujan 

yang kecil yang biasanya mempunya nilai TDS kurang lebih bernilai 2.000 mg/L, pada brine water 

nilai TDS dapat didefinisikan hingga nilai 100.000 mg/L, pada daerah air payau hingga air asin 

berkisar antara 1000 mg/L hingga 10.000 mg/L (Sudadi, 2003). Berdasarkan WHO (World Health 

Organization) nilai TDS yang sangat baik apabila nilai nya dibawah 300 ppm, kemudian nilai yang 

baik berkisar antara 300 hingga 600 ppm, lalu nilai TDS yang cukup berada dikisaran 600 hingga 

900 ppm, nilai TDS dengan kualitas kurang baik berada pada rentang 900 hingga 1200 ppm dan nilai 

lebih dari 1200 dikategorikan merupakan nilai yang tidak baik dengan standar minimum nilai untuk 

air minum yaitu dibawah 1.000 ppm. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian tugas akhir berupa interpretasi data geolistrik pada model 2D dan display 

3D dari penampang hasil 2D. Data yang digunakan ialah data resistivitas dan polarisasi terimbas 

pada daerah cibiru hilir, cileunyi, jawa barat. Data diperoleh dari hasil akuisisi bersama PT. Geo 

Stroom. Interpretasi ini dilakukan dengan maksud untuk mengkorelasikan studi air permukaan 

dengan air bawah permukaan pada daerah penelitian. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada hari Rabu 10 Februari 2021 di pemukiman warga 

tepatnya di Kolam Retensi Situ Bugel, Perumahan Bumi Harapan, Cibiru hilir, Kecamatan Cileunyi, 

Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Secara geografis daerah ini terletak pada kordinat 6’94” LS 

107’72” BT. Daerah seluas ± 3500 m2 terbagi atas 4 lintasan. Pengukuran metode geolistrik yaitu 

resistivitas dan polarisasi terimbas menggunakan alat geolistrik berupa ARES (Automatic Resistivity 

System) dan didesain (Gambar 3.1) untuk mengukur 4 lintasan yaitu BRT 1, BRT 2, BRT 3, dan 

BRT4 yang terdiri atas 48 elektroda pada masing-masing lintasan. Panjang setiap lintasan adalah 

sepanjang 70.5 meter dan jarak antar elektroda adalah sebesar 1.5 meter. Penyebaran ke-empat 

lintasan berurut dari mulai utara menuju selatan. Lintasan pengukuran resistivitas dan polarisasi 

Terimbas didesain sebanyak 48 elektroda, 24 elektroda berada di daratan dan 24 elektroda lain nya 

berada pada permukaan air di kolam retensi situ bugel. Berdasarkan pengamatan lapangan dan desain 

survey diketahui bahwa sumur warga dilewati oleh lintasan 1 yang di tandai dengan warna biru, 

sumur warga memiliki kedalaman 5 meter.  

  

Gambar 3.1 Desain Survei Daerah Penelitian 
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Tahap-tahap pengambilan data antara lain: 

1. Mengukur lintasan sepanjang 70.5 meter;  

2. Membentang kabel pada lintasan yang telah diukur dan menanamkan sebanyak 24 elektroda 

pada permukaan tanah menggunakan palu (Gambar 3.2a) dengan jarak antar elekroda sebesar 

1.5 meter. Kabel yang sudah dibentangkan akan dihubungkan ke setiap elektroda agar arus 

dan potensial dapat terhubung ke masing-masing elektroda; 

3. Kemudian, untuk elektroda nomor 24-48 dibentangkan di atas permukaan air kolam rertensi 

sampai dengan jarak 70.5 terukur dari elektroda pertama yang berada di daratan seperti yang 

terlihat pada desain survei (Gambar 3.1). Kemudian elektroda 48 disambungkan dengan tali 

tambang untuk dapat dikaitkan pada batas akhir kolam retensi agar dapat seimbang (Gambar 

8b & 8c); 

4. Menghubungkan kabel yang telah terpasang di elektroda ke switch box, setelah itu hubungkan 

ke main unit, kemudian hubungkan ke sumber tegangan DC; 

5. Kemudian lakukan hal yang sama untuk lintasan 2 sampai dengan 4. 

   

 

Gambar 3.2 Proses pengukuran pada daerah penelitian; 

(a) Pemasangan elektroda di daratan; (b & c) Pemasangan elektroda di atas permukaan air 

kolam retensi. 

(A) (B) 

(C) 
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Kordinat dari lintasan termuat pada gambar 7 dan juga lintasan pengukuran selengkapnya 

tertuliskan pada table berikut: 

Tabel 3.1 Rincian Lintasan Pengukuran 

 Kordinat UTM Awal Kordinat UTM Akhir  

Lintasan Longitude Latitude Longitude Latitude Spasi (m) 
Panjang 

(m) 

1 800295 9231009 800287 9230945 1.5 70.5 

2 800315 9231002 800291 9230942 1.5 70.5 

3 800328 9230991 800294 9230939 1.5 70.5 

4 800338 9230981 800297 9230936 1.5 70.5 

 

Dalam studi ini, pengukuran resistivitas dan polarisasi terimbas tidak hanya dilakukan di 

daratan, namun akuisisi juga dilakukan pada lingkungan aquatic yang dilakukan pada permukaan air 

kolam retensi dengan menggunakan elektroda yang mengapung, tetapi ujung setiap elektroda perlu 

ditambatkan satu dengan lainnya agar dapat mengapung dengan baik (Gambar 3.3). Namun, 

keterbatasan yang dimiliki selama pengukuran adalah harus dipastikan bahwa elektroda dalam mode 

statis.  Penelitian geolistrik dengan menggunakan teknik akusisi serupa sudah pernah dilakukan oleh 

Sumintadireja P. dan Irawan D (2016). 

Gambar 3.3 Teknik Pengukuran Elektroda dengan Mode Statis (Sumintadireja P. dan Irawan 

D., 2016). 

Konfigurasi yang digunakan dalam akuisisi data ini adalah konfigurasi dipole-dipole dengan 

n= 1,2,3… 5 dengan target pengukuran yaitu untuk mengetahui interaksi antara air di kolam retensi 

situ bugel dengan air tanah sekitar kolam retensi untuk mengetahui apakah adanya potensi 

pencemaran. Data yang diperoleh dari konfigurasi dipole-dipole adalah beda potensial (V) dan kuat 

arus (I) yang diinjeksikan. Tahanan jenis dapat diperoleh dari hasil perhitungan beda potensial (V), 

kuat arus (I) dan faktor geometri (K). Data tersebut diperoleh dari pengukuran yang dilakukan di 

lapangan kemudian dilakukan perhitungan menggunakan peraamaan-persamaan sederhana 

menggunakan software Ms. Excel untuk mengetahui nilai apparent resistivity dan apparent 

chargeability. Kemudian dilanjutkan dengan pengolaghan data apparent resistivity dan apparent 
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chargeability yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Res2Dinv sehingga diperoleh 

penampang 2 dimensi variasi nilai chargeability dan resistivity yang merepresentasikan setiap 

lintasan pengukuran untuk setiap penampang bawah permukaan daerah penelitian. Pada saat 

dilakukan pemodelan, tidak ditemukannya kendala seperti batimetri dan konduktivitas air ataupun 

dibutuhkannya proses inversi tambahan untuk membantu menyelesaikan masalah air dengan tanah 

(Sumintadireja P. dan Irawan D., 2016), maka parameter yang digunakan dalam inversi sama dengan 

pengukuran di lapangan. Dari hasil pengolahan tersebut diharapkan menghasilkan penampang yang 

baik untuk kemudian dilakukan interpretasi dan analisa lebih lanjut mengenai interaksi antara air 

kontaminasi limbah cair domestik yang berada di kolam. 

3.3 Alat dan Bahan 

Adapun data dan alat yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Data akusisi metode geolistrrik resistivitas dan polarisasi terimbas  

2. Data topografi dan kordinat daerah akuisisi  

3. Laptop pribadi milik mahasiswa  

4. Perangkat lunak Ms. Excel, Res2DinV, Res2Dmod, QGIS, dan Oasis Montaj.  

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Perangkat Lunak  

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini merupakan perangkat lunak besutan Dr. 

M. H. Loke yaitu software Res2Dinv & Res2Dmod. Software tersebut dapat digunakan untuk 

pemodelan inversi dan pemodelan kedepan menggunakan data resisitivitas dan polarisasi terimbas 

dengan hasil model akhir berbentuk 2D. Proses pengolahan data dengan pernagkat lunak Res2Dinv 

mengimplementasikan berbagai pilihan cepat dalam memproses maupun mengedit data seperti 

parameter edit datum, parameter masukan damping/bobotan, parameter masukan inversi, dan 

beragam pilihan didalamnya (robust inversion, least-square inversion, dan combined inversion). 

Software Res2dinv dapat mengolah data serbanyak 16000 elektroda dan 27000 data poin serta 

memiliki pilihan konfigurasi alat seperti Wenner, Wenner-Schlumberger, Pole-pole, dan Dipole-

dipole. 

3.4.2 Tahapan Pengolahan Data 

Pengolahan data dimodelkan berdasarkan parameter resistivitas dan chargeabilitas batuan 

yang dilakukan menjadi beberapa tahap pengerjaan yaitu dengan pemodelan inversi (inverse 

modelling) untuk menghasilkan penampang resistivitas dan chargeabilitas 2D dengan menggunakan 

software Res2Dinv. Kedua parameter tersebut dihasilkan dari perhitungan matematis dan fisis 

menggunakan metode inverse least square. Metode inverse least square merupakan modifisikasi 

model awal secara iteratif hingga diperoleh model respon yang cocok dengan hasil akuisisi data 

lapangan (observed data), modifikasi model didasarkan oleh sensitifitas parameter observasi 

terhadap perubahan parameter model (Sunaryo, 2007). Hasil akhir inversi akan berupa pseudo-depth 

section/penampang 2D yang memberikan informasi nilai resistivitas dan nilai chargeabilitas. 

Kemudian dilakukan pemodelan pemodelan kedepan dengan menggunakan software Res2Dmod, 

dan melakukan 3D view dengan menggunakan software oasis montaj. 
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3.4.2.1 Pemodelan Kedepan Resistivitas 2D 

Pengolahan geolistrik tahann jenis dalam penelitian ini diawali dengan pengolahan data 

sintetik hasil forward modelling. Data ini diperoleh dari model sintetik yang dibuat dengan 

menggunakan perangkat lunak Res2Dmod yang menghasilkan penampang dan nilai resistivitas 

semu/apparent resistivity, yang kemudian dinversikan menggunakan perangkat lunak Res2Dinv.  

3.4.2.2 Pemodelan Inversi Resistivitas 2D 

Pemodelan Inversi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Res2Dinv. Perangkat ini 

menampilkan profil 2D dengan resistivitas sebenarnya/true resistivity. Parameter pada model sintetik 

ini kemudian dijadikan parameter lapangan untuk akuisisi data. Dibawah ini merupakan tahapan 

dalam pengolahan data untuk pemodelan inversi:  

1. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan perhitungan data yang sudah diberikan 

dari hasil akusisisi yaitu menghitung nilai resistivitas semu, spasi, faktor konfigurasi dan 

datum point (posisi datum terletak ditengah konfigurasi) menggunakan Ms. Excel. 

2. Setelah melakukan perhitungan maka data pada Ms. Excel dipindahkan ke notepad kemudian 

disimpan dengan format (.dat) yang sudah merupakan ketentuan format tersendiri pada 

Res2Dinv.  

3. Kemudian buka file dengan format (.dat) pada software Res2Dinv (input data) yang 

selanjutnya akan dilakukan proses inversi,  

A. Edit Data 

Setelah data resistivitas di input, maka data tersebut harus dilakukan editing data 

untuk menghilangkan data yang dianggap buruk dan dapat mennganggu model 

yandiperoleh sehingga RMS error yang diperoleh menjadi lebih kecil. Nilai RMS error 

menunjukkan tingkat perbedaan dari pengukuran nilai resistivitas material terhadap 

nilai resistivitas material yang sebenarnya.  

B. Inversi  

Algoritma least square dalam perangkat lunak Res2Dinv terdiri atas dua macam 

algortima, yaitu (Loke, 2016): 

a. Standard Smoothness-Constrain Least Square Inversion, digunakan untuk zona 

dengan batas antara material cenderung gradual atau tidak memiliki kontak tajam  

b. Robust Constrain Least Square Inversion, digunakan untuk zona dengan batas 

kontak antar material yang tajam misalnya zona patahan atau kontak batuan 

intrusif-lapisan mineral logam. 

Kemudian, hasil inversi dengan menggunakan perangkat lunak Res2Dinv berupa profil 

2D secara vertikal dapat menunjukkan kedalaman dan sebaran resistivitas ebenarnya. 

Keluaran Res2Dinv dari hasil inversi juga dapat berupa angka/nilai dalam bentuk data 

koordinat (x, y, z). Data yang dimaksud terdiri atas akumulasi jarak elektroda dari elektroda 

pertama, kedalaman penetrasi, dan nilai resistivitas sebenarnya. Data tersebut kemudian 
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digunakan sebagai data masukan perangkat lunak Oasis Montaj untuk di buat menjadi 3D 

View.  

3.4.2.3 3D View 

1. Untuk dapat menampilkan 3D View menggunakan software oasis montaj perlu dilakukan 

pembuatan format XYZ yang dapat di ekstrak dari hasil inversi yang sudah dilakukan pada 

software Res2Dinv.  

2. Kemudian, format tersebut dbuka menggunakan Ms. Excel untuk di edit sesuai dengan 

parameter yang diperlukan untuk pengolahan data menggunakan software oasis montaj. 

Kemudian data di pindahkan ke notepad untuk di simpan dalam bentuk (.dat) 

3. Buka data yang sudah disimpan dengan format (.dat) untuk dapat membuat 3D view.  

Berikut merupakan gambar diagram alir penelitian kali ini: 

 
 

Gambar 3.4 Diagram Alir Penelitian 
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3.5 Kondisi Umum Lokasi Penelitian  

 

Gambar 3.5 Peta Goelogi Lembar Bandung (Silitonga, 1973) 

 Berdasarkan peta geologi lembar bandung (Silitonga, 1973) yang ditunjukkan pada gambar 

16, secara geologi regional daerah penelitian berada pada Formasi Endapan Danau (Ql) yang 

berumur Quarter dengan satuan batuan berupa lempung tufaan, batupasir tufaan, kerikil tufaan. 

Membentuk bidang-bidang perlapisan mendatar di beberapa tempat. Mengandung konkresi-

kongkresi gamping, sisa-sisa tumbuhan, moluska air tawar dan tulang-tulang binatang bertulang 

belakang. Setempat mengandung sisipan breksi.  

Penulis tidak secara langsung menggunakan informasi geologi regional untuk 

menginterpretasikan lapisan yang berada pada daerah penelitian. Hal tersebut dikarenakan 

cangkupan daerah penelitian memiliki luasan daerah yang kecil, sehingga informasi yang terdapat 

pada geologi regional tidak begitu relevan bila digunakan sebagai acuan interpretasi secara langsung. 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan informasi tambahan dari badan geologi, pusat air tanah dan 

geologi tata lingkungan (KESDM, 2018) untuk mengetahui litologi akuifer yang berada pada daerah 

penelitian. Diketahui bahwa litologi akuifer yang berada pada daerah penelitian yaitu berupa 

batugamping (Gambar 3.5), dengan informasi tambahan tersebut, maka peneliti dapat memastikan 

bahwa daerah memang berada di Formasi Endapan Danau (Ql).  

Dengan mengkorelasikan data geologi yang ada, interpretasi geologi pada penampang 2D 

resistivitas dan chargeabilitas kemudian disesuaikan dengan nilai persebaran resistivitas dan 

chargeabilitas daerah penelitian. Untuk memabntu tahapan interpretasi. rentang nilai resistivitas dan 

chargeabilitas yang digunakan merujuk pada penelitian terdahulu  oleh Telford (1990 & 2004) 

mengenai nilai resistivitas dan chargeabilitas akan batuan dan fluida (Tabel 3.2 & 3.3).  

 

QL 
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Tabel 3.2 Nilai Resistivitas (Telford, 2004; Verhoef, 1994) 

Bahan Resistivitas ((𝛺𝑚) 

Tanah 1 – 10^4 

Tanah Lempung 1,5 – 3,0 

Lempung 3 – 30 

Lempung Pasiran 40 – 250 

Pasir 1 -10^3 

Air Permukaan 80 – 200 

 

Tabel 3.3 Nilai Chargeabilitas (Telford, 1990) 

Bahan Chargeabilitas (msec) 

Groundwater 0 

Sandstones 3 – 12 

Clays 3 - 300 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Analisis Data 

Pengolahan data 2D dilakukan terhadap empat data lintasan geolistrik pada di pemukiman warga 

tepatnya di Komplek Perumahan Bumi Harapan, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten 

Bandung. Secara umum ke-empat lintrasan yang dihasilkan dari pengolahan data 2D relatif memiliki 

hasil resistivitas dan chargebilitas yang sama karena tubuh anomali memiliki kedalaman dan ketebalan 

yang sama. Hasil pemodelan dari ke-empat lintasan resistivitas dan chargeabilitas menghasilkan nilai 

resistivitas yang berada pada interval angka 0,94 𝛺𝑚  – 82 𝛺𝑚 dengan nilai chargeabilitas berada pada 

interval angka 0.10 – 2.95 msec. Maka secara kualitatif dari nilai resistivitas penampang 2D yang 

dihasilkan menunjukan terdapat tiga lapisan utama bawah permukaan dan keberadaan air permukaan 

yaitu air kolam rertensi.    

Skala nilai resistivitas ntuk ke-empat lintasan terbagi menjadi empat yaitu, rendah dengan nilai 

yang berada pada interval angka 3.38 𝛺𝑚 – 12.1 𝛺𝑚 (lempung), sedang dengan nilai yang berada pada 

interval angka 13 𝛺𝑚 – 22.9 𝛺𝑚 (top soil), tinggi dengan nilai yang berada pada interval 12.1 𝛺𝑚 – 30 

𝛺𝑚 (lempung pasiran), dan sangat tinggi dengan nilai yang berada pada interval 22.9 𝛺𝑚 – 90 𝛺𝑚 (air 

kolam retensi). Sedangkan nilai chargeabilitas digunakan untuk memvalidasi keberadaan air kolam 

retensi dan mengetahui seberapa jauh air yang berada di kolam retensi dapat menginfiltrasi lapisan yang 

berada di bawah permukaan dengan nilai chargeabilitas sebesar 0 msec. Skala tersebut berdasarkan dari 

nilai resistivitas dan chargeabilitas yang dikorelasikan dengan kondisi geologi. 

4.1.1 Hasil Pengolahan Geolsitrik 2D (Resistivitas dan Polarisasi Terimbas) 
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Gambar 4.1 Penampang 2D Resistivitas dan Chargeabilitas (Lintasan 1) 

Berdasarkan hasil pemodelan inversi, penampang 2 dimensi lintasan 1 yang ditunjukkan pada 

gambar 4.1 terlihat dua hasil pemodelan resistivitas dan polarisasi terimbas di daerah penelitian. Lintasan 

1 menghasilkan nilai resistivitas yang berada pada interval angka 0,94 𝛺𝑚   – 82 𝛺𝑚  dengan nilai 

chargeabilitas berada pada interval angka 0.10 msec – 2.95 msec. Kedalaman yang maksimal yang 

terdeteksi ialah 14 meter dari permukaan tanah dan jumlah iterasi sebanyak 4 kali dengan RMS error 

2.3 untuk penampang resistivitas dan jumlah iterasi sebanyak 4 kali dengan RMS error 0.14 untuk 

penampang chargeabilitas. Nilai resistivitas dan chargeabilitas pada lintasan 1 memiliki kisaran nilai 

yang tidak terlalu bervariasi dikarenakan cangkupan daerah penelitian yang kecil dengan kedalaman 

yang cukup dangkal.   

Berdasarkan gambar 4.1a terlihat pada penampang resistivitas bahwa diketahui bahwa nilai 

resistivitas rendah yang berada pada interval angka 3.38 𝛺𝑚 – 12.1 𝛺𝑚 diinterpretasi sebagai lapisan 

lempung. Lapisan lempung berada pada kedalaman 1 meter – 5 meter yang digambarkan dengan model 

geologi berwarna krem pada gambar 12b. Lapisan tersebut merupakan lapisan yang tersusun dari 

material kedap air (impermeable zone). Kemudian, nilai resistivitas sedang yang berada pada interval 

angka 13 𝛺𝑚 – 22.9 𝛺𝑚 diinterpretasi sebagai top soil yang merupakan tanah urugan. Top soil dapat 

terihat pada utara penampang yang terletak di jarak elektroda 0 meter – 34.5 meter. 

Sedangkan untuk nilai resistivitas tinggi yang berada pada interval angka 12.1 𝛺𝑚 – 30 𝛺𝑚 

diinterpreasi sebagai lapisan lempung pasiran yang memiliki porositas dan permeabilitas cukup baik 

untuk menyimpas dan meloloskan air. Lapisan lempung pasiran berada pada kedalaman 5 meter – 12 

meter yang digambarkan dengan model geologi berwarna oranye pada gambar 4.1(b). Berdasarkan 

penampang 2 dimensi resistivitas dan chargeabilitas terlihat adanya kontras anomali dengan nilai 

resistivitas yang berada pada interval 22.9 𝛺𝑚 – 30 𝛺𝑚 yang ditandai oleh garis putus-putus hitam, 

kemudian diinterpretasikan sebagai air tanah dangkal, yang berkorelasi dengan nilai chargeabilitas, 

dimana pada kedalaman tersebut keberadaan air memiliki nilai chargeabilitas yaitu 0 msec (Telford, et 

al., 1990), nilai tersebut kemungkinan besar merupakan nilai chargeabilitas air. Nilai kontras anomali 

tersebut terlihat menerus mulai dari selatan penampang sampai dengan utara penampang yang terletak 

pada jarak elektroda ke 22.5 meter - 48 meter, dikarenakan air berada pada satuan lapisan yang menerus 

dengan litologi yang sama. 

Keberadaan air di kolam retensi terletak pada jarak elektroda ke 40.5 meter – 70.5 meter. Nilai 

resistivitas air kolam retensi berdasarkan pembagian merupakan nilai resistivitas sangat tinggi yang 

berada pada interval angka 22.9 𝛺𝑚  – 90 𝛺𝑚  yang berkorelasi dengan nilai chargeabilitas yang 

didapatkan yaitu 0 msec, nilai chargeabilitas tersebut nilai chargeabilitas air. 
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Gambar 4.2 Penampang 2D Resistivitas dan Chargeabilitas (Lintasan 2) 

Berdasarkan hasil pemodelan inversi, penampang 2 dimensi lintasan 2 yang ditunjukkan pada 

gambar 4.2 terlihat dua hasil pemodelan resistivitas dan polarisasi terimbas di daerah penelitian. Lintasan 

2 menghasilkan nilai resistivitas yang berada pada interval angka 0,94 𝛺𝑚  – 82 𝛺𝑚  dengan nilai 

chargeabilitas berada pada interval angka 0.10 – 2.95 msec. Kedalaman maksimal yang terdeteksi ialah 

14 meter dari permukaan tanah dan jumlah iterasi sebanyak 4 kali dengan RMS error 2.3 untuk 

penampang resistivitas dan jumlah iterasi sebanyak 4 kali dengan RMS error 0.14 untuk penampang 

chargeabilitas. Nilai resistivitas dan chargeabilitas pada lintasan 2 memiliki kisaran nilai yang tidak 

terlalu bervariasi dikarenakan cangkupan daerah penelitian yang kecil dengan kedalaman yang cukup 

dangkal.  

Berdasarkan gambar 4.2(a) terlihat pada penampang resistivitas diketahui bahwa nilai resistviitas 

rendah berada pada interval angka 3.38 𝛺𝑚 – 12.1 𝛺𝑚 diinterpretasi sebagai lapisan lempung. Lapisan 

lempung berada pada kedalaman 1 – 5 meter yang digambarkan dengan model geologi berwarna hijau 

pada gambar 4.2(b). Kemudian, nilai resistivitas sedang berada pada interval angka 13 𝛺𝑚 – 22.9 𝛺𝑚 

diinterpretasi sebagai top soil yang merupakan tanah urugan. Top soil dapat terlihat pada utara 

penampang yang terletak di jarak elektroda 0 meter – 34.5 meter. 

Sedangkan untuk nilai resistivitas tinggi yang berada pada interval angka 12.1 𝛺𝑚 – 30 𝛺𝑚 

diinterpreasi sebagai lapisan lempung pasiran yang memiliki porositas dan permeabilitas yang cukup 

baik untuk menyimpan dan meloloskan air. Lapisan lempung pasiran berada pada kedalaman 5 meter – 

12 meter yang digambarkan dengan model geologi berwarna oranye pada gambar 4.2(b). Berdasarkan 

penampang 2 dimensi resistivitas dan chargeabilitas terlihat adanya kontras anomali dengan nilai 

resistivitas yaitu sebesar 22.9 𝛺𝑚  yang ditandai oleh garis putus-putus hitam, kemudian 

diinterpretasikan sebagai air tanah dangkal, yang berkorelasi dengan nilai chargeabilitas, dimana pada 
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kedalaman tersebut keberadaan air memiliki nilai chargeabilitas yaitu 0 msec (Telford, et al., 1990), nilai 

tersebut kemungkinan besar merupakan nilai chargeabilitas air. Pada lintasan ini terlihat bahwa kontras 

anomali yang di duga sebagai air tanah hanya terlihat pada lapisan lempung berarah selatan penampang 

yang terletak pada jarak elektroda ke 36 meter – 40.5 meter.  

Keberadaan air di kolam retensi terletak pada jarak elektroda ke 36 meter – 70.5 meter. Nilai 

resistivitas air kolam retensi berdasarkan pembagian merupakan nilai resistivitas sangat tinggi yang 

berada pada interval angka 22.9 𝛺𝑚  – 90 𝛺𝑚 yang berkorelasi dengan nilai chargeabilitas yang 

didapatkan yaitu 0 msec, nilai chargeabilitas tersebut nilai chargeabilitas air. 

 

Gambar 4.3 Penampang 2D Resistivitas dan Chargeabilitas (Lintasan 3) 

Berdasarkan hasil pemodelan inversi, penampang 2 dimensi lintasan 3 yang ditunjukkan pada 

gambar 4.3 terlihat dua hasil pemodelan resistivitas dan polarisasi terimbas di daerah penelitian. Lintasan 

3 menghasilkan nilai resistivitas yang berada pada interval interval angka 0,94 𝛺𝑚 – 82 𝛺𝑚 dengan nilai 

chargeabilitas berada pada interval angka 0.10 – 2.95 msec. Kedalaman maksimal yang terdeteksi ialah 

14 meter dari permukaan tanah dan jumlah iterasi sebanyak 4 kali dengan RMS error 4.2 untuk 

penampang resistivitas dan jumlah iterasi sebanyak 4 kali dengan RMS error 0.19 untuk penampang 

chargeabilitas. Nilai resistivitas dan chargeabilitas pada lintasan 3 memiliki kisaran nilai yang tidak 

terlalu bervariasi dikarenakan cangkupan daerah penelitian yang kecil dengan kedalaman yang cukup 

dangkal.  

Berdasarkan gambar 4.3(a) terlihat pada penampang resistivitas diketahui bahwa nilai resistivitas 

rendah berada pada interval angka 3.38 𝛺𝑚 – 12.1 𝛺𝑚 diinterpretasi sebagai lapisan lempung. Lapisan 

lempung berada pada kedalaman 1 meter – 5 meter yang digambarkan dengan model geologi berwarna 

hijau pada gambar 4.3(b). Kemudian, nilai resistivitas sedang yang berada pada interval angka 13 𝛺𝑚 – 
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22.9 𝛺𝑚 diinterpretasi sebagai top soil yang merupakan tanah urugan. Top soil dapat terlihat pada utara 

penampang yang terletak di jarak elektroda 0 meter – 36 meter. 

Sedangkan untuk nilai resistvitas tinggi yang berada pada interval angka 12.1 𝛺𝑚  – 30 𝛺𝑚 

diinterpreasi sebagai lapisan lempung pasiran. Lapisan lempung pasiran berada pada kedalaman 5 meter 

– 12 meter yang digambarkan dengan model geologi berwarna oranye pada gambar 4.3(b). Berdasarkan 

penampang 2 dimensi resistivitas dan chargeabilitas terlihat adanya kontras anomali seperti pada lintasan 

1 dan 2 dengan nilai resistivitas yaitu sebesar 22.9 𝛺𝑚 yang ditandai oleh garis putus-putus hitam, 

kemudian diinterpretasi sebagai air tanah dangkal, yang berkorelasi dengan nilai chargeabilitas, dimana 

pada kedalaman tersebut keberadaan air memiliki nilai chargeabilitas yaitu 0 msec (Telford, et al., 1990), 

nilai tersebut kemungkinan besar merupakan nilai chargeabilitas air. Nilai kontras anomali tersebut 

terlihat menerus mulai dari selatan penampang sampai dengan utara penampang yang terletak pada jarak 

elektroda ke 22.5 meter - 45 meter, dikarenakan air berada pada satuan lapisan yang menerus dengan 

litologi yang sama.  

Keberadaan air di kolam retensi terletak pada jarak elektroda ke 39 meter – 70.5 meter. Nilai 

resistivitas air kolam retensi berdasarkan pembagian merupakan nilai resistivitas tinggi yang berada pada 

interval angka 22.9 𝛺𝑚 – 90 𝛺𝑚 yang berkorelasi dengan nilai chargeabilitas yang didapatkan yaitu 0 

msec, nilai chargeabilitas tersebut nilai chargeabilitas. 

 

Gambar 4.4 Penampang 2D Resistivitas dan Chargeabilitas (Lintasan 4) 

Berdasarkan hasil pemodelan inversi, penampang 2 dimensi lintasan 4 yang ditunjukkan pada 

gambar 4.4 terlihat dua hasil pemodelan resistivitas dan polarisasi terimbas di daerah penelitian. Lintasan 

4 menghasilkan nilai resistivitas yang berada pada interval angka 0,94 𝛺𝑚  – 82 𝛺𝑚  dengan nilai 

chargeabilitas berada pada interval angka 0.10 – 2.95 msec. Kedalaman maksimal yang terdeteksi ialah 

14 meter dari permukaan tanah dan jumlah iterasi sebanyak 4 kali dengan RMS error 4.1 untuk 

penampang resistivitas dan jumlah iterasi sebanyak 4 kali dengan RMS error 0.17 untuk penampang 
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chargeabilitas. Nilai resistivitas dan chargeabilitas pada lintasan 4 memiliki kisaran nilai yang tidak 

terlalu bervariasi dikarenakan cangkupan daerah penelitian yang kecil dengan kedalaman yang cukup 

dangkal.  

Berdasarkan gambar 4.4a terlihat pada penampang resistivitas bahwa diketahui bahwa nilai 

resistivitas rendah berada pada interval angka 3.38 𝛺𝑚  – 12.1 𝛺𝑚  diinterpretasi sebagai lapisan 

lempung. Lapisan lempung berada pada kedalaman 1 meter – 5 meter yang digambarkan dengan model 

geologi berwarna hijau pada gambar 15b. Kemudian, nilai resistivitas sedang yang berada pada interval 

angka 13 𝛺𝑚 – 22.9 𝛺𝑚 diinterpretasi sebagai top soil yang merupakan tanah urugan. Top soil  dapat 

terlihat pada utara penampang yang terletak di jarak elektroda 0 meter – 34.5 meter. 

Sedangkan untuk nilai resistivitas tinggi yang berada pada interval angka 12.1 𝛺𝑚 – 30 𝛺𝑚 

diinterpreasi sebagai lapisan lempung pasiran. Lapisan lempung pasiran berada pada kedalaman 5 meter 

– 12 meter yang digambarkan dengan model geologi berwarna oranye pada gambar 4.4b. Berdasarkan 

penampang 2 dimensi resistivitas dan chargeabilitas terlihat adanya kontras anomali dengan nilai 

resistivitas yang berada pada interval 22.9 𝛺𝑚 – 43.3 𝛺𝑚 yang ditandai oleh garis putus-putus hitam, 

kemudian diinterpretasi sebagai air tanah dangkal, yang berkorelasi dengan nilai chargeabilitas, dimana 

pada kedalaman tersebut keberadaan air memiliki nilai chargeabilitas yaitu 0 msec (Telford, et al., 1990), 

nilai tersebut kemungkinan besar merupakan nilai chargeabilitas air. Nilai kontras anomali tersebut 

terlihat menerus mulai dari selatan penampang sampai dengan utara penampang yang terletak pada jarak 

elektroda ke 21 meter 46.5 meter, dikarenakan air yang terinfiltrasi berada pada satuan lapisan yang 

sama.  

Keberadaan air kolam retensi terletak pada jarak elektroda ke 37.5 meter – 70.5 meter. Nilai 

resistivitas air kolam retensi berdasarkan pembagian merupakan nilai resistivitas sangat tinggi yang 

berada pada interval angka 22.9 𝛺𝑚  – 90 𝛺𝑚  yang berkorelasi dengan nilai chargeabilitas yang 

didapatkan yaitu 0 msec, nilai chargeabilitas tersebut nilai chargeabilitas. 

4.2 Korelasi Penampang 2 dimensi, 3 Dimensi, dan Forward Modelling  

Secara umum ke-empat lintrasan relatif memiliki hasil resistivitas dan chargebilitas yang sama 

karena tubuh anomali memiliki kedalaman dan ketebalan yang sama. Berdasarkan penampang 2 dimensi 

resistivitas dan chargeabilitas diperoleh gambaran lapisan batuan penyusun daerah ini didominasi oleh 

lempung dan pasir berdasarkan korelasi dari peta geologi lembar bandung (Silitonga, 1973) dan data 

litologi akuifer Desa Cibiru Hilir (KESDM, 2019). Proses interpretasi juga di dukung dengan penelitian 

terdahulu oleh Telford (1990 & 2004) mengenai nilai resistivitas dan chargeabilitas akan batuan dan 

fluida (Tabel 2.2 & 2.3). 

Berdasarkan penampang 2 dimensi resistivitas dan chargeabilitas terlihat keberadaan air kolam 

retensi yang terletak di bagian selatan penampang dan keberadaan sumur warga yang berada di jarak 

elektroda ke 24 meter – 25.5 meter. Dengan melihat penampang resistivitas pada lintasan 1, 2, 3, dan 4 

dapat diketahui bahwa nilai resistivitas rendah yaitu berada pada interval 3.38 𝛺𝑚  – 12.1 𝛺𝑚 

diinterpretasi sebagai lapisan lempung. Lapisan lempung berada pada kedalaman 1 meter – 5 meter yang 

digambarkan dengan model geologi berwarna krem di setiap gambar masing-masing lintasan. Kemudian, 

nilai resistivitas sedang berada pada interval angka 13 𝛺𝑚 – 22.9 𝛺𝑚 diinterpretasi sebagai top soil yang 
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merupakan tanah urugan. Top soil dapat terlihat pada utara penampang yang terletak di jarak elektroda 

0 meter – 34.5 meter. Nilai resistivitas tinggi berada pada interval angka 12.1 𝛺𝑚 – 30 𝛺𝑚 diinterpreasi 

sebagai lapisan lempung pasiran. Lapisan lempung pasiran berada pada kedalaman 5 meter – 12 meter 

yang digambarkan dengan model geologi berwarna oranye di setiap gambar masing-masing lintasan. 

Sedangkan untuk nilai resistivitas tinggi yang berada pada interval 30 𝛺𝑚 – 82 𝛺𝑚 merupakan air kolam 

retensi yang berada pada jarak elektroda ke 42 meter – 70.5 meter. 

Air yang berada pada kolam retensi merupakan air permukaan yang terkontaminasi oleh limbah 

cair domestik yang berasal dari +-3000 rumah warga pada daerah penelitian. Limbah cair domestik yang 

mengkontaminasi membuat air di kolam retensi menjadi lebih basa dengan pH relatif tinggi 

(Sumintadireja P. dan Irawan D., 2016) sehingga membuat air di kolam retensi yang terlihat pada 

penampang 2D memiliki nilai resistivitas yang cukup tinggi. Air yang berada pada kolam retensi akan 

di tampung sementara untuk kemudian di alirkan kembali ke sungai Citarum ketika air kolam retensi 

sudah dinilai penuh, sehingga dasar kolam retensi diasumsikan selalu jenuh karena selalu menampung 

air limpasan. Namun, dikarenakan lapisan yang berada di bawah permukaan kolam retensi diduga 

sebagai lapisan lempung yang tersusun dari material kedap air (impermeable zone), maka diketahui 

bahwa air yang berada di kolam retensi tidak memungkinkan untuk menginfilitrasi lapisan bawah 

permukaan dalam skala yang besar.  

Berdasarkan penampang 2 dimensi ressitivitas dan chargeabilitas pada lintasan 1, 2, 3, dan 4 

terlihat keberadaan suatu kontras anomali di kedalaman 5 meter – 12 meter. Kontras anomali tersebut 

memiliki nilai resistivitas tinggi berada pada interval 22 𝛺𝑚 - 43.3  𝛺𝑚 yang ditandai dengan garis 

putus-putus hitam diinterpretasi sebagai air tanah dangkal yang berasal dari akumulasi air hujan daerah 

penelitian. Melalui penampang resistivitas 2 dimensi, keberadaan air tanah dangkal terlihat seakan 

terkonsentrasi di bagian tertentu pada lapisan lempung, hal ini dikarenakan air tanah dangkal yang 

terkosentrasi berada pada bagian lapisan lempung yang memiliki porositas lebih baik sehingga air 

diasumsikan terakumulasi cukup banyak pada bagian tersebut. Keberadaan air tanah dangkal pada 

lapisan lempung dapat korelasikan dengan nilai chargeabilitas yang berada pada kedalaman 5 meter – 

12 meter. Dimana pada kedalaman tersebut terlihat keberadaan air mengisi lapisan lempung pasiran dan 

tersebar secara lateral dengan nilai chargeabilitas rendah yaitu 0 msec (Telford, et al., 1990), nilai 

tersebut kemungkinan besar merupakan nilai chargeabilitas air. Maka dapat diduga kuat bahwa benar 

adanya air tanah dangkal yang berada di lapisan tersebut. Hasil interpretasi dari model penampang 

resistivitas dan polarisasi di daerah penelitian, diperoleh lokasi kemenerusan air tanah dangkal yang 

berada pada lapisan lempung, seperti dijelaskan dalam tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Informasi Hasil Interpretasi Kemenerusan Air Tanah  

Lintasan Jarak (m) Kedalaman (m) Reisistivitas (𝛺𝑚) 
Chargeabilitas 

(msec) 

1 22.5 – 48 5 – 12 22.9 𝛺𝑚 – 30 𝛺𝑚 0 msec 

2 36 – 40.5 5 – 12 22.9 𝛺𝑚 0 msec 

3 22.5 - 45 5 – 12 22. 9 𝛺𝑚 0 msec 

4 21 – 46.5 5 – 12 40 𝛺𝑚 – 43.3 𝛺𝑚 0 msec 

 

Melalui hasil pengolahan 3 dimensi yang telah dilakukan menggunakan software Oasis Montaj 

menghasilkan dua model penampang resistivitas dan polarisasi terimbas yang ditunjukkan oleh Gambar 

4.5  dan Gambar 4.6. Korelasi nilai resistivitas dan chargeabilitas menggunakan metode Krigging dengan 

software Oasis. Kemudian dihasilkan bentuk model 3 dimensi dari ke-empat penampang dengan fitur 

isosurface yang merupakan representasi model dalam bentuk 3 dimensi yang memiliki kesamanaan nilai 

atau dalam hal ini yaitu nilai resistivitas dan chargeabilitas.  Pada hasil pengolahan penampang 3 dimensi 

resistivitas (Gambar 4.5), terlihat bahwa pada lapisan yang di modelkan dengan warna coklat 

diinterpretasi sebagai lapisan lempung pasiran yang terisi oleh air tanah dangkal yang di modelkan 

dengan warna biru sian. Air tanah yang ditunjukkan pada model ini merupakan persebaran air tanah yang 

diasumsikan terkonsentrasi pada lapisan lempung yang berkorelasi dengan nilai resistivitas yang 

dihasilkan pada penampang 2D yaitu berkisar pada rentang nilai 22.9 𝛺𝑚 – 43.3 𝛺𝑚. Lapisan lempung 

pasiran yang tersaturasi oleh air tanah berada pada kedalaman 5 meter – 12 meter.  
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Gambar 4.5 Penampang 3 Dimensi Resistivitas 

Pada hasil pengolahan penampang 3 dimensi polarisasi terimbas (Gambar 4.6), terlihat bahwa 

pada lapisan yang di modelkan dengan warna coklat diinterpretasi sebagai lapisan lempung pasiran yang 

terisi oleh air tanah dangkal yang di modelkan dengan warna biru sian. Pada pemodelan polarisasi 

terimbas 3 dimensi, dapat diasumsikan bahwa keberadaan air tanah pada lapisan lempung terlihat 

menerus mulai dari lintasan 1 sampai dengan lintasan 4. Hal tersebut dikarenakan nilai chargeabilitas 

yang dihasilkan pada penampang 2D, menunjukkan korelasi yang tepat dengan nilai chargeabilitas pada 

penampang 2D yaitu pada setiap penampang benar terdapatnya air tanah pada lapisan lempung pasiran 

yang ditandai dengan nilai chargeabilitas rendah yaitu 0 msec. Lapisan lempung pasiran yang tersaturasi 

oleh air berada pada kedalaman 5 meter – 12 meter. 
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Gambar 4.6 Penampang 3 Dimensi Polarisasi Terimbas 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada daerah penelitian oleh Sumintadireja P. 

dan Irawan D., 2016 diketahui bahwa pengukuran dengan menggunakan metode resistivitas tidak cukup 

untuk memvalidasi keberadaan air tanah, hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut mengindikasikan 

bahwa keterdapatan air tanah yaitu berada pada lapisan di kedalaman 1 meter – 4 meter yang setelah 

dikorelasikan dengan hasil penelitian ini yaitu berada pada lapisan lempung. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan menggunakan integrasi metode resistivitas dan polarisasi terimbas yang dilakukan 

oleh penelitian ini, sehingga diketahui bahwa keberadaan air tanah dangkal yang merupakan sumber air 

dari sumur warga tidak berada pada lapisan lempung, melainkan berada pada lapisan lempung pasiran 

di kedalaman 5 – 12 meter. Validasi ini diperlihatkan oleh kemenerusan air tanah pada penampang 

chargeabilitas 2 dan 3 dimensi yang memiliki nilai chargeabilitas sebesar 0 msec yang terlihat menyebar 

secara lateral pada lapisan lempung pasiran di setiap lintasan (1, 2, 3, dan 4). Dengan hasil yang 

menunjukkan bahwa keberadaan air tanah terdapat pada lapisan lempung pasiran dan lapisan yang 

berada di bawah kolam retensi merupakan lapisan lempung yang tersusun oleh material kedap air 

(impermeable zone), maka dapat diduga kuat bahwa air kolam retensi tidak dapat menginflitrasi ataupun 

berinteraksi dengan air tanah pada lapisan lempung pasiran, sehingga air tanah yang merupakan sumber 

MCK (Mandi Cuci Kakus) warga tidak memiliki potensi untuk tercemari oleh air kolam retensi yang 

memiliki pH relatif tinggi akibat limbah cair domestik.  
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Kemudian, pada penampang resistivitas dan chargeabilitas pada lintasan 1, 3, dan 4 terlihat adanya 

kontras anomali yang memiliki nilai resistivitas berada pada interval pada interval 0.94 𝛺𝑚 – 6.39 𝛺𝑚 

(rendah – sedang) untuk penampang resistivitas dan 0.92 msec – 2.95 msec (tinggi) untuk penampang 

chargeabilitas. Nilai kontras anomali tersebut terletak pada jarak elektroda ke 33 meter – 36 meter dengan 

kedalaman 1 meter – 12 meter. Kontras anomali yang terlihat pada penampang resistviitas dan 

chargeabilitas terlihat menerus secara vertikal kebawah, hal tersebut diduga karena adanya keberadaan 

suatu pondasi yang konduktif. Pondasi pada daerah penelitian merupakan pondasi strauss yang di tanam 

disekeliling kolam retensi situ bugel 2 tahun sebelum penelitian ini dilakukan (Gambar 4.7).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alia F., dkk., (2018) diketahui bahwa untuk kedalaman 

kolan retensi setinggi 2 meter dengan luasan bervariasi di mulai dari 0,48 – Ha – 1,5 Ha, dapat 

divisualisasikan dengan model potongan melintang yang sudah disesuaikan dengan kondisi daerah 

penelitian yang ditunjukkan pada gambar 4.8. 

 

Gambar 4.7 Dokumentasi Lapangan Akan Keberadaan Pondasi 
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Gambar 4.8 Visualisasi Potongan Melintang Daerah Penelitian 
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Penelitian ini juga melakukan forward modelling untuk memvalidasi bahwa keberadaan 

pondasi tidak merupakan barrier yang membatasi antar lapisan yang berada di utara penampang dan 

selatan penampang. Gambar 4.9 merupakan data yang diperoleh dari model sintetik (Gambar 4.9b) 

yang dibuat dengan perangkat lunak Res2DMod untuk menghasilkan penampang dan nilai 

resistivitas semu/apparent resistivity. Kemudian hasil yang diperoleh akan diinversikan dengan 

menggunakan perangkat lunak Res2Dinv, sehingga menghasilkan profil 2D dengan resisvitas 

sebenarnya/true resistivity (Gambar 4.9c). 

 

Gambar 4.9 Forward Modelling; (a) Data Sintetik, (b) Model Sintetik, (c) Hasil Inversi 

penampang profil 2D dengan true resistivity 

Pemodelan dilakukan dengan membuat model sintetik yang diberikan 3 nilai resistivitas yang 

memiliki nilai sebesar 20 𝛺𝑚, 4 𝛺𝑚, dan 100 𝛺𝑚. Berdasarkan pengolahan forward modelling, 

dapat diketahui bahwa dengan adanya sebuah bahan konduktif yang diasumsikan sebagai pondasi 

strauss dengan nilai resistvitas yaitu 4 𝛺𝑚, maka hasil inversi menunjukkan korelasi yang tepat 

dengan hasil yang diperoleh oleh setiap penampang pada lintasan 1, 3, dan 4 bahwa pengolahan data 

akan menunjukkan sebuah anomali yang terlihat seperti menerus secara vertikal ke bawah. 

4.3 Korelasi Potential Hydrogen (pH) dan Total Dissolved Solid (TDS)  

Parameter Potential Hydrogen (pH) merupakan suatu ukuran asam basa air. Besar kecilnya 

nilai pH merupakan suatu indicator penting untuk melihat apakah air berubah secara kimia. Terdapat 

dua penempatan titik pengukuran pH pada daerah penelitian. Uji coba pertama dilakukannya 

pengukuran pada air di kolam retensi yang diduga adanya potensi pencemaran dari limbah air rumah 

tangga warga sekitar situ bugel, kemudian dilakukan pengukuran kedua dari sumur warga daerah 

sekitar air kolam retensi. Berdasarkan hasil pengukuran pH (Tabel 4.2), hasil tidak menunjukkan 

perbedaan yang ekstrim. pH dengan nilai 6 – 8.0 masih tergolong nilai yang normal. Namun, 

berdasarkan (B.S.L. Jenie., Dkk., 1993) diketahui bahwa limbah domestic biasanya mempunyai pH 

mendekati netral yaitu 7.  
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Tabel 4.2 Hasil pH pada daerah penelitian 

Sampel PH Air Kolam Retensi PH Sumur Warga 

1 7.3 6.7 

2 7.1 6.6 

3 7.2 6.7 

 

Parameter Total Dissolve Solid (TDS) merupakan ukuran dari jumlah material yang dilarutkan 

dalam air. Material-material tersebut dapat bersifat organik maupun anorganik. Terdapat dua 

penempatan titik pengukuran TDS pada daerah penelitian, pertama, dilakukan pengukuran di air pada 

kolam retensi kemudian dilakukan pengukuran kedua dari sumur warga daerah sekitar air kolam 

retensi. Pada tabel 4.3, terlihat bahwa nilai TDS yang di ukur pada air kolam retensi memiliki nilai 

yang lebih tinggi yaitu sekitar 670 – 735 ppm, dibandingkan dengan hasil TDS pada sumur warga 

yang memiliki nilai TDS sekitar 423 – 435. Maka dapat diketahui bahwa air tanah warga yang 

memiliki nilai TDS <500 mg/l merupakan air tanah yang tidak tercemar (Sudadi, 2003).  

Tabel 4.3 Hasil TDS pada daerah penelitian 

Sampel TDS Air Kolam Retensi TDS Sumur Warga 

1 670 ppm, 28.9° 423 ppm, 29.5° 

2 718 ppm, 28.8° 424 ppm, 29.3° 

3 734 ppm, 29.1° 435 ppm, 29.3° 

 



 

Universitas Pertamina - 33 

 



 

Universitas Pertamina - 33 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pada kedalaman dimana sumur warga berada memiliki nilai resistivitas 12.1 – 30 𝛺𝑚 yang 

menunjukkan litologi berupa lempung pasiran. Nilai tersebut juga menunjukkan bahwa lapisan 

terisi oleh air, didukung oleh nilai chargeabilitas sebesar 0 msec dan tidak terindikasi tercemar 

oleh air kolam retensi. Selain itu, penelitiain ini juga menunjukkan keberadaan air tanah 

dangkal di lapisan lempung pasiran pada kedalaman 5 – 12 meter, baik pada penampang 

resistivitas maupun polarisasi terimbas.  

2. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat zona kontak antara air tanah dan air kolam retensi 

karena lapisan yang berada dibawah air kolam retensi diasumsikan sebagai lapisan kedap air 

berupa lempung (impermeable zone), sehingga air kolam retensi tidak berpotensi untuk 

menginfiltrasi dalam skala besar ke lapisan yang berada di bawahnya.  

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya ialah:  

1. Dilakukan pemboran yang lebih dalam pada daerah penelitian untuk memvalidasi air tanah 

dangkal yang berada pada kedalaman 5 meter – 12 meter. 

2. Pengolahan data 3D akan menjadi lebih baik apabila ditambahkan data kauisisi crossline 

sehingga mampu merekam event pada kekosongan data antara lintasan inline.  
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