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Abstraksi 

 

Pengambilan air tanah dengan menggali sumur atau sumur bor terkadang kurang 

memberikan hasil yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan penggali atau pengebor 

sumur tidak mengetahui secara pasti dimana dan pada kedalaman berapa air dapat 

ditemukan. Pendugaan kedalaman dan keterdapatan air tanah sangat berguna tuntuk 

memberikan informasi dugaan dimana terdapat air tanah sehingga pembuatan sumur 

dapat lebih efektif dari segi waktu maupun biayanya. Penelitian dilakukan di daerah 

Tegal dimana disana penduduknya sangat padat dan air tanah sangat dibutuhkan oleh 

penduduk. 

Metode pendugaan dilakukan dengan Geo-Electrical Sounding Survey. Pada 

survey ini digunakan konfigurasi elektroda atau geometric factor metode Schlumberger. 

Data diolah dengan sofrware komputer kemudian dibuat dalam 1D section.  Sounding 

point dilakukan pada enam titik yaitu Badur, Bulakban, Suradadi, Kraton, Banjaran, dan 

Debong. Survey memberikan hasil bahwa pada kelima titik air tanahnya dangkal namun 

terdapat satu titik dimana air tanahnya sangat dalam. 

Pendugaan kedalaman muka air tanah freatik dan keterdapatan air tanah dengan 

Geo-Electrical Sounding Survey membutuhkan pengalaman dan ketelitian dalam 

interpretasi data hambatan jenis material. Penelitian lebih lanjut tentang hasil dugaan 

sangat diperlukan mengingat hasil interpretasi data resistivitas yang memiliki tingkat 

deviasi yang tinggi. 

Kata kunci : kedalaman, keterdapatan, muka air tanah freatik, Geo-Electrical Sounding 

Survey. 
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1. Pendahuluan 

Air tanah merupakan kebutuhan hidup yang mutlak harus dipenuhi oleh manusia 

setiap harinya. Pengambilan air tanah dilakukan dengan membuat sumur timba atau 

sumur bor. Pembuatan sumur timba atau sumur bor kadang tidak memberikan hasil 

walaupun sudah dilakukan penggalian atau pengeboran hingga puluhan meter. Hal 

tersebut sudah tentu sangat merugikan mengingat biaya yang telah dikeluarkan selama 

penggalian atau pengeboran. Penelitian dilakukan di daerah Tegal yang berpenduduk 

sangat padat dan membutuhkan air tanah dalam jumlah yang banyak sehingga banyak 

dilakukan pembuatan sumur baik sumur bor maupun sumur timba. Penelitian ini 

dilakukan untuk menduga dimana saja lokasi pada daerah penelitian yang terdapat air dan 

pada kedalaman berapa tanah harus digali atau dibor untuk mendapatkan air. Melalui 

penelitian ini diharapkan pengeboran atau penggalian sumur dapat dilakukan pada zona-

zona yang tepat dengan kedalaman muka air tanah yang dapat diduga. 

 

2. Metode 

Pendugaan area keterdapatan air tanah dan kedalamannya dilakukan dengan geo-

electrical sounding survey. Prinsip dari survey tersebut adalah mengalirkan arus listrik 

kedalam tanah melalui 2 pasang elektroda, sepasang elektroda digunakan untuk 

menyuntikkan listrik dalam tanah dan sepasang elektroda yang lain digunakan untuk 

menangkap arus listrik yang disuntikkan kemudian nilai beda potensial (V), dan arus 

listrik (I) direkam dalam voltmeter dan ampere meter. Pada geo-electrical sounding 

survey, terdapat bermacam-macam konfigurasi susunan elektroda yang sering disebut 

dengan geometric factor yaitu Wenner α, Wenner β, Dipole-Dipole, dan Schlumberger. 

Pada penelitian ini geometric factor (k) yang digunakan adalah Schlumberger. Nilai 

geometric factor (k) untuk Schlumberger dihitung dengan  formula : 

 

k  = π n (n+1) a. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai voltmeter dan ampere meter yang terekam kemudian digunakan untuk menghitung 

apparent resistivity (ρa) 

memiliki nilai hambat jenis yang berbeda

kering, basah, retak-retak, padat, 

dihitung dengan formula 

 

    

    

 

Geo-electrical sounding survey 

masing-masing sounding point

 

Gambar 1. Konfigurasi elektroda 

 

Nilai voltmeter dan ampere meter yang terekam kemudian digunakan untuk menghitung 

ρa) atau hambat jenis material dimana tiap-tiap material akan 

memiliki nilai hambat jenis yang berbeda-beda tergantung jenis dan kondisinya apakah 

retak, padat, cair, dan lain-lain. Nilai apparent resistivity

 : 

ρa  = k R 

 = k (V/I). 

electrical sounding survey dilakukan pada enam titik di daerah Tegal dimana 

sounding point diberi nama sesuai dengan daerah dilakukannya 

Gambar 1. Konfigurasi elektroda Schlumberger dan susunan instrumen 

instrument  alat Geo-Electrical Sounding. 
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Nilai voltmeter dan ampere meter yang terekam kemudian digunakan untuk menghitung 

tiap material akan 

tung jenis dan kondisinya apakah 

apparent resistivity (ρa) 

dilakukan pada enam titik di daerah Tegal dimana 

diberi nama sesuai dengan daerah dilakukannya sounding  

dan susunan instrumen 
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yaitu Kraton, Badur, Debong, Banjaran, Bulakban dan Suradadi. Data sounding dari 

masing-masing titik kemudian diolah dengan menggunakan software komputer dan 

dibuat penampang melintang 1 dimensi. Keberadaan air dapat diduga dari nilai hambat 

jenis material pada masing-masing perlapisan. Nilai hambat jenis dapat dikorelasikan 

dengan jenis material dan kondisinya berdasarkan tabel berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  1. Tabel korelasi material dengan nilai hambat 



 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pendugaan keterdapatan air dan kedalaman muka air tanah freatik berdasarkan 

nilai hambat jenis material dapat dilakukan dengan benar jika kondisi geologis titik 

sounding cukup diketahui. Selain itu dalam interpretasi data resistivitas, digunakan logika 

berpikir untuk mengkorelasikan data resistivitas dengan jenis materialnya. Kondisi 

geologis titik sounding adalah titik sounding berada pada suatu dataran alluvial dengan 

material penyusun utama alluvium berumur 

Slamet. Material alluvium memiliki resistivitas yang bervariasi yaitu 1 hingga 200 

tergantung tekstur dan kondisinya saat kering atau basah. Material alluvium memiliki 

kharakteristik mampu menyimpan air dalam jumlah tertentu tergantung dari tekstur 

material alluvium tersebut secara umum.

bertekstur pasiran akan mampu menyimpan air dalam jumlah banyak, tidak jenuh air, 

sehingga nilai resistivitasnya akan rendah karena mengandung air. Material alluvium 

yang didominasi material bertekstur lempungan akan menyimpan air dalam jumlah 

terbatas, dan jenuh air. Kandungan air pada material lempung akan cenderung lebih 

sedikit dibandingkan denga

lempung seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu menyimpan air dalam jumlah terbatas 

dan jenuh air. Ion-ion air pada material bertekstur lempung akan diikat sehingga daya 

konduktifitas material ter

berdampak pada tingginya nilai hambat jenis material yang lebih tinggi dibandingkan 

material bertekstur pasiran.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendugaan keterdapatan air dan kedalaman muka air tanah freatik berdasarkan 

nilai hambat jenis material dapat dilakukan dengan benar jika kondisi geologis titik 

cukup diketahui. Selain itu dalam interpretasi data resistivitas, digunakan logika 

berpikir untuk mengkorelasikan data resistivitas dengan jenis materialnya. Kondisi 

geologis titik sounding adalah titik sounding berada pada suatu dataran alluvial dengan 

aterial penyusun utama alluvium berumur Holocene dari endapan material Gunungapi 

Material alluvium memiliki resistivitas yang bervariasi yaitu 1 hingga 200 

tergantung tekstur dan kondisinya saat kering atau basah. Material alluvium memiliki 

akteristik mampu menyimpan air dalam jumlah tertentu tergantung dari tekstur 

material alluvium tersebut secara umum. Material alluvium yang didominasi material 

bertekstur pasiran akan mampu menyimpan air dalam jumlah banyak, tidak jenuh air, 

resistivitasnya akan rendah karena mengandung air. Material alluvium 

yang didominasi material bertekstur lempungan akan menyimpan air dalam jumlah 

terbatas, dan jenuh air. Kandungan air pada material lempung akan cenderung lebih 

sedikit dibandingkan dengan material pasiran. Hal tersebut menyangkut sifat material 

lempung seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu menyimpan air dalam jumlah terbatas 

ion air pada material bertekstur lempung akan diikat sehingga daya 

konduktifitas material terhadap aliran listrik rendah. Rendahnya daya konduktifitas 

berdampak pada tingginya nilai hambat jenis material yang lebih tinggi dibandingkan 

material bertekstur pasiran. 
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Pendugaan keterdapatan air dan kedalaman muka air tanah freatik berdasarkan 

nilai hambat jenis material dapat dilakukan dengan benar jika kondisi geologis titik 

cukup diketahui. Selain itu dalam interpretasi data resistivitas, digunakan logika 

berpikir untuk mengkorelasikan data resistivitas dengan jenis materialnya. Kondisi 

geologis titik sounding adalah titik sounding berada pada suatu dataran alluvial dengan 

dari endapan material Gunungapi 

Material alluvium memiliki resistivitas yang bervariasi yaitu 1 hingga 200 Ωm 

tergantung tekstur dan kondisinya saat kering atau basah. Material alluvium memiliki 

akteristik mampu menyimpan air dalam jumlah tertentu tergantung dari tekstur 

Material alluvium yang didominasi material 

bertekstur pasiran akan mampu menyimpan air dalam jumlah banyak, tidak jenuh air, 

resistivitasnya akan rendah karena mengandung air. Material alluvium 

yang didominasi material bertekstur lempungan akan menyimpan air dalam jumlah 

terbatas, dan jenuh air. Kandungan air pada material lempung akan cenderung lebih 

n material pasiran. Hal tersebut menyangkut sifat material 

lempung seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu menyimpan air dalam jumlah terbatas 

ion air pada material bertekstur lempung akan diikat sehingga daya 

hadap aliran listrik rendah. Rendahnya daya konduktifitas 

berdampak pada tingginya nilai hambat jenis material yang lebih tinggi dibandingkan 

Gambar  2. Skala Waktu 

Geologi di daerah Tegal.  
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Berdasarkan hasil pengolahan data Geo-Electrical Sounding yang dilakukan di 

Badur, resistivitas material dalam tanah sangat tinggi pada bagian permukaan yaitu lebih 

dari 5,34 Ωm. Pada kedalaman 0 hingga 4 meter perbedaan nilai resistivitas cenderung 

tegas dimana dalam 1D section ditunjukka dengan perubahan warna yang jelas. Pada 

kedalaman 4 hingga 26 meter nilai resistivitasnya sangat kecil yaitu kurang dari 1,87 Ωm 

serta terdapat perubahan nilai resistivitas yang graduatif. Nilai resistivitas material yang 

rendah dapat dikorelasikan dengan keberadaan air tanah dimana air memiliki nilai 

resistivitas yang rendah dan konduktifitas yang tinggi. Perubahan nilai resistivitas yang 

graduatif pada lapisan material juga menunjukkan bahwa material terpengaruh air yang 

semakin dalam, kandungan airnya semakin tinggi hingga pada 1D section semakin pekat 

warnanya. Maka dapat diduga bahwa muka air tanah freatik dapat ditemukan pada 

kedalaman 4 meter dan lapisan yang mengandung air tanah dapat ditemukan pada 

kedalaman 4 hingga 26 meter dimana pada kedalaman kurang lebih 15 hingga 19 meter 

kandungan airnya sangat tinggi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sounding di Banjaran memberikan hasil bahwa muka air tanah dapat ditemukan 

pada kedalaman 5 meter karena berdasarkan 1D section pada kedalaman tersebut 

ρa 

AB/2 

Gambar 2. Grafik hubungan resistivitas dengan kedalaman serta 1D 

Section di Sounding Point Badur.  
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memliki nilai resistivitas yang rendah yaitu kurang dari 3,652 Ωm hingga nilai resistivitas 

yang terendah pada titik ini yaitu kurang dari 2,738 Ωm pada kedalaman kurang lebih 15 

meter. Keberadaan air juga dapat dilihat melalui pola nilai resistivitas lapisan yang khas. 

Pola yang khas tersebut yaitu nilai resistivitas permukaan tanah yang tinggi kemudian 

pada awalnya nilai resistivitasnya turun atau malah naik secara tajam namun lambat laun 

seiring dengan bertambahnya kedalaman, nilai resistivitasnya berubah secara graduatif. 

Setelah berubah secara graduatif hingga mencapai nilai minimum dari seluruh data 

resistivitas yang diperoleh pada sounding di titik tersebut, nilai resistivitasnya naik 

kembali dengan tajam atau graduatif secara terus-menerus atau  berubah terkadang naik 

dan terkadang turun seiring dengan bertambahnya kedalaman. Sifat khas tersebut 

menunjukkan suatu ciri sifat kantong air atau akuifer. Sifat khas tersebut dapat dilihat 

pada 1D section Debong, Bulakban, Surodadi dan Badur. Pada titik Banjaran ini dapat 

diduga bahwa air tanah mungkin ditemukan pada kedalaman kurang lebih 5 hingga 35 

meter dimana nilai resistivitas berkurang secara graduatif dari kedalaman kurang lebih 5 

meter hingga 15 meter kemudian nilai resistivitas bertambah secara graduatif kembali 

hingga kedalaman 35 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρa 

AB/2 

Gambar 3. Grafik hubungan resistivitas dengan kedalaman serta 1D 

Section di Sounding Point Banjaran. 
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Titik Sounding Bulakban secara umum memiliki pola resistivitas yang sama 

dengan titik-titik sebelumnya. Muka air tanah freatik dapat ditemukan pada kedalaman 7 

meter karena pada kedalaman tersebut nilai resistivitas kurang dari 2,51 Ωm yang 

berangsur-angsur turun hingga ke nilai minimum yaitu kurang dari 2,24 Ωm pada 

kedalaman kurang lebih 25 meter. Pada kedalaman lebih dari 25 meter hingga kedalaman 

55 meter nilai resistivitas berangsur-angsur naik kembali hingga lebih dari 2,51 Ωm. Air 

tanah kemungkinan bisa diperoleh melalui pengeboran atau penggalian sedalam 7 hingga 

55 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Titik Sounding Debong secara umum memiliki pola resistivitas dengan titik 

sounding sebelumnya. Perbedaannya terletak pada kedalaman muka air tanah freatik 

yang sangat dalam yaitu mungkin ditemukan pada kedalaman kurang lebih 35 meter. 

Pendugaan tersebut didasarkan pada 1D section titik Debong yang memiliki nilai 

reisitivitas yang rendah yaitu kurang dari 4,64 Ωm mulai kedalaman 35 hingga nilai 

resistivitas terendah yaitu kurang dari 2,78 Ωm pada kedalaman kurang lebih 70 meter , 

kemudian nilai resistivitas berangsur-angsur naik hingga 4,64 Ωm mulai kedalaman 120 

meter. Berdasarkan 1D section titik Debong, nilai resistivitas terendah yang berangsur-

angsur berkurang terdapat pada kedalaman 35 meter hingga 120 meter sehingga dapat 

ρa 

AB/2 
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diperkirakan bahwa air tanah bisa didapatkan pada penggalian atau pengeboran sedalam 

35 hingga 120 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola resistivitas pada titik Surodadi juga tergolong sama dengan titik-titik 

sounding sebelumnya. Muka air tanah freatik dapat ditemukan pada kedalaman 5 meter 

karena pada kedalaman tersebut nilai resistivitas kurang dari 1,4 Ωm yang berangsur-

angsur turun hingga ke nilai minimum yaitu kurang dari 0,7 Ωm pada kedalaman kurang 

lebih 12 meter. Pada kedalaman lebih dari 25 meter hingga kedalaman 55 meter nilai 

resistivitas berangsur-angsur naik kembali hingga lebih dari 1,4 Ωm. Air tanah 

kemungkinan bisa diperoleh melalui pengeboran atau penggalian sedalam 5 hingga 45 

meter.   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik hubungan resistivitas 

dengan kedalaman serta 1D Section di 

Sounding Point Debong. 

Gambar 5. Grafik hubungan resistivitas 

dengan kedalaman serta 1D Section di 

Sounding Point Suradadi. 
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Pola resistivitas pada titik Kraton berbeda dengan pola resistivitas pada titik-titik 

sebelumnya. Nilai resistivitas di Kraton turun secara drastis hanya pada kedalaman 

beberapa meter saja. Pola resistivitas tersebut juga berbeda dengan pola-pola resistivitas 

titik sebelumnya dimana nilai resistivitasnya tidak berkurang secara drastis. Selain itu 

pada titik ini nilai resistivitas yang sangat rendah terdapat di permukaan yaitu 10 meter 

dengan nilai resistivitas kurang dari 0,7 Ωm. Pola resistivitas di titik Kraton ini adalah 

naik turun secara tajam dengan perbedaan resistivitas yang tajam seiring dengan 

bertambahnya kedalaman. Pada kedalaman 10 m nilai resistivitas tiba-tiba turun sangat 

rendah kemudian makin dalam nilai nya bertambah secara graduatif hingga kedalaman 

lebih dari 59 meter. Pada kedalaman lebih dari 59 meter nilai resistivitasnya bertambah 

secara graduatif namun nilai resistivitas materialnya tinggi yang menunjukkan kandungan 

air semakin sedikit. Muka air tanah freatik kemungkinan dapat ditemukan pada 

kedalaman kurang lebih 9 meter. Air tanah di titik Kraton kemungkinan dapat diperoleh 

dengan pengeboran atau penggalian sedalam 9 hingga 59 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Pengalaman pendugaan material berdasarkan hambatan jenis material dan 

pengetahuan tentang kondisi geologi di titik sounding mutlak diperlukan untuk 

mempertajam hasil pendugaan. Air tanah dapat ditemukan dengan memahami pola khas 

Gambar 6. Grafik hubungan resistivitas 

dengan kedalaman serta 1D Section di 

Sounding Point Kraton. 
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dan kharakteristik hambatan jenis lapisan-lapisan dalam tanah. Keberadaan air tanah erat 

kaitannya dengan penurunan nilai resistivitas dan pola bertambahnya atau berkurangnya 

resistivitas material. Semakin rendah nilai resistivitas maka kandungan air akan makin 

tinggi sedangkan semakin besar nilai resistivitas kandungan air akan makin rendah. 

Semakin rendahnya nilai resistivitas akan berdampak pada semakin tingginya nilai 

konduktivitas, sebaliknya semakin tingginya nilai konduktivitas akan berdampak pada 

semakin rendahnya nilai resistivitas. Muka air tanah freatik di titik Badur, Banjaran, 

Surodadi, Kraton, Bulakban, dan Debong, berturut-turut terdapat pada kedalaman 4 

meter, 5 meter, 5 meter, 10 meter, 7 meter, dan 35 meter. Air tanah pada titik Badur, 

Banjaran, Surodadi, Kraton, Bulakban, dan Debong, berturut-turut terdapat pada 

kedalaman 4 hingga 26 meter, 5 hingga 35 meter, 5 hinggga 45 meter, 10 hingga 59 

meter, 7 hingga 55 meter, dan 35 hingga 120 meter. 

Hasil dari Geo-Electrical Sounding Survey yang dilakukan pada titik Badur, 

Banjaran, Surodadi, Kraton, Bulakban, dan Debong belum sepenuhnya benar karena itu 

masih perlu dilakukan pengkajian ulang dan penelitian serta survey lebih lanjut tentang 

kedalaman muka air tanah freatik dan keterdapatan air tanah disana untuk kajian tentang 

potensi air tanah di daerah tersebut. Hasil pendugaan juga memiliki tingkat deviasi yang 

cukup tinggi karena pendugaan yang dilakukan sepenuhnya didasarkan pada pembacaan 

nilai hambat jenis dan kedalaman pada 1D section yang dihasilkan dari pengolahan data 

yang diperoleh melalui survey menggunakan software komputer. 
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