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INTISARI 
 

Hani Afnita Murti. A.130907002. 2009. “Analisis Pendugaan Potensi Akifer 
dengan Metode Geolistrik Resistivitas Sounding dan Mapping di Kawasan Karst 
Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri” . Tesis Pascasarjana Program Studi 
Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 

Telah dilakukan penelitian mengenai analisis pendugaan potensi akifer 
dengan metode geolistrik resistivitas sounding dan mapping di kawasan karst 
Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui interpretasi data resistivitas 
geolistrik sounding untuk pendugaan potensi akifer karst di Luweng Pace                 
(2) mengetahui interpretasi data resistivitas geolistrik mapping untuk pendugaan 
potensi akifer karst di Luweng Pace. 

Analisis data disajikan dalam analisis interpretasi data geolistrik. 
Interpretasi data geolistrik diartikan sebagai penerjemah bahasa fisis berupa nilai 
tahanan jenis (resistivitas) menjadi bahasa geologi yang lebih umum untuk 
mengetahui potensi akifer karst. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Potensi akifer pengolahan data 
resistivitas secara sounding lintasan 1 dan 2 berada pada rentang nilai 50 – 170 
Wm. Ketebalan batuan karbonat mencapai > 100m, sehingga batuan karbonat pada 
Luweng Pace sangat berpotensi menjadi akifer yang baik yang mensuplai air 
menuju sungai bawah tanah Luweng Pace. (2) Potensi akifer pada pengolahan 
data resistivitas secara mapping yaitu pada kontur isoresistivitas spasi elektroda 
potensial terhadap titk pusat (MN/2) 10 m ditunjukkan pada rentang nilai 
resistivitas 40 – 75 Wm (pola warna biru) dan didapatkan bahwa semakin besar 
spasi elektroda atau semakin dalam lapisan ternyata diikuti oleh anomali potensi 
akifer yang semakin luas atau semakin melebar. Sedangkan pada kontur 
isoresistivitas MN/2 15 m, potensi akifer berada pada rentang nilai resistivitas 50 
– 65 Wm dan didapatkan bahwa kecenderungan potensi akifer masih berada pada 
satuan areal luas yang sama. 
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 The research had been done dealt with analysis on aquifer potency 
prediction using geo-electric resistivity method of sounding and mapping in karsts 
region, Giritontro District, Residency of Wonogiri”. 
 The main objectives are as follows (1) to track down the interpretation of  
sounding geo-electric resistivity   for predicting  the potency of   karsts aquifer in 
Luweng Pace (2) to find out about the  interpretation of  mapping geo-electricity  
resistivity  for predicting the potency of   Karsts aquifer in Luweng Pace 
 Data analysis are presented  in interpretation of geo-electric analysis. 
Interpretation of geo-electric analysis is to  translate physics resistivity value 
become geologic interpretation to describe the potency of karsts aquifer. 
 The result of research  shows that : (1) aquifer potency in resistivity data 
process of  sounding in line 1 and  line 2 is around 50 – 170Wm. The thickness of 
carbonate stones is to reach >100m, so the carbonate stones at Luweng Pace are 
potentially to be good aquifer supplying water to go underground river at Luweng 
Pace. (2) aquifer potency in resistivity data process of  mapping is on iso-
resistivity contour of potential electrode space towards center spot (MN/2) 10m 
which is  around 40 – 75 Wm (blue pattern). It also shows that the more electrode 
space or the deeper layer, the greater or the wider the aquifer potential anomaly. 
Meanwhile the iso-resistivity of MN/2 15m, aquifer potency is around 50 -65Wm. 
It  also denotes  that  the tendency of aquifer potency is still on the same large 
area.  
 
 
Key words: karsts, Luweng Pace, carbonate stones, water potency, aquifer, geo-  
           electricity   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kawasan karst dikenal sebagai suatu kawasan yang unik dan dicirikan oleh 

topografi eksokarst seperti lembah karst, doline, uvala, polje, karren, kerucut karst 

dan berkembangnya sistem drainase bawah permukaan yang jauh lebih dominan 

dibandingkan dengan sistem aliran permukaannya. 

Air bawah tanah (groundwater) di kawasan karst yang tersusun atas 

batuan karbonat (batu gamping), mempunyai sistem hidrologi yang berbeda 

dengan daerah non karstik. Hal ini berhubungan dengan sifat fisik-kimia batu 

gamping. Batu gamping bersifat porous, dan langsung meluluskan air hujan yang 

jatuh dipermukaan tanah melewati rekahan-rekahan pelapisan batuan vertikal dan 

horisontal. Hal ini menyebabkan tidak memungkinkan terdapatnya air di 

permukaan. Kemudian air yang mengalir dibawah permukaan akan terakumulasi 

dalam suatu pola aliran tertentu sebagaimana layaknya sungai permukaan, dengan 

melewati lorong-lorong gua menjadi sungai bawah tanah. Dan setiap musim 

kemarau tiba, timbul masalah kekurangan air karena hilangnya sungai permukaan 

melalui rekahan-rekahan berupa gua yang tersebar diseluruh kawasan .  

Salah satu kawasan karst yang berada di Kabupaten Wonogiri adalah 

kecamatan Giritontro. Giritontro adalah satu dari lima kecamatan langganan 

kekeringan di Kabupaten Wonogiri dan termasuk daerah rawan air 50 – 100% 

(Andi Sungkowo, 2006). Giritontro termasuk dalam wilayah Kabupaten Wonogiri 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



bagian selatan yang merupakan daerah kurang subur dan berbatu kapur sehingga 

sulit ditemukan sumber air permukaan. Penduduknya sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai petani dengan tingkat pendapatan yang rendah sehingga 

bencana kekeringan yang setiap tahun terjadi menimbulkan penderitaan yang 

cukup berat bagi masyarakat. Kecamatan Giritontro sendiri sebenarnya memiliki 

sebaran luweng yang menandakan keterdapatan aliran sungai bawah tanah. Salah 

satu penemuan sungai bawah tanah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri adalah penemuan Luweng Pace dengan sungai bawah tanah 

yang mempunyai debit yang melimpah mencapai 600 liter/detik, dimana yang 

akan diambil untuk perencanaan air bersih hanya 38 liter/detik (Harian 

Joglosemar, 2008). 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

keterdapatan air di kawasan karst justru berkembang di bawah permukaan dan 

terakumulasi pada sungai bawah tanah. Hal ini menandakan bahwa batuan di 

kawasan karst memiliki potensi sebagai akifer (aquifer). Akifer dapat disebut 

sebagai suatu lapisan pembawa air. Lapisan akifer ini, jika dilihat dari segi 

fisisnya merupakan lapisan batuan yang memiliki porositas tertentu yang dapat 

menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah yang cukup. 

Salah satu metode geofisika yang dapat mendeteksi adanya lapisan bawah 

permukaan adalah metode geolistrik resistivitas. Prinsip metode resistivitas adalah 

memanfaatkan adanya kontras resistivitas batuan target terhadap lingkungannya. 

Dengan informasi struktur bawah permukaan maka dapat menduga adanya potensi 

akifer dikawasan karst yang tersusun atas batuan karbonat. Metode resistivitas 
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mapping digunakan untuk mengetahui perbedaan resistivitas arah lateral, 

sedangkan metode resistivitas sounding untuk mengetahui perbedaan resistivitas 

arah vertikal (kedalaman). Metode resistivitas mempunyai beberapa aturan 

konfigurasi elektroda, salah satunya yaitu konfigurasi Schlumberger. Dengan 

penerapan metode ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang adanya 

potensi akifer dan sekaligus memetakan hasil interpretasi data resistivitas. 

 

B. Batasan Masalah 

1. Lingkup daerah penelitian di Luweng Pace di desa Geblug Kecamatan 

Giritontro Kabupaten Wonogiri. 

2. Penelitian dibatasi pada hasil dari lintasan-lintasan data yang diambil pada 

daerah survei. 

3. Pengolahan data menggunakan software Surfer versi 8.0 untuk mapping 

dan software IP2WIN  untuk sounding. 

 

C. Perumusan Masalah 

Kecamatan Giritontro merupakan salah satu kawasan karst yang rawan air 

(kekeringan). Salah satu potensi yang ada di daerah karst adalah air bawah tanah 

yang tersimpan dalam bentukan morfologi karst sungai bawah tanah, dimana 

batuan karbonat bertindak sebagai akifer yang dapat menyimpan dan mengalirkan 

air tanah dalam jumlah yang cukup. Metode geolistrik resistivitas dapat diterapkan 

untuk mengetahui pendugaan adanya potensi akifer dimana salah satu 
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konfigurasinya adalah konfigurasi Schlumberger. Dari permasalahan tersebut, 

dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana interpretasi data resistivitas geolistrik sounding untuk 

mengetahui pendugaan potensi akifer karst di Luweng Pace? 

2. Bagaimana interpretasi data resistivitas geolistrik mapping untuk 

mengetahui pendugaan potensi akifer karst di Luweng Pace? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui interpretasi data resistivitas geolistrik sounding untuk 

pendugaan potensi akifer karst di Luweng Pace. 

2. Mengetahui interpretasi data resistivitas geolistrik mapping untuk 

pendugaan potensi akifer karst di Luweng Pace. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat utama dalam penelitian ini adalah memberikan informasi tentang 

kajian potensi akifer yang dapat diterapkan dengan metode geolistrik sebagai 

survei awal untuk pertimbangan pengambilan potensi air tanah (pemboran) 

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan khususnya dan masyarakat luas umumnya. Selain itu dapat 

digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Karst 

1. Kawasan  Karst 

Karst merupakan istilah dalam bahasa Jerman yang diturunkan dari bahasa 

Slovenia (kras) yang berarti lahan gersang berbatu. Istilah ini di negara asalnya 

sebenarnya tidak berkaitan dengan batugamping dan proses pelarutan, namun saat 

ini istilah kras telah diadopsi untuk istilah bentuklahan hasil proses pelarutan. 

Ford dan Williams (1992) mendefinisikan karst sebagai medan dengan kondisi 

hidrologi yang khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut dan mempunyai 

porositas sekunder yang berkembang baik. 

Karst merupakan daerah berbatuan gamping dan dikenal sebagai kawasan 

yang unik secara geomorfologi karena bentuk lahan permukaannya yang menarik 

dan spesifik yang tidak dapat ditemukan pada unit geomorfologi yang lain. 

Meskipun demikian, karena sifatnya yang mudah larut dalam air, topografi karst 

memiliki sistem air bawah permukaan yang dominan berupa lorong-lorong 

solusional dan sangat rentan terhadap degradasi, terutama terhadap kontaminasi 

air bawah tanah. Hal ini disebabkan karena cepatnya aliran air serta minimnya 

mekanisme filter pada lorong-lorong sistem bawah tanah. Dapat dikatakan bahwa 

kawasan karst  mempunyai karakteristik relief dan drainase yang khas, terutama 

disebabkan oleh derajat pelarutan batu-batuannya yang intensif. 
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Kawasan karst merupakan daerah berbukit-bukit dengan mayoritas jenis 

tanahnya berupa latosol atau tanah lempung yang memiliki kedalaman tanah yang 

minim (rata-rata < 50 cm). Kondisi tersebut ditambah dengan bentuk topografi 

yang berbukit menyebabkan kemampuan lahan untuk pertanian sangat sedikit dan 

lahan sangat rawan terhadap ancaman proses erosi tanah.  

Sifat dari karst adalah : 

1. Adanya karst topografi 

2. Adanya kekar/ diaklas/ rekahan 

3. Mudah larut 

4. Batuan gamping ada yang massif, poros, dan berlapis 

5. Adanya lapisan impermiabel 

Ciri-ciri daerah karst antara lain :  

1. Daerahnya berupa cekungan-cekungan 

2. Terdapat bukit-bukit kecil 

3. Sungai-sungai yang nampak dipermukaan hilang dan terputus ke dalam 

tanah. 

4. Adanya sungai-sungai di bawah permukaan tanah 

5. Adanya endapan sedimen lempung berwama merah hasil dari pelapukan 

batu    gamping.  

6. Permukaan yang terbuka nampak kasar, berlubang-lubang dan runcing. 

Kawasan karst dicirikan oleh morfologi permukaan berupa bukit-bukit 

kerucut (conical hills), depresi tertutup (doline), lembah kering (dry valley) dan 

banyak dijumpai sungai-sungai bawah tanah. Daerah ini sangat dipengaruhi oleh 
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struktur geologi berupa pengkekaran (joint) karena umumnya karst terbentuk pada 

daerah berbatuan karbonat (gamping, dolomit, atau gypsum). Daerah karst ini 

identik dengan lahan yang selama ini dianggap kering, gersang, tandus, kurang 

subur, dan kekurangan air. Meskipun demikian daerah ini mempunyai potensi 

sumberdaya alam yang tinggi terutama sumberdaya mineral batuan karbonat atau 

gamping.  

Kenampakan yang berhubungan dengan karst yaitu : 

1. Terra rosa 

Sisa-sisa material berwarna merah ( soil bersifat lempungan). 

2. Lapies 

Batu gamping yang mempunyai relief tinggi, lubang-lubang. 

Kawasan karst mempunyai beberapa nilai yang sifatnya strategis, yaitu; 

1. nilai ekonomi, berkaitan dengan usaha pertanian, kehutanan, 

pertambangan, pengelolaan air dan pariwisata,  

2. nilai ilmiah, berkaitan dengan ilmu-ilmu kebumian, speleologi, biologi, 

arkeologi dan paleontologi,  

3. nilai kemanusiaan, berkaitan dengan keindahan, rekreasi, pendidikan, 

unsur-unsur spiritual dan agama atau kepercayaan. Pengelolaan daerah 

karst bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan daerah karst, guna 

menunjang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  
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a. Air Tanah Kawasan Karst. 

Proses hidrologi karst dimulai dari pelebaran celah-celah dan rekahan-

rekahan oleh proses pelarutan air hujan terhadap batuan kalsium karbonat. Variasi 

larutan dapat sangat lambat sampai cepat, yang sangat tergantung adanya CO2 

(gas karbondioksida) dalam tanah. Bentukan awal yang terjadi adalah doline atau 

luweng (sinkhole) terutama di persilangan rekahan. Jika doline berdekatan akan 

membentuk uvala, karena sudah terjadi amblesan batu gamping pada musim hujan 

doline dan uvala akan terisi air (menjadi telaga) yang merupakan sumber air 

permukaan daerah karst. 

Air tanah karst secara kualitatif tentunya mempunyai kualitas yang 

umumnya baik. Sebagian besar sumber air tanah karst ini digunakan oleh 

masyarakat sebagai sumber air minum. Umumnya kualitas air tanah karst 

mempunyai konsentrasi unsur Ca (kalsium), Mg (magnesium), dan kesadahan 

yang tinggi. Hal ini sesuai dengan komposisi mineral batuan karbonat yang 

memang didominasi Ca dan Mg. Oleh karena itu sumber air ini bila digunakan 

sebagai air minum sebaiknya diendapkan terlebih dahulu agar konsentrasi dua 

unsur tersebut dapat berkurang. Pencemaran air tanah karst dapat terjadi terutama 

berasal dari daerah imbuhannya, misalnya dari kotoran kelelawar dalam gua, 

penebangan tanaman, penambangan batu gamping dan lainnya.  

Rekahan-rekahan vertikal yang menyatu secara horisontal, akan 

membentuk sistem sungai bawah tanah yang terus mengalir secara gravitatif 

menuju daerah yang lebih rendah (akhirnya ke laut). Pada persilangan rekahan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



umumnya akan membentuk gua-gua akibat proses pelarutan secara horisontal dan 

vertikal.  

b. Jenis Sumber Air Kawasan Karst 

Adapun jenis sumber air kawasan karst berdasarkan keberadaannya 

dibedakan menjadi 2 macam yaitu: 

a. Sumber air permukaan, merupakan simpanan air yang berada pada 

permukaan tanah. Sumber air ini umumnya terdapat di Sinkhole, doline, 

dan uvala.  

b. Sumber air bawah tanah, merupakan simpanan air yang terdapat di dalam 

tanah biasanya di dalam gua-gua atau disebut sungai bawah tanah.  

Potensi air permukaan karst dilihat dari segi kuantitasnya sangat 

dipengaruhi oleh musim, pada musim kemarau jumlah airnya kecil, sedangkan 

pada musim penghujan jumlah airnya besar. Adapun potensi dari segi kualitas, air 

permukaan ini mudah terkontaminasi oleh kondisi lingkungan. 

2. Karstifikasi 

Karstifikasi atau proses pembentukan bentuk lahan karst didominasi oleh 

proses pelarutan. Proses pelarutan batugamping diawali oleh larutnya CO 2  di 

dalam air membentuk H 2 CO 3 .  Larutan H 2 CO 3  tidak stabil terurai menjadi H +  

dan HCO 3
- . Ion H +  inilah yang selanjutnya menguraikan CaCO 3  menjadi Ca +2  

dan CO 3
-2  (Gambar 2.1). 
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Gambar 2.1 Skema proses pelarutan batugamping (Trudgil, 1985 dalam Haryono dan Adji, 2004) 

 Secara ringkas proses pelarutan dirumuskan dengan reaksi sebagai berikut: 

CaCO 3  + H 2 O + CO 2                     Ca +2  + 2 HCO -
3  

Karstifikasi dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, faktor pengontrol dan 

faktor pendorong. Faktor pengontrol menetukan dapat tidaknya proses karstifikasi 

berlangsung, sedangkan faktor pendorong menentukan kecepatan dan 

kesempurnaan proses karstifikasi. 

a. Faktor pengontrol 

1. Batuan mudah larut, kompak, tebal, dan mempunyai benyak rekahan. 

2. Curah hujan yang cukup (> 250 mm/tahun) 

3. Batuan terekspos di ketinggian yang memungkinkan perkembangan 

sirkulasi air/drainase secara vertikal. 

b. Faktor pendorong 

1. Temperatur 

2. Penutupan lahan 
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 Batuan yang mengandung CaCO 3  tinggi akan mudah larut. Semakin 

tinggi kandungan CaCO 3 , semakin berkembang bentuklahan karst. Kekompakan 

batuan menentukan kestabilan morfologi karst setelah mengalami pelarutan. 

Apabila batuan lunak, maka setiap kenampakan karst yang terbentuk seperti 

karren dan bukit cepat hilang karena proses pelarutan itu sendiri maupun proses 

erosi dan gerak masa batuan, sehingga kenampakan karst tidak dapat berkembang 

baik. Rekahan batuan merupakan jalan masuknya air membentuk drainase vertikal 

dan berkembangnya sungai bawah tanah serta pelarutan yang terkonsentrasi. 

Curah hujan merupakan media pelarut utama dalam proses karstifikasi. 

Semakin besar curah hujan, semakin besar media pelarut, sehingga tingkat 

pelarutan yang terjadi di batuan karbonat juga semakin besar. Ketinggian 

batugamping di permukaan menentukan sirkulasi atau drainase secara vertikal. 

Walaupun batugamping mempunyai lapisan tebal tetapi hanya muncul 

beberapa meter di atas muka laut, karstifikasi tidak akan terjadi. Drainase vertikal 

akan terjadi apabila jarak antara permukaan batugamping dengan muka air tanah 

atau batuan dasar dari batugamping semakin besar. Semakin tinggi permukaan 

batugamping yang muncul, semakin besar jarak antara permukaan batugamping 

dengan muka air tanah dan semakin baik sirkulasi air secara vertikal, serta 

semakin intensif proses karstifikasi.  

Temperatur mendorong proses karstifikasi terutama dalam kaitannya 

dengan aktifitas organisme. Daerah dengan temperatur hangat seperti di daerah 

tropis merupakan tempat yang ideal bagi perkembangan organisme yang 

selanjutnya menghasilkan CO 2  dalam tanah yang melimpah. Temperatur juga 
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menentukan evaporasi, semakin tinggi temperatur semakin besar evaporasi yang 

pada akhirnya akan menyebabkan rekristalisasi larutan karbonat di permukaan dan 

dekat permukaan tanah. Adanya rekristalisasi ini akan membuat pengerasan 

permukaan (case hardening) sehingga bentuklahan karst telah terbentuk dapat 

dipertahankan dari proses denudasi yang lain (erosi dan gerak masa batuan). 

Kecepatan reaksi sebenarnya lebih besar di daerah temperatur rendah, 

karena konsentrasi CO 2  lebih besar pada temperatur rendah. Namun demikian 

tingkat pelarutan di daerah tropis lebih tinggi karena ketersediaan air hujan yang 

melimpah dan aktivitas organisme yang lebih besar.  

Penutupan lahan juga merupakan faktor pendorong perkembangan karena 

hutan yang lebat akan mempunyai kandungan CO 2  dalam tanah yang melimpah 

akibat hasil perombakan sisa-sisa organik (dahan, ranting, daun, bangkai 

binatang) oleh mikroorganisme. Semakin besar konsentrasi CO 2  dalam air 

semakin tinggi tingkat daya larut air terhadap batugamping.  

 Faktor-faktor karstifikasi pengaruhnya terhadap proses pelarutan 

ditunjukkan pada gambar 2.2 berikut: 
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Gambar 2.2 Faktor-faktor karstifikasi pengaruhnya terhadap proses pelarutan  

(Trudgil, 1985 dalam Haryono dan Adji, 2004) 
 

3. Hidrologi Karst (Akifer Karst) 

 Sifat batuan karbonat yang mempunyai banyak rongga percelahan dan 

mudah larut dalam air menyebabkan sistem drainase permukaan tidak 

berkembang dan lebih di dominasi oleh sistem drainase bawah permukaan. 

Akifer dapat diartikan sebagai suatu formasi geologi yang mampu 

menyimpan dan mengalirkan airtanah dalam jumlah yang cukup pada kondisi 

hidraulik gradien tertentu (Acworth, 2001 dalam Haryono dan Adji, 2004). 
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Formasi karst dapat disebut sebagai akifer karena dapat menyimpan dan 

mengalirkan air sehingga sebuah sumur atau mataair mempunyai debit air yang 

cukup signifikan. Pada umumnya suatu daerah karst yang baik mempunyai 

kombinasi dua elemen aliran yaitu difusi dan lorong (conduit). 

Besar kecilnya porositas tergantung dari jenis batuan dan matriks pada 

batuan itu sendiri. Akan tetapi, batuan karbonat pada daerah karst tidak semata-

mata tergantung dari matriks batuan, tetapi lebih tergantung pada proses lanjutan 

setelah batuan itu terbentuk atau muncul di permukaan bumi. Secara umum 

porositas batuan dibedakan menjadi dua tipe yaitu : 

a. Porositas primer, yaitu porositas yang tergantung dari matriks batuan 

itu sendiri. 

b. Porositas sekunder, yaitu porositas batuan yang lebih bergantung pada 

proses sekunder seperti adanya rekahan ataupun lorong hasil proses 

solusional. 

Batuan karbonat di daerah karst mempunyai porositas yang lebih besar 

adalah lebih signifikan karena adamya percelahan hasil proses pelarutan sehingga 

lebih cocok digolongkan sebagai porositas sekunder. Batuan gamping yang belum 

terkarstifikasi akan mempunyai nilai porositas yang lebih kecil dibandingkan 

dengan batuan gamping yang telah terkarstifikasi dengan baik. Tabel 2.1 

menyajikan porositas pada beberapa jenis batuan termasuk pada batuan 

gamping/karbonat. 
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Tabel 2.1. Besarnya porositas pada berbagai material batuan. 
Material Porositas (%) 

                              Sedimen tidak kompak 
Kerikil 25 – 40 
Sand 25 – 50 
Silt 35 – 50 
Lempung 40 - 70 
                                           Batuan 
Fractured basalt 5 – 50 
Gamping terkarstifikasi 5 – 50 
Sandstone 5 – 30 
Gamping, dolomit 0 – 20 
Shale 0 – 10 
Fractured crystalline rock 0 – 10 
Dense crystalline rock 0 – 5 
Sumber : Acworth, 2001 dalam Haryono dan Adji, 2004 

Pada batuan karst memiliki tipe porositas yang tergantung dari arah dan 

kedudukan percelahan (cavities) yang terbentuk karena proses solusional. Seiring 

waktu, jika sistem percelahan masih memungkinkan untuk berkembang maka 

besarnya porositas sekunder juga semakin besar.  Pada akifer karst, batuan 

memiliki sifat heterogen anisotropis. Heterogen karena nilai K '  (permeabilitas) 

bervariasi pada suatu titik pada formasi batuan. Anisotropis karena nilai K '  

tergantung atau bervariasi tergantung kedudukan dan arah terhadap formasi 

batuan. 

Akifer karbonat dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem air tanah dan 

setting hidrologi. Air tanah bergerak dalam akifer karbonat dengan aliran difusi, 

aliran yang lambat atau aliran bebas.  

1. Aliran difusi 

Aliran difusi terjadi dalam batuan yang tingkat kelarutannya rendah seperti 

batu gamping menyerpih atau dolomit kristalin. Pada aliran difusi akifer 

karbonat, jarang ada saluran yang terintegrasi, guanya kecil tidak beraturan 
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yang mana sering kali hanya modifikasi kekar secara pelarutan. Aliran 

difusi digambarkan pada gambar 2.3 berikut: 

 
Gambar 2.3. Aliran difusi dalam akifer karbonat 

2. Aliran lambat 

Akifer aliran lambat dicirikan dengan aliran lambat oleh lingkungan artesis 

atau dalam lapisan yang tipis diantara batuan yang kedap. Aliran lambat 

akifer karbonat memiliki jaringan pola gua karena rendahnya pengisian 

yang terpusat, yang mana dihalangi oleh lembaran batuan dasar yang 

permeabilitasnya rendah. Oleh karena itu, pelarutan berada sepanjang 

kekar yang ada dan membangkitkan sebuah jaring perguaan yang padat. 

Aliran lambat digambarkan pada gambar 2.4 berikut: 

 
Gambar 2.4 Aliran lambat dalam akifer karbonat 
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3. Aliran bebas 

Akifer karbonat yang mengalir lambat memiliki perkembangan sistem 

drainase bawah permukaan yang baik serupa polanya dengan sistem 

drainase permukaan. Input ke bawah permukaan dapat dari menghilangnya 

air permukaan, seperti aliran dari sinkhole dan infiltrasi pada umumnya. 

Dalam tipe akifer ini, tapak aliran air tanah diperlebar oleh pelarutan 

menjadi sebuah sistem saluran yang terintegrasi dengan baik. Aliran bebas 

digambarkan pada gambar 2.5 berikut: 

 
Gambar 2.5. Aliran bebas dalam akifer karbonat 

 

4. Sungai Bawah Tanah 

Menurut Eko Ridarso (1996) sungai bawah tanah daerah karst tropik 

berasal dari aliran permukaan pada waktu musim hujan yang masuk melalui 

celah-celah batugamping, kadang-kadang sungai tersebut hilang sebagian atau 

seluruhnya ke dalam tanah melalui rekahan-rekahan dan atau depresi-depresi. 

Depresi tersebut menstransfer sejumlah besar air permukaan menjadi air bawah 

tanah. Air bawah tanah merembes melalui celah-celah (cracks) menurut 
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kemiringan lapisan batuan (dip) hingga menjadi aliran air bawah tanah. Aliran air 

ini berfluktuasi menurut musim dan mengalir melalui sesar, retakan, kekar, dan 

atau celah antar bidang perlapisan (parting). Gambaran sungai bawah tanah 

disajikan pada gambar 2.6 berikut:  

 
Gambar 2.6 Sungai bawah tanah kawasan karst (ASC, 2006) 

Fenomena struktur batuan seperti jejak-jejak linier akan berpengaruh 

terhadap tangkapan dan distribusi aliran air bawah tanah kawasan karst. Hal ini 

disebabkan karena jejak-jejak linier memiliki peran tersendiri dalam menetukan 

alur infiltrasi dan perkolasi yang potensial terhadap aliran air bawah tanah. Suatu 

akifer yang memiliki retakan-retakan dalam jumlah besar maka arah dan jalur 

aliran air bawah tanah di dalamnya akan sangat ditentukan oleh retakan-retakan 

dan struktur batuan itu sendiri. Jejak-jejak linier ini meliputi jejak-jejak kekar, 

retakan dan pola kelurusan. Jejak-jejak retakan merupakan perkembangan lebih 

lanjut dari jejak-jejak kekar. Terkonsentrasinya jejak-jejak kekar pada jejak-jejak 

retakan akan mengakibatkan proses solusional di sepanjang jejak-jejak retakan 

tersebut. Selanjutnya menjadi saluran bawah tanah yang dialiri air selama kurun 

waktu tertentu mengakibatkan munculnya sungai bawah tanah. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberadaan sungai bawah tanah disajikan pada gambar 2.7 berikut: 
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Gambar 2.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan sungai bawah tanah  
( Eko Ridarso, 1996) 

Suatu kawasan karst yang memiliki tingkat solusional tinggi berpotensi 

memiliki sejumlah besar air tanah, sedangkan kawasan karst yang memiliki 

tingkat solusional kecil mempunyai keadaan yang sebaliknya. Air hujan yang 

jatuh di kawasan yang memiliki tingkat solusional batugamping tinggi secara 

relatif memiliki potensi jumlah air yang cukup besar untuk menjadi aliran air 

bawah tanah dan selanjutnya menjadi sungai bawah tanah. Sehingga dengan 

sendirinya suatu kawasan karst yang memiliki tingkat porositas yang besar akan 

memiliki konduktivitas hidraulik yang lebih besar dibandingkan dengan kawasan 

karst yang memiliki tingkat porositas yang lebih rendah. 

Proses pelarutan terjadi pada retakan-retakan yang lebar dan atau depresi 

karst. Batuan yang retak-retak atau pecah di sepanjang suatu daerah akan 

meneruskan air hujan melalui bagian ini dan akhirnya bentuk permukaan akan 
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mengikuti tingkat pelarutan (solubility). Karakteristik umum bentukan-bentukan 

pada batugamping adalah luweng (sinkhole). Depresi-depresi karst berkembang 

pada titik-titik yang lemah sebagai akibat hasil pelarutan yang selektif. 

Seperti layaknya sungai permukaan, sungai bawah tanah juga memiliki 

Daerah Tangkapan Air dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Ada beberapa faktor 

yang berpengaruh terhadap jumlah air yang dapat disimpan dan lama waktu 

tinggalnya (residence time). Di permukaan, faktor yang berpengaruh adalah 

tanaman penutup, tanah penutup, dan bentuk lahan. Faktor lain adalah jenis batu 

gamping (tiap jenis batu gamping memiliki angka porositas berbeda), luas sebaran 

dan ketebalan batu gamping.  

Sungai bawah tanah pada kawasan karst sangat penting keberadaannya 

dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar akan air bersih. Oleh karena itu, 

perlu adanya pendayagunaan dan pengembangan dari manfaat sungai bawah tanah 

karena sungai bawah tanah merupakan suplai utama akan kebutuhan air bersih 

penduduk sekitar seperti untuk kegiatan pertanian, mencuci, memasak, air minum 

dan sebagainya. Selain untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari akan air, 

sungai bawah tanah juga dapat dimanfaatkan dalam bentuk lain, seperti : 

1. Digunakan sebagai sumber pembangkit listrik dengan distribusi 

pembagian jumlah daya yamg mereka kelola swadaya.  

2. Untuk industri, misalkan dapat dimanfaatkan pabrik semen. 

3. Sebagai laboratorium alam, sungai bawah tanah memiliki biota, sistem 

hidrologi dan unsur lain yang spesifik. Berbagai ilmu yang menyangkut 

biota, gua beserta lingkungannya, genesa gua dan lain sebagainya terdapat 
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satu unifikasi ilmu pengetahuan yang masih terus digali dan 

dikembangkan yaitu speleologi. 

4. Untuk wisata umum 

5. Wisata minat khusus, untuk penggemar kegiatan alam bebas (caving, cave 

diving, black water rafting). Berbagai macam kondisi yang multikomplek 

cukup menantang untuk penggemar kegiatan alam bebas.  

Asas ketiga lingkungan menyangkut sumber alam menyebutkan bahwa 

materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman termasuk sumber alam 

(Prabang, 2008). Kawasan karst sendiri merupakan suatu potensi sumber alam 

yang patut dijaga kelestariannya.   

B. Geolistrik Resistivitas 

Metode geolistrik adalah salah satu metode geofisika yang didasarkan 

pada penerapan konsep kelistrikan pada masalah kebumian. Tujuannya adalah 

untuk memperkirakan sifat kelistrikan medium atau formasi batuan bawah 

permukaan terutama kemampuannya untuk menghantarkan atau menghambat 

listrik (konduktivitas atau resistivitas). 

Aliran listrik pada suatu formasi batuan terjadi terutama karena adanya 

fluida elektrolit pada pori-pori atau rekahan batuan. Oleh karena itu resistivitas 

suatu formasi batuan bergantung pada porositas batuan serta jenis fluida pengisi 

pori-pori batuan tersebut. Batuan porous yang berisi air atau air asin tentu lebih 

konduktif (resistivitasnya rendah) dibanding batuan yang sama yang pori-porinya 

hanya berisi udara (kosong). Temperatur tinggi akan lebih menurunkan resitivitas 
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batuan secara keseluruhan karena meningkatnya mobilitas ion-ion penghantar 

muatan listrik pada fluida yang bersifat elektrolit. 

Cara kerja metode geolistrik secara sederhana dapat dianalogikan dengan 

rangkaian listrik. Jika arus dari suatu sumber dialirkan ke suatu beban listrik 

(misalkan kawat seperti terlihat pada Gambar 2.8) maka besarnya resistansi dapat 

diperkirakan berdasarkan besarnya potensial sumber dan besarnya arus yang 

mengalir. Dalam hal ini besaran resistansi tidak dapat digunakan untuk 

memperkirakan jenis material karena masih bergantung ukuran atau geometrinya. 

Untuk itu digunakan besaran resistivitas yang merupakan resistansi yang telah 

dinormalisasi terhadap geometri. 

 
Gambar 2.8 Analogi rangkaian listrik sebagai prinsip metode geolistrik (Bakrie, 2008) 

Dalam prakteknya pengukuran geolistrik dilakukan dengan mengalirkan 

arus ke dalam tanah melalui 2 elektroda arus (C1 dan C2) dan responsnya (beda 

potensial) diukur melalui 2 elektroda yang lain (P1 dan P2). Berdasarkan 

konfigurasi elektroda dan respons yang terukur maka sifat kelistrikan medium 

bawah permukaan tersebut dapat diperkirakan. Prinsip pengukuran geolistrik 

disajikan pada gambar 2.9 berikut: 
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Gambar 2.9  Prinsip pengukuran geolistrik (Bakrie, 2008) 

Hasil pengukuran geolistrik tidak dapat digunakan secara pasti untuk 

menentukan jenis batuan, mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi 

resistivitas batuan. Namun demikian metode geolistrik dapat dimanfaatkan untuk 

memperkirakan adanya formasi batuan yang mengandung air (akifer) dalam 

eksplorasi air tanah, adanya formasi batuan yang berasosiasi dengan zona 

mineralisasi dalam eksplorasi mineral. Dalam studi rekayasa dan lingkungan 

metode geolistrik juga berperan untuk memperkirakan kebocoran bendungan, 

dispersi fluida polutan dan sebagainya. 

1. Konsep Teori Geolistrik Resistivitas 

Resistivitas suatu bahan adalah besaran atau paramater yang menunjukkan 

tingkat hambatannya terhadap arus listrik. Bahan yang mempunyai resistivitas 

makin besar, berarti makin sukar untuk dilalui arus listrik (Waluyo dan Hartantyo, 

2000).  

Pengukuran resistivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama yang 

berkaitan dengan hantaran elektrolit ( conduction of electrolyte ). Nilai resistivitas 

batuan terutama ditentukan oleh materi penyusun batuan dan nilai resistivitas 

masing-masing. Kebanyakan batuan yang ada dalam bumi adalah isolator, tetapi 
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mempunyai pori-pori yang berisi fluida terutama air. Hantaran listrik pada batuan 

banyak ditentukan oleh distribusi elektrolit dalam pori-pori batuan. Pada dasarnya 

hantaran listrik  batuan yang kering lebih rendah dari pada batuan yang berisi 

airtanah. Jika elektrolit yang ada dalam pori-pori batuan bersifat konduktif garam 

ataupun kadar mineral yang tinggi  maka akan menaikkan daya hantar listrik 

batuan tersebut. 

Prinsip kerja dari metode resistivitas adalah mengalirkan arus listrik ke 

dalam bumi melalui dua elektroda arus, kemudian beda potensialnya diukur 

melalui dua elektroda potensial, sehingga nilai resistivitasnya dapat dihitung. 

Resistivitas ( tahanan jenis ) merupakan suatu besaran yang menunjukkan tingkat 

hambatan terhadap arus listrik dari suatu bahan, yang diberi simbol ρ. Hambatan  

listrik R suatu bahan berbanding lurus dengan panjang penghantar L dan 

berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar A (Gambar 2.10), yang 

didefinisikan sebagai berikut (Zohdy, dkk., 1980): 

 
Gambar 2.10 Material  homogen yang dialiri arus memiliki luas penampang A, panjang L dan 

ujung-ujung permukaannya memiliki beda potensial rV (Zohdy, dkk., 1980) 
 

Perumusan hambatan listrik diberikan melalui persamaan 2.1, yaitu: 

A
L

R r= .......................................................................(2.1) 
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di mana:  

ρ    : Resistivitas material ( mW ) 

R : Hambatan listrik (W )  

L : Panjang material (m) 

A : Luas penampang material (m2) 

Menurut Hukum Ohm untuk rangkaian listrik yang dialiri arus I dan memiliki 

hambatan listrik R  memiliki beda potensial :  

RIV .=   

atau 

I
V

R = ............................................................................(2.2) 

maka dari persamaan (2.1) dan (2.2) diperoleh: 

A
I

L
V r
= .........................................................................(2.3) 

Potensial di suatu titik yang ditimbulkan oleh arus pada medium homogen 

isotropis, hanya ditentukan oleh jarak dari sumber arus ke titik pengukuran, maka 

potensial akan berkurang sepanjang r. Apabila panjang lapisan homogen dalam 

persamaan (2.3) dianggap menuju nol dengan mendefinisikan Shell tipis dengan 

ketebalan dr  ( Gambar 2.11) maka persamaan (2.3) dapat ditulis sebagai berikut: 

J
dr
dV

r= .......................................................................(2.4) 

dengan J adalah rapat arus (I/A) yaitu arus persatuan penampang. 
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Gambar 2.11   Aliran arus listrik pada elektroda tunggal (Reynolds, 2002 dalam Asmanto, 2003) 

Selanjutnya arus I dialirkan ke dalam medium (Gambar 2.11), maka arus 

akan mengalir secara radial dan seketika terdistribusi merata (uniform) 

membentuk setengah bola. Pada jarak r, jauh dari sumber arus, luas permukaan 

setengah bola 22 rp  maka rapat arus J
r
menjadi : 

r
r 

I
 J

)r
22 p

= .............................................................(2.5) 

persamaan (2.5) disubstitusi ke dalam persamaan (2.4), maka diperoleh: 

22 r
I

dr
dV

p
r

= ...................................................................(2.6) 

dengan mengintegralkan persamaan (2.6), diperoleh: 

C
rπ

ρΙ
V +=

2
...............................................................(2.7) 

potensial pada jarak r (di titik P dalam Gambar 2.12) dari titik sumber arus C1 

adalah : 

dengan mempertimbangkan syarat batas, bila ~®r , maka V = 0 dan C = 0. 

persamaan (2.7) menjadi: 
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rπ
ρΙ

V
2

= .....................................................................(2.8)  

 
Gambar 2.12   Potensial pada jarak r di titik P. (Sarma, 1997 dalam Asmanto, 2003) 

2.  Beda  Potensial Dua Elektroda 

Dari persamaan (2.8) dapat diturunkan rumus untuk potensial yang 

ditimbulkan oleh dua elektroda arus (+I dan –I pada Gambar 2.13) di titik P1 

adalah sebagai berikut: 

úû

ù
êë

é
-=

21

11
21 rr

I
VP p

r
......................................................(2.9) 

sedang potensial dititik P2 dirumuskan sebagai berikut: 

ú
û

ù
ê
ë

é
-=

43

11
22 rr

I
VP p

r
......................................................(2.10) 

 
Gambar 2.13 Susunan elektroda arus dan elektroda potensial dalam pengukuran resistivitas 

(Telford, dkk., 1976) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



maka beda potensial di antara dua elektroda potensial (P1 dan P2) adalah: 

  21 VpVpV -=D ................................................(2.11) 

sehingga : 

ú
û

ù
ê
ë

é
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
--÷÷

ø

ö
çç
è

æ
-=D

4321

1111
2 rrrr

I
V

p
r

............................................(2.12) 

Berdasarkan persamaan (2.4, 2.5 dan 2.6) maka besarnya tahanan jenis semu 

adalah (Telford, dkk., 1976) : 

1

4321

1111
2

-

÷
ø

ö
ç
è

æ
+--

D
=

rrrrI
V

a pr ............................................(2.13) 

Dimana K merupakan faktor geometri yang nilainya adalah : 

I
V

Ka

D
=r .............................................................................(2.14) 

sehingga dapat disimpulkan: 

1

4321

1111
2K

-

÷
ø

ö
ç
è

æ
+--=

rrrr
p  ..................................................(2.15) 

dimana :  

rV = Beda potensial antara P1 dan P2 (volt) 

I  = Besarnya arus yang dialirkan melalui arus C1 dan C2 (ampere) 

r 1  = Jarak antara C1 dan P1 (meter) 

 r 2  = jarak antara C 2 dan P 1 (meter) 

r 3  = jarak antara C 1 dan P2 (meter) 

r 4   = jarak antara C 2 dan P 2 (meter) 
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Letak kedua elektroda potensial terhadap letak kedua elektroda arus 

mempengaruhi besar beda potensial terhadap letak kedua elektroda arus disebut 

Faktor Geometri (Lilik Hendrajaya dan Idam Arif, 1990). 

3. Konsep Resistivitas Semu  

Dalam eksplorasi geolistrik, jarak elektroda jauh lebih kecil daripada jejari 

bumi, sehingga bumi dapat dianggap sebagai medium setengah tak berhingga. 

Persamaan (2.12) dipergunakan untuk material yang homogen isotropik, sehingga 

resistivitas yang terukur merupakan resistivitas sesungguhnya (true resistivity) 

dan tidak bergantung pada spasi elektroda.  

Pengukuran dengan konfigurasi apapun (pada medium setengah tak 

berhingga) harus memberikan harga true resistivity yang sama. Pada 

kenyataannya, obyek yang diukur adalah bumi atau tanah yang umumnya 

berlapis, terdiri dari lapisan-lapisan dengan ρ yang berbeda-beda, sehingga 

perandaian bahwa mediumnya adalah homogen tidak terpenuhi. Potensial yang 

terukur merupakan pengaruh dari lapisan-lapisan tersebut. Karenanya, harga 

resistivitas yang diukur seolah-olah merupakan harga resistivitas untuk satu 

lapisan saja, disebut resistivitas semu (apparent resistivity). Nilai resistivitas semu 

tergantung pada tahanan jenis lapisan-lapisan pembentuk formasi geologi 

(subsurface geology) dan spasi serta geometrik elektroda (Waluyo, dkk., 2005).  

 Resistivitas semu (ρa) yang dihasilkan oleh setiap konfigurasi akan 

berbeda walaupun jarak antar elektrodanya sama. Untuk medium berlapis, harga 

resistivitas semu merupakan fungsi jarak antar elektroda arus. Untuk jarak yang 

kecil akan memberikan ρa yang harganya mendekati  ρ batuan di dekat permukaan, 
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sedang untuk jarak bentangan yang besar, ρa yang diperoleh akan mewakili ρ 

batuan yang lebih dalam (Waluyo, dkk., 2005). Bentuk umum resistivitas semu : 

I
V

Ka

D
=r  (persamaan 2.14)     

di mana :  

r a : Resistivitas semu (Wm) 

K : Faktor geometri 

ΔV : Beda potensial  (V) 

I : Kuat arus (A) 

 

4. Konfigurasi Schlumberger 

 Untuk konfigurasi elektroda Schlumberger, jarak antara elektroda arus 

dengan elektroda potensial ( 11PC  dan 22PC ) adalah sama, sedangkan untuk jarak 

antar elektroda potensial satu dengan elektroda potensial lainnya ( 21PP ) lebih kecil 

dibandingkan jarak antara arus dengan elektroda potensial ( 11PC  dan 22PC ), 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.14 berikut: 

 
Gambar 2.14. Susunan elektroda konfigurasi Schlumberger 
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Untuk konfigurasi Schlumberger, Sehingga harga K (faktor geometri) dapat 

ditentukan sebagai berikut : 

ú
û

ù
ê
ë

é
+--

=

22122111

1111

2

CPCPCPCP

Ks

p
...................................... (2.16) 
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2p

....................................(2.17) 

    
( )

a
ab

Ks 4
2 22 -

=
p

 ................................................................ (2.18) 

( )
a

ab
Ks 2

22 -
=
p

 ........................................................... (2.19) 

Dari persamaan (2.14) dan (2.19), didapatkan perumusan : 

( )
I
V

a
ab

s

D-
=

2

22p
r .......................................................(2.20) 

Dimana sr  adalah nilai resistivitas semu konfigurasi Schlumberger (Telford, 

dkk., 1976). 

C. Kerangka Berpikir 

 Kecamatan Giritontro merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Wonogiri bagian selatan yang selalu kekurangan air bersih pada musim kemarau 

dan merupakan kawasan karst (batuan karbonat). Sebenarnya potensi air di 

kecamatan ini sangat besar tetapi sebagian besar terakumulasi pada sistem 

drainase bawah permukaan berupa sungai bawah tanah, salah satunya adalah 

adanya penemuan sungai bawah tanah Luweng Pace dengan debit yang relatif 
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melimpah . Dengan adanya sistem hidrologi yang khas berupa keterdapatan 

sungai bawah tanah, maka batuan karbonat yang menyusun kawasan karst tersebut 

dapat dikatakan bertindak sebagai akifer.   

Penerapan metode geolistrik konfigurasi Schlumberger dapat digunakan 

untuk mengetahui informasi struktur bawah permukaan salah satunya untuk 

menduga potensi akifer batuan. Diagram kerangka berpikir disajikan pada gambar 

2.15 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.15. Diagram kerangka berpikir 

Interpretasi Resistivitas Batuan 
Bawah Permukaan 

Potensi Akifer Batuan 

Interpretasi  
Data Resistivitas  
secara Vertikal 

Interpretasi  
Data Resistivitas 

secara Lateral 

Temuan sungai bawah tanah 
Luweng Pace di Kecamatan 
Giritontro (Kawasan Karst) 

Metode Geolistrik Konfigurasi 
Schlumberger 

Pendugaan Akifer Karst 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2008 hingga Januari 2009. 

Pengambilan data geolistrik dilaksanakan pada tanggal 25 – 29 Desember 2008. 

Lokasi penelitian di Luweng Pace Dusun Geblug Kelurahan Giritontro Kecamatan 

Giritontro Kabupaten Wonogiri.  

 

B. Peralatan Penelitian 

Peralatan geolistrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Resistivitymeter OYO model 2119C McOHM-EL serta kelengkapannya (gambar 

3.1).  

 

Gambar 3.1  Peralatan Penelitian (foto diambil tanggal 1 Desember 2008) 
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Keterangan : 

1 : Rol kabel : sebagai penghubung instrumen resistivitimeter dengan 

elektroda-elektroda 

2 : Tool sheet : untuk memperbaiki kerusakan konektor 

3 : ACCU 12 V : sebagai sumber tegangan bagi instrumen 

resistivitimeter OYO. 

4 : Rol meter : untuk mengukur jarak antar titik ukur dan lebar spasi 

elektroda-elektroda 

5 : Resistivitymeter  OYO Model 2119C McOHM-EL : untuk 

mengukur beda potensial 

6 : Multimeter : untuk memeriksa hubungan antara instrumen 

resistivitimeter dengan elektroda-elektroda 

7 : Elektroda : sebagai terminal untuk mentransmisikan arus listrik dan 

mengukur potensial yang timbul 

8 : Palu : untuk membantu menancapkan elektroda 

Peralatan pendukung lain: 

a. GPS Garmin Model GPS II plus, untuk menentukan posisi titik ukur. 

b. Handy Talky, sebagai alat bantu komunikasi antara operator 

instrumen resistivitimeter OYO dengan elektroda-elektroda. 

c. Kalkulator, Lembar Tabel Data, Kertas Bilog, Alat Tulis; untuk 

mencatat data pengukuran dan melakukan perhitungan interpretasi 

pendahuluan. 

d. Kompas, untuk membantu mengontrol kelurusan lintasan pengukuran 
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dan bentangan elektroda. 

e. Flashdisk untuk menyimpan data pengukuran sebagai backup. 

 

C. Prosedur Penelitian 

1.  Survei Pendahuluan 

 Survei pendahuluan ditujukan untuk pengambilan data geolistrik, meliputi 

pengamatan lokasi yang akan dijadikan area penelitian, sehingga dengan adanya 

perkiraan awal ini nantinya akan dapat diperhitungkan panjang lintasan 

pengambilan data dan arah bentangannya sesuai dengan morfologi daerah sekitar. 

Untuk pendugaan awal keterdapatan akifer di tentukan pada lokasi yang memiliki 

keterdapatan luweng sebagai indikasi adanya sungai bawah tanah. Survei 

pendahuluan perlu dilakukan untuk mempermudah dalam proses pengambilan 

data. Survei pendahuluan dilakukan pada bulan November 2008. 

2. Pengambilan Data Penelitian 

 Data penelitian berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder yang 

digunakan untuk menggambarkan deskripsi daerah penelitian berupa data-data 

seperti : curah hujan, peta, jumlah penduduk, penggunaan lahan, dan referensi 

sekunder lainnya yang terkait dengan penelitian. Sedangkan data primer berupa 

data geolistrik. Data penelitian ini adalah data resistivitas konfigurasi 

Schlumberger dengan metode mapping dan sounding. Data penelitian meliputi 

AB/2 (jarak elektroda arus terhadap titik pusat), MN/2 (jarak elektroda potensial 

terhadap titik pusat), I (arus), V (beda potensial), K (faktor geometri), dan ρ 

(tahanan jenis). Selama pengambilan data, dilakukan kontrol kurva resistivitas 
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dengan menggunakan kertas bilog untuk menghindari kesalahan pengukuran 

(error), dimana jika pada saat data diambil, nilai resistivitas semu terukur tiba-tiba 

mengalami lonjakan secara drastis atau trend kurva membentuk kemiringan ≥ 45º, 

hal itu berarti data tersebut merupakan data error yang perlu dilakukan  

pengecekan dan pengukuran ulang, hingga keseluruhan data yang diambil kurva 

resistivitasnya memiliki kurva yang halus (smooth). Lintasan ditentukan sebanyak 

2 lintasan dengan jumlah titik pengambilan data yaitu 10 titik.  

3.  Pengolahan Data 

 Pengolahan data sekunder dan primer menggunakan program komputer 

seperti : Microsoft Excell, Corel Draw x4, IP2WIN version 2.6.3a, Map Info, 

ArcGIS  dan Surfer version 8.0.  

4.  Analisis Data 

 Analisis data disajikan dalam analisis interpretasi data geolistrik. 

Interpretasi data geolistrik diartikan sebagai penerjemah bahasa fisis berupa nilai 

tahanan jenis (resistivitas) menjadi bahasa geologi yang lebih umum untuk 

mengetahui potensi akifer. 

 

D. Diagram Alir Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan tahapan prosedur kerja seperti pada gambar 

3.2 di bawah ini : 
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Gambar 3.2 Diagram alir penelitian 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 

 

A. Letak 

 Daerah penelitian berada di dusun Geblug, Kelurahan Giritontro, 

Kecamatan Giritontro ditunjukkan pada Peta Administrasi Kelurahan Giritontro, 

Kecamatan Giritontro (lampiran A). Daerah penelitian merupakan daerah dengan 

bentuklahan karst yang berada di kawasan karst Gunung Sewu (Pegunungan 

Seribu) dan secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa 

Tengah. Lokasi pengambilan data geolistrik berada pada sekitar mulut (entrance) 

Luweng Pace (Gambar 4.1) 

 
Gambar 4.1 Lokasi Luweng Pace (foto diambil tanggal 25 Desember 2008) 

 

B. Kondisi Iklim 

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketersediaan sumberdaya air adalah 

iklim. Iklim merupakan gabungan berbagai kondisi cuaca sehari-hari atau dapat 
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dikatakan iklim adalah rata-rata cuaca (Wisnubroto, 1981). Cuaca adalah kondisi 

udara pada suatu tempat dan waktu tertentu, umumnya kondisi harian. Unsur 

penyusun iklim yang juga merupakan unsur penyusun cuaca adalah curah hujan, 

kelembaban udara, suhu udara, dan kecepatan angin. 

 Iklim merupakan suatu proses pertukaran energi dan lengas antara bumi 

dan atmosfer dalam periode yang panjang, dan cakupan daerah yang luas. Unsur 

pembentuk iklim sama dengan unsur cuaca. Unsur cuaca yang sering digunakan 

sebagai dasar pengklasifikasian iklim oleh beberapa ahli, seperti Kőppen dan 

Thornwaite adalah temperatur dan curah hujan. Klasifikasi iklim di Indonesia 

pada umumnya hanya memakai unsur iklim curah hujan karena kondisi curah 

hujan yang sangat berubah dengan musim, sedangkan suhu udara di Indonesia 

sepanjang tahun relatif konstan. 

Menurut Samodra (2003), faktor iklim melalui air hujan dan suhu sangat 

berpengaruh dalam proses pelarutan batugamping atau senyawa karbonat lainnya. 

Proses pelapukan dan pelarutan batuan karbonat di daerah iklim bertropis basah 

lebih cepat dibanding dengan daerah lainnya yang beriklim tropis bermusim, 

karena suhu lingkungan yang meningkat menyebabkan reaksi kimia dan biokimia 

di kawasan batuan karbonat berjalan lebih cepat. 

1. Curah Hujan 

Air hujan sebagai input air yang jatuh di kawasan karst atau wilayah lain 

di permukaan bumi, akan sangat mempengaruhi jumlah ketersediaan air yang ada 

di daerah tersebut, selain itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi penutup 

lahan dan penggunaan lahan. 
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Data curah hujan yang dipergunakan dalam penentuan iklim diambil dari 

beberapa stasiun penakar hujan yang ada di daerah penelitian dan sekitar daerah 

penelitian, yaitu : Pracimantoro (+250m), Giriwoyo (+169m), Giritontro (+230m), 

Selogiri (+109m), dan Girimarto (+479m). Curah hujan bulanan stasiun penakar 

hujan tersebut tahun 1998-2007 dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1  Curah hujan rerata bulanan daerah penelitian tahun 1998-2007 (mm) 
Stasiun Penakar Hujan Bulan 

Pracimantoro Giriwoyo Giritontro Selogiri Girimarto 
Rerata 

Januari 232 255 207 209 337 248 
Februari 337 370 288 285 385 333 
Maret 243 217 235 248 317 252 
April 120 133 130 158 257 160 
Mei 66 77 73 96 108 84 
Juni 62 40 39 56 94 58 
Juli 11 4 3 39 29 17 
Agustus 1 0 0 8 3 2 
September 5 0 0 11 20 7 
Oktober 47 56 45 81 163 78 
November 152 132 127 152 311 175 
Desember 222 181 234 319 301 251 
Jumlah 1498 1465 1381 1662 2325 1666 
Sumber: Data Curah Hujan Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri dan perhitungan 

 Kőppen mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan banyaknya bulan 

basah dan kering. Kriteria bulan basah dan kering diklasifikasikan menurut Mohr 

adalah sebagai berikut: 

a. Bulan basah, curah hujan bulanan > 100 mm 

b. Bulan lembab, curah hujan bulanan antara 60 – 100 mm 

c. Bulan kering, curah hujan bulanan <  60 mm 
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 Berdasarkan tabel 4.1 , dapat diketahui besarnya curah hujan rata-rata 

bulanan, curah hujan bulan terkering, curah hujan bulan terbasah serta jumlah 

bulan terkering dan bulan terbasah di daerah penelitian. Hasil tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 Karakteristik curah hujan tiap stasiun penakar hujan di daerah penelitian 
Stasiun 
Penakar 
Hujan 

Total  
hujan 

tahunan 
(mm) 

Curah hujan 
bulan 

terkering 
(mm) 

Curah hujan 
bulan 

terbasah 
(mm) 

Jumlah 
bulan 
basah 

Jumlah 
bulan 

 kering 

Pracimantoro 1498 1 337 6 4 
Giriwoyo 1465 0 370 6 5 
Giritontro 1381 0 288 6 5 
Selogiri 1662 8 319 6 4 
Girimarto 2325 3 385 8 3 
Sumber: Perhitungan data tabel 4.1 

 Penentuan tipe curah hujan daerah penelitian didasarkan pada 

penggolongan tipe hujan menurut Schmidt dan Fergusson. Penggolongan tipe 

hujan ini berdasarkan nilai Q. 

Rumus untuk menentukan tipe curah hujan didasarkan pada nilai Q, yaitu : 

Q = %100
...Re
ker...Re

x
basahbulanjumlahrata

ingbulanjumlahrata
.......... (4.1) 

Berdasarkan besarnya rasio Q tersebut terdapat delapan tipe curah hujan menurut 

Schmidt dan Ferguson (tabel 4.3 dan gambar 4.2) , yaitu: 
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Tabel 4.3 Kriteria penggolongan tipe curah hujan menurut Schmidt dan Ferguson 
Tipe Hujan Nilai Q Klasifikasi 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

0,000<Q<0,143 

0,143<Q<0,333 

0,333<Q<0,600 

0,600<Q<1,000 

1,000<Q<1,670 

1,670<Q<3,000 

3,000<Q<7,000 

7,000<Q<-- 

Sangat basah 

Basah 

Agak basah 

Sedang 

Agak kering 

Kering 

Sangat kering 

Luar biasa kering 

Sumber : Schmidt dan Ferguson (1951) dalam Mugi (2003) 

 
Gambar 4.2 Kriteria penggolongan tipe curah hujan menurut Schmidt dan Ferguson 

(Schmidt dan ferguson,1951 dalam Ondo Ungkap, 2003) 
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Perhitungan nilai Q dan tipe curah hujan dapat dilihat pada tabel 4.4. Hasil 

tabel menunjukkan bahwa daerah penelitian mempunyai curah hujan dominan D 

atau tipe sedang, yang berarti rerata jumlah terkering dengan bulan basah antara 

60% sampai 100%. 

Tabel 4.4 Nilai Q dan tipe curah hujan di daerah penelitian 
Stasiun 
Penakar 
Hujan 

Rerata jumlah 
bulan 

terkering 

Rerata jumlah 
bulan terbasah 

Nilai Q (%) Tipe Curah 
Hujan (mm) 

Pracimantoro 4 6 66.7 D 
Giriwoyo 5 6 83.3 D 
Giritontro 5 6 83.3 D 
Selogiri 4 6 66.7 D 
Girimarto 3 8 37.5 C 
Sumber : Tabel 4.2 dan perhitungan 

 

2. Suhu Udara 

Suhu udara akan berfluktuasi secara nyata selama periode 24 jam. 

Fluktuasi suhu udara berkaitan erat dengan proses pertukaran energi yang 

berlangsung di atmosfer. Faktor suhu berkaitan erat dengan proses pengeringan 

permukaan yang menyebabkan terjadinya kekeringan. 

Penentuan suhu udara daerah penelitian dilakukan dengan menggunakan 

data yang ada pada stasiun hujan Selogiri (+109 m) tahun  1986-2005, sehingga 

untuk mendapatkan data suhu udara di stasiun lain dilakukan dengan 

mengkonversi data temperatur yang sudah ada berdasarkan selisih elevasi dengan 

metode Mock dengan rumus sebagai berikut: 

( ) CZZT
o

21006,0 -=      ...........(4.2) 
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dengan : 

T =   beda temperatur udara antara 1Z  dan 2Z  

1Z  =   elevasi tempat 1 (+m) 

2Z  =   elevasi tempat 2 (+m) 

 Penentuan suhu udara stasiun penakar hujan lainnya menggunakan faktor 

koreksi yang dihasilkan dari rumus diatas. Hasil penentuan faktor koreksi dapat 

dilihat pada tabel 4.5, sedangkan hasil perhitungan suhu udaranya dapat dilihat 

pada tabel 4.6. 

Tabel 4.5 Faktor koreksi suhu udara stasiun penakar hujan di daerah penelitian 
Stasiun Penakar Hujan Tinggi (m dpal) Koreksi 
Gririwoyo 169 0,36 
Giritontro 230 0,762 
Girimarto 479 2,22 
Pracimantoro 250 0,846 
Sumber: Data Suhu Selogiri (109 mdpal) tahun 1986-2005 (Zaenuri,2007) 

Tabel 4.6 Suhu udara rerata bulanan (°C ) daerah penelitian 
Bulan Stasiun Penakar Hujan 
 Pracimantoro Giriwoyo Giritontro Selogiri Girimarto 
Januari 27,1 26,7 27,0 26,3 27,0 
Februari 27,2 26,8 27,1 26,4 27,1 
Maret 27,4 26,9 27,3 26,6 27,3 
April 27,8 27,3 27,7 27,0 27,7 
Mei 27,6 27,1 27,5 26,8 27,5 
Juni 26,9 26,4 26,8 26,1 26,8 
Juli 26,7 26,2 26,5 25,8 26,5 
Agustus 26,8 26,3 26,7 25,9 26,7 
September 27,7 27,2 27,6 26,9 27,6 
Oktober 28,4 27,9 28,3 27,5 28,3 
November 28,2 27,7 28,1 27,4 28,1 
Desember 27,7 27,2 27,5 26,8 27,5 
Rerata 27,46 26,98 27,34 26,63 27,34 
Sumber: Data Suhu Selogiri (109 mdpal) tahun 1986-2005 (Zaenuri,2007) 
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3. Tipe Iklim 

Tipe iklim di daerah penelitian didasarkan pada klasifikasi Kőppen, yaitu 

berdasarkan pada rerata curah hujan tahunan. Penentuan tipe iklim daerah 

penelitian berdasarkan tipe iklim stasiun hujan yang ada. Secara umum tipe iklim 

di dunia oleh Kőppen dibagi dalam lima daerah iklim pokok. Masing-masing 

daerah iklim diberi simbol A, B, C, D, dan E. 

a. Iklim A atau iklim tropis. Cirinya adalah sebagai berikut:  

• temperatur rata-rata bulanan tidak kurang dari 18°C, atau temperatur 

udara terdingin lebih besar dari 18°C. 

• temperatur rata-rata tahunan 20°C-25°C, 

• curah hujan rata-rata lebih dari 70 cm/tahun atau total hujan tahunan (r) 

yang dinyatakan dalam mm lebih besar 20t, dalam hal ini t adalah 

temperatur udara rerata tahunan. Apabila hujan terlalu banyak yang jatuh 

pada musim panas maka besarnya r > (t+14). 

• tumbuhan yang tumbuh beraneka ragam. 

b. Iklim B atau iklim kering 

• Terdapat di daerah gurun dan daerah semiarid (steppa); 

• Curah hujan terendah kurang dari 25,4 pertahun, dan penguapan besar; 

§ r > 20 t, untuk hujan yang terlalu banyak jatuh pada musim dingin 

§ r > 20 (t+14), untuk hujan kebanyakan jatuh pada musim panas 

c. Iklim C atau iklim sedang. Ciri-cirinya adalah temperatur rata-rata bulan 

terdingin antara 18° sampai -3°C. Temperatur udara pada bulan terpanas 

lebih besar dari 10°C. 
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d. Iklim D atau iklim salju atau microthermal. Ciri-cirinya adalah sebagai 

berikut: Rata-rata bulan terpanas lebih dari 10°C, sedangkan temperatur 

rata-rata bulan terdingin kurang dari - 3°C. 

e. Iklim E atau iklim kutub . Cirinya yaitu terdapat di daerah Artik dan 

Antartika, suhu tidak pernah lebih dari 10°C, sedangkan temperatur rata-

rata bulan terdingin kurang dari - 3°C. 

 
 Berdasarkan pembagian tipe iklim di atas, maka stasiun penakar hujan di 

daerah penelitan termasuk tipe iklim A seperti terlihat pada tabel 4.7, sedangkan 

iklim A sendiri dibagi lagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Am, iklim hujan tropik (tropical rain forest) 

2. Aw, iklim savana tropik (tropical savanna) 

3. Af, iklim tropika lembab (moist tropical) 

Tabel 4.7 Penentuan tipe iklim di daerah penelitian 

Stasiun 
Penakar 
Hujan 

Suhu udara 
terdingin 

(°C) 

Total hujan 
tahunan 
(mm) 

Suhu udara 
rerata (°C) 

Curah 
hujan 
bulan 

terkering 
(mm) 

Tipe Iklim 

Pracimantoro 26,70 1498 27,46 1 Aw 
Giriwoyo 26,20 1465 26,98 0 Aw 
Giritontro 26,50 1381 27,34 0 Aw 
Selogiri 25,80 1662 26,63 8 Aw 
Girimarto 26,50 2325 27,34 3 Aw 
Sumber : Tabel 4.1 dan tabel 4.6  

 Penentuan pembagian iklim tipe A menurut koppen adalah dengan 

memasukkan data jumlah curah hujan bulan terkering dan jumlah curah hujan 

tahunan ke dalam diagram pembagian tipe iklim A, yang didalamnya terdapat tipe 

iklim yaitu Am, Aw, dan Af, seperti terlihat pada gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Pembagian tipe iklim A menurut Koppen  

 
Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa daerah penelitian memiliki tipe 

iklim savana tropik, yang berarti bahwa daerah penelitian umumnya memiliki 

pasokan curah hujan yang cukup besar sepanjang tahun. Keadaan ini juga sejalan 

dengan faktor pendukung dalam proses pembentukan topografi karst (karstifikasi), 

yaitu wilayah yang ada memiliki ketebalan curah hujan sedang. Akan tetapi hujan 

yang jatuh di atas permukaan kawasan karst sulit ditemukan sebagai aliran 

permukaan. Air biasanya akan masuk melalui rongga-rongga pelarutan dan celah-

celah batuan menjadi aliran bawah permukaan dan membentuk sungai bawah 

tanah, dan hal ini menyebabkan daerah menjadi kekeringan. 

 

C. Geologi 

1. Litologi dan Stratigrafi Regional 

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Surakarta-Giritontro skala 1:100.000, 

stratigrafi daerah Wonogiri termasuk dalam jalur stratigrafi cekungan selatan yang 

berbentuk memanjang dan tersebar dengan arah timur-barat kurang lebih sejajar 
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dengan Pulau Jawa. Daerah penelitian termasuk dalam Formasi Wonosari-

Punung. Batuan penyusun Formasi Wonosari-Punung adalah kalkarenit, 

batugamping tufaan, batugamping fragmental, batugamping terumbu, dan napal. 

Penciri dari setiap batuan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

- batugamping kalkarenit, berwarna coklat keputihan, ukuran pasir sedang-

kerikil, bentuk butir membulat, struktur massif, dan semen karbonat; 

- batugamping tufaan, berwarna putih abu-abu, ukuran butir pasir sangat 

halus-pasir sangat kasar, porositas baik, struktur massif, biasanya hadir 

sebagai sisipan pada batugamping berlapis, matriks tuff, semen karbonat; 

- napal, berwarna abu-abu kecoklatan, ukuran butir lempung, struktur masif, 

mengandung koral dan biasanya dijumpai lubang-lubang hasil pelarutan, 

dan 

- batugamping fragmental, berwarna coklat keputihan, berlapis, ukuran 

pasir-kerakal. 

 Kawasan sebaran Formasi Wonosari-Punung di daerah Kabupaten 

Wonogiri meliputi wilayah administrasi Kecamatan Manyaran, Wuryantoro, 

Eromoko, Pracimantoro, Paranggupito, Giriwoyo, Giritontro, Karangtengah, 

Batuwarno, dan Baturetno. Keterdapatan batugamping di wilayah tersebut 

mempunyai luasan yang tidak sama. Pada bagian utara didominasi oleh 

batugamping berlapis dan bagian selatan dikuasai oleh batugamping terumbu. 

 Formasi batuan tertua yang ada di daerah ini berumur Miosen (Tersier) 

dan termuda berumur Holosen (Kuarter). Formasi batuan berumur Miosen 

(Tersier) terdiri dari Formasi Mandalika, Formasi Semilir, Formasi Wuni, dan 
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Formasi Wonosari-Punung. Sedangkan batuan berumur Kuarter terdiri dari batuan 

Gunungapi Lawu, Aluvium tua, Formasi Baturetno, dan Aluvium. Adapun urutan 

dan macam batuan penyusun masing-masing formasi dapat dilihat pada tabel 4.8 

di bawah ini: 

Tabel 4.8 Stratigrafi wilayah Kabupaten Wonogiri 
Formasi Batuan Kode Macam Batuan 

Endapan Aluvial Qa Lempung, Lumpur, lanau, kerikil, 
karakal, berangkal 

Formasi Baturetno Qb Lempung hitam, Lumpur, lanau, dan 
pasir 

Aluvium Tua Qt Konglomerat, batupasir, lanau, dan 
lempung 

Formasi Wonosari-Punung Tmwl Kalkarenit, batugamping tufaan, 
batugamping fragmental, batugamping 
terumbu, napal 

Formasi Wuni Tmw Aglomerat bersisipan batupasir tufan, 
batupasir kasar 

Formasi Semilir Tms Tuf, breksi batuapung dasitan, batupasir 
tufan, serpih 

Formasi Mandalika Tomm Lava dasit-andesit, tuf dasit, retas diorit 
Sumber: Peta Geologi Lembar Surakarta-Giritontro, Jawa tahun 1992. 

 

2. Struktur Geologi 

Struktur geologi yang berkembang di daerah penelitian secara umum 

berbentuk lipatan antiklin landai bersumbu timur barat, yang cenderung miring ke 

selatan. Menurut Sumisusastro (1956 dalamAryanti, 1995) menjelaskan bahwa 

Pegunungan Selatan pernah mengalami beberapa fase orogenesa yaitu orogenesa 

Mesozoik, Tersier, dan Kwarter yang bertanggung jawab terhadap pembentukan 

struktur. Pada Mesozoik terbentuk suatu geosinklin yang berarah timur-barat dan 

orogenesa yang terjadi pada akhir kapur sampai awal Eosen menyebabkan 

terangkatnya seluruh cekungan Pegunungan Selatan. Pengangkatan kala Eosen 
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Tengah meskipun sebentar menyebabkan batuan yang berumur Eosen dan Pra 

Tersier muncul di atas permukaan laut. Pada permulaan Oligosen terjadi fase 

orogenesa yang kuat dengan melibatkan seluruh batuan Pra Tersier dan Eosen. 

Kemudian pada awal Miosen terjadi kegiatan vulkanisme yang bersifat marine-

vulcanic sehingga mempengaruhi proses sedimentasi. Pada kala Miosen Tengah 

kegiatan gunungapi menurun. Selama Miosen-Plistosen daerah ini mengalami 

pengangkatan secara lemah, terbukti pada Formasi Wonosari mempunyai 

kemringan landai ke selatan. Fase terakhir kegiatan yang terjadi di daearh ini 

adalah pada Plistosen Tengah yang mengakibatkan bagian puncak geoantiklin 

Jawa runtuh dan membentuk gawir berarah timur-barat dan sesar-sesar yang 

berpola sama. Kemudian disusul oleh pengendapan vulkanik dan alluvial yang 

mengisi cekungan-cekungan yang ada. 

Tektonisme yang terjadi di Pegunungan Selatan adalah pengangkatan, 

penurunan, dan pensesaran (Van Bemmelen, 1949). Selama masa Kenozoikum, 

Pegunungan Selatan mengalami empat kali pengangkatan dengan intensitas yang 

berbeda. Pengangkatan pertama terjadi pada kala Eosen dengan intensitas lemah. 

Pengangkatan kedua terjadi pada kala Oligosen_Miosen dengan intensitas lemah. 

Pengangkatan ketiga terjadi dengan intensitas yang lebih kuat dari pengangkatan 

pertama dan kedua. Pengangkatan kembali terjadi yang menyebabkan 

Pegunungan Selatan miring ke selatan dan membentuk sayap bagian selatan dari 

geoantiklin Jawa. Selama pengangkatan ini, puncak geoantiklin yang terletak pada 

Zone Solo terpatahkan dan tergelincir ke arah utara. Amblesan ini merupakan 

sesar-sesar tangga, sehingga pada batas antara zone Solo-zone Pegunungan 
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Selatan terbentuk blok-blok yang terpisah, misalnya Plopoh Range dan 

Kambengan Range. Proses ini terjadi selama masa Plistosen Tengah. 

Pada kala Plistosen Atas, permukaan yang miring ke selatan ini 

mengalami pelengkungan sehingga terbentuk cekungan Baturetno dan cekungan 

Wonosari. Kedua cekungan ini umumnya dibatasi oleh sesar-sesar tangga dimana 

bagian utara mengalami penurunan sementara gawir sesarnya cekung ke utara. 

Ada dua sesar mayor yang terjadi pada Pegunungan Selatan, yaitu sesar yang 

terjadi pada Kompleks Batur Agung dan sesar yang memisahkan bagian selatan 

dan cekungan Baturetno. Sesar utama yang terdapat di Pegunungan Selatan 

merupakan sesar normal dan sesar jurus. Sesar jurus dapat diamati pada pola 

kelurusan yang mempunyai arah tenggara melengkung ke arah barat daya dan 

paralel di sepanjang jalur Pegunungan Selatan. Sesar-sesar ini menyebabkan 

pelengkungan alur sungai, di antaranya adalah Bengawan Solo Purba yang 

dahulunya mengalir ke selatan karena terkontrol oleh keberadaan sesar, maka 

dapat diduga bahwa sesar yang terjadi di Pegunungan Selatan terjadi sebelum 

proses pengangkatan berlangsung. 

 

D. Geomorfologi 

Daerah penelitian berada di dalam rangkaian Pegunungan Selatan. Bagian 

utara daerah penelitian terdiri dari batuan gunungapi kuarter yang tersusun oleh 

batuan hasil erupsi gunungapi pada kala Oligosen-Miosen Awal berupa lava 

bantal dan breksi tufaan, sedangkan bagian selatan ditempati oleh kawasan karst 

yang masih merupakan bagian dari karst, tersusun satuan batugamping terumbu 
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dari Formasi Punung. Cakupan area penelitian dibatasi oleh lembah bengawan 

solo purba pada bagian timur dan selatannya (gambar 4.4). 

 
Gambar 4.4 Fisiografi Jawa oleh Bemmelen (1949) sebelah kiri, sedangkan merupakan Citra 

Landsat-457 sebelah kanan. 
 

1. Perbukitan Vulkanik Tererosi 

Satuan geomorfologi ini terdiri dari batuan hasil erupsi gunungapi berupa 

lava dan breksi tufaan, merupakan perbukitan yang tererosi dan hanya menyisakan 

bentukan bukit-bukit pada bagian yang lebih resisten terhadap aktifitas erosi 

(bagian utara dari daerah penelitian).  

2. Karst Wonogiri 

Karst Wonogiri merupakan bagian dari karst Gunungsewu yang 

memanjang dari Kabupaten Gunung Kidul ke timur sampai dengan Pacitan. 

Perbukitan kerucut (conical hill) disertai dengan cekungan tertutup merupakan 

cirri khas dari kawasan karst Gunung Sewu. Selain hal itu, di kawasan kasrt 

tersebut banyak ditemukan dolin, gua, ponor, telaga, dan mataair. Keterkaitan 

antara dolin, gua, ponor, telaga, dan mataair merupakan sistem pengaliran yang 

khas di kawasan ini. Keberadaan ponor, gua, dan mataair mengindikasikan adanya 

aliran air di bawah tanah. 
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Morfologi daerah penelitian diuraikan menurut klasifikasi kawasan karst 

yang sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral 

Nomor.1456 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst (2000). Daerah 

penelitian berada pada dua kawasan karst yakni Kawasan Karst Berkembang Baik 

(kelas I dan II). 

i. Kawasan Karst Berkembang Baik (Kelas I) 

Berdasarkan stadium perkembangan karst, kawasan karst Wonogiri dapat 

dikategorikan dalam karst dewasa. Morfologi karst membentuk perbukitan 

kerucut. Bukit kerucut tersebut umumnya cembung dengan kemiringan lereng 

antara sampai 50% sampai 75%, ketinggian bukit antara 40 hingga 80 m serta 

jarak antar kuppen (puncak bukit) bervariasi antara 200 hingga 500m.  

Daerah penelitian didominasi oleh bentuk bukit yang memanjang. 

Sedangkan beberapa bentuk poligonal dapat dijumpai di sebagian tempat. Bukit 

merupakan bentukan positif dari morfologi di eksokarst. Morfologi dengan 

bentukan negatif adalah doline. Doline telah berkembang menjadi uvala (doline 

majemuk) dengan bentuk planar dilihat dari atas atau dikenal dengan istilah 

cockpit. Perkembangan doline menjadi uvala dengan ditandai dengan adanya 

beberapa sinkhole/ponor dalam satu lembah. Penduduk setempat memanfaatkan 

uvala sebagai lahan pertanian karena morfologinya relatif lebih datar. Morfologi 

lembah yang lain adalah lembah Bengawan Solo purba yang berhulu di Desa 

Tirtosuworo bagian timur, ke selatan dan berbelok ke barat dan terpotong di 

Giribelah, Desa Giritontro rata-rata beda tinggi antara lembah dan puncak bukit 

tersebut adalah 150-250 meter. 
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Morfologi mikro atau Karren  dapat dijumpai hampir di tempat pada 

daerah penelitian. Tipe Karren yang dijumpai antara lain pits, shaft, clint, dan 

grike. Pit merupakan cekungan-cekungan kecil yang terbentuk pada singkapan 

batugamping dengan ukuran milimeter hingga beberapa sentimeter. Shaft 

merupakan lubang-lubang hasil proses pelarutan yang saling berhubungan pada 

singkapan batugamping. Clint berbentuk seperti bongkah-bongkah batuan yang 

tersebar dipisahkan oleh oleh grike pada permukaan bukit-bukit karst. 

ii. Kawasan Karst Berkembang Sedang (Kelas II) 

Kawasan karst kelas II membentuk morfologi bergelombang hingga 

berombak. Beda tinggi antara lembah dan puncak kurang 25 meter. Kawasan ini 

memiliki variasi kemiringan lereng antara 5 hingga 15%. Morfologi karst di 

permukaan secara sekilas menunjukkan kenampakan karst yang khas. Kawasan 

ini merupakan lereng dari perbukitan karst berkembang baik yang berbatasan 

dengan cekungan Baturetno. Morfologi Karren dapat dijumpai seperti di kawasan 

karst berkembang baik namun hanya setempat-setempat (jarang/sulit ditemukan). 

Pada Kawasan Karst Berkembang Sedang ditemukan juga tipe-tipe karren 

tersebut antara lain pits, shaft, clint¸dan grike. 

 

E. Kondisi Tanah 

Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas yang menduduki sebagian besar 

permukaan bumi dan mempunyai sifat-sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan 

organisme yang bekerja terhadap batuan induk pada relief tertentu dan dalam 

jangka waktu tertentu serta mampu menumbuhkan tanaman. 
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Tanah menjadi unsur kedua setelah air yang sangat dibutuhkan oleh 

penduduk di kawasan karst, merupakan hasil pelapukan mekanis dan kimiawi 

batuan karbonat. Meskipun secara kimia subur, tanah di kawasan karst memiliki 

ketebalan yang relatif tipis. Tanah itu juga rentan terhadap proses pengikisan, 

terlebih lagi jika kehilangan vegetasi penutup. Menurut Samodra (2003), tanah 

hasil pelapukan fisik batugamping yang berwarna kemerahan atau cokelat tua 

yang berada di puncak atau lereng bukit akan diangkut oleh aliran air hujan dan 

diendapkan di tempat-tempat yang lebih rendah di sekitarnya. Tanah karst yang 

bersifat lempungan dan kedap air akan menutup retakan atau lubang-lubang yang 

ada di permukaan batugamping, sehingga air tidak dapat masuk ke dalam lapisan 

yang lebih dalam. Ponor yang biasa terdapat di dasar lekuk terendah sebuah doline 

menjadi tersumbat, akibatnya air hujan menjadi terkumpul menjadi sebuah telaga.  

Berdasarkan data jenis tanah yang diperoleh dalam  Legenda Peta Tanah 

Skala Tinjau 1:50.000 Kabupaten Wonogiri dan disesuaikan dengan data tanah 

yang terdapat di Buku Wonogiri dalam Angka tahun 2007, jenis tanah utama yang 

diketemukan adalah Litosol, Grumosol, Mediteran. Keterdapatan jenis utama 

tanah tersebut dapat berupa berdiri sendiri, asosiasi, maupun kompleks. 

a. Litosol, sering dijumpai pada topografi perbukitan, pegunungan, dan 

lipatan, dengan kemiringan lereng miring hingga curam, yang sering 

terjadi singkapan batuan induk akibat erosi yang sangat kuat, sehingga 

mengakibatkan solum tanah dangkal. Bahan induknya campuran batuan 

endapan tuf dan batuan vulkan.  
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b. Grumosol, berasal dari batuan induk tuf, batuan kapur, napal yang telah 

mengalami pelapukan dan perkembangan tanah. Pelapukan batuan 

menghasilkan mineral lempung monthmorilonith yang dalam keadaan 

kering berbongkah-bongkah dan bila basah sangat plastis, bertekstur 

lempung, berstruktur gumpal pejal. Tanah ini umumnya berdrainase jelek 

karena permeabilitas tanah rendah. Tingkat produktivitas grumosol juga 

rendah, sehingga pada fisiografi dataran digunakan untuk tegal dan sawah 

tadah hujan. Tanah Grumosol dalam bentuk asosiasi terdapat di 

Kecamatan Giritontro bagian utara. 

c. Mediteran, tanah ini telah mengalami perkembangan profil dengan solum 

sedang hingga dangkal. Berasal dari bahan induk kapur dan tuf vulkanis. 

Tanah mediteran terdapat di daerah yang beriklim arid hingga subhumid, 

dengan curah hujan kurang dari 2500 mm/tahun, di daerah bukit lipatan 

dan topografi karst. Tanah mediteran di daerah penelitian tidak dalam 

bentuk sendiri, melainkan kompleks dengan litosol dan batuan. Terdapat 

di sebagian besar wilayah Giritontro.  

 

F. Penggunaan Lahan 

Terdapat dua istilah yang berkaitan dengan lahan, yaitu penutup lahan dan 

penggunaan lahan, yang mempunyai arti berbeda, tetapi kaitannya dengan 

kegiatan pemetaan dua kegiatan tersebut sering sulit untuk dipisahkan, terutama 

apabila menggunakan data penginderajaan jauh sebagai sumber datanya. Penutup 

lahan berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi, 
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sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang 

lahan tertentu (Lillesand dan Killer, 1999 dalam Agus, 2004). 

Kawasan karst selalu  diidentikkan dengan daerah yang tandus, kering, 

langka air.  Penggunaan lahan untuk sektor pertanian tidak bisa optimal karena 

tipisnya lapisan tanah, rendahnya kandungan unsur hara, serta terbatasnya air 

untuk pengairan. Kesulitan air yang merupakan masalah utama bagi penduduk 

disebabkan kelangkaan air yang terjadi pada air permukaan maupun air yang 

terdapat pada telaga karst. Dengan kondisi semacam ini, penggunaan lahan yang 

paling dominan adalah tegalan yang dikerjakan dengan sistem sengkedan 

(terrasering). Teknik pembuatan teras-teras di daerah perbukitan karst dilakukan 

untuk mengurangi aliran air permukaan sehingga proses erosi dan pengikisan 

dapat diperkecil. Jenis tanaman tegalan yang terdapat di daerah penelitian antara 

lain: jagung, ketela pohon, dan kacang tanah, yang dikerjakan dengan sistem 

tumpangsari. Pada umumnya bangunan/pekarangan di daerah karst terdapat di 

daerah-daerah yang bertopografi datar. Dengan kondisi yang gersang dan langka 

air, pekarangan dapat dimanfaatkan dengan ditanami tanaman semusim atau 

tahunan yang sesuai. Untuk penggunaan lahan tahun 2007 di kecamatan Giritontro 

berupa kebun, tegalan, padang rumput, sawah tadah hujan, dan sawah irigasi 

(Wonogiri dalam Angka 2007). 
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G. Kondisi Sosial-Ekonomi 

Aspek sosial-ekonomi sangat penting peranannya dalam keterkaitannya 

dengan kelestarian lingkungan hidup, khususnya di kawasan karst. Manusia 

merupakan faktor pengaruh utama terhadap faktor kelestarian lingkungan hidup. 

Aktifitas manusia yang beragam apabila tidak diikuti oleh peningkatan 

pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat, dapat mengancam kelestarian 

lingkungan sekitarnya. Aktivitas manusia yang beragam berkaitan dengan 

pertumbuhan dan pemerataan. Pada daerah-daerah dengan tingkat pertumbuhan 

rendah dengan luas wilayah yang besar, dan kepadatan penduduk yang rendah, 

diasumsikan mempunyai permasalahan lingkungan yang beragam. 

Berdasarkan Buku Wonogiri dalam Angka 2007, di daerah penelitian di 

Kecamatan Giritontro, jumlah penduduk tahun 2007 mencapai 24.617 jiwa (7.541 

Kepala Keluarga). Jumlah kepala kelurga kategori miskin dan miskin sekali 

mencapai 4.752 KK. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan 

mencapai persentase 63%. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk 

yang rendah, Salah satu hal yang menyebabkan adalah bencana kekeringan yang 

melanda di kecamatan ini.  Produktifitas pertanian rendah karena lahan kurang 

irigasi dan ternak kekurangan air dan pasokan rumput, padahal mata pencaharian 

penduduk sebagian besar adalah petani dan peternak. Faktor pendidikanpun 

kurang diperhatikan karena kesejahteraan mereka untuk pembiayaan hidup sehari-

hari terbatas. Karena tingkat kesejahteraan yang kurang banyak penduduk 

berpindah. Di Kecamatan Giritontro sendiri, pada tahun 2007, penduduk pindah 

(out migration) sebanyak 1.453 jiwa atau sebesar 6,069%.  
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Kecamatan Giritontro termasuk dalam daerah rawan air atau kekeringan 

51-100% (Andi, 2006).  Kekeringan menjadi permasalahan yang serius bagi 

penduduk di daerah karst wonogiri. Kebanyakan masyarakat menjual ternak (sapi, 

kambing) untuk membeli air di musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Wonogiri 

menghitung rata-rata asumsi dana masyarakat yang terserap untuk mencukupi 

kebutuhan air bersih setiap jiwa per bulan di musim kemarau adalah 1 jiwa x 60 

liter x (Rp.90.000,00/5.000 liter) x 30 hari = Rp. 32.400,00, sedangkan kriteria 

pendapatan bagi penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri adalah sebesar Rp. 

75.000,00. Dampak adanya kekeringan yang melanda salah satu hal penyebab 

kemiskinan. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat digunakan untuk 

memenuhi pemenuhan kebutuhan air bersih. Masyarakat harus membeli air bersih 

dari mobil tangki air yang disediakan oleh Pemerintah maupun pihak ketiga, dan 

hal ini menjadikan beban ekonomi masyarakat semakin bertambah. 

Dapat disimpulkan bahwa bencana kekeringan yang terjadi mempunyai 

dampak antara lain: menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, menurunkan 

derajat kesehatan, proses pendidikan terganggu, dan rendahnya tingkat kehidupan 

sosial masyarakat lainnya sehingga terjebak dalam lingkaran kemiskinan.  
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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Interpretasi data geolistrik dilakukan dengan metode Schlumberger. 

Analisis meliputi pengolahan data sounding dan pengolahan data mapping. 

Lintasan titik pengambilan data dapat dilihat pada lampiran A.   

A.   Pengolahan Data Sounding 

Data sounding ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang 

kedalaman/ketebalan lapisan batuan dari harga resistivitasnya secara vertikal, 

guna mendapatkan gambaran geologi yang lengkap di bawah permukaan dan 

menentukan lapisan batuan yang bepotensi menjadi lapisan akifer. Adanya 

perbedaan resistivitas akan tampak dengan jelas pada penentuan kedalaman 

lapisan batuan yang mempunyai nilai resistivitas berbeda-beda. Stasiun-stasiun 

pengamat dibuat tetap, sedang elektroda-elektroda arus dan tegangan digerakkan 

sesuai dengan penambahan jarak elektroda. Spasi elektroda tersebut akan 

menentukan besarnya faktor geometrik (K) = 2 π a .  

 
Gambar 5.1 Pengambilan data geolistrik (foto diambil tanggal 26 Desember 2008) 
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Data sounding yang diambil sebanyak 10 titik data sounding, yaitu 

lintasan 1 sebanyak 4 titik dan lintasan 2 sebanyak 6 titik (Gambar 5.1). Lintasan 

1 dengan jarak bentangan sebesar 230 m dan lintasan 2 dengan jarak 250 m. Jarak 

yang akan ditetapkan sebenarnya adalah 350 m agar dapat mencapai kedalaman 

yang lebih dalam. Adanya tebing, jurang, hutan dengan semak tinggi berduri dan 

tanaman keras yang lebat, serta kemiringan yang lebih dari 45 o menyebabkan 

jarak bentangan tidak sesuai dengan penentuan jarak bentangan yang telah 

ditetapkan (gambar 5.2). 

 
Gambar 5.2 Penentuan jarak bentangan (foto diambil tanggal 25 Desember 2008) 

Data setiap titik sounding diolah dengan menggunakan software IP2WIN. 

Software tersebut melakukan dua proses. Proses pertama yaitu nilai resistivitas 

semu dan spasi elektroda tiap titik sounding merupakan masukan program, diplot 

sehingga membentuk kurva lapangan, kemudian software membuat kurva model, 

mencocokkan kedua kurva, dan menghasilkan informasi berupa nilai resistivitas 

( )r , jumlah lapisan batuan (N), ketebalan lapisan (h) dan kedalaman lapisan (d). 

Grafik hasil pengolahan menunjukkan hubungan antara spasi elektroda arus 

dengan titik pusat (AB/2) pada sumbu x (panjang bentangan) dan nilai resistivitas 
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pada sumbu y. Proses kedua software membuat penampang melintang (cross-

section) terhadap titik-titik sounding yang berada dalam satu lintasan, dengan 

memasukkan hasil pengolahan sebelumnya diperoleh penampang melintang 

berupa pola-pola warna yang mewakili nilai resistivitas dari formasi perlapisan 

bawah permukaan. 

Interpretasi data sounding untuk setiap titik data pengataman adalah 

sebagai berikut: 

1. Titik Sounding 1.1 

Titik sounding 1.1 terletak pada koordinat 08˚04'566" LS dan  

110˚53'475"BT.  Hasil pengolahan data resistivitas ditunjukkan pada gambar 5.3 

berikut:  

Gambar 5.3. Pengolahan data titik sounding 1.1 (Sumber : data primer, 2008) 

 Hasil interpretasi perlapisan batuan geolistrik disajikan pada tabel 5.1 

berikut: 
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Tabel 5.1 Interpretasi perlapisan batuan titik sounding 1.1 
No. Kedalaman 

(m) 
Ketebalan 

(m) 
Resistivitas 

(Wm) 
Litologi 

1. 0.891 0,891 4,39 Lapisan top soil 

2. 3,76 2,87 8,74 Lempung pasiran 

3. 4,21 0,445 4,17 Lempung pasiran 

4. 6,99 2,79 2716 Karbonat 

5. 15,2 8,18 1,1 Lempung 

6. 19,8 4,59 5,33 Lempung pasiran 

7. 67,5 47,8 1905 Karbonat 

8. 186 119 149 Karbonat 

Sumber : data primer, 2008 

Pada titik sounding 1.1, hasil inversi menunjukkan 8 lapisan batuan. 

Lapisan pertama dengan resistivitas 4,39 Wm diinterpretasikan sebagai lapisan top 

soil atau lapisan penutup tanah yang merupakan lapisan paling atas dimana ini 

merupakan hasil pelapukan material lempung pasiran dengan ketebalan 0,891 m 

dan bukan merupakan akifer yang berada pada kedalaman 0 – 0,891 m. Lapisan 

kedua berada pada kedalaman 0,892 – 3,76 m dengan nilai resistivitas sebesar 

8,74 Wm diinterpretasikan sebagai lempung pasiran. Lempung pasiran pada 

lapisan kedua bukan merupakan lapisan akifer, karena dengan ketebalan 2,87 m 

tidak mampu menyimpan air dengan jangka waktu lama atau air mudah lolos 

karena porositas yang besar sekitar 25-70 % (Acworth, 2001 dalam Haryono dan 

Adji, 2004) dan lapisannya tidak tebal. Interpretasi pada lapisan ketiga yaitu 

lempung pasiran dengan nilai resistivitas  4,17 Wm. Lapisan ketiga ini mempunyai 

ketebalan 0,445 m dan berada pada kedalaman 3,77 – 4,21 m. Lapisan ketiga ini 

juga bukan merupakan akifer. Interpretasi lapisan batuan karbonat didapatkan 

pada lapisan keempat yang berada pada kedalaman 4,22 – 6,99 m dengan 
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ketebalan 2,79 m. Lapisan ini mepunyai nilai resistivitas 2716 Wm. Diduga pada 

batuan karbonat ini merupakan batuan karbonat yang lebih kompak karena nilai 

resistivitasnya yang tinggi, mempunyai rongga-rongga yang sedikit sehingga 

mempunyai pororsitas kecil karena belum terkarstifikasi (proses karstifikasi 

kecil). Dengan ketebalan hanya sebesar 2,79 m dapat dikatakan bahwa batuan 

karbonat pada lapisan empat bukan merupakan akifer yang baik. Pada lapisan 

kelima, diinterpretasikan sebagai lapisan lempung dengan nilai resistivitas 1,1 Wm 

dan ketebalan 8,18 m. Lapisan ini berada pada kedalaman 7,0 – 15,2 m. Lapisan 

ini bukan merupakan lapisan akifer. Lapisan keenam diinterpretasikan sebagai 

lepisan lempung pasiran dan lapisan ini bukan merupakan akifer. Lapisan enam 

mempunyai ketebalan 4,59 m dan berada pada kedalaman 15,3 – 19,8 m. Lapisan 

ketujuh diinterpretasikan sebagai lapisan karbonat dengan nilai resistivitas       

1905 Wm. Lapisan batuan karbonat ini mempuyai porositas yang lebih besar 

nilainya dibandingkan dengan batuan karbonat pada lapisan keempat. Lapisan 

ketujuh yang berada pada kedalaman 19,9 – 67,5 m dapat dikatakan sebagai akifer 

karena dengan ketebalan 47,8 m, lapisan ini dapat menyimpan air dalam jumlah 

yang cukup dan mengalirkannya melalui rongga-ronga yang terbentuk karena 

proses karstifikasi. Interpretasi lapisan kedelapan yaitu lapisan karbonat. Nilai 

resisitivitas pada lapisan tersebut yaitu 149 Wm. Lapisan ini berada pada 

kedalaman 67,6 – 186 m. Dengan ketebalan 119 m, lapisan ini merupakan lapisan 

akifer karbonat. Lapisan ini merupakan lapisan akifer yang baik karena dapat 

menampung cadangan air tanah dan mengalirkannya dalam jumlah yang cukup 

karena dengan nilai resistivitas karbonat yang lebih rendah dibanding dengan nilai 
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resistivitas karbonat pada lapisan keempat dan ketujuh menunjukkan bahwa 

batuan karbonat lapisan kedelapan diduga terdapat rongga pori dan mempunyai 

kandungan air karena telah mengalami proses karstifikasi sehingga porositasnya 

pun lebih besar. Menurut Sweeting (1972), batuan yang mudah mengalami 

pelarutan adalah batuan yang tersusun oleh mineral-mineral karbonat. Batuan 

karbonat yang belum terkarstifikasi mempunyai nilai kisaran porositas yang 

sangat kecil (maksimal 10%), sebaliknya jika batuan karbonat telah terkarstifikasi 

akan mempunyai nilai porositas yang tinggi mencapai 50% (Acworth, 2001 dalam 

Haryono dan Adji, 2004). Porositas batuan karst lebih kepada porositas sekunder 

karena lebih tergantung pada proses sekunder seperti adanya rekahan ataupun 

lorong hasil proses solusional dan tipe pororsitasnya tergantung dari arah dan 

kedudukan pecelahan (cavities) yang terbentuk karena proses solusional (Haryono 

dan Adji, 2004). Porositas sekunder merupakan porositas yang terbentuk pada 

pasca pengendapan (post depositional). Porositas ini berupa rekahan yang terjadi 

pada sepanjang bidang perlapisan atau rekahan karena kekar atau sesar. Porositas 

sekunder akan meningkatkan atau memperbesar permeabilitas batuan, oleh karena 

itu jumlah air yang lewat semakin banyak dan sirkulasi air akan lancar dan 

pelarutan berjalan lebih intensif (Ritter, 1978 dalam Hanann, 2003). Dari waktu 

ke waktu, jika sistem percelahan masih memungkinkan untuk terus berkembang, 

maka porositas sekunder ini juga akan bertambah besar. 

2. Titik Sounding 1.2 

 Titik sounding 1.2 berada pada posisi 08˚04'556" LS dan 110˚53'486" BT.    

Hasil pengolahan data resistivitas ditunjukkan pada gambar 5.4 berikut: 
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Gambar 5.4. Pengolahan data titik sounding 1.2 (Sumber : data primer, 2008) 

Hasil interpretasi perlapisan batuan geolistrik disajikan pada tabel 5.2 berikut: 

Tabel 5.2. Interpretasi perlapisan batuan titik sounding 1.2 
No. Kedalaman 

(m) 
Ketebalan 

(m) 
Resistivitas 

(Wm) 
Litologi 

1. 0,9341 0,9341 6,008 Lapisan top soil 

2. 1,297 0,3625 25,47 Pasir Lempungan 

3. 2,254 0,9574 1,652 Lempung 

4. 2,255 0,00113 8,992 Lempung pasiran 

5. 4,787 2,532 2568 Karbonat 

6. 28,38 23,59 66,77 Karbonat 

7. 29,16 0,7792 0,0011 Lempung 

8. 169,6 140,4 102,5 Karbonat 

Sumber : data primer, 2008 

Hasil pendugaan struktur bawah permukaan dengan metode geolistrik 

Schlumberger pada titik sounding 1.2 menunjukkan terdapat 8 lapisan. Lapisan 

pertama diinterpretasikan sebagai lapisan top soil. Lapisan pertama mepunyai 
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nilai resistivitas sebesar 6,008 Wm, sehingga diduga lapisan ini bertekstur 

lempung pasiran. Tebal lapisan adalah 0,9341 m dan berada pada kedalaman        

0 – 0,9341 m. Lapisan ini tidak berpotensi sebagai akifer. Lapisan kedua 

diinterpretasikan sebagai lempung dengan nilai resistivitas 1,652 Wm, tebal 

lapisan 0,9574 m, dan kedalaman diantara 0,9342 – 1,297 m. Lapisan ini juga 

tidak berpotensi sebagai akifer. Lapisan ketiga dengan nilai resistivitas 8,992 Wm 

dan berada pada kedalaman 1,298 – 2,254 m diinterpretasikan sebagai lempung 

pasiran. Ketebalan lapisan ini hanya mencapai 0,000113 m. Lapisan ini tidak 

berpotensi sebagai akifer. Interpretasi batuan karbonat didapatkan pada lapisan 

kelima dan lapisan keenam. Pada lapisan kelima, nilai resistivitas batuan karbonat 

lebih tinggi dibanding dengan lapisan keenam. Diduga lapisan kelima merupakan 

batuan karbonat yang relatif masif, ruang porositas relatif sedikit, dan proses 

karstifikasi belum berkembang secara baik. Pendugaan ini didasarkan pada nilai 

resistivitasnya yang tinggi.  Pernyataaan tersebut sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Telford, dkk (1976) bahwa batuan dengan tipe carbonate 

porphyrite dalam keadaan basah mempunyai rentang nilai resistivitas yang lebih 

rendah dibanding dalam keadaan kering. Lapisan kelaima berada pada kedalaman 

diantara 2,256 – 4,787 m. Tebal lapisan sebesar 2,532 m sehingga tidak berpotensi 

sebagai akifer. Lapisan keenam memiliki nilai resistivitas sebesar 66,77 Wm. 

Lapisan ini diduga merupakan lapisan batuan karbonat yang telah terkarstifikasi 

dengan baik, porositas relatif besar. Kedalaman lapisan berada pada jangkauan 

7,788 – 28,38 dengan tebal lapisan 23,59. Batuan karbonat pada lapisan kelima 

berpotensi sebagai akifer. Perselingan lapisan lempung diantara lapisan batuan 
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karbonat diinterpretasikan pada lapisan ketujuh. Lapisan ketujuh diinterpretasikan 

sebagai lempung sebagai endapan isian yang memiliki nilai resistivitas yang 

rendah sebesar 0,0011 Wm. Diduga lapisan mempunyai kadar kelengasan air 

tinggi sehingga menyebabkan nilai resistivitas yang rendah. Kandungan air dapat 

menyebabkan nilai resistivitas batuan menjadi menurun (Telford, dkk., 1976). 

Ketebalan lapisan ketujuh sebesar 0,7792 m dan berada pada kedalaman 28,39 – 

29,16. Lapisan ketujuh tidak berpotensi sebagai akifer.  Akifer batuan karbonat 

diinterpretasikan pada lapisan kedelapan. Batuan karbonat ini memiliki nilai 

resistivitas 102,5 Wm. Tebal lapisan 140,4 m sehingga dapat dikatakan berpotensi 

sebagai akifer yang baik. Dengan nilai resistivitas sebesar 102,5 Wm, diduga 

batuan telah mengalami proses karstifikasi dan mempunyai porositas yang relatif 

besar sehingga mampu menyimpan dan meluluskan air dalam jumlah yang cukup 

dalam artian mampu mensuplai suatu sumur, sungai bawah tanah, ataupun mata 

air pada suatu periode tertentu. Lapisan kedelapan berada pada kedalaman 

diantara 29,17 – 169,9 m. 

3. Titik Sounding 1.3 

 Titik sounding 1.3 berada pada posisi 08˚04'550" LS dan 110˚53'490" BT.  

Hasil pengolahan data resistivitas ditunjukkan pada gambar 5.5 berikut: 
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Gambar 5.5. Pengolahan data titik sounding 1.3 (Sumber : data primer, 2008) 

Hasil interpretasi perlapisan batuan geolistrik disajikan pada tabel 5.3 berikut: 

Tabel 5.3 Interpretasi perlapisan batuan titik sounding 1.3 
No. Kedalaman 

(m) 
Ketebalan 

(m) 
Resistivitas 

(Wm) 
Litologi 

1. 0,5063 0,5063 7,432 Lapisan top soil 

2. 1,8 1,293 30,92 Pasir Lempungan 

3. 2,775 0,9751 7,655 Lempung pasiran 

4. 31,13 28,36 67,31 Karbonat 

5. 51,55 20,42 172,8 Karbonat 

6. 56,31 4,759 3,04 Lempung 

7. 152,6 96,25 130,6 Karbonat 

Sumber : data primer, 2008 

Terdapat 7 lapisan batuan pengolahan hasil data geolistrik pada titik 

sounding 1.3. Lapisan pertama menunjukkan lapisan top soil dengan nilai 

resistivitas sebesar 7,342 Wm. Lapisan penutup tanah tersebut mempunyai 
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ketebalan 0,5063 m dan berada pada kedalaman 0 – 0,5063 m dan bukan 

merupakan akifer. Lapisan pertama bertekstur lempung pasiran. Lapisan pasir 

lempungan diinterpretasikan pada lapisan kedua. Lapisan kedua ini memiliki nilai 

resistivitas 30,92 Wm, ketebalan 1,293 m dan kedalaman 0,5064 – 1,8 m. Lapisan 

kedua ini bukan merupakan akifer. Lapisan ketiga juga bukan merupakan akifer. 

Lapisan ketiga diinterpretasikan sebagai lapisan lempung pasiran dengan nilai 

resistivitas sebesar 7,665 Wm. Lapisan ini mempunyai ketebalan 0,9751 m dan 

berada pada kedalaman 1,9 – 2,775 m. Interpretasi lapisan batuan karbonat 

ditunjukkan pada lapisan keempat. Lapisan ini berada pada kedalaman 2,776 – 

31,13 m. Ketebalan lapisan keempat mencapai 28,36 m. Lapisan karbonat tersebut 

merupakan lapisan akifer yang baik. Diduga batuan karbonat telah mengalami 

proses karstifikasi yang berkembang baik, ditunjukkan dengan nilai resistivitas 

dengan nilai resistivitas 67,31 Wm. Batuan karbonat tersebut dapat menyimpan air 

dan meluluskan air melalui rongga-rongga dengan porositas yang relatif besar. 

Sifat batuan karst yang mudah larut dalam air dan membentuk lorong-lorong 

drainase dapat menyebabkan nilai resistivitas batuan karbonat yang belum 

terkarstifikasi dengan baik menjadi turun karena adanya kandungan air. Lapisan 

kelima juga diinterpretasikan sebagai lapisan batuan karbonat. Menurut Telford, 

dkk (1976), batuan karbonat mempunyai nilai resistivitas berada pada range 50 -

10 7 . Lapisan kelima mempunyai nilai resistivitas yang lebih besar dari 

reisistivitas batuan karbonat lapisan keempat yaitu 172,8 Wm. Kedalaman berada 

pada rentang 31,14 – 51,55 m dengan tebal lapisan 20,42 m. Lapisan kelima ini 

juga merupakan akifer karbonat yang baik. Porositas lebih kecil dibandingkan 
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dengan lapisan batuan karbonat keempat. Lapisan lempung didapatkan pada 

interpretasi lapisan keenam. Resistivitas yang didapatkan bernilai 3,04 Wm, 

dengan tebal lapisan 4,759 m dan berada pada kedalaman 51,56 – 56,31 m. 

Lapisan lempung ini bukan merupakan akifer. Lapisan dengan nilai resistivitas 

130,6 Wm didapatkan pada lapisan ketujuh dan diinterpretasikan sebagai lapisan 

batuan karbonat. Lapisan ini berada pada kedalaman 56,32 – 152,6 m. Dengan 

ketebalan 96,25 m, lapisan ini dapat berpotensi menjadi lapisan akifer karbonat 

yang baik. Tingkat pelautan batuan lebih baik dari lapisan kelima, yang 

ditunjukkan dengan nilai resistivitas yang lebih rendah karena adanya kandungan 

air yang mengisi pori-pori batuan karbonat tersebut. 

4. Titik Sounding 1.4 

 Titik sounding 1.4 berada pada posisi 08˚04'547" LS dan 110˚53'498" BT. 

Hasil pengolahan data resistivitas ditunjukkan pada gambar 5.6 berikut: 

 
Gambar 5.6. Pengolahan data titik sounding 1.4 (Sumber : data primer, 2008) 
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Hasil interpretasi perlapisan batuan geolistrik disajikan pada tabel 5.4 berikut: 

Tabel 5.4 Interpretasi perlapisan batuan titik sounding 1.4 
No. Kedalaman 

(m) 
Ketebalan 

(m) 
Resistivitas 

(Wm) 
Litologi 

1. 1,876 1,876 11,86 Lapisan top soil 

2. 2,054 0,178 197,8 Karbonat 

3. 5,977 3,923 34,22 Pasir Lempungan 

4. 18,65 12,67 122 Karbonat 

5. 105,6 86,92 71,24 Karbonat 

6. 107 1,44 0,678 Lempung 

7. 186,5 79,4 264,7 Karbonat 

Sumber : data primer, 2008 

Terdapat 7 lapisan batuan hasil pengolahan data geolistrik pada titik 

sounding 1.4. Lapisan pertama diinterpretasikan sebagai lapisan top soil yang 

bertekstur pasir lempungan dengan nilai resistivitas 11,86 Wm. Lapisan pertama 

berada pada kedalaman 0 – 1,876 dan memiliki ketebalan 1,876 m. Lapisan 

pertama tidak berpotensi sebagai akifer. Lapisan kedua diinterpretasikan sebagai 

batuan karbonat karena nilai resistivitasnya mencapai 197,8 Wm. Jangkauan nilai 

resistivitas batuan karbonat mencapai 50 - 10 7  Wm (Telford, dkk., 1976). Lapisan 

kedua berada pada kedalaman diantara 1,877 – 2,054. Ketebalan hanya mencapai 

0,178 m sehingga dapat dikatakan tidak berpotensi sebagai akifer. Lapisan ketiga 

diinterpretasikan sebagai pasir lempungan dengan nilai resistivitas 34,22 Wm. 

Tebal lapisan 3,923 m dan berada pada kedalaman 2,055 – 5,977 m. Lapisan ini 

tidak berpotensi sebagai akifer. Lapisan keempat dan kelima diinterpretasikan 

sebagai batuan karbonat. Kedua lapisan memiliki nilai resistivitas yang relatif 

tidak tinggi yaitu 122 Wm  dan 71,24 Wm, sehingga diduga batuan karbonat telah 
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mengalami proses karstifikasi yang cukup berkembang baik, pororsitasnya pun 

ralatif besar. Kedua lapisan dapat dikatakan sebagai akifer. Lapisan kelima 

merupakan akifer yang relatif baik dibanding dengan lapisan keempat karena 

perbedaan tebal akifer dan nilai resistivitas yang dapat mempengaruhi 

penyimpanan air dan pelulusan air dalam suatu akifer. Lapisan keempat berada 

pada kedalaman 5,978 – 18,65 m dengan tebal lapisan 12,67 m. Sedangkan 

lapisan kelima berada pada kedalaman 18,66 – 105,6 m dengan tebal akifer    

86,92 m. Interpretasi lapisan lempung yang memiliki nilai resistivitas 0,678 Wm, 

tebal 1,44 m didapatkan pada interpretasi lapisan keenam. Lapisan keenam berada 

pada kedalaman 105,6 – 107m. Lapisan keenam tidak berpotensi sebagai akifer. 

Lapisan ketujuh diinterpretasikan sebagai akifer batuan karbonat dengan nilai 

resistivitas 264, 7 Wm, tebal lapisan 79,4 m, dan berada pada kedalaman diantara 

108 – 186,5 m. 

5. Titik Sounding 2.1 

 Titik sounding 2.1 berada pada poisisi 08˚04'571" LS dan 110˚53'472" BT. 

Hasil pengolahan data resistivitas ditunjukkan oleh gambar 5.7 berikut: 
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Gambar 5.7. Pengolahan data titik sounding  2.1 (Sumber : data primer, 2008) 

Hasil interpretasi perlapisan batuan geolistrik disajikan pada tabel 5.5 berikut: 

Tabel 5.5 Interpretasi perlapisan batuan titik sounding 2.1 
No. Kedalaman 

(m) 
Ketebalan 

(m) 
Resistivitas 

(Wm) 
Litologi 

1. 0,5 0,5 4,35 Lapisan top soil 

2. 0.516 0,0161 988 Karbonat 

3. 0.741 0,225 2,27 Lempung 

4. 15,8 15,1 20,1 Pasir Lempungan 

5. 42 26,2 487 Karbonat 

6. 76,3 34,3 77,6 Karbonat 

7. 171 94,8 54,6 Karbonat 

Sumber : data primer, 2008 

Hasil pengolahan data geolistrik ke software IP2WIN menghasilkan 7 

lapisan litologi. Lapisan pertama diinterpretasikan sebagai lapisan top soil taua 

lapisan penutup tanah. Lapisan penutup tanah ini bertekstur cenderung pada 

lempung pasiran dengan nilai resistivitas sebesar 4,35 Wm. Lapisan ini memiliki 
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tebal 0,5 m dan berada pada kedalaman 0 – 0,5 m. Lapisan pertama bukan 

merupakan akifer. Lapisan kedua diinterpretasikan sebagai lapisan batuan 

karbonat. Dengan nilai resisitivitas 988 Wm diduga batuan karbonat ini sedikit 

kompak., tingkat pelarutan batuan masih kecil, proses karstifikasi kecil, sehingga 

porositas batuan juga kecil. Lapisan ini memiliki ketebalan yang tipis hanya 

0,0161 m dan berada pada kedalaman 0,6 – 0,516 m, sehingga lapisan ini tidak 

berpotensi sebagai akifer. Setelah lapisan batuan karbonat didapatkan pada lapisan 

kedua, lapisan ketiga yang didapatkan yaitu lapisan yang diinterpretasikan sebagai 

lapisan lempung karena memiliki nilai resistivitas 2,27 Wm. Lapisan lempung ini 

memiliki ketebalan 0,225 m dan berada pada kedalaman 0,517 – 0.741m. Lapisan 

ini bukan merupakan akifer. Interpretasi lapisan pasir lempungan didapatkan pada 

lapisan keempat. Interpretasi ini didasarkan pada nilai resistivitas 20,1 Wm yang 

dikategorikan sebagai pasir lempungan (Wijaya, dkk., 2008). Lapisan ini berada 

pada kedalaman 0,742 – 15,8 m. Ketebalan lapisan ini mencapai 15,1 m sehingga 

dapat berpotensi sebagai akifer yang cukup baik. Lapisan kelima sampai dengan 

lapisan ketujuh diinterpretasikan sebgaia lapisan karbonat dengan nilai resistivitas 

yang berbeda-beda. Semua lapisan karbonat tersebut (lapisan 5 – lapisan 7) 

berpotensi sebagai akifer yang baik. Lapisan kelima mempunyai nilai resistivitas 

yang lebih tinggi dari lapisan keenam dan lapisan ketujuh yaitu 487 Wm. Dengan 

nilai resistivitas yang lebih tinggi ini, dapat dikatakan bahwa tingkat pelarutan 

atau proses karstifikasi lebih kecil dibanding dengan lapisan keenam dan lapisan 

ketujuh, sehingga porositasnya pun juga tidak lebih besar. Lapisan kelima berada 

pada kedalaman 15,9 – 42 m dan memiliki ketebalan 26,2 m. Lapisan enam 
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memiliki nilai resistivitas sebesar 77,6 Wm dan berada pada kedalaman                

43 – 76,3 m. Lapisan ini memiliki ketebalan 34,3 m. Proses karstifikasi 

berkembang lebih baik dari lapisan kelima, ditunjukkan dengan nilai resistivitas 

yang lebih rendah. Hal ini diduga karena adanya kandungan air yang mengisi 

ruang pori dibatuan tersebut. Air memiliki nilai resistivitas yang kecil berkisar 

antara 0,5 – 150 dengan rata-rata 9 (Telford, dkk., 1976). Sehingga dengan adanya 

kandungan air maka nilai resistivitas batuan cenderung menurun.  Selain itu, 

kejadian adanya hujan di wilayah Giritontro masih terjadi pada bulan Desember 

2008 dimana pada bulan tersebut dilakukan pengambilan data geolistrik. Lapisan 

terakhir yaitu lapisan ketujuh juga merupakan lapisan karbonat dengan nilai 

resistivitas sebesar 54,6 Wm. Kedalaman lapisan berada pada jangkauan            

76,4 – 171 m dengan tebal lapisan 94,8 m. Nilai resistivitas ini jauh lebih kecil 

dari lapisan kelima dan ketujuh. Diduga pada lapisan ketujuh terjadi proses 

karstifikasi jauh lebih baik sehingga ruang pori yang dapat diisi oleh air lebih 

dominan yang menyebabkan nilai resistivitas turun. 

6. Titik Sounding 2.2 

 Titik sounding 2.2 berada pada poisisi 08˚04'579" LS dan 110˚53'481" BT. 

Hasil pengolahan data resistivitas ditunjukkan oleh gambar 5.8 berikut: 
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Gambar 5.8. Pengolahan data titik sounding  2.2 (Sumber : data primer, 2008) 

Hasil interpretasi perlapisan batuan geolistrik disajikan pada tabel 5.6 berikut: 

Tabel 5.6 Interpretasi perlapisan batuan titik sounding 2.2 
No. Kedalaman 

(m) 
Ketebalan 

(m) 
Resistivitas 

(Wm) 
Litologi 

1. 0,5 0,5 2,89 Lapisan top soil 

2. 0,516 0.0164 11299 Karbonat 

3. 6,7 6,19 9,04 Lempung pasiran 

4. 22,3 15,6 83,7 Karbonat 

5. 58,6 36,3 285 Karbonat 

6. 121 62,3 149 Karbonat 

7. 184 63,1 58,9 Karbonat 

Sumber : data primer, 2008 

Hasil pengolahan data menunjukkan 7 lapisan penyusun litologi bawah 

permukaan. Struktur lapisan pada titik sounding 2.2 didominasi oleh lapisan 

batuan karbonat. Lapisan pertama diinterpretasikan sebagai lapisan top soil atau 

lapisan penutup tanah dengan kecenderungan bertekstur lempung karena memiliki 
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nilai resistivitas 2,89 Wm. Ketebalan lapisan pertama mencapai 0,5 m dengan 

kedalaman pada jangkauan 0 – 0,5 m. Lapisan ini bukan merupakan akifer. 

Lapisan kedua diinterpretasikan sebagai lapisan batuan karbonat. Lapisan ini 

berada pada kisaran kedalaman 0,501 – 0,516 m. Lapisan batuan karbonat ini 

merupakan lapisan batuan karbonat dengan matriks batuan yang kompak. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai resistivitas yang tinggi mencapai 11299 Wm. Dengan 

ketebalan hanya mencapai 0,0164 m, maka lapisan batuan karbonat ini tidak 

berpotensi sebagai akifer. Lapisan ketiga diinterpretasikan sebagai lapisan 

lempung pasiran karena memiliki nilai resistivitas 9,04 Wm. Lapisan ini berada 

pada kedalaman 0,517 – 6,7 m dan memiliki ketebalan 6,19 m. Lapisan lempung 

pasiran ini tidak berpotensi sebagai akifer. Lapisan keempat sampai dengan 

lapisan ketujuh diinterpretasikan sebagai lapisan batuan karbonat dan semuanya 

berpotensi sebagai akifer. Lapisan keempat memiliki nilai resistivitas sebesar   

83,7 Wm, ketebalan 15,6 m, dan berada pada kedalaman 6,8 – 22,3 m. Lapisan 

keempat dapat dikatakan mempunayi potensi sebagai akifer yang cukup baik. 

Lapisan kelima memiliki nilai resistivitas yang lebih tinggi dari lapisan keempat, 

keenam, dan ketujuh mencapai 285 Wm. Hal ini menunjukkan ruang pori yang 

terbentuk lebih sedikit dari ketiga lapisan lainnya. Ketebalan lapisan kelima 

mencapai 36,3 m dan berada pada kedalaman 22,4 – 58,6 m. Lapisan keenam 

memiliki nilai resistivitas 149 Wm, tebal 62,3 m, dan berada pada kedalaman   

58,7 – 121 m. Lapisan ketujuh memiliki nilai resistivitas yang lebih rendah dari 

ketiga lapisan lainnya yaitu mencapau 58,9 Wm. Hal ini menunjukkan bahwa 

porositas yang dimiliki batuan karbonat lapisan ketujuh tinggi. Proses karstifikasi 
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berkembang baik. Tebal akifer ini mencapai 63,1 m dan berada pada kedalaman 

122- 184 m.  

7. Titik Sounding 2.3 

 Titik sounding 2.3 berada pada poisisi 08˚04'583" LS dan 110˚53'481" BT. 

Hasil pengolahan data resistivitas ditunjukkan oleh gambar 5.9 berikut: 

Gambar 5.9. Pengolahan data titik sounding  2.3 (Sumber : data primer, 2008) 

Hasil interpretasi perlapisan batuan geolistrik disajikan pada tabel 5.7 berikut: 

Tabel 5.7 Interpretasi perlapisan batuan titik sounding 2.3 
No. Kedalaman 

(m) 
Ketebalan 

(m) 
Resistivitas 

(Wm) 
Litologi 

1. 0,5 0,5 13,1 Lapisan top soil 
2. 0,516 0,016 6932 Karbonat 
3. 0,66 0,144 29,4 Pasir lempungan 
4. 3,85 3,19 6,56 Lempung pasiran 
5. 5,77 1,92 192 Karbonat 
6. 15,6 9,81 60 Karbonat 
7. 36,5 21 171 Karbonat 
8. 189 152 132 Karbonat 

Sumber : data primer, 2008 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Hasil pengolahan data menunjukkan 8 lapisan penyusun litologi bawah 

permukaan. Interpretasi lapisan pertama yaitu lapisan top soil. Lapisan ini 

bertekstur pasir lempungan karena memiliki nilai resistivitas 13,1 Wm. Lapisan 

penutup tanah ini memiliki tebal 0,5 m dan berada pada kedalaman 0 – 0,5 m. 

Lapisan kedua diinterpretasikan sebagai lapisan batuan karbonat. Lapisan batuan 

karbonat ini diduga mempunyai struktur yang masif karena nilai resistivitasnya 

yang tinggi mencapai 6932 Wm. Ruang pori-pori sedikit menyebabkan porositas 

kecil, dan dengan tebal yang hanya 0,016 m maka lapisan batuan karbonat ini 

tidak mempunyai potensi sebagai akifer. Lapisan kedua ini berada pada 

kedalaman 0,6 – 0,516 m. Lapisan ketiga dengan nilai resistivitas sebesar        

29,4 Wm dan ketebalan 0,144 m diinterpretasikan sebagai pasir lempungan. 

Lapisan ketiga berada pada kedalaman 0,517 – 0,66 m dan tidak berpotensi 

sebagai akifer. Lapisan keempat juga tidak berpotensi sebagai akifer. Lapisan 

keempat mempunyai nilai resistivitas 6,56 Wm, tebal 3,19 m, dan berada pada 

kedalaman 0,67 - 3,85 m. Lapisan keempat diinterpretasikan sebagai lempung 

pasiran. Empat lapisan berikutnya yaitu lapisan kelima sampai dengan lapisan 

kedelapan diinterpretasikan sebagai batuan karbonat. Lapisan kelima memiliki 

nilai resistivitas 192 Wm dan berada pada kedalaman 3,86 – 5,77 m. Dengan tebal 

hanya mencapai 1,92 m, maka batuan karbonat ini tidak berpotensi sebagai akifer. 

Lapisan keenam memiliki resistivitas  60 Wm. Hal ini menunujukkan batuan 

karbonat tersebut memiliki porositas yang cukup besar. Lapisan keenam berada 

pada kedalaman 5,78 – 15,6 m. Ketebalan lapisan mencapai 9,81 m dan dapat 

dikatakan batuan karbonat ini dapat berpotensi sebagai akifer tetapi kurang baik 
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karena kelulusan airnya besar sehingga tidak dapat menyimpan air dalam jumlah 

cukup dan rentang waktu yang relatif lama. Lapisan ketujuh yang 

diinterpretasikan sebagai batuan karbonat memiliki nilai resistivitas 171 Wm. 

Lapisan ini berada pada kedalaman 15,7 – 36,5 m dan memiliki ketebalan 21 m 

sehingga dapat berpotensi sebagai akifer yang cukup baik. Akifer batuan karbonat 

pada lapisan kedelapan dapat dikatakan mempunyai potensi akifer yang baik. 

Dengan ketebalan 152 m dan nilai resistivitasnya 132 Wm, porositasnya relatif 

tinggi dan mampu menyimpan serta meluluskan air dalam jumlah yang cukup. 

Kedalamna lapisan kedelapan berada pada jangkauan 36,6 – 189 m. 

8. Titik Sounding 2.4 

Titik sounding 2.4 berada pada poisisi 08˚04'582" LS dan 110˚53'483" BT. 

Hasil pengolahan data resistivitas ditunjukkan oleh gambar 5.10 berikut: 

 
Gambar 5.10. Pengolahan data titik sounding  2.4 (Sumber : data primer, 2008) 
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Hasil interpretasi perlapisan batuan geolistrik disajikan pada tabel 5.8 berikut: 

Tabel 5.8 Interpretasi perlapisan batuan titik sounding 2.4 
No. Kedalaman 

(m) 
Ketebalan 

(m) 
Resistivitas 

(Wm) 
Litologi 

1. 0,5 0,5 5,11 Lapisan top soil 

2. 0,516 0,0158 2961 Karbonat 

3. 0,883 0,367 0,807 Lempung 

4. 15,8 15 382 Karbonat 

5. 16,1 0,263 0,482 Lempung 

6. 66,3 50,2 492 Karbonat 

7. 67,4 1,1 1,34 Lempung 

8. 193 126 62,6 Karbonat 

Sumber : data primer, 2008 

Hasil pengolahan data geolistrik menunjukkan 8 lapisan penyusun batuan 

struktur bawah permukaan. Lapisan pertama dengan nilai resistivitas 5,11Wm, 

tebal 0,5 m, dan berada pada kedalaman 0 – 0,5 m diinterpretasikan sebagai 

lapisan top soil yang bertekstur lempung pasiran. Lapisan kedua diinterpretasikan 

sebagai batuan karbonat dengan nilai resistivitas 2961 Wm dan berada pada 

kedalaman 0,501 -0,516 m. Karena nilai resistivitas yang tinggi, diduga batuan 

karbonat ini bersifat masif, porositas relatif sedikit, dan proses karstifikasi relatif 

belum berlkembang dengan baik. Tebal batuan karbonat hanya 0,0158 m, 

sehingga tidak berpotensi sebagai akifer. Lapisan ketiga diinterpretasikan sebagai 

lempung dengan nilai resistivitas 0,807 Wm. Lapisan lempung ini berada pada 

kedalaman 0.0159 – 0,883 m dengan tebal 0,367 m dan bukan merupakan akifer. 

Lapisan keempat dengan nilai resistivitas 382 Wm dan berada pada kedalaman             

0,884 – 15,8 m diinterpretasikan sebagai batuan karbonat. Dengan ketebalan      

15 m, batuan akifer ini dapat berpotensi menjadi akifer yang cukup baik. 
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Interpretasi lapisan berupa lempung didapatkan pada lapisan berikutnya yaitu 

lapisan kelima. Interpretasi ini didasarkan pada hasil nilai resistivitas yaitu sebesar 

0,482 Wm dan diduga tekstur lempung ini mempunyai kelengasan air relatif tinggi 

karena nilai resistivitasnya yang rendah dan terletak setelah lapisan batuan 

karbonat yang merupakan akifer yaitu pada kedalaman 15,9 -16,1 m. Dengan 

ketebalan yang relatif tipis yaitu hanya 0,263 m maka lapisan kelima tidak 

berpotensi sebagai akifer. Interpretasi akifer batuan karbonat didapatkan setelah 

lapisan lempung yaitu pada lapisan keenam. Lapisan keenam memiliki nilai 

resistivitas 492 Wm dan berada pada kedalaman 16,2 – 66,3 m, serta memiliki 

ketebalan akifer 50,2 m. Perselingan lapisan lempung setelah lapisan batuan 

karbonat terjadi lagi pada lapisan ketujuh. Lapisan ketujuh diinterpretasikan 

sebagai lempung karena memiliki nilai resistivitas 1,34 Wm. Lapisan ini berada 

pada kedalaman 66,4 – 67,4 m dan memiliki ketebalan 1,1 m. Lapisan lempung 

ini bukan merupakan akifer. Lapisan selanjutnya yaitu lapisan kedelapan 

diinterpretasikan sebagai batuan karbonat. Nilai resistivitas yang didapat sebesar 

62,6 Wm yang bisa diduga bahwa proses karstifikasi relatif telah berkembang baik 

yang ditunjukkan dengan nilai resistivitas yang lebih rendah dibanding dengan 

nilai batuan karbonat yang masif. Menurut Telford (1976), rentang nilai 

resistivitas antara batuan karbonat yang basah lebih rendah daripada rentang nilai 

resistivitas batuan karbonat yang kering dan berstruktur masif. Lapisan kedelapan 

dengan tebal 126 m dan berada pada kedalaman 67,5 – 193 m berpotensi sebagai 

akifer yang baik.  
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9. Titik Sounding 2.5 

Titik sounding 2.5 berada pada poisisi 08˚04'584" LS dan 110˚53'495" BT. 

Hasil pengolahan data resistivitas ditunjukkan oleh gambar 5.11 berikut: 

 
Gambar 5.11. Pengolahan data titik sounding  2.5 (Sumber : data primer, 2008) 

Hasil interpretasi perlapisan batuan geolistrik disajikan pada tabel 5.9 berikut: 

Tabel 5.9 Interpretasi perlapisan batuan titik sounding 2.5 
No. Kedalaman 

(m) 
Ketebalan 

(m) 
Resistivitas 

(Wm) 
Litologi 

1. 0,533 0,533 3,79 Lapisan top soil 

2. 2,18 1,65 12 Pasir lempungan 

3. 2,82 0,641 893 Karbonat 

4. 4,52 1,7 6,8 Lempung pasiran 

5. 7,31 2,8 1140 Karbonat 

6. 44,8 37,5 470 Karbonat 

7. 45,7 0,959 0,0244 Lempung 

8. 187 141 254 Karbonat 

Sumber : data primer, 2008 
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Hasil pengolahan data menunjukkan 8 lapisan yang menyusun struktur 

bawah permukaan titik sounding 2.5. Lapisan pertama diinterpretasikan sebagai 

lapisan top soil atau lapisan penutup tanah. Lapisan penutup tanah ini bertekstur 

lempung dengan nilai resistivitas sebesar 3,79 Wm. Tebal lapisan sebesar 0,5333 

m dan berada pada kedalaman 0 – 0,5333 m dan bukan merupakan akifer. Lapisan 

kedua diinterpretasikan sebagai pasir lempungan dengan nilai resistivitas 12 Wm. 

Lapisan kedua berada pada kedalaman 0,534 – 2,18 m dan memiliki ketebalan 

1,65 m. Lapisan ini tidak berpotensi sebagai akifer. Lapisan ketiga 

diinterpretasikan sebagai batuan karbonat yang relatif masif dan memiliki ruang 

pori yang relatif sedikit dengan nilai resistivitas 896 Wm. Lapisan batuan karbonat 

ini berada pada kedalaman 2,19 – 2,82 m. Lapisan ini hanya memiliki ketebalan 

0,641 m sehingga tidak berpotensi menjadi akifer. Lempung pasiran dengan nilai 

resistivitas 6,8 Wm, tebal 1,7 m, dan berada pada kedalaman 2,83 – 4,52 m 

diinterpretasikan pada lapisan keempat. Lapisan keempat tidak berpotensi sebagai 

akifer. Lapisan kelima diinterpretasikan sebagai batuan karbonat dnegn nilai 

resistivitas yang relatif cukup tinggi yaitu 1140 Wm. Batuan karbonat yang relatif 

masif ini berada pada kedalaman 4,53 – 7,31 m, memiliki ketebalan 2,8 m, 

sehingga dapat dikatakan tidak berpotensi sebagai akifer. Lapisan keenam juga 

diinterpretasikan sebagai batuan karbonat, tetapi nilai resistivitasnya lebih rendah 

dari lapisan relima yaitu 470 Wm. Hal ini menunjukkan bahwa batuan karbonat 

pada lapisan relima cenderung memiliki porositas yang relatif lebih tinggi dari 

lapisan batuan karbonat kelima. Lapisan keenam berada pada kedalaman          

7,32 – 44,8 m. Ketebalan lapisan keenam mencapai 37,5 m. Lapisan keenam dapat 
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berpotensi sebagai akifer. Lapisan ketujuh diinterpretasikan sebagai lempung yang 

berada pada kedalaman 44,9 – 45,7 dan memiliki ketebalan 0,959 m. Nilai 

resistivitas yang rendah yaitu 0,0244 Wm, diduga lempung memiliki kadar 

kelengasan ketinggi karena terlatak setelah akifer karbonat yang pada saat 

meluluskan air, air akan diserap melalui ruang pori pada matriks lempung. 

Lapisan lempung ini berada pada pertengahan dua akifer karbonat yaitu lapisan 

keenam dan kedelapan. Lapisan kedelepan diinterpretasikan sebagai akifer 

karbonat yang memiliki nilai resistivitas 254 Wm, tebal 141 m, dan berada pada 

kedalaman 45,8 – 187 m.  

10. Titik Sounding 2.6 

Titik sounding 2.6 berada pada poisisi 08˚04'527" LS dan 110˚53'500" BT. 

Hasil pengolahan data resistivitas ditunjukkan oleh gambar 5.12 berikut: 

 
Gambar 5.12. Pengolahan data titik sounding  2.6 (Sumber : data primer, 2008) 
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Hasil interpretasi perlapisan batuan geolistrik disajikan pada tabel 5.10 berikut: 

Tabel 5.10 Interpretasi perlapisan batuan titik sounding 2.6 
No. Kedalaman 

(m) 
Ketebalan 

(m) 
Resistivitas 

(Wm) 
Litologi 

1. 0,545 0,545 3,55 Lapisan top soil 

2. 0,564 0,0191 4409 Karbonat 

3. 1,06 0,492 66,9 Karbonat 

4. 10,5 9,46 33,2 Pasir Lempungan 

5. 31 20,5 960 Karbonat 

6. 64 33 72,3 Karbonat 

7. 65,2 1,15 0,032 Lempungan 

8. 187 122 220 Karbonat 

Sumber : data primer, 2008 

Hasil pengolahan data menunjukkan 8 lapisan yang menyusun struktur 

bawah permukaan titik sounding 2.6. Lapisan pertama diinterpretasikan sebagai 

lapisan top soil yang mempunyai nilai resistivitas 3,55 Wm, tebal 0,545 m, dan 

kedalaman diantara 0 – 0,545 m. lapisan ini tidak berpotensi sebagai akifer dan 

diduga bertekstur lempung. Lapisan kedua diinterpretasikan sebagai batuan 

karbonat yang relatif masif karena memiliki nilai resistivitas tinggi mencapai 4409 

Wm yang berada pada kedalaman 0,546 – 0,564 m. Tebal lapisan hanya mencapai 

0,0191m sehingga tidak berpotensi sebagai akifer. Lapisan ketiga juga 

diinterpretasikan sebagai batuan karbonat. Berbeda dengan lapisan kedua, nilai 

resistivitas batuan karbonat ini memiliki nilai resistivitas yang relatif rendah yaitu 

66,99 Wm. Diduga batuan karbonat telah mengalami karstifikasi, memiliki relatif 

banyak porous. Namun, dengan tebal lapisan hanya mencapai 0,492 m maka tidak 

berpotensi sebagai akifer batuan karbonat. Lapisan keempat diinterpretasikan 

sebagai pasir lempungan dengan nilai resistivitas 33,2 Wm, tebal 9,46 Wm, dan 
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berada pada kedalaman 1,07 – 10,5 Wm. Lapisan keempat dapat berpotensi 

sebagai akifer yang relatif cukup baik. Lapisan kelima dan keenam 

diinterpretasikan sebagai akifer batuan karbonat. Lapisan kelima memiliki nilai 

resistivitas 960 Wm, tebal akifer 20,5 m, dan berada pada kedalaman               

10,6- 31 m. Sedangkan lapisan keenam memiliki nilai resistivitas 72,3 Wm, tebal 

akifer 33m, dan berada pada kedalaman 32 – 64m. Lapisan ketujuh 

diinterpretasikan sebagai lempungan dengan nilai resistivitas 0,032 Wm, tebal 

1,15 m, dan berada pada kedalaman 64,1 – 65,2 m. Lapisan ini bukan merupakan 

akifer. Akifer batuan karbonat yang memiliki tebal akifer 122m dan resistivitas 

220 Wm diinterpretasikan pada lapisan kedelapan. Lapisan kedelapan berada pada 

kedalaman 65,3 – 187 m. 

11. Lintasan 1  

Lintasan 1 merupakan interpolasi data sounding  secara vertikal masing-

masing titik sounding yaitu titik sounding 1.1, titik sounding 1.2, titik sounding 

1.3, dan titik sounding 1.4. 

Penampang vertikal lintasan pertama dapat dilihat pada gambar 5.13 

berikut: 
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Gambar 5.13. Penampang vertikal pseudo cross-section  dan resistivity cross-section lintasan 1 
(Sumber : data primer, 2008). 

  

Pada penampang vertikal tersebut terlihat beberapa warna yang mewakili 

nilai resistivitas yang berbeda-beda. Litologi batuan karbonat dikorelasikan 

dengan nilai resistivitas ≥ 50 Wm (Telford, dkk., 1976). Pada penampang pseudo 

cross-section yang merupakan interpolasi atau penggabungan dari penampnag 

resistivity cross-section 4 titik data sounding dapat dilihat bahwa anomali nilai 

resistivitas paling rendah ditunjukkan oleh warna hitam dengan nilai resistivitas < 

17,1 Wm. Lapisan ini diinterpretasikan sebagai lapisan top soil. Batuan karbonat 

yang dikorelasikan dengan lapisan yang berwarna oranye mulai terdapat pada 
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kedalaman sekitar   20 m – 220 m. Dari penampang  pseudo cross-section lapisan 

didominasi oleh batuan karbonat dan dapat dilihat bahwa rentang nilai resistivitas 

dari kedalaman sekitar 20 - 220 m berkisar antara 52,6 – 85,2 Wm yang 

ditunjukkan dari warna oranye hingga merah jambu muda. Dengan rentang nilai 

resistivitas tersebut diduga bahwa struktur lapisan batuan karbonat bawah 

permukaan lintasan 1 telah mengalami proses karstifikasi yang berkembang 

dengan baik. Batuan karbonat yang telah terkarstifikasi mempunyai nilai porositas 

yang tinggi mencapai 50% (Acworth, 2001 dalam Haryono dan Adji, 2004). 

Dengan ketebalan mencapai lebih dari 100 m dan dengan rentang nilai resistivitas 

tersebut maka batuan karbonat pada lintasan 1 sangat berpotensi menjadi akifer 

karbonat yang relatif sangat baik. Potensi air tanah sangat tergantung kepada 

porositas dan kemampuan batuan untuk meluluskan (permeability) dan 

meneruskan (transmissivity) air (Agung, dkk., 2004). Nilai permeabilitas akifer 

dan transmissivitas akifer tentu saja tergantung dari besar kecilnya porositas, 

sortasi batuan, tekstur batuan, dan lain-lain. Akibatnya, karena lorong-lorong 

solusional yang dihasilkan pada batuan karbonat yang terkarstifikasi dengan baik 

mengakibatkan nilainya menjadi signifikan dibanding dengan batuan lain. 

Menurut  Verhoef (1992), besarnya nilai permabilitas (K ' ) batuan karbonat adalah 

3,93 cm/jam. Sedangkan menurut Acworth (2001 dalam Haryono dan Adji, 2004), 

nilai konduktivitas hidraulik atau permeabilitas untuk batuan karbonat karst 

adalah dari 10 6- m/dt ke 10 3-  m/dt.  Smith et. al Ford dan Williams (1976 dalam 

Ford dan Williams, 1989) mengevaluasi nilai K '  pada batuan karbonat yang 

sangat masif memiliki permeabilitas primer pada mulanya sangat kecil, dan 
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kemudian memiliki nilai K ' yang jauh lebih besar (1x10 6 ) pada porositas 

sekunder batuan tersebut yang telah berkembang membentuk jaringan lorong 

bawah tanah yang baik. Nilai K '  bervariasi pada suatu titik formasi batuan 

(Haryono dan Adji, 2004). Suplai air dari akifer karbonat tersebut akan menuju 

pada lorong-lorong drainase yang kemudian akan menjadi sumbangan air bagi 

sungai bawah tanah Luweng Pace. Tipe porositas batuan karst lebih dominan pada 

porositas sekunder (Haryono dan Adji, 2004). Tipe porositas batuan karst sangat 

tergantung dari arah dan kedudukan percelahan (cavities) yang terbentuk karena 

proses solusional. Dari waktu ke waktu, jika sistem percelahan masih 

memungkinkan untuk berkembang, maka besarnya porositas sekunder ini juga 

akan bertambah besar.  Dari penampang pseudo cross-section juga dapat dilihat 

bahwa pada kedalaman mulai sekitar 180 m ke bawah, nilai resistivitas juga 

semakin menurun atau dapat dilihat suatu anomali pendugaan keterdapatan air 

(potensi akifer yang relatif sangat baik) yang ditunujukkan oleh pola warna dari 

hijau keputihan menuju ke hijau. Pengambilan titik pada lintasan 1 berada didekat 

mulut Luweng Pace dan merupakan daerah catchment. Diduga akitifitas pelarutan 

batuan karbonat yang berkembang baik sehingga porositas sekunder batuan 

karbonat relatif lebih besar dari areal sekitarnya dan juga diduga adanya 

kesarangan air maupun endapan isian yang jenuh air pada ruang pori batuan 

karbonat. Diduga pada areal tersebut merupakan lorong penyumbang drainase /air 

menuju sunga bawah tanah Luweng Pace.  

 Nilai resistivitas penampang resistivity cross-section berada pada rentang 

0,316 – 1259 Wm . Pada titik sounding 1.1 dapat dilihat bahwa lapisan batuan 
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karbonat bawah permukaan memiliki aktifitas pelarutan yang kurang baik. Pada 

kedalaman 20 -70 m, batuan karbonat memiliki struktur yang cenderung masif 

yang ditunjukkan dengan pola warna merah yang memiliki nilai resistivitas ± 

1200 Wm. Pada kedalaman lebih dari 70 m sudah memiliki kecenderungan 

penurunan nilai resistivitas. Aktifitas pelarutan mulai berkembang pada 

kedalaman ini, akan tetapi pendugaan adanya anomali keterdapatan air tidak 

ditemukan yang ditandai dengan nilai resistivitas kecil ( pola warna hitam – 

hijau). Lain halnya dengan titik sounding  2, 3, dan 4 yang menunjukkan pada 

kedalaman lebih dari 150 m diduga terdapat anomali keterdapatan air dengan 

ditandai adanya nilai resistivitas batuan karbonat yang menurun secara signifikan. 

Batuan yang basah dan mengandung air, nilai resistivitasnya rendah (Soenarto 

2004 dalam Wijaya, dkk., 2008).Pada titik sounding  tersebut diduga merupakan 

lorong drainase penyumbang air dari entrance Luweng Pace menuju ke sungai 

bawah tanah.  

12. Lintasan 2  

Lintasan 2 merupakan interpolasi data sounding  secara vertikal masing-

masing titik sounding yaitu titik sounding 2.1, titik sounding 2.2, titik sounding 

2.3, titik sounding 2.4, titik sounding 2.5, dan titik sounding 2.6. 

Penampang vertikal lintasan kedua dapat dilihat pada gambar 5.14 berikut: 
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Gambar 5.14. Penampang vertikal pseudo cross-section  dan resistivity cross-section lintasan 2 

(Sumber : data primer, 2008). 
 

 Pada penampang pseudo cross-section, lapisan top soil berada pada 

lapisan paling atas dengan nilai resistivitas ≤ 16,8 Wm. Dominasi batuan karbonat 

mulai ditunjukkan pada kedalaman sekitar 20 m hingga 240 m ke bawah. 

Jangkauan nilai resistivitas batuan karbonat berkisar antara 50 Wm hingga        

158 Wm lebih yang ditunjukkan oleh warna kuning muda hingga merah tua. 

Jangkauan nilai resistivitas lintasan 2 lebih tinggi dari lintasan 1. Hal ini 

menunjukkan proses karstifikasi lintasan 1 lebih berkembang baik dari lintasan 2. 

Lintasan 2 diambil pada lintasan dengan ketinggian yang relative lebih tinggi dari 
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lintasan 1 (tidak berada pada cekungan seperti lintasan 1 dimana air lebih banyak 

terkumpul pada pola cekungan). Pada areal tepi kanan terdapat anomaly batuan 

karbonat yang relatif lebih tinggi  nilai resistivitasnya yaitu ± 150 Wm dibanding 

areal sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada areal tersebut mempunyai 

aktifitas pelarutan yang kurang baik sehingga potenasi akifer relatif kurang baik 

karena perkembangan porositas sekunder batuan relative lebih kecil dari areal 

sekitarnya. Areal tersebut merupakan interpolasi dari titik sounding 4,5, dan 6 

yang memiliki nilai resistivitas relative tinggi dari titik sounding lainnya. 

 Pada penampang resistivity cross-section, jangkauan nilai resistivitas 

berada pada nilai ± 0,631 – 2512 Wm. Pada kedalaman 180 m, terdapat anomali 

potensi adanya keterdapatan air. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai resistivitas 

yang rendah dengan warna resistivitas hijau muda hingga biru tua dengan 

jangkauan nilai resistivitas berkisar antara 15 Wm hingga 0,635 Wm. Titik-titik 

sounding pada lintasan kedua diambil pada lokasi titik perkiraan lorong menuju 

sump (lorong penuh air) yang merupakan lokasi sungai bawah tanah yang terletak 

di alas Alang dengan arah titik-titik melintang dengan perkiraan lorong (arah 

lorong disesuaikan dengan referensi survey endokarst dan pemetaan oleh tim 

geofisik UGM, tim teknik lingkungan UPN, dan kepala lingkungan desa 

setempat). Sehingga diduga keterdapatan air menunjukkan bahwa terdapat lorong-

lorong drainase yang nantinya akan mensuplai air menuju ke sungai bawah tanah 

Luweng Pace. 

 Pada hasil penampang pseudo cross-section, meskipun penampang 

resistivity cross-section menunjukkan nilai resistivitas yang rendah pada 
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kedalaman sekitar 180 m ke bawah, namun penampang pseudo cross-section tidak 

menunjukkan suatu resistivitas dengan nilai rendah pada kedalaman tersebut 

seperti pada lintasan 1. Hal ini dikarenakan jangkauan nilai resistivitas lintasan 2 

lebih tinggi sehingga hasil interpolasi penampang pseudo cross-section  

menunjukkan suatu anomaly keterdapatan air pada areal tertentu yag ditandai 

denga penrurnan nilai resistivitas. Dengan rentang nilai 50 – 158 Wm tersebut dan 

tebal lebih dari 100m, dapat dikatakan bahwa batuan karbonat pada lintasan 2 juga 

berpotensi mejadi akifer yang baik. 

 

B. Pengolahan Data Mapping 

 Data mapping diolah dengan menggunakan program surfer versi 8.0. 

Pengolahan data mapping ditujukan untuk mengetahui kontur isoresistivitas 

secara lateral. Kontur isoresistivitas dapat mendeteksi potensi akifer yang baik 

yang ditandai dengan menurunnya nilai resistivitas batuan karbonat karena 

terdapat kesarangan air pada porositas sekundernya. Hal ini menandakan adanya 

pelarutan yang intensif pada batuan karbonat tersebut. 

 Kontur isoresistivitas menunjukkan hasil nilai resistivitas perlapisan 

batuan secara lateral. Pada kontur isoresistivitas ini didapatkan suatu gambar pola 

kontur dengan level warna yang menunjukkan nilai resistivitas batuan, dengan 

sumbu x adalah posisi titik ukur arah x yaitu koordinat Bujur Timur, dan sumbu y 

merupakan posisi titik ukur arah y yaitu koordinat Lintang Selatan. 

 Pengolahan dalam program surfer versi 8.0 ada dua tahap yaitu penulisan 

pada worksheet dan plot document. Penulisan pada worksheet dengan 
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memasukkan nilai koordinat x dan y, dan nilai resistivitas. Tahap kedua yaitu plot 

document dimana pada tahap ini data pada worksheet diubah dalam bentuk grid 

kemudian dapat diperoleh kontur isoresistivitasnya berdasarkan input nilai 

resistivitasnya.  

 Data mapping diolah pada tiap-tiap spasi elektroda yang ditentukan. Untuk 

pengolahan data mapping, jarak spasi elektroda potensial ke titik pusat(MN/2) 

tetap, sedangkan spasi elektroda arus (AB/2) terhadap titik pusat divariasikan. 

Untuk penyusunan kontur isoresistivitas disajikan pada jarak spasi elektroda 

potensial 10 m dan 15 m, dimana ditentukan pada data penelitian secara umum 

sudah terlihat adanya nilai resistivitas batuan karbonat ≥ 50 Wm. Dari penyusunan 

kontur isoresistivitas tiap spasi elektroda yang ditentukan tersebut dapat 

memberikan informasi variasi resistivitas ke arah lateral dalam beberapa lapisan, 

dimana semakin besar spasi elektroda maka dapat mendeteksi lapisan yang lebih 

dalam.  

1. Spasi elektroda potensial (MN/2) 10 m 

a. Spasi elektroda arus (AB/2) 50m  

 
Gambar 5.15. Kontur isoresistivitas dengan MN/2 10 m dan AB/2 50 m 
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Kontur isoresistivitas spasi elektroda AB/2 50 m (Gambar 5.15) 

menunjukkan nilai resistivitas yang berada pada jangkauan 40 – 92 Wm. 

Nilai resistivitas batuan karbonat diinterpretasikan dengan nilai ≥ 50 Wm. 

Sedangkan pada kontur ini didapatkan nilai resistivitas yang kurang dari 

50 Wm. Diduga anomali dengan nilai resistivitas tersebut merupakan 

perselingan pasir lempungan dan batuan karbonat. Pasir lempungan juga 

dapat bertindak sebagai akifer karena memiliki nilai porositas yang cukup 

signifikan yaitu 25 – 70 % (Acworth, 2001 dalam Haryono dan Adji, 

2004). Batuan karbonat berada pada rentang nilai resistivitas 50 – 92 Wm 

(ungu tua hingga merah terang). Nilai resistivitas batuan karbonat tersebut 

menunjukkan bahwa matriks batuan karbonat tidak memiliki matriks yang 

padat. Porositas sekunder memiliki nilai yang relatif besar karena batuan 

sudah mengalami proses karstifikasi yang berkembang baik. Sedangkan 

potensi akifer ditunjukkan pada nilai resistivitas yang rendah yang 

diinterpretasikan dengan pola warna biru tua (deep navy blue), karena 

diduga terdapat kesarangan air yang relatif siginifikan, dimana keberadaan 

kandungan air pada porositas lapisan batuan dapat menyebabkan nilai 

resistivitas batuan menjadi turun karena mobilitas ion-ion air yang bersifat 

elektrolit dan menghantarkan arus listrik.  Nilai resistivitas potensi akifer 

tersebut didapat pada rentang 40 – 42 Wm.  
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b. Spasi elektroda arus (AB/2) 55m 

 
Gambar 5.16. Kontur isoresistivitas dengan MN/2 10 m dan AB/2 55 m 

Pada spasi elektroda AB/2 55m, kontur isoresistivitas 

menunjukkan rentang nilai 44 - 100 Wm (Gambar 5.16). Rentang nilai 

resistivitas lapisan lateral pada spasi ini lebih besar dari lapisan diatasnya 

yaitu pada spasi elektroda AB/2 50m. Hal ini menunjukkan porositas 

batuan relatif lebih kecil daripada lapisan diatasnya. Potensi akifer 

ditunjukkan dengan nilai resistivitas yang rendah dengan anomali yang 

ditunjukkan dengan warna biru.  Nilai resistivitas untuk interpretasi 

potensi akifer pada spasi elektroda ini diperoleh pada rentang 44 – 48 Wm. 
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c. Spasi elektroda arus (AB/2) 60m 

 
Gambar 5.17 Kontur isoresistivitas dengan MN/2 10 m dan AB/2 60 m 

Pada gambar kontur isoresistivitas 5.17 dapat dilihat bahwa nilai 

resistivitas memiliki rentang nilai 45 – 110 Wm. Pada lapisan ini, nilai 

resistivitas juga mengalami kenaikan dari lapisan diatasnya. Anomali 

potensi akifer ditunjukkan dengan nilai resistivitas yang rendah yang 

diinterpretasikan dengan warna biru. Porositas batuan karbonat 

mempunyai nilai yang lebih kecil dari lapisan diatasnya sehingga 

kesarangan air juga sebanding dengan nilai porositas yaitu menjadi lebih 

kecil. Hal ini menyebabkan nilai konduktivitas batuan menurun dan 

kebalikannya nilai resistivitas bertambah. 
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d. Spasi elektroda arus (AB/2) 65m 

 
Gambar  5.18. Kontur isoresistivitas dengan MN/2 10 m dan AB/2 65 m 

Pada gambar 5.18, rentang nilai resistivitas batuan diantara          

45 – 120 Wm. Lapisan lateral batuan memiliki porositas yang relatif kecil 

daripada lapisan diatasnya karena nilai maksimal pada rentang nilai 

resistiviyas mengalami kenaikan. Potensi akifer yang baik ditunjukkan 

pada nilai resistivitas yang rendah dengan warna biru yaitu berkisar antara              

45-50 Wm.  

e. Spasi elektroda arus (AB/2) 70m 

 
Gambar 5.19 Kontur isoresistivitas dengan MN/2 10 m dan AB/2 70 m 
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Pada kontur isoresistivitas spasi elektroda AB/2 70m           

(Gambar 5.19) menunjukkan bahwa nilai resistivitas lapisan lateral lebih 

besar daripada lapisan-lapisan atasnya  yaitu berada pada rentang            

50 – 125 Wm. Potensi akifer diinterpretasikan dengan pola warna biru 

yaitu berada pada nilai    50 – 55 Wm. Lapisan laeral pada batuan ini 

memliki porositas sekunder yang lebih kecil dari lapisan diatasnya.  

f. Spasi elektroda arus (AB/2) 75m 

 
Gambar  5.20 Kontur isoresistivitas dengan MN/2 10 m dan AB/2 75 m 

Potensi akifer pada kontur isoresistivitas spasi elektroda AB/2      

75 m (Gambar 5.20) ditunjukkan dengan nilai resistivitas 55-60 Wm. 

Sedangkan nilai resistivitas lateralnya ditunjukkan pada rentang               

55 – 130 Wm. Nilai resistivitas pada anomali potensi akifer mengalami 

kenaikan dari lapisan diatasnya. Hal ini menandakan bahwa kesarangan air 

pada pori-pori batuan lebih kecil daripada lapisan lateral batuan diatasnya.  
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g. Spasi elektroda arus (AB/2) 80m 

 
Gambar 5.21 Kontur isoresistivitas dengan MN/2 10 m dan AB/2 80 m 

Potensi akifer yang baik didapatkan pada nilai resistivitas             

55 - 60 Wm yang ditandai dengan pola warna biru tua (Gambar 5.21). 

Sedangkan rentang nilai resistivitas batuan karbonat secara lateral 

didapatkan berkisar antara 55 – 140 Wm. Nilai resistivitas batuan 

maksimal mengalami kenaikan, yang berarti pada perlapisan batuan 

tersebut porositas sekunder batuan memiliki nilai yang lebih kecil.  

h. Spasi elektroda arus (AB/2) 85m 

 
Gambar 5.22 Kontur isoresistivitas dengan MN/2 10 m dan AB/2 85 m 
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Kenaikan nilai resistivitas terjadi pada lapisan lateral kontur 

isoresistivitas spasi elektroda AB/2 85 m dibandingkan dengan kontur 

isoresistivitas spasi elektroda AB/2 50 – 80 m (Gambar 5.22). Dapat 

dikatakan bahwa pada satuan lapisan batuan ini terjadi proses pelarutan 

yang relatif kecil berkembang daripada satuan lapisan lateral diatasnya. 

Batuan karbonat memiliki porositas sekunder yang lebih kecil sehingga 

kemampuan menyimpan dan mengalirkan air menurun. Potensi akifer 

yang baik hasil proses pelarutan yang intensif didapatkan pada nilai 

resistivitas 60-65 Wm.. Pada kontur isoresistovitas dapat dilihat bahwa 

terdapat dua buah anomali potensi akifer yang terpisah yang diduga 

adanya pelarutan yang intensif dengan ditandai nilai resistivitasnya lebih 

rendah dibandingakan perselingan lapisan lateral batuan karbonat yang 

lain. Sedangkan rentang nilai resistivitas batuan karbonat secara lateral 

didapatkan berkisar antara 60 – 145 Wm.  

i. Spasi elektroda arus (AB/2) 90m 

 
Gambar 5.23 Kontur isoresistivitas dengan MN/2 10 m dan AB/2 90 m 
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Kontur isoresistivitas spasi elektroda AB/2 90 m menunjukkan 

rentang nilai resistivitas 60 – 155 Wm (Gambar 5.23).  Potensi akifer 

ditunjukkan dengan pola warna biru tua yaitu pada nilai resistivitas          

60 - 65 Wm. Nilai maksimal resistivitas batuan karbonat juga mengalami 

kenaikan. Terdapat dua anomali dengan resistivitas nilai rendah yang 

terpisah yang dapat dikatakan menjadi potensi akifer yang baik karena 

pada anomali kontur tersebut diduga terjadi pelarutan yang intensif yang 

bisa memperbesar porositas sekunder batuan. 

j. Spasi elektroda arus (AB/2) 95m 

 
Gambar 5.24 Kontur isoresistivitas dengan MN/2 10 m dan AB/2 95 m 

Gambar 5.24 menunjukkan kontur isoresistivitas pada spasi 

elektroda AB/2 95 m. Dapat dilihat bahwa nilai resistivitas batuan 

karbonat berada pada rentang 65 – 165 Wm. Bila dibandingkan dengan 

spasi elektroda sebelumnya, pada spasi elektroda ini nilai rentang 

resistivitas mengalami kenaikan, yang berarti bahwa pada lapisan lateral 
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ini porositas batuan lebih kecil. Potensi akifer yang baik spasi elektroda 

AB/2 95m ditunjukkan dengan nilai resistivitas sebesar 65 - 70 Wm. Pada 

spasi ini juga terlihat adanya anomali potensi akifer yang terpisah yang 

diduga pada anomali tersebut proses karstifikasi berkembang baik. 

k. Spasi elektroda arus (AB/2) 100m 

 
Gambar 5.25 Kontur isoresistivitas dengan MN/2 10 m dan AB/2 100 m 

Potensi akifer yang baik hasil proses pelarutan yang inensif 

didapatkan pada nilai resistivitas 65 - 70 Wm (Gambar 5.25). Sedangkan 

rentang nilai resistivitas batuan karbonat secara lateral didapatkan berkisar 

antara 65 – 170 Wm. Anomali potensi akifer yang ditunjukkan dengan pola 

warna biru tua yang mempunyai bentuk memanjang, diduga proses 

karstifikasi lebih berkembang pada satuan kontur anomali tersebut. Nilai 

maksimal resistivitas mengalami kenaikan dari spasi elektroda sebelumnya 

yaitu sebesar 170 Wm. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat struktur 

batuan karbonat pada lapisan lateral yang lebih masif dari lapisan lateral 

batuan karbonat diatasnya.  
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l. Susunan mapping kontur isoresistivitas spasi elektroda MN/2 10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5.26  Kontur isoresistivitas tiap spasi elektroda AB/2 50 – 100 m 

Lapisan XI, AB/2 100m 

Lapisan I, AB/2 50m 

Lapisan II, AB/2 55m 

Lapisan X, AB/2 95m 

Lapisan IX, AB/2 90m 

Lapisan VIII, AB/2 85m 

Lapisan VII, AB/2 80m 

Lapisan VI, AB/2 75m 

Lapisan V, AB/2 70m 

Lapisan III, AB/2 60m 

Lapisan IV, AB/2 65m 
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Kontur isoresistivitas MN/2 10 m pada tiap masing-masing spasi 

elektroda AB/2 50 – 100 m disajikan pada gambar 5.26. Dari susunan 

mapping tersebut dapat diketahui informasi tentang potensi akifer batuan 

karbonat secara lateral. Rentang nilai resistivitas dibuat sama yaitu berada 

pada rentang 40 – 170 Wm untuk membandingkan hasil kontur 

isoresistivitas masing-masing spasi elektroda. Rentang nilai resistivitas 

tersebut diambil berdasarkan hasil nilai minimum dan nilai maksimum 

yang diperoleh pada keseluruhan spasi elektroda AB/2 50 – 100 m. Dari 

kesebelas spasi elektroda (AB/2 50 – 100 m) dapat memberikan informasi 

variasi resistivitas ke arah lateral dalam 11 lapisan. Penyusunan mapping 

dari spasi elektroda kecil ke besar. Semakin besar spasi elektroda maka 

dapat mendeteksi lapisan yang lebih dalam.  

Pada susunan mapping diatas (Gambar 5.26), potensi akifer 

diinterpretasikan dengan nilai resistivitas yang rendah dengan anomali 

kontur dengan pola warna biru yang berada pada rentang nilai resistivitas 

40 – 75 Wm.  Dapat dilihat bahwa semakin besar spasi elektroda atau 

semakin dalam lapisan ternyata diikuti oleh anomali potensi akifer yang 

semakin luas atau semakin melebar. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pada terjadi pelarutan yang intensif pada satuan lapisan batuan yang 

mengakibatkan batuan karbonat mengalami proses karstifikasi yang 

berkembang sehingga porositas batuan karbonat lebih berkembang atau 

permeabilitas batuan karbonat memiliki nilai yang lebih signifikan. Pada 

lapisan ke 7 terdapat dua pola anomali kontur potensi akifer dengan luasan 
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yang relatif kecil. Kedua anomali potensi akifer berkembang dengan 

luasan yang lebih besar sampai ke lapisan ke 10 dan akihirnya menyatu 

kembali pada lapisan ke 11.  Kesimpulan yang didapat pada susunan 

mapping spasi elektroda MN/2 10 m yaitu semakin besar spasi elektroda 

AB/2 (semakin dalam lapisan)  semakin melebar luasan potensi akifernya. 

 

2. Spasi elektroda potensial (MN/2) 15m 

a. Spasi elektroda arus (AB/2) 100m 

 
Gambar 5.27 Kontur isoresistivitas dengan MN/2 15 m dan AB/2 100 m 

Dari gambar 5.27 dapat dilihat bahwa pada spasi elektroda arus 

100 m, rentang nilai resistivitas secara lateral yang didapatkan yaitu         

60 -  155 Wm. Nilai terendah resistivitas menunjukkan proses karstifikasi 

yang berkembang baik. Imbuhan (recharge) mengisi porositas batuan. 

Adanya air yang merupakan fluida elektrolit menyebabkan konduktivitas 

batuan meningkat dan kebalikannya resistivitas akan menurun. Nilai 
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resistivitas terendah ditunjukkan warna biru tua (deep navy blue) dan dapat 

dikatakan sebagai potensi akifer yang baik dengan rentang nilai resistivitas             

60 – 65 Wm.  

b. Spasi elektroda arus (AB/2) 110m 

 
Gambar 5.28 Kontur isoresistivitas dengan MN/2 15 m dan AB/2 110 m 

Gambar 5.28 menunjukkan kontur isoresistivitas pada spasi 

elektroda AB/2 110 m dan MN/2 15 m. Dapat dilihat bahwa nilai 

resistivitas batuan karbonat berada pada rentang 60 – 140 Wm. Bila 

dibandingkan dengan spasi elektroda AB/2 100 m, pada spasi elektroda ini 

nilai resistivitas maksimal cenderung turun, yang berarti bahwa pada 

lapisan lateral ini porositas batuan lebih besar karena adanya proses 

pelarutan batuan karbonat oleh ion H + . Potensi akifer yang baik sama 

halnya dengan spasi elektroda AB/2 100m ditunjukkan dengan nilai 

resistivitas sebesar 60 - 65 Wm. Terdapat dua anomali potensi akifer 
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dengan luasan yang kecil yang dikelilingi oleh lapisan batuan akrboant 

dengan nilai resistivitas 60,1 – 70 Wm. 

c. Spasi elektroda arus (AB/2) 120m 

 
Gambar 5.29 Kontur isoresistivitas dengan MN/2 15 m dan AB/2 120 m 

Pada gambar kontur isoresistivitas 5.29 dapat dilihat bahwa nilai 

resistivitas memiliki rentang nilai 65 – 165 Wm. Nilai resistivitas batuan 

karbonat pada lapisan lateral ini cenderung meningkat. Hal ini 

menandakan bahwa porositas batuan karbonat relatif lebih kecil dari 

porositas batuan karbonat diatasnya. Sedangkan untuk potensi akifer yang 

baik didapatkan pada anomali lapisan dengan nilai resistivitas 65 – 70 Wm. 

Terdapat dua anomali potensi akifer dengan luasan yang grelatif lebih 

besar dari spasi elektroda AB/2 110 m yang dikelilingi oleh lapisan batuan 

karbonat 70,1 – 75 Wm. 
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d. Spasi elektroda arus (AB/2) 130m 

 
Gambar 5.30 Kontur isoresistivitas dengan MN/2 15 m dan AB/2 130 m 

Pada gambar 5.30, rentang nilai resistivitas batuan diantara          

65 – 170 Wm. Nilai maksimal resistivitas meningkat menjadi 170 Wm. Hal 

ini menunjukkan bahwa batuan memiliki porositas yang relatif kecil. Hal 

ini diduga karena lapisan ini terdapat batuan yang cenderung lebih masif, 

memiliki matriks batuan yang lebih padat sehingga pelarutanpun juga 

berjalan lambat. Nilai permeabilitas batuan relatif lebih kecil, karena nilai 

ini tergantung salah satunya dari porositas batuan dengan hubungan nilai 

yang berbanding lurus. Nilai permeabilitas akan menjadi cukup signifikan 

jika batuan karbonat terkarstifikasi dengan baik (Haryono dan Adji, 2004). 

Sama halnya dengan lapisan lateral diatasnya yaitu pada spasi elektroda 

AB/2 120 m, nilai potensi akifer yang baik ditunjukkan pada nilai 

resistivitas 65 – 70 Wm. Terdapat dua anomali potensi akifer dengan 
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luasan relatif besar yang dikelilingi oleh lapisan batuan karbonat dengan 

nilai resistivitas 70,1 – 75 Wm sama dengan spasi elektroda AB/2 120 m.  

e. Spasi elektroda arus (AB/2) 140m 

 
Gambar 5.31 Kontur isoresistivitas dengan MN/2 15 m dan AB/2 140 m 

Pada kontur isoresistivitas spasi elektroda AB/2 140 m        

(Gambar 5.31) menunjukkan bahwa nilai resistivitas lapisan lateral sama 

dengan lapisan diatasnya  (AB/2 130 m) yaitu berada pada rentang          

65 – 170 Wm. Secara umum juga hampir memiliki pola kontur 

isoresistivitas yang sama, hanya pola pelarutan yang intensif yang ditandai 

dengan wrana biru tua lebih lebar untuk spasi elektroda AB/2 130 m. 

Potensi akifer interpretasi resistivitas secara lateral didapatkan pada nilai 

65- 70 Wm. Terdapat dua anomali potensi akifer dengan luasan relatif 

besar yang dikelilingi oleh lapisan batuan karbonat dengan nilai 
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resistivitas             70,1 – 75 Wm sama halnya dengan spasi elektroda AB/2 

110 dan 120 m. 

f. Spasi elektroda arus (AB/2) 150m 

 
Gambar 5.32 Kontur isoresistivitas dengan MN/2 15 m dan AB/2 150 m 

Potensi akifer pada kontur isoresistivitas spasi elektroda           

AB/2  150 m (Gambar 5.32) ditunjukkan dengan nilai resistivitas             

55 - 60 Wm. Sedangkan nilai resistivitas lateralnya ditunjukkan pada 

rentang 55 – 170 Wm.. Nilai resistivitas pada anomali potensi akifer 

mengalami penurunan daripada lapisan diatasnya. Hal ini menandakan 

bahwa pada kontur anomali tersebut terjadi pelarutan batuan karbonat 

yang lebih intensif. Kesarangan pada pori-pori batuan lebih besar daripada 

lapisan batuan diatasnya. Anomali potensi akifer dengan nilai resistivitas 

terendah  55 – 60 Wm. dikelilingi oleh lapisan batuan akrbonat dengan 

nilai resistivitas 60,1 – 65 Wm. 
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g. Spasi elektroda arus (AB/2) 200m 

 
Gambar 5.33 Kontur isoresistivitas dengan MN/2 15 m dan AB/2 200 m 

Penurunan nilai maksimal resistivitas terjadi pada lapisan lateral 

kontur isoresistivitas spasi elektroda AB/2 200 m. Dapat dikatakan bahwa 

pada satuan lapisan batuan ini terjadi proses pelarutan yang lebih 

berkembang daripada satuan lapisan lateral diatasnya. Batuan karbonat 

mengalami proses karstifikasi yang baik dimana perkembangan porositas 

sekunder batuan akan menjadi signifikan dalam menyimpan dan 

mengalirkan batuan pada lapisan dibawahnya. Adanya pelarutan yang aktif 

menyebabkan nilai resistivitas batuan menjadi turun. Porositas batuan 

akan menyimpan air pada rongga-rongganya dan kemudian akan 

mengalirkannya secara gravitasi. Potensi akifer yang baik hasil proses 

pelarutan yang inensif didapatkan pada nilai resistivitas 55 - 60 Wm. 

Sedangkan rentang nilai resistivitas batuan karbonat secara lateral 

didapatkan berkisar antara 55 – 145 Wm..  
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h. Susunan mapping kontur isoresistivitas spasi elektroda MN/2 15 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.34  Kontur isoresistivitas tiap spasi lektroda AB/2 100 – 200 m 

Gambar 5.34 menyajikan susunan mapping kontur isoresistivitas 

MN/2 15 m pada tiap masing-masing spasi elektroda AB/2 100 – 200 m.. 

Rentang nilai resistivitas dibuat sama yaitu berada pada rentang               

Lapisan I ; AB/2 100m 

Lapisan II ; AB/2 110m 

Lapisan III ; AB/2 120m 

Lapisan IV ; AB/2 130m 

Lapisan V ; AB/2 140m 

LapisanV I ; AB/2 150m 

LapisanVII ; AB/2 200m 
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50 – 170 Wm untuk membandingkan hasil kontur isoresistivitas masing-

masing spasi elektroda. Rentang nilai resistivitas tersebut diambil 

berdasarkan hasil nilai minimum dan nilai maksimum yang diperoleh pada 

keseluruhan spasi elektroda AB/2 100 – 200 m. Variasi resistivitas ke arah 

lateral didapatkan dalam 7 lapisan.  

Potensi akifer diinterpretasikan dengan nilai resistivitas yang 

rendah dengan anomali kontur berwarna biru yang berada pada rentang 

nilai resistivitas 50 – 65 Wm.  Dapat dilihat bahwa semakin besar spasi 

elektroda atau semakin dalam lapisan ternyata kecenderungan potensi 

akifer masih berada pada satuan areal luas yang sama. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa proses pelarutan yang intensif masih terletak pada 

satuan areal luas batuan karbonat yang sama. Diduga pada satuan areal 

tersebut porositas sekunder batuan lebih mepunyai nilai yang signifikan. 

Proses karstifikasi berkembang baik pada satuan areal luas tersebut. 

Semakin besar spasi elektroda ternyata tidak memberikan pengaruh yang 

sangat nyata pada perkembangan proses karstifikasi seperti semakin 

melebar luasnya satuan areal luasnya. Perbedaan tidak terlalu signifikan, 

hanya pada lapisan ke 6 jika dibandingkan dengan lapisan ketujuh, potensi 

akifer lapisan ke tujuh memiliki anomali yang lebih lebar dari lapisan ke 6.  
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C. Analisis Sounding dan Mapping 

 Sebagai kesimpulan, dari hasil panampang pseudo cross-section maupun 

kontur isoresistivitas menunjukkan bahwa batuan karbonat pada lintasan data 

yang diambil telah mengalami proses karstifikasi yang berkembang baik. Jika 

dikorelasikan dengan  pendugaan sistem akifer karst hasil penelitian Zaenuri 

(2007) yaitu akifer aliran bebas (free-flow karst aquifer) dimana sistem lorong-

lorong solusional lebih dominan yang membentuk jaringan conduit (lorong/pipa), 

yang memungkinkan kesarangan air pada pori batuan lebih besar, maka jika 

dikaitkan dengan nilai resistivitas yaitu adanya sistem akifer dengan aliran bebas 

akan memungkinkan perkembangan proses karstifikasi yang baik, yang ditandai 

dengan bertambah besar porositas sekunder. Dengan perkembangan tersebut, nilai 

permeabilitas juga meningkat pada angka yang signifikan, begitu halnya dengan 

nilai transmisivitas yang memungkinkan batuan karbonat dapat menyimpan dan 

mengalirkan air dalam jumlah yang cukup yang ditandai dengan rendahnya 

(menurunnya) nilai resistivitas.  

Kawasan Karst pada Luweng Pace sendiri (Giritontro) termasuk dalam 

kawasan karst kelas I dan II, dimana ditandai dengan proses karstifikasi yang 

berkembang (Zaenuri, 2007). Batuan karbonat yang mengalami proses karstifikasi 

ditandai dengan batuan karbonat yang memiliki porositas sekunder berkembang, 

dalam artian batuan karbonat tidak merupakan batuan yang berstruktur masif 

(dolomit). Pada interpretasi geolistrik sendiri, nilai resistivitas batuan masif lebih 

besar jika dibandingkan dengan batuan yang bersifat urai dan batuan yang 

mengandung air (Soenarto, 2004 dalam Wijaya, dkk., 2008). Nilai resistivitas 
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batuan karbonat yang berstuktur masif (dolomit) 3,5 x 10 2 - 5 x 10 3  (Telford, 

dkk., 1976). Sedangkan perolehan nilai resistivitas baik sounding ataupun 

mapping pada penelitian ini berada pada rentang 50 – 170 Wm. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses karstifikasi pada lokasi penelitian memang 

berkembang baik. Batuan karbonat pada lokasi penelitian ini sangat berpotensi 

menjadi akifer karst yang baik yang mensuplai air menuju lorong-lorong drainase 

ke sungai bawah tanah Luweng Pace, dimana pada tipe akifer aliran bebas juga 

memiliki aliran tipe difusi (diffuse), tetapi lorong-lorong solusional lebih 

dominan, dan sebagian besar aliran adalah melalui lorong-lorong conduit yang 

ada. Air tanah karst pada akifer ini sangat terkontrol oleh distribusi dan arah-arah 

dari lorong-lorong tersebut. Air bergerak lewat saluran yang saling berhubungan 

akibat gaya gravitasi dan alirannya bersifat turbulen. Pada karst dewasa dan telah 

berkembang dengan baik sistem conduit lebih dominan dan hampir tidak terdapat 

sistem diffuse.  

Secara umum dari hasil pengolahan data sounding antara lintasan 1 dan 2, 

menunjukkan adanya anomali potensi adanya keterdapatan air yaitu pada 

kedalaman 180 m ke bawah dengan nilai resistivitas ≤ 10 Wm. Pada kontur 

isoresistivitas MN/2 10 m, potensi akifer ditunjukkan oleh kontur dengan pola 

warna biru yang berada pada rentang nilai resistivitas 40 – 75 Wm dan didapatkan 

bahwa semakin besar spasi elektroda atau semakin dalam lapisan ternyata diikuti 

oleh anomali potensi akifer yang semakin luas atau semakin melebar. Sedangkan 

pada kontur isoresistivitas MN/2 15 m, potensi akifer berada pada rentang nilai 
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resistivitas 50 – 65 Wm dan didapatkan bahwa kecenderungan potensi akifer 

masih berada pada satuan areal luas yang sama.  

Dalam hal ini, adanya pendugaan potensi akifer dimana pada lapisan 

struktur bawah permukaan terdapat pendugaan adanya kesarangan air, maka dapat 

dijadikan salah satu rujukan, referensi, atau sebagai survei awal sebelum 

dilakukan pengambilan air bawah tanah (pengeboran) sehingga memperbesar 

persentase keberhasilan dalam pemboran untuk mendapatkan potensi airtanah. 

Asas ketiga lingkungan menyangkut sumber alam menyebutkan bahwa 

materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman termasuk sumber alam 

(Prabang, 2008). Kawasan karst sendiri memiliki semua unsur tersebut yang dapat 

disebut sebagai sumber alam. Dari segi konservasi, kawasan karst sebagai suatu 

potensi sumber alam patut dijaga kelestariannya, dimana salah satu potensi 

kawasan karst yaitu mempunyai potensi akifer sebagai penyumbang drainase 

aliran sungai bawah tanah dengan debit yang relatif melimpah yang dapat 

digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan air penduduk. 

   

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Potensi akifer pengolahan data resistivitas secara sounding lintasan 1 dan 2 

berada pada rentang nilai 50 – 170 Wm. Ketebalan batuan karbonat 

mencapai > 100m, sehingga batuan karbonat pada Luweng Pace sangat 

berpotensi menjadi akifer yang baik yang mensuplai air menuju sungai 

bawah tanah Luweng Pace. 

2. Potensi akifer pada pengolahan data resistivitas secara mapping yaitu pada 

kontur isoresistivitas spasi elektroda potensial terhadap titk pusat     

(MN/2) 10 m ditunjukkan pada rentang nilai resistivitas 40 – 75 Wm (pola 

warna biru) dan didapatkan bahwa semakin besar spasi elektroda atau 

semakin dalam lapisan ternyata diikuti oleh anomali potensi akifer yang 

semakin luas atau semakin melebar. Sedangkan pada kontur isoresistivitas       

MN/2 15 m, potensi akifer berada pada rentang nilai resistivitas               

50 – 65 Wm dan didapatkan bahwa kecenderungan potensi akifer masih 

berada pada satuan areal luas yang sama. 

 

B. Saran 

Perlu dilakukan studi geolistrik lebih lanjut dengan konfigurasi lain, 

memperbanyak titik lintasan, dan memperpanjang bentangan lintasan, serta 

pemetaan secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. 
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LAMPIRAN B 
 

Data Penelitian Geolistrik (Konfigurasi Schlumberger) 
 
B.1 Titik Sounding 1.1 (TS.1.1) 

Tanggal 26 Desember 2008 
Posisi :  08˚ 04' 566" S 

   110˚ 53' 475" E 
 

No AB/2 MN/2 K V (mV) I (mA) ρ (Ωm) 

1 1 0.5 2.36 244.415 121.800 4.730 
2 2 0.5 11.79 60.543 121.857 5.856 
3 3 0.5 27.50 30.19 121.855 6.813 
4 4 0.5 49.50 19.964 121.853 8.110 
5 5 0.5 77.79 14.631 121.854 9.340 
6 5 2 16.50 68.022 121.851 9.211 
7 10 2 75.43 24.732 121.850 15.310 
8 15 2 173.64 15.668 121.847 22.328 
9 20 2 311.14 11.377 121.849 29.051 
10 20 5 117.86 28.011 121.849 27.093 
11 25 5 188.57 23.235 121.847 35.959 
12 30 5 275.00 18.653 121.848 42.098 
13 35 5 377.14 15.709 121.848 48.622 
14 40 5 495.00 13.684 121.858 55.586 
15 45 5 628.57 12.029 121.854 62.050 
16 50 5 777.86 10.394 121.854 66.350 
17 50 10 377.14 20.444 121.856 63.274 
18 55 10 459.64 17.555 121.853 66.219 
19 60 10 550.00 14.553 121.851 65.688 
20 65 10 648.21 12.728 121.852 67.709 
21 70 10 754.29 11.21 121.849 69.394 
22 75 10 868.21 9.479 121.854 67.538 
23 80 10 990.00 7.348 121.847 59.702 
24 85 10 1119.64 7.348 121.847 67.520 
25 90 10 1257.14 6.986 121.846 72.078 
26 95 10 1402.50 5.915 121.848 68.083 
27 100 10 1555.71 5.435 121.848 69.392 
28 100 15 1024.05 8.814 121.845 74.077 
29 110 15 1244.05 6.722 121.844 68.633 
30 120 15 1485.00 5.392 121.847 65.715 
31 130 15 1746.90 4.51 121.845 64.660 
32 140 15 2029.76 3.979 121.846 66.284 
33 150 15 2333.57 3.474 121.844 66.534 
34 200 15 4166.90 1.853 121.853 63.365 
35 200 20 3111.43 2.179 121.849 55.641 
36 230 20 4125.00 1.56 121.845 52.813 
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B.2 Titik Sounding 1.2 (TS.1.2) 
Tanggal 26 Desember 2008 
Posisi :  08˚ 04' 556" S 

   110˚ 53' 486" E 
 

No AB/2 MN/2 K V (mV) I (mA) ρ (Ωm) 

1 1 0.5 2.36 337.513 121.842 6.529 
2 2 0.5 11.79 67.148 121.840 6.495 
3 3 0.5 27.50 35.311 121.841 7.970 
4 4 0.5 49.50 21.529 122.230 8.719 
5 5 0.5 77.79 17.163 121.840 10.957 
6 5 2 16.50 75.904 121.842 10.279 
7 10 2 75.43 19.928 121.841 12.337 
8 15 2 173.64 16.327 143.594 19.744 
9 20 2 311.14 10.695 121.843 27.311 
10 20 5 117.86 30.180 121.839 29.194 
11 25 5 188.57 23.219 121.841 35.936 
12 30 5 275.00 19.363 121.842 43.703 
13 35 5 377.14 16.840 121.842 52.126 
14 40 5 495.00 13.981 121.844 56.799 
15 45 5 628.57 11.629 121.842 59.993 
16 50 5 777.86 9.253 121.841 59.073 
17 50 10 377.14 20.772 121.840 64.298 
18 55 10 459.64 18.073 121.844 68.178 
19 60 10 550.00 14.868 121.845 67.113 
20 65 10 648.21 12.643 121.845 67.261 
21 70 10 754.29 10.726 121.843 66.401 
22 75 10 868.21 9.442 121.843 67.281 
23 80 10 990.00 8.429 121.845 68.486 
24 85 10 1119.64 7.568 121.843 69.544 
25 90 10 1257.14 6.859 121.845 70.768 
26 95 10 1402.50 6.109 121.844 70.318 
27 100 10 1555.71 5.403 121.843 68.987 
28 100 15 1024.05 7.67 121.845 64.463 
29 110 15 1244.05 7.125 121.843 72.748 
30 120 15 1485.00 6.244 121.844 76.100 
31 130 15 1746.90 5.321 121.844 76.288 
32 140 15 2029.76 4.678 121.847 77.927 
33 150 15 2333.57 2.958 121.848 56.650 
34 200 15 4166.90 1.717 121.852 58.715 
35 200 20 3111.43 1.575 121.851 40.217 
36 230 20 4125.00 1.107 121.850 37.475 
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B.3 Titik Sounding 1.3 (TS.1.3) 
Tanggal 27 Desember 2008 
Posisi :  08˚ 04' 550" S 

   110˚ 53' 490" E 
 

No AB/2 MN/2 K V (mV) I (mA) ρ (Ωm) 

1 1 0.5 2.36 569.666 121.272 11.072 
2 2 0.5 11.79 163.389 121.869 15.801 
3 3 0.5 27.50 89.870 121.868 20.280 
4 4 0.5 49.50 40.216 121.867 16.335 
5 5 0.5 77.79 25.377 121.865 16.198 
6 5 2 16.50 101.373 121.864 13.726 
7 10 2 75.43 32.722 121.865 20.253 
8 15 2 173.64 19.392 121.864 27.631 
9 20 2 311.14 14.235 122.863 36.049 
10 20 5 117.86 36.800 104.134 41.650 
11 25 5 188.57 28.562 121.861 44.198 
12 30 5 275.00 22.502 121.858 50.781 
13 35 5 377.14 18.309 121.856 56.666 
14 40 5 495.00 14.137 121.855 57.427 
15 45 5 628.57 11.946 126.962 59.143 
16 50 5 777.86 9.549 121.852 60.957 
17 50 10 377.14 21.791 121.855 67.443 
18 55 10 459.64 17.931 121.852 67.638 
19 60 10 550.00 15.010 121.855 67.749 
20 65 10 648.21 12.977 121.852 69.034 
21 70 10 754.29 11.399 121.852 70.562 
22 75 10 868.21 10.897 121.85 77.644 
23 80 10 990.00 9.595 121.852 77.956 
24 85 10 1119.64 7.891 121.848 72.509 
25 90 10 1257.14 6.911 126.885 68.472 
26 95 10 1402.50 6.171 121.850 71.029 
27 100 10 1555.71 5.453 121.849 69.621 
28 100 15 1024.05 7.726 121.849 64.931 
29 110 15 1244.05 6.277 121.846 64.088 
30 120 15 1485.00 5.508 121.846 67.129 
31 130 15 1746.90 4.716 121.843 67.615 
32 140 15 2029.76 4.001 121.843 66.652 
33 150 15 2333.57 3.437 121.844 65.826 
34 200 15 4166.90 1.974 121.844 67.508 
35 200 20 3111.43 2.634 121.846 67.261 
36 230 20 4125.00 1.966 121.847 66.557 
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B.4 Titik Sounding 1.4 (TS.1.4) 
Tanggal 27 Desember 2008 
Posisi :  08˚ 04' 547" S 

   110˚ 53' 498" E 
 

No AB/2 MN/2 K V (mV) I (mA) ρ (Ωm) 

1 1 0.5 2.36 627.117 121.322 12.184 
2 2 0.5 11.79 130.244 121.323 12.652 
3 3 0.5 27.50 70.847 121.322 16.059 
4 4 0.5 49.50 43.423 121.324 17.717 
5 5 0.5 77.79 30.114 121.322 19.308 
6 5 2 16.50 185.921 121.323 25.285 
7 10 2 75.43 51.407 121.323 31.961 
8 15 2 173.64 28.216 121.321 40.385 
9 20 2 311.14 17.925 121.321 45.971 
10 20 5 117.86 52.288 121.824 50.585 
11 25 5 188.57 38.723 121.327 60.185 
12 30 5 275.00 26.503 121.823 59.827 
13 35 5 377.14 21.494 138.096 58.701 
14 40 5 495.00 16.564 121.827 67.302 
15 45 5 628.57 13.202 121.827 68.116 
16 50 5 777.86 10.624 121.828 67.833 
17 50 10 377.14 20.116 121.831 62.272 
18 55 10 459.64 17.569 121.828 66.286 
19 60 10 550.00 14.268 121.831 64.412 
20 65 10 648.21 12.478 121.831 66.390 
21 70 10 754.29 11.886 121.832 73.589 
22 75 10 868.21 9.834 121.832 70.080 
23 80 10 990.00 8.493 121.833 69.013 
24 85 10 1119.64 7.369 121.833 67.721 
25 90 10 1257.14 6.428 121.832 66.328 
26 95 10 1402.50 5.641 121.836 64.936 
27 100 10 1555.71 5.123 121.836 65.415 
28 100 15 1024.05 7.477 121.838 62.844 
29 110 15 1244.05 6.448 121.836 65.839 
30 120 15 1485.00 5.406 121.836 65.891 
31 130 15 1746.90 4.734 121.837 67.876 
32 140 15 2029.76 3.983 121.838 66.355 
33 150 15 2333.57 3.400 121.840 65.119 
34 200 15 4166.90 2.006 121.843 68.603 
35 200 20 3111.43 2.743 121.843 70.046 
36 230 20 4125.00 2.094 121.848 70.890 
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B.5 Titik Sounding 2.1 (TS.2.1) 
Tanggal 27 Desember 2008 
Posisi :  08˚ 04' 571" S 

   110˚ 53' 472" E 
 

No AB/2 MN/2 K V (mV) I (mA) ρ (Ωm) 

1 1 0.5 2.36 357.950 121.847 6.925 
2 2 0.5 11.79 119.530 121.846 11.562 
3 3 0.5 27.50 51.630 121.844 11.653 
4 4 0.5 49.50 30.782 121.845 12.505 
5 5 0.5 77.79 19.958 121.845 12.741 
6 5 2 16.50 80.352 121.843 10.881 
7 10 2 75.43 30.012 121.842 18.579 
8 15 2 173.64 14.114 121.840 20.115 
9 20 2 311.14 8.691 121.843 22.194 
10 20 5 117.86 22.722 121.842 21.979 
11 25 5 188.57 14.681 121.843 22.721 
12 30 5 275.00 12.536 121.842 28.294 
13 35 5 377.14 10.663 121.842 33.006 
14 40 5 495.00 9.551 121.842 38.802 
15 45 5 628.57 8.136 121.844 41.972 
16 50 5 777.86 6.986 121.844 44.599 
17 50 10 377.14 14.799 121.845 45.807 
18 55 10 459.64 13.109 121.845 49.452 
19 60 10 550.00 11.501 121.843 51.916 
20 65 10 648.21 10.225 121.845 54.397 
21 70 10 754.29 9.273 121.843 57.406 
22 75 10 868.21 8.560 121.844 60.995 
23 80 10 990.00 7.831 121.844 63.628 
24 85 10 1119.64 7.233 121.843 66.466 
25 90 10 1257.14 6.714 121.843 69.273 
26 95 10 1402.50 6.267 121.844 72.137 
27 100 10 1555.71 5.682 121.844 72.548 
28 100 15 1024.05 9.282 121.872 77.993 
29 110 15 1244.05 8.156 121.872 83.255 
30 120 15 1485.00 7.350 121.871 89.560 
31 130 15 1746.90 6.621 121.868 94.908 
32 140 15 2029.76 5.986 121.871 99.697 
33 150 15 2333.57 5.012 121.867 95.972 
34 200 15 4166.90 2.582 121.874 88.279 
35 200 20 3111.43 4.227 121.872 107.917 
36 250 20 4879.29 2.048 121.858 82.003 

 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



B.6 Titik Sounding 2.2 (TS.2.2) 
Tanggal 28 Desember 2008 
Posisi :  08˚ 04' 579" S 

   110˚ 53' 481" E 
 

No AB/2 MN/2 K V (mV) I (mA) ρ (Ωm) 

1 1 0.5 2.36 275.426 121.832 5.329 
2 2 0.5 11.79 112.462 121.831 10.879 
3 3 0.5 27.50 67.371 121.835 15.207 
4 4 0.5 49.50 45.656 121.836 18.549 
5 5 0.5 77.79 32.832 121.835 20.962 
6 5 2 16.50 114.114 121.834 15.454 
7 10 2 75.43 30.077 121.838 18.620 
8 15 2 173.64 16.195 121.837 23.081 
9 20 2 311.14 9.898 121.835 25.278 
10 20 5 117.86 23.900 121.836 23.119 
11 25 5 188.57 18.071 121.841 27.968 
12 30 5 275.00 14.141 121.840 31.917 
13 35 5 377.14 11.208 121.839 34.693 
14 40 5 495.00 9.111 121.842 37.015 
15 45 5 628.57 7.791 121.841 40.193 
16 50 5 777.86 6.700 121.841 42.774 
17 50 10 377.14 13.491 121.843 41.759 
18 55 10 459.64 11.606 121.844 43.782 
19 60 10 550.00 10.201 121.843 46.047 
20 65 10 648.21 9.292 121.842 49.435 
21 70 10 754.29 8.462 121.845 52.384 
22 75 10 868.21 7.790 121.844 55.509 
23 80 10 990.00 7.178 121.847 58.321 
24 85 10 1119.64 6.697 121.846 61.539 
25 90 10 1257.14 6.213 121.849 64.101 
26 95 10 1402.50 5.795 121.848 66.702 
27 100 10 1555.71 5.433 121.850 69.366 
28 100 15 1024.05 8.545 121.848 71.815 
29 110 15 1244.05 7.623 121.85 77.828 
30 120 15 1485.00 6.787 121.849 82.715 
31 130 15 1746.90 6.151 121.854 88.181 
32 140 15 2029.76 5.593 121.853 93.165 
33 150 15 2333.57 4.933 121.852 94.471 
34 200 15 4166.90 2.873 121.865 98.236 
35 200 20 3111.43 3.991 121.867 101.896 
36 250 20 4879.29 2.243 121.852 89.816 
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B.7 Titik Sounding 2.3 (TS.2.3) 
Tanggal 28 Desember 2008 
Posisi :  08˚ 04' 583" S 

   110˚ 53' 481" E 
 

No AB/2 MN/2 K V (mV) I (mA) ρ (Ωm) 

1 1 0.5 2.36 1012.01 121.848 19.577 
2 2 0.5 11.79 405.324 121.844 39.206 
3 3 0.5 27.50 143.563 121.847 32.401 
4 4 0.5 49.50 93.563 121.846 38.010 
5 5 0.5 77.79 55.330 121.846 35.322 
6 5 2 16.50 157.473 121.844 21.325 
7 10 2 75.43 31.390 121.844 19.432 
8 15 2 173.64 18.765 121.840 26.743 
9 20 2 311.14 12.577 121.840 32.118 
10 20 5 117.86 34.093 121.842 32.978 
11 25 5 188.57 24.107 121.843 37.309 
12 30 5 275.00 17.313 121.842 39.076 
13 35 5 377.14 13.666 121.838 42.302 
14 40 5 495.00 10.600 121.839 43.065 
15 45 5 628.57 8.515 121.839 43.929 
16 50 5 777.86 7.202 121.839 45.980 
17 50 10 377.14 16.234 121.840 50.251 
18 55 10 459.64 14.392 121.838 54.295 
19 60 10 550.00 12.806 121.836 57.810 
20 65 10 648.21 11.554 121.836 61.472 
21 70 10 754.29 10.468 121.836 64.807 
22 75 10 868.21 9.426 121.837 67.170 
23 80 10 990.00 8.745 121.838 71.058 
24 85 10 1119.64 8.400 121.837 77.193 
25 90 10 1257.14 7.842 121.835 80.917 
26 95 10 1402.50 7.423 121.837 85.448 
27 100 10 1555.71 6.957 121.838 88.832 
28 100 15 1024.05 9.665 121.837 81.235 
29 110 15 1244.05 8.569 121.838 87.495 
30 120 15 1485.00 7.654 121.835 93.292 
31 130 15 1746.90 6.929 121.834 99.351 
32 140 15 2029.76 6.119 121.836 101.941 
33 150 15 2333.57 5.389 121.839 103.215 
34 200 15 4166.90 3.029 121.844 103.588 
35 200 20 3111.43 4.087 121.846 104.365 
36 250 20 4879.29 2.312 121.837 92.590 
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B.8 Titik Sounding 2.4 (TS.2.4) 
Tanggal 28 Desember 2008 
Posisi :  08˚04' 582" S 

   110˚ 53' 483" E 
 

No AB/2 MN/2 K V (mV) I (mA) ρ (Ωm) 

1 1 0.5 2.36 460.331 121.834 8.906 
2 2 0.5 11.79 153.322 121.834 14.832 
3 3 0.5 27.50 87.639 121.835 19.781 
4 4 0.5 49.50 37.891 121.832 15.395 
5 5 0.5 77.79 22.898 121.834 14.619 
6 5 2 16.50 129.770 121.836 17.574 
7 10 2 75.43 31.983 121.833 19.801 
8 15 2 173.64 17.392 121.834 24.788 
9 20 2 311.14 10.680 121.835 27.275 
10 20 5 117.86 42.559 121.834 41.170 
11 25 5 188.57 31.628 142.102 41.971 
12 30 5 275.00 22.531 121.834 50.856 
13 35 5 377.14 17.366 121.834 53.757 
14 40 5 495.00 13.653 121.834 55.471 
15 45 5 628.57 11.628 121.833 59.992 
16 50 5 777.86 9.641 121.838 61.552 
17 50 10 377.14 17.317 121.832 53.606 
18 55 10 459.64 15.087 121.832 56.920 
19 60 10 550.00 13.415 121.833 60.560 
20 65 10 648.21 12.223 121.832 65.033 
21 70 10 754.29 11.061 121.834 68.480 
22 75 10 868.21 10.403 121.833 74.135 
23 80 10 990.00 9.536 121.834 77.488 
24 85 10 1119.64 9.027 121.837 82.955 
25 90 10 1257.14 8.423 121.836 86.911 
26 95 10 1402.50 7.919 121.835 91.159 
27 100 10 1555.71 7.403 121.833 94.531 
28 100 15 1024.05 11.944 121.832 100.394 
29 110 15 1244.05 10.745 121.835 109.716 
30 120 15 1485.00 9.605 121.836 117.071 
31 130 15 1746.90 8.424 121.834 120.787 
32 140 15 2029.76 7.335 121.840 122.196 
33 150 15 2333.57 6.491 121.838 124.323 
34 200 15 4166.90 3.339 121.848 114.186 
35 200 20 3111.43 4.833 121.850 123.410 
36 250 20 4879.29 2.781 121.827 111.382 
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B.9 Titik Sounding 2.5 (TS.2.5) 
Tanggal 29 Desember 2008 
Posisi :  08˚04' 584" S 

   110˚ 53' 495" E 
 

No AB/2 MN/2 K V (mV) I (mA) ρ (Ωm) 

1 1 0.5 2.36 276.626 121.866 5.351 
2 2 0.5 11.79 84.787 121.862 8.200 
3 3 0.5 27.50 49.359 121.863 11.139 
4 4 0.5 49.50 34.081 121.860 13.844 
5 5 0.5 77.79 24.917 121.946 15.894 
6 5 2 16.50 163.804 121.860 22.179 
7 10 2 75.43 47.360 121.857 29.315 
8 15 2 173.64 26.227 121.857 37.373 
9 20 2 311.14 21.064 121.854 53.785 
10 20 5 117.86 50.381 121.857 48.727 
11 25 5 188.57 25.174 121.854 38.957 
12 30 5 275.00 30.601 121.855 69.060 
13 35 5 377.14 18.320 121.853 56.702 
14 40 5 495.00 15.244 121.851 61.926 
15 45 5 628.57 13.184 121.850 68.011 
16 50 5 777.86 11.373 121.850 72.602 
17 50 10 377.14 23.385 121.848 72.381 
18 55 10 459.64 20.627 121.845 77.812 
19 60 10 550.00 18.155 121.847 81.949 
20 65 10 648.21 16.359 121.849 87.027 
21 70 10 754.29 15.094 121.845 93.440 
22 75 10 868.21 14.053 121.846 100.135 
23 80 10 990.00 13.118 121.845 106.585 
24 85 10 1119.64 12.276 121.843 112.807 
25 90 10 1257.14 11.477 121.840 118.419 
26 95 10 1402.50 10.770 121.840 123.973 
27 100 10 1555.71 10.137 121.842 129.432 
28 100 15 1024.05 15.114 121.842 127.029 
29 110 15 1244.05 13.537 121.842 138.217 
30 120 15 1485.00 11.729 121.842 142.952 
31 130 15 1746.90 10.244 121.843 146.872 
32 140 15 2029.76 9.039 121.835 150.589 
33 150 15 2333.57 7.768 121.839 148.780 
34 200 15 4166.90 3.974 121.844 135.906 
35 200 20 3111.43 5.430 121.839 138.667 
36 250 20 4879.29 2.371 121.840 94.951 
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B.10 Titik Sounding 2.6 (TS.2.6) 
Tanggal 29 Desember 2008 
Posisi :  08˚04' 527" S 

   110˚ 53' 500" E 
 

No AB/2 MN/2 K V (mV) I (mA) ρ (Ωm) 

1 1 0.5 2.36 213.744 121.820 4.136 
2 2 0.5 11.79 112.512 121.820 10.885 
3 3 0.5 27.50 68.721 121.821 15.513 
4 4 0.5 49.50 41.730 121.824 16.956 
5 5 0.5 77.79 33.784 121.821 21.572 
6 5 2 16.50 148.315 121.822 20.088 
7 10 2 75.43 48.094 121.822 29.778 
8 15 2 173.64 28.025 121.824 39.946 
9 20 2 311.14 17.983 121.826 45.928 
10 20 5 117.86 48.477 121.827 46.897 
11 25 5 188.57 31.678 121.448 49.186 
12 30 5 275.00 25.345 121.826 57.212 
13 35 5 377.14 21.826 121.828 67.567 
14 40 5 495.00 17.743 121.828 72.092 
15 45 5 628.57 15.696 121.829 80.983 
16 50 5 777.86 13.812 121.829 88.187 
17 50 10 377.14 29.473 121.832 91.237 
18 55 10 459.64 26.605 121.832 100.374 
19 60 10 550.00 23.789 121.830 107.395 
20 65 10 648.21 21.819 121.830 116.091 
21 70 10 754.29 19.625 121.834 121.500 
22 75 10 868.21 18.053 121.832 128.652 
23 80 10 990.00 16.772 121.851 136.267 
24 85 10 1119.64 15.642 121.834 143.748 
25 90 10 1257.14 14.689 121.835 151.567 
26 95 10 1402.50 13.924 121.833 160.288 
27 100 10 1555.71 13.110 121.835 167.402 
28 100 15 1024.05 17.975 121.837 151.081 
29 110 15 1244.05 15.254 121.838 155.754 
30 120 15 1485.00 13.230 121.839 161.250 
31 130 15 1746.90 11.837 121.839 169.717 
32 140 15 2029.76 9.974 121.840 166.159 
33 150 15 2333.57 8.724 121.839 167.090 
34 200 15 4166.90 4.232 121.843 144.730 
35 200 20 3111.43 5.335 121.844 136.235 
36 250 20 4879.29 2.649 121.837 106.086 
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LAMPIRAN C 

Nilai Resistivitas Batuan  
 

Tabel 1. Nilai Resistivitas Batuan dan Fluida (Waluyo, 2005) 
Material Bumi Jangkau Resistivitas semu (Ohm.m) 

Logam  
Tembaga 1.7 ´ 10-8 
Emas 2.4 ´ 10-8 
Perak 1.6 ´ 10-8 
Grafit 10-3 
Besi 10-7 
Nikel 7.8 ´ 10-8 
Timah 1.1 ´ 10-7 

Batuan Kristalin  
Granit 102 - 106 
Diorit 102 – 105 
Gabbro 103 - 106 
Andesit 102 – 104 
Basalt 10 – 107 
Sekis 10 – 104 
Gneiss 104 - 106 

Batuan Sedimen  
Batu lempung 10 – 103 
Batu pasir 1 – 108 
Batu gamping 50 – 107 
Dolomit 100 – 104 

Sedimen Lepas  
Pasir 1 – 103 
Lempung 1 – 102 

Air Tanah  
Air Sumur 0.1 – 103 
Air Payau 0.3 - 1 
Air Laut 0.2 
Air Asin (garam) 0.05 – 0.2 

 
Tabel 2.Nilai  Resistivitas Batuan Sedimen (Telford dkk., 1976) 

 

Resistivity Range ( Ohm.m ) Mineral  
Range Average 

Meteoric waters 30 – 103  
Surface waters ( ign. Rocks ) 0.1 – 3 x 103  
Surface waters ( sediments ) 10 – 100  
Soil waters  100 
Natural waters ( ign. Rocks ) 0.5 – 150 9 
Natural waters ( sediments ) 1 -100 3 
Sea waters  0.2 
Saline waters 3 %  0.15 
Saline waters 3 %  0.05 
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Tabel 3.  Nilai Resistivitas Mineral (Telford dkk., 1976) 
Rock Type Resistivity Range ( Ohm.m ) 
Consolidated Shales 20 – 2 x 103 
Argilities 10 – 8 x 102 
Conglomerates 2 x 103 – 104 
Sandstones 1 – 6.4 x 106 
Limestones 50 – 107 
Dolomite 3.5 x 102 – 5 x 103 
Marls 3 – 70 
Clays 1 – 1000 
Alluvium and sands 10 – 800 
Oil sands 4 - 800 

 
Tabel 4. Nilai Resistivitas Batuan Beku dan Metamorf (Telford dkk., 1976) 

Rock Type Resistivity Range ( Ohm-m ) 
Granite  3 x 102 – 106 
Granite Porphyrite 4.5 x 103 (wet) – 1.3 x 106 (dry) 
Feldspar Porphyrite 4 x 103 (wet) 
Albite 3 x 102 (wet) – 3.3 x 103 (dry) 
Syenite 102 – 106 
Diorit 102 – 105 
Diorite Porphyrite 1.9 x 102 (wet) – 2.8 x 104 (dry) 
Porphyrite 10 – 5 x 104 (wet) – 3.3 x 103 (dry) 
Carbonate Porphyrite 2.5 x 103 (wet) – 6 x 104 (dry) 
Quartz Porphyrite 3 x 104 – 9 x 105 
Quartz Diorite 2 x 104 – 2 x106 (wet) – 1.8 x 105 

(dry) 
Porphyrite ( Various ) 60 – 104 
Dacite 2 x 104 (wet) 
Andesite 4.5 x 104 (wet) – 1.7 x 102 (dry) 
Diabase Porphyrite 103 (wet) – 1.7 x 105 (dry) 
Diabase ( Various ) 20 – 5 x 107 
Lavas 102 – 5 x 105 
Gabro 103 – 106 
Basalt 10 – 1.3 x 107 (dry) 
Olivine norite 103 – 6 x 104 (wet) 
Periditite 3 x 103 (wet) – 6.5 x 103 (dry) 
Hornfels 8 x 103 (wet) – 6 x 107 (dry) 
Schists ( Calcarcous and Mica ) 20 – 104 
Tuffs 2 x 103 (wet) – 105 (dry) 
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Graphite Schists 10 – 102 
Slates ( Various ) 6 x 102 – 4 x 107 
Gneiss ( Various ) 6.8 x 104 (wet) – 3 x 105 (dry) 
Marble 102 – 2.5 x 105 (dry) 
Skarn 2.5 x 102 (wet) – 2.5 x 105 (dry) 
Quartzites ( Various ) 10 – 2 x 105 
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LAMPIRAN D 

D.1 DATA CURAH HUJAN 

1. Stasiun Hujan Pracimantoro 

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

1998 
174 206 435 175 49 210 88 5 50 228 - - 

 

1999 
0 335 390 140 0 13 13 0 0 51 393 236 

 

2000 
190 544 372 165 96 62 0 0 0 55 217 51 

 

2001 
- - - - - - - - - - - - 

 

2002 
0 596 0 203 0 0 0 0 0 0 0 191 

 

2003 
353 452 136 - - - - - - - - 361 

 

2004 
218 204 153 30 - - - - - - 280 - 

 

2005 
404 59 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2006 
223 128 397 280 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2007 
59 219 154 135 22 86 0 0 0 48 103 463 

 

Max              

Rerata              

Min              
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2. Stasiun Hujan Girimarto 

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

1998 
259 495 606 478 62 459 50 15 97 279 437 321 

 

1999 
576 517 498 277 93 26 26 0 0 236 469 463 

 

2000 
329 362 696 508 94 18 3 19 0 376 428 137 

 

2001 
602 327 381 279 125 111 67 0 0 300 302 138 

 

2002 
0 185 0 308 17 0 0 0 0 0 161 577 

 

2003 
409 343 - 23 48 - - - - - - 351 

 

2004 
371 286 134 194 169 - 55 - 22 15 - - 

 

2005 
149 363 313 203 10 92 48 0 77 81 155 418 

 

2006 
316 344 185 371 205 0 0 0 0 0 0 0 

 

2007 
219 706 0 0 91 4 36 0 0 81 279 671 

 

Max              

Rerata              

Min              
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3. Stasiun Hujan Selogiri 

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

1998 
77 206 370 253 112 165 162 10 80 166 66 239 

 

1999 
101 322 278 45 19 0 0 0 0 0 297 348 

 

2000 
256 354 356 386 53 15 0 0 0 119 126 223 

 

2001 
282 222 355 172 6 5 157 5 0 96 0 85 

 

2002 
0 514 202 0 0 0 0 25 0 0 0 281 

 

2003 
294 - - - - - - - - - - 338 

 

2004 
243 248 - - 3 - 36 - - - - - 

 

2005 
0 72 295 93 38 53 0 0 0 0 0 395 

 

2006 
309 149 99 223 177 0 0 0 0 0 0 204 

 

2007 
86 363 0 0 108 9 0 0 0 93 77 556 

 

Max              

Rerata              

Min              
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4. Stasiun Hujan Giriwoyo 

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

1998 
0 4 10 5 0 38 0 0 0 244 309 209 

 

1999 
139 165 218 179 80 0 0 0 0 20 82 94 

 

2000 
78 272 144 213 17 13 0 0 0 35 28 17 

 

2001 
300 53 156 99 35 24 18 0 - - 130 - 

 

2002 
0 0 0 205 65 0 0 0 0 0 65 419 

 

2003 
- - - - - - - - - - - - 

 

2004 
- - - - - - - - - - - - 

 

2005 
- - - - - - - - - - - - 

 

2006 
- - - - - - - - - - - - 

 

2007 
57 192 142 97 26 0 0 0 0 41 55 453 

 

Max              

Rerata              

Min              
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5. Stasiun Hujan Giritontro 

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

1998 
             

 

1999 
             

 

2000 
             

 

2001 
             

 

2002 
             

 

2003 
             

 

2004 
             

 

2005 
             

 

2006 
             

 

2007 
53 175 181 190 83 42 0 0 0 0 68 651 

 

Max              

Rerata              

Min              
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LAMPIRAN D 

INSTRUMENTASI ALAT  

RESISITIVITYMETER OYO MODEL 2119C MCOHM-EL 

 

Resistivitymeter model 2119 C McOHM-EL yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan instrumentasi yang sangat praktis (portable), dimana 

bentuk dan ukuran cukup ringkas untuk digunakan dalam survei.  Selain itu 

keluarannya dalam bentuk digital sehingga mudah dalam pembacaan hasil 

pengukuran.Model 2119C McOHM-EL ini memiliki sarana penumpukan (Stack) 

yang berfungsi untuk memperoleh data lapangan yang efektif. Proses Stacking ini 

digunakan untuk menghilangkan noise yang muncul. Alat ini dapat digunakan 

untuk mengukur resistivitas, dan potensial diri (spontaneous potensial) suatu 

medium.  Dalam pengukuran resisitivitas, efek potensial diri medium dihilangkan 

secara langsung.  Akurasi pengukuran yang diperoleh juga baik karena impedansi 

masukan yang tinggi (10 MW) dan alat ini juga mengkalibrasi secara otomatis 

sebelum melakukan pengukuran. Dilengkapi dengan media penyimpan (memory) 

data lapangan hingga mencapai 4000 titik data. Data-data tersebut tidak hanya 

dapat ditampilkan pada LCD, tetapi dapat pula langsung disimpan ke dalam 

disket. 

A. Spesifikasi Alat 

a. Pemancar Arus (Transmitter) 

1. Tegangan Keluaran : 400 V Maksimum 

2. Arus Keluaran : 2, 20, 60, 120 mA (Arus Tetap) 

3. Tegangan Pemakaian : 12 V DC 

b. Penerima (Reciever) 

1. Impedansi Masukan  : 10 mW  

2. Potensial Pengukuran  : -5 ~ + 5 V (Single Range) 

3. Resolusi    : 1 Vm  

4. Pelakuan Stack   : 1, 4, 16, 64 

5. Waktu Sekali Pengukuran  : 6 Detik 
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c. Memori Data 

1. Jumlah File Maksimum  : 98 KB 

2. Jumlah Data Maksimum  : 4.000 

3. Catu Daya    : DC 12 V (Baterai Luar 12 V) 

4. Jangkauan Suhu   : 0 – 45 ˚C 

5. Printer : Lebar kertas 110 mm, lebar printout 

104 mm, resolution 8 dots/mm 

6. Ukuran : (340 x 270 x 200) mm 

7. Berat : ± 8 Kg 

d. Peralatan Tambahan 

1. Kabel penghubung baterai daya eksternal 

2. Buku  operation manual  Resistivitymeter OYO McOHM –EL Model 

2119 C 

e. Bagian-bagian alat 
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1. Power (Daya) 

Tombol saklar hidup/mati 

2. FUSE (Sekering) 

Tempat sekring 7 A untuk menjaga adanya arus yang berlebihan 

3. Daya DC-12V 

Saluran yang dihubungkan dengan accu 

4. Tombol RESET 

Tombol untuk membawa sistem pada status awal yang baru  

5. FEED 

Saluran untuk print 

6. SHEAVE 

Saluran untuk input informasi kedalaman 

7. PROBE 

Saluran untuk menghitungkan probe yang bervariasi 

8. POWER BOSTER 

Saluran untuk menambah kapasitas arus 

9. C1 & C2 

 Elektroda Arus 

11.  P1 & P2 

  Elektroda Potensial 

13.  Papan LCD 

  Penampilan prosedur pengukuran dan data pengukuran 

14.  FDD 

 Tempat floppy disk drive 1,44  MB 

15.  KEY PAD 

  Tombol operasi dan setting 

16 .  Isi ulang kertas 

   Tempat pengisian kertas print 

17.   PRINTER 

   Tempat output data 
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LAMPIRAN E 

DOKUMENTASI 
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Peralatan Penelitian 

 
Peneliti dan tim geolistrik 

 
Lokasi Penginapan Dusun Geblug 

 
Lokasi mulut Luweng Pace 
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Penentuan bentangan dan lintasan 

 
Lokasi Titik Pengukuran 

 
Pengambilan Data 

 
Batuan karbonat di lokasi penelitian 
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