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ABSTRACT 

Research on the pattern of underground water flow in the West Labuh Subdistrict Payung Sekaki 

District, Pekanbaru City has been carried out using the geoelectric method. The purpose of this 

study was to determine the pattern of underground water flow and aquifer parameters in the 

Labuh Barat sub-district Payung Sekaki sub-district. The results showed that the results of data 

processing and analysis in the Labuh Barat District Payung Sekaki Subdistrict, Pekanbaru City, 

the correlation or the relationship between lithology can be drawn so that it can be known the 

patterns of distribution and patterns of underground water flow in these areas in particular and 

Payung Sekaki District generally as the following: the first layer is a clay layer with a thickness 

between 73.25 m to 74.93 m. The second layer is the clay sand layer which is interpreted as a 

shallow aquifer with a layer thickness between 73.25 m to 74.93 m. The third layer is the alluvium 

layer with a thickness between 155.1 m to 156.77 m. The fourth layer is the sand layer that is 

interpreted as a layer of deep aquifer with a thickness between 114.8 m to 119 m. The fifth layer 

is the bedrock layer, also obtained a shallow groundwater flow pattern from Payung Sekaki 

Subdistrict that is water flowing from the area will go to the Labuh Baru area where the nature of 

the water is always looking for a lower place. And the pattern of deep groundwater flow in 

Payung Sekaki District, Pekanbaru City, flows from the Akap area to the Labuh Baru area. 
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ABSTRAK 

Penelitian tentang  pola aliran air bawah tanah di Kelurahan labuh Barat Kecamatan Payung 

Sekaki Kota Pekanbaru telah dilakukan dengan menggunakan metode geolistrik. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk  Menentukan pola aliran air bawah tanah dan parameter akuifer di 

Kelurahan labuh barat Kecamatan Payung Sekaki.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa   hasil 

pengolahan dan analysis data pada Daerah Labuh Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru, maka bisa ditarik korelasi atau hubungan antara litologi sehingga dapat diketahui 

pola sebaran dan pola aliran air bawah tanah di daerah-daerah tersebut khususnya dan 

Kecamatan Payung Sekaki umumnya sebagai berikut : lapisan pertama adalah lapisan lempung 

dengan ketebalan antara 73,25 m sampai 74,93 m. Lapisan kedua adalah lapisan lempung 

pasiran yang diintrepretasikan sebagai akuifer dangkal dengan ketebalan lapisan antara 73,25 m 

sampai 74,93 m. Lapisan ketiga adalah lapisan alluvium dengan ketebalan antara 155,1 m 

sampai 156,77 m. Lapisan keempat adalah lapisan pasir yang diinterpretasikan sebagai lapisan 

akuifer dalam dengan ketebalan antara 114,8 m sampai 119 m. Lapisan kelima adalah lapisan 

bedrock, juga didapatkan pola aliran air tanah dangkal dari Kecamatan Payung Sekaki yaitu air 

mengalir dari daerah akap menuju daerah Labuh Baru yang mana sifat air selalu mencari tempat 

yang lebih rendah. Dan pola aliran air tanah dalam di Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru mengalir dari daerah Akap menuju daerah Labuh Baru.  

 

Kata Kunci: Pola aliran, air bawah tanah,  Geolistrik 
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PENDAHULUAN

Kecamatan Payung Sekaki merupakan 

salah satu kecamatan di wilayah Kota 

Pekanbaru, terdiri atas 39 RW dan 181 RT. 

Luas Kecamatan Payung Sekaki adalah 

51,36 km
2
. Jumlah penduduk Kecamatan 

Payung Sekaki mencapai 90.665 jiwa pada 

tahun 2016. Kepadatan penduduknya 

mencapai 1.765 jiwa/km
2
, dengan kelurahan 

terpadat adalah Labuh Baru Timur sebesar 

2.419 jiwa/km
2
. Kondisi di Kecamatan 

Payung Sekaki yang semakin berkembang 

baik dari sector industry maupun jumlah 

penduduk dapat meningkatkan eksploitasi 

air bawah tanah.  Salah satu kendala dalam 

eksploitasi air bawah tanah adalah perlunya 

informasi tetang pola aliran air bawah tanah 

yang dapat ditentukan dengan menggunakan 

metode geolistrik.  

Metode geolistrik merupakan metode 

yang banyak sekali digunakan dan hasilnya 

cukup baik. Sebelum pengambilan air bawah 

tanah dengan sumur dalam (bor dalam) ini 

dilakukan, terlebih dahulu dilakukan 

penyelidikan awal di atas permukaan tanah 

untuk mengetahui ada tidaknya lapisan 

pembawa air (akuifer). Pendugaan geolistrik 

ini dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran mengenai lapisan tanah dibawah 

permukaan dan kemungkinan terdapatnya air 

tanah dan mineral pada kedalaman tertentu. 

Pendugaan geolistrik ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa material yang berbeda 

akan mempunyai tahanan jenis yang berbeda 

apabila dialiri arus listrik. Air tanah 

mempunyai tahanan jenis yang lebih rendah 

daripada batuan mineral. Beberapa 

penelitian yang terkait dengan pendugaan 

geolistrik ini diantaranya : penyelidikan air 

bawah tanah untuk mengetahui sebaran air 

bawah tanah  [1] dan  tingkat resapan air 

bawah tanah yang dipengaruhi oleh curah 

hujan dan permeabilitas tanah [2].  

Menurut Dobrin, M. B. ada beberapa 

macam aturan pendugaan lapisan bawah 

permukaan tanah dengan geolistrik ini, 

antara lain : aturan Wenner, aturan 

Schlumberger, aturan ½ Wenner, aturan ½ 

Schlumberger, dipole-dipole dan lain 

sebagainya [3]. Prosedur pengukuran untuk 

masing-masing konfigurasi bergantung pada 

variasi resistivitas terhadap kedalaman yaitu 

pada arah vertical (sounding) atau arah 

lateral (mapping) [4]. 

Keterdapatan air tanah pada suatu daerah 

terutama sangat dikontrol oleh beberapa 

faktor seperti curah hujan, jenis batuan, dan 

bentuk medan. Faktor-faktor tersebut secara 

berkesinambungan membentuk suatu sistem 

yang dinamis dan terpadu sehingga 

mempengaruhi tingkat keterdapatan air 

tanah di daerah tersebut. Air tanah tersebut 

berasal dan bersumber dari aliran air tanah 

sebagai hasil peresapan air hujan pada 

daerah setempat dan atau dari daerah 

ketinggian lainnya secara regional. Batuan 

yang berbeda jenis mempunyai sikap yang 

berbeda pula terhadap air disebabkan 

perbedaan sifat, tekstur, maupun struktur. 

Perbedaan sifat antara lain menyangkut 

tingkat kepaduan suatu material batuan, 

tekstur menyangkut aspek geometris dari 

partikel-partikel yang menyusun batuan 

seperti ukuran butir, bentuk butir, dan 

susunan butir yang selanjutnya berpengaruh 

terhadap sifat kesarangan dan kelulusan 

batuan terhadap air. Perbedaan struktur 

antara lain menyangkut aspek intensitas 

rekahan, celahan, rongga pada batuan 

tersebut yang kemudian sangat menentukan 

sikap batuan tersebut terhadap air, apakah 

dapat meluluskan air atau sebaliknya [5]. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah eksperimen dengan mengambil 

data primer dan data sekunder. Data primer 

yaitu berupa data yang akan dianalisa, 

sedangkan data sekunder yaitu data 
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pendukung seperti titik koordinat daerah 

penelitian. 

Gambar 1. Lokasi Penelitian Payung Sekaki 

Kota Pekanbaru [6]. 

Alat dan bahan yang digunakan dalam 

proses pengambilan data adalah sebagai 

berikut : 

1. Satu unit Resistivitymeter McOHM Mark-

2 Model-2115A 

2. Kabel arus 2 gulungan @ 500 meter 

3. Kabel potensial 2 x 100 meter 

4. Elektroda potensial (tembaga) 2 buah 

5. Elektroda arus (stainles) 2 buah 

6. Aki 12 Volt, 6,5 AH 2 buah 

7. Pengisi aki (charger) 1 buah 

8. Kabel penghubung 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil inversi dengan 

software Progress 3.0 pada Gambar 2 

didapatkan ada lima lapisan batuan. Lapisan 

pertama nilai resistivitasnya 38,4 Ωm 

dengan ketebalan lapisan ini adalah 6,65 m, 

yang diinterpretasikan sebagai lapisan 

lempung atau clay. Lapisan kedua nilai 

resistivitasnya 94,1 Ωm dengan ketebalan 

lapisan ini 73,25 m ini diinterpretasi sebagai 

lapisan lempung pasiran yang mengandung 

air permukaan atau akuifer dangkal. Lapisan 

ketiga dengan resistivitas 707 Ωm dengan 

ketebalan ini 155,1 m, lapisan ini 

diinterpretasi sebagai lapisan alluvium. 

Lapisan keempat dengan resistivitas 102 Ωm 

dengan ketebalan ini 119 m, lapisan ini 

diinterpretasi sebagai lapisan pasir atau 

akuifer bebas. Dan lapisan kelima dengan 

resistivitas besar dari 3000 Ωm, lapisan ini 

adalah lapisan paling dalam yang dapat 

diketahui dari pengukuran yang dilakukan. 

Berdasarkan peta geologi lembar 

Pekanbaru yang ada di lampiran II, lapisan 

formasi di daerah akap geologinya adalah 

alluvium tua. Sebagai acuan interpretasi 

formasi geologi daerah ini adalah formasi 

Minas (Qpmi) terdiri atas kerikil, sebaran 

kerakal, pasir dan lempung. berada pada 

anggota atas formasi Kuantan (Puku) terdiri 

atas lempung tufan dan pasir Aluvium yang 

merupakan endapan masa kini baik berupa 

aluvium muda maupun aluvium tua yang 

terdiri atas kerikil, pasir, lempung, sisa 

tumbuhan dan gambut. 

 
Gambar 2.  Data geolistrik di daerah 

penelitian. 

Berdasarkan hasil pengolahan dan 

analysis data pada Kecamatan Payung 

Sekaki Kota Pekanbaru, maka bisa ditarik 

korelasi atau hubungan dapat diketahui pola 

sebaran dan pola aliran air bawah tanah di 

daerah-daerah tersebut khususnya dan 

Kecamatan Payung Sekaki umumnya :pola 

aliran air tanah dangkal dari Kecamatan 

Payung Sekaki yaitu air mengalir dari daerah 

akap menuju daerah Labuh Baru yang mana 

dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Pola aliran 

air tanah dalam di Kecamatan Payung 

Sekaki Kota Pekanbaru mengalir dari daerah 

Akap menuju daerah Labuh Baru. 
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    Pola aliran air bawah tanah di Kelurahan 

labuh Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru telah dilakukan dengan 

menggunakan metode geolistrik..  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa   korelasi 

atau hubungan antara litologi sehingga dapat 

diketahui pola sebaran dan pola aliran air 

bawah tanah di daerah-daerah tersebut 

khususnya dan Kecamatan Payung Sekaki 

umumnya sebagai berikut : lapisan pertama 

adalah lapisan lempung dengan ketebalan 

antara 73,25 m sampai 74,93 m. Lapisan 

kedua adalah lapisan lempung pasiran yang 

diintrepretasikan sebagai akuifer dangkal 

dengan ketebalan lapisan antara 73,25 m 

sampai 74,93 m. Lapisan ketiga adalah 

lapisan alluvium dengan ketebalan antara 

155,1 m sampai 156,77 m. Lapisan keempat 

adalah lapisan pasir yang diinterpretasikan 

sebagai lapisan akuifer dalam dengan 

ketebalan antara 114,8 m sampai 119 m. 

Lapisan kelima adalah lapisan bedrock, juga 

didapatkan pola aliran air tanah dangkal dari 

Kecamatan Payung Sekaki yaitu air mengalir 

dari daerah akap menuju daerah Labuh Baru 

yang mana sifat air selalu mencari tempat 

yang lebih rendah. Dan pola aliran air tanah 

dalam di Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru mengalir dari daerah Akap 

menuju daerah Labuh Baru.  

 

KESIMPULAN   

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu  

bahwa pola aliran air bawah tanah yang 

terjadi  dari daerah akap menuju daerah 

Labuh Baru yang mana dipengaruhi oleh 

gravitasi bumi. Jumlah lapisan adalah 

sebanyak lima lapisan batuan dengan 

resistivitas terbesar adalah   707 Ωm, dan 

yang terkecil adalah 38,4 Ωm. 
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