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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian mengenai estimasi keberadaan zona akuifer di Girimulyo, 

Itik Rendai, Tulung Pasik, Sumber Hadi, Tulung Balak, Negara Ratu dan Gunung Mas di 

Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Penelitian ini menggunakan metode Vertical 

Electrical Sounding (VES) dan Well Logging. Penggunaan kedua metode ini bertujuan 

untuk memberikan informasi mengenai jenis litologi, kedalaman dan tipe akuifer, dan 

sebaran akuifer air tanah. Terdapat 10 titik VES dan 7 sumur Well Logging. Estimasi 

zona akuifer dilakukan dengan cara melihat respon nilai resistivitas dan nilai logging 

kemudian mengkorelasikan hasil dari kedua metode tersebut. Hasil dari pengolahan 

data resistivitas menunjukan bahwa akuifer air tanah terdapat pada litologi batupasir 

dengan nilai resistivitas 30-400 Ωm. Kedalaman akuifer bebas mulai dari 0.5-36 meter 

dengan ketebalan rata-rata akuifer bebas mencapai 23 meter dan kedalaman akuifer 

tertekan mulai dari 1-128 meter dengan ketebalan rata-rata akuifer tertekan mencapai 

25 meter. Sedangkan hasil dari pengolahan data Well Logging akuifer air tanah 

terdapat pada litologi batupasir. Kedalaman akuifer bebas mulai dari 6-18 meter 

dengan ketebalan rata-rata akuifer bebas mencapai 11 meter dan kedalaman akuifer 

tertekan mulai dari 21-130 meter dengan rata-rata ketebalan akuifer tertekan 

mencapai 15 meter. 

Kata kunci: Akuifer, Vertical Electrical Sounding (VES), Well Logging, Lampung Timur 

 

ABSTRACT 

Research has been conducted on the estimation of aquifer zones in Girimulyo, Itik 

Rendai, Tulung Pasik, Sumber Hadi, Tulung Balak, Negara Ratu and Gunung Mas in East 

Lampung Regency, Lampung. This study uses the Vertical Electrical Sounding (VES) 

method and Well Logging. The use of these two methods aims to provide information 

about the type of lithology, type and depth of aquifer, and distribution of aquifers. 

There are 10 VES points and 7 points Well Logging. Estimation of the aquifer zone is 

done by looking at the response of the resistivity value and the logging value then 

correlating the results of the two methods. The results of resistivity data processing 

show that aquifer is found in sandstone lithology with resistivity value of 30 to 400 Ωm. 
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The depth of the unconfined aquifer starts from 0.5 to 36 meters with the average 

thickness of the unconfined aquifer reaching 23 meters and the confined aquifer depths 

ranging from 1 to 128 meters with the average thickness of the confined aquifer 

reaching 25 meters. While the results of processing unconfined aquifer Well Logging 

data are found in sandstone lithology. The depth of the unconfined aquifer starts from 

6 to 18 meters with the average thickness of the unconfined aquifer reaching 11 meters 

and the depth of the confined aquifer starts from 21 to 130 meters with the average 

thickness of the confined aquifer reaching 15 meters. 

Keywords: Aquifer, Vertical Electrical Sounding (VES), Well Logging, East Lampung 

 

PENDAHULUAN 

Lebih dari tujuh puluh lima persen 

bagian bumi di lingkupi oleh air. 

Daratan yang menempati seperempat 

bagiannya juga tidak terpisah dari 

perairan - perairan di dalamnya. Oleh 

karena itu, air memegang peranan yang 

sangat vital bagi kehidupan di muka 

bumi ini terutama bagi manusia 

(Wuryantoro, 2007).  

Air yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari merupakan air 

yang telah mengalami siklus hidrologi 

yaitu telah mengalami proses 

penguapan (evaporation) dari laut, 

danau maupun sungai lalu mengalami 

kondensasi di atmosfer kemudian turun 

ke bumi melalui hujan. Air hujan ada 

yang mengalir di permukaan bumi (run 

off) dan ada yang meresap ke bawah 

permukaan bumi (infiltration). Air yang 

mengalir di permukaan bumi ada yang 

mengalir ke sungai, lalu mengalir ke 

danau dan akhirnya mengalir kembali 

ke laut (Syahputra dan Arifitama, 2018). 

Sementara itu, air yang meresap ke 

bawah permukaan bumi melalui dua 

sistem, yaitu sistem air tidak jenuh 

(vadous zone) dan sistem air jenuh. 

Sistem air jenuh air bawah tanah yang 

terdapat pada satu lapisan batuan dan 

berada pada suatu cekungan air tanah. 

Di Indonesia sendiri terdapat banyak 

cekungan air tanah yang tersebar 

berbagai wilayah. 

Indonesia sebagai negara kepulauan 

dan lebih dari dua pertiga bagian 

berupa perairan memiliki kandungan air 

yang sangat melimpah. Namun 

demikian, ternyata Indonesia juga tidak 

terlepas dari masalah yang 

berhubungan dengan air, dalam hal ini 

adalah masalah air bersih (Wuryantoro, 

2007). Masalah tersebut juga terjadi di 

beberapa daerah di kabupaten 

Lampung Timur. 

Lampung Timur merupakan salah satu 

kabupaten di Provinsi Lampung dengan 

jumlah penduduk 951.639 jiwa (BPS 

Kabupaten Lampung Timur, 2010) pada 

sensus penduduk tahun 2010, dan 

diperkirakan terus bertambah tahun 

2019 ini. Dengan bertambahnya jumlah 

penduduk ini maka kebutuhan akan air 

juga meningkat. Dalam upaya untuk 

mencukupi kebutuhan air tersebut 

maka diperlukannya pencarian sampai 

air tanah. Air tanah merupakan air yang 
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terdapat di bawah permukaan pada 

zona jenuh atau air yang mengisi 

rongga-rongga pori tanah atau batuan 

(Ahmad dkk, 2016). 

Dalam penelitian ini dilakukan survei 

pendahuluan untuk pencarian air tanah 

dengan menggunakan metode 

Geolistrik Resistivitas dan Well Logging. 

Metode Geolistrik Resistivitas 

merupakan metode Geolistrik yang 

mempelajari sifat resistivitas (tahanan 

jenis) dari lapisan batuan di dalam 

bumi. Pada metode ini dikenal banyak 

konfigurasi elektroda, namun 

konfigurasi yang baik untuk pencarian 

air tanah adalah konfigurasi 

Schlumberger (Darsono, 2016). Hal ini 

dikarenakan kemampuan konfigurasi 

Schlumberger untuk pendugaan skala 

vertikal yang baik (Yolanda, 2007). 

Sedangkan Well Logging dapat 

digunakan untuk data pendukung 

dalam permodelan bawah permukaan 

bumi berdasarkan sifat kelistrikan. 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan 

oleh (Krisna, 2019), (Partika, 2019), 

(Rizka dan Satiawan, 2019) dan lainnya. 

Namun, belum ada penelitian mengenai 

korelasi Geolistrik dengan data Well 

Logging di Kabupaten Lampung Timur 

secara khusus sehingga penulis perlu 

melakukan penelitian ini. Dengan 

dilakukannya penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai potensi sumber 

air tanah di Kabupaten Lampung Timur.  

 

 

LOKASI DAN GEOLOGI REGONAL 

Lokasi penelitian terletak di beberapa 

tempat yaitu Girimulyo, Itik Rendai, 

Tulung Pasik, Sumber Hadi, Tulung 

Balak, Negara Ratu dan Gunung Mas di 

Kabupaten Lampung Timur, Provinsi 

Lampung. Daerah penelitian termasuk 

dalam Lembar Tanjungkarang yang 

memiliki beberapa satuan batuan 

seperti pada Gambar 1. Lokasi titik 

penelitian terdapat pada tiga formasi 

yaitu pasir Formasi Terbanggi, Basalt 

Sukadana dan Formasi Lampung. 

Formasi Terbanggi ini terdiri dari 

batupasir dan sisipan batulempung. 

Formasi Basalt Sukadana didominasi 

oleh litologi basalt berongga, 

sedangkan Formasi Lampung terdiri 

dari tuff berbatuapung, tuff riolitik, 

batulempung tuffan dan batupasir 

tuffan. 

 
Gambar 1 Geologi pada lokasi 

Penelitian 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Vertical Electrical Sounding 

(VES)   

Pengukuran Vertical Electrical Sounding 

(VES) merupakan pengukuran metode 
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Geolistrik Resistivitas untuk 

mempelajari persebaran nilai 

resisitivitas di bawah permukaan yang 

sensitif terhadap variasi distribusi 

resisitivitas secara vertikal di bawah 

permukaan. VES merupakan 

pengukuran yang dilakukan pada satu 

titik dengan jarak elektroda bervariasi 

dari jarak elektroda kecil untuk 

elektroda besar secara bertahap. Jarak 

elektroda akan sebanding dengan 

kedalaman lapisan batu terdeteksi. 

Semakin dalam lapisan batu, semakin 

besar jarak elektroda. 

Konfigurasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu konfigurasi 

Schlumberger pada  Gambar 2. Dimana 

arus diinjeksikan melalui elektroda 

𝐶1𝐶2, dan pengukuran beda potensial 

dilakukan oleh elektroda 𝑃1 𝑃2.  Dalam 

hal ini a= 
1

2
 𝐶1𝐶2 dan  b= 

1

2
 𝑃1 𝑃2. 

 

Gambar 2 Skema konfigurasi Schlumberger 
(Telford dkk, 1990) 

Penelitian ini dilakukan pada 10 titik 

pengukuran di Kabupaten Lampung 

Timur. Masing-masing titik tersebut 

yaitu GM-2, GM-3, IR-1, TP-1, SH-1, TB-

1, TB-2, NR-1, GN-1 dan GN-2. Panjang 

lintasan Geolistrik antara 150-600 

meter dengan tiga kali perubahan 

MN/2 yaitu 0.5, 5 dan 10 meter. 

 

 

 

Metode Well Logging 

Well Logging dapat digunakan untuk 

mengetahui sifat fisika suatu batuan 

dengan menggabungkan dua metode, 

yaitu: interpretasi data rekaman log 

(log interpretation) di lapangan dan 

analisis batuan inti (core analysis) di 

laboratorium. Sedangkan logging 

merupakan kegiatan untuk 

mendapatkan data log. Log adalah 

suatu grafik kedalaman atau waktu dari 

satu set data yang menunjukan 

parameter yang diukur 

berkesinambungan di dalam sebuah 

sumur. Logging dapat memberikan data 

yang diperlukan untuk mengevaluasi 

secara kuantitatif banyaknya sumber 

daya di lapisan batuan pada situasi dan 

kondisi yang sesungguhnya.   

Jenis log yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu log resistivitas dan 

spontaneous potential log (SP). 

Terdapat 7 sumur Well Logging pada 

daerah penelitian. 

Log resistivitas adalah suatu alat yang 

dapat mengukur tahanan batuan dalam 

suatu formasi beserta isinya. Tahanan 

ini tergantung pada porositas efektif, 

salinitas air, formasi, dan banyaknya 

hidrokarbon dalam pori-pori batuan 

(Umar dan Setiawan, 2017). Log 

resistivitas digunakan untuk 

mendefinisikan zona akuifer air tanah, 

mengindikasikan zona permeabel 

dengan mendeterminasi porositas 

resistivitas, karena batuan dan matrik 

tidak konduktif, maka kemampuan 

batuan untuk menghantarkan arus 
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listrik tergantung pada fluida dan pori 

(Wardana, 2019). 

Log SP adalah rekaman perbedaan 

potensial listrik antara elektroda di 

permukaan dengan elektroda yang 

terdapat di lubang bor yang bergerak 

naik dan turun. Supaya SP dapat 

berfungsi maka lubang harus diisi oleh 

lumpur konduktif (Umar dan Setiawan, 

2017). Log SP hanya dapat 

menunjukkan lapisan permeabel, 

namun tidak dapat mengukur harga 

absolut dari permeabilitas maupun 

porositas dari suatu formasi. Log SP 

sangat dipengaruhi oleh beberapa 

parameter seperti resistivitas formasi, 

air lumpur pemboran, ketebalan 

formasi dan salinitas air formasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Interpretasi Berdasarkan Metode 

Vertical Electrical Sounding (VES) 

Berdasarkan hasil pengukuran VES 

didapatkan hasil model bawah 

permukaan yang kemudian digunakan 

untuk mengindikasikan lapisan akuifer. 

Identifikasi lapisan akuifer didapatkan 

dari parameter fisis VES yaitu nilai 

resistivitas. Adapun rentang nilai 

resistivitas batuan berdasarkan 

penelitian (Krisna, 2019) dan  

berdasarkan kondisi geologi pada 

daerah penelitian pada Tabel 1.  

Tabel 1 Rentang nilai resistivitas pada 

daerah penelitian (Krisna, 2019) 

No. Resistivitas Litologi 

6.  1-17 Ωm Batulempung  

7.  20-60 Ωm 
Batulempung 

pasiran 

8.  50-90 Ωm Pasir tuffaan 

9.  30-400 Ωm Batupasir  

10.  400-3100 Ωm Basalt  

 

Tabe 2 Interpretasi litologi pada daerah penelitian 

Titik 
VES 

Lapi
san 

Resisti
vitas 
(Ωm) 

Keteb
alan(
m) 

Kedal
aman 
(m) 

Estimasi Litologi 
Kurv

a 
Representasi Sounding 

GM-
2 

1 50.6 1.44 1.44 Lempung 
pasiran  

KHQ 
 

2 239 2.1 3.54 Batupasir  

3 64.9 16.6 20.1 Batupasir yang 
tersisipkan 
lempung 

4 222 16 36.1 Batupasir 

5 12.8   batulempung 

GM-
3 

1 35.4 2.34 2.34 Lempung 
pasiran 

KQH 

 

2 391 1.14 3.48 Batupasir  

3 33.8 20.9 24.4 Batupasir yang 
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tersisipkan 
lempung 

 

4 7.22 36.1 60.5 Batulempung 

5 41.8   Batupasir yang 
tersisipkan 
lempung 

IR-2 

1 128 3.57 3.57 Batupasir 

KQ 

 

2 594 9.07 12.6 Basalt 

3 132 115 128 Batupasir  

4 1.61   Batulempung  

TP-
1 
 
 

1 56.1 0.539 0.539 Pasir tufaan 
yang basah 

KH 

 

2 236 17.4 17.9 Batupasir  

3 3.03 28.7 46.7 Batulempung  

4 3052   Basalt  

SH-
1 

1 87.8 0.321 0.321 Lempung 
pasiran  

KH 

 

 

2 352 20.8 21.2 Batupasir 

3 7.45 72.9 94.1 Batulempung  

4 1455   Basalt  

TB-
1 

1 723 0.873 0.873 Basalt  

QQ 

 

2 271 6.28 7.16 Batupasir  

3 13.7 17.6 24.8 Batulempung  

4 10.4   Batulempung  

TB-
2 

1 413 1.34 1.34 Basalt 

QH 

 

2 124 11.8 13.2 Batupasir  

3 2.58 15.1 28.3 Batulempung 

4 244   Batupasir 

NR-
1 

1 365 0.607 0.607 Batupasir 

KQQ 

 

2 1219 0.792 1.4 Basalt  

3 346 4.11 5.51 Batupasir  

4 25.4 125 130 Batulempung 
pasiran 

5 1.37   Batulempung  
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GN-
1 

1 260 0.442 0.442 Batupasir  

HKQ  

2 57.4 2.13 2.57 Lempung 
pasiran 

3 286 8.45 11 Batupasir  

4 48.7 37.2 48.3 Batupasir 
dengan sisipan 
lempung 

5 39   Lempung 
pasiran 

GN-
2 

1 16.3 1.98 1.98 Batulempung 

KH 

 

 

2 770 2.54 4.52 Basalt  

3 8.07 18 22.5 Batulempung 

4 303   Batupasir 

 

Profil 2D Geolistrik (Lintasan 1) 

Lintasan ini membentang dari arah 

Barat ke Timur (Gambar 6). 

Berdasarkan korelasi yang telah 

dilakukan dapat diidentifikasi terdapat 

beberapa lapisan. Lapisan pertama 

yaitu top soil yang mempunyai litologi 

lempung pada VES GN2 kemudian 

lempung pasiran pada titik VES GM2 

yang menerus hingga VES GM3, lalu 

litologi lempung pasiran pada SH1. 

Lapisan top soil mempunyai kedalaman 

yang bervariasi mulai dari 0-5 meter. 

Lapisan kedua merupakan basalt pada 

titik VES GN2 dan VES IR2. Lapisan 

basalt ini mempunyai kedalaman dari 5-

15 meter. Lapisan ketiga merupakan 

batupasir yang menerus dari titik VES 

GN2 hingga SH1 yang mempunyai 

ketebalan yang bervariasi mulai dari 10-

120 meter. Lapisan keempat 

merupakan batulempung pasiran pada 

titik VES GN1 dan batulempung dari 

titik VES GM2 hingga SH1 yang terdapat 

pada kedalaman 20-40 meter. 

Berdasarkan profil 2D yang diperoleh 

dapat diketahui kemenerusan akuifer 

air tanah. Akuifer tertekan terdapat 

pada litologi batupasir pada VES GN2 

terletak pada kedalaman antara 22 

meter menerus hingga titik VES SH1 

yang mempunyai kedalaman yang lebih 

dangkal. Sedangakan litologi basalt 

bertindak sebagai lapisan akuitard yang 

tidak dapat meloloskan air. 

 

(Lintasan 2) 

Lintasan ini membentang dari arah 

Barat Laut ke Timur Tenggara (Gambar 

6). Berdasarkan korelasi yang telah 

dilakukan dapat diidentifikasi terdapat 

beberapa lapisan. Lapisan pertama 

merupakan top soil yang mempunyai 

litologi basalt yang menerus dari titik 

VES TB1 hingga VES SB1 kemudian pada 

titik VES TP1 mempunyai litologi pasir 
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tuffaan. Lapisan top soil mempunyai 

kedalaman mulai dari 0-5 meter. 

Lapisan kedua yaitu batupasir yang 

menerus dari titik VES TB1 hingga TP1 

yang mempunyai kedalaman mulai dari 

3-20 meter. Lapisan ketiga merupakan 

litologi batulempung yang mempunyai 

kemenerusan dari titik VES TB1 hingga 

TP1 namun terdapat litologi batupasir 

pada titik VES TB2 pada kedalaman 35 

meter dan batulempung pasiran pada 

titik VES NR1 yang tidak diketahui 

kemenerusannya. Kemudian pada titik 

VES TP1 terdapat litologi basalt pada 

kedalaman 40-65 meter. 

Berdasarkan profil 2D yang diperoleh 

dapat diketahui kemenerusan akuifer 

air tanah. Akuifer tertekan terletak di 

bawah litologi basalt dan terdapat pada 

litologi batupasir pada titik VES TB2 

yang terletak pada kedalaman antara 

35 meter dan tidak ditemukan 

kemenerusannya. Kemudian akuifer 

tertekan juga ditemukan pada 

kedalaman kurang dari 5 meter hingga 

30 meter yang menerus dari titik VES 

TB1 hingga titik VES NR1. 

 

Interpretasi Berdasarkan Metode Well 

Logging 

Dengan menggunakan data tersebut, 

maka dapat diidentifikasi posisi akuifer 

air tanah berdasarkan nilai resistivitas 

dan spontaneous potential (SP) pada 

kedalaman dengan ketebalan dari suatu 

lapisan batuan. Data yang diolah 

tersebut ditampilkan menjadi sebuah 

grafik 1D yang kemudian dilakukan 

proses analisis. 

Adapun rentang nilai log resistivitas dan 

log SP batuan yang diperoleh 

berdasarkan kondisi geologi pada 

daerah penelitian, rentang nilai log 

resistivitas dan log SP dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Rentang nilai log resistivitas 

dan log SP (Krisna, 2019) 

No

. 

Log 

Resistivitas 

(Ωm) 

Log 

SP 

(mV

) 

Litologi 

Res4

’ 

Res16

’ 

6.  

1.4 

sd 

2.3 

1.2 sd 

2.3 

-

0.50 

sd -

0.52 

Pasir 

7.  

10 

sd 

90 

5 sd 

57 

-

0.38 

sd -

0.42 

Batulempun

g 

8.  

20 

sd 

125 

54 sd 

96 

-

0.39 

sd -

0.50 

Batupasir 

9.  

32 

sd 

68 

20 sd 

37 

-

0.42 

sd -

0.43 

Basalt 

pasiran 

10.  

76 

sd 

113 

58 sd 

93 

-

0.39 

sd -

0.48 

Basalt 

 



88 

 

 

 

Tabel 4 Interpretasi litologi dan 

kedalaman sumur Well Logging 

Sumur 
Kedalaman 

(m) 
Litologi 

LGM 

11-17 Batupasir  

18-22 Batulempung  

23-36 Batupasir  

37-58 Batulempung  

59-72 Batupasir  

LIR 

4-10 Basalt  

11-67 Batulempung  

68-130 Batupasir  

LTP 

6-18 Batupasir  

19-55 Batulempung  

56-68 Basalt  

LSH 

7-16 Batupasir 

17-49 Lempung pasiran 

50-58 Batulempung 

59-71 Batupasir 

72-75 Batulempung 

LTB 

12-24 Batulempung 

25-38 Lempung pasiran 

39-61 Batupasir 

LNR 

8-40 Lempung pasiran 

41-61 Batupasir 

62-75 Batulempung 

LGN 

10-20 Batulempung 

21-50 Batupasir 

51-56 Batulempung 

57-76 Batupasir 

 

Profil 2D Sumur Well Logging (Lintasan 

1) 

Lintasan ini membentang dari arah 

Barat ke Timur (Gambar 7). 

Berdasarkan korelasi yang telah 

dilakukan dapat diidentifikasi terdapat 

beberapa lapisan. Lapisan pertama 

yaitu basalt pada kedalaman 6-10 

meter pada sumur LIR. Lapisan kedua 

yaitu lapisan batupasir yang terdapat 

pada sumur LGM dan LSH yang diduga 

sebagai akuifer bebas. Lapisan ketiga 

terdapat lapisan batulempung dan 

diselingi batulempung pasiran yang 

membentang dari sumur LGM hingga 

LSH pada kedalaman 10-10 meter. 

Namun terdapat litologi batupasir pada 

sumur LGM pada kedalaman 29-36 

meter yang diduga sebagai akuifer 

tertekan dan tidak diketahui 

kemenerusannya. Lapisan keempat 

terdapat litologi batupasir yang 

menerus dari sumur LGN hingga LSH 

pada kedalaman 56-130 meter yang 

diduga sebagai akuifer tertekan. 

 

(Lintasan 2) 

Lintasan ini membentang dari arah 

Barat Laut ke Timur Tenggara (Gambar 

7). Berdasarkan korelasi yang telah 

dilakukan dapat diidentifikasi terdapat 

beberapa lapisan. Lapisan pertama 

yaitu batulempung yang diselingi 

batulempung pasiran yang menerus 

dari sumur LTB hingga LTP yang 

terdapat pada kedalaman 7-75 meter. 

Namun terdapat litologi batupasir pada 

sumur LTP pada kedalaman 6-18 meter 

yang diduga sebagai akuifer bebas. 

Lapisan kedua merupakan litologi 

batupasir yang terdapat pada 

kedalaman 39-61 meter yang menerus 

dari sumur LTB hingga LNR yang diduga 

sebagai akuifer teterkan, tidak terlihat 
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kemenerusan dengan sumur LTP diduga 

karena perbedaan formasi. Lapisan 

ketiga merupakan litologi basalt yang 

terdapat pada kedalaman 17-46 meter 

pada sumur LTP. 

 

Korelasi Vertical Electrical Sounding 

(VES) dengan Well Logging 

Setelah dilakukan pengolahan data VES 

dan Well Logging maka hasil dari kedua 

data tersebut dapat dikorelasikan. 

Korelasi data dilakukan berdasarkan 

pada daerah yang sama atau daerah 

yang saling berdekatan. Tujuan korelasi 

dari kedua data ini yaitu untuk saling 

memvalidasi dan membandingkan hasil 

interpretasi kedalaman dan jenis 

kauifer dari kedua data tersebut. 

Berikut merupakan tabel perbandingan 

hasil data VES dan Well Logging. 

 

 
Gambar 3  Korelasi VES GM-2 dengan Well Logging sumur LGM 

 

Berdasarkan hasil interpretasi data VES 

dan Well Logging pada Gambar 3 maka 

dapat diketahui litologi dan keberadaan 

akuifer pada daerah tersebut. 

Berdasarkan interpretasi data VES pada 

titik GM-2 terdiri dari 5 lapisan batuan. 

Pada lapisan pertama dapat 

diidentifikasi pada kedalaman 0-1.44 

meter diasumsikan merupakan lapisan 

lempung pasiran. Lapisan kedua dapat 

diidentifikasi pada kedalaman 1.44-3.54 

meter yang diasumsikan merupakan 

lapisan batupasir. Lapisan ketiga dapat 

diidentifikasi pada kedalaman 3.54-20.1 

meter yang diasumsikan merupakan 

lapisan batupasir dengan sisipan 

lempung diduga mengandung air. 

Lapisan keempat dapat diidentifikasi 

bahwa di kedalaman 20.1-36.1 meter 

yang diasumsikan merupakan lapisan 

batupasir. Lapisan kelima dapat 

diidentifikasi pada kedalaman 36.1 

meter yang diasumsikan merupakan 

lapisan batulempung.  
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Selanjutnya berdasarkan hasil 

interpretasi data Well Logging diduga 

bahwa pada sumur LGM terdiri dari 6 

lapisan, yaitu pada kedalaman 11-17 

meter diduga merupakan lapisan 

batupasir. Kedalaman 18-22 meter 

diduga merupakan lapisan 

batulempung yang bertindak sebagai 

lapisan penyekat. Kedalaman 23-28 

meter dan 29-36 meter diduga 

merupakan lapisan batupasir. 

Kedalaman 37-58 meter diduga 

merupakan lapisan batulempung yang 

bertindak sebagai lapisan penyekat. 

Kedalaman 59-72 meter diduga 

merupakan lapisan batupasir yang 

mengandung air.  

Setelah dilakukan interpretasi pada 

kedua data tersebut maka dapat 

diidentifikasi jenis akuifer yang ada 

pada daerah tersebut. Berdasarkan 

data VES lapisan akuifer air tanah 

berada pada kedalaman 3.54-36.1 yang 

merupakan lapisan batupasir yang 

diduga mengandung air. Lapisan akuifer 

ini merupakan jenis akuifer bebas. 

Sedangkan berdasarkan data Well 

Logging lapisan akuifer air tanah 

berada pada kedalaman 29-36 meter 

dan 59-72 meter yang berada pada 

lapisan batupasir yang diduga 

mengandung air. Lapisan akuifer ini 

merupakan jenis akuifer tertekan. 

 

 
Gambar 4 Korelasi VES IR-2 dengan Well Logging sumur LIR 

 

Berdasarkan hasil interpretasi data VES 

dan Well Logging pada Gambar 4 maka 

dapat diketahui litologi dan keberadaan 

akuifer pada daerah tersebut. 

Berdasarkan interpretasi data VES pada 

titik IR-2 terdiri dari 4 lapisan batuan. 

Pada lapisan pertama dapat 

diidentifikasi pada kedalaman 0-3.57 
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meter yang merupakan lapisan pasir. 

Lapisan kedua dapat diidentifikasi pada 

kedalaman 3.57-12.6 meter yang 

merupakan lapisan basalt. Lapisan 

ketiga dapat diidentifikasi pada 

kedalaman 12.6-128 meter yang 

merupakan lapisan batupasir dengan 

sisipan lempung yang diduga 

mengandung air. Lapisan keempat 

dapat diidentifikasi pada kedalaman 

128 meter yang merupakan lapisan 

batulempung.  

Selanjutnya berdasarkan hasil 

interpretasi data Well Logging diduga 

bahwa pada sumur LIR terdiri dari 4 

lapisan, yaitu pada kedalaman 4-10 

meter diduga merupakan lapisan 

basalt. Kedalaman 11-67 meter 

batulempung yang bertindak sebagai 

lapisan penyekat. Kedalaman 68-80 

diduga terdapat lapisan batupasir basah 

yang mengandung air dan merupakan 

zona akuifer. Kedalaman 81-118 meter 

diduga merupakan lapisan batupasir.  

Kedalaman 119-130 meter diduga 

merupakan lapisan batupasir yang 

mengandung air dan merupakan zona 

akuifer. Setelah dilakukan interpretasi 

pada kedua data tersebut maka dapat 

diidentifikasi jenis akuifer yang ada 

pada daerah tersebut. Berdasarkan 

data VES, lapisan akuifer air tanah 

berada pada kedalaman 12.6-128 

meter yang merupakan lapisan 

batupasir yang diduga mengandung air. 

Lapisan akuifer ini merupakan jenis 

akuifer tertekan. Sedangkan 

berdasarkan data Well Logging lapisan 

akuifer air tanah berada pada 

kedalaman 60-80 meter dan 119-130 

meter yang berada pada lapisan 

batupasir yang diduga mengandung air. 

Lapisan akuifer ini merupakan jenis 

akuifer tertekan.  

 

 
Gambar 5 Korelasi VES TP-1 dengan Well Logging sumur LTP 
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Berdasarkan hasil interpretasi data VES 

dan Well Logging pada Gambar 5 maka 

dapat diketahui litologi dan keberadaan 

akuifer pada daerah tersebut. 

Berdasarkan interpretasi data VES pada 

titik TP-1 terdiri dari 4 lapisan batuan. 

Pada lapisan pertama dapat 

diidentifikasi pada kedalaman 0-0.539 

meter yang merupakan lapisan pasir 

tuffaan. Lapisan kedua dapat 

diidentifikasi pada kedalaman 0.539-

17.9 meter yang merupakan lapisan 

batupasir yang diduga mengandung air. 

Lapisan ketiga dapat diidentifikasi 

bahwa pada kedalaman 17.9-46.7 

meter yang merupakan lapisan 

batulempung. Lapisan keempat dapat 

diidentifikasi pada kedalaman 46.7 

meter yang merupakan lapisan basalt.  

Selanjutnya berdasarkan hasil 

interpretasi data Well Logging diduga 

bahwa pada sumur LTP terdiri dari 3 

lapisan, yaitu pada kedalaman 6-18 

meter diduga merupakan lapisan pasir 

yang belum kompak dan dapat 

mengandung air. Kedalaman 19-55 

meter  diduga merupakan lapisan 

batulempung. Kedalaman 56-68 meter 

diduga merupakan lapisan basalt 

berongga. Setelah dilakukan 

interpretasi pada kedua data tersebut 

maka dapat diidentifikasi jenis akuifer 

yang ada pada daerah tersebut. 

Berdasarkan data VES, lapisan akuifer 

air tanah berada pada kedalaman 

0.539-17.9 meter yang merupakan 

lapisan batupasir yang diduga 

mengandung air. Lapisan akuifer ini 

merupakan jenis akuifer bebas. 

Sedangkan berdasarkan data Well 

Logging lapisan akuifer air tanah 

berada pada kedalaman 6-18 meter 

yang berada pada lapisan pasir yang 

diduga mengandung air. Lapisan akuifer 

ini merupakan jenis akuifer tertekan. 

 

Visualisasi Model 3D dari data VES dan 

Well Logging 

Telah dilakukan pembuatan model 3D 

berdasarkan data VES pada Gambar 8. 

Pada model 3D ini terlihat persebaran 

litologi pada daerah penelitian. Pada 

lapisan teratas didominasi oleh litologi 

batupasir sedangkan bagian bawah 

yang dapat diidentifikasi merupakan 

litologi batulempung. Berdasarkan 

profil tersebut akuifer yang terdapat 

pada daerah penelitian merupakan 

akuifer tertekan yang berada di bawah 

litologi batulempung dan basalt. 

Untuk sebaran akuifer pada daerah 

penelitian dapat dilihat berdasarkan 

hasil visualisai model 3D VES pada 

Gambar 9. berdasarkam model 

tersebut akuifer air tanah pada bagian 

Selatan daerah penelitian yaitu titik VES 

GM2 dan GM3 mempunyai elevasi yang 

lebih tinggi dibanding dengan titik VES 

yang lainnya. Akuifer air tanah 

mempunyai rentang kedalaman dan 

ketebalan yang cukup bervariasi. 

Akuifer air tanah pada daerah 

penelitian mempunyai rentang 

kedalaman mulai dari 3 meter hingga 

yang terdalam 128 meter dengan 
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ketebalan mulai dari 4 meter hingga 

116 meter. 

Sedangkan visualisasi model 3D 

berdasarkan data Well Logging dapat 

dilihat pada Gambar 10. Bagian Timur 

pada derah penelitian didominasi oleh 

lapisan batulempung yang mempunyai 

ketebalan hingga 73 meter. Jenis 

akuifer yang terdapat pada daerah 

penelitian didominasi oleh akuifer 

tertekan yang berada di bawah litologi 

batulempung dan basalt, akuifer 

terdapat pada litologi batupasir.   

Persebaran akuifer air tanah dapat 

dilihat pada Gambar 11 dimana pada 

bagian selatan yaitu pada sumur LGM 

mempunyai elevasi yang lebih tinggi 

dibanding sumur yang lainnya. 

Kedalaman akuifer berdasarkan 

visualisasi 3D data Well Logging ini 

mempunyai kedalaman yang bervariasi 

mulai dari 6 meter hingga 75 meter 

dengan ketebalan akuifer mulai dari 7 

meter hingga 22 meter.  

 

KESIMPULAN 

Berikut merupakan kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan: 

1. Berdasarkan data Vertical Electrical 

Sounding (VES) dan data Well 

Logging hasil penelitian 

menunjukan rentang nilai 

resistivitas 1-17 Ωm diduga 

batulempung, 20-60 Ωm diduga 

batulempung pasiran, 50-90 Ωm 

diduga pasir tuffaan, 30-400 Ωm 

diduga batupasir dan 400-3100 Ωm 

diduga basalt. 

2. Kedalaman dan tipe akuifer air 

tanah berdasarkan data Vertical 

Electrical Sounding (VES) dan data 

Well Logging hasil penelitian 

terdapat pada litologi batupasir. 

Terdapat dua jenis akuifer yaitu 

akuifer bebas dan akuifer tertekan. 

Kedalaman akuifer bebas mulai dari 

0.5-36 meter dengan ketebalan 

rata-rata akuifer bebas mencapai 23 

meter dan kedalaman akuifer 

tertekan mulai dari 1-128 meter 

dengan ketebalan rata-rata akuifer 

tertekan mencapai 25 meter. 

Sedangkan hasil dari pengolahan 

data Well Logging akuifer air tanah 

terdapat pada litologi batupasir. 

Kedalaman akuifer bebas mulai dari 

6-18 meter dengan ketebalan rata-

rata akuifer bebas mencapai 11 

meter dan kedalaman akuifer 

tertekan mulai dari 21-130 meter 

dengan rata-rata ketebalan akuifer 

tertekan mencapai  15 meter.  

3. Berdasarkan data Vertical Electrical 

Sounding (VES) dan data Well 

Logging dapat menunjukan hasil 

korelasi yang cukup baik dalam 

menentukan kedalaman dan tipe 

akuifer air tanah. Dalam penentuan 

persebaran akuifer secara 

horizontal data VES cukup baik 

sedangkan data Well Logging cukup 

baik dalam penentuan kedalaman 

dan ketebalan akuifer secara 

vertikal. 

4. Persebaran akuifer air tanah pada 

daerah penelitian diketahui melalui 
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visualisasi model 3D data VES dan 

data Well Logging dimana sebaran 

akuifer merata pada semua titik 

penelitian. Akuifer pada bagian 

Selatan mempunyai elevasi yang 

lebih tinggi dibanding yang lainnya. 
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Gambar 6 Profil 2D geolistrik pada lintasan 1 dan lintasan 2 
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Gambar 7 Profil 2D sumur Well Logging pada lintasan 1 dan lintasan 2 
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Gambar 8 Visualisasi model 3D berdasarkan data VES 

 

 

Gambar 9 Visualisasi 3D persebaran akuifer berdasarkan data VES 
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Gambar 10 Visualisasi model 3D berdasarkan data Well Logging 

 

 

Gambar 11 Visualisasi model 3D persebaran akuifer berdasarkan data Well 

Logging 

 


