
SEMINAR NASIONAL FISIKA DAN PEMBELAJARANNYA 2015  
 

 ISBN 978-602-71273-1-9                                                                                                                                               F-G-9 

 
Solusi Permasalahan Sumur Bor Versus Sumur Gali Dengan Metoda 

Geolistrik Dan Uji Pemompaan Sumur 
(Suatu Studi Kasus Di Bugbug Karangasem Bali) 

I NENGAH SIMPEN 

Jurusan Fisika FMIPA Universitas Udayana 

Email: simpen.nengah@yahoo.com 
 

ABSTRAK: Air merupakan barang kebutuhan yang sangat vital. Kebutuhan akan air demi 

keberlangsungan kehidupan tidak bisa dipungkiri  lagi. Di musim kemarau, lebih-lebih kemarau 

panjang, banyak sungai-sungai mengering, banyak juga sumur-sumur gali yang sampai 

kehabisan airnya. Di lain pihak sumur bor walaupun musim kemarau panjang, masih ada 

tersedia air. Adanya sumur gali dan sumur bor pada suatu kawasan sering menimbulkan 

permasalahan di masyarakat yaitu ada dugaan dengan adanya sumur bor mengakibatkan sumur 

gali kehabisan air di musim kemarau. Permasalahan yang ada di masyarakat ini dicoba dicari 

solusinya dengan Metoda Geolistrik dan Uji Pemompaan Sumur. Berdasarkan Metoda Geolistrik 

didapatkan bahwa ada jalur-jalur akuifer  di bawah tanah, jalur-jalur akuifer tersebut seperti 

jalur-jalur pembuluh darah  di dalam tubuh manusia. Akuifernya bukan dalam bentuk flat 

seperti kue lapis. Berdasarkan uji pemompaan sumur bor, setelah dilakukan pemompaan selama 

5 x 24 jam dengan lima tingkatan debit didapatkan penurunan muka air pada sumur bor sebesar 

53,3 cm, sedangkan pada masing-masing sumur gali tidak ada penurunan. Pada sumur bor, 

persis didapatkankan jalur akuifer mulai pada kedalaman 18,5 m – 27,74 m sehingga airnya tiak 

pernah habis. Ada satu buah sumur yang airnya tidak pernah habis persis juga mengenai jalur 

akuifernya pada kedalaman 17 m. Empat buah sumur yang sering mengalami kehabisan air 

tidak berada pada saluran akuifer. Sumur ini hanya mengandalkan air dari akuifer tidak 

tertekan. Sedangkan dua sumur lagi yang airnya surut di musim kering juga tidak berada pada 

jalur akuifer, tetapi airnya berasal dari rembesan akuifer. Jadi kesimpulannya adalah bahwa 

pengambilan air di sumur bor tidak mempengaruhi air di sumur gali, berkurang atau habisnya 

air di sumur gali bukan karena adanya sumur bor tetapi karena sumur gali mengambil air pada 

akuifer tidak tertekan sehingga muka air tanahnya mudah naik turun. Antara sumur bor dengan 

sumur gali masing-masing memiliki akuifer yang berbeda. 

Kata Kunci: Sumur bor, sumur gali, metoda geolistrik, uji pemompaan sumur, jalur-jalur 

akuifer. 

 
PENDAHULUAN 

METODE Air merupakan barang 

kebutuhan yang sangat vital. Kebutuhan 

akan air demi keberlangsungan 

kehidupan tidak bisa dipungkiri  lagi. Di 

musim kemarau, lebih-lebih kemarau 

panjang, banyak sungai-sungai 

mengering, banyak juga sumur-sumur gali 

yang sampai kehabisan airnya. Di lain 

pihak sumur bor walaupun musim 

kemarau panjang, masih ada tersedia air. 

Adanya sumur gali dan sumur bor pada 

suatu kawasan sering menimbulkan 

permasalahan di masyarakat yaitu ada 

dugaan dengan adanya sumur bor 

mengakibatkan sumur gali kehabisan air 

di musim kemarau. Permasalahan yang 

ada di masyarakat ini akan dicari 

solusinya dengan Metoda Geolistrik dan 

Uji Pemompaan Sumur. 

Proses Terbentuknya Akuifer 

Dalam siklus hidrologi, air selalu 

mengalami gerakan dan perubahan wujud 

secara berkelanjutan. Air yang jatuh ke 

tanah berupa hujan akan meresap ke 

dalam pori-pori tanah sampai batas 

kejenuhan tanah. Batas atas kejenuhan 

ini disebut dengan muka air tanah (water 

table), sedangkan airnya disebut dengan 

air tidak tertekan. Di bawah lapisan jenuh 

air ini ada suatu lapisan yang tidak dapat 

ditembus oleh air. Lapisan ini dapat 

menjaga air agar airnya yang di atasnya 

tidak turun maupun air di bawahnya 

tidak naik. Lapisan ini juga berfungsi 

untuk menjaga pencemaran air (Tebbutt, 

2002). Air yang berada di antara lapisan 
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kedap air disebut dengan air tanah 

tertekan dan daerahnya merupakan 

daerah akuifer tertekan. Daerah-daerah 

akuifer tertekan mempunyai tempat 

resapan di bagian hulu sehingga tekanan 

airnya lebih besar dari tekanan atmosfir. 

Secara skema, akuifer dapat digambarkan 

sebagai berikut (Bear, 2009). 

 Terbentuknya akuifer bawah tanah 

sebagai akibat adanya proses-proses 

geomorfologi pada permukaan bumi. 

Kekuatan-kekuatan yang berpengaruh 

pada proses geomorfologi adalah kekuatan 

eksogen, kekuatan endogen, dan 

kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar 

bumi (Tjia, 1987). 

 Hasil dari proses pelapukan, 

longsoran, erosi maupun perombakan 

dengan air sebagai agennya akan 

diendapkan menutupi lembah-lembah, 

daerah-daerah yang lebih rendah atau 

mengikuti aliran sungai. Demikian 

berjalan secara terus menerus selama 

adanya hasil proses dan agen. Peristiwa 

ini berjalan secara perlahan. Seandainya 

tidak ada kekuatan lain, maka permukaan 

bumi ini akan menjadi rata. 

 Efek gunung berapi memiliki 

kekuatan yang sangat besar dalam 

mengubah morfologi permukaan bumi. 

Gunung berapi pada saat meletus 

mengeluarkan material-material vulkanik 

yang dapat menutupi lembah-lembah, 

daerah-daerah yang lebih rendah atau  

mengikuti aliran sungai sejauh berpuluh-

puluh kilometer dengan ketebalan dari 

beberapa centi meter sampai puluhan 

meter tergantung daerahnya. Demikian 

juga dengan abu vulkaniknya yang dapat 

mencapai daerah yang lebih luas lagi. 

Peristiwa ini berulang secara terus 

menerus selama gunung api tersebut 

meletus. Sebagai akibatnya material hasil 

letusannyapun akan keliahatan berlapis-

lapis sesuai dengan jenis material yang 

diendapkan. Kekerasan material endapan 

sangat tergantung pada suhu dan  

kandungan  material yang terendapkan. 

Material yang terendapkan merupakan 

material-material yang tidak seragam dari 

yang berukuran besar sampai  berukuran 

pasir dan tanah liat. Ketebalannya dari 

beberapa centi meter sampai beberapa 

meter. Material-material hasil letusan 

sifatnya keras dan tidak bisa ditembus air 

(Tjia, 1987). Karena sifat inilah maka 

material tersebut merupakan lapisan 

penutup akuifer. Sedangkan material-

material yang tidak keras dan masih 

dapat ditembus oleh  air menjadi akuifer.  

 Berdasarkan letak pengendapan 

material-material hasil geomorfologi yang 

membentuk akuifer,  dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu: 

1) Material yang mengendap di sepanjang 

alur sungai atau parit, bagian yang 

keras akan menjadi lapisan penutup 

atau lapisan pelindungnya, sedangkan 

lapisan yang tidak keras dapat 

ditembus oleh air akan menjadi 

akuifer. Untuk kasus ini akuifer akan 

menjadi bentuk urat seperti sungai-

sungai atau parit-parit yang terkubur.  

2) Material yang mengendap di daerah 

berstruktur datar, bagian yang keras 

menjadi lapisan penutup, sedangkan 

bagian yang lunak  dan dapat 

ditembus oleh air akan menjadi 

akuifer. Adanya lapisan keras dan 

lapisan lunak yang berselang seling 

akan membentuk akuifer dalam 

bentuk datar. 

3) Material yang mengendap di lembah, 

lapisan keras paling bawah kemudiam 

terisi oleh bagian yang lunak serta 

ditutupi oleh bagian yang keras dan 

terakhir ditutupi lagi oleh bagian yang 

lunak. Susunan material seperti ini 

akan membentuk akuifer berupa 

cekungan.  

 
Gambar 1. Skema Akuifer 

 

Teori Metoda Geolistrik 

 Metoda Geolistrik merupakan 

salah satu metoda Geofisika eksplorasi 

yang bekerja dengan cara menginjeksikan 

arus listrik ke dalam bumi kemudian 
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mengukur beda potensial yang 

ditimbulkannya. D sini bumi dianggap 

medium homogen isotropis. Jika arus (I) 

diinjeksikan ke dalam bumi yang homogen 

dan isotropis melalui sebuah elektroda 

tunggal, maka arus listrik tersebut akan 

menyebar ke segala arah dalam 

permukaan-permukaan ekuipotensial 

pada bumi berupa permukaan setengah 

bola seperti yang diilustrasikan dalam 

Gambar 2  (Telford, 1990). 

Besarnya resistivitas listrik suatu 

formasi bawah permukaan dapat 

ditentukan menurut persamaan 

(Mudiarto,  2013): 

V(r) = Iρ/(4π r)          (1) 

Karena permukaan yang dialiri arus 

adalah permukaan setengah bola yang 

mempunyai luas 2𝜋𝑟2, maka 

𝑉 = (
𝐼𝜌

2𝜋
)

1

𝑟
 atau 𝜌 =

2𝜋𝑟𝑉

𝐼
                         (2)                                           

Dengan prinsip bidang ekuipotensial, 

akan didapatkan bahwa pengukuran 

potensial di permukaan tanah akan 

menghasilkan nilai yang sama dengan 

beda potensial di dalam tanah pada radius 

yang sama. Untuk pengukuran beda 

potensial antara titik M dan N dari 

sumber arus A dan B di permukaan 

seperti Gambar 3 (Telford, 1990, 

Mudiarto,  2013) akan didapatkan: 

                         Arus 

listrik 

 
(a) Tampak atas  

 
(b) Tampak penampang 

Gambar 2. Aliran Arus Listrik dan Bidang 

Ekuipotensial 

 
Gambar 3. Elektroda Arus dan Elektroda 

Potensial 

 

 

Gambar  4. Elektroda Arus dan Elektroda 
Potensial pada Konfigurasi Wenner 

 

Apabila dalam pengambilan data jarak 

spasi elektroda dibuat sama yaitu AM = 

MN = NM = a, maka AM = NB = a dan MB 

= AN = 2a, seperti Gambar 2.8, maka 

persamaan (2.7) akan menjadi:  

             





























NBANMBAM

K
1111

2
           

 aK 2           (3) 

Konfigurasi seperti ini dikenal dengan 

Konfigurasi Wenner. Faktor geometri 

untuk konfigurasi Wenner menjadi:   

 
aKw 2  dan  𝜌 = 𝐾

∆𝑉

𝐼
             (4) 

Jadi dengan membuat susunan elektroda 

seperti gambar 4 (Konfigurasi Wenner) 

kemudian  melakukan pengukuran beda 

potensial, kuat arus dan jarak antar 

elektroda akan didapatkan resistivitas 

(resistivitas semu) pada titik pengukuran 

tersebut.  

Resistivitas Batuan di Daerah Akuifer 

 Metoda Geolistrik dapat 

membedakan perlapisan bumi 

berdasarkan resistivitasnya. Berikut 

diberikan nilai resistivitas beberapa 

batuan. 
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Tabel. 1 Variasi Nilai Resistivitas 

Material Bumi 

Jenis material 
Nilai Resistivitas 

(Ohm meter) 

Udara 0 

Batu pasir 200 – 8.000 

Pasir 1 – 1.000 

Tanah lempung 1 – 100 

Air tanah 0,5 – 300 

Air Asin 0,2 

Kerikil kering 600 – 10.000 

Aluvium 10 – 800 

Kerikil basah 100 – 600 

Sumber: Telford, 1990 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai resistivitas suatu batuan adalah jenis 

material, kandungan air dalam batuan, 

porositas batuan dan kandungan bahan-

bahan kimia yang terdapat dalam batuan 

itu. Ini berarti untuk batuan yang sama 

akan memiliki nilai resistivitas yang 

berbeda kalau kandungan airnya berbeda. 

METODE PENELITIAN 

Sebagai studi kasus, penelitian ini 

dilakukan di Desa Bugbug Karangasem 

Bali. Penelitian dilakukan pada bulan 

Mei-Juli 2015. Peralatan yang digunakan 

terdiri dari satu set alat Geolistrik, pompa 

submersible, dipmeter, dan satu set alat 

ukur debit air.  

Pertama-tama dilakukan pengukuran 

resistivitas di daerah penelitian pada lintasan-

lintasan yang telah ditentukan. Selanjutnya 

dilakukan pemompaan air sumur bor dengan 

lima tingkatan debit. Masing-masing tingkatan 

debit dilakukan pemompaan selama 24 jam yang 

diikuti dengan pengukuran penurunan 

permukaan air untuk seluruh sumur. 

Data yang didapat kemudian 

diolah. Data Geolistrik diolah dengan 

program Res2divn sehingga didapatkan 

kontur penampang lintasan berdasarkan 

resistivitas untuk masing-masing 

lintasan. Dari gambar kontur inilah 

nantinya diberikan interpretasi dimana 

posisi akuifer yang dicari. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaan Geografis di Daerah Penelitian 

 Daerah penelitian terletak pada 

ketinggian 10 – 20 m dari permukaan laut 

dengan koordinat di sekitar 8,500584 LS 

115,594636 BT. Formasi batuan di sekitar 

tempat ini terdiri dari formasi batuan 

gunung api gunung agung muda 

(Hadiwidjojo, 1971). Peta daerah 

penelitian, lintasan pengukuran dengan 

Metoda Geolistrik, posisi sumur bor dan 

posisi sumur gali dapat dilihat pada 

Gambar 5 berikut. 

Hasil Pengukuran dan pengolahan 

data dengan Metoda Geolistrik 

 Pengukuran dengan Metoda 

Geolistrik memakai alat Geolistrik 

SkillPro 48 channel dengan konfigurasi 

Wenner. Kedelapan lintasan pengukuran 

dengan sebaran lintasan dapat dilihat 

pada Gambar 5. Kemudian data yang 

didapat diolah dengan program Res2divn 

sehingga didapatkan kontur penampang 

lintasan berdasarkan resistivitasnya 

seperti Gambar 6 – 13. 

Berdasarkan data resistivitas yang 

didapat seperti Gambar 6 - 13 dapatlah 

diduga kedalaman akuifer pada masing-

masing sumur. Data jarak masing-masing 

sumur gali (S…) ke sumur bor (Sb), 

kedalaman masing-masing sumur, dugaan 

kedalaman akuifer dan  keadaan air 

sumur pada waktu musim kemarau  

tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2. 

Hasil pengukuran uji pemompaan 

sumur pada sumur bor maupun sumur 

gali dengan hasil pada Tabel 3. 
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S1…S7: sumur gali; Sb: sumur bor; L1…L8: lintasan pengukuran Geolistrik 

Gambar 5. Daerah Penelitian 

 

 
Gambar 6. Penampang Resistivitas Lintasan 8 

 

Sb. 18,5 m 

 

Gambar 7. Penampang Resistivitas Lintasan 7 

 

Gambar 8. Penampang Resistivitas Lintasan 6 
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S7. 19,65 m 

 
 

Gambar 9. Penampang Resistivitas Lintasan 5 

 

S6. 17 m 

 

Gambar 10. Penampang Resistivitas Lintasan 4 
 

S5. 18 m  

 

Gambar 11. Penampang Resistivitas Lintasan 3 

 
      S3. 13 m                            S4. 15 m 

 

Gambar 12. Penampang Resistivitas Lintasan 2 
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      S2.12 m                                                                        S1. 10 m 

 

Gambar 13. Penampang Resistivitas Lintasan 1 

  

Tabel. 2 Data Sumur di Daerah Penelitian 

 

 

No.Sumur 

 

Jarak ke Sb 

Kedalaman 

Sumur (m) 

 

Kedalaman 

Akuifer 

(dugaan) (m) 

Keterangan*) 

 

S1 637,5 10 ? 
Musim kemarau airnya hampir 

habis 

S2 593,75 12 20 
Musim kemarau airnya hampir 

habis 

S3 550 13 ? 
Musim kemarau airnya sangat 

berkurang 

S4 531,25 15 17 
Musim kemarau airnya sangat 

berkurang 

S5 343,75 18 ? 
Musim kemarau airnya hampir 

habis 

S6 237,5 17 17 
Airnya tidak tergantung pada 

musim (tetap) 

S7 124 19,65 ? 
Musim kemarau airnya hampir 

habis 

Sb 0 27,74 18,5 
Airnya tidak tergantung musim 

(tetap) 

*)Data diambil musim kemarau 2014 

 

Hasil Pengukuran Uji Pemompaan Sumur 

 Hasil pengukuran uji pemompaan sumur pada sumur bor maupun sumur gali 

dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel. 3 Data Penurunan Permukaan Air 

 

Tgl & Jam 

 

Debit Q 

(m3/s) 

 

SwSb 

(m) 

 

SwS1 

(m) 

 

SwS2 

(m) 

 

SwS3 

(m) 

 

SwS4 

(m) 

 

SwS5 

(m) 

 

SwS6 

(m) 

 

SwS7 

(m) 

18-7-2015 

14:00 
0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 

19-7-2015 

14:00 
0,00078 0,088 0 0 0 0 0 0 0 

20-7-2015 

14:00 
0,00125 0,187 0 0 0 0 0 0 0 

21-7-2015 

14:00 
0,00181 0,320 0 0 0 0 0 0 0 

22-7-2015 

14:00 
0,00233 0,428 0 0 0 0 0 0 0 

23-7-2015 

14:00 
0,00278 0,533 0 0 0 0 0 0 0 

Keterangan: SwS… : penurunan permukaan air akibat pemompaan 
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Pembahasan Hasil Pengukuran 

Bila diperhatikan hasil pengukuran Data 

Geolistrik dapat dikatakan bahwa pada 

masing-masing penampang terdapat 

daerah-daerah yang memiliki resistivitas 

sangat kecil yang diduga sebagai akuifer. 

Akuifer-akuifer ini bentuknya seperti 

pembuluh-pembuluh darah pada tubuh 

manusia. Berdasarkan hasil pengeboran 

pada lintasan 7 di titik 24 (tanda panah) 

ternyata memang benar didapatkan 

akuifer pada kedalaman 18,5 m. Demikian 

juga berdasarkan data Geolistrik pada 

lintasan 4 di titik 14 (tanda panah), 

setelah dilakukan penggalian dalam 

rangka membuat sumur  gali, ternyata 

memang benar ada akuifer pada 

kedalaman 17 m. Demikian juga untuk 

lintasan-lintasan pengukuran Geolistrik 

yang lain. Masing-masing lintasan 

menampakkan akuifer. Sementara ini dua 

akuifer yang telah dibuktikan. Apabila 

akuifer-akuifer ini dihubungkan, akan 

didapatkan alur-alur akuifer seperti 

nampak pada gambar 5. Akuifer antara 

sumur Sb dengan akuifer sumur S6 

berdasarkan data Geolistrik tidak ada 

hubungan. Demikian juga antara akuifer 

Sb dan akuifer S6 dengan sumur-sumur 

yang lain (S1….S7) tidak ada hubungan. 

Kalau diperhatikan dari gambar 

penampang nampak bahwa sumur-sumur 

S1, S2, S5 dan S7 air yang diambil adalah 

air tidak tertekan sehingga mudah 

mengalami pasang surut dan bahkan 

airnya tinggal sedikit di musim kemarau. 

Sumur S3 dan S4 mengambil air berupa 

air tidak tertekan tetapi air ini hasil 

rembesan kecil akuifer di sekitarnya, 

sehingga pada musim kemarau  status 

airnya hanya sangat berkurang, tetapi 

tidak sampai habis seperti sumur-sumur 

yang lain. 

 Berdasarkan hasil uji pemompaan, 

setelah dilakukan pemompaan selama 5 x 

24 jam, dimana air sumur S1 … S7 tidak 

ada perubahan, ini berarti pengambilan 

air di sumur bor sama sekali tidak 

mempengaruhi air di sumur gali.  

Berdasarkan data di atas, dapatlah 

dikatakan bahwa surutnya air pada 

sumur gali bukan karena pengambilan air 

di sumur bor tetapi karena permukaan air 

tanah tidak tertekan (water table) yang 

menurun. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas 

dapat disimpulkan bahwa: 

1) Akuifer di daerah penelitian memiliki 

pola berupa alur-alur seperti 

pembuluh darah pada tubuh manusia. 

2) Metoda Geolistrik dapat 

menggambarkan alur-alur akuifer. 

3) Anatara sumur bor dengan sumur gali 

di daerah penelitian tidak berada 

dalam satu akuifer atau tidak 

berhubungan, sehingga surutnya air 

pada sumur gali bukan karena 

pengambilan air di sumur bor tetapi 

karena permukaan air tanah tidak 

tertekan yang menurun.  
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