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ABSTRAK 

 

 

Alfiana Hendrawati. 2013. Identifikasi Intrusi Limbah Pertambangan Emas Liar 
dengan Menggunakan Metode Goelistrik 3D Studi Kasus Desa Jendi Kecamatan 
Selogiri Kabupaten Wonogiri. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama 
Dr.Supriyadi, M.Si. dan Pembimbing Pendamping Dr.Khumaedi, M.Si. 

Kata kunci: merkuri, geolistrik, resistivitas  

Penggunaan merkuri yang tidak dikelola dengan baik pada pertambangan emas 
liar di Kecamatan Selogiri, Wonogiri berpotensi menimbulkan pencemaran di 
wilayah tersebut. Akumulasi pembuangan limbah merkuri dapat membahayakan 
lingkungan di sekitar pertambangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penyebaran limbah merkuri di Desa Jendi Kecamatan Selogiri 
Kabupaten Wonogiri, dengan menggunakan metode geolistrik konfigurasi 
schlumberger. Pengolahan data menggunakan software Res3Dinv, RockWork, 
dan CorelDraw. Hasil menunjukkan adanya indikasi endapan merkuri pada 
kedalaman 7,45 meter pada lokasi pertama dan 6,74 meter pada lokasi kedua. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penambangan emas merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat, namun demikian penambangan emas juga dapat 

merugikan apabila dalam pelaksanaannya tanpa diikuti dengan proses pengolahan 

limbah hasil pengolahan biji emas secara baik. Akibat yang ditimbulkan dari 

terbuangnya limbah pertambangan emas pada parit di sekitar rumah-rumah 

penduduk, dapat masuk ke dalam rantai makanan baik melalui tumbuhan maupun 

hewan, yang pada akhirnya akan sampai pada tubuh manusia.  

Keberadaan limbah pertambangan emas di lingkungan sekitar pertambangan 

berdampak secara langsung kepada manusia khususnya bagi pekerja, maupun 

berdampak tidak langsung baik pada tumbuhan, hewan, maupun masyarakat 

sekitar akibat dari pembuangan limbah baik limbah cair maupun limbah padat. 

Salah satu masalah yang paling meresahkan bagi masyarakat di sekitar 

lokasi pertambangan emas liar adalah penggunaan bahan berbahaya beracun (B3) 

yaitu merkuri (Hg). Penggunaan merkuri sebagai bahan untuk mengikat dan 

pemisah biji emas dengan pasir, lumpur dan air yang tidak dikelola dengan baik 

akan membawa dampak bagi penambang emas maupun masyarakat sekitar lokasi 

pertambangan emas liar, karena merkuri yang sudah dipakai dari hasil 
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pengelolaan biji emas biasanya dibuang begitu saja di parit dan konsekuensinya 

parit menjadi tempat wadah penampungan (Subanri, 2008). 

Hampir 98% penduduk di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten 

Wonogiri merupakan penambang yang menggunakan merkuri dalam proses 

pengolahan hasil tambangnya (Rianto, 2010). Penggunaan merkuri pada 

pertambangan emas liar di wilayah tersebut dapat membawa potensi pencemaran 

apabila tidak diikuti dengan pengelolaan limbah secara baik. Akumulasi 

pembuangan merkuri dalam kurun waktu lama dapat membahayakan lingkungan 

di sekitar pertambangan. 

Limbah merkuri yang langsung dibuang berakibat pada pencemaran air 

tanah dan saluran air di permukaan. Identifikasi pencemaran yang terjadi di bawah 

permukaan (pencemaran air tanah) lebih sulit dideteksi. Sehingga perlu 

pengukuran dengan menggunakan metode geofisika untuk mengetahui seberapa 

besar tingkat pencemaran air tanah tersebut. Metode geofisika yang digunakan 

adalah metode geolistrik untuk mendapatkan informasi tentang berbagai jenis 

batuan penyusun lapisan yang terdapat di dalam permukaan bumi (Trisnawati, 

2009).  

Beberapa studi yang telah dilakukan dengan menggunakan metode 

geolistrik diantaranya adalah untuk identifikasi intrusi air laut dan kebocoran 

limbah hasil industri. Metode geolostrik dapat digunakan secara efektif untuk 

mengidentifikasi distribusi polutan baik secara spasial maupun temporal 

(Suhendra, 2005). 
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Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pola sebaran limbah merkuri 

dan rancangan akuisisi data sehingga diperoleh hasil yang diinginkan. 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai resistivitas bawah pemukaan di Desa Jendi, Kecamatan 

Selogiri, Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan metode geolistrik. 

2. Bagaimana Pola penyebaran kedalaman limbah merkuri di Desa Jendi, 

Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.  

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah menggunakan metode 

geolistrik tahanan jenis dengan Konfigurasi Schlumberger. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui resistivitas dan pola 

penyebaran limbah merkuri di daerah pertambangan emas liar di Desa Jendi, 

Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penyebaran 

limbah merkuri di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. 
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1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memudahkan pemahaman 

tentang struktur dan isi skripsi. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu: 

1. Bagian awal skripsi berisi tentang lembar judul, persetujuan pembimbing, 

lembar pengesahan, lembar pernyataan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran.  

2. Bagian isi skripsi terdiri dari:  

Bab 1  Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

pembatasan masalah, dan sistematika skripsi.  

Bab 2  Tinjauan Pustaka terdiri dari kajian teori yang mendasari 

penelitian.  

Bab 3  Metode Penelitian berisi waktu dan tempat pelaksanaan 

penelitian, desain penelitian, dan metode analisis serta 

interpretasi data, dan metode pengumpulan data.  

Bab 4  Hasil dan Pembahasan berisi tentang hasil-hasil penelitian dan 

pembahasannya.  

Bab 5  Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.  

3. Dan Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Geologi Kecamatan Selogiri 

Mengacu pada peta geologi Kabupaten Wonogiri pada Gambar 1, susunan 

litologi Kecamatan Selogiri (yang di tunjukan dengan lingkaran hitam) dapat 

dikelompokkan menjadi 3 formasi batuan. Yaitu : 

  

 

Gambar 1. Peta Geologi Kabupaten Wonogiri 

Keterangan : 

          : Lokasi penelitian 
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a. Formasi Mandalika 

Formasi ini menyebar di hulu sungai Geritan dan Genar serta di bagian 

bawah aliran Sungai Ketandan dan Bralit. Posisi batuan ini diperkiraan 

berupa roof pendant di atas terobosan diorit. Breksi tufa ukurannya dari 

sedang sampai halus umumnya polimik, sebagian dari singkapan 

menunjukkan seperti tufan felsik dan andesit terubah. Tampak pengisian 

dalam masa dasar oleh karbonat, plagioklas sebagai fenokris, bentuknya 

masih dapat dikenali, telah terubah menjadi lempung, serisit, klorit disertai 

dengan epidot (Sukmana, 2005). 

b. Formasi Semilir 

Formasi semilir berupa batuan hasil erupsi letusan gunung api asam. Umur 

formasi semilir berkisar antara 20-16 juta tahun. Pada umumnya lapisan 

bagian bawah dari formasi ini diendapkan di dasar laut, kemudian lapisan 

tersebut terangkat menjadi daratan dan mengalami pengendapan pada 

lapisan atasnya (Surono, 1992). 

Formasi ini terdiri atas batu pasir selang-seling batu lanau, batu lempung, 

endapan piroklastik sisipan batu gamping. Dari lintasan sungai dan 

lintasan di pegunungan batuan ini menyebar di hulu Sungai Ketandan dan 

Sungai Bralit. Struktur pelapisan jelas umumnya mempunyai kemiringan 

lapisan tajam 70°-60°, sisipan batu gamping berwarna abu keunguan 

tebalnya kurang lebih 40 cm, sebagian dari rongganya terdapat kristal 

klasit hubungan dengan formasi dibawahnya adalah selaras meskipun ada 

kecenderungan berubah secara berangsur (Sukmana, 2005). 
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c. Terobosan Diorit-Mikrodiorit 

Singkapan batuan ini terutama dijumpai di Gunung Tenong dengan 

kenampakan bentang alam berupa buit kerucut terisolir, ciri diorite ini 

bertekstur porifiritik terdiri atas fenokris, plagioklas berukuran butir kasar 

hingga sedang, mengandung kuarsa dengan mineral mafik yang prosentase 

kandungannya beragam. Singkapan yang menarik terdapat di hulu Sungai 

Geran dan di Kali Bralit yang menunjukkan bahwa dalam zona kontak 

terjadi pengaruh yang jelas dari munculnya silica yang kuat, sebagian 

mengandung kuarsa dan serisit, pirit tersebar hampir merata baik di tubuh 

intrusi maupun batuan samping. Pola sebaran diorite di lapangan 

menunjukkan, bahwa tubuh batuan terobosan ini berbentuk seperti kubah 

berupa stock besar, menerobos satuan tufa breksi gunung api andesitik dan 

batuan metasedimen, mungkin dapat dikorelasikan dengan Diorit Pendul 

berumur Pliosen (Sukmana, 2005). 

2.2. Merkuri ( Hg ) 

Berdasarkan susunan litologinya Kecamatan Selogiri memiliki potensi 

pertambangan emas khususnya di Desa Jendi. Hasil pertambangan tersebut 

kemudian diolah menggunakan merkuri untuk memisahkan emas dengan bijih 

sulfida mengandung emas. 

Merkuri ditulis dengan simbol kimia Hg atau hydragyrum yang berarti 

“perak cair” (liquid silver). Menurut Stwertka yang disirtasi oleh Rianto (2010), 

merkuri adalah jenis logam sangat berat yang berbentuk cair pada temperatur 

kamar, berwarna putih keperakan, memiliki sifat konduktor listrik yang cukup 
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baik, tetapi sebaliknya memiliki sifat konduktor panas yang kurang baik. Merkuri 

dapat membeku pada temperatur -38,9 °C dan mendidih pada temperatur 357 °C.  

Dengan karakteristik tersebut merkuri sering dimanfaatkan untuk berbagai 

peralatan ilmiah seperti termometer, barometer, termostat, lampu fluorescent, 

obat-obatan, insektisida, dan sebagainya. Sifat penting merkuri lainnya adalah 

kemampuannya untuk melarutkan logam lain dan membentuk logam paduan 

(alloy) yang dikenal sebagai amalgam. Emas dan perak adalah logam yang dapat 

terlarut dengan merkuri, sehingga merkuri dipakai untuk mengikat emas dalam 

proses pengolahan bijih sulfida mengandung emas (proses amalgamasi). Merkuri 

telah digunakan pada penambangan emas sebagai pemisah dari batu-batuan 

selama berabad-abad karena merkuri harganya murah, mudah digunakan, dan 

relatif efisien.  

Proses pengolahan emas dengan metode amalgamasi ini merupakan salah 

satu penyebab pencemaran merkuri. Amalgamasi adalah proses pengikatan logam 

emas dari bijih tersebut dengan menggunakan merkuri (Hg) dalam tabung yang 

disebut gelundung (amalgamator). Amalgamator selain berfungsi sebagai tempat 

proses amalgamasi juga berperan dalam mereduksi ukuran butir bijih dari yang 

kasar menjadi lebih halus. Hasil amalgamasi selanjutnya dilakukan pencucian dan 

pendulangan untuk memisahkan amalgam dari ampas (tailing). Amalgam yang 

diperoleh diproses melalui pembakaran (penggebosan) untuk memperoleh 

perpaduan logam emas-perak (bullion), selanjutnya dilakukan pemisahan antara 

logam emas dan logam perak menggunakan larutan logam nitrat (Widodo, 2008).  
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Subanri (2008) menyatakan bahan pencemar (polutan) dibagi atas 2 (dua) 

kelompok berdasarkan sifat racun (toksik), yaitu : 

a. Polutan tak beracun  (nontoxic polutan) 

Biasanya telah berada pada ekosistem secara alamiah. Sifat merusak pada 

pencemar ini muncul apabila berada dalam jumlah yang berlebihan, 

sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem melalui perubahan 

proses fisika-kimia perairan. Polutan tak toksik ini terdiri atas bahan-bahan 

tersuspensi dan nutrien. Bahan tersuspensi dapat meningkatkan kekeruhan 

sehingga dapat mengganggu proses fotosintesis. Keberadaan nutrien yang 

berlebihan dapat memacunya terjadi pengayaan perairan dan dapat 

memicu terjadinya algae blooming sehingga dapat mengganggu 

keseimbangan ekosistem akuatik secara keseluruhan. 

b. Polutan beracun 

Dapat mengakibatkan sub lethal dan lethal. Biasanya bukan bahan alami, 

melainkan xenobiotik yaitu polutan yang dibuat oleh manusia, diantaranya 

adalah bahan-bahan kimia yang stabil dan tidak mudah mengalami 

degredasi di alam dalam kurun waktu yang lama. Salah satu contoh 

polutan beracun adalah logam-logam berat seperti merkuri, kadmium, 

timbal, kromium, tembaga, dan lain-lain. 

Penggunaan merkuri serta sianida yang pembuangannya tidak terkontrol 

dapat mengakibatkan pencemaran air sungai hulu sampai hilir. Subanri (2008) 

menyatakan jika limbah tambang dibuang kesungai maka potensi dampak yang 

dapat ditimbulkan berupa: 
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a. Pendangkalan tambang, karena ampas tambang yang dibuang bertumpuk 

dibadan sungai. 

b. Perubahan alur sungai serta tertutupnya aliran sungai yang mengakibatkan 

kepunahan spesies tertentu. 

c. Banjir disekitar area lokasi buangan diwaktu musim hujan. 

d. Kekeruhan dialiran sungai terutama kearah hilir akan berakibat pada 

kehidupan organisme dan ekosistem sungai. 

2.3. Geolistrik Tahanan Jenis  

Pengendapan limbah merkuri tidak hanya terjadi di atas permukaan tanah, 

tetapi dapat terjadi pula di bawah permukaan tanah. Oleh karena itu, perlu adanya 

penelitian lebih lanjut untuk mendeteksi keberadaan limbah merkuri dalam 

permukaan tanah tersebut. Metode-metode untuk mendeteksi kondisi bawah 

permukaan ini adalah geolistrik, georadar, pengeboran secara langsung, dengan 

menggunakan reaktor, dan sebagainya. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini difokuskan pada metode geolistrik. 

Metode geolistrik merupakan salah satu geofisika yang mempelajari sifat 

aliran listrik di dalam bumi. Metode geolistrik mempunyai beberapa macam salah 

satunya yaitu metode geolistrik tahanan jenis. Metode geolistrik tahanan jenis 

merupakan salah satu metoda geofisika yang memanfaatkan sifat tahanan jenis 

untuk menyelidiki keadaan di bawah permukaan bumi (Suhendra, 2005). Metode 

ini adalah metode yang paling sering digunakan dari sekian banyak metode 

geofisika yang diterapkan dalam eksplorasi sumber daya alam.  
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Prinsip kerja metode ini adalah dengan menginjeksikan arus listrik 

kedalam bumi dengan perantara dua buah elektroda, lalu mengamati potensial 

yang ditimbulkan dari kedua buah elektroda yang berada pada berbagai tempat. 

Perbedaan potensial yang didapatkan dapat menggambarkan keadaan 

bawah permukaan bumi di tempat tersebut. Pada dasarnya metoda ini dapat 

didekati dengan menggunakan konsep perambatan arus listrik di dalam medium 

homogen isotropis dengan asumsi arus listrik bergerak kesegala arah dengan nilai 

yang sama besar.  

Sehingga bila ditemukan anomali yang membedakan jumlah rapat arus 

yang mengalir dapat diasumsikan karena adanya perbedaan tahanan jenis. 

Anomali inilah yang kemudian digunakan untuk mengetahui keadaan geologi 

bawah permukaan. 

Metoda ini lebih efektif jika digunakan untuk eksplorasi yang sifatnya 

dangkal, jarang memberikan informasi lapisan di kedalaman dari 1000 feet sampai 

dengan 1500 feet. Oleh karena itu metoda ini jarang digunakan untuk eksplorasi 

minyak tetapi lebih banyak digunakan dalam bidang engineering geology seperti 

penentuan kedalaman batuan dasar, pencarian reservoir air, juga digunakan dalam 

ekplorasi geothermal. 

2.4. Sifat Kelistrikan Batuan 

Dalam metode geolistrik pada dasarnya menggunakan konsep perambatan 

arus listrik di dalam batuan di bawah permukaan bumi. Aliran arus listrik dalam 

batuan/mineral dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu konduksi secara 

elektronik, konduksi secara elektrolitik dan konduksi secara dielektrik. Konduksi 
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elektronik terjadi jika batuan/mineral mempunyai banyak elektron bebas sehingga 

arus listrik yang dialirkan dalam batuan/mineral dibawa oleh elektron-elektron 

bebas itu. Konduksi secara elektrolitik terjadi jika batuan/mineral bersifat porus 

dan pori-pori tersebut  terisi cairan-cairan elektrolitik. Pada kondisi ini arus listrik 

dibawa oleh ion-ion elektrolitik. Sedang konduksi dielektrik terjadi jika 

batuan/mineral dielektrik terhadap aliran arus listrik yaitu terjadi polarisasi saat 

bahan dialiri listrik. 

Berdasarkan harga resistivitas listriknya, batuan/mineral digolongkan 

menjadi tiga, yaitu: 

Konduktor baik       : 10-6 <  < 1  m 

Konduktor pertengahan     : 1 <   < 107  m 

Isolator     :  > 107  m 

2.5. Rumus-rumus Dasar Listrik 

Dalam metode geolistrik untuk mendeteksi batuan penyusun di suatu 

daerah berdasarkan sifat kelistrikan batuan penyusunya, definisi-definisi yang 

sering digunakan adalah: 

a.   Resistansi  R = V/I dalam  

b.   Resistivitas   = E/J dalam m  

c.   Konduktivitas    = 1/ dalam (m)-1 

dengan   

 V  :  beda potensial 2 buah titik 

 I  :  besar arus listrik yang mengalir 
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 E  :  medan listrik 

 J   :  rapat arus listrik (arus listrik persatuan luas) 

Arus di dalam konduktor dihasilkan oleh medan listrik di dalam konduktor 

tersebut. Karena E searah dengan gaya pada muatan positif, maka arah arus searah 

dengan medan listrik. Gambar 2 memperlihatkan suatu segmen kawat dengan 

panjang L dan luas penampang A yang membawa arus I : 

 

 

Gambar 2. Segmen Kawat Berarus dengan Panjang L dan Luas Penampang A 
(Sasonto, 2002) 

Jika L diasumsikan bernilai cukup kecil sehingga medan listrik yang 

melintasi segmen dapat dianggap konstan, maka akan didapatkan beda 

potensialnya adalah : 

푉 = 퐸퐿        (2.1) 

Dalam kawat berarus, arus dalam kawat tersebut sebanding dengan beda potensial 

yang melintasinya. Atau dapat dituliskan dengan: 

퐼 =          (2.2) 

Sehingga, 

퐼 =             (2.3) 

 V2 V1 

I 

E 

L 

. . 
 

A
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Karena 휌 =   dengan J adalah rapat arus listrik, maka didapat: 

퐼 =               

   =  
휌 퐼퐴  퐿
푅  

푅 =  휌         (2.4) 

2.6. Potensial di Sekitar Titik Arus di Permukaan Bumi 

Dasar-dasar kelistrikan di atas kemudian diterapkan dalam permukaan 

bumi. Permukaan yang dilalui arus I adalah permukaan setengah bola dengan luas 

2 r2 yang dapat dilukiskan pada Gambar 3, sehingga: 

V( ) =               (2.5) 

ρ = 2πr                 (2.6) 

 

 

 

 

 

 

2.7. Faktor Geometri 

Dalam metode geolistrik untuk mendapat nilai resistivitas bawah 

permukaan perlu adanya suatu koreksi antara elektroda potensial dan elektroda 

arus. Nilai koreksi letak kedua elektroda potensial terhadap kedua elektroda arus 

Arus 

Permukaan bumi 

Permukaan Equipotensial 

Gambar  3. Potensial di Sekitar Titik Arus pada Permukaan Bumi (Supriyanto, 2007) 

 Titik arus 
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disebut faktor geometri (Hendrajaya, 1990). Pada metode geolistrik menggunakan 

dua sumber arus, dengan demikian arah arus listrik dan equipotensialnya dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4.  Arah Arus Listrik dan Garis Equipotensial untuk Dua Sumber Arus 
di Permukaan Bumi (Rolia, 2011) 
 

Pengukuran metode geolistrik tahanan jenis dalam prakteknya bertujuan 

untuk membandingkan potensial di suatu titik tertentu, sehingga diperlukan dua 

buah elektroda arus di permukaan yang berfungsi untuk memberikan dan 

merespon arus, baik dari sumber medium atau sebaliknya. Beda potensial di 

permukaan dipengaruhi oleh kedua elektroda arus tersebut. 

Harga potensial yang diukur adalah harga perbedaan potensial antara dua 

titik penempatan elektroda potensialnya. Jadi apabila ada arus I diinjeksikan ke 

dalam bumi yang homogen isotropis melalui elektroda arus pada titik C1 dan C2 

seperti pada Gambar 5: 

B A 
Sumber arus 

Permukaan bumi 

Arah arus 
Arah arus 

equipotensial

M N Sumber arus 
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Gambar 5. Dua Elektroda Arus dan Dua Elektroda Potensial (Rolia, 2011) 

 
Potensial di titik P1 adalah: 

푉 =  −  (2.7) 

Potensial di titik P2 adalah: 

푉 =  
π

−  (2.8) 

Potensial diantara P1 dan P2  menjadi: 

∆푉 =  − − −  (2.9) 

Sehingga diperoleh resistivitas (휌) sebesar: 

휌 = 퐾 ∆                                                                                   (2.10) 

dengan: 

퐾 = − − −                                    (2.11) 

Persamaan ∆   merupakan resistansi diantara titik P1 dan P2 dan K merupakan 

faktor koreksi geometri dari konfigurasi elektroda potensial dan elektroda arus 

(Sasonto, 2002). 

P2 P1 C1 C2 

V

A
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2.8. Aturan Elektroda Konfigurasi Schlumberger 

Dalam metode geolistrik pengaturan letak elektroda-elektroda atau disebut 

dengan konfigurasi elektroda dapat bermacam-macam, salah satunya adalah 

konfigurasi elektroda Schlumberger (Todd, 1980). Prinsip konfigurasi 

Schlumberger jarak elektroda potensial MN dibuat tetap sedangkan jarak AB yang 

diubah-ubah. Tetapi karena keterbatasan kepekaan alat ukur, maka ketika jarak 

AB diubah pada jarak yang relatif lebih besar maka jarak MN hendaknya diubah 

pula. Perubahan jarak MN hendaknya tidak lebih besar dari 1/5 jarak AB seperti 

Gambar 6 di bawah ini: 

 

Gambar  6. Elektroda Arus dan Potensial Konfigurasi Schlumberger  
   (Supriyanto, 2007) 

Untuk konfigurasi Schlumberger dapat dihitung nilai resistivitas semu 

(ρScl) seperti pada persamaan 

ρ = k ∆         (2.12) 

k adalah faktor geometri yang tergantung penempatan elektroda di permukaan 

yang besarnya : 

k =       (2.13) 

A M N B 
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Menurut Kalinski yang disitasi Lanskaripour (2003), metode geolistrik 

terbukti merupakan metode sederhana yang terkenal dalam pendeteksian kualitas 

air tanah. Metode ini dapat memecahkan banyak masalah tentang pendeteksian air 

tanah dan berbagai kondisi dalam tanah. Beberapa penelitian terkait dengan 

pendeteksian kondisi dalam tanah diantaranya: 

a. pemetaan pencemaran air tanah oleh minyak tanah pada suatu area di Utah 

AS dengan menggunakan konfigurasi elektroda Wenner (Bahri, 2005), 

b. pendeteksian aliran air tanah yang mengandung polutan pada daratan Seri 

Petaling Malaysia (Muktar et al., 2000),  

c. pendeteksian kualitas air tanah di daerah Korin, bagian tenggara Iran 

dengan menggunakan metode geolistrik Vertical Electric Sounding (VES) 

(Lanshkaripour, 2003).  

2.9. Konsep Resistivitas Semu 

Dengan menganggap bumi bersifat homogen isotropik, resistivitas yang 

terukur merupakan resistivitas sebenarnya dan tidak bergantung pada spasi 

elektroda, namun pada kenyataannya bumi terdiri dari lapisan-lapisan dengan  

yang berbeda-beda, sehingga potensial yang terukur merupakan pengaruh dari 

lapisan-lapisan tersebut. 

Konsep resistivitas semu digunakan untuk mengetahui material-material 

penyusun tiap lapisan kedalaman. Nilai resistivitas ini didapat dari literatur 

penelitian terdahulu yang kemudian dikorelasikan pada daerah yang digunakan 

untuk penelitian. Dimana literatur yang digunakan diambil dari penelitian dengan 
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kondisi geologi yang sama dengan kondisi geologi di Desa Jendi, Kecamatan 

Selogiri, Kabupaten Wonogiri. 

2.10. Akuisisi Data 3D 

Data resistivitas hasil penelitian dengan menggunakan metode geolistrik 

kemudian diolah sehingga menghasilkan penampang bawah permukaan dalam 

bentuk 3D. Pengolahan data resistivitas 3D dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

yaitu dengan menggunakan akuisisi data 3D dan dengan melakukan akuisisi data 

2D yang kemudian digabungkan. 

Pengolahan data 2D dilakukan seperti halnya pengukuran 2D pada 

umumnya. Untuk menggabungkan beberapa file 2D menjadi 3D, terlebih dahulu 

membuat file dalam notepad dengan format seperti pada Gambar 7. 

 

 Gambar 7. Format Data Notepad 
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Dari data tersebut kemudian digunakan dengan menggunakan software 

Res2Dinv seperti pada umumnya. Yang kemudian diexport ke dalam RockWork 

dengan format XYZG. Dari data tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk 3D 

dengan menggunakan software RockWorks dan CorelDraw untuk mengetahui 

pola penyebaran limbah pertambangan emas tersebut.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Agustus 2012, di Kabupaten Wonogiri 

tepatnya di Desa Jendi Kecamatan Selogiri yang ditunjukkan dengan lingkaran 

hitam pada Gambar 8. 

 

 

Gambar  8. Peta Administratif Kecamatan Selogiri 
: Lokasi penelitian 

Keterangan: 
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3.2 Desain Penelitian 

Alur atau desain dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 9: 

 

 

 

 

 

Penentuan kondisi bawah permukaan di daerah penelitian (Desa Jendi) 

dilakukan dengan membandingkan nilai resistivitas batuan berdasarkan literatur 

atau dalam hal ini penelitian-penelitian terdahulu. Sedangkan untuk menentukan 

letak endapan merkuri menggunakan nilai resistivitas hasil penelitian skala 

laboratorium sebagai pembandingnya. Penelitian skala laboratorium dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui nilai resistivitas merkuri yang terendap 

di dalam tanah, dengan menggunakan sampel tanah dan limbah merkuri yang 

diambil langsung dari daerah penelitian (Desa Jendi).  

3.3 Peralatan 

Alat yang digunakan selama penelitian di lapangan adalah sebagai berikut: 

a. Resistivitimeter berguna untuk memberikan harga beda potensial (V) dan 

kuat arus (I). 

b. Patok untuk mengetahui penempatan elektroda (elektroda potensial dan 

elektroda arus) yang dipasang. 

c. Palu geologi digunakan untuk memukul elektroda potensial dan elektroda 

Gambar  9. Alur atau Desain Penelitian 

Penelitian di 

Lapangan 

Penelitian Skala 

Laboratorium 

Literatur  

(Penelitian terdahulu) 
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arus di permukaan tanah. 

d. Aki (elemen kering) sebagai sumber arus. 

e. Meteran digunakan untuk mengukur panjang lintasan yang diteliti. 

f. Kabel listrik digunakan sebagai kabel penghubung. 

g. Software Res2Dinv, Res3Dinv, dan RockWork digunakan untuk 

menampilkan gambar sebaran bawah permukaan. 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1  Persiapan 

Persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

a. Studi Literatur, yaitu mempelajari literatur-literatur atau teori-teori yang 

berhubungan dengan kondisi geologi dan jurnal-jurnal penelitian tentang 

geolistrik khususnya yang berhubungan dengan interpretasi serta tehnik 

akuisisi data. 

b. Mengurus surat izin penelitian dan melakukan survei pendahuluan untuk 

mengetahui gambaran umum lokasi penelitian. 

c. Menyiapkan peralatan. 

d. Melakukan uji test pada alat yang digunakan di lapangan. 

e. Mempersiapkan stacking chart yang sesuai dengan luas daerah dan 

kedalaman yang di inginkan pada daerah yang sudah di observasi 

sebelumnya. 

3.4.2   Pengukuran lapangan (pelaksanaan) 

Pengukuran dalam penelitian ini dilakukan di dua lokasi penelitian, yang 

terdiri dari tiga bentangan untuk setiap lokasinya. Teknik pengukuran dalam 

penelitian ini, didasarkan pada stacking chart seperti pada Gambar 9 di bawah, 
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yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Beberapa hal tahapan yang dilakukan 

adalah: 

a. Memasang patok pada lintasan pengukuran sebanyak 16, pengaturan 

bentangan elektroda dengan panjang lintasan 37,5 meter pada lokasi 

pertama dan 30 meter pada lokasi kedua. 

b. Mengatur bentangan elektroda arus dan elektroda potensial untuk spasi 

elektroda pertama a = 2,5 meter (lokasi pertama) dan 2 meter (lokasi 

kedua) untuk n = 1, dalam hal ini elektroda A pada patok 1, M pada patok 

2, N pada patok 3 dan B pada patok 4. 

c. Melakukan pengambilan data untuk datum point pertama sesuai dengan 

prinsip kerja alat. 

d. Data yang diperoleh dalam pengukuran ini adalah kedalaman (Z), 

resistivitas, panjang bentangan (X), serta jarak pemisah antar line (Y) 

3.4.3  Penelitian Skala Laboratorium 

Penelitian skala laboratorium ini dilakukan untuk mendapatkan nilai 

resistivitas tanah terendap merkuri. Penelitian yang dilakukan yaitu: 

a. Menyiapkan tanah dalam wadah berukuran 10.5 x 10 x 2.5 cm. Kemudian 

memasukkan limbah merkuri bercampur tanah kedalam wadah berisi 

tanah. Perbandingan massa yang dipakai adalah 2:50 gram, dengan massa 

tanah lebih besar daripada massa limbah merkuri. 

b. Menancapkan logam sebagai elektroda. Kemudian mengukur 

resistivitasnya dengan menggunakan resistivitimeter. 

c. Data yang diperoleh adalah kuat arus listrik (I) serta beda potensial (V). 
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Gambar 10. Stacking Chart Geolistrik Multi channel 
 

3.5 Metode Analisis dan Intrepretasi Data 

Dari pengukuran di lapangan didapatkan nilai resistivitas (ρ), kedalaman 

(Z), panjang bentangan (X), serta jarak pemisah antar line (Y). Dalam pengukuran 

di lapangan resistivitimeter langsung terhubung dengan notebook, sehingga 

setelah resistivitimeter berhenti bekerja dapat langsung tergambarkan penampang 

bawah permukaan dalam bentuk 2D menggunakan software Res2Dinv ver. 3.56.  

Penggambaran penampang bawah permukaan dalam bentuk 3D dilakukan 

dengan menggabungkan data-data yang telah didapatkan dalam pengukuran di 

lapangan tersebut. Software yang digunakan untuk menggabungkan data dan 

menampilkannya dalam bentuk 3D adalah Res3Dinv, RockWorks, dan 

CorelDraw.  
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Interpretasi data dilakukan dengan membaca dan mengevaluasi 

penampang berdasarkan nilai resistivitas yang diperoleh dalam pengukuran skala 

laboratorium, informasi geologi, serta literatur dari penelitian terdahulu. Dengan 

menggabungkan informasi-informasi tersebut, maka dapat digambarkan jenis-

jenis batuan penyusun tiap lapisan bawah permukaan di Desa Jendi Kecamatan 

Selogiri Kabupaten Wonogiri. Literatur dari penelitian terdahulu digunakan untuk 

membandingkan nilai resistivitas yang terukur untuk mendapatkan informasi 

batuan penyusunnya, sedangkan nilai resistivitas yang diperoleh dalam 

pengukuran skala laboratorium digunakan untuk menetukan keberadaan endapan 

limbah merkuri. Dengan literatur dari penelitian terdahulu dan penelitian skala 

laboratorium dapat diidentifikasikan lapisan-lapisan yang tercemar limbah 

merkuri. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengukuran di Lapangan 

Pada daerah survei dilakukan pengukuran sebanyak dua lokasi untuk 

setiap lokasinya terdiri dari 3 bentangan, dimana setiap bentangan tersebut 

diterapkan pengukuran dengan metode geolistrik resistivitas konfigurasi 

Schlumberger. Pengambilan data dilakukan di daerah survei dengan panjang 

bentangan 37,5 meter dengan spasi elektroda 2,5 meter untuk lokasi pertama, dan 

dengan panjang bentangan 30 meter dengan spasi elektroda 2 meter untuk lokasi 

kedua. Panjang bentangan dalam penelitian ini terkendala oleh kondisi daerah 

penelitian yang cenderung sulit untuk mendapatkan tanah lapang yang luas, 

karena lokasi penelitian berada di sekitar rumah-rumah penduduk yang 

kebanyakan telah diplester dan tidak dapat dipasangkan elektroda. Oleh karena 

itu, panjang bentangan yang digunakan dalam penelitian ini pun terbatas.  

Setelah data diolah dengan software Res3Dinv maka diperoleh penampang 

resistivitas bawah permukaan pada lokasi pertama dengan kedalaman 13,1 meter, 

sedangkan lokasi kedua dengan kedalaman 8,75 meter. Kedalaman yang terukur 

didapatkan dari panjang bentangan tiap lokasi penelitian, dimana kedalaman yang 

terukur berkisar antara seperenam hingga sepertiga dari panjang bentangannya 

sesuai dengan koreksi dalam software tersebut. 
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4.1.1 Lokasi Pertama 

Lokasi pertama pada penelitian yang telah dilakukan terdiri dari 3 

bentangan dengan masing-masing bentangan memiliki panjang 37,5 meter. Pada 

bentangan pertama titik 0 meter terletak pada koordinat S 07°47’47,5 dan E 

110°52’25,3 dan titik 37,5 meter terletak pada koordinat S 07°47’47,7 dan E 

110°52’24,6. Pada bentangan kedua titik 0 meter terletak pada koordinat S 

07°47’46,7 dan E 110°52’25,4 dan titik 37,5 meter terletak pada koordinat S 

07°47’47,3 dan E 110°52’24,6. Pada bentangan ketiga titik 0 meter terletak pada 

koordinat S 07°47’46,6 dan E 110°52’25,2 dan titik 37,5 meter terletak pada 

koordinat S 07°47’48,2 dan E 110°52’25,2. 

Hasil pemodelan perangkat lunak Res3Dinv, RockWork, serta CorelDraw 

yang didapatkan dari pengukuran geolistrik pada lokasi pengukuran pertama 

secara umum dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Pemodelan Secara Umum Lokasi Pertama 

Endapan merkuri 

N 

W 

S 

E 
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Pemodelan pada lokasi pertama ini dapat diinterpretasikan untuk warna 

ungu dengan nilai resistivitas 8,6 Ωm mewakili material batupasir. Warna biru tua 

mewakili material soil dengan nilai resistivitas 28,6 Ωm. Warna biru muda dengan 

nilai resistivitas 48,6 Ωm mewakili material batupasir. Batupasir untuk jenis ini 

berbeda dengan batupasir pada warna ungu, perbedaannya terletak pada kerapatan 

material tersebut semakin rapat suatu bahan maka semakin besar pula nilai 

resistivitasnya. Berdasarkan penelitian skala laboratorium material soil dengan 

resistivitas 68,6 Ωm merupakan material yang telah terendap limbah merkuri. 

Material ini ditunjukkan dengan warna hijau. Sedangkan, warna kuning dengan 

nilai resistivitas 88,6 Ωm merupakan material soil murni yang belum terendap 

limbah merkuri. Warna orange dengan nilai resistivitas 108,6 Ωm mewakili 

material batuan breksi. 

Hasil interpretasi data juga dapat ditampilkan dalam bentuk vertikal tiap 

lapisan bawah permukaan dan posisi lateralnya, seperti pada Gambar 12 dan 

Gambar 13.  

Dari penampang vertikal lapisan bawah permukaan pada lokasi pertama 

menunjukkan 6 lapisan litologi. Lapisan pertama dengan kedalaman 1,5 meter 

pada penampang ini ditemukan material-material batupasir, batupasir tufaan, dan 

soil. Lapisan kedua dengan kedalaman 3,23 meter ditemukan material yang sama 

dengan lapisan pertama yaitu  batupasir, batupasir tufaan, dan soil. Lapisan ketiga 

dengan kedalaman 5,21 meter ditemukan material-material batupasir dan soil. 
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Gambar 12. Penampang Vertikal Lapisan Bawah Permukaan pada Lokasi Pertama 

 

Gambar 13. Penampang Horizontal Lapisan Bawah Permukaan  pada Lokasi Pertama 
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Lapisan keempat dengan kedalaman 7,45 meter ditemukan material-material 

batupasir dan soil. Lapisan keempat terdapat endapan merkuri pada material soil 

dengan nilai resistivitas 55,7 Ωm. Lapisan kelima dengan kedalaman 10,1 meter 

ditemukan material-material batupasir, sedikit breksi dan soil dengan endapan 

merkuri. Lapisan terakhir dengan kedalaman 13,1 meter ditemukan material-

material batupasir, breksi, top soil, dan sedikit soil dengan endapan merkuri.  

4.1.2 Lokasi Kedua 

Lokasi ketiga pada penelitian yang telah dilakukan terdiri dari 3 bentangan 

dengan masing-masing bentangan memiliki panjang 30 meter. Pada bentangan 

pertama titik 0 meter terletak pada koordinat S 07°47’50,1 dan E 110°52’22,5 dan 

titik 30 meter terletak pada koordinat S 07°47’50,2 dan E 110°52’21,7. Pada 

bentangan kedua titik 0 meter terletak pada koordinat S 07°47’49,9 dan E 

110°52’22,6 dan titik 30 meter terletak pada koordinat S 07°47’49,9 dan E 

110°52’21,5. Pada bentangan ketiga titik 0 meter terletak pada koordinat S 

07°47’50,0 dan E 110°52’22,3 dan titik 30 meter terletak pada koordinat S 

07°47’50,2 dan 110°52’21,4 

Hasil pemodelan perangkat lunak Res3Dinv, RockWork, serta CorelDraw 

yang didapatkan dari pengukuran geolistrik di lokasi pengukuran ketiga secara 

umum dapat dilihat pada Gambar 14. 
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Gambar 14. Pemodelan Secara Umum Lokasi Kedua 
Pemodelan pada lokasi kedua ini dapat diinterpretasikan untuk warna ungu 
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dengan nilai resistivitas 46,07 Ωm mewakili material batu pasir. Warna hijau 

dengan nilai resistivitas 56,07 Ωm mewakili material soil. Bedasarkan penelitian 

skala laboratorium material soil dengan resistivitas ini merupakan material yang 
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dan warna orange dengan nilai resistivitas 86,07 Ωm mewakili material top soil 

padat. 

Pemodelan di atas dapat pula ditampilkan secara vertikal tiap lapisan 

bawah permukaan dan posisi lateralnya, seperti pada Gambar 15 dan Gambar 16. 

 

Gambar 15. Penampang Vertikal Lapisan Bawah Permukaan pada Lokasi Kedua  
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menunjukkan 6 lapisan litologi. Lapisan pertama dengan kedalaman 1,0 meter 

pada penampang ini ditemukan material-material tuff, batupasir, batupasir tufaan, 

dan sedikit soil. 
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material batupasir, soil dan sedikit batupasir tufaan. Lapisan keempat dengan 

kedalam 4,99 meter ditemukan material-material batupasir dan soil.  

 

 

Gambar 16. Penampang Horizontal Lapisan Bawah Permukaan pada Lokasi                       
Kedua 
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merkuri pada material soil dengan nilai resistivitas 53,9 Ωm.  Lapisan terakhir 
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soil dan soil dengan endapan merkuri.  
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4.2 Hasil Pengukuran Skala Laboratorium 

Penelitian skala laboratorium dilakukan untuk mengukur nilai resistivitas 

limbah merkuri yang telah terendap pada material soil, dengan menggunakan 

kotak berukuran 10,5 x 10 x 2,5 cm. Perbandingan massa yang dipakai adalah 

2:50 gram dengan massa soil lebih besar daripada massa limbah merkuri. Hal ini 

dikarenakan pada kondisi di lapangan volume soil lebih besar dibandingkan 

volume limbah merkuri, sehingga pada skala laboratorium dibuat seperti kondisi 

di lapangan yang sebenarnya. Dari hasil pengukuran skala laboratorium nilai 

resistivitas soil berkisar antara 76,8-81,4 Ωm, sedangkan nilai resistivitas limbah 

merkuri yang terendap pada material soil berkisar antara 53,3–55,3 Ωm. Hasil 

pengukuran skala laboratorium ini digunakan untuk skala resistivitas semu, yang 

digunakan untuk menentukan range (kisaran) nilai resistivitas pada hasil 

pengukuran di lapangan. 

4.3 Pembahasan 

Pengukuran geolistrik dengan menggunakan aturan konfigurasi 

Schlumberger, diperoleh hasil bahwa pada setiap lintasan penelitian didapatkan 

beberapa lapisan dengan nilai resistivitas yang bervariasi dari tiap lapisan 

material/batuan tersebut. 

Setelah dilakukan inversi maka diperoleh model penampang resistivitas 

3D pada lintasan pengukuran. Kedalaman yang bisa terpetakan dengan panjang 

lintasan 37,5 meter adalah 13,1 meter dan untuk panjang lintasan 30 meter adalah 
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8,75 meter. Hasil inversi inilah yang menggambarkan struktur resistivitas listrik 

bawah permukaan pada lintasan pengukuran. Penampang yang dihasilkan 

kemudian diinterpretasi untuk mengetahui sebaran air tanah di lokasi pengukuran. 

Dari penampang-penampang tersebut dapat dilakukan penafsiran jenis lapisan 

batuan penyusun pada setiap titik pengukuran berdasarkan sebaran kesamaan nilai 

resistivitasnya, yaitu dengan menentukan range (kisaran) kesamaan nilai 

resistivitasnya. 

Berdasarkan hasil pengukuran skala laboratorium nilai resistivitas material 

soil yang tercemar lebih rendah jika dibandingkan dengan material soil yang 

belum tercemar. Dengan nilai resistivitas material soil tercemar merkuri berkisar 

antara 53,3 Ωm sampai dengan 55,3 Ωm, sedangankan nilai resistivitas untuk 

material soil belum tercemar berkisar antara 76,8 Ωm sampai dengan 81,4 Ωm. 

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa semakin 

besar kandungan merkuri dalam tanah maka semakin kecil pula nilai resistivitas 

tanah tersebut (Lesmono, 2010).  

Berdasarkan hasil interpretasi yang diperoleh, endapan merkuri pada 

lokasi pertama terlihat pada kedalaman 7,45 meter ke bawah. Endapan merkuri 

pada lokasi kedua terlihat mulai kedalaman 6,74 meter. Dari hasil interpretasi 

tersebut dapat dilihat bahwa resistivitas yang terdeteksi pada lokasi penelitian 

cenderung pada material-material batuan lunak sehingga kecenderungan merkuri 

untuk masuk dan mengendap pada lapisan-lapisan tersebut masih sangat besar. 

Hal ini di karenakan air yang bercampur dengan limbah merkuri masih dapat 

menembus material-material tersebut. 



37 

 

 

 

Pola untuk penyebaran limbah merkuri ini cenderung menyebar secara 

lateral, karena topografi lokasi penelitian yang tidak datar sehingga air yang 

bercampur dengan limbah merkuri tersebut mengalir. Dan limbah merkuri 

tersebut terendap di setiap titik-titik pengukuran.  

Merkuri memiliki sifat yang tidak dapat terlarut dalam air, sehingga 

merkuri akan mengendap di bagian bawah. Dalam penelitian ini diketahui bahwa 

tidak semua lapisan terdapat endapan merkuri. Karena pada lapisan tertentu 

tersusun atas material yang memiliki porositas kecil dan permeabilitas yang 

rendah, sehingga kemungkinan air untuk menembus material tersebut sangat kecil. 

Oleh karena itu, merkuri akan mengendap pada lapisan terakhir yang dapat 

ditembus oleh air. 

Dalam penelitian ini masih terbatas pada penelitian kualitatif dan belum 

mencapai penelitian kuantitatif sehingga belum dapat menentukan kadar 

pencemaran di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. Selain itu, 

dalam penelitian ini masih menggunakan kelas sampel untuk menentukan intrusi 

limbah merkuri, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk dapat memetakan 

penyebaran limbah merkuri tersebut.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengukuran dan interpretasi data dapat disimpulkan bahwa nilai 

resistivitas untuk soil yang terendap merkuri di Desa Jendi Kecamatan Selogiri 

Kabupaten Wonogiri berkisar antara 53,3 Ωm – 55,3 Ωm dan penyebaran endapan 

limbah merkuri pada lokasi pertama terlihat pada kedalaman 7,45 meter, 

sedangkan pada lokasi kedua terlihat pada kedalaman 6,74 meter. 

5.2 Saran 

1. Perlu adanya penelitian skala laboratorium dengan memvariasikan 

perbandingan massa limbah merkuri dengan massa tanah, untuk mengkaji 

seberapa besar kadar pencemaran di daerah penelitian. 

2. Daerah penelitian perlu diperluas supaya dapat dilakukan pemetaan 

sebaran limbah merkuri di daerah penelitian. 

3. Sebaiknya digunakan pula metode-metode geofisika yang berbeda seperti 

GPR, IP, dan lainnya untuk menunjang keakurasian analisis data serta 

dapat di jadikan sebagai pembanding. 
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Lampiran 1 

Data Lokasi Pertama Penelitian  

X (m) Y (m) Z (m) ρ (Ω m) 

2,5 5 -1,5 35,271 

5 5 -1,5 17,172 

7,5 5 -1,5 16,781 

10 5 -1,5 7,063 

12,5 5 -1,5 14,9 

15 5 -1,5 19,405 

17,5 5 -1,5 39,25 

20 5 -1,5 12,107 

22,5 5 -1,5 6,442 

25 5 -1,5 5,632 

27,5 5 -1,5 9,907 

30 5 -1,5 10,395 

32,5 5 -1,5 20,418 

35 5 -1,5 16,825 

37,5 5 -1,5 23,762 

2,5 15 -1,5 21,497 

5 15 -1,5 10,8 

7,5 15 -1,5 7,996 

10 15 -1,5 8,303 

12,5 15 -1,5 13,242 

15 15 -1,5 28,937 

17,5 15 -1,5 50,153 
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20 15 -1,5 17,012 

22,5 15 -1,5 7,272 

25 15 -1,5 9,886 

27,5 15 -1,5 14,404 

30 15 -1,5 14,493 

32,5 15 -1,5 21,163 

35 15 -1,5 19,305 

37,5 15 -1,5 21,453 

2,5 5 -3,23 37,988 

5 5 -3,23 22,736 

7,5 5 -3,23 17,854 

10 5 -3,23 10,651 

12,5 5 -3,23 16,687 

15 5 -3,23 24,441 

17,5 5 -3,23 37,968 

20 5 -3,23 14,567 

22,5 5 -3,23 7,766 

25 5 -3,23 6,938 

27,5 5 -3,23 10,07 

30 5 -3,23 11,763 

32,5 5 -3,23 19,645 

35 5 -3,23 18,898 

37,5 5 -3,23 25,224 

2,5 15 -3,23 23,424 

5 15 -3,23 13,563 

7,5 15 -3,23 9,777 

10 15 -3,23 10,269 

12,5 15 -3,23 15,972 
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15 15 -3,23 32,68 

17,5 15 -3,23 49,394 

20 15 -3,23 19,616 

22,5 15 -3,23 9,053 

25 15 -3,23 10,713 

27,5 15 -3,23 14,691 

30 15 -3,23 15,791 

32,5 15 -3,23 21,306 

35 15 -3,23 20,219 

37,5 15 -3,23 22,519 

2,5 5 -5,21 46,987 

5 5 -5,21 32,495 

7,5 5 -5,21 24,492 

10 5 -5,21 18,716 

12,5 5 -5,21 25,076 

15 5 -5,21 36,113 

17,5 5 -5,21 44,49 

20 5 -5,21 20,499 

22,5 5 -5,21 11,668 

25 5 -5,21 10,12 

27,5 5 -5,21 12,39 

30 5 -5,21 14,718 

32,5 5 -5,21 20,923 

35 5 -5,21 22,407 

37,5 5 -5,21 28,339 

2,5 15 -5,21 30,007 

5 15 -5,21 20,166 

7,5 15 -5,21 15,275 

10 15 -5,21 16,136 

12,5 15 -5,21 23,904 
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15 15 -5,21 43,213 

17,5 15 -5,21 55,621 

20 15 -5,21 25,542 

22,5 15 -5,21 13,098 

25 15 -5,21 13,238 

27,5 15 -5,21 16,417 

30 15 -5,21 18,251 

32,5 15 -5,21 22,487 

35 15 -5,21 22,55 

37,5 15 -5,21 24,765 

2,5 5 -7,45 67,904 

5 5 -7,45 56,547 

7,5 5 -7,45 46,593 

10 5 -7,45 42,53 

12,5 5 -7,45 48,499 

15 5 -7,45 57,663 

17,5 5 -7,45 56,77 

20 5 -7,45 35,797 

22,5 5 -7,45 24,099 

25 5 -7,45 20,212 

27,5 5 -7,45 20,512 

30 5 -7,45 22,307 

32,5 5 -7,45 26,15 

35 5 -7,45 28,985 

37,5 5 -7,45 33,647 

2,5 15 -7,45 47,86 

5 15 -7,45 39,87 

7,5 15 -7,45 34,195 

10 15 -7,45 35,681 

12,5 15 -7,45 45,082 
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15 15 -7,45 60,826 

17,5 15 -7,45 63,318 

20 15 -7,45 39,42 

22,5 15 -7,45 25,352 

25 15 -7,45 22,029 

27,5 15 -7,45 22,689 

30 15 -7,45 23,953 

32,5 15 -7,45 26,227 

35 15 -7,45 27,298 

37,5 15 -7,45 29,229 

2,5 5 -10,1 88,379 

5 5 -10,1 80,43 

7,5 5 -10,1 71,491 

10 5 -10,1 68,043 

12,5 5 -10,1 70,172 

15 5 -10,1 72,023 

17,5 5 -10,1 65,25 

20 5 -10,1 49,408 

22,5 5 -10,1 37,556 

25 5 -10,1 31,597 

27,5 5 -10,1 29,633 

30 5 -10,1 29,922 

32,5 5 -10,1 31,864 

35 5 -10,1 34,448 

37,5 5 -10,1 37,883 

2,5 15 -10,1 67,109 

5 15 -10,1 61,668 

7,5 15 -10,1 56,914 

10 15 -10,1 58,029 

12,5 15 -10,1 64,358 
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15 15 -10,1 71,025 

17,5 15 -10,1 66,962 

20 15 -10,1 50,685 

22,5 15 -10,1 37,938 

25 15 -10,1 31,966 

27,5 15 -10,1 29,931 

30 15 -10,1 29,658 

32,5 15 -10,1 30,467 

35 15 -10,1 31,581 

37,5 15 -10,1 33,154 

2,5 5 -13,1 108,657 

5 5 -13,1 99,044 

7,5 5 -13,1 90,123 

10 5 -13,1 86,098 

12,5 5 -13,1 85,251 

15 5 -13,1 82,691 

17,5 5 -13,1 73,261 

20 5 -13,1 58,667 

22,5 5 -13,1 46,645 

25 5 -13,1 39,473 

27,5 5 -13,1 36,119 

30 5 -13,1 35,306 

32,5 5 -13,1 36,25 

35 5 -13,1 38,445 

37,5 5 -13,1 41,854 

2,5 15 -13,1 85,649 

5 15 -13,1 78,772 

7,5 15 -13,1 73,85 

10 15 -13,1 74,021 

12,5 15 -13,1 77,53 
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15 15 -13,1 79,247 

17,5 15 -13,1 72,432 

20 15 -13,1 58,306 

22,5 15 -13,1 46,056 

25 15 -13,1 38,782 

27,5 15 -13,1 35,207 

30 15 -13,1 33,85 

32,5 15 -13,1 33,868 

35 15 -13,1 34,782 

37,5 15 -13,1 36,518 
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Lampiran 2 

Data Penelitian Lokasi Kedua 

X (m) Y (m) Z (m) ρ (Ω m) 

2 5 -1 27,249 

4 5 -1 16,138 

6 5 -1 16,881 

8 5 -1 11,496 

10 5 -1 12,408 

12 5 -1 19,157 

14 5 -1 27,698 

16 5 -1 9,361 

18 5 -1 5,302 

20 5 -1 4,545 

22 5 -1 7,991 

24 5 -1 5,555 

26 5 -1 8,793 

28 5 -1 9,234 

30 5 -1 11,055 

2 15 -1 12,216 

4 15 -1 6,735 

6 15 -1 5,35 

8 15 -1 4,137 

10 15 -1 8,275 

12 15 -1 16,59 

14 15 -1 23,315 



49 

 

 

 

16 15 -1 9,078 

18 15 -1 6,375 

20 15 -1 2,667 

22 15 -1 7,038 

24 15 -1 5,916 

26 15 -1 6,784 

28 15 -1 7,721 

30 15 -1 10,657 

2 5 -2,15 29,222 

4 5 -2,15 20,255 

6 5 -2,15 17,487 

8 5 -2,15 13,351 

10 5 -2,15 14,466 

12 5 -2,15 20,998 

14 5 -2,15 26,238 

16 5 -2,15 10,788 

18 5 -2,15 6,061 

20 5 -2,15 5,468 

22 5 -2,15 7,815 

24 5 -2,15 6,568 

26 5 -2,15 9,022 

28 5 -2,15 9,928 

30 5 -2,15 11,808 

2 15 -2,15 13,235 

4 15 -2,15 8,345 
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6 15 -2,15 6,152 

8 15 -2,15 5,455 

10 15 -2,15 9,633 

12 15 -2,15 17,977 

14 15 -2,15 22,409 

16 15 -2,15 11,06 

18 15 -2,15 6,992 

20 15 -2,15 4,072 

22 15 -2,15 6,97 

24 15 -2,15 6,719 

26 15 -2,15 7,63 

28 15 -2,15 8,621 

30 15 -2,15 11,572 

2 5 -3,47 35,553 

4 5 -3,47 27,455 

6 5 -3,47 22,012 

8 5 -3,47 18,585 

10 5 -3,47 20,225 

12 5 -3,47 26,815 

14 5 -3,47 28,751 

16 5 -3,47 14,502 

18 5 -3,47 8,612 

20 5 -3,47 7,57 

22 5 -3,47 8,83 

24 5 -3,47 8,509 
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26 5 -3,47 10,346 

28 5 -3,47 11,657 

30 5 -3,47 13,515 

2 15 -3,47 17,403 

4 15 -3,47 12,512 

6 15 -3,47 9,424 

8 15 -3,47 9,2 

10 15 -3,47 13,941 

12 15 -3,47 22,828 

14 15 -3,47 25,901 

16 15 -3,47 15,696 

18 15 -3,47 10,094 

20 15 -3,47 7,045 

22 15 -3,47 8,522 

24 15 -3,47 8,72 

26 15 -3,47 9,609 

28 15 -3,47 10,851 

30 15 -3,47 13,728 

2 5 -4,99 51,483 

4 5 -4,99 44,838 

6 5 -4,99 37,753 

8 5 -4,99 34,499 

10 5 -4,99 35,607 

12 5 -4,99 38,881 

14 5 -4,99 35,922 
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16 5 -4,99 23,818 

18 5 -4,99 16,469 

20 5 -4,99 13,727 

22 5 -4,99 13,279 

24 5 -4,99 13,159 

26 5 -4,99 14,212 

28 5 -4,99 15,47 

30 5 -4,99 16,968 

2 15 -4,99 30,637 

4 15 -4,99 26,247 

6 15 -4,99 22,443 

8 15 -4,99 22,692 

10 15 -4,99 27,545 

12 15 -4,99 34,442 

14 15 -4,99 34,923 

16 15 -4,99 26,198 

18 15 -4,99 19,029 

20 15 -4,99 14,854 

22 15 -4,99 14,075 

24 15 -4,99 13,907 

26 15 -4,99 14,567 

28 15 -4,99 15,909 

30 15 -4,99 18,264 

2 5 -6,74 68,681 

4 5 -6,74 62,686 
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6 5 -6,74 55,261 

8 5 -6,74 51,326 

10 5 -6,74 50,086 

12 5 -6,74 48,783 

14 5 -6,74 42,632 

16 5 -6,74 32,131 

18 5 -6,74 24,308 

20 5 -6,74 20,137 

22 5 -6,74 18,307 

24 5 -6,74 17,649 

26 5 -6,74 18,001 

28 5 -6,74 18,906 

30 5 -6,74 20,132 

2 15 -6,74 47,349 

4 15 -6,74 43,335 

6 15 -6,74 39,491 

8 15 -6,74 39,423 

10 15 -6,74 42,429 

12 15 -6,74 45,503 

14 15 -6,74 43,325 

16 15 -6,74 35,42 

18 15 -6,74 27,777 

20 15 -6,74 22,634 

22 15 -6,74 20,187 

24 15 -6,74 19,212 
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26 15 -6,74 19,394 

28 15 -6,74 20,504 

30 15 -6,74 22,451 

2 5 -8,75 86,072 

4 5 -8,75 77,615 

6 5 -8,75 69,202 

8 5 -8,75 64,157 

10 5 -8,75 60,801 

12 5 -8,75 56,426 

14 5 -8,75 48,325 

16 5 -8,75 37,948 

18 5 -8,75 29,681 

20 5 -8,75 24,641 

22 5 -8,75 21,992 

24 5 -8,75 20,82 

26 5 -8,75 20,713 

28 5 -8,75 21,383 

30 5 -8,75 22,762 

2 15 -8,75 64,836 

4 15 -8,75 58,533 

6 15 -8,75 53,959 

8 15 -8,75 53,128 

10 15 -8,75 54,362 

12 15 -8,75 54,723 

14 15 -8,75 50,614 



55 

 

 

 

16 15 -8,75 42,37 

18 15 -8,75 34,106 

20 15 -8,75 28,181 

22 15 -8,75 24,787 

24 15 -8,75 23,188 

26 15 -8,75 22,959 

28 15 -8,75 23,902 

30 15 -8,75 26,115 
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Lampiran 3 
Data Penelitian Laboratorium 

1. Limbah + tanah 

I (A) V(Volt) R (Ω) l (m) p (m) t (m) a (m2) ρ (Ωm) 

0,1162 12,79 110,0688 0,2 0,04 2,5 0,1 55,03442 

0,1162 12,75 109,7246 0,2 0,04 2,5 0,1 54,86231 

0,1153 12,68 109,9740 0,2 0,04 2,5 0,1 54,98699 

0,1149 12,71 110,6179 0,2 0,04 2,5 0,1 55,30896 

0,1162 12,72 109,4664 0,2 0,04 2,5 0,1 54,73322 

0,1154 12,53 108,5789 0,2 0,04 2,5 0,1 54,28943 

0,1160 12,55 108,1897 0,2 0,04 2,5 0,1 54,09483 

0,1160 12,52 107,9310 0,2 0,04 2,5 0,1 53,96552 

0,1169 12,48 106,7579 0,2 0,04 2,5 0,1 53,37896 

0,1154 12,48 108,1456 0,2 0,04 2,5 0,1 54,07279 

 
2. Tanah 

I (A) V(Volt) R (Ω) l (m) p (m) t (m) a (m2) ρ (Ωm) 

0,1142 18,60 162,8722 0,2 0,04 2,5 0,1 81,43608 

0,1144 18,39 160,7517 0,2 0,04 2,5 0,1 80,37587 

0,1144 18,24 159,4406 0,2 0,04 2,5 0,1 79,72028 

0,1158 18,13 156,5630 0,2 0,04 2,5 0,1 78,28152 

0,1144 18,14 158,5664 0,2 0,04 2,5 0,1 79,28322 

0,1155 18,00 155,8442 0,2 0,04 2,5 0,1 77,92208 

0,1132 17,96 158,6572 0,2 0,04 2,5 0,1 79,32862 

0,1143 17,87 156,3430 0,2 0,04 2,5 0,1 78,17148 

0,1147 17,80 155,1874 0,2 0,04 2,5 0,1 77,59372 

0,1149 17,67 153,7859 0,2 0,04 2,5 0,1 76,89295 
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Lampiran 4 

Foto Penelitian 

 
Foto 1. Peralatan Geolistrik 

 

Foto 2. Proses Pengukuran nilai resistivitas dengan menggunakan geolistrik 
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Foto 3. Pengukuran ketinggian daerah penelitian dengan menggunakan GPS 

 

Foto 4. Amalgamator ( penggilingan emas )
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