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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

 

Penelitian ini berjudul “Identifikasi Aliran Fluida Panas Bawah Permukaan di 

Lapangan Panas Bumi Way Ratai Menggunakan Metode Self Potential” dilakukan 

selama bulan Januari hingga April 2020 untuk akuisisi data di lapangan panas bumi 

Way Ratai dan dilakukan pengolahan data dan analisis di Laboratorium Fisika 

Institut Teknologi Sumatera. 

 

 

3.2 Alat dan Bahan  

 

Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada penelitian ini sebagai berikut:  

1. Elektroda pot berpori 

2.  Kabel konektor 

3.  Kabel gulung 

4.  Capit buaya 

5.  Kristal CuSO4 

6.  Akuades 

7.  Peta geologi 

8.  Digital milivoltmeter 

9.  Rol meter 

10. Global positioning system 

11. Laptop atau personal computer 

12. Software Ms. Excel 

13. Software Surfer 

14. Alat tulis 

15. Soilmeter 
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3.3 Prosedur Penelitian  

 

Adapun prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

3.3.1 Akuisisi Data  

Akuisisi data pada penelitian ini menggunakan 6 lintasan yang saling berpotongan 

ditunjukan pada gambar 3.1 yang merupakan desain lokasi penelitian, dengan 

lintasan 1 dan 2 terbentang dari arah selatan ke utara dan lintasan tiga empat lima 

dan enam terbentang dari arah timur ke barat. Panjang setiap lintasan pada 

penelitian ini adalah 240 m dengan jarak antar lintasan 40 meter. Jarak  spasi antar 

porous pot 10 m. Akuisisi pada penelitian ini menggunakan self metode potential 

dengan teknik elektroda tetap (fix base), pada teknik fix base terdapat satu elektroda 

porous pot tetap di titik base sedangkan satu elektroda lainnya berjalan sesuai arah 

lintasan sehingga di dapatkan potensial di base sebagai koreksi harian dan potensial 

pada rover [16].  

 

Gambar 3. 1 Desain lokasi penelitian 
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3.3.2 Pengolahan Data 

 

Pengolahan data dilakukan dengan memasukkan input data ke dalam Microsoft 

Excel yang berupa koordinat titik pengukuran x dan y (berasal dari GPS garmin), 

potensial listrik (mV), elevasi (meter), serta suhu permukaan dangkal(0C). Nilai 

potensial listrik yang pada base dirata-rata terlebih dahulu, kemudian dilakukan 

koreksi baseline dengan koreksi ke atas. Nilai potensial listrik pada rover dilakukan 

koreksi harian baseline yang didapatkan pada koreksi base, setelah itu dilakukan 

koreksi harian dengan nilai n di koreksi terhadap pembacaan awal dan selanjutnya 

dilakukan koreksi akhir untuk mendapatkan nilai clousur. Nilai clousur dan 

koordinat titik pengukuran di grid data dalam software Surfer. Sehingga didapatkan 

peta kontur isopotensial, untuk mendapatatkan hasil 3D di lakukan overlays maps 

nilai elevasi pada titik pengukuran.  

 

 

3.3.3 Interpretasi Data 

 

Pengambilan data di lapangan diperoleh nilai potensial antara 2 elektroda yang 

terbaca pada digital milivoltmeter. Data potensial diri yang diperoleh dilapangan 

belum menunjukkan potensial di tempat itu, karena ada perbedaan harga di satu 

titik bila diukur secara berulang-ulang pada waktu yang berlainan. Data yang 

diperoleh dilapangan perlu dikoreksi variasi harian, koreksi topografi dan koreksi 

gangguan (noise). Data yang didapatkan dari pengukuran dirata-rata dan dikoreksi 

terhadap pembacaan awal. Data yang telah kemudian di interpretasikan secara 

kualitatif. Interpretasi kualitatif dilakukan dengan software Surfer peta kontur 

isopotensial, nilai positif menunjukan suatu sumber aliran dan negatif menunjukan 

arah aliran fluida.  
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3.4 Diagram Alir Penelitian  

 

 

  

Gambar 3. 2 Diagram alir penelitian 

 


