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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) merupakan institusi pendidikan tinggi 

negeri baru di provinsi Lampung. Sebagai perguruan tinggi yang mengusung 

konsep forest campus, ITERA mengembangkan konsep Kebun Raya kampus yang 

lokasinya berada di lingkungan kampus. Kebun raya ITERA yang kini pada posisi 

pembangunan tahap I diproyeksikan menjadi pusat konservasi tumbuhan khas 

Sumatera dan Indonesia serta menjadi pusat penelitian berbagai jenis tumbuhan. 

Luas Kebun Raya ITERA yaitu 75,52 hektar yang dibagi dalam beberapa zona 

yaitu zona wisata, zona konservasi, dan zona pengelola. Tanaman koleksi Kebun 

Raya ITERA merupakan khas kebun raya, yaitu tanaman yang memiliki identitas 

dan terdokumentasi serta beberapa tanaman langka[1]. Tanaman langka 

merupakan tanaman yang persebarannya mulai berkurang dan semakin 

menghilang di dunia. Untuk menjaga kelestarian suatu tanaman dalam 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman, air mempunyai peranan yang sangat 

penting[2].  

 

Air merupakan salah satu kebutuhan primer yang diperlukan dalam jumlah 

banyak pada perkembangan tanaman. Air berfungsi sebagai pelarut hara dari 

dalam tanah ke dalam tanaman, penyusun protoplasma, bahan baku fotosintesis, 

serta pengatur suhu bagi tanaman. Kekurangan air pada jaringan tanaman dapat 

menurunkan turgor sel, meningkatkan konsentrasi makro molekul serta 

mempengaruhi membran sel dan potensi aktivitas kimia air dalam tanaman[2]. 

Mengingat pentingnya peran air tersebut, maka kita perlu memperhatikan 

ketersedian air yang cukup bagi tanaman. Masalah yang dapat mempengaruhi 

ketersediaan air tanah adalah perubahan iklim. Apabila ketersediaan air tanah 

kurang bagi tanaman, akibatnya air sebagai bahan baku fotosintesis serta  
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transportasi unsur hara ke daun akan terlambat, sehingga akan berdampak pada 

laju pertumbuhan dan perkembangan tanaman[3].  

 

Kajian geologis diperoleh informasi bahwa ITERA berdiri di atas lapisan batuan 

piroklastik[4]. Batuan ini memiliki karakteristik semipermeabel, sehingga air 

permukaan sukar diteruskan ke bawah permukaan menuju lapisan akuifer[5]. Hal 

ini akan berdampak pada cadangan air di dalam akuifer yang dapat 

mempengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

 

Salah satu metode geofisika yang dapat digunakan untuk mengetahui aliran air di 

bawah permukaan tanah adalah metode Self Potential (SP). Metode ini sudah 

banyak digunakan untuk mengetahui fluida bawah permukaan[6], mendeteksi 

rembesan limbah cair bawah permukaan[7], dan pemetaan korosi bawah 

permukaan[8]. 

 

Berdasakan latar belakang di atas, maka penelitian difokuskan pada aliran bawah 

permukan tanah yang dihasilkan dari sebaran nilai potensial listrik di Kebun 

Raya ITERA. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode self potential 

(SP) dikarenakan cara kerja yang sederhana, biaya relatif murah, cepat, tidak 

mengganggu kondisi bawah permukaan karena tidak menginjeksilkan arus dan 

sangat responsif untuk target bawah permukaan yang bersifat konduktif. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

1. Berapa nilai potensial listrik di Kebun Raya ITERA? 

2. Bagaimana arah gradien potensial listrik berdasarkan data self potential di 

Kebun Raya ITERA? 

3. Bagaimana arah aliran air bawah permukaan berdasarkan arah gradien 

potensial listrik di Kebun Raya ITERA?  
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1.3 Tujuan 

 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui nilai potensial listrik di Kebun Raya ITERA. 

2. Untuk mengetahui arah gradien potensial listrik berdasarkan data self 

potential di Kebun Raya ITERA.  

3. Untuk mengetahui arah aliran air bawah permukan berdasarkan arah 

gradien potensial listrik di Kebun Raya ITERA. 

 

 

1.4 Ruang Lingkup  

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah 

1. Penelitian ini dilakukan di Kebun Raya ITERA dengan lima lintasan.  

2. Metode yang digunakan adalah self potential (SP) dengan elektroda tetap 

(fix based). 

3. Pengambilan data dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada saat kondisi 

tanah kering yaitu sebelum terjadinya hujan dan saat kondisi tanah basah 

yaitu sesudah terjadinya hujan.  
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