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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN  

 

 

3.1 Metodologi 

 

Lokasi penelitian terletak di Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera. 

Pengambilan data dilakukan sebanyak dua kali saat setelah terjadinya hujan dan 

saat sebelum terjadinya hujan, terdiri dari 5 lintasan yang terbentang dari barat 

hingga timur daerah peneltian (Gambar 3.1). Panjang setiap lintasan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 300 m dengan spasi rata-rata antar titik 10 

meter. Dengan jarak antar lintasan 20 meter. Titik referensi (titik base) 

diletakkan di luar daerah penelitian pada jarak kira-kira 10 meter. Teknik 

pengambilan data yang digunakan adalah teknik eletroda tetap (fix based), 

dimana satu elektroda porous pot tetap di titik base sedangkan satu elektroda 

lainnya berjalan sesuai arah lintasan. Potensial yang terukur merupakan potensial 

antara satu elektroda (base) dengan elektroda yang berpindah pada setiap 

pengukuran[8]. 

 

 Gambar 3.1 Lokasi daerah penelitian  
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Data self potential yang telah didapatkan pada pengambilan data pertama yaitu 

saat sebelum terjadi hujan dan pengambilan data kedua yaitu saat setelah 

terjadinya hujan diolah dengan menggunakan software surfer 11 untuk 

memperoleh model bawah permukaan (peta kontur isopotensial). Model 

berfungsi untuk mengetahui pola aliran fluida tanah yang terdapat pada daerah 

penelitian. 

 

 

3.2 Percobaan  

 

3.2.1 Alat dan Bahan   

Peralatan yang digunakan dalam akuisisi data pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. 4 buah elektoda (porous pot) 

2. 2 kabel rol  

3. 2 Multimeter Digital  

4. Skop / Linggis  

5. Global Positioning System (GPS) 

6. Larutan CuSO4 

7. Amplas  

8. Meteran  

9. Palu 

 

 

3.2.2 Prosedur  

 

Sebelum proses pengambilan data di lapangan, maka terlebih dahulu dilakukan 

survei lokasi pada daerah penelitian serta mengumpulkan referensi terkait kondisi 

tanah pada daerah penelitian.  
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Selanjutnya dilakukan pengambilan data dengan menggunakan metode self 

potential (potensial diri) dengan pengambilan data berupa waktu, potensial base, 

potensial rover di lokasi penelitian. Selanjutnya dilakukan pengolahan data 

dengan menggunakan  Ms. Excel untuk melakukan koreksi data yang didapatkan 

pada saat pengambilan data,  data sp terkoreksi akan diolah kembali yaitu dengan 

moving average agar data yang didapatkan lebih smooth (halus). Setelah 

dilakukan moving average data tersebut akan diolah kembali dengan  

menggunakan  software surfer 11 untuk mendapatkan kontur dari masing-masing 

data (peta isopotensial, peta topografi). Kemudian peta yang didapatkan akan 

dilakukan slice geologi untuk mengetahui letak dugaan anomali SP.  

 

Selanjutnya dilakukan analisa data dan interpretasi dari hasil pengolahan data 

potensial diri. Hasil akhir dari metode ini dapat memberikan gambaran sebaran 

nilai potensial listrik di daerah penelitian. 
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Gambar 3.2 Diagram alir penelitian 
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3.3 Interpretasi Data  

 

Data potensial diri yang terkoreksi diinterpretasikan secara kualitatif. Interpretasi 

kualitatif dilakukan menggunakan software surfer 11 untuk mendapatkan peta 

kontur isopotensial . Berdasarkan peta kontur ini, maka dapat diinterpretasikan 

pola sebaran nilai potensial listrik pada daerah penelitian. Selanjutnya data hasil 

pengukuran lokasi penelitian yang telah dilakukan, data tersebut di plot kedalam 

grafik dan dikorelasikan dengan keadaan lingkungan sekitar seperti curah hujan 

di lokasi penelitian. 
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