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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan April 2020  – September 2020. 

Adapun penelitian tugas akhir ini menggunakan data sekunder hasil pengukuran 

oleh tim peneliti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air 

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bandung, Jawa 

Barat. Adapun detail rencana penelitian selama rentang waktu tersebut dapat 

dilihat pada Table 3.1 

Tabel 3. 1 Pelaksanaan Peneitian Tugas Akhir 

 

3.2 Data Penelitian 

Data penelitian tugas akhir menggunakan data sekunder dari pengukuran 30 

titik yang tersebar di pulau Belitung. Pengukuran menggunakan metode geolistrik 

resistivitas dengan konfigurasi schlumberger. Panjang lintasan pada 30 titik 

pengukuran berbeda-beda mulai dari 100  , 120  , 160  , 180  , 200    dan 

250    Data sekunder yang didapat dengan parameter arus listrik     dan beda 
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potensial      dalam format Microsoft Excel. Desain peta lokasi titik pengukuran 

dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 
Gambar 3. 1 Desain Peta Lokasi Titik Pengukuran Belitung [28] 

Berdasarkan hasil plotting data koordinat pengukuran, titik pengukuran 

tersebar di 5 kecamatan yaitu kecamatan Tanjung Pandan, kecamatan Sidjuk, 

kecamatan Sagu, kecamatan Manggar, dan kecamatan Gantung. Adapun 

penjelasan mengenai titik pengukuran pada 5 kecamatan didaerah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Titik Pengukuran di kecamatan Tanjung Pandan 

Titik pengukuran di kecamatan Tanjung Pandan terletak pada formasi granit 

tanjung pandan yang terdiri dari 4 titik pengukuran yaitu GBB-42 dengan panjang 

lintasan 120  , GBB-43 dengan panjang lintasan 160  , GBB-44 denan panjang 

lintasan 200  , dan GBB-45 dengan panjang lintasan 160  . Akusisi pada 

kecamatan Tanjung Pandan dilakukan pada 15 september 2018 dengan cuaca 
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yang cerah. Detail jarak antar titik pengukuran terdapat pada Tabel 3.2 dan titik 

pengukuran pada kecamatan Tanjung Pandan dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 

Tabel 3. 2 Jarak antar titik ukur 

Titik pengukuran Jarak (   

GBB-42 ke GBB-43 2820 

GBB-43 ke GBB-44 490 

GBB-44 ke GBB-45 600 

 

 

Gambar 3. 2 Titik pengukuran di kecamatan Tanjung Pandan [29] 

2. Titik Pengukuran di kecamatan Sidjuk 

Titik pengukuran di kecamatan Sidjuk terletak pada formasi granit tanjung 

pandan yang terdiri dari 12 titik pengukuran yaitu, GBB-31 dengan panjang 

lintasan 250  , GBB-32 dengan panjang lintasan 250  , GBB-33 dengan panjang 

lintasan 250  , GBB-34 dengan panjang lintasan 250  , GBB-46 dengan panjang 

lintasan GBB-35 dengan panjang lintasan 250  , GBB-36 dengan panjang 
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lintasan 250  , GBB-37 dengan panjang lintasan 160  , GBB-38 dengan panjang 

lintasan 200  , GBB-39 dengan panjang lintasan 200  , GBB-40 dengan panjang 

lintasan 200  , dan GBB-41 dengan panjang lintasan 200  . Akuisisi pada 

kecamatan Sidjuk dilakukan pada 13 september 2018 dengan cuaca cerah. Detail 

jarak antar titik pengukuran terdapat pada Tabel 3.3 dan titik pengukuran pada 

kecamatan Sidjuk dapat dilihat pada Gambar 3.3 

Tabel 3. 3 Jarak antar titik pengkuran 

Titik pengukuran Jarak     

GBB-31 ke GBB-32 590 

GBB-32 ke GBB-33 580 

GBB-33 ke GBB-34 270 

GBB-34 ke GBB-46 1430 

GBB-35 ke GBB-36 390 

GBB-36 ke GBB-37 880 

GBB-37 ke GBB-38  3890 

GBB-38 ke GBB-39  1630 

GBB-39 ke GBB-40 670 

GBB-40 ke GBB-41 280 
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Gambar 3. 3 Titik pengukuran di kecamatan Sidjuk [29] 

3. Titik Pengukuran di kecamatan Sagu  

Titik pengukuran di kecamatan Sagu terletak pada formasi kelapa kampit yang 

terdiri dari 4 titik pengukuran yaitu, GBB-47 dengan panjang lintasan 160  , 

GBB-48 dengan panjang lintasan 200  , GBB-49 dengan panjang lintasan 120  , 

dan GBB-50 dengan panjang lintasan 200  . Akuisis pada kecamatan Sagu 

dilakukan pada 14 september 2018 dengan cuaca cerah. Detail jarak antar titik 

pengukuran terdapat pada Tabel 3.4 dan titik pengukuran pada kecamatan Sagu 

dapat dilihat pada Gambar 3.4 

Tabel 3. 4 Jarak antar titik pengkuran 

Titik pengukuran Jarak ( ) 

GBB-47 ke GBB-48 280 

GBB-48 ke GBB-49 430 

GBB-49 ke GBB-50 200 
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Gambar 3. 4 Titik pengukuran di kecamatan Sagu [29] 

4. Titik Pengukuran di kecamatan Manggar 

Titik pengukuran di kecamatan Manggar terletak pada formasi kelapa kampit 

yang terdiri dari 7 titik yaitu, GBB-51 dengan panjang lintasan 160  , GBB-52 

dengan panjang lintasan 100  , GBB-53 dengan panjang lintasan 200  , GBB-54 

dengan panjang lintasan 200  , GBB-55 dengan panjang lintasan 200    GBB-56 

dengan panjang 160  , dan GBB-57 dengan panjang lintasan 200  . Akuisisi 

dilakukan pada 14 september 2018 dengan cuaca cerah. Detail jarak antar titik 

pengukran dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan titik pengukuran pada kecamatan 

Manggar dapat dilihat pada Gambar 3.5 

Tabel 3. 5 Jarak antar titik pengkuran 

Titik pengukuran Jarak ( ) 

GBB-51 ke GBB-52 70 

GBB-52 ke GBB-53 5320 

GBB-53 ke GBB-54 880 
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GBB-54 ke GBB-55 610 

GBB-55 ke GBB-56 709 

GBB-56 ke GBB-57 680 

 

 

Gambar 3. 5 Titik pengukuran di kecamatan Manggar [29] 

Titik pengukuran dikecamatan Gantung terletak pada formasi kelapa kampit 

yang terdiri dari 3 titik pengukuran yaitu, GBB-58 dengan panjang lintasan 200 

 , dan GBB-59 dengan panjang lintasan 180  , dan GBB-60 dengan panjang 

lintasan 180    Akuisisi dilakukan pada 14 september 2018 dengan cuaca cerah. 

Detail jarak antar titik pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan titik 

pengukuran pada kecamatan gantung dapat dilihat pada Gambar 3.6  

Tabel 3. 6 Jarak antar lintasan titik pengukuran 

Titik pengukuran Jarak ( ) 

GBB-58 ke GBB-59 1990 

GBB-59 ke GBB-60 1060 



44 
 

 
 

 

 

Gambar 3. 6 Titik pengukuran di kecamatan Gantung [29] 

3.3 Metodologi Penelitian  

Penjelasan tahapan kerja yang akan dilakukan oleh pelaksana selama 6 

bulan adalah sebagai, berikut: 

1. Studi Literatur  

Tahap studi literature ditunjukkan untuk memahami konsep dasar geologi 

maupun geofisiska dari penelitian yang dilakukan dan melakukan analissis terha- 

dap data eksplorasi geofisika. 

2. Studi Kasus  

Tahapan ini melakukan latihan secara terstruktur dan penggunaan software 

yang digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini 

3. Persiapan Data 

Tahapan ini melakukan pengecekan data secara lengkap beserta kualitas data 

tersebut. Hal ini perlu dicermati mengingat data ini akan menjadi penentu hasil 

akhir penelitian ini. Adapun data yang dibutuhkan untuk penelitian ini sebagai, 

berikut: 
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a. Kofigurasi yang digunakan  

Mengetahui konfigurasi yang digunakan agar dapat menentukan nilai faktor 

geometri atau k berdasarkan konfigurasi elektroda yang digunakan. Tujuannya 

untuk menghitung nilai resistivitas dibutuhkan faktor geometri atau k yaitu, letak 

kedua elektroda potensial terhadap letak kedua elektroda arus mempengaruhi 

besar beda potensial terhadap letak elektroda arus. Adapun perumusan 

perhitungan k telah dijelaskan berdasarkan persamaan (2.57) untuk mendapatkan 

nilai faktor geometri karna pada dasarnya perumusan faktor geometri berbeda-

beda bergantung konfigurasinya nanti yang digunakan pada proses pengukuran..   

b. Beda potensial dan Arus (   dan I) 

Dalam menentukan nilai resistivitas maka dibutuhkan nilai beda potensial 

(  ) dan juga  besarnya arus (I) yang diinjeksikan melalui elektroda    dan    

(ampere). Adapun pada proses perhitungan nilai resistivitas dapat menggunakan 

45ertical45 excel berdasarkan persamaan (2.59)  yang sudah dijabarkan mulai dari  

halaman 5 sampai halaman 18. 

c. Data Koordinat  

Data koordinat untuk mengetahui letak pengukuran  serta elevasi  

d. Data Geologi daeerah penelitian  

Data geologi daerah penelitian dapat digunakan untuk mendapatkan informasi 

tambahan seperti litologi daerah sekitar penelitian dan lain-lain 

e. Informasi tambahan  

Informasi tamabahan seperti panjang lintasan pengukuran masing-masing 

titik.refrensi penelitian sebelumnya yang berada di daerah yang sama dapat dijadi- 

kan sumber informasi tambahan daerah penelitian. 

4. Pengolahan Data 

Dilakukan alur kerja metodologi secara terstruktur dengan menggunakan data 

yang telah dipersiapkan. Ada 2 cara untuk mengolah data sounding dengan teknik 

curve matching dan teknik inversi. 

a. Curve matching 

Menurut referensi [34] ada proses pengolahan data menggunakan curve 

matching model inversi untuk pendekatan harga resistivitas antara kurva lapangan 
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(data hasil pengukuran) dengan kurva teori (data hasil kalkulasi) yang paling 

cocok. Setelah kurva lapangan dan kurva teori (data hasil kalkulasi) cocok maka 

akan menghasilkan model 1D yang terdiri dari tiga garis pada kurva dengan warna 

yang berbeda yaitu, warna hitam, warna merah, dan warna biru. Garis warna 

hitam merupakan garis kurva resistivitas hasil pengukuran (data hasil pengukuran 

di lapangan), garis kurva warna merah merupakan hasil perhitungan secara 

matematis, dan garis kurva warna biru merupakan forward modeling lapisan 

sebagai model lapisan yang dibentuk dari data. Garis kurva berwarna biru akan 

menghasilkan garis dengan bentuk horizontal dan garis vertical [34]. Garis 

horizontal pada kurva warna biru menyatakan harga tahanan jenis (   dan garis 

vertical pada kurva warna biru menyatakan kedalaman kemudian hasil tahanan 

jenis yang keluar merupakan harga tahanan jenis yang sebenarnya. Untuk 

menentukan lapisan pada kurva matching ada beberapa referensi untuk 

mempermudah pekerjaan tersebut. Salah satu referensinya adalah kurva bantu, 

kurva bantu merupakan tipe-tipe kurva dasar sebagai pengglongan pembuatan 

lapisan. Kurva bantu dibedakan berdasarkan perbedaan trend pada kurva. Ada 

beberapa tipe kurva bantu (Gambar 3.7) yaitu, kurva tipe H, kurva tipe A, kurva 

tipe K, kurva tipe Q, kurva tipe HK, dan kurva tipe KH  
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Gambar 3. 7 Beberapa tipe kurva sounding yang menunjukkan secara kualitatif variasi resistivitas 

sebagai fungsi kedalaman [13] 

Perbedaan pada tipe kurva akan berpengaruh pada penentuan lapisan. 

Berdasarkan Gambar 3.7 memperlihatkan tipe kurva sounding sesuai dengan 

variasi resistivitas terhadap kedalaman. Untuk  kasus tiga lapisan yaitu, tipe kurva 

H, tipe kurva A, tipe kurva K, dan tipe kurva Q. Untuk kasus empat lapisan atau 

lebih kurva sounding merupakan gabungan antar beberapa tipe utama [34]. 

Lengkung bantu tipe H yaitu, lengkung bantu yang dipakai bila pada lengkung 

resistivitas semuanya terlihat berbentuk pinggan (minimum ditengah) dengan 

           [34]. Lengkung bantu tipe K yaitu, lengkung baku yang harus 

dipakai bila pada lengkung resistivitas semuanya terlihat lengkungan berbentuk 

lonceng dan menunjukkan harga   maksimum dam variasi lapisan dengan 

           [35]. Lengkung bantu tipe A yaitu, lengkung baku yang dipakai 

bila pada lengkung resistivitas semunya terlihat nilai yang selalu naik dan adanya 

variasi tiga lapisan dengan              [33], dan lengkung bantu tipe Q yaitu 

lengkung bantu yang harus dipakai apabila pada lengkung resistivitas semunya 

terlihat nilai yang cenderung selalu turun dengan           [35]. 
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b. Inversi 

Menurut Referensi [36] harga resistivitas dan ketebalan lapisan dapat 

ditentukan dari resistivitas semu yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan 

teknik inversi (penyelesaian problem mundur atau reversed problem). Dalam 

teknik inversi ini, pekerjaan dimulai dengan membuat model perlapisan awal yang 

kira-kira sesuai dengan data lapangan. Kemudian dilakukan perhitungan untuk 

mendapatkan harga resistivitas semu teoritis berdasar model perlapisan awal 

tersebut diatas (penyelesaian problem maju / forward problem solution, seperti 

yang telah disinggung pada teknik curve matching). Setelah itu dilakukan 

pencocokan antara kurva resistivitas semu terhitung dengan kurva resistivitas 

lapangan. Kalau kedua kurva tersebut belum cocok (berdasar kriteria tertentu), 

model awal diubah dan semua langkah terdahulu dilakukan lagi (iterasi), sehingga 

akhirnya kurva resistivitas teoritis sama dengan kurva resistivitas lapangan, dan 

model yang terakhir itulah hasil penyelesaian problem inversi. Berdasarkan hasil 

inversi dari pemodelan berupa kurva maka diperoleh nilai resistivitas (  , 

ketebalan (  , kedalaman (d), dan kedalaman dari titik ves (alt). 

5. Analisis dan Interpretasi 

Setelah dilakukan pengolahan data, maka hasil pengolahan dianalisis 

berdasarkan metode yang digunakan. 

6. Kesimpulan dan Evaluasi 

Dilakukan pengambilan simpulan mengenai hasil penelitian, saran, dan 

evaluasi atau pembenahan jika terdapat analisis dan interpretasi yang belum 

sempurna. 

7. Penulisan Akhir 

Dilakukan  penulisan dan penyempurnaan hasil penelitian dalam bentuk 

Tugas Akhir. 

Adapun diagram alur penelitian yang menjelaskan rencana metodologi penelitian 

yang akan pelaksana lakukan terdapat pada (Gambar 3.8). Adapun identifikasi 

akuifer air tanah dan interpretasi data yang dimaksud dalam diagram alur 

penelitian yaitu: 
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1. Identifikasi akuifer air tanah  

Identifikasi akuifer air tanah untuk mengetahui adanya potensi  air tanah  dan 

akuifer air tanah berdasarkan hasil data penampang resistivitas batuan serta 

dibutuhkan data electrical log (log resistivity dan log sp) ataupun data deskripsi 

cutting untuk mengetahui letak kedalaman serta potensi akuifer air tanah [6]. 

2. Interpretasi data  

Interpretasi data bertujuan untuk memperoleh data serta informasi terkait  

menentukan daerah prospek yang memiliki lapisan akuifer didukung dengan 

analisis bertujuan untuk menentukan keberadaan akuifer [36]. 

3.3 Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah sebagai 

berikut :  

a. Data Geolistrik sekunder dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber 

Daya Air (PUSAIR) Bandung 

b. Komputer atau  laptop  dan software pemodelan geolistrik 
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Gambar 3. 8 Diagram Alur Penelitian 

 Berdasarkan  Gambar 3.8  adapun alur penelitian data dimulai dengan 

Studi literatur, setelah dilakukan study literatur. Data sekunder yang diperoleh 

dari Pusat Penelitian Sumber Daya Air Bandung data nya berupa Data Geolistrik 
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1D yang terdiri dari V dan I. Setelah itu dilakukan proses perhitungan untuk 

menghitung nilai resistivitas semu dengan memasukkan fator geometri sesuai 

dengan konfigurasi Schlumberger lalu didapakan nilai resistivitas semu 

perkedalaman. Hasil dari nilai resistivitas semu perkedalaman kemudian diolah 

menjadi pemodelan 1D, hasil dari pemoelan 1D berpa nilai resistivitas 

sebenarnya, ketebalan (h), kedalaman (d), dan ketinggian pada titik ves (alt). 

Berdasarkan hasil dari pemodela 1D didapatkan nilai resistivitas perkedalaman, 

kemudian nilai resistivitas perkedalaman di interpretasikan litologi perkedalaman. 

Setelah didapatkan litologi perkedalaman dari hasil 1D emudian dibuat peta 

isoresistivitas untuk mengetahui persebaran nilai resistivitas yang rendah yang 

diduga adanya indikasi air dengan nilai persebaran resistivitas yang rendah. 

Setelah itu dilakukan identifikasi litologi berdasarkan geologi regional didaerah 

penelitian. Dari Hasil pemodelan 1 D yang telah didapatkan maka dilakukan 

pemodelan 2D. Setelah didapatkan profile model 2D maka dilakukan interpretasi 

zona akuifer air tanah setelah dilakukan interpretasi maka akan didapatkan hasil 

berupa zona akuifer air tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


