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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lingkungan pengendapan adalah karateristik dari suatu tatanan geomorfik 

dimana proses fisik, kimia dan biologis berlangsung yang menghasilkan suatu 

endapan sedimen tertentu [26]. Untuk penentuan lingkungan pengendapan, studi 

litofasies merupakan salah satu cara yang selama ini banyak diterapkan oleh 

peneliti, baik menggunakan data permukaan maupun data bawah permukaan. 

Menurut [23], ada lima parameter pada studi litofasies yang dapat digunakan 

untuk menentukan lingkungan pengendapan, yaitu geometri, litologi, struktur 

sedimen, pola arus purba, dan fosil.  

Dalam melakukan identifikasi litologi, struktur sedimen, pola arus purba dan 

fosil dapat dilakukan dengan menggunakan metode geolistrik resistivitas. Metode 

geolistrik resistivitas adalah salah satu metode geofisika yang bertujuan untuk 

mengetahui sifat-sifat kelistrikan lapisan batuan di bawah permukaan tanah yaitu 

dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah. Tujuan utama dari metode ini 

sadalah untuk mencari nilai resistivitas atau tahanan jenis dari suatu batuan. 

Metode geolistrik resistivitas terdiri dari metode Vertical Electrical Sounding 

(VES) dan metode Electrical Resistivity Tomography (ERT). Namun, dalam 

penelitian ini digunakan metode Vertical Electrical Sounding (VES). Metode 

Vertical Electrical Sounding (VES) digunakan untuk lapisan-lapisan material di 

bawah permukaan bumi berdasarkan sifat resistivitasnya [24] sehingga litologi 

atau lapisan yang terdapat di bawah permukaan bumi dapat diketahui. Nilai 

resistivitas (ρ) dihitung berdasarkan data arus listrik (I) dan beda potensial (V) 

yang diperoleh di lapangan (Allred, 2008). Data arus listrik dan beda potensial 

diperoleh dari injeksi arus listrik ke bawah permukaan bumi melalui pasangan 

elektroda arus dan elektroda potensial (Loke, 2000) 

Aplikasi metode Vertical Electrical Sounding (VES) dilakukan pada lapangan 

“AS” kabupaten Tanjung Jabung Timur, Povinsi Jambi untuk mengidentifikasi 
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litologi bawah permukaan. Identifikasi litologi bawah permukaan dapat digunakan 

untuk memberikan informasi lingkungan pengendapan. Pada daerah penelitian 

identifikasi lingkungan pengendapan menggunakan metode Vertical Electrical 

Sounding (VES) belum pernah dilakukan, namun oleh [25] identifikasi 

lingkungan pengendapan berdasarkan data geologi pernah dilakukan. Pada 

penelitian ini interpretasi data resistivitas didasarkan oleh data geologi, sehingga 

dihasilkan gambaran lingkungan pengendapan pada daerah penelitian.  

Korelasi data resistivitas dengan data geologi dapat digunakan untuk berbagai 

macam  eksplorasi sedimen seperti eksplorasi airtanah. Dalam eksplorasi airtanah 

gabungan data resistivitas dengan data geologi dapat menggambarkan lingkungan 

pengendapan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perluasan akuifer 

[13]. Identifikasi litologi dan analisis lingkungan pengendapan yang dilakukan 

pada lapangan “AS” Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Povinsi Jambi diharapkan 

dapat memberikan informasi mengenai keadaan geologi pada zaman dahulu 

sehingga dapat digunakan sebagai informasi untuk melakukan eksplorasi di 

kemudian hari terutama dalam studi sedimentasi. 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui litologi bawah permukaan daerah penelitian menggunakan metode 

Vertical Electrical Sounding (VES). 

b. Melakukan korelasi titik sounding untuk mengetahui kemenerusan, ketebalan 

dan kedalaman litologi di daerah penelitian. 

c. Memetakan dan memodelkan litologi bawah permukaan berdasarkan model 

3D. 

d. Melakukan analisis mengenai fasies pada daerah penelitian. 

e. Melakukan analisis lingkungan pengendapan litologi bawah permukan. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. 
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b. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode geolistrik 

resistivitas dengan menggunakan Vertical Electrical Sounding (VES) dan 

konfigurasi yang digunakan adalah konfigurasi Schlumberger. Terdapat 

sebanyak 18 titik sounding untuk mengetahui litologi bawah permukaan dan 

lingkungan pengendapan.  

1.4 Sistematika Penulisan 

Laporan ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah dan sistematika 

penulisan yang digunakan pada tugas akhir ini. 

BAB II TEORI DASAR 

Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai mekanisme aliran arus listrik di dalam 

batuan, metode geolistrik resistivitas, konfigurasi Schlumberger, Vertical 

Electrical Sounding (VES) yang digunakan dan lingkungan pengendapan. 

BAB III GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang daerah penelitian, kondisi geologi regional daerah 

penelitian, sedimentologi dan kondisi stratigrafi daerah penelitian, fisiografi 

daerah penelitian dan kondisi geomorfologi di daerah penelitian.  

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, timeline penelitian dan waktu pengolahan 

data, data Vertical Electrical Sounding (VES), perangkat lunak yang digunakan 

untuk mengolah data dan diagram alir pengolahan data.  

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dari pengolahan data 1D, korelasi titik sounding, hasil 

pemodelan 3D, analisis fasies pada daerah penelitian dan analisis lingkungan 

pengendapan litologi. 

BAB VI PENUTUP 
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Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai tugas akhir dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


