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BAB III 

TINJAUAN GEOLOGI 
 

3.1. Geologi Regional 

Secara regional, daerah penelitian Kec. Sukabumi Kota Bantar Lampung di 

identifikasi dalam peta geologi lembar tanjungkarang. Dengan keadaan geologinya 

yang masuk dalam formasi lampung memliki umur kuarter Plistosen. 

Berdasarkan geologi regional, Formasi Lampung terdiri dari tuff batu apung, tuff 

riolitik, tuffan, lempung tuffan dan tuff pasiran. Kuarsit Sidodadi terdiri dari kuarsit 

dengan sisipan sekis-kuarsa serisit. Formasi tarahan terdiri dari tuf, breksi dengan 

sisipan rinjang. Pesawaran vulkanik terdiri dari lava andesit, basalt tuf dan breksi 

gunungapi serta terdapat persebaran batuan Granit.   

 

Gambar 3.1 Peta geologi regional Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung modifikasi dari 

[20]. 

 



26 
 

3.2. Fisiografi Dan Morfologi 

Secara umum menurut [14] daerah Lampung dapat dibagi menjadi tiga satuan 

morfologi yaitu, dataran bergelombang di bagian timur dan timur laut, pegunungan 

kasar di bagian tengah dan barat daya, dan daerah pantai berbukit sampai dataran. 

Daerah dataran bergelombang menempati lebih dari 60% luas lembar dan terdiri 

dari endapan vulkanik Tersier-Kuarter dan Alluvium dengan ketinggian beberapa 

puluh meter di atas muka laut. Pegunungan Bukit Barisan menempati 25-30% luas 

lembar, terdiri dari batuan beku dan malihan serta batuan gunung api muda. Lereng-

lereng umumnya curam dengan ketinggian sampai dengan 500-1680 m di atas muka 

laut. Daerah pantai bertopografi beraneka ragam dan sering kali terdiri atas 

perbukitan kasar, mencapai ketinggian 500 m di atas muka laut dan terdiri atas 

batuan gunung api Tersier dan Kuarter serta batuan terobosan. Lingkungan lahan 

yang ada di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung berada di Lajur Bukit 

Barisan dengan satuan Morfologi perbukitan bergelombang [15]. 

 

Gambar 3.2 Zona fisiografi pulau sumatera dan zona fisiografi daerah Lampung [15]. 

 

3.3. Litologi Dan Statigrafi 

Berdasarkan lembar Tanjungkarang [15], stratigrafi dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu Pra-Tersier, Tersier, dan Kuarter. Setiap satuan batuan yang diperkirakan 

litostratigrafi, telah diberi nama berdasarkan rekomendasi Sandi Stratigrafi 

Indonesia pada tahun 1975 dan Panduan Stratigrafi Internasional, sehingga urutan 
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tata nama yang dipakai untuk batuan-batuan berlapis adalah anggota, formasi, dan 

kelompok. Pada daerah penelitian secara geologi tersusun oleh formasi Lampung 

(QTI) yang terdiri dari tuff batu apung, tuff riolitik, tuff padu tuffit, lempung tuffan, 

dan pasir tuffan. Batuan tuff ini merupakan batuan yang mendominasi di daerah 

penelitian. Secara regional gambaran stratigrafi di Lampung terutama pada lokasi 

penelitian di daerah Sukabumi merupakan batuan tuff adalah hasil dari aktivitas 

gunungapi, baik dari erupsi atau hasil dari deformasi akibat proses vulkanisme, 

tektonisme, ataupun sedimentasi. Tuff merupakan salah satu batuan gunungapi 

yang terbentuk akibat proses erupsi gunungapi sehingga proses pembentukan yang 

sangat cepat membuat tuff memiliki kemas yang terbuka dan sortasi yang 

menengah hingga baik. Batuan tuff secara kondisi hidrogeologi dapat menjadi 

batuan akuifer, namun akan memiliki debit yang kecil jika sistem aliran yang 

terdapat pada batuan tuff adalah sistem media pori [15]. 

 

Gambar 3.3 Statigrafi regional daerah lampung [15]. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 
 

4.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakuan selama 4 hari pada tanggal 18-22 September 2020, dan 

lokasinya terletak di Perumahan puri rupi indah Sukabumi, Kota Bandar Lampung 

(Gambar 4.1) dimana secara administratif terletak di Kecamatan Sukabumi, Kota 

Bandar Lampung. Secara geografis lokasi penelitian terletak pada koordinat 

5°23'51.80" Lintang selatan dan 105°19'22.45" Bujur Timur. Adapun tahapan dari 

tugas akhir ini dipaparkan pada Tabel 4.1. 

 

Gambar 4.1 Lokasi Pengukuran geolistrik.
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Tabel 4.1 Tahapan kegiatan pengerjaan tugas akhir. 
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1. Studi Literatur          

2. Akuisisi Data Geolistrik          

3. Pengolahan Data Geolistrik Resistivitas          

4. Pemodelan Data Geolistrik 2D           

5. Interpretasi Dan Pembahasan          

6. Penyusunan Skripsi           

7. Seminar Proposal          

8. Ujian Komprehensif          

9. Sidang Akhir          
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4.2 Data Penelitian Tugas akhir 

Data geolistrik resistivitas yang digunakan berupa data primer Electrical Resistivity 

Topografi (ERT) sebanyak 4 lintasan dengan 21 titik elektroda. Konfigurasi yang 

digunakan pada pengukuran ini yaitu konfigurasi Wenner. Pada lintasan 1, lintasan 

2, dan lintasan 3 memiliki panjang lintasan 100m dengan spasi antar elektroda 5m, 

sedangkan pada lintasan 4 memiliki panjang lintasan 60m dengan spasi antar 

elektroda 3m.  

 

4.3 Desain Survei Geolistrik 

Berikut desain akuisisi pengukuran geolistrik 2D (Gambar 4.2) 

 

Gambar 4.2 Desain akuisisi data geolistrik 2D. 

 

4.4 Pengolahan Data 

Proses pengolahan data pada penelitian tugas akhir ini menggunakan beberapa 

perangkat lunak sebagai berikut: 

1. Microsoft Excel sebagai media penyimpanan data hasil pengukuran serta 

pengolahan data untuk mendapatkan nilai resistivitas; 
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2. Notepad digunakan untuk mengubah format data resistivitas dari Microsoft 

Excel kedalam bentuk .dat;  

3. Software RES2DINV digunakan pengolahan data geolistrik resistivitas 2D; 

4. Google Earth digunakan untuk memplot data kordinat titik pengukuran; dan 

5. ArcGis digunakan untuk membuat peta geologi regional sukabumi. 

Proses pengolahan data resistivitas yang telah dilakukan selanjutnya digunakan 

untuk mengidentifikasi zona bidang gelincir berada meliputi ketebalan dan 

kedalaman zona bidang gelincir tersebut. 
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4.5 Diagram Alir Penelitian Tugas Akhir. 

Penelitian pada tugas akhir ini dilakukan dengan beberapa tahapan pengolahan data 

geolistrik resistivitas. Proses pengolahan data tersebut dapat dilihat pada diagram 

alir pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Diagram alir tugas akhir. 

 

 

  


