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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) adalah salah satu universitas baru di 

Indonesia  yang terdapat di Provinsi Lampung. Lokasinya diantara wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung. ITERA diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dalam memberdayakan potensi yang ada di 

Sumatera melalui keunggulan di bidang sains, teknologi, seni dan kemanusiaan. 

Sebagai perguruan tinggi yang mengusung konsep forest campus, Institut 

Teknologi Sumatera (ITERA) mengembangkan Kebun Raya ITERA yang 

lokasinya berada di lingkungan kampus. Kebun Raya ITERA yang kini sedang 

melakukan pembangunan tahap I tersebut diproyeksikan menjadi pusat konservasi 

tumbuhan khas Pulau Sumatera dan Indonesia serta menjadi pusat penelitian 

berbagai jenis tumbuhan. Kebun Raya ITERA diharapkan menjadi kawasan 

konservasi eks-situ yang memiliki koleksi tumbuhan  terdokumentasi yang ditata 

berdasarkan  klasifikasi taksonomi, tematik atau bioregion atau kombinasi dari 

pola-pola tersebut untuk tujuan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa 

lingkungan [1]. 

Sebagai pusat konservasi tumbuhan air merupakan faktor pendukung utama. 

Air adalah unsur utama penyusun sel (protoplasma) tanaman. Air berperan dalam 

menjaga suhu tanaman, proses fotosintesis, respirasi, media untuk reaksi-reaksi 

biokimia dan penyerapan mineral dari dalam tanah. Kekurangan air akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman [2].  

Identifikasi untuk mengetahui keberadaan lapisan pembawa air pada 

kedalaman tertentu, dapat menggunakan metode geolistrik tahanan jenis. Metode 

ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai lapisan bawah permukaan 

dan kemungkinan terdapatnya air tanah serta mineral pada kedalaman tertentu [3], 

dengan tujuan untuk memperkirakan sifat kelistrikan medium atau formasi batuan 

bawah permukaan terutama kemampuan untuk menghantarkan atau menghambat 

arus listrik [4]. Metode geolistrik yang digunakan adalah metode geolistrik 

konfigurasi Wenner. Dengan menginjeksikan arus kedalam bumi sehingga 
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material yang memiliki resistivitas bervariasi akan memberikan gambaran 

informasi tentang struktur material yang dilewati oleh arus tersebut [5]. 

Metode geolistrik ini menghasilkan nilai resistivitas yang berbeda-beda 

pada setiap batuan sehingga dapat digunakan tidak hanya sebagai penentuan 

lapisan akuifer namun juga untuk mengetahui lapisan keras bawah tanah yang 

nanti nya dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas pendukung di kebun raya 

ITERA. Hal ini didukung dengan adanya penelitian sebelumnya yang dilakukan 

di kawasan ITERA [6] dan [7]. 

Fokus penelitian ini adalah meneliti lapisan tanah untuk mengetahui struktur 

lapisan bawah permukaaan dan penentuan lapisan akuifer di daerah kebun raya 

ITERA. Diharapkan informasi struktur lapisan bawah permukaan bisa digunakan 

sebagai acuan untuk rencana pembangunan fasilitas penunjang kebun raya 

ITERA. 

1.2  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian tugas akhir ini yaitu: 

1. Menentukan lapisan akuifer serta lapisan keras di kebun raya ITERA, dan  

2. Membuat model penampang 2D dari  data VES. 

1.3  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dari tugas akhir ini adalah menetukan kedalaman 

lapisan akuifer serta lapisan keras kebun raya ITERA dengan menggunakan data 

VES konfigurasi Wenner. 

1.4  Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui litologi lapisan bawah permukaan berdasarkan nilai 

distribusi resistivitas batuan dalam menentukan indikasi adanya lapisan 

akuifer dan lapisan keras. 

2. Untuk mengetahui dan memberikan informasi serta merekomendasikan  

keberadaan potensi mengenai letak dan kedalaman lapisan akuifer serta 

lapisan keras guna pembangunan fasilitas dikebun raya ITERA, dan 
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1.5  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir seperti berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai hal-hal yang melatar belakangi penelitian, 

tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian,metodologi dan  sistematika penulisan 

tugas akhir. 

BAB II TEORI DASAR 

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang berisikan teori-teori dasar 

untuk mendukung penulisan tugas akhir. 

BAB III TINJAUAN GEOLOGI  

Bab Tinjauan Geologi membahas tatanan tektonika Sumatra, fisiografi,statigrafi 

dan geologi regional pada daerah penelitian.  

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN  

Bab Metodologi ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, desain survei 

geolistrik, dan diagram alir penelitian dari tahap persiapan data, pengolahan data, 

sampai interpretasi data. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai hasil kurva VES dan penampang 2D. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penulisan tugas akhir,serta 

memberikan saran yang dapat memperbaiki tugas akhir. 
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