
 

1 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air panas yang keluar dari mata air panas (hot spring) merupakan salah satu 

manifestasi dari energi panas bumi. Air panas itu sendiri merupakan air yang 

timbul dipermukaan yang berasal dari air tanah di kerak bumi yang telah 

mengalami pemanasan secara geothermal. Pada umumnya mata air panas tersebut 

berasal dari adanya kontak antara magma dari gunung berapi dengan air tanah 

sehingga mengalami peningkatan temperatur, adanya struktur geologi seperti 

rekahan atau patahan pada permukaan bumi yang menyebabkan timbulnya 

manifestasi mata air panas dipermukaan.  

Salah satu daerah di provinsi Lampung, yaitu Desa Merakbatin Kecamatan 

Natar, Lampung Selatan memiliki sumber atau mata air panas yang telah 

dimanfaatkan secara langsung (direct use) sebagai tempat  wisata pemandian air 

panas. Mata air panas Natar  ini tergolong cukup unik dibandingkan mata air 

panas lainnya karena mata air panas Natar ini muncul pada daerah yang jauh dari 

pegunungan api seperti mata air panas biasanya sehingga diperkirakan mata air 

panas Natar ini memiliki keterkaitan dengan aktivitas Sesar Panjang-Lampung 

yang diduga sebagai sesar aktif (Suharno, 2012).  

Menurut pengelola wisata pemandian Way Panas Natar, daerah ini memiliki 

sembilan mata air yang telah mengeluarkan semburan air panas selama ratusan 

tahun yang lalu langsung dari dalam bumi. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal 

dkk (2019) tentang geokimia air pada Pemandian Way Panas Natar menunjukan 

temperatur air 45-54°C dengan pH netral, bertipe bicarbonat -steamheated water 

(kondensasi uap geotermal ke air tanah dangkal), dan berasal dari air meteorik. 

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan di pemandian Way Panas Natar 

dilakukan oleh Karyanto dkk. (2017) yaitu tentang studi konduktivitas pada 

batuan area manifestasi air panas Natar sebagai zona outflow sistem panas bumi 

Way Ratai, Lampung. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa konduktivitas 

batuan pada pemandian Way Panas Natar memiliki nilai 0,155 – 1,035 W/mK 
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yang termasuk dalam kategori nilai konduktivitas yang kecil sehingga 

permeabilitas batuan yang terdapat pada manifestasi air panas Natar termasuk 

zona permeabilitas rendah yang mengindikasikan bahwa manifestasi pada lokasi 

ini merupakan zona outflow dari sistem panas bumi Way Ratai. Penelitian lainnya 

juga pernah dilakukan oleh Iqbal dkk. (2019) menggunakan metode gaya berat 

untuk mengidentifikasi struktur geologi yang ada pada daerah manifestasi air 

panas Natar. Hasil dari penelitian ini didapatkan struktur geologi  berupa sesar 

normal berarah utara-selatan dan baratlaut-tenggara yang membentuk struktur 

horst dan graben. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi persebaran air panas di 

Pemandian Way Panas Natar. Pentingnya mengidentifikasi persebaran air panas 

ini untuk mengembangkan potensi-potensi terdapatnya sumber manifestasi mata 

air panas baru yang belum ditemukan guna mengembangkan wisata pemandian 

Way Panas Natar menjadi lebih optimal. Untuk mengetahui persebaran air panas 

maka perlu diketahui keadaan bawah permukaannya, Salah satu metode geofisika 

yang digunakan untuk mengetahui keadaan bawah permukaan didaerah penelitian 

yaitu metode  geolistrik.  

Metode geolistrik merupakan metode geofisika yang digunakan untuk 

mempelajari keadaan bawah permukaan dengan cara mempelajari sifat aliran 

listrik di dalam batuan di bawah permukaan bumi melalui nilai resistivitas. Nilai 

resistivitas pada setiap lapisan batuan memiliki nilai yang berbeda-beda 

tergantung pada jenis material penyusunnya, kandungan air dalam pori-pori 

batuan, sifat kimia air dan porositas batuan. Nilai resistivitas inilah yang 

digunakan untuk membuat penampang bawah permukaan untuk mengetahui 

persebaran air panas di Pemandian Way Panas Natar. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Adapaun tujuan dari penelitian tugas akhir ini : 

1. Membuat penampang resistivitas 2D bawah permukaan menggunakan data 

geolistrik konfigurasi dipol-dipol.  

2. Mengidentifikasi persebaran air panas di pemandian Way Panas Natar 

menggunakan metode geolistrik dengan konfigurasi dipol-dipol. 

3. Mengidentifikasi struktur bawah permukaan yang mengontrol sistem 

panas bumi di pemanadian Way Panas Natar. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat penampang resistivitas 2D bawah permukaan 

menggunakan data geolistrik konfigurasi dipol-dipol 

2. Bagaimana mengetahui persebaran air panas dipemandian Way Panas 

Natar menggunakan data geolistrik dengan konfigurasi dipol-dipol. 

3. Bagaimana struktur bawah permukaan yang mengontrol sistem panas bumi 

pada daerah penelitian.  

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan pada pemandian Way Panas Natar seluas 250m x 

300m yang terdiri dari 3 lintasan dengan arah barat-timur. 

2. Data geolistrik yang digunakan merupakan data geolistrik konfigurasi 

dipol-dipol yang diambil oleh Bapak Dr. Nono Agus Santoso, S.Si.,M.T. 

beserta tim. 

3. Penampang resistivitas 2D bawah permukaan dibuat berdasarkan data 

resistivitas yang diolah dengan menggunakan software Res2Dinv. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sitematika penulisan dari tugas akhir ini adalah:  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini diuraikan masalah yang melatarbelakangi penelitian, tujuan 

penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II TEORI DASAR  

Pada bab ini diuraikan landasan teori yang berisikan dasar teori yang  

mendukung penulisan tugas akhir ini.  

 

BAB III TINJAUAN GEOLOGI 

Pada bab ini diuraikan tatanan tektonika sumatera,geologi regional, dan 

geologi lokal daerah penelitian tugas akhir ini. 

 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini berisikan desain akuisisi dan tahap pengolahan data geolistrik. 

 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisikan hasil pengolahan data geolistrik dan pembahasan dari 

hasil pengolahan data geolistrik.  

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian tugas akhir yang telah 

dilakukan serta saran yang diberikan penulis untuk penelitian ke depannya. 
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