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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang sedang gencar dalam pembangunan infrastruktur 

secara merata sebagai penunjang perkembangan ekonomi yang terjadi. Pesatnya 

pembangunan infrastruktur secara nasional di Indonesia ini menyebabkan 

meningkatnya kebutuhan bahan bangunan yang diperlukan, termasuk Batuan 

Andesit.Batuan Andesit sebagai bahan bangunan dimanfaatkan sebagai pembentuk 

pondasi bangunan, pembuatan jembatan serta pengaspalan jalan. Meskipun 

meningkatnya kebutuhan Batuan Andesit, data BPS 2013-2015 menunjukkan bahwa 

peningkatan kebutuhan Batuan Andesit ini disertai dengan penurunan jumlah 

pengusaha batu andesit dan penurunan jumlah volume produksi batu andesit (Putra 

dkk., 2019). Maka dari itu dibutuhkan survei yang dapat digunakan dalam pencarian 

cadangan Batuan Andesit sehingga dapat memenuhi kebutuhan Batuan Andesit dalam 

pembangunan infrastruktur. 

Geofisika merupakan salah satu ilmu yang dapat digunakan dalam melakukan survei 

untuk mencari cadangan Batuan andesit. Geofisika adalah ilmu yang menerapkan 

prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah dalam bidang 

kebumian dengan menggunakan berbagai metode yang ada dalam geofisika (Santoso, 

2002). Salah satu metode geofisika tersebut adalah metode geolistrik resistivitas yang 

dapat digunakan dalam mencari cadangan Batuan Andesit. Metode geolistrik 

resistivitas merupakan sebuah metode yang menggunakan arus listrik yang 

diinjeksikan ke dalam tanah melalui elektroda arus sebagai penghantar, kemudian 

didapatkan nilai potensial dan nilai arus (Telford dkk., 1990). 

Metode geolistrik resistivitas sudah banyak digunakan dalam mencari atau 

mengidentifikasi batuan andesit seperti yang dilakukan oleh Pratama & Rustadi 

(2019) yang telah menggunakan metode geolistrik resistivitas dalam mengidentifikasi 

litologi batuan bawah permukaan dan fluida panas bumi Wai Ratai, Kecamatan 
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Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan 

batuan andesit memiliki nilai resistivitas lebih besar sama dengan 198 Ωm. Terdapat 

penelitian lainnya seperti yang dilakukan Munaji dkk (2013) yang menggunakan 

metode geolistrik resistivitas untuk menentukan nilai resistivitas batuan andesit pada 

Desa Polosiri, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Pada penelitian ini, batuan 

andesit memiliki nilai resistivitas 212 – 300 Ωm. 

Metode geolistrik resistivitas dapat digunakan dalam membuat pemodelan bawah 

permukaan bumi. Hasil pemodelan yang didapatkan tergantung dengan teknik 

pengukuran yang digunakan, salah satunya adalah teknik metode geolistrik Electrical 

Resistivity Tomography (ERT). ERT memberikan sayatan permukaan secara vertikal. 

Gambaran ini disebut juga sebagai pseudosection resistivity vertikal bawah 

permukaan. ERT ini dapat mengetahui gambaran lapisan batuan bawah permukaan 

dan ketebalan lapisan batuan pada lintasan pengukuran (Wijatmoko dkk., 2012). 

Daerah penelitian berada di daerah Kekatang, Kabupaten Pesawaran, Provinsi 

Lampung yang berada pada Formasi Aluvium (Qa) yang dibawahnya terdapat 

Formasi Hulusimpang (Tomh). Berdasarkan Mangga dkk (1993) Formasi Qa terdiri 

dari batuan kerakal, kerikil, pasir, lempung dan gambut dan Formasi Tomh terdiri 

dari batuan lava andesit basal, tuf dan breksi gunungapi terubah dengan lensa 

batugamping. Berdasarkan peta geologi yang ada dan permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian tugas akhir ini, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi Batuan Andesit di daerah Kekatang, Kabupaten Pesawaran,  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah berdasarkan kebutuhan 

batuan andesit yang merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam konstruksi 

bangunan dan bagaimana menentukan batuan andesit berdasarkan dari hasil 

pengukuran menggunakan metode geolistrik Electrical Resistivity Tomography 

(ERT) pada daerah Kekatang, Kabupaten Pesawaran. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Data yang digunakan merupakandata sekunder dari PT. Lampung Geosains 

Survei berupa 10 lintasan data resistivitas menggunakan metode geolistrik 

Electrical Resistivity Tomography (ERT) dengan konfigurasi Wenner; 

b. Zona titik pengukuran dibatasi dengan Formasi Aluvium pada daerah Kekatang, 

Kabupaten Pesawaran; 

c. Interpretasi difokuskan mengidentifikasi batuan andesit pada lapisan bawah 

permukaan; dan 

d. Hasil pemodelan Electrical Resistivity Tomography (ERT) menggunakan 

software Res2dinv. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan interpretasi litologi lapisan bawah permukaan dari pemodelan 

Electrical Resistivity Tomography (ERT); 

b. Mengidentifikasi daerahpersebaran batuan andesit pada daerah penelitian; dan 

c. Menghitung jumlah cadangan batuan andesit pada daerah penelitian. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah mendapatkan pemodelan Electrical Resistivity 

Tomography (ERT) lapisan bawah permukaan dan digunakan untuk mengidentifikasi 

persebaran dan menghitung jumlah cadangan batuan andesit pada daerah pengukuran 

metode geolistrik yang dikorelasikan dengan peta regional dan nilai resistivitas 

berdasarkan referensi. 
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1.6 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ms. Excel 

Ms. Excel digunakan untuk menghitung nilai resistivitas semu berdasarkan dari 

data pengukuran geolistrik yang dimiliki. 

2. Res2dinv 

Software ini digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemodelan ERT. 

3. Ms. Word 

Digunakan untuk membuat dan menyusun laporan penelitian tugas akhir yang 

dilakukan. 

4. Arcgis 

Digunakan dalam membuat Peta Geologi Regional, Peta Geologi Daerah 

Penelitian, Peta Daerah Penelitian, dan Peta Desain Akuisisi. 

5. Google Earth Pro 

Digunakan sebagai referensi untuk membuat Peta Daerah Penelitian dan Desain 

Akuisisi dimana koordinat lintasan pengukuran diplot kedalam Google Earth. 

6. Surfer 

Digunakan untuk membuat litologi batuan yang ada pada setiap hasil pemodelan 

ERT yang dimiliki. 

7. Sketch Up 

Digunakan untuk menggabungkan dan menyusun seluruh hasil penampang 

pemodelan ERT sesuai dengan desain akuisisi. 

8. Rockwork 

Digunakan untuk melakukan pemodelan 3D batuan andesit daerah penelitian. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, perangkat lunak dalam penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori ini berisi tentang pembahasan mengenai geologi regional 

daerah penelitian, geologi daerah penelitian, teori umum mengenai metode yang 

digunakan dalam penelitian, dan teori umum mengenai pengolahan dan 

pemodelan data yang digunakan dalam penelitian. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metode penelitian ini berisi tentang proses-proses dalam penelitian yang 

dilakukan, yang dibahas adalah waktu, tempat serta desain akuisisi, alat, bahan, 

prosedur, dan diagram alir dalam penelitian yang dilakukan. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil dan pembahasan ini berisi hasil dari pengolahan data dalam penelitian 

yang dilakukan serta melakukan interpretasi berdasarkan hasil pengolahan dan 

tujuan dari penelitian. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kesimpulan dan saran ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari 

hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan saran yang berhubungan dengan 

penelitian ini sehingga dapat lebih baik lagi. 

 


