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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Eksplorasi merupakan kegiatan penyelidikan lapangan untuk mengumpulkan data 

atau informasi terkait kemungkinan keberadaan sumber daya alam di suatu daerah 

(Jamil, 2014). Kegiatan eksplorasi penting dilakukan sebelum adanya kegiatan 

eksplotasi bahan tambang untuk mengetahui keberadaan bahan galian yang 

penyebarannya tidak merata dan mengurangi resiko kegagalan, kerugian materi, 

kecelakaan kerja serta kerusakan lingkungan. Eksplorasi dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung, dimana pada eksplorasi secara langsung yang 

dimaksud adalah pemetaan langsung atau pemboran, sedangkan eksplorasi secara 

tidak langsung dapat berupa survei geofisika atau geokimia. Metode eksplorasi 

geofisika digunakan untuk mengidentifikasi, menentukan lokasi, ukuran, bentuk, 

letak, sebaran, kuantitas dan kualitas suatu endapan di permukaan atau di bawah 

permukaan bumi berdasarkan besaran-besaran fisika yang ada. Tujuan eksplorasi 

geofisika dilakukan yaitu untuk membuat model bawah permukaan bumi dengan 

mengandalkan data lapangan yang diukur pada permukaan bumi dari ketinggian 

tertentu. 

Batuan andesit  salah satu komoditi bahan galian tambang yang banyak dibutuhkan 

oleh masyarakat, salah satunya sebagai bahan bangunan, batu belah, pondasi jalan 

dan bangunan dengan syarat mutu dari batuan tersebut. Batuan andesit termasuk 

batuan vulkanik yang bersifat massif, dan keras serta mengandung komposisi kimia 

Silika (SiO2) sebesar 62,30% (Sariisik dkk., 2011). Kebutuhan akan batuan andesit 

saat ini terus meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan, salah satunya di 

Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Utara termasuk penghasil batuan andesit 

di Provinsi Lampung dengan perkiraan potensi menurut Rencana Program Investasi 

Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Lampung Utara pada 

tahun 2014 sebesar 2.791.067,50 m3. Potensi terbesar berada di Kecamatan 

Kotabumi (1.212.500 m3), Abung Barat (648.000 m3) dan Tanjung Raya (416.000 

m3) (RPIJM, 2014). Dengan potensi andesit yang begitu besar tersebut pada daerah 

Lampung Utara sehingga perlu dilakukan eksplorasi agar dapat memanfaatkan 

batuan andesit secara optimal. Eksplorasi batuan andesit dapat dilakukan dengan 



 

2 
 

metode geofisika yang mampu menentukan persebaran lapisan batuan andesit di 

bawah permukaan. Metode geofisika yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode geolistrik Electrical Resistivity Tomography (ERT). Metode geolistrik ERT 

adalah metode geofisika yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kondisi 

geologi bawah permukaan berdasarkan sifat kelistrikan batuannya. Pada prinsipnya 

metode geolistrik ERT mengukur respon berupa potensial listrik pada 2 elektroda 

potensial akibat arus yang diinjeksikan ke bumi melalui elektroda arus. Metode ini 

dipilih karena efisiensi kerjanya yang tinggi, biaya yang murah dan akurasi 

pemetaan secara vertikal dan lateral yang tinggi. 

Penelitian terkait identifikasi andesit menggunakan metode geolistrik sebelumnya 

pernah dilakukan oleh Rasimeng dkk., (2007) mengenai identifikasi struktur batuan 

besement sepanjang jalan Provinsi di daerah potensi longsoran Sumberjaya, 

Lampung Barat. Dari penelitiannya didapatkan bahwa batuan andesit memiliki nilai 

resistivitas berkisar lebih dari 500 Ωm yang diidentifikasikan sebagai batuan 

basement pada daerah tersebut. Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Sarkowi 

dkk., (2018) mengenai analisis kerentanan lahan berdasarkan tingkat kemiringan 

lereng dan kedalaman bidang gelincir di Desa Batu Keramat, Kecamatan Kota 

Agung Timur, Tanggamus. Dari penelitian ini diketahui resistivitas batuan andesit 

berkisar 1.000 – 2.100 Ωm, dimana batuan andesit berperan sebagai batuan dasar. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi 

persebaran batuan andesit dan estimasi jumlah potensinya pada daerah Kecamatan 

Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. Pengukuran geolistrik ERT dilakukan 

dengan menggunakan konfigurasi Wenner. Konfigurasi ini memiliki keunggulan 

yaitu akurasi pembacaan potensial lebih baik karena elektroda potansial relatif 

dekat dengan elektroda arus sehingga nilainya relatif besar. Hasil dari penelitian ini 

berupa pemodelan dua dimensi (2D) yang menggambarkan litologi batuan di bawah 

permukaan bumi serta persebaran dari lapisan batuan andesit pada daerah penelitian 

dan mengkorelasikan data 2D menjadi tiga dimensi (3D) untuk mengetahui estimasi 

volume dan jumlah potensi batuan andesit pada daerah penelitian. Penelitian ini 

penting untuk dilakukan sebagai tahap awal eksplorasi batu andesit di daerah 

penelitian. Selain itu belum ada penelitian terkait batuan andesit di sekitar daerah 
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penelitian sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian 

berikutnya. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah penelitian Tugas Akhir ini terdapat beberapa rumusan 

masalah, antara lain : 

1. Apa saja lapisan penyusun batuan (litologi) yang ada pada daerah penelitian 

berdasarkan nilai resistivitas batuannya? 

2. Bagaimana mengidentifikasi persebaran batuan andesit pada daerah penelitian 

berdasarkan pemodelan 2D dan 3D? 

3. Berapa estimasi jumlah potensi batuan andesit yang ada pada daerah penelitian 

tersebut? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan pada penelitian Tugas Akhir ini yaitu mengetahui nilai resistivitas batuan 

andesit pada daerah Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. 

Membuat pemodelan 2D dan 3D dari data lapangan untuk dapat mengidentifikasi 

lapisan bawah permukaan, mendapatkan persebaran dan mengetahui estimasi 

jumlah potensi batuan andesit yang dapat dimanfaatkan di daerah penelitian. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan lapisan penyusun batuan (litologi) daerah penelitian berdasarkan 

nilai resistivitas batuannya; 

2. Mengidentifikasi persebaran batuan andesit pada daerah penelitian 

berdasarkan pemodelan 2D dan 3D; dan 

3. Menentukan estimasi jumlah potensi batuan andesit yang ada pada daerah 

penelitian tersebut. 
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1.5  Manfaat 

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Didapatkan litologi yang menyusun daerah penelitian berdasarkan nilai 

resistivitas batuannya; 

2. Mendapatkan pola persebaran batuan andesit yang ada pada daerah penelitian 

berdasarkan pemodelan 2D dan 3D; dan 

3. Mendapatkan estimasi potensi batuan andesit di daerah penelitian sebagai 

survei awal eksplorasi andesit. 

 

1.6  Perangkat Lunak 

Proses pengolahan data dalam penelitian tugas akhir ini menggunakan beberapa 

perangkat lunak. Perangkat lunak tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Microsoft Excel, berfungsi sebagai pengolahan data 2D untuk mendapatkan 

nilai resistivitas semu; 

2. Software Res2DInv, berfungsi sebagai pengolahan data ERT untuk 

mendapatkan penampang model bawah permukaan 2D; 

3. Software Voxler 4, berfungsi sebagai pengolahan data lanjutan untuk 

mendapatkan pemodelan 3D yang menunjukkan persebaran dan volume batuan 

di bawah permukaan; 

4. Google Earth dan ArcGIS 10.3, berfungsi untuk memplot lokasi titik 

pengukuran, membuat desain survei dan peta geologi regional; dan 

5. Microsoft Word, berfungsi untuk membantu dalam penyusunan laporan tugas 

akhir. 

 

 

 

 

 

 

 


