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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan referensi yang telah dibaca dapat diketahui bahwa air memiliki peran 

penting dalam kehidupan sehari-hari sehingga pada dasarnya semua makhluk hidup 

membutuhkan air. Adapun sumber daya air yang diperoleh berupa air tanah yang 

letaknya di permukaan dan di dalam. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui 

bahwasanya kualitas air tanah yang letaknya di dalam lebih baik daripada yang 

letaknya ada di permukaan. Saat ini pertumbuhan penduduk semakin pesat sehingga 

mengakibatkan ketersediaan air semakin terbatas. Hal ini tentunya menyebabkan 

adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya air 

sehingga dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan (Krisna, 2019). 

Setelah melihat permasalahan yang ada maka perlu dilakukan penyediaan sumber air 

bersih untuk penduduk (Yanuarti, 2014). Maka dari itu perlu dilakukan identifikasi 

untuk mengetahui persebaran air tanah berdasarkan kedalaman tertentu dan kondisi 

bawah permukaan. 

Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui persebaran air tanah dan kondisi 

bawah permukaan tentunya dapat menggunakan metode geolistrik di mana metode ini 

dapat membantu dalam proses eksplorasi air tanah yaitu dengan mengalirkan arus ke 

dalam bumi sehingga variasi resistivitas yang dimiliki oleh suatu bahan dapat 

memberikan gambaran struktur yang dilalui arus tersebut (Telford dkk., 1990). 

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wilyan dkk. (2019), contoh 

penggunaan metode resistivitas bertujuan untuk menyelidiki litologi di bawah 

permukaan yang nantinya berguna dalam menentukan keberadaan air tanah. Hasil 

penelitian di daerah Kabupaten Pesawaran memperoleh litologi berupa lempung, 

pasir, dan tuff dengan nilai resistivitas sebesar 6-50 Ωm. Penelitian lain juga pernah 

dilakukan oleh Rizka dan Setiawan (2019), mengenai investigasi lapisan akuifer 
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berdasarkan data Vertical Electrical Sounding (VES) di Institut Teknologi Sumatera. 

Dari penelitian ini diketahui bahwa pasir tuff memiliki resistivitas 20-80 Ωm, dengan 

ditemukannya pasir tuff menunjukkan adanya akuifer pada daerah penelitian. 

Adapun fokus penelitian kali ini yaitu dapat melihat persebaran air tanah dan kondisi 

bawah permukaan menggunakan metode geolistrik Vertical Electrical Sounding 

(VES) di Kecamatan Tegineneng, Pesawaran di mana diharapkan informasi tersebut 

dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan penelitian berikutnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana litologi batuan di bawah permukaan dari data Vertical Electrical 

Sounding (VES)? 

2. Bagaimana identifikasi keberadaan air tanah yang ada di Kecamatan Tegineneng 

menggunakan metode geolistrik VES konfigurasi Schlumberger? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan raw data geolistrik 1D berupa data geolistrik yang 

akan diolah, dan 

2. Untuk bagian yang diteliti yaitu litologi batuan di lapisan bawah permukaan 

berupa keberadaan air tanah di Kecamatan Tegineneng berdasarkan hasil 

interpretasi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui keberadaan air tanah yang ada di Kecamatan Tegineneng 

menggunakan metode geolistrik Vertical Electrical Sounding (VES) konfigurasi 

Schlumberger. 
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2. Mengidentifikasi keberadaan air tanah yang ada di Kecamatan Tegineneng 

menggunakan metode geolistrik Vertical Electrical Sounding (VES) konfigurasi 

Schlumberger. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini supaya dapat memberikan informasi mengenai keberadaan 

air tanah yang ada di Kecamatan Tegineneng, selain itu juga dapat menjadi referensi 

dalam aplikasi metode geofisika. 

 

1.6 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Microsoft Excel 

Microsoft Excel membantu dalam proses pengolahan data untuk mencari nilai 

yang akan diinput pada software IP2WIN seperti AB/2, MN, dan resistivitas semu. 

2. IP2WIN 

IP2WIN membantu dalam proses pengolahan data Vertical Electrical Sounding 

(VES) di mana hasil yang diperoleh nantinya dapat berupa kurva sounding dan 

litologi batuan di lapisan bawah permukaan. 

3. Google Earth 

Google Earth membantu dalam proses pembuatan desain akuisisi geolistrik. 

4. QGIS 

QGIS membantu dalam proses pembuatan peta regional dan peta daerah 

penelitian. 

5. Surfer 

Surfer membantu dalam proses pembuatan profil 2D pada daerah penelitian. 

6. Microsoft Word 

Microsoft word berfungsi menyusun laporan penelitian tugas akhir. 

 

 

 


