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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian serta Desain Akuisisi 

3.1.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini memulai proses akuisisi pada tanggal 25 November 2020 

dan lokasi penelitian terletak di Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Kabupaten 

Lampung Selatan. Lampung Selatan memiliki luas wilayah 2.007,01 Km2. Secara 

geografis, lokasi penelitian terletak pada 5°36’47.37” LS dan 105°38’17.95” BT. 

Lokasi penelitian berikut dapat ditunjukkan pada Gambar 3.1 di bawah ini. 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian Tugas Akhir 
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3.1.2 Desain Akuisisi 

Desain akuisisi geolistrik memiliki 9 titik sounding VES (GL.01-GL.09) dan 1 data 

logging. Konfigurasi yang digunakan yaitu konfigurasi schlumberger. Panjang 

lintasan AB/2 adalah 250 meter dan empat kali perubahan MN/2 yaitu 0.5 m, 5 m, 10 

m dan 25 m. Berdasarkan data logging dari daerah penelitian tugas akhir ini, yaitu 

dari PT. Sumber Agung Arta Jaya, sumur bor (SBP.135) dibor pada kedalaman 50 

meter untuk mendapatkan pendugaan air tanah. Desain akuisisi geolistrik pada daerah 

penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 3.2 di bawah ini. 

 

Gambar 3.2 Desain Akuisisi Geolistrik 
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3.2 Alat dan Bahan 

Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk pengukuran data geolistrik di 

lapangan, dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Peralatan Dan Bahan Akuisisi Geolistrik 

No. Nama Alat Gambar Kegunaan 

1.  Naniura (main unit) 

 

Merekam dan menampilkan 

nilai potensial (V) dan arus (I) 

2. 
Kabel Elektroda 

Arus dan Potensial 
 

Menyambungkan arus dan 

potensial antara elektroda 

dengan main unit 

3. Aki 

 

Sebagai sumber daya listrik 

yang digunakan 

4. Elektroda 

 

Elektroda arus digunakan 

untuk menyalurkan arus, 

sedangkan pada elektroda 

potensial untuk menerima 

tegangan yang terukur 

5. Multimeter 

 

Mengetahui nilai tegangan, 

resistensi, dan arus listrik 

6. HT (Handy Talkie) 

 

Untuk dapat berkomunikasi 

antar-pelaku akuisisi 

7 GPS 

 

Mengetahui titik koordinat 

akuisisi 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Pada penelitian tugas akhir ini, adapun prosedur penelitian yang dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Studi Literatur 

Pada tahap awal yaitu studi literatur mengenai konsep dasar dari penelitian tugas 

akhir ini, baik mengenai informasi geologi maupun geofisika. Kemudian mencari 

informasi mengenai metode geofisika yang berkaitan untuk daerah penelitian serta 

informasi pada geologi daerah penelitian. 

2. Geologi Regional 

Selanjutnya, mencari informasi geologi mengenai peta geologi regional dan 

kondisi geologi daerah penelitian.  

3. Akuisisi Geolistrik 

Pada tahap akuisisi geolistrik pada daerah penelitian ini, dilakukan pengukuran 

dengan 9 titik sounding di daerah penelitian dengan menggunakan konfigurasi 

schlumberger. Panjang lintasan AB/2 yaitu 250 meter dan empat kali perubahan 

MN/2 yaitu 0.5 m, 5 m, 10 m dan 25 m.  

4. Pengolahan Data 1D 

Pada tahap pengolahan data 1D menggunakan software IPI2WIN untuk 

mengetahui keberadaan akuifer, kedalaman serta ketebalan akuifer yang 

didapatkan dari hasil akuisisi geolistrik di daerah penelitian. 

5. Korelasi semua data VES (Penampang 2D) 

Setelah dilakukan pengolahan data 1D, kemudian dilakukan korelasi antara semua 

data akuisisi geolistrik VES menggunakan software Surfer 13 untuk membuat 

penampang 2D. 

6. Interpretasi 

Pada tahap ini, dari peta geologi regional daerah penelitian, data well logging 

daerah penelitian, dan hasil pengolahan data, selanjutnya melakukan interpretasi 

untuk mencari litologi bawah permukaan dan keberadaan zona akuifer pada daerah 

penelitian. 
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7. Kesimpulan 

Tahap akhir dari penulisan penelitian tugas akhir ini yaitu kesimpulan. 

Kesimpulan ditulis berdasarkan simpulan dari hasil yang telah didapatkan pada 

penelitian ini dan telah menjawab semua tujuan dari penelitian tugas akhir ini. 

 

3.4 Diagram Alir  

Pada proses pengerjaan penelitian tugas akhir, tahapan-tahapan yang dilakukan dapat 

ditunjukkan pada diagram alir penelitian dari Gambar 3.3 di bawah ini. 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian. 


