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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Geoteknik merupakan salah satu cabang ilmu geologi yang berkaitan dengan 

pembangunan yang berkelanjutan. Ilmu geoteknik ini dapat digunakan untuk 

mencapai keberhasilan dalam sebuah pembangunan infrastruktur yang kuat dan 

aman dari ancaman kerusakan. Infrastruktur yang dimaksud berupa: bangunan yang 

berhubungan dengan fondasi, jembatan, bangunan (rumah / kantor), jalan raya, 

dinding penahan, tanggul, saluran irigasi, dan juga terowongan (Arsyad, 2017). 

Lampung City Superblock merupakan salah satu program superblok persembahan 

dari PT. Budi Graha Realty yang dimana merupakan anak perusahaan dari Sungai 

Budi Grup (BW). Pada perencanaannya proyek superblok ini akan dibangun mall, 

apartemen, hotel, dan juga kantor yang saling berintegrasi dalam satu Kawasan. 

pada bagian pembangunannya proyek ini menggandeng salah satu kontraktor 

nasional yaitu PT Nusa Raya Cipta Tbk. Terdapat beberapa tahap dalam 

pembangunan superblok ini, yaitu tahap 1 yang merupakan pembangunan rumah 

sakit Budi Medika dan tahap 2 yang merupakan pembangunan mall dan apartment. 

Hingga bulan juli 2020 proses pembangunan proyek ini sudah mencapai 8,99% 

adapun perkembangan saat ini sedang dalam tahap pengeboran bore pile dan 

pembesian. 

Pada 2 juni 2016 salah satu bagian dari gedung kembar Menara Permata Bank di 

kawasan bintaro mengalami roboh yang diindikasikan karena kegagalan struktur. 

Robohnya bangunan tersebut karena terindikasi tidak dilakukannya penelitian 

bawah permukaan secara maksimal sehingga menyebabkan minimnya informasi 

Gambar 1.1 Tahap Pembangunan Proyek Lampung City Superblock 

(Ssci, 2019). 
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yang mengakibatkan struktur yang terbangun menjadi miring dan terdapat potensi 

mengalami penurunan (Hilda, 2016). Dalam pembangunan sebuah gedung 

diperlukan perencanaan pembangunan yang matang karena sangat banyak 

kecelakaan yang disebabkan akibat kurangnya kualitas persiapan. Salah satu 

kecelakaan yang sering terjadi dalam sebuah pembangunan adalah potensi 

settlement (penurunan) ketika diberi beban. Masalah tersebut dapat diakibatkan 

karena minimnya informasi bawah permukaan tanah sehingga menyebabkan 

kesalahan teknisi saat meletakan landasan fondasi, dan Penempatan landasan 

fondasi diatas lapisan keras merupakan salah satu solusi dari permasalahan tersebut. 

Terdapat berbagai macam metode geofisika yang dapat digunakan untuk 

mengetahui keberadaan lapisan keras pada suatu daerah, Salah satunya adalah 

metode geolistrik.  Prinsip dari metode geolistrik adalah menginjeksikan sebuah 

arus listrik dari permukaan menggunakan elektroda arus dan nilai potensi nya akan 

dicatat oleh sebuah receiver yang dimana receiver tersebut berupa elektroda 

potensial (Samouelian dkk., 2005). Dengan menerapkan metode ini kita dapat 

mengaplikasikannya untuk menginvestigasi mineral, pertambangan dan juga di 

bidang geoteknik (Schepers, 2001). 

Penelitian mengenai lapisan keras menggunakan metode geolistrik resistivitas 

sebelumnya telah dilakukan oleh arfanton pada tahun 2021 tentang investigasi 

lapisan keras di gelanggang olahraga ITERA. Dari penelitian tersebut diketahui 

bahwa lapisan keras di ITERA memiliki nilai resistivitas sebesar 28,2 – 75,8 Ωm 

yang merupakan lapisan pasir tuffan dengan kedalaman 13,9 m menerus hingga 

23,9 m. Lapisan keras yang termasuk dalam litologi pasir tufan yang padat dan 

kompak mengakibatkan porositas dan permeabilitas yang buruk. Daerah penelitian 

tersebut berada dalam formasi Lampung (Qtl) yang didominasi oleh batuan tuff, 

batu lempung tufan dan pasir tufan. 

Adapun tujuan dari penelitian kali ini adalah menentukan lapisan keras pada daerah 

pembangunan Lampung City Superblock berdasarkan data geolistrik resistivitas dan 

akan dikorelasikan dengan data Standard Penetration Test (SPT). Dikarenakan 

pada tahap awal pembangunan tidak melakukan survei geolistrik secara khusus, 
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penulis berpendapat bahwa perlu dilakukannya penelitian ini dengan harapan hasil 

dari penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan kedepannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa rumusan 

masalah, antara lain : 

1. Apa saja batuan penyusun di sekitar daerah penelitian? 

2. Bagaimana cara mengaplikasikan metode geolistrik resistivitas di bidang 

geoteknik? 

3. Bagaimana persebaran lapisan keras yang ada pada daerah penelitian? 

1.3 Batasan masalah 

Batasan dari penelitian ini adalah melakukan akuisisi data di sekitar pembangunan 

Lampung City Superblock sejumlah 3 lintasan. Selanjutnya adalah melakukan 

pengolahan 2 dimensi untuk dikorelasikan dengan data SPT sehingga akan 

didapatkan informasi persebaran lapisan keras disekitar daerah penelitian. 

1.4 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Mengidentifikasi litologi bawah permukaan berdasarkan nilai resistivitas; dan   

2. Mengidentifikasi persebaran lapisan keras disekitar pembangunan Lampung 

City Superblock. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tugas akhir ini adalah memberikan informasi tentang 

keberadaan lapisan keras yang dapat digunakan untuk menentukan konstruksi 

fondasi pada pembangunan Lampung City Superblock. 

1.6 Perangkat Lunak 

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan beberapa perangkat lunak yang 

dapat menunjang penelitian, di antaranya: 

1. Microsoft Word, digunakan dalam menyusun laporan tugas akhir; 

2. Microsoft Excel, digunakan dalam penyusunan data dan merupakan tahap 

awal pengolahan sebelum Res2DInv; 
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3. Res2DINV, digunakan dalam melakukan inversi dan menampilkan bentuk 

penampang; dan 

4. Qgis, digunakan dalam pembuatan peta geologi daerah penelitian maupun 

desain akuisisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


