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BAB III METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian serta Desain Akuisisi 

3.1.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini dilakukan pada tanggal 24 Desember 2020 dan 

daerah penelitian ini terletak di Desa Sidoharjo, Way Panji, Lampung Selatan. 

Peta lokasi penelitian tugas akhir ini ditunjukkan pada (Gambar 3.1) berikut. 

 

Gambar 3.1 Peta lokasi penelitian tugas akhir 

 

3.1.2 Desain Akuisisi 

Penelitian tugas akhir ini memiliki 9 titik sounding VES dengan 1 data 

logging. Pengukuran penelitian tugas akhir ini menggunakan konfigurasi 

Schlumberger dan memiliki total panjang lintasan AB/2 adalah 250 meter 

untuk setiap titik sounding. Kemudian untuk MN/2 terdapat empat kali 

perubahan yaitu pada 0,5; 5; 20; dan 25 meter. Data pendukung yang 

digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah data sumur bor yang 

didapatkan dari PT. Sumber Agung Arta Jaya. Untuk desain akuisisi penelitian 

tugas akhir ini dapat ditunjukkan pada (Gambar 3.2) berikut. 
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Gambar 3.2 Desain akuisisi 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir 

ini: 

1. Naniura (main unit) digunakan untuk memberikan nilai potensial (V) dan 

arus (I). 

2. Dua buah multimeter. 

3. Dua buah elektroda arus berfungsi untuk mengalirkan arus. 

4. Dua buah elektroda potensial berfungsi untuk menerima tegangan yang 

terukur. 

5. Empat buah penjepit kabel. 

6. Dua gulung kabel arus sepanjang 250 meter. 

7. Dua gulung kabel potensial sepanjang 250 meter. 

8. Empat buah palu elektroda digunakan untuk menancapkan elektroda ke 

tanah atau bawah permukaan. 

9. Dua buah meteran digunakan untuk mengukur panjang lintasan. 

10. GPS digunakan untuk menentukan koordinat lokasi pengukuran. 

11. Aki digunakan sebagai sumber arus. 

12. Handy Talk (HT). 

13. Laptop digunakan untuk mencatat dan melihat hasil pengukuran secara 

digital. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Berikut ini adalah prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Pada tahapan awal penelitian, penting untuk melakukan studi literature tentang 

informasi penelitian yang terkait dengan topi penelitian, serta informasi yang 

dibutuhkan dari daerah penelitian untuk melakukan penelitian, seperti informasi 

geologi daerah penelitian. 

2. Geologi Regional 

Berdasarkan studi literature yang telah dilakukan, diperoleh informasi geologi di 

daerah penelitian, dengan bertujuan untuk mempermudah mencari informasi 

untuk hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil dan interpretasi. 

3. Akuisisi Geolistrik 

Pada tahap akuisisi geolistrik, dilakukan pengukuran dengan sembilan titik 

sounding di daerah penelitian dengan menggunakan konfigurasi Schlumberger. 

Akuisisi geolistrik ini mempunyai panjang lintasan AB/2 adalah 250 meter untuk 

setiap titik sounding. 

4. Data Lapangan 

Data yang diperoleh pada saat melakukan akuisisi geolistrik di lapangan diinput 

ke software Microsoft Excel. Data lapangan yang didapatkan adalah nilai arus (I) 

dan nilai potensial (V). Kemudian pada Microsoft Excel akan dilakukan 

pengolahan data untuk menghitung nilai resistivitas semu. Dan pada penelitian ini 

digunakan K dari konfigurasi Schlumberger yakni     *
     

  
+. 

5. Pengolahan Data 

Dalam penelitian tugas akhir ini pengolahan data dilakukan pada Microsoft Excel 

untuk menghitung harga resistivitas semu. Kemudian setelah diolah di Microsoft 

Excel, dilakukan pemodelan 1D menggunakan software IP2WIN. Lalu dilanjutkan 

dengan melakukan pemodelan 2D menggunakan software Surfer13. 
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6. Interpretasi 

Untuk interpretasi pada penelitian ini adalah berdasarkan data interpretasi 

geolistrik dan terdapat juga data pendukung berupa data log pada sumur bor (SBP 

130) di Desa Sidoharjo yang didapatkan dari PT. Sumber Agung Arta Jaya. 

Penentuan litologi dan keberadaan potensi akuifer ini dibantu dengan hasil 

logging dari sumur bor air. 

7. Kesimpulan 

Untuk kesimpulan sendiri yang merupakan tahapan akhir dari penulisan penelitian 

tugas akhir ini ditulis berdasarkan hasil yang telah diperoleh dan menjawab dari 

tujuan dari penelitian ini. 

 

3.4 Diagram Alir Penelitian 

Adapun tahapan yang dilakukan pada proses pengerjaan penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.3 Diagram alir penelitian 

  


