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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Gunung Pancar terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, 

merupakan salah satu gunung yang memiliki potensi sumber daya panas bumi. Potensi 

tersebut ditunjukkan adanya tiga buah manifestasi mata air panas. Berdasarkan Soetoyo 

(2004), potensi panas bumi daerah Gunung Pancar memiliki sumber daya spekulatif 

sebesar 50 Mwe dan jumlah panas bumi hilang di permukaan berupa mata air panas 

sekitar 1,34 Kwh.  

 

Gunung Pancar terletak sebelah Baratdaya Gunung Gede memiliki sumber daya panas 

bumi yang telah dieksploitasi. Gunung Pancar dan Gunung Gede terletak pada formasi 

Jatiluhur yang merupakan pembentukan sedimen vulkanik tersier. Berdasarkan hasil 

penelitian Yunus Daud, dkk (2015), terdapat sistem hidrotermal pada Gunung Pancar 

yang ditunjukkan oleh adanya alterasi mata air panas dengan keterangan sebagai 

berikut Kawah Merah (T = 70°C), Kawah Putih (T = 51°C) dan Kawah Hitam (T = 

sekitar 50°C) dengan pH netral dan silika sinter. Manifestasi air panas merupakan 

bagian dari sistem hidrotermal yang berhubungan dengan daerah keluarnya air panas 

(discharge) yang diakibatkan oleh adanya struktur geologi kontak batuan. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui struktur dan memodelkan keterkaitan dua buah mata 

manifestasi air panas serta identifikasi arah aliran mata air panas di daerah Gunung 

Pancar. 

 

Pada penelitian ini untuk mengidentifikasi struktur geologi dan mengidentifikasi arah 

aliran air panas dan mengetahui keterkaitan dua buah mata air panas di daerah Gunung 

Pancar menggunakan metode resitivitas. Resistivitas atau tahanan jenis (ρ) sendiri 
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merupakan kemampuan suatu bahan atau medium untuk menghambat arus listrik. 

Metode resitivitas meupakan metode yang aktif karena parameter yang diukur yaitu 

nilai resistivitas merupakan respon batuan dengan menginjeksikan arus listrik ke 

bawah permukaan, dan mendapatkan nilai voltase sehingga mendapatkan nilai 

resitivitas batuan. Nilai resistivitas untuk masing-masing jenis batuan berbeda 

tergantung pada beberapa parameter seperti porositas, suhu, mineral penyusun, 

permeabilitas, litologi, struktur, suhu, tekanan dan fluida yang mengisi pori batuan. 

Parameter-parameter tersebut yang digunakan untuk mengkarakterisasi keadaan fisis 

bawah permukaan yaitu mengetahui struktur geologi dan memodelkan keterkaitan dua 

buah mata manifestasi air panas serta mengidentifikasi manifestasi mata air panas di 

daerah Gunung Pancar berdasarkan nilai resitivitas. 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini antara lain: 

1. Melakukan pemodelan 2D dan 3D resistivitas Gunung Pancar. 

2. Mengetahui struktur dan litologi batuan pada daerah Gunung Pancar. 

3. Mengidentifikasi aliran air panas dan keterkaitan dua sumber mata air panas 

Gunung Pancar dari pemodelan 2D dan 3D resistivitas. 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada Tugas Akhir ini: 

1. Bagaimana melakukan pengolahan data resitivitas melalui model 2D dan model 

3D? 

2. Bagaimana cara mengidentifikasi struktur dan litologi batuan berdasakan 

pemodelan 2D dan 3D resistivitas? 
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3. Bagaimana cara memodelkan keterkaitan dua buah mata manifestasi air panas 

serta mengidentifikasi aliran air panas melalui nilai resistivitas batuan bawah 

permukaan di daerah Gunung Pancar? 

 

 

1.4 Batasan Masalah  

 

Batasan masalah dalam Tugas Akhir ini: 

1. Tinjauan geologi regional daerah penelitian Gunung Pancar. 

2. Pengukuran geolistrik 2D menggunkan konfigurasi Dipol-Dipol sebanyak 5 line. 

3. Pemodelan bawah permukaan resistivitas dilakukan melalui model penampang 2D 

menggunakan RES2DINV dan model penampang 3D menggunakan software 

Oasis Montaj. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

 

Adapun sitematika penulisan dari tugas akhir ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan latar belakang tugas akhir, tujuan, rumusan masalah batasan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TEORI DASAR 

Pada bab ini diuraikan landasan teori yang berisikan teori-teori dasar untuk mendukung 

penulisan tugas akhir ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan pelaksanaan tugas akhir, yaitu waktu dan tempat pelaksanaan 

dan diagram alir pelaksanaan. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil pengolahan data, penampang model 2D dan model 3D serta 

pembahasan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang ditarik dari tugas akhir serta 

memberikan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi yang dipergunakan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir. 

 

LAMPIRAN 

Berisikan beberapa hal yang mendukung tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


