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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) adalah sebuah perguruan tinggi yang 

berlokasi di Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. 

Pendirian ITERA bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daya tampung 

mahasiswa perguruan tinggi di Sumatera. ITERA memiliki lahan sangat luas yaitu 

sekitar 275 ha. Ketersediaan lahan yang siap bangun dan sangat luas tersebut 

ditargetkan mampu menampung sebanyak 64.000 mahasiswa untuk 25 tahun 

kedepan. Sebagai kampus negeri yang sedang berkembang, ITERA banyak 

membangun infrastruktur yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan akademik 

dan non-akademik seperti, pembangunan gedung kuliah yang dilengkapi dengan 

laboratorium dan ruang pelayanan administrasi, gedung perkantoran, sarana ibadah, 

asrama mahasiswa, kantin, pembangunan sistem informasi dan komunikasi, klinik, 

dan lainnya yang sedang dipersiapkan. Rencana jangka panjang pengembangan 

ITERA dan masterplan percepatan pembangunan ITERA terus dilakukan untuk 

mengimbangi jumlah mahasiswa yang semakin bertambah setiap tahunnya.  

Dalam dunia pembangunan, sering terjadi kegagalan karena pemanfaatan 

tanah yang kurang efektif termasuk dalam pembangunan gedung perkuliahan. 

Tanah mempunyai peranan penting pada suatu konstruksi. Tanah adalah pondasi 

pendukung dalam suatu bangunan. Perlu pengertian yang mendalam mengenai 

fungsi-fungsi serta sifat tanah bila dilakukan pembebanan terhadapnya. Suatu 

bangunan berdiri di atas tanah akan menimbulkan beban terhadap bawah tanah. 

Tanah akan mengalami tegangan tergantung beban pikul dan luas pondasi. Sebagai 

akibat terjadinya tegangan bawah tanah, maka akan timbul perubahan bentuk 

(deformasi) yang akan menimbulkan penurunan terhadap bangunan. 

 Pentingnya survei sebelum pembangunan dapat memperkecil potensi 

kegagalan pembangunan tersebut. Salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan 

dalam suatu pembangunan yaitu dengan melakukan survei geofisika dan geoteknik 

menggunakan metode geolistrik dan SPT (Standard Penetration Test). Geolistrik 
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dan SPT memiliki tujuan yang sama yaitu mengetahui lapisan keras bawah 

permukaan. SPT memberikan informasi arah vertikal sedangkan untuk 

memperkirakan penyebaran karakteristik tanah, diperlukan suatu metode survei 

seperti metode geolistrik. Metode ini menghasilkan nilai resistivitas yang berbeda-

beda pada setiap batuan sehingga dapat digunakan sebagai penentuan pondasi 

bangunan. Oleh karena itu, keduanya memiliki hubungan untuk mengetahui lapisan 

keras bawah tanah dengan cara yang berbeda. Sehingga diharapkan dapat 

memperkuat hasil penelitian.  

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkorelasikan geolistrik dan 

SPT. Pazha dkk. (2019) melakukan identifikasi struktur keras bawah permukaan 

menggunakan korelasi geolistrik dan data SPT untuk meletakan pondasi jalan toll 

lintas Sumatera, Lampung Selatan. Hasil menunjukkan, lapisan keras bawah 

permukaan memiliki nilai resistivitas diatas 250 Ωm dan nilai N-SPT diatas 50 

diidentifikasi sebagai lapisan pasir halus yang mengandung krikil, batu pasir breksi, 

dan batu granodiorite yang ditemukan mulai dari kedalaman 0–25 m. Shobibah 

(2018) mengidentifikasi struktur bawah permukaan dengan menggunakan 

geolistrik dan data SPT di jalan tol Manado-Bitung. Hasil korelasi dari geolistrik 

dengan N-SPT pada kedalaman 20 m memiliki nilai resisitivitas >500 Ωm dan N-

SPT sekitar >50. Hal ini dapat diketahui bahwa jika nilai resistivitas batuan yang 

diperoleh semakin tinggi, maka N-SPT yang diperoleh juga semakin tinggi. 

Struktur lapisan bawah permukaan yang teridentifikasi oleh geolistrik dan SPT 

tersebut merupakan jenis tanah berbutir kasar dan dapat dikategorikan tanah padat 

yang cocok digunakan untuk pondasi tanah dalam pembangunan overpass di jalan 

tol Manado-Bitung. Adeoti dkk. (2013) menginvestigasi bawah permukaan tanah 

menggunakan geolistrik dan SPT sebagai panduan untuk instalasi pipa di 

Semenanjung Lekki, Lagos. Temuan penelitian menunjukkan lapisan bawah 

permukaan adalah pasir dengan resistivitas tinggi dan N-SPT 50 diindikasikan pasir 

sangat padat yang menunjukkan bahwa lapisan ini tidak menyebabkan korosi pada 

pipa yang terkubur. 

Hasil geolistrik di suatu daerah dapat dijadikan acuan untuk penelitian di 

daerah lain yang dapat digunakan sebagai studi literatur. Namun tidak bisa 

disamakan karena kondisi daerah penelitian belum tentu sama, maka dari itu 
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perlunya data penguat seperti SPT untuk memastikan detail jenis material yang 

terdapat pada wilayah lokasi penelitian. Sebelumnya di Institut Teknologi Sumatera 

belum pernah dilakukan penelitian menggunakan data VES dan SPT untuk 

mengetahui lapisan keras. Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi lapisan keras 

pada Kompleks Laboratorium Teknik dengan menggunakan data VES dan SPT di 

Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya digunakan untuk meminimalisir 

kegagalan bangunan. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas tujuan yang ingin 

dicapai dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan lapisan keras dari data geolistrik dan SPT. 

2. Mengidentifikasi korelasi model geolistrik dengan SPT. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana lapisan keras dari data geolistrik dan data SPT?   

2. Bagaimana korelasi model geolistrik dengan SPT? 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Memberikan informasi tentang lapisan keras bawah permukaan dengan 

model geolistrik dan SPT. 

2. Menambah pengetahuan terkait korelasi model geolistrik dengan data SPT 

berupa nilai resistivitas dan tekanan SPT dalam menentukan lapisan keras 

bawah permukaan sehingga dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya 

dalam bidang geoteknik. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian/Batasan Masalah 

1. Penelitian ini menggunakan data geolistrik dan SPT. Data geolistrik 

merupakan data mentah yang akan diolah. Sedangkan SPT merupakan data 
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sudah jadi sebagai data pembanding dari data geolistrik yang telah 

diperoleh. 

2. Pengambilan data geolistrik ini menggunakan konfigurasi Schlumberger 

untuk mengetahui sebaran dan kedalaman lapisan keras bawah permukaan 

di daerah penelitian. 

3. Lokasi penelitian dilakukan di titik tertentu, yaitu di lokasi pembangunan 

Kompleks Laboratorium Teknik ITERA. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dibagi menjadi 6 bab yaitu : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan adalah bab yang menjelaskan tentang latar belakang 

penelitan, tujuan penelitian, perumusan masalah, manfaat penelitian, 

batasan masalah penelitian, sistematika penulisan.  

2. BAB II DASAR TEORI  

Bab Dasar Teori adalah bab yang berisi tentang metode geolistrik, 

penyelidikan tanah dan pondasi, dan SPT.  

3. BAB III TINJAUAN GEOLOGI 

Bab Tinjauan Geologi membahas tatanan tektonika Sumatra, fisiografi, dan 

geologi regional pada daerah penelitian. 

4. BAB IV METODOLOGI PENELITIAN  

Bab Metodologi membahas tentang waktu dan tempat penelitian, desain 

survei geolistrik, dan diagram alir penelitian dari tahap persiapan data, 

pengolahan data, sampai interpretasi data. 

5. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab Hasil dan Pembahasan berisi tentang hasil interpretasi kualitatif 

geolistrik 1-D, interpretasi profil 2-D titik VES, interpretasi data SPT dan 

korelasi antara geolistrik dan SPT. 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab Kesimpulan dan Saran adalah bab yang berisi kesimpulan dari 

penelitian tugas akhir serta saran untuk penelitian selanjutnya.  


