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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini metode geofisika telah banyak digunakan untuk aplikasi dibawah 

permukaan termasuk pemetaan geologi, studi teknik dan lingkungan, serta 

investigasi hidrogeologis. Dalam eksplorasi geofisika dilakukan beberapa kajian 

survei untuk mengetahui geologi bawah permukaan, hal ini bertujuan untuk 

memetakan sifat fisik batuan dalam ilmu kebumian sebagai parameter intrinsik 

dalam tubuh batuan [1]. 

Berbagai macam disiplin ilmu telah di gunakan dalam memetakan sifat fisik 

batuan bawah permukaan. Penyelidikan anomali bawah permukaan di lakukan 

untuk menentukan perlapisan, rekahan bawah permukaan, sesar dan kekar. Adapun 

survei geofisika yang digunakan dalam mengetahui sifat fisik bawah permukaan 

pada penelitian ialah survei rotasi resistivitas sounding atau dikenal sebagai azimuth 

resistivity sounding (ARS), survey ini digunakan untuk mengukur anisotropi listrik 

bawah permukan. Adapun konsep anisotopi ini digunakan untuk mendeskripsikan 

sifat fisik batuan, yang dalam ilmu kebumian (geoscience) digunakan sebagai 

parameter intrinsik dalam tubuh batuan [2]. Sifat perubahan struktur geologi bawah 

permukaan atau dikenal sebagai heterogenitas bawah permukaan dapat di tentukan 

dengan konsep anisotropi. Suatu material dikatakan anisotropi apabila nilai vektor 

pengukuran dari batuan sangat bervariasi terhadap arah pengukuran [3]. Sifat 

anisotropi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor seperti perlapisan, rekahan 

bawah permukaan, sesar dan kekar inilah penting dalam praktik teknik, geoteknik, 

hidrogeologi dan lingkungan karena menyediakan jalur aliran fluida. Sistem 

rekahan yang terjadi di bawah permukaan mengontrol penyebaran kontaminasi 

fluida ke bawah permukaan. Hal itu juga mempengaruhi stabilitas struktur. Jaringan 

rekahan dan rekahan dipetakan dengan menentukan orientasi, densitas, bukaan 

(aperture) dan terkadang material pengisi rekahan pada kondisi suhu dan tekanan 

in-situ [4]. 

Oleh karena itu diperlukan suatu metode geofisika yang dapat membantu 
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untuk mengidentifikasikan nilai anisotropis bawah permukaan. Metode geofisika  

merupakan  metode  untuk  mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi yang 

melibatkan  pengukuran di atas permukaan bumi dari parameter-parameter fisika 

yang dimiliki oleh batuan di dalam bumi. 

Metode geofisika yang digunakan salah satunya yaitu metode geolistrik. 

Untuk mengetahui jenis lapisan batuan yang dilalui oleh air tanah, maka dilakukan 

dengan mencari nilai resistivitas suatu batuan di bawah permukaan tanah 

menggunakan metode geolistrik tahanan jenis. Metode geolistrik merupakan 

metode geofisika yang bersifat aktif, karena pengukurannya dilakukan dengan cara 

menginjeksikan arus ke dalam bumi, dan merekam nilai potensial di bawah 

permukaan. Salah satu metode geolistrik yang sering digunakan dalam pengukuran 

aliran listrik dan untuk mempelajari keadaaan geologi bawah permukaan adalah 

metode tahanan jenis. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian 

yang bertujuan untuk menentukan struktur lapisan tanah. Pengukuran nilai tahanan 

jenis batuan bawah permukaan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu mapping, 

sounding dan imaging/tomografi. 

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran tahanan jenis sounding atau 

dikenal sebagai vertical electrical sounding (VES). vertical electrical sounding 

(VES) merupakan pegukuran perubahan resistivitas bawah permukaan pada arah 

vertikal. Konfigurasi elektroda yang umum digunakan adalah konfigurasi 

Schlumberger. Namun dalam pengukuran tahanan jenis yang dilakukan dengan 

vertical electrical sounding (VES) dilakukan hanya dengan konfigurasi segaris atau 

azimuthal tunggal. Terlepas dari pilihan subjektif acak dari arah azimuth tunggal 

yang dilakukan pada saat pengukuran, maka di perlukan informasi tambahan seperti 

orientasi fraktur dan koefisien anisotropi yang diperlukan. Oleh karena itu 

diperlukan pengukuran geolistrik untuk segala arah atau dikenal sebagai Azimuthal 

resistivity sounding (ARS). 

Azimuthal resistivity sounding (ARS) adalah metode geolistrik yang 

digunakan untuk identifikasi dan dapat mengkaraterisasi zona rekahan (fracture 

zones). Azimuthal resistivity sounding (ARS) telah diadopsi sebagai metode 

geolistrik yang cepat dan efektif untuk menentukan arah perubahan struktur atau 

lateral litologi dibawah permukaan dari nilai anisotropi. Bahkan menurut Lane dkk, 
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Azimuthal resisitivity lebih sensitif dalam perlakuan medan anisotropi dibawah 

permukaan [5]. Azimuthal resisitivity sounding bertujuan untuk pendugaan struktur 

geologi dengan melibatkan pengukuran segala arah dengan memanfaatkan arah 

utara atau dengan kata lain pengukuran azimuthal resistivity dilakukan dengan 

memutar susunan elektroda sepanjang 180° atau 360° di sekitar titik pusat dan 

merekam pengukuran sepanjang jumlah azimuth yang cukup untuk mendeteksi 

variasi resistivitas yang tampak dengan orientasi [7]. Keuntungan lainnya menurut 

Watson and Barker, yaitu bahwa Azimuthal resistivity sounding (ARS) ini dapat 

mengukur dua arah saling tegak lurus dalam satu kali pengambilan data dilapangan 

[8]. Maka pengukuran untuk menentukan resistivitas semu dengan dua arah saling 

tegak lurus dapat ditentukan dalam satu konfigurasi saja [9]. Hal ini yang 

mengakibatkan survei ini lebih efisien. Pada pengukuran azimuthal resistivity 

menunjukkan nilai sensitifitas yang besar pada pengukuran anisotropi [5]. 

Koefisien anisotropi bertujuan untuk pendugaan struktur geologi dari nilai azimuth 

resistivity. Dalam penelitian ini, asumsi anisotropi adalah karena sesar; karena sesar 

telah ditunjukkan dari geologi, sesar strike dapat ditunjukkan oleh besarnya arah 

anomali resistivitas yang diperoleh dari diagram kutub. Untuk menyelidiki apakah 

anisotropi kemungkinan disebabkan oleh sesar, penting untuk membedakan antara 

dua kondisi; jika resistivitas semu bervariasi dengan orientasi susunan elektroda 

tetapi tidak tergantung pada koordinat [10], tanah bersifat anisotropik dan 

homogen. Ketika resistivitas semu tergantung pada koordinat dan orientasi susunan 

elektroda [11], tanah adalah anisotropik dan tidak homogen dalam kasus ini. 

Untuk membuktikan hasil pengukuran nilai anisotropi bawah permukaan 

dengan survey azimuthal resistivity sounding (ARS) dilakukan penelitian 

dilingkungan kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA), lokasi pengukuran 

berada di dekat kawasan Embung E. Dilakukannya penelitian di dekat Kawasan 

Embung E dikarenakan terdapat litologi pada singkapan di permukaan. Penelitian 

dilakukan pada tanggal 23 juli 2020, penentuan jadwal pengukuran ini terkait 

kondisi cuaca yang memungkinkan di tengah-tengah kondisi cuaca yang memasuki 

musim penghujan dan pengaruh akibat dari pandemi covid-19. Sehingga jadwal 

pengukuran di lakukan pada jadwal tersebut pada waktu pagi hari dalam kondisi 

cuaca cerah. 
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Respon anomali yang dihasilkan lebih sensitif pada medan yang memiliki 

struktur geologi seperti dip atau bedding yang memiliki kecenderungan terhadap 

strike tertentu. Strike merupakan suatu garis maya yang terbentuk melalui 

perpotongan pada struktur geologi seperti lipatan (fold), patahan (fault), atau 

rekahan (fracture). Struktur geologi seperti tersebut di atas merupakan target 

anomali yang menjadi tujuan pada eksplorasi geofisika. Untuk dapat 

mendefinisikan struktur geologi tersebut maka konfigurasi elektroda diletakkan 

dengan memotong atau sejajar arah strike. Oleh sebab itu strike merupakan salah 

satu faktor penting untuk meletakkan konfigurasi bentangan dalam metode 

resistivitas [12]. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Menentukan kondisi geologi bawah permukaan berdasarkan data resistivitas 

dilapangan. 

2. Menentukan nilai anisotropi dari data pengukuran resistivitas dilapangan, serta 

menganalisis perubahan arah geologi bawah permukaan berdasarkan kurva 

azimuth resistivity. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dilakukan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini ialah bagaimana mengidentifikasi nilai anisotropi batuan 

bawah permukaan di daerah Kawasan lingkungan kampus Intitut Teknologi 

Sumatera berdasarkan analisis metode geofisika yaitu geolistrik dengan 

menggunakan metode Azimuthal Resistivity Sounding (ARS) pada bawah 

permukaan berdasarkan nilai resistivitas batuan (hambatan batuan). 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data resistivitas observasi hasil 

pengukuran di lapangan. 

2. Software yang digunakan adalah Ms. Excel, Progress V3.0 dan ArcMap 10.3. 
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3. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pembahasan serta analisis 

bawah permukaan daerah penelitian dengan menggunakan metode geolistrik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab I berisi tentang pembahasan singkat mengenai latar belakang melakukan 

penelitian, lokasi daerah penelitian, tujuan, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan tugas akhir. 

BAB II : TEORI DASAR 

Bab II membahas mengenai konsep dasar metode geolistrik, tahapan akuisisi dalam 

metode geolistrik, tahapan pengolahan data, dan penentuan struktur geologi dari 

nilai azimuth resistivity berdasarkan nilai koefisien anisotropi. 

BAB III : TINJAUAN GEOLOGI 

Bab III membahas lokasi daerah penelitian yang mencakup tentang informasi 

geologi pada daerah pengukuran antara lain geologi regional, statigrafi, dan struktur 

geologi.  

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab IV membahas mengenai metodologi dan diagram alir penelitian dari tahap 

akuisisi data hingga proses pengolahan data serta pada bab ini juga membahas 

waktu dan lokasi penelitian. 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab V membahas mengenai hasil pengolahan data dan hasil akhir serta analisis 

pengolahan data resistivitas yaitu berupa diagram nilai resistivitas berdasarkan 

pengukuran segala arah atau azimuth resistivity, dan mengukur nilai variasi 

koefisien anisotropi, serta analisis struktur geologi dari hasil pengolahan data. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab VI berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 


