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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

 

Padang Cermin bagian utara sebagian besar tersusun oleh produk hasil gunungapi. 

Daerah ini memiliki kenampakan morfologi berupa perbukitan yang relatif curam 

dan dataran pesisir pantai. Posisi pemukiman warga didominasi pada daerah 

pesisir pantai sehingga diduga kualitas airtanahnya terpengaruhi oleh air laut. 

Airtanah banyak digunakan untuk hampir semua kebutuhan masyarakat. 

Kandungan airtanah secara umum dipengaruhi oleh faktor iklim, vegetasi, dan 

geologi yang meliputi struktur geologi, litologi, dan morfologi (Hendrayana, 

2002) sehingga pemetaan geologi perlu dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor 

geologi tersebut. 

 

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kecamatan Padang Cermin (2018), 

terdapat 1.366 distrik menggunakan layanan PDAM (Perusahaan Daerah Air 

Minum) dari total 2.909 distrik sehingga terdapat 1.543 distrik yang belum 

terlayani. Penduduk yang tidak menggunakan layanan PDAM, menggunakan 

sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Peningkatan pemanfaatan 

airtanah yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan akan dapat 

mengubah kondisi hidrolika (Hendrayana, 2002). Salah satu akibat dari 

berubahnya kondisi hidrolika adalah masuknya air laut yang asin menggantikan 

air tawar pada akuifer. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian untuk mengetahui 

potensi terjadinya intrusi air laut pada daerah penelitian. Analisis potensi 

terjadinya intrusi air laut dilakukan dengan menganalisis nilai TDS (Total 

Dissolved Solid) dan EC (Electrical Conductivity) pada sampel airtanah. 

 

I.2. Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terhadap potensi 

sumberdaya airtanah dan intrusi air laut pada daerah Padang Cermin Utara 

berdasarkan data geologi dan hidrologi. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 



2 

 

1. Mengidentifikasi klasifikasi geomorfologi dan pemetaan satuan batuan tidak 

resmi. 

2. Mengetahui sistem hidrogeologi daerah penelitian. 

3. Mengetahui penyebaran intrusi air laut daerah penelitian berdasarkan kualitas 

airtanah. 

 

I.3. Metode dan Tahap Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemetaan geologi dan 

hidrogeologi melalui pengambilan data secara langsung di daerah penelitian. 

Adapun tahapan penelitian ini meliputi: 

1. Tahap Persiapan dan Studi Literatur 

2. Tahap Pengambilan Data di Lapangan 

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data 

4. Tahap Penyusunan Laporan dan Penyajian Data 

Proses penelitian ini secara keseluruhan dapat dilihat bagan alir penelitian pada 

Gambar I.1. 

 

 
Gambar I.1. Diagram alir penyusunan tugas akhir 
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1. Tahap Persiapan dan Studi Literatur 

 

Tahap persiapan adalah tahap paling awal dari penelitian ini yang meliputi kajian 

studi pustaka yang merupakan kajian awal penelitian terdiri dari studi geologi 

regional daerah penelitian, studi hidrogeologi regional, hasil penelitian terdahulu, 

dan studi pustaka yang berkaitan dengan daerah penelitian. Selain itu dilakukan 

juga analisis peta topografi dan citra satelit untuk memprediksi kedudukan 

lapisan, mengetahui pola - pola kelurusan, dan struktur geologi pada daerah 

penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan lokasi pengambilan air sumur, 

air hujan, air sungai, dan air laut secara berpola. 

 

2. Tahap Pengambilan Data di Lapangan 

 

Tahap ini dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data geologi, dan 

hidrologi, serta melakukan dokumentasi berupa pengambilan foto.  

Pengambilan data yang dilakukan meliputi: 

a.    Observasi morfologi untuk menentukan satuan geomorfologi daerah 

penelitian melalui pengamatan bentang alam. 

b.    Observasi singkapan untuk mengetahui jenis litologi, kedudukan, serta 

penyebaran lapisan batuan berdasarkan pengamatan petrologi dan petrografi.  

c.    Observasi struktur geologi untuk mengetahui struktur geologi yang terdapat 

di daerah penelitian dengan melakukan pengukuran kedudukan lapisan 

batuan, kedudukan bidang sesar dan sumbu lipatan, serta struktur penyerta 

seperti kekar gerus dan kekar tarik. 

d.    Observasi sumur warga untuk mengetahui elevasi muka dan kedalaman 

sumur airtanah pada daerah penelitian, pengukuran temperatur, rasa, warna 

dan kimia airtanah berdasarkan TDS, EC, dan pH. 

 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari 

lapangan. Analisis struktur geologi menggunakan stereonet berdasarkan data 

primer lapangan seperti gores - garis cermin sesar, pitch, dan data kekar. Analisis 
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struktur geologi yang dilakukan meliputi analisis dinamik data struktur yang 

diperoleh langsung dari lapangan untuk menentukan jenis pergerakan dan jenis 

lipatan. 

 

Analisis data di laboratorium meliputi analisis petrografi dan mikropaleontologi. 

Analisis petrografi dilakukan untuk mengetahui komposisi mineral dalam batuan 

sehingga dapat dilakukan penamaan batuan. Analisis mikropaleontologi dilakukan 

untuk mengetahui kandungan fosil dalam batuan sehingga dapat mengetahui 

waktu dan lingkungan pengendapan dari batuan berdasarkan fosil tersebut. 

Analisis mikropaleontologi dilakukan jika ditemukan fosil pada daerah penelitian.  

 

Pada tahap ini juga dilakukan analisis hidrogeologi terhadap data hasil observasi 

mata air dan sumur untuk memprediksi lapisan batuan yang berfungsi sebagai 

akuifer pada daerah penelitian serta arah aliran airtanah. Selain itu, pada tahap ini 

juga dilakukan analisis untuk menentukan kualitas airtanah dan indikasi intrusi air 

laut menggunakan parameter fisik dan kimia, serta Metode Herzberg.  

 

Hasil keseluruhan analisis yang telah dilakukan dapat digunakan untuk membuat 

peta terkait studi yang dikerjakan. Dalam penelitian ini menghasilkan peta - peta 

melalui perangkat lunak Global Mapper v19.0, Surfer 15 dan Arcgis 10.3.1.  

 

4. Tahap Penyusunan Laporan dan Penyajian Data 

 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari rangkaian pengerjaan Tugas Akhir berupa 

pengerjaan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Skripsi yang dihasilkan 

diantaranya akan mencakup peta geomorfologi, peta lintasan, peta geologi, 

stratigrafi, sejarah geologi, peta hidrogeologi, dan peta aliran airtanah, peta TDS, 

peta EC, dan peta sebaran intrusi air laut daerah penelitian. 

 

I.4. Batasan Masalah 

 

Pada penelitian ini, masalah-masalah yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian memiliki luas wilayah 7 x 7.2 km dengan skala 1 : 25.000. 
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2. Sistem hidrogeologi dan sebaran intrusi air laut berdasarkan sampel airtanah 

yang diambil pada sumur gali/bor penduduk. 

3. Kondisi geologi, meliputi geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi, serta 

sejarah geologi daerah penelitian. 

 

I.5. Lokasi Daerah Penelitian 

 

Secara geografis, daerah penelitian berada pada koordinat UTM 48S 521000 – 

528266 dan 9391000 – 9398000 dengan luas ±50 km
2
. Secara administratif, 

daerah penelitian berada pada dua wilayah, yaitu Kabupaten Pesawaran, dan Kota 

Bandar Lampung, Provinsi Lampung yang dapat dilihat pada Gambar I.2.  

 

Gambar I.2. Peta lokasi daerah penelitian (Google earth, diakses 22 September 2020). 

Perjalanan menuju daerah penelitian dapat ditempuh selama ±1 jam dengan 

menggunakan kendaraan dari Kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA) 

melewati pusat kota Bandar Lampung hingga ke Teluk Betung Barat. Selain 

melewati rute ini, dapat juga menempuh perjalanan melalui Kecamatan Kemiling, 

Bandar Lampung hingga ke Batu Putuk dengan waktu tempuh yang tidak jauh 

berbeda. 

 

I.6. Sistematika pembahasan 

 

Pada proposal tugas akhir ini sistematika pembahasan terdiri dari: 
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1. Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang kondisi 

airtanah di Kecamatan Padang Cermin, maksud dan tujuan melakukan 

penelitian di daerah tersebut, metode dan tahap penelitian yang digambarkan 

melalui diagram alir penyusunan tugas akhir, batasan masalah dalam 

penelitian, dan gambaran letak lokasi penelitian, serta sistematika pembahasan. 

2. Bab II Geologi Regional dan Hidrogeologi Regional. Bab ini membahas 

mengenai kondisi geologi berupa fisiografi, tatanan tektonik, stratigrafi dan 

struktur geologi, dan hidrogeologi secara regional. 

3. Bab III Geologi Daerah Penelitian. Bab ini berisi kondisi geologi berupa 

geomorfologi, stratigrafi, dan struktur geologi daerah penelitian. 

4. Bab IV Studi Hidrogeologi dan Identifikasi Intrusi Air Laut. Bab ini merupakan 

pembahasan terkait hasil data airtanah berupa parameter fisik dan kimia yang 

disajikan dalam bentuk peta. 

5. Bab V Sejarah Geologi. Bab ini merupakan interpretasi berdasarkan data 

geologi yang telah di analisis. 

6. Bab VI Kesimpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan data dan analisis. 

 


