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BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Data geolistrik metode ERT yang digunakan merupakan data dari perusahaan PT. 

Lampung Geosains Survei. Data ini merupakan data geolistrik daerah Kekatang, 

Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Lokasi penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian pada Daerah Kekatang, Kab. Pesawaran. 
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3.2 Desain Survei Geolistrik 

Pengukuran geolistrik metode ERT dilakukan menggunakan alat geolistrik ARES 

multichannel menggunakan konfigurasi Wenner, dengan 32 elektroda, jarak antar 

elektroda yang digunakan dalam pengukuran adalah 6 meter dan panjang lintasan 

yang digunakan adalah 186 meter. Data pengukuran geolistrik yang dimiliki berupa 

10 lintasan geolistrik. Desain survei geolistrik metode ERT dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Desain Akuisisi Geolistrik 2D 
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3.3 Diagram Alir Penelitian 
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Berikut merupakan penjelasan dari tahapan penelitian ini: 

1. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang ada adalah melakukan pemodelan litologi yang ada pada 

daerah Kekatang, Kabupaten Pesawaran, Lampung yang akan digunakan untuk 

mengidentifikasi apakah terdapat batuan andesit pada daerah tersebut. 

2. Studi Kasus 

Studi kasus dilakukan untuk mengetahui apakah pada daerah penelitian terdapat 

batuan andesit dengan cara menentukan metode yang digunakan pada penelitian, 

dasar teori dari metode yang digunakan, teknik pengukuran, dan pengolahan 

yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

3. Peta Geologi Regional (Tanjung Karang) 

Peta regional menjadi dasar yang digunakan sebagai salah satu referensi dalam 

penentuan geologi batuan daerah penelitian berdasarkan formasi geologi yang 

ada. 

4. Data Geolistrik (I, V, dan K) 

Data ini berupa data Geolistrik 2D sekunder yang didapatkan dari PT. Lampung 

Geosains Survei. 

5. Menghitung Nilai Resistivitas Semu  

Tahap ini merupakan tahap menghitung nilai resistivitas semu dari data 

pengukuran 2D yang dimiliki menggunakan rumus nilai resistivitas semu dan 

data hasil pengukuran dihitung dalam Ms. Excel. 

6. Memasukkan Data Dalam Format .dat 

Sebelum melakukan pengolahan dalam software Res2dinv, Data terlebih dahulu 

disusun sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan oleh software dan data ini 

dibuat dalam format .dat. 

7. Pemodelan ERT 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data resistivitas semu yang dimiliki 

menggunakan software Res2dinv sehingga dihasilkan pemodelan Electrical 

Resistivity Tomography (ERT). 
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8. Interpretasi Litologi dan Identifikasi Batuan Andesit 

Dari hasil pemodelan dilakukan penentuan jenis batuandan mengidentifikasi 

batuan andesit berdasarkan nilai resistivitas berdasarkan referensi dan formasi 

batuan pada peta geologi regional daerah penelitian geolistrik. 

9. Menentukan Persebaran Batuan Andesit 

Hasil dari pemodelan ERT disusun sesuai dengan posisi lintasan pada desain 

akuisisi dan kemudian dilihat persebaran dari batuan andesit dari keseluruhan 

lintasan pada daerah penelitian. 

10. Pemodelan 3D (Interpolasi) 

Dari data hasil pengolahan ERT dalam software Res2dinv, data kemudian 

dimasukkan kedalam software Rockwork dan dilakukan interpolasi sehingga 

didapatkan model 3D dan volume dari batuan andesit pada daerah penelitian. 

11. Menghitung Jumlah Cadangan Batuan Andesit 

Tahap ini adalah tahap untuk menghitung jumlah cadangan batuan andesit pada 

daerah penelitian berdasarkan volume yang telah didapat dari pemodelan 3D 

yang dilakukan sebelumnya. 

12. Kesimpulan 

Kesimpulan dibuat berdasarkanhasil pemodelan, identifikasi, dan perhitungan 

cadangan batuan andesit yang berisi tentang hasil dari tujuan penelitian yang 

ingin dicapai. 

 

                      


