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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Kajian Pendahuluan

Berdasarkan pada peta geohidrologi diketahui siklus air pada daerah penelitian berada

pada discharge area ditunjukkan oleh warna kuning pada peta, wilayah ini

merupakan titik akumulasi air yang biasanya membentuk suatu zona jenuh air.

Sedangkan untuk daerah recharge area ditunjukkan oleh gradasi warna hijau,

merupakan wilayah resapan, tersusun oleh breksi vulkanik, algomerat, lava dengan

keadaan lapuk, pasir, dan soil (Gambar 5.1). Pada saat musim penghujan, muka air

pada beberapa sumur penduduk berkisar 5-10 meter. Daerah penelitian pada

umumnya berstadia muda dengan lembah sungai yang dalam memungkinkan air

mengalir menuju tempat dengan topografi rendah.

Sedangkan berdasarkan kajian geologi, diketahui bahwa Kelurahan Trikora dan

sekitarnya berada pada satuan breksi, bersusun breksi gunungapi, batu pasir, dan batu

pasir tufaan yang ditunjukkan oleh gradasi warna hijau pada peta (Gambar 5.2).

Batuan breksi merupakan batuan keras yang biasanya cukup baik sebagai batuan

dasar. Batu pasir yang terbentuk pada daerah ini merupakan selingan antara batupasir
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dan gamping, sehingga memungkinkan adanya getaran di permukaan. Batuan breksi

gunungapi yang bersifat porous dapat menyebabkan aliran air lebih cepat masuk ke

bawah permukaan. Sedangkan batupasir tufaan yang terbentuk merupakan bagian

dari formasi dari Qhv sehingga batuan tidak lunak pada saat dilalui aliran air.

5.2. Hasil Pendugaan GPR dan geolistrik

Pengukuran geolistrik dan GPR dilakukan pada lokasi amblesan dan di luar

amblesan. Lintasan ukur geolistrik dan GPR di area amblesan terdapat pada lintasan 1

geolistrik, lintasan 2 geolistrik, lintasan 3 geolistrik, profil-6 GPR, profil-7 GPR, dan

profil-10 GPR. Sedangkan lintasan ukur di luar amblesan terdapat pada lintasan 4

geolistrik, lintasan 5 geolistrik, lintasan 6 geolistrik, profil-24 GPR,  profil-25 GPR,

dan profil-30 GPR (Gambar 5.3).

Korelasi dilakukan antara Lintasan geolistrik dan GPR yaitu profil-6 dengan lintasan

1 geolistrik pada arah lintasan tenggara-baratlaut, profil-7 dengan lintasan 2 geolistrik

pada arah lintasan baratdaya-timurlaut, profil-10 sejajar dengan lintasan 3 geolistrik.

Sedangkan lintasan ukur di luar amblesan dengan korelasi pada profil-24 dengan

lintasan 4 geolistrik pada arah lintasan timur-barat, profil-25 sejajar dengan lintasan 5

geolistrik, dan profil-30 cross dengan lintasan 6 geolistrik.
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5.2.1. Di sekitar area amblesan

Hasil pendugaan geolistrik di area amblesan disajikan pada Gambar 5.4, Gambar

5.5, dan Gambar 5.6.

Gambar 5.4. Tampilan hasil pengolahan data lintasan 1 geolistrik

Gambar 5.5. Tampilan hasil pengolahan data lintasan 2 geolistrik
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Gambar 5.6. Hasil pengolahan data geolistrik lintasan 3

Sedangkan hasil pendugaan GPR diperlihatkan pada Gambar 5.7, Gambar 5.8, dan

Gambar 5.9.

Gambar 5.7. Hasil pengolahan data profil-6 GPR
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Gambar 5.8. Hasil pengolahan data profil-7 GPR

Gambar 5.9. Hasil processing profil-10 GPR

Pengukuran yang sama untuk pendugaan geolistrik dan GPR terdapat pada Lintasan 1

dan Lintasan  2  geolistrik  serta  profil-6 dan profil-7 GPR.
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5.2.2. Di luar daerah amblesan

Hasil pendugaan geolistrik di luar area amblesan diperlihatkan pada Gambar 5.10,

Gambar 5.11, dan Gambar 5.12.

Gambar 5.10. Tampilan pengolahan data lintasan 4 geolistrik

Gambar 5.11. Tampilan hasil pengolahan data lintasan 5
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Gambar 5.12. Hasil pengolahan data lintasan 6 geolistrik

Sedangkan hasil pendugaan GPR diperlihatkan oleh Gambar 5.13, Gambar 5.14,

dan Gambar 5.15.

Gambar 5.13. Tampilan hasil pengolahan data profil-24 GPR
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Gambar 5.14. Hasil Processing data profil-25 GPR

Gambar 5.15. Tampilan hasil pengolahan data profil-30 GPR
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Pengukuran yang sama dilakukan pada pendugaan geolistrik Lintasan 4 dan profil-24

GPR.

5.3. Pembahasan

5.3.1. Di area amblesan

Hasil pengolahan data geolistrik pada area amblesan menunjukkan perlapisan batuan

yang  baik. Pada Lintasan 1 terlihat bahwa terdapat suatu lapisan dengan resistivitas

14-15.2 ohm m (di tandai dengan lingkaran pada model Lintasan 1) yang di

indikasikan soil di apit oleh perlapisan dengan resistivitas tinggi. Lapisan dengan

resistivitas tinggi dengan nilai ρ > 70 menurut data geologi  merupakan breksi.

Densitas kompak pada Lintasan 1 geolistrik terlihat pada nilai resistivitas

>69,8 ohm m. Untuk Lintasan 2 geolistrik densitas yang kompak berada pada nilai

>77,8 ohm m. Terdapat perlapisan dengan nilai resistivitas 20-40 ohm m,

Berdasarkan geologi kemungkinan perlapisan tersebut berupa pasir. Pada Lintasan 3

geolistrik, nilai-nilai yang sangat kecil terkait clay dan lapisan tanah yang belum

kompak berada pada nilai resistivitas 2,29-14,5 ohm m. Resistivitas tinggi pada

lintasan ini dengan nilai  >111 ohm m menurut data geologi teknik merupakan tuff.

Sedangkan untuk hasil pengolahan data GPR profil-6 tidak menunjukkan adanya

zona lemah yang menerus, hanya terdapat beberapa rekahan yang di tunjukkan oleh

tanda panah pada tampilan profil-6. Profil-7 GPR pola refleksi kurang dapat teramati,

hanya beberapa rekahan yang ditunjukkan oleh tanda panah. Dan untuk profil-10



59

GPR di ambil pada arah timur-barat pada sekitar lokasi amblesan. Model yang

dihasilkan hanya menunjukkan beberapa rekahan dengan kedalaman 2-5 m yang

menjadi celah untuk jalan masuknya air ke bawah permukaan.

Menurut peta geohidrologi daerah penelitian merupakan daerah discharge area, curah

hujan pada daerah ini juga tergolong tinggi dengan nilai 1869,4  mm/tahun. Hal ini

dapat menyebabkan infiltrasi air yang cepat, namun hasil pengolahan GPR pada

lapisan bagian atas dan bongkah batu dengan pola penyebaran yang jarang.

Pengukuran yang sama antara lintasan 1 geolistrik dengan profil-6 GPR (Gambar

5.16) dan lintasan 2 geolistrik dengan profil-7 GPR (Gambar 5.17) menunjukkan

hasil pemodelan yang tidak jauh berbeda yang menunjukkan pola perlapisan yang

hampir sama, namun zona akumulasi tidak terlihat pada hasil pemodelan. Secara

keseluruhan dari 2 korelasi lintasan ini, hasil dari pemodelan geolistrik lebih unik

daripada tampilan radagram GPR. Strukur perlapisan pada lintasan ini yaitu: soil,

clay, dan clay resistif.

Panjang akuisisi lintasan profil-6 GPR yaitu 48,4  m sedangkan lintasan geolistrik

115 m, apabila dikorelasikan dengan lintasan 1 geolistrik hanya sepanjang garis hitam

yang diperlihatkan pada  tampilan gambar sebelah kiri dengan posisi profil GPR

berada di tengah tampilan geolistrik pada jarak 37-42 m. Kedalaman yang terlihat

juga cukup jauh berbeda, kedalaman yang terlihat pada model geolistrik adalah 15 m
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dan pada tampilan profil GPR 23 m. Walaupun kedalaman yang pada profil GPR

lebih dalam namun refleksi sinyal yang terlihat cukup baik hanya pada kedalaman 1-

10 m. Zona dengan resistivitas rendah pada tampilan model geolistrik terlihat sebagai

batuan lunak pada profil GPR.

Korelasi antara lintasan 2 geolistrik dan profil-7 GPR memperlihatkan adanya hasil

yang cukup selaras. Namun, tampilan radagram profil-7 menunjukkan pola reflector

yang rumit. GPR Dari gambar korelasi tersebut terlihat bahwa akuisisi panjang

lintasan GPR hanya setengah dari panjang lintasan geolistrik.

Panjang lintasan 7 GPR adalah 44,8 m dan lintasan 2 geolistrik sepanjang 115m.

Kedalaman refleksi sinyal yang dapat terbaca oleh profil GPR adalah 11 m. Garis

yang di terlihat pada profil radagram GPR merupakan indikasi perbedaan layer dan

jika di hubungkan dengan model geolistrik, perbedaan layer ini di tunjukkan pada

nilai resistivitas 19-25.1 ohm m dengan gradasi warna biru-hijau muda dan pada

kedalaman 3,5 m.

Di lihat dari jenis penyusun perlapisan menurut data geologi teknik terdiri dari pasir

dan tuff . Jika di lihat dari posisi akuisisi data pada area amblesan yang di lewati

aliran sungai, maka terdapat kemungkinan tuff muda akan lembek terkena aliran air.
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Namun, dari data geologi regional daerah ini tuff yang terbentuk adalah tuff dari

formasi gunung api tua (Qhv) yang terbentuk pada zaman miosen, sehingga lapisan

dengan batuan penyusun berupa tuff pada area ini tidak menyebabkan terjadinya laju

infiltrasi yang cepat akibat lapisan yang lunak. Sedangkan untuk getaran yang terjadi

di permukaan, sebagian besar terjadi karena formasi pasir berselingan gamping yang

terbentuk di lapisan bagian atas area ini.

5.3.2. Di luar area amblesan

Menurut hasil pemodelan data geolistrik lintasan 4 dan 6 geolistrik memiliki pola

perlapisan yang hampir sama, dimana terdapat resistivitas dengan nilai antara 18-38

ohm m yang menurut data geologi merupakan pasir. Pada kedua lintasan ini terdapat

batuan keras dengan resistivitas > 90 ohm m pada lintasan 4 dan  nilai resistivitas >

100 ohm m pada lintasan 6 yang menurut data geologi teknik merupakan tuff.

Sedangkan pada lintasan 5 geolistrik terdapat perlapisan dengan resistivitas tinggi

bernilai ρ> 85 ohm m yang menurut data geologi di tafsirkan sebagai breksi.

Perlapisan breksi pada lintasan ini berada pada jarak 40-80 m.

Pada tampilan profil-24 GPR menunjukkan adanya bongkah batu pada tampilan

radagram sebelah kanan atas pada kedalaman 1,5-2,5 m dan garis-garis hitam yang

terlihat merupakan batas perbedaan layer. Hasil pengolahan profil-25 memperlihatkan

pola reflektor berupa amplitudo yang tinggi (garis yang membentuk parabola) yang

biasanya menunjukkan suatu anomali, dalam hal ini adalah zona jenuh air. Terlihat
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pula beberapa rekahan yang tersebar pada lapisan bagian atas dengan kedalaman 1-

3m. Sedangkan untuk hasil pengolahan data profil-30 GPR menunjukkan bahwa

batuan penyusun pada tampilan radagram sebelah kanan atas lebih kompak jika di

bandingkan dengan bagian kiri atas. Terlihat juga beberapa zona rekahan pada

kedalaman 1-4 m.

Daerah di luar zona amblesan masih merupakan wilayah discharge area, dengan

curah hujan tinggi yang mencapai 155,784 mm/tahun yang dapat memicu laju

infiltrasi yang cepat sehingga dapat menimbulkan rongga di bawah permukaan yang

berakhir kepada bencana geologi berupa amblesan. Namun, data GPR hanya

memperlihatkan beberapa bongkah batu dan sedikit rekahan pada kedalaman 1-6 m.

Berdasarkan hasil pengolahan data GPR dan geolistrik daerah penelitian memiliki

pola perlapisan yang baik dan batuan penyusun perlapisan yang baik berupa tuff,

breksi, dan pasir.

Sedangkan Pengukuran dengan posisi lintasan yang sama terdapat pada lintasan 4

geolistrik dan profil-24 GPR menunjukkan pola perlapisan yang sama(Gambar

5.18). Namun, tampilan GPR hanya dapat terlihat jelas pada kedalaman 1-10 m.

Pada korelasi lintasan 4 geolistrik dan profil-24 GPR tersebut, lintasan GPR memiliki

jarak lebih panjang daripada lintasan geolistrik (di tunjukkan oleh garis hitam pada

tampilan profil GPR).  Dimana GPR memiliki panjang lintasan 145 m, sedangkan
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lintasan geolistrik sepanjang 115 m. Dari kedua model tidak menunjukkan adanya

zona lemah ataupun zona akumulasi. Di sisi lain, menurut data geologi teknik daerah

pada luar area amblesan memiliki morfologi datar sehingga memiliki low risk

terhadap landslide.

Gambar 5.18. Korelasi lintasan 4 geolistrik dan profil-24 GPR

5.3.3. Struktur graben dari data gravity

Berdasarkan hasil pengolahan data geolistrik dan GPR tidak memperlihatkan adanya

karakteristik lapisan yang menyebabkan laju infiltrasi air yang cepat dan amblesan.

Oleh karena itu, digunakan data gravity berupa peta anomali Bouguer dan data topex

untuk dapat menelaah lebih lanjut bawah permukaan daerah penelitian dengan ruang
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lingkup lebih luas dalam arti batas area yang digunakan sama, hanya kedalaman yang

diperluas.

5.3.3.1. Hasil digitasi dan SVD  peta anomali Bouguer

Digitasi peta anomali Bouguer dilakukan untuk menentukkan batas daerah yang akan

di buat kontur dan diolah lebih lanjut. Digitasi ini dilakukan pada ketinggian kontur

yang berbeda, penentuan titik digit dilakukan sebanyak 91 point. Hasil dari digitasi

ini ditunjukkan oleh Gambar 5.19.

Pada hasil digitasi di atas daerah penelitian terdapat pada anomali  negatif yang

mengindikasikan adanya struktur graben. Kelurahan Trikora dan sekitarnya berada

(ms-2)

Gambar 5.19. Hasil digitasi peta anomali Bouguer lembar Ruteng

Anomali Bouguer

Daerah penelitian
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pada daerah kontur dengan ketinggian 820 dengan gradasi warna biru. Jika di telaah

lebih lanjut, di dapat kemungkinan bahwa air dari permukaan mengalir dari

ketinggian ke topografi yang lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan adanya zona

akumulasi pada daerah dengan topografi rendah.

Untuk melihat keberadaan gawir pergerakan tanah  pada Kelurahan Trikora dan

sekitarnya dapat di lihat pada tampilan hasil pengolahan data SVD  pada Gambar

5.20.

Gambar 5.20. Tampilan SVD peta anomali Bouguer
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Pada tampilan hasil pengolahan SVD memperlihatkan ketinggian 0 yang di tunjukkan

oleh garis putus-putus merah dan adanya 2 struktur gawir yang ditunjukkan oleh garis

warna ungu.

Dalam mencari korelasi antara ketinggian, keberadaan gawir, dan cakupan luasan

indikasi graben maka di buat overlay antara data digitasi peta dengan SVD peta

anomali Bouguer (Gambar 5.21).

Gambar 5.21. Tampilan overlay antara hasil digitasi dan SVD

lokasi
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Menurut analisa, Kelurahan Trikora dan sekitarnya termasuk ke dalam wilayah

graben (di tunjukkan oleh tanda   biru ). Cakupan luasan graben menurut tampilan di

atas adalah 18 km.

5.3.3.2. Hasil digitasi dan SVD  data topex

Data topex digunakan sebagai pembanding data yang di olah dari peta anomali

Bouguer. Pembuatan peta kontur pada data topex diberikan perlakuan yang sama,

yaitu dengan melakukan digitasi area yang menjadi fokus dalam analisa graben. Hasil

dari pembuatan kontur dari data topex diperlihatkan pada Gambar 5.22. Pemodelan

ini juga digunakan untuk memperkirakan aliran air ke bawah permukaan.

Gambar 5.22. Peta kontur lokasi penelitian data topex

(m)

Topografi

LOKASI PENELITIAN
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Tampilan kontur berdasarkan data topex sedikit berbeda dengan hasil digitasi pada

peta anomali Bouguer, dimana kontur yang terbentuk tidak sepenuhnya elips namun

tetap membentuk struktur graben. Daerah penelitian berada pada kontur 120 yang

ditunjukkan dengan gradasi warna kuning.

Dalam menentukkan keberadaan gawir, dilakukan pembuatan SVD yang diolah pada

software surfer sehingga menghasilkan tampilan pada Gambar 5.23.

Gambar 5.23. Kontur Hasil SVD data topex
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Tampilan hasil SVD data topex menunjukkan 2 area gawir yang ditunjukkan oleh

garis orange. Dimana kedua gawir terletak di bagian sebelah timur pada tampilan

hasil SVD kontur data topex.

Dalam menentukkan keterkaitan antara daerah penelitian terhadap gawir pergerakan

tanah yang ada, digunakan data overlay antara kontur daerah penelitian dengan SVD

yang dihasilkan dari data topex (Gambar 5.24).

Gambar 5.24. Hasil overlay kontur dan SVD data topex

Lokasi penelitian pada hasil overlay kontur dan SVD dari data topex di tunjukkan

oleh tanda warna ungu. Indikasi gawir pada hasil overlay terdiri dari 2 area pada

Topografi
(m)

lokasi
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gradasi warna kuning dengan ketinggian > 120. Dapat terlihat luasan dari graben

mencapai 18 km.

5.3.3.3. Model 3D struktur graben

Dalam penentuan luasan cakupan graben ke bawah permukaan belum terlihat jelas

pada hasil overlay kontur dan SVD, sehingga digunakan tampilan 3D untuk melihat

bentuk graben dan cakupan yang jelas di bawah permukaan (Gambar 5.25).

Gambar 5.25. Tampilan 3D bagian atas

Tampilan 3D yang di lihat dari bagian atas menunjukkan adanya 4 indikasi gawir

yang di tunjukkan oleh garis hitam. Penentuan letak posisi gawir ini mengacu pada

gr/cm3

18 km



72

hasil overlay kontur dan SVD,  kerapatan kontur dan ketinggian yang terlihat pada

peta geologi dan data sekunder yang memperlihatkan letak gawir di permukaan.

Sedangkan untuk penarikan luas cakupan graben, di buat dengan menghubungkan

gawir-gawir yang terlihat dengan garis. Daerah penelitian berada pada densitas

rendah dengan nilai -0.195 – 0.24. Daerah penelitian di tandai warna hijau, yang

berarti daerah penelitian masuk ke dalam area graben. Luas cakupan graben ditandai

dengan garis putus-putus warna orange dengan diameter berdasarkan hasil overlay

sebesar 18 km.

Untuk lebih memahami bentuk graben bawah permukaan dapat di lihat dengan

melihat struktur bawah permukaan dari hasil pengolahan 3D gravity (Gambar 5.26).

Gambar 5.26. Tampilan graben pada 3D gravity

gr/cm3
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Dari hasil pemodelan 3D terlihat pola graben yang tidak terlihat pada hasil

pemodelan geolistrik dan GPR. Rekahan yang terlihat pada sebagian hasil pemodelan

GPR di dindikasikan karena termasuk ke dalam batas luasan graben, sehingga dengan

batuan penyusun perlapisan menurut data geologi teknik berupa tufa pasiran yang

bersifat jarang dan berongga memungkinkan laju infiltrasi air yang cepat .

Struktur perlapisan bawah permukaan Kelurahan Trikora diketahui memiliki densitas

rendah di bawah permukaan ditunjukkan oleh gradasi warna biru yang menunjukkan

media labil yang memungkinkan terbentuknya sebuah rongga. Hal ini yang

menyebabkan aliran air dari permukaan menuju struktur graben yang akhirnya

membentuk suatu zona akumulasi. Pola perlapisan yang membentuk sinklin

mengindikasikan laju aliran fluida yang kurang stabil sehingga berpotensi untuk

terjadinya bencana geologi berupa amblesan. Hasil ini sejalan dengan kajian referensi

daerah penelitian pada permukaan.


