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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Ngada adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur,

tepatnya di Pulau Flores dengan Ibukota Bajawa (Gambar 1.1). Hampir

keseluruhan wilayah di Kabupaten Ngada dikelilingi oleh barisan pegunungan.

Beberapa obyek wisata yang dapat dikunjungi di Kabupaten Ngada sangat

variatif, dari obyek wisata budaya, alam, dan minat khusus. Kabupaten ini terletak

dekat dengan Gunung Inerie dan Gunung Ebulobo, sehingga jenis batuan di

daerah ini sebagian besar tersusun atas batuan vulkanik.

Lokasi daerah Penelitian

Gambar 1.1. Lokasi daerah penelitian dengan posisi Kabupaten Ngada berada
pada wilayah NTT
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Dari sekian banyak keindahan alam di Kabupaten Ngada tersebut, ada hal yang

meresahkan bagi penduduk yang bermukim di sekitar daerah tersebut. Hal ini

dikarenakan pada Kabupaten Ngada tepatnya di Kelurahan Trikora dan sekitarnya

diindikasikan terdapat lubang yang cukup besar dan dalam di jalan sekitar rumah

warga. Setiap terjadi hujan, air masuk ke lubang tersebut dengan laju infiltrasi air

yang tinggi. Selain itu,terdapat getaran yang cukup kuat di permukaan ketika

dilalui oleh kendaraan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penyelidikan geofisika untuk

mengetahui penyebab dari gejala geologi tersebut agar dapat menjadi bahan

pertimbangan untuk mengambil keputusan apakah daerah tersebut berbahaya bagi

permukiman warga.

Untuk menganalisis kondisi bawah permukaan Kelurahan Trikora dan sekitarnya,

digunakan tiga metode penyelidikan geofisika yaitu geolistrik, GPR (Ground

Penetrating Radar), dan gravity.

Metode geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang mempelajari sifat

aliran listrik di dalam bumi (Johnson, 1979). Metode geolistrik ini merupakan

metode yang paling umum digunakan dalam penyelidikan hidrogeologi,

lingkungan soundings listrik vertikal (resistivity soundings), dan profil resistivitas.

Sedangkan metode GPR berfungsi untuk mempelajari kondisi bawah permukaan

berdasarkan sifat elektromagnetik dengan menggunakan gelombang radio yang

mempunyai rentang frekuensi antara 1-1000 MHz dan dapat mendeteksi

parameter permitivitas listrik (ε), konduktivitas (σ) dan permeabilitas magnetik

(μ). Metode GPR merupakan metode pengukuran bawah permukaan yang dangkal
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dengan akurasi yang cukup tinggi dalam menafsirkan distribusi dari atenuasi

bawah permukaan yang menggambarkan batas dan dispersi untuk

mengidentifikasi pembentukan fisis perlapisan (Endres dan Redman, 1996).

Untuk metode gravity digunakan untuk studi geodinamika dan eksplorasi dalam

estimasi struktur geologi (Sarkowi, 2010). Interpretasi geofisika dengan didukung

interpretasi geohidrologi dan geoteknik dapat menghasilkan identifikasi penyebab

infiltrasi air yang tinggi dan getaran tanah yang dihasilkan di Kelurahan Trikora

tersebut.

I.2 Perumusan Masalah

Jika dibandingkan metode geofisika lain, metode geolistrik dan metode GPR

adalah metode yang sering digunakan dalam teknik lingkungan (Steward dan

Unterberger, 1976). Sedangkan penerapan gravity pada sumber anomaly dekat

permukaan yang berhubungan dengan lingkungan belum banyak digunakan.

Korelasi ketiga metode tersebut, diharapkan akan menghasilkan pencitraan lapisan

dangkal dengan resolusi tinggi serta litologi perlapisan untuk mengetahui kondisi

bawah permukaan Kelurahan Trikora dan sekitarnya. Adapun beberapa

permasalahan yang menjadi kajian adalah:

1. Terjadinya resapan air hujan yang cepat.

2. Getaran tanah yang cukup tinggi di beberapa lokasi ketika kendaraan

melintas.

3. Menelaah batuan bawah permukaan dengan melakukan pengukuran

GPR dan geolistrik untuk mempelajari laju infiltrasi dan getaran tanah

yang cukup kuat.
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4. Menelaah indikasi struktur graben dari data gravity.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada analisis graben pada Kabupaten

Ngada, tepatnya pada Kelurahan Trikora dan sekitarnya menggunakan metode

geolistrik,GPR, dan gravity. Data geolistrik dan GPR yang digunakan adalah data

sekunder hasil akuisisi data yang telah dilakukan oleh tim Pusat Vulkanologi dan

Mitigasi Bencana Geologi. Sedangkan data gravity merupakan data sekunder

berupa peta anomaly Bouguer.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa kondisi bawah permukaan pada kedalaman dangkal

menggunakkan korelasi antara metode GPR dan metode geolistrik pada

Kelurahan Trikora Kabupaten Ngada NTT.

2. Menganalisa penyebab infiltrasi, getaran tanah, dan kemungkinan

dampak bahaya geologi yang dapat terjadi.

3. Pemodelan data 3D dari data gravity untuk menganalisa struktur graben

di sekitar daerah penelitian.
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1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Dapat mengetahui karakteristik batuan bawah permukaan Kelurahan

Trikora dan sekitarnya.

2. Memberikan rekomendasi mitigasi terhadap bencana geologi yang

mungkin terjadi.

3. Sebagai pertimbangan dalam perencanaan tata kota.


