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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses terbentuknya mineral berawal dari menerobosnya larutan hidrothermal

berkosentrasi tinggi pada satuan batuan yang sudah ada sebelumnya.  Ketika

larutan tersebut menembus melalui rekahan-rekahan dan patahan, lalu  mengalami

proses pendinginan serta pengendapan dengan reaksi kimia yang menyertainya.

Kemudian terakumulasi dalam celah pori batuan, bidang pelapukan dan pelapisan

batuan (Park and Darmin, 1975).

Demikian juga dengan mineral emas.  Pada umumnya zona alterasi akibat proses

hidrothermal, diikuti oleh urat kuarsa sehingga zona tersebut dapat digunakan

sebagai petunjuk adanya mineral.  Sedangkan emas itu sendiri berasosiasi dengan

jaringan urat kuarsa, dan mineral pirit (Andras and Chovan, 2005).  Emas adalah

salah satu jenis mineral yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tetapi letak

penyebaran emas di setiap daerah tidaklah sama. Maka dibutuhkan metode

geofisika yang dapat melokalisir keberadaan mineral ini.

Salah satu metode geofisika yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut

adalah metode Induksi Polarisasi. Metode Induced Polarization ( IP ) adalah salah

satu metode geofisika yang menerapkan efek polarisasi untuk mendapatkan

gambaran bawah permukaan bumi yang mengandung mineral sulfida. Dengan
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adanya sulfida ini, maka target zona mineral yang berupa emas dapat terdeteksi.

Pada prinsipnya metode Induksi Polarisasi mengukur nilai konduktivitas pada

batuan sebagai akibat dari respon keberadaan mineral yang konduktif. Dan

mineral emas yang kita cari dalam ekplorasi adalah mineral yang memiliki nilai

konduktivitas yang  tinggi dibandingkan lingkungannya, sehingga metode ini

sangat efektif digunakan.

Daerah penelitian merupakan salah satu daerah termineralsasi emas, yang terletak

di Provinsi Banten.  Sejak 1945 sampai kini Unit Pertambangan Emas,

Perusahaan Negara (P.N) Aneka Tambang (sekarang PT. Aneka Tambang),

mengusahakan penambangan emas, perak, timbal, seng dan mineral bijih lainnya

di daerah Banten Selatan. Penambangan tersebut merupakan kelanjutan dari

pertambangan emas dan perak yang pernah diusahakan oleh pihak Belanda,

Jepang dan swasta sebelum 1945 (Sujatmiko dan Santoso, 1992).

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui zona mineralisasi emas bawah

Provinsi Banten dengan menggunakan metode Induksi

Polarisasi (IP).

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi  pada pendeteksian keberadaan mineral emas

Provinsi Banten melalui hasil inversi 2D dan korelasi 3D.

D. Manfaat Penelitian
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Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran daerah termineralisasi

Provinsi Banten berdasarkan variabel fisis yang terukur

menggunakan metode Induksi Polarisasi (IP).


