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I. PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi sebagai daerah yang mengandung cadangan mineral

emas dan sulfida yang besar. Dimana potensi ini dibuktikan para peneliti dari

DEM (Devision Of Exploration and Mining) yang melakukan penelitian pada

daerah mineralisasi berkaitan dengan unsur vulkanik. Selain itu Indonesia adalah

daerah yang berada pada jalur pegunungan aktif. Oleh karena itu Negara kita

banyak terdapat sumber daya mineral, semua mineral mineral yang ada dapat di

eksplorasi menggunakan metode geofisika yang tujuannya adalah mendapatkan

mineral ekonomis, mineral tersebut dapat berupa mineral logam, misalnya emas,

perak, tembaga, timah dan sebagainya.

Emas merupakan salah satu jenis mineral  yang memiliki nilai ekonomis yang

tinggi. Kondisi ini menyebabkan emas menjadi salah satu bahan tambang logam

mulia yang banyak dieksplorasi (Handini, 2006).

Mineral adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia.

Meningkatnya tuntutan akan pengadaan bahan mineral maka menyebabkan orang

harus memperbaiki tekhnik eksplorasi mineral untuk menjangkau endapan

andapan yang terdapat dan tersembunyi di bawah permukaan bumi. Oleh karena

itu diperlukan informasi mengenai sifat sifat fisik batuan di daerah eksplorasi,
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untuk menafsirkan keadaan geologi di bawah permukaan. Salah satu metode yang

tepat untuk mendeteksi keberadaan endapan emas di bawah permukaan adalah

dengan menggunakan metode geolistrik. Metode geolistrik sendiri didefinisikan

sebagai suatu metoda geofisika yang mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi

dan bagaimana mendeteksinya di permukaan bumi. Salah satu metode geolistrik

yang baik digunakan untuk eksplorasi mineral logam adalah metode Induksi

Polarisasi atau metode polarisasi terimbas, prinsip kerja dari metode Induksi

Polarisasi ini adalah untuk mendeteksi terjadinya polarisasi listrik pada

permukaan mineral-mineral logam di bawah permukaan bumi (Hendrajaya dan

Arif, 1988).

B.  Maksud dan Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan zona mineralisasi emas bawah

permukaan di daerah Wates Provinsi Yogyakarta dan untuk menghitung sumber

daya emas pada daerah penelitian dengan menggunakan metode Induksi Polarisasi

(IP).

C.   Batasan Masalah

Penelitian ini di batasi pada pendeteksian keberadaan mineral emas di daerah

Wates Provinsi Yogakarta dengan hasil pemodelan 2D menggunakan program

surfer dan Res2Dinv, dan prospek sumber daya (volume) dengan pemodelan 3D.

D.  Manfaat penelitian
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Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daerah yang berpotensi

mengandung mineral emas dan sulfida di daerah Wates Provinsi Yogyakarta

sehingga dapat dijadikan sebagai masukan keekonomian sumber daya alam

daerah.


