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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Bangunan penangkap air (broncaptering) milik Perusahaan Daerah Air 

Bersih (PDAB) yang terletak di mataair Gombong Desa Muncanglarang, 

Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal mengalami kerusakan akibat adanya 

gerakan tanah. Hal ini menyebabkan suplai air bersih untuk wilayah Bergas 

(Brebes, Tegal, Dan Slawi) terganggu. Padahal potensi air bersih di mataair 

gombong sangat besar. Menurut data dari PDAB, mataair ini menghasilkan 266 

ribu liter perbulannya. Oleh karena itu diperlukan penelitian atau kajian untuk 

mengetahui penyebab dari gerakan tanah di sekitar bangunan broncaptering agar 

dapat dicarikan solusi penanggulangan yang tepat.  

Motode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

penyelidikan lapangan berupa pemetaan geologi dan juga menggunakan data 

geolistik dengan konfigurasi Wenner sebanyak 15 titik yang diambil di sekitar 

bangunan broncaptering. Data yang diperoleh penyelidikan lapangan dan data 

geolistik kemudian diolah dan dianalisis. Hasil yang diperoleh dari penyelidikan 

lapangan berupa peta geologi dan sebaran dari longsor yang terjadi di sekitar 

bangunan broncaptering, sedangkan hasil yang diperoleh dari analisis geolistrik 

berupa data nilai resitivitas batuan dan juga ketebalan dari lapisan batuan tersebut. 

Dari hasil analisis data geolistrik yang berupa nilai resitivitas batuan dan 

juga ketebalan dari lapisan batuan serta berdasarkan analisis peta geologi dapat 

diketahui penyebab gerakan tanah di sekitar bangunan broncaptering. Diharapkan 

dengan diketahui penyebabnya dapat dilakukan penanggulangan sehingga 

kerusakan yang ditimbulkan tidak semakin parah dan kedepannya tidak terjadi 

lagi. 
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1.2.   Permasalahan   

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bangunan 

penangkap air (Broncaptering) mataair Gombong di Desa Muncanglarang, 

Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal yang mengalami kerusakan yang 

diperkirakan akibat dari gerakan tanah.  

 

1.3.  Maksud dan Tujuan 

1.2.1.  Maksud 

1. Melakukan pengamatan litologi, struktur geologi, dan daerah 

sekitar bangunan broncaptering 

2. Melakukan pengambilan data geolistrik di sekitar bangunan 

broncaptering. 

3. Melakukan analisis data geolistrik dan geologi permukaan di 

sekitar bangunan broncaptering yang berkaitan dengan potensi 

gerakan tanah. 

1.2.2.  Tujuan  

1. Mengetahui kondisi geologi berdasarkan pemetaan geologi di 

sekitar bangunan broncaptering. 

2. Mengetahui jenis litologi penyusun daerah sekitar bangunan 

Broncaptering serta struktur geologi yang ada. 

3. Mengetahui penyebab dari gerakan tanah yang terjadi di sekitar 

bangunan broncaptering. 

 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara langsung maupun tidak langsung antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian yang dilakukan di bangunan broncaptering di 

mataair Gombong Desa Muncanglarang, Kecamatan Bumijawa, 

Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah adalah untuk mengaplikasikan 
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ilmu yang telah diperoleh dengan membuat laporan penelitian secara 

ilmiah dan sistematis serta menambah wawasan dan pengetahuan. 

2. Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta referensi 

bagi institusi terkait serta masyarakat di sekitar mataair agar gerakan 

tanah yang terjadi dapat ditanggulangi dengan baik 

3. Bagi Pengembangan Ilmu  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan berharga 

pada perkembangan ilmu geologi terutama pada kajian mengenai 

gerakan tanah. 

 

1.5.   Ruang Lingkup 

1.5.1. Substansial 

Dalam penelitian ini akan dibahas gerakan tanah yang terjadi 

di Bangunan Penangkap Air, pembahasan mencakup aspek-aspek 

geologi yang berpengaruh terhadap gerakan tanah seperti litologi 

daerah penelitian, morfologi/kelerengan, dan struktur geologi. 

 

1.5.2. Spasial  

Secara spasial penelitian ini berada di Desa Muncanglarang, 

Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah yang 

secara koordinat terletak pada 289400UTM sampai 291500UTM dan 

9207250UTM sampai 9207500UTM. Desa Muncanglarang memiliki 

batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Desa Traju 

Sebelah Timur : Desa Bumijawa 

Sebelah Selatan  : Desa Begawat 

Sebelah Barat : Desa Jejeg 
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1.6.   Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak pada sekitar bangunan penangkap air di 

Desa Muncanglarang, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi 

Jawa Tengah, seperti yang terdapat pada gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Daerah Lokasi Penelitian  

Gambar 1.1. Peta Daerah Penelitian 

Daerah penelitian ini dapat dicapai dengan perjalanan darat selama ± 

1,5 jam dari Kota Tegal ke arah Selatan. Jarak yang ditempuh ± 35 Km. 
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Rute yang dilalui ialah Kota Tegal - Slawi - Lebaksiu - Bumijawa. Jalan 

menuju lokasi penelitian berupa jalan aspal yang dapat dilalui kendaraan 

roda empat seperti minibus dengan daerah berupa perbukitan yang memiliki 

jalur yang berkelok serta banyak terdapat tanjakan dan turunan. 

 

1.7.   Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup, 

lokasi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II STUDI PUSTAKA 

Berisi tentang dasar pengetahuan pada pustaka/literatur dari 

penelitian yang dilakukan selama kegiatan tugas akhir dari berbagai 

sumber serta kondisi geologi regional yang berisi susunan stratigrafi 

daerah penelitian, serta tentang gerakan tanah dan segala aspek 

pendukungnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan mulai dari 

metode penelitian berupa metode deskriptif dan metode analisis, 

metode pengambilan data, dan tahapan-tahapan penelitian yang 

diuraikan dalam diagram alir serta bahan dan alat yang digunakan. 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang seluruh data dan penjelasan mengenai hasil 

analisis interpretasi akhir sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan hasil dan pembahasan penelitian 

yang telah dilakukan dan berisi masukan penelitian selanjutnya. 
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1.8. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyebab  
gerakan tanah 

Faktor penyebab: 
a) Litologi 
b) Struktur geologi 
c) Pelapukan 
d) Geomorfologi 
e) Permeabilitas  batuan 

Bangunan penangkap air 
(Broncaptering)  

mataair Gombong  

Terletak di Desa  
Muncanglarang,  
Kec. Bumijawa, 

 Kab. Tegal,  
Prov, Jawa 

Tengah 

Kerusakan bangunan  
akibat gerakan tanah 

Penanggulangan 
Gerakan tanah 

Analisis bawah 
permukaan dari 
data geolistrik dan 
pemetaan geologi 

a. Mataair melimpah 
b. Bangunan retak-

retak dan miring  
c. Pipa air bergeser 


