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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertambangan dapat diidentifikasi sebagai setiap kegiatan yang 

dilakukan dengan cara mengambil dan memanfaatkan bahan galian yang 

terkandung di dalam bumi yang mempunyai nilai ekonomi dimana 

rangkaian kegiatannya dimulai dengan penyelidikan bahan galian hingga  

pemasarannya. Selain itu, pertambangan juga dapat diartikan dengan 

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan untuk tujuan penelitian, pengelolaan 

dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang 

(Salim, 2005). Salah satu daerah yang memiliki potensi tambang di 

Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Kendal. 

Menurut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa 

Tengah, Kabupaten Kendal, khususnya di Desa Pagergunung, Kecamatan 

Pageruyung yang tersusun atas litologi breksi vulkanik yang tersusun atas 

fragmen andesit dan batupasir tufan Formasi Damar yang berpotensi untuk 

dimanfaatkan. Berdasarkan UU No 4 tahun 2009, andesit dan batupasir 

dapat dimasukkan ke dalam kelompok pertambangan batuan. Maka dari itu 

dibutuhkan suatu kajian untuk mengetahui seberapa besar potensi sumber 

daya tambang batuan pada daerah tersebut. Salah satu kajian yang dapat 

dilakukan adalah dengan melakukan survei geolistrik. 

Menurut Purwasatria (2013), survei geolistrik adalah salah satu 

metode geofisika untuk memperkirakan kondisi geologi bawah permukaan 

meliputi jenis batuan dan kondisi bidang gelincir berdasarkan sifat 

kelistrikan batuan. Berdasarkan data sifat kelistrikan batuan yang berupa 

nilai tahanan-jenis (resistivity), masing-masing harga tahanan jenis 

dikelompokkan dan diinterpretasikan dengan mempertimbangkan keadaan 
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geologi di daerah tersebut. Perbedaan sifat kelistrikan batuan antara lain 

disebabkan oleh perbedaan jenis mineral yang menyusunnya, porositas dan 

permeabilitas batuan dan sebagainya. Dengan demikian, berdasarkan 

beberapa faktor seperti tersebut di atas maka data sifat kelistrikan batuan 

dapat digunakan untuk menginterpretasikan jenis litologi yang dapat 

ditambang. 

Selain itu, metode geolistrik juga dapat digunakan sebagai salah satu 

metode untuk perhitungan sumber daya dan cadangan. Perhitungan sumber 

daya adalah salah satu hal terpenting pada kegiatan eksplorasi. Perhitungan 

yang dimaksud di sini meliputi sumber daya sampai pada cadangan yang 

dapat ditambang yang merupakan tahapan akhir dari proses eksplorasi. 

Hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mengevaluasi 

apakah sebuah kegiatan penambangan yang direncanakan layak untuk 

ditambang atau tidak. Perhitungan cadangan sangat vital untuk dilaksanakan 

di lokasi penelitian terutama dalam menentukan kuantitas, kualitas, dan 

kemudahan dalam eksplorasi secara komersial dari suatu bahan galian. 

Perhitungan cadangan yang baik bisa menentukan investasi yang akan 

ditanam, penentuan sasaran produksi, cara penambangan yang akan 

dilakukan bahkan dalam memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh 

perusahaan dalam melaksanakan usaha penambangannya (Purwasatria, 

2013). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana kondisi geologi permukaan pada daerah penelitian?  

2. Bagaimana ketebalan dan variasi litologi di bawah permukaan daerah 

penelitian? 

3. Berapa perkiraan volume dari potensi tambang batuan daerah penelitian?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kondisi geologi meliputi batuan secara umum pada lokasi 

penelitian. 

2. Mengetahui kondisi geologi bawah permukaan meliputi jenis batuan dan 

perkiraan kedalaman serta ketebalannya berdasarkan pada nilai 

resistivitas dari survei geolistrik. 

3. Mengetahui perkiraan volume dari potensi tambang batuan di lokasi 

penelitian. 

 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian dibatasi pada: 

1. Pemetaan geologi dilakukan dengan luasan kurang lebih 1x,1,5 km
2
 yang 

mencakup WIUP (Wilayah Izin Usaha Penambangan) “X” di Desa 

Pagergunung, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa 

Tengah untuk mengetahui variasi litologi daerah penelitian. 

2. Perhitungan sumber daya batuan berdasarkan UU No 4 tahun 2009 pada 

WIUP “X” dilakukan berdasarkan data geolistrik konfigurasi 

Schlumberger dengan panjang bentangan kabel elektroda AB/2 50 meter 

dan pemetaan geologi pada daerah penelitian. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Setelah melakukan penyelidikan atau penelitian ini diharapkan: 

1. Untuk masyarakat agar dapat menjadi informasi untuk dapat mengetahui 

potensi dan memanfaatkan sumber daya tambang yang ada di daerahnya 

sehingga hasil penelitian ini dapat diterapkan dengan baik. 

2. Untuk instansi pemerintah agar dapat menjadi referensi dalam 

menghitung potensi sumber daya tambang yang ada di daerahnya. 

3. Untuk mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta 

referensi untuk melakukan penulisan terkait. 
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Lokasi Penelitian 

Letak geografis Kabupaten Kendal yaitu berada pada koordinat 

109°40' - 110°18' Bujur Timur dan 6°32' - 7°24' Lintang Selatan. 

Secara khusus lokasi penelitian dan WIUP “X” (milik perseorangan 

atas nama Karyadi pada tahun 2017) di Desa Pagergunung masuk ke 

dalam wilayah Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, Provinsi 

Jawa Tengah. Batas administratif tersebut sebagai berikut: 

Utara : Kecamatan Weleri 

Selatan : Kecamatan Sukorejo 

Barat : Kecamatan Plantungan dan Kabupaten Batang 

Timur : Kecamatan Patean 

Lokasi penelitian bisa ditempuh dengan menggunakan 

kendaraan roda dua ataupun roda empat dari Kota Semarang dengan 

waktu perjalanan sekitar satu setengah jam ke arah barat. Lokasi 

penelitian dapat dilihat secara detil pada Gambar 1.1.  

                                                                                                         Gambar 1.1 Peta Lokasi Penelitian 
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1.6.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-November 2017 dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Waktu Penelitian 

No 

Pekerjaan 

Juni Juli Agustus September Oktober November 

Minggu 

ke- 

Minggu 

ke- 

Minggu 

ke- 

Minggu ke- Minggu 

ke- 

Minggu ke- 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi 

literatur dan 

pemetaan 

geologi 

                       

2 Pengukuran 

geolistrik 

                       

5 Pengolahan 

data 

                       

6 Penulisan 

Laporan 

dan 

bimbingan 

                       

 

1.7 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini 

antara lain: 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Tujuan Metode Hasil 

1. Thanden 

dkk (1996) 

Kondisi geologi 

Semarang dan 

sekitarnya 

Observasi 

Lapangan dan 

Penginderaan 

Jauh 

Peta Geologi Lembar 

Magelang-Semarang 

2. Purwasatri

a (2013) 

Pendugaan 

Potensi Andesit 

di Daerah 

Kokap, 

Kulonprogo 

Geolistrik 

konfigurasi 

Schlumberger 

Estimasi Sumber daya 

Andesit mencakup 

volume dan tonasenya 

 

Berdasarkan penelitian di atas (Tabel 1.2), penelitian berupa 

perhitungan sumber daya pada pertambangan batuan di Desa Pagergunung, 

Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah 

Batan

g 

S
em

ar
an

g
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merupakan penelitian yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya 

oleh pihak manapun. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

1 BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, penelitian terdahulu, ruang lingkup penelitian, 

sistematika penulisan, dan kerangka pikir penelitian. 

2 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang geologi regional daerah penelitian dan teori-teori 

yang mendukung pengolahan data hasil penelitian. 

3 BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian, tahapan penelitian, alat dan 

bahan, dan diagram alir penelitian. 

4 BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pengolahan data penelitian dan pembahasan 

dari hasil pengolahan data tersebut meliputi kondisi geologi daerah 

penelitian, kondisi bawah permukaan daerah penelitian dan perhitungan 

sumber daya tambang batuan. 

5 BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang telah 

dilakukan. 
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1.9 Kerangka Pikir Penelitian 

Dalam penelitian ini, dilakukan perhitungan sumber daya tambang 

batuan dengan menggunakan metode geolistrik dan pemetaan geologi. Dari 

penelitian ini akan berapa volume dari batuan yang dapat ditambang. Maka 

dari itu diperlukan alur pemikiran yang tepat untuk melakukan penelitian ini. 

Alur pemikiran tersebut dapat dilihat dalam diagram dibawah ini (Gambar 

1.2). 

 

 

 
 

Desa Pagergunung, Kecamatan 

Pageruyung, Kabupaten Kendal, 

Provinsi Jawa Tengah 

Mengetahui: 

 Kondisi geologi permukaan 

 Perkiraan kondisi geologi 

bawah permukaan 

 

Pengolahan data hasil geolistrik, 

perhitungan sumber daya 

tambang menggunakan 

perangkat lunak 

 

 

Kondisi geologi: 

Tersusun atas Formasi 

Damar yang terdiri dari 

breksi vulkanik dan 

batupasir tufan  

Pertambangan breksi vulkanik 

dan batupasir yang potensial 

untuk dimanfaatkan sebagai 

bahan pondasi dan pengerasan 

jalan 

Survei geolistrik konfigurasi 

Schlumberger, pemetaan 

geologi 

 

 

Hasil penelitian: 

Sumber daya tambang daerah 

penelitian meliputi volume breksi 

vulkanik dan batupasir tufan 

 

Gambar 1.2 Kerangka pikir penelitian 


