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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Beji, Kabupaten Semarang secara fisiografi termasuk ke dalam

wilayah gunungapi Kuarter (van Bemmelen, 1949 dalam Widagdo, dkk 2015)

yang dicirikan dengan kerucut Gunung Mergi (Suwarti dan Wikarno, 1992).

Hasil dari aktivitas vulkanik Gunung Ungaran menyebabkan tersingkapnya

batuan intrusi di beberapa tempat, salah satunya Desa Beji yaitu di Gunung

Mergi. Hal ini menyebabkan Desa Beji mempunyai potensi sumber bahan

galian C, terutama andesit.

Andesit merupakan salah satu bahan galian yang ekonomis dengan

keterdapatannya yang cukup banyak di Indonesia (Mandalawanto, 1997).

Andesit memiliki banyak kegunaan, antara lain sebagai bahan baku pondasi,

batu hias, diolah menjadi bahan baku kaca, porselen, keramik gelas dan masih

banyak lagi menjadikan andesit menarik untuk dikelola.

Estimasi sumberdaya merupakan salah satu pekerjaan yang penting dalam

mengevaluasi suatu proyek pertambangan, dimana diperlukan suatu perkiraan

mengenai keberadaan bahan galian agar dapat dimanfaatkan secara maksimal

(Herlina, 2011). Perhitungan sumberdaya berperan penting dalam menentukan

jumlah, kualitas, dan kemudahan dalam menentukan daerah-daerah yang bisa

ditambang. Hasil perhitungan sumberdaya yang baik dan akurat yang sesuai

dengan keadaan di lapangan dapat dijadikan acuan dalam menentukan investasi

yang akan ditanam oleh investor sebagai penanaman modal, penentuan kerja

produksi, metode penambangan yang akan diterapkan, bahkan dalam

memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam melaksanakan

usaha penambangannya.

Metode geolistrik adalah salah satu metode geofisika untuk menduga

kondisi geologi bawah permukaan, khususnya macam batuan dan kondisi

keairan berdasarkan sifat kelistrikan batuan.
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Berdasarkan data sifat kelistrikan batuan yang berupa nilai tahanan-jenis

(resistivity), masing-masing harga tahanan jenis dikelompokkan dan

ditafsirkan dengan mempertimbangkan kondisi geologi setempat. Perbedaan

sifat kelistrikan batuan antara lain disebabkan karena perbedaan macam

mineral penyusun, porositas dan permeabilitas batuan (kandungan airtanah)

dan sebagainya. Dengan demikian berdasarkan beberapa faktor seperti tersebut

di atas maka data sifat kelistrikan batuan dapat digunakan untuk

menginterpretasikan volume sumberdaya yang berpotensi untuk ditambang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui volume andesit yang terdapat di

wilayah Ungaran, khususnya Gunung Mergi yang berada di Desa Beji dengan

metode perhitungan geolistrik.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu perkiraan volume

andesit yang belum ditambang di lokasi Gunung Mergi daerah Desa Beji, serta

analisis karakteristik andesit yang ditambang serta manfaat di dalam industri.

Untuk menghitung sumberdaya andesit, data yang dibutuhkan adalah data

geolistrik aktual sehingga dapat diketahui volume sumberdaya saat ini.

Dengan keadaan Gunung Mergi yang sebagian daerahnya sudah dilakukan

penambangan maka diperlukan perhitungan sumberdaya batuan andesit yang

masih ada. Setelah itu dapat diperkirakan batuan andesit di Gunung Mergi

khususnya yang berada di Desa Beji masih ekonomis atau tidak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian tugas akhir ini dimaksudkan untuk:

1. Melakukan pemetaan sebaran andesit di daerah penelitian.

2. Melakukan pengamatan petrografi batuan andesit di daerah

penelitian.

3. Melakukan analisis geolistrik di daerah penelitian.
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4. Melakukan analisis perhitungan volume sumberdaya di daerah

penelitian.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian perhitungan sumberdaya bahan galian dan

analisis karakteristik jenis batuan yang tertambang serta sebaran batuan

di permukaan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sebaran batuan andesit di daerah penelitian.

2. Mengetahui karakteristik batuan andesit di daerah penelitian.

3. Mengetahui sebaran nilai resistivitas batuan andesit di daerah

penelitian.

4. Mengetahui volume sumberdaya batuan andesit di daerah

penelitian.

1.4 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 1,5 bulan terhitung tanggal 8 Mei 2017

sampai 17 Juni 2017 di Gunung Mergi, Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur,

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Gambar1.1). Lokasi penelitian ditempuh

baik menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat selama kurang lebih

10 menit dari Kota Ungaran ke arah selatan sekitar 9-10 km jaraknya. Pemetaan

geologi dilakukan selama 10 hari, kemudian 5 hari dilakukan pencarian data

melalui metode Geolistrik dan setelah itu dilakukan tahap analisis serta

interpretasi data. Objek penelitian difokuskan pada intrusi batu andesit yang

berada pada daerah penelitian.
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Gambar 1.1 Lokasi daerah penelitian (Google Earth, 2017)

Lokasi pertambangan didominasi oleh tegalan dan semak belukar

ditandai dengan warna merah (Gambar 1.2).

Gambar 1.2 Peta wilayah izin usaha pertambangan batu andesit (Teguh, 2016)
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Ijin Usaha dari Pt. Sapta Mitra Nusantara terletak di dua daerah

administrasi yang merupakan daerah yang bersebelahan (Gambar 1.3).

Gambar 1.3 Peta administrasi izin usaha pertambangan Pt. Sapta Mitra Nusantara
(Teguh, 2016)


