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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gunung Manglayang terletak di Kabupaten Bandung Utara pada 

ketinggian 1817-2000 mdpl. Ketinggian puncak Gunung Manglayang ini 

terbentuk akibat adanya aliran lava yang meluap berkali-kali yang 

dihasilkan akibat letusan Gunung Manglayang itu sendiri, sehingga 

terbentuk endapan-endapan yang mengakibatkan puncak Gunungnya 

semakin tinggi. 

 Adapun lokasi penelitian terletak di Wisata Batu Kuda yang berada pada 

jalur pendakian Gunung Manglayang pada ketinggian sekitar 1150-1300 

mdpl. Secara geologi, struktur bawah permukaan bumi Wisata Batu Kuda 

tersusun atas batuan lapuk. Batuan lapuk itu sendiri merupakan batuan 

yang terurai menjadi material yang berukuran lebih kecil karena adanya 

pengaruh cuaca, temperatur, air maupun organisme. Batuan lapuk sangat 

banyak ditemukan di Indonesia karena Indonesia memiliki iklim tropis dan 

curah hujan yang tinggi. Batuan Lapuk dapat berupa batuan beku, 

metamorf, maupun sedimen.  

Adapun struktur bawah permukaan bumi dapat diketahui berdasarkan 

penjalaran gelombang yang ada di dalamnya, Dengan demikian penjalaran 

gelombang di bawah permukaan bumi dapat di deteksi menggunakan 

metode seismik, metode ini banyak digunakan dalam eksplorasi geofisika 

karena metode ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam 

memodelkan struktur bawah permukaan bumi. Metode ini dibagi menjadi 

dua diantaranya seismik refleksi yaitu metode penentuan struktur bawah 

permukaan tanah dengan mengidentifikasikan penjalaran gelombang yang 
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di pantulkan ketika menyentuh batas lapisan biasanya digunakan pada 

eksplorasi dalam. Dan seismik refraksi yaitu metode penentuan struktur 

bawah permukaan tanah dengan mengidentifikasikan penjalaran 

gelombang yang dibiaskan ketika sampai pada batas lapisan. Sedangkan 

pada proses akuisisi digunakan metode seismik refraksi karena penelitian 

yang dilakukan penulis termasuk ke dalam jenis eksplorasi dangkal. 

Dari beberapa metode pengolahan data seismik yang ada, Penulis memilih 

untuk menggunakan Metode pengolahan Generalized Reciprocal Method 

(GRM). Hal ini dikarenakan metode pengolahan ini dapat mengetahui nilai 

undulasi yang tinggi pada kedalaman yang dangkal. GRM merupakan 

pengembangan terakhir dari metode pengolahan data seismik  delay time 

yang dapat memetakan lapisan bawah permukaan dengan tingkat kekerasan 

dan undulasi/bentuk permukaan  bawah tanah yang tinggi. Adapun 

perkembangan dari metode  Generalized Reciprocal Method (GRM) 

dimulai sejak tahun 1980 oleh Derecke Palmer, kemudian dikembangkan 

lagi oleh Orloswky pada tahun 1998 dan pengembangan terbaru 

dikembangkan oleh Tak Ming Leung pada tahun 2003. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strukur geologi bawah 

permukaan tanah dan nilai kecepatan rambat gelombang di bawah 

permukaan Wisata Batu Kuda, Kota Bandung. Serta untuk dapat 

menginterpretasikan hasil penelitian menggunakan bahasa pemrograman 

Matlab berupa lapisan batuan lapuk, yang diharapkan digunakan untuk 

studi yang berkaitan dengan mitigasi bencana alam misalnya tanah 

longsor. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Identifikasi Struktur Bawah Permukaan 

Tanah Menggunakan Seismik Refraksi Metode Interpretasi 

Generalized Reciprocal Method (GRM) di Wilayah Gunung 

Manglayang, Jawa Barat” 
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1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi geologi bawah permukaan bumi di daerah Gunung 

Manglayang,Jawa Barat berdasarkan pengolahan data seismik 

Generalized Reciprocal Method (GRM) berbasis Matlab. 

2. Berapa nilai kecepatan rambat gelombang seismik pada lapisan bawah 

permukaan bumi wilayah Gunung Manglayang, Jawa Barat 

3. Berapa nilai kedalaman lapisan penyusun struktur bawah permukaan 

tanah wilayah Gunung Manglayang, Jawa Barat. 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, Tujuan Penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Menerapkan metode pengolahan data seismik refraksi Generalized 

Reciprocal Method (GRM) menggunakan bahasa pemograman matlab.  

2. Mengetahui kondisi geologi bawah permukaan bumi dalam bentuk 

penampang 2D yang dihasilkan dari bahasa pemrograman Matlab yang 

telah dibuat.  

3. Mengetahui sebaran nilai kecepatan rambat gelombang seismik pada 

lapisan bawah permukaan bumi wilayah Gunung Manglayang, Jawa 

Barat. 

4. Mengetahui nilai kedalaman lapisan batuan lapuk wilayah Gunung 

Manglayang, Jawa Barat berdasarkan pengolahan data seismik 

Generalized Reciprocal Method (GRM). 

1.4.Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Literatur  

Merupakan langkah pertama dalam pengumpulan data penelitian. Pada 

tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menyatukan teori yang 
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berhubungan dengan penelitian yang berasal dari Buku, Jurnal, 

maupun Skripsi 

2. Akuisisi dan Pengolahan Data 

Pada penelitian ini dilakukan dengan akuisisi data secara langsung di 

daerah penelitian yaitu Wisata Batu Kuda yang termasuk ke dalam 

kawasan Gunung Manglayang. Dan teknik pengolahan data yang 

digunakan adalah Generalized Reciprocal Method (GRM) 

3. Interpretasi 

Data yang telah diolah menggunakan Generalized Reciprocal Method 

(GRM) kemudian diinterpretasikan menggunakan Matlab. 

1.5.Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan di wilayah Gunung Manglayang, Jawa Barat 

2. Penelitian ini hanya difokuskan pada pengolahan data seismik 

menggunakan metode pengolahan data Generalized Reciprocal Method 

(GRM) 

3. Penelitian ini dilakukan hanya untuk mengetahui struktur bawah 

permukaan tanah wilayah Gunung Manglayang, Jawa Barat . 

4. Pembuatan GUI Matlab yang hanya digunakan untuk 

menginterpretasikan data hasil penelitian. 

1.6.Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi bagi pembaca tentang struktur permukaan 

bawah bumi, nilai kecepatan rambat dan kedalaman lapisan di kawasan 

Gunung Manglayang  

2. Dapat menginterpretasikan data seismik dengan metode pengolahan 

Generalized Reciprocal Method (GRM) menggunakan bahasa 

pemrograman Matlab. 
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1.7.Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi disusun dan dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

2. Bagian Isi 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yakni sebagai berikut:  

1) Bab I Pendahuluan  

bab ini memuat alasan pemilihan judul yang melatarbelakangi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan masalah dan sistematika penulisan skripsi.  

2) Bab II Tinjauan Pustaka  

Bab ini memuat teori dan penjelasan yang mendasari penelitian. 

Seperti kondisi geologi daerah peneltiian, teori gelombang 

seismik, teori metode Seismik Refraksi dan teori pengolahan data 

menggunakan Generalized Reciprocal Methods (GRM) 

3) Bab III Metode Penelitian  

Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan dalam 

penelitian, diagram alir penelitian, metode penelitian yang 

digunakan  dalam penelitian, prosedur pelaksanaan penelitian, 

dan pengolahan  data.  

4) Bab IV Hasil dan Pembahasan  

Bab ini memuat hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh  

dalam penelitian. 

 

 

5) Bab V Penutup  

Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk 

selanjutnya.  

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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