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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau yang kaya akan sumber 

daya alam, baik itu mineral logam, mineral non logam maupun mineral energi. 

Ada 12 unsur mineral logam terbesar yang terkandung dalam bumi, salah satu 

contoh unsur tersebut adalah Mangaan (Mn). Logam  Mn  yang  paling  umum  

adalah pirolusit (MnO2). Dalam   keadaan   murni,   logam   Mn   bersifat   

keras   tetapi   rapuh   (mudah patah ), memiliki konduktivitas yang tinggi dan 

nilai resistivitas yang rendah. Logam Mn mempunyai warna abu-abu besi 

dengan kilap metalik sampai submetalik. Sebagian besar logam Mn banyak 

dijumpai di sekitar batu gamping atau batuan malihan yang sangat keras. Mn 

tersebut membentuk suatu jalur di antara rekahan atau endapan batu gamping.  

Singkapan logam Mn ini bisa terlihat di lereng bukit dan tepian sungai 

(Soeharto, 2000). 

Mn jarang ditemukan sebagai unsur bebas dalam sifat dasarnya dan 

sering dicampur dengan besi dan logam-logam lainnya. Sebagai salah satu 

logam yang penting, Mn banyak dimanfaatkan dalam penggunaan bahan 

campuran logam-logam industri, terutama di dalam baja-baja anti karat. Selain 

dalam produksi campuran baja, Mn juga banyak digunakan untuk campuran 

aluminium, sebagai bahan campuran untuk industri baterai kering, dalam 

pembuatan keramik, gelas, sebagai bahan pembuat batang las, elektrolisis seng 

dan bahan pengoksida dalam produksi uranium dan sebagainya (Wirayuda, 

2013). 

Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB 

tahun 2013, potensi logam Mn di  Provinsi  NTB  tepatnya  terdapat  di  Desa 

Sekotong  Tengah yang terukur di  lokasi  ini  adalah  sekitar  2,51 juta ton. 

Dengan potensi yang cukup melimpah dan banyaknya manfaat yang diperoleh 

dari produksi Mn tersebut, membuat logam Mn banyak di eksplorasi. Namun, 
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karena kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat setempat membuat 

eksplorasi Mn tidak dilakukan secara optimal. Penelitian mengenai Mn telah 

dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, namun di Lombok, tepatnya di 

Desa Sekotong belum pernah ada yang melakukan penelitian. Oleh karena itu 

perlu dilakukan suatu penyelidikan untuk mengetahui informasi tentang 

potensi Mn tersebut. 

Identifikasi potensi Mn dapat dilakukan dengan beberapa metode 

geofisika, diantaranya adalah metode geolistrik, metode geomagnet, metode 

gravity dan metode seismik.  Sifat dari logam ini mempunyai konduktivitas 

listrik yang sangat baik dan mempunyai nilai resistivitas listrik yang rendah, 

sehingga sangat cocok diidentifikasi menggunakan metode geolistrik 

resistivitas. Metode  geolistrik  ini  memanfaatkan  sifat  kelistrikan  dari 

batuan atau logam dan memberikan informasi mengenai variasi nilai resitivitas 

setiap batuan atau logam tersebut. Penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  

menggunakan metode geolistrik resistivitas  dengan  konfigurasi  Wenner. 

Keunggulan dari konfigurasi Wenner ini adalah ketelitian pembacaan 

tegangan pada elektroda potensial. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah berapakah volume batuan pembawa Mn berdasarkan 

metode geolistrik di daerah penelitian ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui volume 

batuan pembawa Mn berdasarkan metode geolistrik di daerah penelitian. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian  ini diharapkan dapat mempermudah  masyarakat  dan  

pemerintah  setempat untuk mengetahui gambaran lokasi sebaran 

endapan  logam Mn dan volume cadangan Mn di lokasi penelitian. 

2. Dapat memberikan informasi tambahan bagi ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang geofisika dan pertambangan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah, daerah kajian yang 

menjadi area fokus penelitian adalah Dusun Empol, Desa Sekotong Tengah, 

Kecamatan Sekotong dengan luas area penelitian yaitu 20.000 m2. 


