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BAB III 

   TEORI DASAR 

3.1. Sistem Panasbumi 

Panasbumi merupakan energi panas yang terbentuk secara alami dan tersimpan 

dalam bentuk air panas atau uap panas pada kondisi geologi tertentu pada 

kedalaman beberapa kilometer di dalam kerak bumi. Hochstein dan Browne 

(2000) mendefinisikan sistem panasbumi sebagai perpindahan panas secara alami 

dalam volume tertentu di kerak bumi dimana panas dipindahkan dari sumber 

panas ke zona pelepasan panas. Kunci kekuatan untuk menggerakkan fluida 

adalah perbedaan densitas antara air resapan yang suhunya lebih rendah dan 

bergerak ke bawah dengan fluida panasbumi yang suhunya lebih tinggi yang 

kemudian muncul ke permukaan bumi oleh gaya pengapungan. 

Sistem panasbumi dijumpai pada daerah dengan gradient panasbumi relatif 

normal, terutama pada bagian tepi lempeng dimana gradient panasbumi biasanya 

mempunyai kisaran suhu yang lebih tinggi daripada suhu rata-rata (Dickson dan 

Fanelli, 2004). Terdapat empat elemen penting yang berpengaruh dalam sistem 

panasbumi, terutama sistem panasbumi hidrothermal yang terdapat di sebagian 

besar Indonesia, yaitu: 
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1) Sumber panas (heat source) 

Panas dapat berpindah secara konduktif, konvektif dan radiasi. Pada sistem 

panasbumi perpindahan panas umumnya secara konduktif dan konvektif. Transfer 

panas secara konduktif pada batuan terjadi akibat adanya interaksi atomik/molekul 

penyusun batuan dalam mantel sedangkan perpindahan panas secara konvektif 

adalah perpindahan panas yang di ikuti oleh perpindahan massa (molekul). 

Sumber panas dalam sistem panasbumi pada umumnya berasal dari magma. 

 
Terbentuknya magma pada awalnya berasal dari hasil pelelehan mantel (partial 

melting) sebagai akibat penurunan titik didih mantel karena adanya infiltrasi H2O 

dari zona subduksi. Magma dapat terjadi karena pelelehan sebagian kerak bumi 

pada proses penebalan lempeng benua seperti yang terjadi pada tumbukan antar 

lempeng benua (collision).  

 
2. Fluida panasbumi 

Fluida panasbumi berasal dari air permukaan (air meteoric) yang masuk ke bawah 

permukaan melalui rekahan maupun ruang antar butiran batuan membentuk 

sistem kantong fluida/reservoir. Fluida juga dapat berasal dari batuan dalam 

bentuk air magmatik (air juvenil). Karakteristik fluida panasbumi dapat 

memberikan informasi tentang tipe sistem panasbumi, hal penting yang di analisis 

untuk menentukan karakteristik fluida dalam reservoir meliputi pendugaan 

temperatur reservoir (geothermometer), komposisi kimia fluida, asal-usul fluida, 

interaksi fluida terhadap batuan serta pencampuran fluida reservoir dengan fluida 

lain (mixing). 
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3. Reservoir 

Reservoir adalah lapisan yang tersusun dari batuan yang memiliki sifat permeable 

dan porositas tinggi yang berperan untuk menyimpan fluida yaitu uap dan air 

panas yang berasal dari hasil pemanasan (konvektif dan konduktif) dalam suatu 

sistem hidrothermal. Lapisan ini bisa berasal dari batuan klastik atau batuan 

vulkanik yang telah mengalami rekahan secara kuat. Reservoir panasbumi yang 

produktif harus memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi, ukuran volume 

cukup besar, suhu tinggi dan kandungan fluida yang cukup. Permeabilitas 

dihasilkan oleh karakteristik stratigrafi (misal porositas intergranular pada lapili, 

atau lapisan bongkah lava) dan unsur struktur (misalnya sesar, kekar dan rekahan). 

Geometri reservoir hidrothermal di daerah vulkanik merupakan hasil interaksi 

yang kompleks dari proses vulkano-tektonik aktif antara lain stratigrafi yang lebih 

tua dan struktur geologi. 

 
4. Batuan penudung (caprock) 

Lapisan penudung (caprock) berfungsi sebagai penutup reservoir untuk mencegah 

keluar atau bocornya fluida panas bumi dari reservoir. Batuan penudung harus 

berupa lapisan batuan yang bersifat kedap atau memiliki permeabilitas rendah. 

Lapisan penudung umumnya tersusun oleh lapisan batuan yang terdiri dari 

mineral lempung sekunder hasil ubahan (alteration) akibat interaksi fluida dengan 

batuan yang dilewatinya. Mineral-mineral lempung sekunder yang umum 

membentuk lapisan penudung adalah montmorilonite, smectite, illite, kaolin, dan 

phyrophyllite. Di lingkungan tektonik aktif batuan penudung mangalami 

deformasi dan membentuk rekahan, tetapi dengan adanya proses kimia yaitu 
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berupa pengendapan mineral sangat membantu dalam menutup rekahan yang 

terbentuk (self sealing) contohnya pengendapan kalsit dan silica. 

  
Ilustrasi proses terbentuknya suatu system panas bumi dapat dilihat pada Gambar 

4 yang dianalogikan seperti ceret yang berisi air dan dipanaskan oleh api, seiring 

dengan meningkatnya tekanan dan temperatur dalam wadah tersebut maka air 

akan mengalami perubahan fasa membentuk uap air. 

 

Gambar 4. Ilustrasi sistem panasbumi  
(Sumber : Zarkasyi Ahmad, 2010) 

 

3.2. Geokimia 

Analisis kimia bertujuan untuk mengelompokkan basis umum antara 

perbandingan dan klasifikasi dari cairan panasbumi, serta untuk memperoleh data 

kimia fluida dan gas dan unsur-unsur lain yang terkandung dalam manifestasi 
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sehingga dapat mengetahui suhu dan karakteristik reservoar. Dalam penelitian ini 

analisis geokimia dilakukan menggunakan geoindikator, geotermometer dan 

kesetimbangan ion (ion balance). 

 

3.2.1. Geoindikator 

Giggenbach (1988) membagi zat-zat terlarut dalam dua katagori yaitu tracer dan 

geoindikator. 

 Tracer secara geokimia bersifat inert (misalnya Li, Rb, Cl dan B) yang bila 

ditambahkan ke dalam fluida akan bersifat tetap dan dapat dilacak asal 

usulnya.  

 Geoindikator adalah zat terlarut yang bersifat reaktif dan mencerminkan 

lingkungan ekuilibrium/ kesetimbangan, misalnya Na dan K. 

 
Beberapa tipe geoindikator kimia panasbumi menurut Giggenbach and Goguel 

(1989) yaitu:  

a. Geoindikator Cl-SO4-HCO3 

b. Geoindikator  Cl-B 

c. Geoindikator Na-K-Mg 

d. Geoindikator  N2-CO2–Ar 

 

a. Geoindikator SO4–HCO3-Cl 

Diagram tennary Cl-SO4-HCO3 merupakan sebuah metode yang digunakan dalam 

penentuan tipe fluida reservoir dalam rangka menentukan karakteristik suatu 

reservoir. Kandungan relatif yang digunakan sebagai parameternya adalah 
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kandungan klorida (Cl), bikarbonat (HCO3) dan sulfat (SO4). Untuk diagram 

tennary Cl-SO4-HCO3 diperlihatkan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Geoindikator  Cl-Li-B 

Diagram segitiga Cl-Li-B digunakan untuk mengevaluasi proses pendidihan dan 

pengenceran berdasarkan perbandingan konsentrasi Cl/100 dan B/4 yang telah 

diubah dalam satuan persen. Selain itu metode ini juga digunakan untuk 

menentukan zona upflow dan zona outflow dari sebuah sistem panasbumi. Untuk 

diagram tennary Cl-B dapat diperlihatkan seperti pada Gambar 6. 

 

Gambar 5. Diagram tennary Cl-SO4-HCO3 
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Li 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram tennary  Cl–Li-B 

 

c. Geoindikator Na–K–Mg 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 7. Diagram tennary  Na–K–Mg 
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Diagram tennary segitiga dari Na/1000-K/100-√Mg (Gambar 7) ditunjukan oleh 

Giggenbach (1988) merupakan sebuah metode yang digunakan untuk pendugaan 

temperatur reservoir dan untuk mengetahui air yang mencapai keseimbangan 

dalam litologi.  

 

d. Geoindikator N2–CO2–Ar 

 

Gambar 8. Diagram tennary  N2–CO2–Ar 

Diagram tennary  N2–CO2–Ar (Gambar 8) merupakan sebuah metode yang 

digunakan dalam penentuan tipe batuan reservoir. Metode ini digunakan untuk 

menentukan zona andesitic dan zona basaltic dari tipe batuan reservoar sistem 

panasbumi. 
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3.2.2. Geotermometer Air 

Faktor pertimbangan pemilihan geotermometer antara lain adalah jenis 

manifestasi yang berupa air panas dengan temperatur mata air panas yang relatif 

tinggi, dan tipe air panas yang termasuk air klorida atau bikarbonat. 

 
Geotermal air dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis,diantaranya: 

a) Sebagai dasar untuk melarutkan konsentrasi terlarut untuk sebuah 

komponen yang dikendalikan untuk melarutkan mineral (quartz 

geothermometer) 

b) Sebagai dasar konsentrasi relatif dari dua komponen atau lebih yang 

dikendalikan untuk reaksi perpindahan (Na/K geotermometer) 

 
Jenis-jenis geotermometer yang dipakai sebagai parameter untuk menentukan 

suhu atau temperatur reservoar, adalah sebagai berikut: 

 
1) Geotermometer Silika (Fournier, 1977) 

Geotermometer silika digunakan berdasarkan pada kelarutan berbagai jenis silika 

dalam air sebagai fungsi dari temperatur. 

Reaksi yang menjadi dasar pelarutan silika dalam air adalah: 

SiO2 (s) + 2 H2O    H4SiO4 

Pada kebanyakan sistem panasbumi, fluida di kedalaman mengalami ekuilibrium 

dengan kuarsa. Untuk menentukan temperatur bawah permukaan dengan 

menggunakan geotermometer dengan kandungan SiO2 dapat menggunakan 

persamaan diantaranya: 

a. Quartz-no steam loss  1390          t = 50 – 250oC ……....(1)

                       5,19-log SiO2 
-273 toC = 
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b. Quartz-max steam loss   1522          t = 100 – 250oC…......(2) 

      5,75-log SiO2  

c.  Chalcedony      1032         t = 50 – 250oC…….....(3) 

 

Geotermometer kuarsa umumnya baik digunakan untuk reservoir bertemperatur 

>150oC. Dibawah 150oC kandungan silika dikontrol oleh kalsedon (Simmons, 

1998). 

2) Geotermometer Na-K (Fournier, 1979 ; Giggenbach, 1988) 

Respon rasio konsentrasi Na terhadap K yang menurun terhadap meningkatnya 

temperatur fluida didasarkan pada reaksi pertukaran kation yang sangat 

bergantung pada suhu yaitu: 

K+ + Na Felspar    Na+ + K Felspar 

 
Geotermometer Na-K dapat diterapkan untuk reservoar air klorida dengan nilai 

T>180oC. Geotermometer ini punya keunggulan yaitu tidak banyak terpengaruh 

oleh steam loss. Namun, geotermometer ini kurang bagus apabila diaplikasikan 

untuk T<100oC (Simmons, 1998). 

 
Untuk menentukan temperatur bawah permukaan menggunakan geotermometer 

dengan kandungan Na-K dapat menggunakan persamaan diantaranya: 

a. Na-K (Fourier)   1217   t > 180oC………....(4) 

               (log Na/K) + 1,483 

toC = -273 

-273 toC = 

toC = -273 

4,69-log SiO2 
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b. Na-K (Giggenbach)   1390   t > 120oC………....(5)    

                  (log Na/K) + 1,75 

Dalam menggunakan persamaan Na/K geotermometer sebaiknya digunakan dua 

persamaan agar dapat memperoleh gambaran besar rentangan perbedaanya. 

Apabila hanya menggunakan satu persamaan saja maka sebaiknya menggunakan 

formula dari Giggenbach (1988) karena menghasilkan tertinggi. Hal ini 

dikarenakan persamaan tersebut menggunakan nilai tertinggi dari data, bukan 

menggunakan nilai tengah yang mempersentasikan semua data (Sumintadireja, 

2005). 

3) Geotermometer Na-K-Ca (Fournier dan Truesdell, 1973) 

Geotermometer ini diterapkan untuk air yang memiliki konsentrasi Ca tinggi. 

Geotermometer ini bersifat empiris dengan landasan teori yang belum dipahami 

secara sempurna (Giggenbach, 1988). Batasan teoritis untuk geotermometer ini 

adalah ekuilibrium antara Na dan K Felspar serta konversi mineral kalsium 

alumino silikat (misalnya plagioklas) menjadi kalsit (Simmons, 1998). 

 
Asumsi yang digunakan untuk membuat persamaan geotermometer Na-K-Ca 

adalah sebagai berikut: 

a. Ada kelebihan silika (biasanya benar) 

b. Aluminium tetap berada pada fasa padat (biasanya benar karena fluida 

biasanya sedikit Al)  

Rumus persamaan untuk geotermometer ini adalah: 

toC = -273 
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T°C = [1647/ (log (Na/K) + β (log (√Ca/Na) + 2,06) + 2,47)] – 273,15…….....(6) 

Ada 2 uji untuk menerapkan geotermometer ini: 

1. Jika [log√Ca/Na)+2,06] < 0, gunakan β=1/3 dan hitung T°C 

2. Jika [log√Ca/Na)+2,06] > 0, gunakan β=4/3 dan hitung T°C, 

    jika T terhitung <100oC maka hasil dapat diterima. 

3. Jika hasil perhitungan T pada (2) > 100°C , hitung ulang T°C dengan β=1/3 

 

Kisaran temperatur yang bagus untuk penggunaan geotermometer Na-K-Ca 

adalah 120 – 200oC, selebihnya tidak terlalu bagus. Keterbatasan lainnya adalah 

temperatur sangat dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi karena boiling dan 

dilution. Boiling menyebabkan kehilangan CO2, terjadi pengendapan kalsit, Ca 

keluar dari larutan, sehingga T hasil perhitungan terlalu tinggi (Simmons, 1998). 

4) Geotermometer K–Mg (Giggenbach, 1988) 

Geotermometer ini diterapkan pada situasi di mana Na terlarut dan Ca belum 

disetimbangkan antara cairan dan batuan. Geotermometer ini kembali 

menyeimbangkan dengan cepat pada suhu dingin yang berhubungan dengan 

reaksi: 

0.8K-mica + 0.2chlorite + 5.4silica + 2K+ = 2.8K-feldspar + 1.6H2O + Mg2+ 

t℃ =  
,  ( / )

−  273 ………….……………………………...(7) 

 

3.2.3. Geotermometer Gas 

Manifestasi permukaan dikebanyakan lapangan panasbumi terdiri dari fumarol, 

mata air panas, dan tanah panas (Arnorsson, 2000). Dimana keberadaan air tanah 



31 
 

jauh dibawah permukaan, maka mata air panas ini tidak tersedia. Untuk itu 

geotermometer air tidak dapat digunakan untuk memperediksi temperatur bawah 

permukaan. Hal ini yang memotivasi para ilmuwan untuk mengembangkan 

geothermometer gas, diantaranya D’Amore dan Panichi (1980). Terdapat tiga tipe 

geotermometer gas yaitu: 

1. Kesetimbangan gas – gas 

2. Kesetimbangan gas – mineral 

3. Kesetimbangan mineral – gas yang melibatkan gas sisa seperti CH4, H2S 

dan H2 

Temperatur bergantung pada kesetimbangan gas-gas atau mineral gas yang 

diyakini untuk mengontrol konsentrasi gas seperti CO2, H2S, H2, N2, NH3 dan 

CH4 dalam fluida reservoir panasbumi.  

 

3.2.4. Kesetimbangan Ion (Ion Balance) 

Untuk mengetahui seberapa bagus kualitas reservoar maka dilakukan analisis 

kesetimbangan ion. 

 
Dengan cara membandingkan jumlah konsentrasi positif dengan jumlah 

konsentrasi negatif. 

Ʃ mi zi = 0 ; m = molalitas ; z = menyatakan jumlah charge 

Pada dasarnya, kita menghitung miliquivalents (meq ; konsentrasi millimolal 

(charge) dari masing-masing jenis dalam larutan. Pada kebanyakan larutan, ion 

yang dominan adalah Na+,  K+,  Ca+2,  Mg+2,  Cl-,  HCO3-, dan SO4-2. Jadi, 

mNa + mK + 2mCa + 2mMg = mCl + mHCO3 + 2mSO4 
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Δ charge % = . 100 

kualitas reservoar dapat dilihat dari kesetimbangan ion nya. Kualitas reservoar 

yang baik apabila nilai ion balance nya  < 5 %. Dan dapat dihitung menggunakan 

persamaan : 

        Ʃ cations + Ʃ anions          …………......(8) 

                  | Ʃ cations | + | Ʃ anions | 

 
 
3.3. Metode Geofisika 

Metode geofisika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari 

bidang bumi khususnya perut bumi berdasarkan konsep fisika. Secara umum 

metode geofisika dibagi menjadi dua kategori yaitu metode pasif dan aktif. Survey 

geofisika yang sering dilakukan yaitu metode gravity, magnetik, seismik, 

geolistrik dan elektromagnetik. Dalam penelitian ini survey geofisika yang 

dipakai adalah survey dari metode magnetotellurik dan metode gravity. 

 
3.3.1. Meotode Magnetotellurik 

3.3.1.1. Konsep Dasar Metode Magnetotellurik 

Magnetotellurik (MT) merupakan teknik eksplorasi pasif yang memanfaatkan 

spektrum lebar dari variasi geomagnet yang terjadi sacara alami sebagai sumber 

untuk induksi elektromagnetik ke dalam bumi. MT berbeda dengan teknik 

geolistrik aktif yang mana sumber arusnya diinjeksikan kedalam tanah (Simpson 

& Bhar, 2005). 

 
Metode magnetotellurik (MT) adalah metode sounding elektromagnetik (EM) 

dengan mengukur secara pasif komponen medan listrik (E) dan medan magnet 

alam (H) yang berubah terhadap waktu. Perbandingan antara medan listrik dengan 
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medan magnet yang saling tegak lurus disebut impedansi yang merupakan sifat 

kelistrikan suatu medium seperti konduktivitas dan resistivitas. Kurva sounding 

yang dihasilkan dari metode MT merupakan kurva resistivitas semu terhadap 

frekuensi yang menggambarkan variasi konduktivitas listrik terhadap kedalaman.  

Metode magnetotellurik memanfaatkan variasi medan elektromagnetik (EM) alam 

dengan frekuensi yang sangat lebar yaitu antara 10-5 Hz – 104 Hz. Dengan 

jangkauan frekuensi yang lebar, metode ini dapat digunakan untuk investigasi 

bawah permukaan dari kedalaman beberapa puluh meter hingga ribuan meter di 

bawah permukaan bumi. Semakin rendah frekuensi yang dipilih maka akan 

semakin dalam jangkauan penetrasi. Sedangkan semakin tinggi frekuensi yang 

dipilih maka akan semakin dangkal jangkauan penetrasi. Rasio antara medan 

listrik dan medan magnet akan memberikan informasi konduktivitas bawah 

permukaan. Rasio pada bentang frekuensi tinggi memberikan informasi bawah 

permukaan dangkal, sedangkan rasio pada bentang frekuensi rendah memberikan 

informasi bawah permukaan dalam. Rasio tersebut dapat direpresentasikan 

sebagai MT-apparent resistivity dan fasa sebagai fungsi dari frekuensi. 

 

3.3.1.2. Sumber Medan Magnetotellurik 

Metode magnetotellurik merupakan salah satu metode geofisika yang 

memanfaatkan medan elektromagnetik (EM) alam. Medan elektromagnetik 

dibentuk oleh dua sumber yaitu lighting activity dan solar wind . Lightning 

activity merupakan fenomena terjadinya petir yang menghasilkan frekuensi lebih 

besar dari 1 Hz, sedangkan solar wind merupakan partikel bermuatan yang 

dipancarkan dari matahari yang menghasilkan frekuensi lebih kecil dari 1 Hz. 
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Fenomena lightning activity dan solar wind tersebut dapat dilihat pada Gambar 9 

dan Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Proses terjadinya kilat  
(Sumber: http://earthsci.org/flood/J_Flood04/wea1/wea1.html) 

 

Gambar 10. Struktur medan magnet bumi (Sumber: http://www.hk-phy.org) 
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3.3.1.3. Persamaan Gelombang Elektromagnetik 

Informasi mengenai tahanan jenis medium yang terdapat pada data MT dapat 

diperoleh dari Persamaan Maxwell mengenai medan magnet dan medan listrik 

yaitu : 

∇ x 퐄 = −  퐁 ............................................................................(9.a) 

∇ x 퐇 = 퐣 +  퐃 ..........................................................................(9.b) 

∇  ∙ 푫 = 푞 .............................................................................. …(9.c) 

∇  ∙ 푩 = 0 ..................................................................................(9.d) 

dimana: E adalah medan listrik (V/m), B adalah induksi magnet (Tesla), D adalah 

perpindahan listrik (Coulomb/m2), J adalah rapat arus (Amper/m2), Q adalah rapat 

muatan listrik (Coulomb/m3). 

 
Selain Persamaan Maxwell, pada medium isotropis homogen diaplikasikan 

persamaan lain agar penyelesaian persamaan medan menjadi lebih sederhana 

sehingga didapat solusinya. Persamaan tersebut adalah: 

B =  H ................................................................................…(10.a) 

D =  E .....................................................................................(10.b) 

j =  E  = 푬 ...............................................................................(10.c) 

dimana:  adalah permeabilitas magnetik (Henry/m),  adalah permitivitas listrik 

(Farad/m),  adalah konduktivitas (-1/m atau Siemens/m),  adalah tahanan 

jenis (m). 

 
Dengan asumsi bahwa sifat fisik medium tidak bervariasi terhadap waktu dan 

posisi (isotropic homogen) serta perpindahan arus diabaikan, Persamaan Maxwell 
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dapat direduksi menjadi: 

∇ 푥 푬 =  −휇  푯........................................................................(11.a) 

∇ 푥 푯 =  휎푬 +  휀 푬 ................................................................(11.b) 

 
Apabila dilakukan operasi curl terhadap variabel medan listrik (E) dan medan 

magnet (H) maka akan diperoleh Persamaan Gelombang Helmholtz: 

∇ 푬 = 휇휎 푬  +   휇휀 푬  ........................................................ (12.a) 

∇ 푯 = 휇휎 푯  +   휇휀 푯  ...................................................... (12.b) 

 

Persamaan (12.a) dan (12.b) merupakan Persamaan Telegrapher yang 

menunjukan sifat penjalaran gelombang pada medan elektromagnetik, yang 

mempunyai sifat difusif  dan sifat gelombang akustik  . Kedua sifat ini 

penjalarannya tergantung dari frekuensi yang digunakan. Apabila frekuensi yang 

digunakan adalah frekuensi tinggi (hingga ukuran Mega/Gigahertz), maka yang 

mendominasi adalah sifat gelombang yang dikenal sebagai fenomena gelombang 

akustik. Sedangkan frekuensi yang digunakan dalam metode MT adalah frekuensi 

rendah (10-1 - 104 Hz), sehingga sifat yang dominannya adalah sifat difusif. 

Konsekuensi dari hal tersebut adalah resolusi akan semakin rendah pada 

kedalaman yang semakin dalam. 

 
 
3.3.1.4. Skin Depth Pada Magnetotellurik (δ) 

Persamaan skin depth didefinisikan sebagai kedalaman pada suatu medium 

homogen dimana amplitudo gelombang EM telah tereduksi menjadi 1/e dari  
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amplitudonya di permukaan bumi (Cagniard, 1953). Besaran tersebut dirumuskan 

sebagai berikut: 

훿 ≈ 500 휌푇 ...............................................................................................(13) 

dimana:  adalah kedalaman penetrasi (m),  adalah resistivitas medium  (ohm. 

m) dan T adalah periode (sekon). 

 
Besaran skin depth digunakan untuk memperkirakan kedalaman penetrasi atau 

kedalaman investigasi gelombang EM. Gambar 11 memperlihatkan kedalaman 

investigasi gelombang EM pada beberapa periode. 

 

Gambar 11. Kedalaman investigasi gelombang elektromagnetik 
(Sumber: http://www.ess.washington.edu/SolidEarth/Magnetotellurics) 

 

3.3.1.5. Impedansi Z 

Data MT berupa deret waktu (time series) komponen horizontal medan 

elektromagnetik (Ex, Ey, Hx dan Hy) yang diukur pada permukaan bumi. Sinyal 
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terekam mempunyai rentang frekuensi sangat lebar (10-3 – 105 Hz), yang berisi 

informasi tentang variasi medan listrik dan magnet terhadap waktu. Tujuan dari 

pengolahan data adalah mendapatkan fungsi transfer MT yaitu tensor impedansi 

yang menyatakan hubungan antara medan listrik dan medan magnet dalam 

domain frekuensi melalui persamaan berikut (Eggers, D.E.1953): 

Ex = ZxxHx + ZxyHy 

Ey = ZyxHx + ZyyHy 

Atau  

E
E =

푍 푍
푍 푍

퐻
퐻  

퐸 = Z . 퐻 ............................................ (14.b) 

 
Pada persamaan (14.b), Z adalah tensor impedansi penghubung medan listrik dan 

medan magnet. Zxy adalah tensor impedansi dari Ex dan Hy, sedangkan Zyx adalah 

tensor impedansi dari Ey dan Hx. Z adalah bilangan kompleks dengan elemen rill 

dan imajiner sehingga bisa dinyatakan oleh: 

휌 =
ω

 푍  ..........................................................................(15) 

∅ = tan  ..................................................................(16) 

 

3.3.1.6. Resistivitas Semu Pada 2D Bumi 

Saat bumi digambarkan sebagai 2D dengan ρ = ρ (x,z), y adalah arah strike 

geoelektrik jadi turunan terhadap y adalah nol, 휕/휕푦 = 0. Sekarang total medan 

EM terbagi menjadi 2 mode yang independen yaitu: 

..............................(14.a) 
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1. Polarisasi E atau transvers elektrik, TE (medan listrik yang tegak lurus, 

transvers terhadap bidang sumbu) atau medan listrik parallel terhadap sumbu 

invariant y. Komponen medan menjadi Ey yaitu:  

퐻 =    퐸 ………………………………………………………(17.a) 

퐻 = −    퐸 ……………………………………………………(17.b) 

 
Persamaan Helmholtz: 

 퐸 +   퐸 + 푘  퐸 = 0…………………………………………(18) 

 

2. Polarisasi H atau transvers magnet, TM (medan magnet tegak lurus, transvers 

terhadap bidang simetri) atau medan listrik tegak lurus terhadap sumbu 

invariant y. Komponen medan menjadi Hy yaitu:  

퐸 = −휌  퐻 ………………………………………………………(19.a) 

퐸 = 휌  퐻 ………………………………………………………...(19.b) 

 
Persamaan Helmholtz: 

 퐻 +  퐻 + 푘  퐸 = 0………………………………………...(20) 

 
Dalam kasus 2D hanya dibutuhkan 2 impedansi untuk menggambarkan secara 

lengkap ternsor yaitu: 

푍 =  
0 푍
푍 0  

dimana: 

Zyx = ZTE = −        dan     Zxy = ZTM = −   
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Dihubungkan dengan resistivitas semu, maka: 

휌 =  휌 =   |푍 | ………………………………………………....(21.a) 

휌 =  휌 =   |푍 | ……………………………………………......(21.b)  

dimana ρTE disebut sebagai ρ// dan ρTM disebut sebagai ρ┴ 

 

 
3.3.2. Metode Gayaberat (Gravity) 

Metode gayaberat digunakan untuk menggambarkan bentuk/struktur geologi 

bawah permukaan berdasarkan variasi medan gravitasi bumi yang muncul akibat 

perbedaan densitas batuan. Metode ini dapat digunakan di daerah prospek 

panasbumi karena sistem panasbumi tersusun dari batuan penudung, reservoir, 

dan batuan dasar yang masing-masing mempunyai densitas berbeda.  

 
Dalam survei gayaberat yang menjadi obyek penelitian adalah perbedaan medan 

gravitasi antar titik lokasi pengukuran di permukaan bumi. Keterdapatan suatu 

material/massa tertentu seperti batuan sumber panas di dalam kulit bumi akan 

menyebabkan gangguan pada medan gravitasi yang kemudian dikenal dengan 

anomaly gayaberat. Dengan adanya variasi densitas batuan di bawah permukaan, 

maka dapat ditarik kelurusan/struktur geologi berdasarkan gayaberat. Metode 

gayaberat ini dalam survey suatu panasbumi dibutuhkan baik untuk survey 

pendahuluan (awal) maupun tahap eksplorasi. Perbedaan hasil gayaberat diantara 

kedua tahapan survey tersebut dalam hal skala peta dan kerapatan titik ukur. 

Variasi gayaberat pada setiap titik di permukaan bumi ini dipengaruhi oleh 5 

faktor (Telford,1976) yaitu (a) lintang, (b) ketinggian, (c) topografi, (d) pasang 

surut, (e) variasi densitas batuan  
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Sehingga dalam pengukuran dan interpretasi, faktor-faktor tersebut harus 

diperhatikan. 

 
3.3.2.1. Anomali Bouguer 

Konsep anomali gayaberat (Anomali Bouguer) yaitu perbedaan nilai gayaberat 

terukur dengan nilai gayaberat acuan, yaitu nilai gayaberat teoritis untuk suatu 

model teoritis bumi. Perbedaan tersebut merefleksikan variasi rapat massa yang 

terdapat pada suatu daerah dengan daerah sekelilingnya kearah lateral, maupun 

kearah vertikal. Tujuan akhir penerapan metoda gayaberat pada eksplorasi sumber 

daya alam maupun studi keilmuan adalah mendapatkan gambaran bawah 

permukaan anomali rapat massa (Sarkowi, 2009). 

 

3.3.2.2. Densitas Batuan 

Dalam metoda gayaberat, distribusi parameter fisika yaitu densitas dari material di 

bawah-permukaan bumi berasosiasi dengan kondisi dan struktur geologi di dalam 

bumi, sehingga mengetahui karakteristik densitas dari tiap jenis batuan patut 

diketahui oleh para geofisikawan, karena nilai percepatan gravitasi yang terukur di 

permukaan bumi akan bervariasi dipengaruhi oleh variasi distribusi densitas 

material (batuan) yang berada di bawah-permukaan bumi. Berdasarkan Telford 

(1990) nilai rapat massa pada batuan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tiga jenis batuan utama yang mempengaruhi percepatan gravitasi (Untung, 2001), 

yaitu: 

a) Batuan Sedimen 

Densitas batuan sedimen dipengaruhi oleh tekanan karena gaya tektonik, porositas 
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serta mineral atau fluida yang dikandungnya sehingga nilai densitas sangat 

bervariasi. 

 
b) Batuan Beku 

Densitas batuan beku dipengaruhi oleh kandungan silika. Pada umumnya semakin 

tinggi kandungan silikanya, maka nilai densitasnya akan mengecil dan sebaliknya. 

Sedangkan batuan pluton ataupun batuan vulkanik nilai densitasnya mengikuti 

garis keasaman. Semakin tinggi garis keasaman maka densitasnya akan semakin 

tinggi dan sebaliknya. 

 
c) Batuan Metamorf 

Berdasarkan metode Gravity batuan metamorf variasi densitasnya sangat 

bervariasi dan tidak mengikuti aturan yang berlaku. Meskipun demikian 

densitasnya cenderung membesar dengan derajat ubahan (degree of 

metamorphism), dimana nilai densitasnya akan semakin besar seiring dengan 

bertambahnya derajat ubahan, dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena adanya 

proses rekristalisasi bahan-bahan yang kemudian berubah menjadi mineral yang 

lebih padat. 

 
Densitas batuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu rapat massa butir 

pembentukannya, porositas, kandungan fluida yang mengisi pori-porinya, serta 

pemadatan akibat tekanan dan pelapukan alami batuan 
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Tabel 1 Nilai rapat massa batuan (Telford dkk, 1990) 

Material type Density range 
(Mg/m3) 

Approximate 
average (Mg/m3) 

Sedimentary Rock 
 
Alluvium 
Clay 
Gravel  
Loess 
Silt  
Soil  
Sand 
Sandstone 
Shale 
Limestone 
Dolomite 
Chalk 
Halite 
Glacier ice 
 
Igneous rocks 
 
Rhyolite 
Granite 
Andesite 
Syenite 
Basalt 
Gabbro 
 
Metamorphic rocks 
 
Schist 
Gneiss 
Phylite 
Slate 
Granulite 
Amphibolite 
Eclogite 

 
 

1.96 – 2.00  
1.63 – 2.60 
1.70 – 2.40 
1.40 – 1.93 
1.80 – 2.20 
1.20 – 2.40 
1.70 – 2.30 
1.61 – 2.76 
1.77 – 3.20 
1.93 – 2.90 
2.28 – 2.90 
1.53 – 2.60 
2.10 – 2.60 
0.88 – 0.92 

 
 

 
2.35 – 2.70 
2.50 – 2.81 
2.40 – 2.80 
2.60 – 2.95 
2.70 – 3.30 
2.70 – 3.50 

 
 
 

2.39 – 2.90 
2.59 – 3.00 
2.68 – 2.80 
2.70 – 2.90 
2.52 – 2.73 
2.90 – 3.04 
3.20 – 3.54 

 
 

1.98 
2.21 
2.00 
1.64 
1.93 
1.92 
2.00 
2.35 
2.40 
2.55 
2.70 
2.01 
2.22 
0.90 

 
 
             

2.52 
2.64 
2.61 
2.77 
2.99 
3.03 

 
 
 

2.64 
2.80 
2.74 
2.79 
2.65 
2.96 
3.37 

 


