
BAB III

TEORI DASAR

3.1. Metode Magnetotellurik

Magnetotellurik (MT) adalah metode pasif yang mengukur arus listrik alami 

dalam bumi, yang dihasilkan oleh induksi magnetik dari arus listrik di ionosfer.

Metode ini dapat digunakan untuk menentukan sifat listrik bahan pada kedalaman 

yang relatif besar (termasuk mantel) di dalam bumi. Dengan teknik ini, variasi 

waktu pada potensi listrik diukur pada stasiun pangkalan dan stasiun survei. 

Perbedaan pada sinyal tercatat digunakan untuk memperkirakan distribusi 

resistivitas listrik bawah permukaan. Teknik prospeksi tahanan listrik untuk 

menentukan kedalaman formasi batuan sedimen yang berada jauh di dalam bumi 

dengan cara mengukur tahanan jenis formasi batuan tersebut berdasarkan 

pengukuran serempak medan listrik dan medan magnet yang berosilasi pada 

lokasi yang sama, yaitu dengan mencatat rentang frekuensi yang tergantung dari 

kedalaman sasaran.

3.1.1. Sumber Sinyal

Medan elektromagnetik yang dimanfaatkan memiliki fluktuasi geomagnetik -

dengan rentang 10-3 s.d 105 s atau rentang frekuensi 10-5 s.d 103 Hz. 
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Sumber sinyal dari medan elektromagnetik terbagi menjadi dua (Ilustrasi dapat 

dilihat pada Gambar 5) ,yaitu:

a. Sinyal dengan frekuensi rendah ( < 1 Hz)

Sumber sinyal ini berasal dari solar wind (interaksi angin matahari 

dengan magnet bumi)

b. Sinyal dengan frekuensi tinggi  ( > 1 Hz)

Sumber sinyal ini berasal dari aktiviatas meteorologi seperti adanya petir 

ataupun badai. 

Gambar 5. Ilustrasi Sumber Medan Elektromagnetik (Grandis, H. 2007)

3.1.2. Persamaan Dasar Magnetotellurik

Persamaan Maxwell merupakan sintesa hasil-hasil eksperimen (empiris) mengenai 

fenomena listrik - magnet yang didapatkan oleh Faraday, Ampere, Gauss, 

Coulomb disamping yang dilakukan oleh Maxwell sendiri. 
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Penggunaan persamaan tersebut dalam metoda MT telah banyak diuraikan dalam 

buku-buku pengantar geofisika khususnya yang membahas metoda EM (Keller & 

Frischknecht, 1966 ; Porstendorfer, 1975 ; Rokityansky, 1982; Kauffman & 

Keller, 1981 ; 1985). Dalam bentuk diferensial, persamaan Maxwell dalam 

domain frekuensi dapat dituliskan sebagai berikut :

×E= -  ………………………………………………………… (1a)

× = + ....………………………………………………...........  (1b)

. = …………………………………………………............ (1c)

. = ………………………………………………………… (1d)

dimana   E  :  medan listrik (Volt/m)  

  B  : fluks atau induksi magnetik (Weber/m2 atau Tesla) 

H  :  medan magnet (Ampere/m)  

j  :  rapat arus (Ampere/m2)  

D :  perpindahan listrik (Coulomb/m2)

q :  rapat muatan listrik (Coulomb/m3)

Persamaan (1a) diturunkan dari hukum Faraday yang menyatakan bahwa 

perubahan fluks magnetik menyebabkan medan listrik dengan gaya gerak listrik-

berlawanan dengan variasi fluks magnetik yang menyebabkannya.

Persamaan (1b) merupakan generalisasi teorema Ampere dengan 

memperhitungkan Hukum Kekekalan Muatan.  Persamaan tersebut menyatakan 

bahwa medan magnet timbul akibat fluks total arus listrik yang disebabkan oleh 

arus konduksi dan arus perpindahan. 
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Persamaan (1c) menyatakan Hukum Gauss yaitu fluks elektrik pada suatu ruang 

sebanding dengan muatan total yang ada dalam ruang tersebut.  Sedangkan

persamaan (1d) yang identik dengan persamaan (1c) berlaku untuk medan magnet, 

namun dalam hal ini tidak ada monopol magnetik. 

Hubungan antara intensitas medan dengan fluks yang terjadi pada medium 

dinyatakan oleh persamaan berikut:

B = ………………………………………………………     (2a)

D = ………………………………………………………     (2b)

J = =   ………………………………………………………….    (2c)

dimana  μ :  permeabilitas magnetik (Henry/m)  

ε :  permitivitas listrik (Farad/m) 

σ :  konduktivitas (Ohm-1/m atau Siemens/m)

ρ:  tahanan-jenis (Ohm.m) 

Untuk menyederhanakan masalah sifat fisik medium, diasumsikan tidak bervariasi 

terhadap waktu dan posisi (homogen isotropik). Dengan demikian, akumulasi 

muatan seperti dinyatakan pada persamaan (2c) tidak terjadi dan persamaan 

Maxwell dapat dituliskan kembali sebagai berikut:

∇ × = − ………………………………………………   (3a)

∇ × = +    ……………………………………………     (3b)

∇ . = 0 ………………………………………………………     (3c)

∇ . = 0 ………………………………………………………    (3d)
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Tampak bahwa dalam persamaan Maxwell yang dinyatakan oleh persamaan (3) 

hanya terdapat dua variabel yaitu medan listrik  E dan medan magnet  H.  

Dengan operasi curl terhadap persamaan (3a) dan (3b) serta mensubstitusikan 

besaran - besaran yang telah diketahui pada persamaan (3) akan kita peroleh 

pemisahan variabel  E  dan  H  sehingga:

∇ × ∇ × = − –   …………………………………..     (4a)

∇ × ∇ × = − –   …………………………………     (4b)

Dengan memperhatikan identitas vektor  ∇ × ∇ × = ∇ .∇ . − ∇ x dimana  x  

adalah  E  atau  H, serta hubungan yang dinyatakan oleh persamaan (3c) dan (3d), 

maka kita dapatkan persamaan gelombang (persamaan Helmholtz) untuk medan 

listrik dan medan magnet sebagai berikut:

∇ E = +   ……………………………………………    (4c)

∇ H = +     ……………………………………………     (4d)

Jika variasi terhadap waktu dapat direpresentasikan oleh fungsi periodik 

sinusoidal maka:

E(r,t) = ( ) ……………………………………………..     (4e)

H(r,t)    =  ( ) ……………………………………………..     (4f)

dimana  E0 dan  H0 masing-masing adalah amplitudo medan listrik dan medan 

magnet dan w  adalah frekuensi gelombang EM.
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Pada kondisi yang umum dijumpai dalam eksplorasi geofisika (frekuensi lebih 

rendah dari 10 Hz, medium bumi) suku yang mengandung (perpindahan listrik) 

dapat diabaikan terhadap suku yang mengandung    (konduksi listrik) karena  

harga  ≫    untuk  = = 4 . . Pendekatan tersebut adalah 

aproksimasi keadaan kuasi - stasioner dimana waktu tempuh gelombang diabaikan 

( Tikhonov , 1950 ). 

3.2. Impedansi (Z)

Data medan listrik dan medan magnet dalam metode MT tidak digunakan secara 

terpisah, keduanya digunakan untuk memperoleh besaran yang disebut impedansi. 

E dan H adalah vektor (tensor rank 1), maka Z adalah tensor – rank 2. Untuk 

metode MT, komponen medan listrik dan medan magnet yang digunakan adalah 

komponen horizontal, sebab gelombang EM dianggap merambat vertikal. Jika 

vektor mengarah vertikal, maka vektor E dan B akan berada pada bidang 

horizontal tegak lurus vector,sehingga hubungan di atas dapat dinyatakan dengan

persamaan matriks :

′
′ =     …………………………………………      (5a)

Dengan matriks impedansi Z berukuran 2x2. Bentuk matriks impedansi tersebut 

tergantung pada dimensionalitas medium. Pada medium 3D matriks impedansi 

memiliki 4 komponen yang independen dengan matriks seperti di atas. Pada

medium 2 D secara umum matriks impedansi memiliki 3 komponen independen

dengan bentuk sbb:
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− .………………………………………………    (5b)

Namun untuk medium 2D, jika pengukuran dilakukan menggunakan koordinat 

yang sejajar atau tegak lurus strike, hanya terdapat dua komponen independen 

dengan matriks impedansi

0 0   ………………………………………………..   (5c)

Untuk medium satu dimensi hanya terdapat satu komponen independen:

0 0   …………………………………………………….     (5d)

Secara umum untuk kasus dua dimensi, dari data sinyal medan listrik dan medan 

magnet yang direkam, diperoleh matriks impedansi dengan tiga komponen 

independen. Untuk menyederhanakan komputasi, sedapat mungkin pengukuran 

dilakukan dengan memilih koordinat yang sejajar atau tegak lurus strike sehingga 

hanya ada dua komponen impedansi yang independen. Kenyataannya, dalam 

survey kita tidak mengetahui kemana arah strike yang sebenarnya.

Diasumsikan bahwa medium bawah tanah hampir dapat dimodelkan dengan 

model 2 dimensi, pengukuran dapat dilakukan dengan arah koordinat maupun 

yang dipilih. Setelah data terkumpul dan nilai impedansi dihitung, matriks 

impedansi tersebut dapat diputar atau dirotasikan secara numerik, sehingga seolah 

-pengukuran dilakukan dengan menggunakan koordinat yang sejajar atau tegak 

lurus arah strike. Inilah yang disebut dekomposisi tensor impedansi, dimulai dari 

persamaan sebelumnya :
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′
′ = …………………………………………...     (5e)

Setiap komponen Z tidak bergantung pada frekuensi. Hubungan diatas tidak 

mengikutsertakan efek noise. Dalam kasus 1 D Zxx dan Zyy nilainya nol, Zxy = -

Zyx, sehingga persamaan tereduksi menjadi Ex = ZxyHy dan Ey = ZxyHx = -

ZyxHx. Dan pada kasus 2D, keadaanya lebih kompleks. Namun, jika Zxx = Zyy 

= 0 (pengukuran dilakukan dengan arah tegak lurus atau sejajar strike) hanya ada 

dua komponen impedansi yang independen, yaitu Zxy dan Zyx. Dari kedua 

komponen impedansi tersebut didefinisikan resistivitas semu dan fasa:

xy = | |                             ∅ = − ( )  ……………….  (5f)

yx = | | ∅ = − ( )  ………………..  (5g)

Jika dipilih koordinat-x sejajar strike, xy dan ∅ disebut resistivitas semu dan 

fase TE, sedang dan ∅ disebut resistivitas semu dan fase TM. Ini berlaku 

jika salah satu sumbu koordinat sejajar atau tegak lurus strike. Metode MT 2 

dimensi berdasarkan pada konsep ini dan memisahkan medan yang terukur -

menjadi mode TE dan TM. Maka salah satu pekerjaan dalam pemrosesan data 

adalah menetukan strike geoelektrik dan memutar data ke koordinat tersebut.

Salah satu metode dalam penentuan strike geoelektrik adalah dekomposisi tensor. 

Metode ini menggunakan matriks rotasi R yang bergantung pada parameter θ 

untuk memutar matriks impedansi Z sehingga komponen diagonalnya kecil dan 

komponen diagonalnya besar. 
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Bentuk matriks rotasi adalah  R:

     R = cos θ sin θ− θ θ
……………………………...........................     (5h)

Matriks Zʹ hasil rotasi matriks impedansi Z adalah :

     Zʹ – RZRʹ   ………………………………………………………     (5i)

Sudut rotasi divariasikan hingga matriks Zʹ memiliki komponen diagonal yang 

besar dan komponen diagonal yang kecil. Beberapa metode dapat digunakan, 

contohnya Metode Swift, menggunakan kriteria memaksimumkan nilai │Zxy│2

+│Zyx│2. Sebenarnya, dari data riil mungkin tampak bahwa matriks impedansi 

yang diperoleh memiliki 4 komponen independen akibat data yang tercampur 

noise. 

Hal ini menyulitkan perkiraan nilai impedansi bawah permukaan dari data yang 

tercampur noise. Noise ini mungkin sifatnya batuan (seperti pipa logam bawah 

tanah, jaringan listrik PLN, dsb) ataupun noise yang sifatnya alam seperti badai 

magnetik. Obyek lokal juga dapat menyebabkan efek anisotropi. Karena itu, 

diperlukan metode pengolahan dengan Robust Procesing. 

3.2.1. Resistivitas Semu, Fasa dan Skin depth

Impedansi permukaan (Zs) pada “half space” adalah:

Zs =      ………………………………………………………………. (6a)

Pada Z = 0, maka untuk resistivitas semu ρa:

ρa  =   ……………………………………………………..  (6b)



19

Biasanya pada MT, medan E diukur pada unit mV/k dan medan H pada nT. 

Karena nT adalah unit dari B, Hy = By/ , dan:

A/m = 

Pada bagian umum berlaku :

ρa = ( ×
( ×

= 0,2T      …………………………………………….    (6c)

Dimana Ex dalam mV/km dan By dalam nT. (Rokityansky, 1982).

Dalam domain frekuensi, Z (ω) adalah kompleks dan memiliki fase φ terkait:

∅ = = √ = = = ° ……………….    (6d)

Dengan demikian, fase konstan pada 45 °, terlepas dari resistivitas yang 

mendasari ”half-space” (Schmucker dan Weidelt, 1975).

Sementara skin depth didefinisikan sebagai kedalaman suatu medium homogen

dimana amplitudo gelombang EM telah tereduksi menjadi 1/ε dari amplitudo di 

permukaan bumi:

=          ………………………………………………..  (6e)

dimana adalah resitivitas dan T adalah perioda.
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3.3. Efek Statik

Data MT dapat terdistorsi karena adanya heterogenitas lokal dekat permukaan dan 

faktor topografi yang dikenal sebagai efek statik (static shift).  Akumulasi muatan 

listrik pada batas konduktivitas medium menimbulkan medan listrik sekunder 

yang tidak bergantung pada frekuensi (deGroot-Hedlin, 1991).  Hal tersebut 

menyebabkan kurva sounding MT (log tahanan-jenis semu terhadap log periode)

bergeser ke atas atau ke bawah sehingga paralel terhadap kurva sounding yang 

seharusnya.  Dalam skala log, pergeseran vertikal kurva sounding tersebut dapat 

dinyatakan sebagai perkalian tahanan jenis semu dengan suatu konstanta (Grandis,

2010).

Interpretasi atau pemodelan terhadap data MT yang mengalami distorsi akan 

menghasilkan parameter model yang salah.  Jika medium dianggap 1D maka 

pemodelan terhadap kurva sounding tahanan jenis semu yang dikalikan dengan 

konstanta k  akan menghasilkan lapisan-lapisan dengan tahanan jenis dan 

ketebalan yang masing-masing dikalikan dengan  k  dan  k1/2. Oleh karena itu, 

penentuan konstanta  k  tersebut sangat penting untuk mengoreksi kurva sounding

MT sebelum dilakukan pemodelan (Grandis, 2010).

Jika data geofisika lainnya tidak tersedia maka untuk mengoreksi efek statik pada 

data MT dapat dilakukan perata-rataan atau pemfilteran spasial terhadap 

sekelompok data, misalnya dari suatu lintasan tertentu.  Dalam hal ini, 

diasumsikan bahwa efek regional yang merepresentasikan kondisi bawah 

permukaan sebenarnya akan muncul setelah dilakukan perata-rataan (Beamish dan 

Travassos, 1992).
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Pemodelan yang dilakukan Sternberg dkk. (1988) serta Pellerin dan Hohmann 

(1990) menunjukkan bahwa heterogenitas lokal dekat permukaan pada medium 1-

dimensi menyebabkan pergeseran vertikal kurva sounding MT.  Pergeseran kurva 

sounding MT tersebut bergantung pada posisi titik pengamatan relatif terhadap 

heterogenitas, sedangkan kurva sounding TDEM tidak dipengaruhi oleh adanya 

heterogenitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data TDEM dapat digunakan 

untuk mengoreksi data MT yang terdistorsi oleh efek statik.

Salah satu metoda koreksi efek statik data MT adalah melalui inversi data TDEM 

untuk memperkirakan model 1D yang representatif.  Perhitungan kedepan 

(forward modelling) MT berdasarkan model 1D tersebut menghasilkan data MT 

tanpa distorsi yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menyesuaikan atau 

mengggeser data MT yang mengandung efek statik (Pellerin dan Hohmann, 

1990).  Metoda ini memerlukan dua tahapan pemodelan yaitu pemodelan inversi 

TDEM dan pemodelan kedepan MT. Disamping itu, hasil pemodelan inversi 

hampir selalu mengandung faktor ekivalensi (ambiguitas) solusi sehingga data 

yang sama dapat menghasilkan model yang agak berbeda.

Teknik lain yang lebih sederhana adalah dengan mengkonversi data TDEM 

sehingga langsung bisa dibandingkan dengan data MT yang terdistorsi.  Cara ini 

didasarkan pada ekivalensi kedalaman penetrasi gelombang elektromagnetik 

(kedalaman diffusi pada TDEM dan skin depth pada MT) yang didefinisikan 

sebagai berikut:

TEM :   = 36 MT : = 500
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Pada penetrasi kedalaman yang sama diasumsikan bahwa delay time (t)  akan 

ekivalen dengan perioda (T).  Dari kedua persamaan tersebut di atas diperoleh 

faktor konversi berupa pergeseran waktu (time shift) sehingga pembagian delay 

time (dalam milidetik) dengan menghasilkan perioda (dalam detik).

3.4. Pemodelan Data Magnetotellurik

Model 1D berupa model berlapis horizontal, yaitu model yang terdiri dari 

beberapa lapisan, dimana tahanan jenis tiap lapisan homogen. Dalam hal ini 

parameter model 1D adalah tahanan jenis dan ketebalan tiap lapisan. Secara 

umum hubungan data dari parameter model dinyatakan oleh :

d = F(m) ……………………………………………………………..   (7a)

dimana d adalah vektor data, m adalah vector model dan F(m) adalah fungsi 

forward modeling. 

Pemecahan masalah menggunakan algoritma dilakukan Newton dengan mencari 

solusi model yang meminimumkan fungsi objektif , yang didefinisikan oleh:

( ) = ( − ) ( − ))   ……………………………………   (7b)

Teknik modeling dari metode magnetotellurik ini adalah:

1. Teknik pemodelan forward 

Dilakukan dengan menghitung respon dari suatu model untuk dibandingkan 

dengan data impedansi (tahanan jenis semu dan fasa) pengamatan. Dengan 

cara coba - coba dapat diperoleh suatu model yang responnya paling cocok -
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dengan data, sehingga model tersebut dapat dianggap mewakili kondisi bawah 

permukaan.

2. Teknik pemodelan inversi

Teknik ini memungkinkan untuk memperoleh parameter langsung dari data.

3.4.1. Transformasi Bostick

Pemodelan 1D data magnetotellurik menggunakan inversi Bostick. Inversi 

Bostick ini merupakan suatu perkiraan yang digunakan untuk mendapatkan kurva 

resistivitas semu ρa (T) dan juga sebagai pertimbangan pola persebaran resistivitas 

terhadap kedalaman, dimana informasi fasa tidak ada (tidak dapat dipercaya).

Transformasi Bostick memberikan perkiraan distribusi resistivitas dan kedalaman

ρB (h) hingga ρN (h), dimana h adalah penetrasi kedalaman pada medium half-

space dalam resistivitas yang sama untuk resistivitas semu pada periode (T), 

dijelaskan dengan formula:

ℎ = ρ ( )
………………………………………………………………… (7c)

Resistivitas Bostick ρB (h) terhadap kedalaman, diberikan oleh:

ρB (h) = ρa (T) ( )
( )       ………………………………………………….  (7d)

dimana m(T) adalah gradient pada kurva resistivitas semu dalam skala log – log:

  = ( )
( ) = ( )

( )
( )       ………..…………………………….. (7e)

Pernyataan alternatif untuk resistivitas Bostick pada kedalaman (h) digunakan 

oleh beberapa penulis, diterangkan Weidelt,et al, 1980:
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ρB (h) = ρa (T) ∅ ( ) − 1       …………………………………………….. (7f)

Informasi phasa ∅ (T) berhubungan dengan aslinya (Jones, 1983). 

3.4.2. Pemodelan 2D Nonlinear Conjugate Gradient (NLCG)

Untuk dapat merepresentasikan kondisi bawah permukaan secara lebih realistis 

maka digunakan model 2D dimana resistivitas bervariasi terhadap kedalaman (z) 

dan jarak dalam arah penampang atau profil (y) sehingga r (y, z).  Dalam hal ini 

resistivitas medium tidak bervariasi dalam arah sumbu x yang merupakan arah 

struktur (strike).  

Untuk pemodelan 2D berupa model bawah permukaan  yang terdiri dari blok-blok 

dengan ukuran berbeda. Dalam hal ini parameter 2D adalah nilai tahanan jenis 

dari tiap blok yang mempunyai dimensi lateral (x) dan vertikal (z). 

Pemecahan masalah menggunakan algoritma nonlinear conjugate gradient

(NLCG) dlakukan dengan mencari solusi model yan meminimumkan fungsi 

objektif ψ, yang didefinisikan oleh :

( ) = − ) ( − ) +    ……………… (7g)

dimana ɛ adalah bilangan positif sebagai bobot relatif antara kedua faktor yang 

diminimumkan, dan W adalah faktor smoothness yang merupakan fungsi kontiniu 

model yang dapat dinyatakan oleh turunan pertama atau turunan keduanya. 

Pemodelan inversi dengan algoritma (NLCG) diaplikasikan pada program 

WinGlink.



Untuk dapat merepresentasik

maka digunakan model 2

dan jarak dalam arah penampang atau 

resistivitas medium tidak bervariasi dalam arah sumbu 

struktur (strike).  Model 2D sederhana berupa kontak vert

Gambar 6. 

Persamaan yang berlaku pada kondisi 2

didefinisikan sebagai polarisasi TE (

Magnetic).  Pada polarisasi TE medan listrik 

masing sejajar dan tegak lurus dengan arah struktur dan berlaku persamaan

 + = iωμ
Hy = − 

ωμ
 ………………………………………………

Gambar 6. Komponen medan listrik dan m

Untuk dapat merepresentasikan kondisi bawah permukaan secara lebih r

maka digunakan model 2D dimana resistivitas bervariasi terhadap kedalaman (

dan jarak dalam arah penampang atau profil (y) sehingga r  (y, z).  Dalam hal ini 

resistivitas medium tidak bervariasi dalam arah sumbu x yang merupakan arah 

Model 2D sederhana berupa kontak vertikal diperlihatkan pada 

aan yang berlaku pada kondisi 2D adalah persamaan medan EM yan

didefinisikan sebagai polarisasi TE (Transverse Electric) dan TM (Transverse 

).  Pada polarisasi TE medan listrik E dan medan  magnet Hyx

masing sejajar dan tegak lurus dengan arah struktur dan berlaku persamaan

σEx   ……………………………………………...

………………………………………………………..

Komponen medan listrik dan medan magnet dalam polarisasi TE 

TM pada model 2D
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an kondisi bawah permukaan secara lebih realistis 

D dimana resistivitas bervariasi terhadap kedalaman (z)

).  Dalam hal ini 

yang merupakan arah 

ikal diperlihatkan pada 

adalah persamaan medan EM yang 

Transverse 

Hyx masing-

masing sejajar dan tegak lurus dengan arah struktur dan berlaku persamaan:

……………………………………………...    (7h)

………..   (7i)

edan magnet dalam polarisasi TE dan          
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Pada polarisasi TM medan magnet Hx dan medan listrik Ey masing-masing sejajar 

dan tegak lurus dengan arah struktur. Persamaan yang berlaku adalah:

+ =    ……………………………………   (7j)

= / ……………………………………………………….    (7k)

dimana s = 1/ρ adalah konduktivitas medium dan ρ adalah resistivitas, ω = 2pf

dan f adalah frekuensi, μ0 adalah permeabilitas ruang hampa. 

Dalam pemodelan respon MT 2D, medan elektromagnetik gelombang bidang 

(plane wave) dapat diambil sebagai superposisi medan polarisasi E ( transverse 

electric (TE mode)) dan medan polarisasi H (transverse magnetic, (TM mode)), 

masing-masing dengan komponen (Ex, Hy, Hz) dan (Hx, Ey, Ez), seperti gambar 

dibawah ini:

Gambar 7. Bentuk polarisasi untuk TM-mode dan TE-mode ( Djedi,1997)
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Persamaan gelombang untuk TE dan TM mode, dapat dituliskan:

a. TE Mode :

+ + + = 0 ………………………………   (7l)

= (γ11 – σ12 σ21 jω μ / k22) dan gij = (j ω σij + ω2μ ɛ ) ; dan medan magnet

dapat dicari melalui persamaan:

Hy = ……………………………………………………..     (7m)

b. TM Mode :

+ + + = 0   ……………………..     (7n)

Sedangkan untuk medan listrik dapat dicari melalui persamaan:

Ey = ……………………………………………………………….   (7o)

3.5. Prinsip Pengukuran  

Komponen-komponen yang digunakan pada pengukuran MT terdiri dari sensor-

sensor yang dapat digunakan untuk mengukur medan magnet dan medan listrik. 

Sensor-sensor tersebut terdiri dari sensor magnetik (coil) dan sensor elektrik 

(porospout). Sensor elektrik yang digunakan berjumlah 5 buah yang masing-

masing ditempatkan pada arah utara,selatan,timur, barat dan satu lagi pada bagian 

tengah dari keempat tersebut. dan sensor magnetik berjumlah 3 buah dan 

diletakkan sejajar dengan sumbu x , sejajar dengan sumbu y dan dikubur dengan 

arah vertikal. 



Selain itu alat MT unit (Phoenix) yang dapat merekam data dan menyimpan data 

dan ditambah dengan adanya GPS untuk sinkronisasi waktu pada saat pengukuran 

(Lendra, 2003). 

Sebelum melakukan pengambilan 

geologi daerah prospek. Dalam kondisi ideal, jika struktur 2D yang dominan 

diketahui melalui survey geologi atau geofisika sebelumnya, maka

dan coil Hy sebaiknya diarahkan tegak lurus terhadap struktur

porospout Ex dan Hx disejajarkan dengan struktur. 

Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan akuisisi data. Data 

adalah data sekunder yang diperoleh 

Divisi Geosains, Elnusa.  

Gambar 8

Selain itu alat MT unit (Phoenix) yang dapat merekam data dan menyimpan data 

dan ditambah dengan adanya GPS untuk sinkronisasi waktu pada saat pengukuran 

Sebelum melakukan pengambilan data MT, terlebih dahulu dilakukan survey 

geologi daerah prospek. Dalam kondisi ideal, jika struktur 2D yang dominan 

diketahui melalui survey geologi atau geofisika sebelumnya, maka porospout

Hy sebaiknya diarahkan tegak lurus terhadap struktur, sedangkan asangan 

porospout Ex dan Hx disejajarkan dengan struktur. 

Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan akuisisi data. Data yang digunakan 

adalah data sekunder yang diperoleh dari Tim Survey Non Navigasi Seismik, 

Divisi Geosains, Elnusa.  

Gambar 8. Layout pengukuran dalam metode MT
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Selain itu alat MT unit (Phoenix) yang dapat merekam data dan menyimpan data 

dan ditambah dengan adanya GPS untuk sinkronisasi waktu pada saat pengukuran 

data MT, terlebih dahulu dilakukan survey 

geologi daerah prospek. Dalam kondisi ideal, jika struktur 2D yang dominan 

porospout Ey 

, sedangkan asangan 

yang digunakan 

dari Tim Survey Non Navigasi Seismik, 
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BAB III

TEORI DASAR







3.1.  Metode Magnetotellurik

Magnetotellurik  (MT) adalah metode pasif yang mengukur arus listrik alami dalam bumi, yang dihasilkan oleh induksi magnetik dari arus listrik di ionosfer. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan sifat listrik bahan pada kedalaman yang relatif besar (termasuk mantel) di dalam bumi. Dengan teknik ini, variasi waktu pada potensi listrik diukur pada stasiun pangkalan dan stasiun survei. 



Perbedaan pada sinyal tercatat digunakan untuk memperkirakan distribusi resistivitas listrik bawah permukaan. Teknik prospeksi tahanan listrik untuk menentukan kedalaman formasi batuan sedimen yang berada jauh di dalam bumi dengan cara mengukur tahanan jenis formasi batuan tersebut berdasarkan pengukuran serempak medan listrik dan medan magnet yang berosilasi pada lokasi yang sama, yaitu dengan mencatat rentang frekuensi yang tergantung dari kedalaman sasaran.



3.1.1. Sumber Sinyal



Medan elektromagnetik yang dimanfaatkan memiliki fluktuasi geomagnetik - 

dengan rentang 10-3 s.d 105 s atau rentang frekuensi 10-5 s.d 103 Hz. 



Sumber sinyal dari medan elektromagnetik terbagi menjadi dua (Ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 5) ,yaitu:

a. Sinyal dengan frekuensi rendah ( < 1 Hz)

Sumber sinyal ini berasal dari solar wind (interaksi angin matahari dengan magnet bumi)

b. Sinyal dengan frekuensi tinggi  ( > 1 Hz)

Sumber sinyal ini berasal dari aktiviatas meteorologi seperti adanya petir ataupun badai. 







Gambar 5. Ilustrasi Sumber Medan Elektromagnetik (Grandis, H. 2007)



3.1.2. Persamaan Dasar Magnetotellurik



Persamaan Maxwell merupakan sintesa hasil-hasil eksperimen (empiris) mengenai fenomena listrik - magnet yang didapatkan oleh Faraday, Ampere, Gauss, Coulomb disamping yang dilakukan oleh Maxwell sendiri. 

Penggunaan persamaan tersebut dalam metoda MT telah banyak diuraikan dalam buku-buku pengantar geofisika khususnya yang membahas metoda EM (Keller & Frischknecht, 1966 ; Porstendorfer, 1975 ; Rokityansky, 1982; Kauffman & Keller, 1981 ; 1985). Dalam bentuk diferensial, persamaan Maxwell dalam domain frekuensi dapat dituliskan sebagai berikut :

E= -   	………………………………………………………… (1a)

 ....………………………………………………...........  (1b)

	…………………………………………………............ (1c)

	………………………………………………………… (1d)



dimana   	 E  :  medan listrik (Volt/m)  

  	 B  : fluks atau induksi magnetik (Weber/m2 atau Tesla) 

 H  :  medan magnet (Ampere/m)  

 j  :  rapat arus (Ampere/m2)  

D :  perpindahan listrik (Coulomb/m2)

 q :  rapat muatan listrik (Coulomb/m3)



Persamaan (1a) diturunkan dari hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan fluks magnetik menyebabkan medan listrik dengan gaya gerak listrik- 

berlawanan dengan variasi fluks magnetik yang menyebabkannya.



Persamaan (1b) merupakan generalisasi teorema Ampere dengan memperhitungkan Hukum Kekekalan Muatan.  Persamaan tersebut menyatakan bahwa medan magnet timbul akibat fluks total arus listrik yang disebabkan oleh arus konduksi dan arus perpindahan. 

Persamaan (1c) menyatakan Hukum Gauss yaitu fluks elektrik pada suatu ruang sebanding dengan muatan total yang ada dalam ruang tersebut.  Sedangkan persamaan (1d) yang identik dengan persamaan (1c) berlaku untuk medan magnet, namun dalam hal ini tidak ada monopol magnetik. 



Hubungan antara intensitas medan dengan fluks yang terjadi pada medium dinyatakan oleh persamaan berikut: 

B	= 	………………………………………………………     (2a)

D	= 	………………………………………………………     (2b)

J	=   ………………………………………………………….     (2c)

dimana  	 μ :  permeabilitas magnetik (Henry/m)  

 ε :  permitivitas listrik (Farad/m) 

 σ :  konduktivitas (Ohm-1/m atau Siemens/m)

 ρ:  tahanan-jenis (Ohm.m) 



Untuk menyederhanakan masalah sifat fisik medium, diasumsikan tidak bervariasi terhadap waktu dan posisi (homogen isotropik). Dengan demikian, akumulasi muatan seperti dinyatakan pada persamaan (2c) tidak terjadi dan persamaan Maxwell dapat dituliskan kembali sebagai berikut:



	………………………………………………    (3a)

   ……………………………………………     (3b)

	………………………………………………………     (3c)

	………………………………………………………     (3d)



Tampak bahwa dalam persamaan Maxwell yang dinyatakan oleh persamaan (3) hanya terdapat dua variabel yaitu medan listrik  E  dan medan magnet  H.  Dengan operasi curl terhadap persamaan (3a) dan (3b) serta mensubstitusikan besaran - besaran yang telah diketahui pada persamaan (3) akan kita peroleh pemisahan variabel  E  dan  H  sehingga: 



  …………………………………..     (4a)

    …………………………………      (4b)



Dengan memperhatikan identitas vektor    dimana  x  adalah  E  atau  H, serta hubungan yang dinyatakan oleh persamaan (3c) dan (3d), maka kita dapatkan persamaan gelombang (persamaan Helmholtz) untuk medan listrik dan medan magnet sebagai berikut:



E =  	  ……………………………………………	     (4c)

H =      ……………………………………………     (4d)



Jika variasi terhadap waktu dapat direpresentasikan oleh fungsi periodik sinusoidal maka:

E(r,t) 	= 	 ……………………………………………..      (4e)

H(r,t)    =  	 ……………………………………………..     (4f)



dimana  E0 dan  H0  masing-masing adalah amplitudo medan listrik dan medan magnet dan  w  adalah frekuensi gelombang EM.



Pada kondisi yang umum dijumpai dalam eksplorasi geofisika (frekuensi lebih rendah dari 10 Hz, medium bumi) suku yang mengandung (perpindahan listrik) dapat diabaikan terhadap suku yang mengandung    (konduksi listrik) karena  harga     untuk    Pendekatan tersebut adalah aproksimasi keadaan kuasi - stasioner dimana waktu tempuh gelombang diabaikan ( Tikhonov , 1950 ). 



3.2. Impedansi (Z)

Data medan listrik dan medan magnet dalam metode MT tidak digunakan secara terpisah, keduanya digunakan untuk memperoleh besaran yang disebut impedansi. E dan H adalah vektor (tensor rank 1), maka Z adalah tensor – rank 2. Untuk metode MT, komponen medan listrik dan medan magnet yang digunakan adalah komponen horizontal, sebab gelombang EM dianggap merambat vertikal. Jika vektor mengarah vertikal, maka vektor E dan B akan berada pada bidang horizontal tegak lurus vector,sehingga hubungan di atas dapat dinyatakan dengan persamaan matriks :

    …………………………………………      (5a)

Dengan matriks impedansi Z berukuran 2x2. Bentuk matriks impedansi tersebut tergantung pada dimensionalitas medium. Pada medium 3D matriks impedansi memiliki 4 komponen yang independen dengan matriks seperti di atas. Pada medium 2 D secara umum matriks impedansi memiliki 3 komponen independen dengan bentuk sbb:



 	.………………………………………………    (5b)	



Namun untuk medium 2D, jika pengukuran dilakukan menggunakan koordinat yang sejajar atau tegak lurus strike, hanya terdapat dua komponen independen dengan matriks impedansi



		  	………………………………………………..   (5c)



Untuk medium satu dimensi hanya terdapat satu komponen independen:



  …………………………………………………….     (5d)



Secara umum untuk kasus dua dimensi, dari data sinyal medan listrik dan medan magnet yang direkam, diperoleh matriks impedansi dengan tiga komponen independen. Untuk menyederhanakan komputasi, sedapat mungkin pengukuran dilakukan dengan memilih koordinat yang sejajar atau tegak lurus strike sehingga hanya ada dua komponen impedansi yang independen. Kenyataannya, dalam survey kita tidak mengetahui kemana arah strike yang sebenarnya.



Diasumsikan bahwa medium bawah tanah hampir dapat dimodelkan dengan model 2 dimensi, pengukuran dapat dilakukan dengan arah koordinat maupun yang dipilih. Setelah data terkumpul dan nilai impedansi dihitung, matriks impedansi tersebut dapat diputar atau dirotasikan secara numerik, sehingga seolah -pengukuran dilakukan dengan menggunakan koordinat yang sejajar atau tegak lurus arah strike. Inilah yang disebut dekomposisi tensor impedansi, dimulai dari persamaan sebelumnya :



  …………………………………………...     (5e)	



Setiap komponen Z tidak bergantung pada frekuensi. Hubungan diatas tidak mengikutsertakan efek noise. Dalam kasus 1 D Zxx dan Zyy nilainya nol, Zxy = - Zyx, sehingga persamaan tereduksi menjadi Ex = ZxyHy dan Ey = ZxyHx = -ZyxHx. Dan pada kasus 2D, keadaanya lebih kompleks. Namun, jika Zxx = Zyy = 0 (pengukuran dilakukan dengan arah tegak lurus atau sejajar strike) hanya ada dua komponen impedansi yang independen, yaitu Zxy dan Zyx. Dari kedua komponen impedansi tersebut didefinisikan resistivitas semu dan fasa:



xy =                            	   ……………….  (5f)

yx = 			   ………………..  (5g)



Jika dipilih koordinat-x sejajar strike, xy dan  disebut resistivitas semu dan fase TE, sedang  dan  disebut resistivitas semu dan fase TM.  Ini berlaku jika salah satu sumbu koordinat sejajar atau tegak lurus strike. Metode MT 2 dimensi berdasarkan pada konsep ini dan memisahkan medan yang terukur -menjadi mode TE dan TM. Maka salah satu pekerjaan dalam pemrosesan data adalah menetukan strike geoelektrik dan memutar data ke koordinat tersebut.



Salah satu metode dalam penentuan strike geoelektrik adalah dekomposisi tensor. Metode ini menggunakan matriks rotasi R yang bergantung pada parameter θ untuk memutar matriks impedansi Z sehingga komponen diagonalnya kecil dan komponen diagonalnya besar. 



Bentuk matriks rotasi adalah  R:



     R =  	 ……………………………...........................     (5h)

Matriks Zʹ hasil rotasi matriks impedansi Z adalah :



     Zʹ – RZRʹ   ………………………………………………………     (5i)





Sudut rotasi divariasikan hingga matriks Zʹ memiliki komponen diagonal yang besar dan komponen diagonal yang kecil. Beberapa metode dapat digunakan, contohnya Metode Swift, menggunakan kriteria memaksimumkan nilai │Zxy│2 +│Zyx│2. Sebenarnya, dari data riil mungkin tampak bahwa matriks impedansi yang diperoleh memiliki 4 komponen independen akibat data yang tercampur noise. 



Hal ini menyulitkan perkiraan nilai impedansi bawah permukaan dari data yang tercampur noise. Noise ini mungkin sifatnya batuan (seperti pipa logam bawah tanah, jaringan listrik PLN, dsb) ataupun noise yang sifatnya alam seperti badai magnetik. Obyek lokal juga dapat menyebabkan efek anisotropi. Karena itu, diperlukan metode pengolahan dengan Robust Procesing. 



3.2.1.  Resistivitas Semu, Fasa dan Skin depth

Impedansi permukaan (Zs) pada “half space” adalah:



Zs =   	   ………………………………………………………………. (6a)

Pada Z = 0, maka untuk resistivitas semu ρa:

ρa  =  ……………………………………………………..  (6b)

Biasanya pada MT, medan E diukur pada unit mV/k dan medan H pada nT. Karena nT adalah unit dari B, Hy = By/, dan:

A/m = 	

Pada bagian umum berlaku :

ρa 	=  	

		= 0,2T      …………………………………………….    (6c)



Dimana Ex dalam mV/km dan By dalam nT. (Rokityansky, 1982).



Dalam domain frekuensi, Z (ω) adalah kompleks dan memiliki fase φ terkait:


 	……………….    (6d)



Dengan demikian, fase konstan pada 45 °, terlepas dari resistivitas yang mendasari ”half-space” (Schmucker dan Weidelt, 1975). 



Sementara skin depth didefinisikan sebagai kedalaman suatu medium homogen dimana amplitudo gelombang EM telah tereduksi menjadi 1/ε dari amplitudo di permukaan bumi:



          ………………………………………………..   (6e)



dimana adalah resitivitas dan T adalah perioda.









3.3.  Efek Statik



Data MT dapat terdistorsi karena adanya heterogenitas lokal dekat permukaan dan faktor topografi yang dikenal sebagai efek statik (static shift).  Akumulasi muatan listrik pada batas konduktivitas medium menimbulkan medan listrik sekunder yang tidak bergantung pada frekuensi (deGroot-Hedlin, 1991).  Hal tersebut menyebabkan kurva sounding MT (log tahanan-jenis semu terhadap log periode) bergeser ke atas atau ke bawah sehingga paralel terhadap kurva sounding yang seharusnya.  Dalam skala log, pergeseran vertikal kurva sounding tersebut dapat dinyatakan sebagai perkalian tahanan jenis semu dengan suatu konstanta (Grandis, 2010).



Interpretasi atau pemodelan terhadap data MT yang mengalami distorsi akan menghasilkan parameter model yang salah.  Jika medium dianggap 1D maka pemodelan terhadap kurva sounding tahanan jenis semu yang dikalikan dengan konstanta k  akan menghasilkan lapisan-lapisan dengan tahanan jenis dan ketebalan yang masing-masing dikalikan dengan  k  dan  k1/2. Oleh karena itu,  penentuan konstanta  k  tersebut sangat penting untuk mengoreksi kurva sounding MT sebelum dilakukan pemodelan (Grandis, 2010).



Jika data geofisika lainnya tidak tersedia maka untuk mengoreksi efek statik pada data MT dapat dilakukan perata-rataan atau pemfilteran spasial terhadap sekelompok data, misalnya dari suatu lintasan tertentu.  Dalam hal ini, diasumsikan bahwa efek regional yang merepresentasikan kondisi bawah permukaan sebenarnya akan muncul setelah dilakukan perata-rataan (Beamish dan Travassos, 1992).

Pemodelan yang dilakukan Sternberg dkk. (1988) serta Pellerin dan Hohmann (1990) menunjukkan bahwa heterogenitas lokal dekat permukaan pada medium 1-dimensi menyebabkan pergeseran vertikal kurva sounding MT.  Pergeseran kurva sounding MT tersebut bergantung pada posisi titik pengamatan relatif terhadap heterogenitas, sedangkan kurva sounding TDEM tidak dipengaruhi oleh adanya heterogenitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data TDEM dapat digunakan untuk mengoreksi data MT yang terdistorsi oleh efek statik.



Salah satu metoda koreksi efek statik data MT adalah melalui inversi data TDEM untuk memperkirakan model 1D yang representatif.  Perhitungan kedepan (forward modelling) MT berdasarkan model 1D tersebut menghasilkan data MT tanpa distorsi yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menyesuaikan atau mengggeser data MT yang mengandung efek statik (Pellerin dan Hohmann, 1990).  Metoda ini memerlukan dua tahapan pemodelan yaitu pemodelan inversi TDEM dan pemodelan kedepan MT. Disamping itu, hasil pemodelan inversi hampir selalu mengandung faktor ekivalensi (ambiguitas) solusi sehingga data yang sama dapat menghasilkan model yang agak berbeda.



Teknik lain yang lebih sederhana adalah dengan mengkonversi data TDEM sehingga langsung bisa dibandingkan dengan data MT yang terdistorsi.  Cara ini didasarkan pada ekivalensi kedalaman penetrasi gelombang elektromagnetik (kedalaman diffusi pada TDEM dan skin depth pada MT) yang didefinisikan sebagai berikut:



TEM :   = 36  					MT :   = 500 



Pada penetrasi kedalaman yang sama diasumsikan bahwa delay time (t)  akan ekivalen dengan perioda (T).  Dari kedua persamaan tersebut di atas diperoleh faktor konversi berupa pergeseran waktu (time shift) sehingga pembagian delay time (dalam milidetik) dengan  menghasilkan perioda (dalam detik).



3.4. Pemodelan Data Magnetotellurik



Model 1D berupa model berlapis horizontal, yaitu model yang terdiri dari beberapa lapisan, dimana tahanan jenis tiap lapisan homogen. Dalam hal ini parameter model 1D adalah tahanan jenis dan ketebalan tiap lapisan. Secara umum hubungan data dari parameter model dinyatakan oleh :



d = F(m)	  ……………………………………………………………..   (7a)



dimana d adalah vektor data, m adalah vector model dan F(m) adalah fungsi forward modeling. 

Pemecahan masalah menggunakan algoritma dilakukan Newton dengan mencari solusi model yang meminimumkan fungsi objektif yang didefinisikan oleh:



   ……………………………………   (7b)



Teknik modeling dari metode magnetotellurik ini adalah:

1. Teknik pemodelan forward 

Dilakukan dengan menghitung respon dari suatu model untuk dibandingkan dengan data impedansi (tahanan jenis semu dan fasa) pengamatan. Dengan cara coba - coba dapat diperoleh suatu model yang responnya paling cocok - dengan data, sehingga model tersebut dapat dianggap mewakili kondisi bawah permukaan.

2. Teknik pemodelan inversi

Teknik ini memungkinkan untuk memperoleh parameter langsung dari data.



3.4.1. Transformasi Bostick



Pemodelan 1D data magnetotellurik menggunakan inversi Bostick. Inversi Bostick ini merupakan suatu perkiraan yang digunakan untuk mendapatkan kurva resistivitas semu ρa (T) dan juga sebagai pertimbangan pola persebaran resistivitas terhadap kedalaman, dimana informasi fasa tidak ada (tidak dapat dipercaya).



Transformasi Bostick memberikan perkiraan distribusi resistivitas dan kedalaman

ρB (h) hingga ρN (h), dimana h adalah penetrasi kedalaman pada medium half-space dalam resistivitas yang sama untuk resistivitas semu pada periode (T), dijelaskan dengan formula:

 	………………………………………………………………… (7c)

Resistivitas Bostick ρB (h) terhadap kedalaman, diberikan oleh:

      ………………………………………………….  (7d)

dimana m(T) adalah gradient pada kurva resistivitas semu dalam skala log – log:



        ………..…………………………….. (7e)

 

Pernyataan alternatif untuk resistivitas Bostick pada kedalaman (h) digunakan oleh beberapa penulis, diterangkan Weidelt,et al, 1980:



      …………………………………………….. (7f)



Informasi phasa  berhubungan dengan aslinya (Jones, 1983). 



3.4.2. Pemodelan 2D Nonlinear Conjugate Gradient (NLCG)



Untuk dapat merepresentasikan kondisi bawah permukaan secara lebih realistis maka digunakan model 2D dimana resistivitas bervariasi terhadap kedalaman (z) dan jarak dalam arah penampang atau profil (y) sehingga r (y, z).  Dalam hal ini resistivitas medium tidak bervariasi dalam arah sumbu x yang merupakan arah struktur (strike).  



Untuk pemodelan 2D berupa model bawah permukaan  yang terdiri dari blok-blok dengan ukuran berbeda. Dalam hal ini parameter 2D adalah nilai tahanan jenis dari tiap blok yang mempunyai dimensi lateral (x) dan vertikal (z). 



Pemecahan masalah menggunakan algoritma nonlinear conjugate gradient (NLCG) dlakukan dengan mencari solusi model yan meminimumkan fungsi objektif ψ, yang didefinisikan oleh :



   ……………… (7g)



dimana ɛ adalah bilangan positif sebagai bobot relatif antara kedua faktor yang diminimumkan, dan W adalah faktor smoothness yang merupakan fungsi kontiniu model yang dapat dinyatakan oleh turunan pertama atau turunan keduanya. 



Pemodelan inversi dengan algoritma (NLCG) diaplikasikan pada program WinGlink.

Untuk dapat merepresentasikan kondisi bawah permukaan secara lebih realistis maka digunakan model 2D dimana resistivitas bervariasi terhadap kedalaman (z)  dan jarak dalam arah penampang atau  profil (y) sehingga r  (y, z).  Dalam hal ini resistivitas medium tidak bervariasi dalam arah sumbu x yang merupakan arah struktur (strike).  Model 2D sederhana berupa kontak vertikal diperlihatkan pada Gambar 6. 



Persamaan yang berlaku pada kondisi 2D  adalah persamaan medan EM yang didefinisikan sebagai polarisasi TE (Transverse Electric) dan TM (Transverse Magnetic).  Pada polarisasi TE medan listrik E dan medan  magnet Hyx masing-masing sejajar dan tegak lurus dengan arah struktur dan berlaku persamaan:



	  ……………………………………………...    (7h)

	………………………………………………………..   (7i)





Gambar 6.  Komponen medan listrik dan medan magnet dalam polarisasi TE dan          TM pada model 2D



Pada polarisasi TM medan magnet Hx dan medan listrik Ey masing-masing sejajar dan tegak lurus dengan arah struktur.  Persamaan yang berlaku adalah:



   ……………………………………   (7j)

	……………………………………………………….    (7k)



dimana s = 1/ρ adalah konduktivitas medium dan ρ adalah resistivitas, ω = 2pf  dan  f  adalah frekuensi, μ0 adalah permeabilitas ruang hampa. 



Dalam pemodelan respon MT 2D, medan elektromagnetik gelombang bidang (plane wave) dapat diambil sebagai superposisi medan polarisasi E ( transverse electric (TE mode)) dan medan polarisasi H (transverse magnetic, (TM mode)), masing-masing dengan komponen (Ex, Hy, Hz) dan (Hx, Ey, Ez), seperti gambar dibawah ini:



 



Gambar 7. Bentuk polarisasi untuk TM-mode dan TE-mode ( Djedi,1997)





Persamaan gelombang untuk TE dan TM mode, dapat dituliskan:	



a. TE Mode :



 + 	………………………………   (7l)



 = (γ11 – σ12 σ21  jω μ / k22) dan gij = (j ω σij + ω2μ ɛ ) ; dan medan magnet dapat dicari melalui persamaan:

Hy = 	……………………………………………………..     (7m)



b. TM Mode :



 +   ……………………..     (7n)



Sedangkan untuk medan listrik dapat dicari melalui persamaan:

Ey = 	……………………………………………………………….    (7o)



3.5. Prinsip Pengukuran  

Komponen-komponen yang digunakan pada pengukuran MT terdiri dari sensor-sensor yang dapat digunakan untuk mengukur medan magnet dan medan listrik. Sensor-sensor tersebut terdiri dari sensor magnetik (coil) dan sensor elektrik (porospout). Sensor elektrik yang digunakan berjumlah 5 buah yang masing-masing ditempatkan pada arah utara,selatan,timur, barat dan satu lagi pada bagian tengah dari keempat tersebut. dan sensor magnetik berjumlah 3 buah dan diletakkan sejajar dengan sumbu x , sejajar dengan sumbu y dan dikubur dengan arah vertikal. 

Selain itu alat MT unit (Phoenix) yang dapat merekam data dan menyimpan data dan ditambah dengan adanya GPS untuk sinkronisasi waktu pada saat pengukuran (Lendra, 2003). 



Sebelum melakukan pengambilan data MT, terlebih dahulu dilakukan survey geologi daerah prospek. Dalam kondisi ideal, jika struktur 2D yang dominan diketahui melalui survey geologi atau geofisika sebelumnya, maka porospout Ey dan coil Hy sebaiknya diarahkan tegak lurus terhadap struktur, sedangkan asangan porospout Ex dan Hx disejajarkan dengan struktur. 



Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan akuisisi data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh  dari Tim Survey Non Navigasi Seismik, Divisi Geosains, Elnusa.  





Gambar 8. Layout pengukuran dalam metode MT
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