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1.1. Latar Belakang

Panas bumi merupakan suatu energi yang terkandung dalam batuan panas dan 

cairan yang mengisi pori-pori patahan dalam kerak bumi. Untuk memanfaatkan  

potensi panas bumi sebagai energi yang renewable maka dilakukan eksplorasi 

geofisika dengan  tujuan penyelidikan daerah prospek dan potensi sumber daya 

yang terkandung  pada daerah panas bumi.  Eksplorasi tersebut dilakukan dalam 

tahapan-tahapan sehingga diperoleh data yang akurat.

Salah satu metode yang digunakan adalah metode magnetotellurik (MT) yang 

dapat menembus kedalaman  puluhan meter sampai ribuan meter. Metode ini 

memanfaatkan gelombang elektromagnetik alam. Dalam prosesnya metode ini 

bekerja sama dengan metode inversi dan forward dalam penggambaran model 

panas bumi dan untuk mengetahui distribusi resistivitas dari area prospek panas 

bumi yang diteliti. 

Karena adanya heterogenitas dekat-permukaan dan topografi di sekitar titik 

pengamatan dapat menyebabkan adanya efek statik atau static shift pada data 

magnetotellurik (MT). Manifestasi efek statik tersebut berupa pergeseran vertikal-
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kurva resistivitas semu secara serba sama pada semua interval frekuensi atau 

periode. Koreksi efek statik pada data MT dapat dilakukan melalui pemodelan, 

khususnya efek statik yang disebabkan oleh faktor topografi (Chouteau & 

Bouchard, 1988).  Koreksi statik dilakukan dengan pengamatan data Time domain 

Elektromagnetic (TDEM) pada titik yang sama untuk mengoreksi data MT yang 

mengalami efek statik.  

Dengan koreksi statik diharapkan  data MT akan lebih akurat baik secara 

horizontal maupun vertikal. Dari data MT terkoreksi TDEM, selanjutnya dibuat 

model untuk mengidentifikasi zona claycap pada lapangan ini. 

1.2. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penerapan koreksi statik (TDEM) pada pemodelan data MT untuk 

mendapatkan model resistivitas 2 dimensi secara vertikal maupun horizontal. 

2. Pemodelan resistivitas untuk deliniasi zona claycap pada lapangan “SS”. 

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah:

1. Pengolahan data dengan koreksi statik dan tidak memakai koreksi statik.

2. Interpretasi data menggunakan MT yang dikoreksi TDEM

3. Pemodelan 2D MT dengan koreksi TDEM menggunakan tiga lintasan untuk 

mengidentifikasi lapisan bawah permukaan lapangan panas bumi “SS”.
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