
III. TEORI DASAR 

A. Hukum Newton 

 Dasar dari survei metode gayaberat adalah Hukum Newton, dimana hukum itu 

menyatakan gaya tarik menarik F antara dua massa m1 dan m2 dengan dimensi 

yang kecil sehubungan dengan jarak r antara keduanya, ditunjukan oleh 

persamaan sebagai berikut ini: 

    
    

   (1) 

 Dimana G adalah konstanta gravitasi (6,67 x 10
-11

 m
3
kg

-1
s

-2
). 

Mempertimbangkan adanya gaya tarik gravitasi spherical, non-rotasi, dan 

massa homogen bumi M dan radius R pada massa kecil m di permukaan. Hal 

ini relatif sederhana untuk menunjukan bahwa massa bola bertindak seolah-

olah terkonsentrasi di tengah-tengah bola, ditunjukan dalam persamaan berikut: 

  
  

  
      (2) 

Gaya dihubungkan dengan percepatan ditunjukan dalam persamaan sebagai 

berikut:  

  
  

    (3) 
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Disebut juga sebagai percepatan gravitasi. Di bumi percepatan gravitasi secara 

teori akan konstant, namun bentuk elipsoid bumi, rotasi bumi, dan relief 

permukaan yang tidak biasa juga distribusi massa internal yang berbeda-beda 

mengakibatkan perbedaan variasi gayaberat sebenarnya bumi. 

B. Potensial Gayaberat 

 Percepatan gravitasi (g) adalah vektor kuantitas, yang memiliki nilai dan arah. 

namun potensial gayaberat (U) adalah skalar dan hanya memiliki nilai dan 

tidak memiliki arah. 

   
  

 
 (4) 

 Turunan pertama dari U pada suatu arah hanya menunjukan komponen gaya 

berat pada arah tersebut. Sehingga potensial lapangan yang muncul 

memberikan fleksibilitas komputasional. Permukaan ekuipotensial dapat 

didefenisikan sebagai U konstan. Muka air laut atau geoid adalah acuan paling 

mudah dikenali sebagai permukaan equipotensial dimana semua permukaannya 

dianggap horizontal. Gambar 4 menunjukan perbedaan bentuk muka bumi teori 

dan bentuk muka bumi sebenarnya  
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Gambar 4.  Perbedaan bentuk muka bumi teori dan muka bumi sebenarnya 

(Reynolds, 1997). 

 

C. Satuan Gayaberat 

 Pengukuran pertama dari percepatan gayaberat dilakukan oleh Galileo pada 

suatu eksperimen menjatuhkan objek dari atas menara Pisa. Nilai rata-rata 

gayaberat permukaan bumi adalah 9,8 ms
-2

. Variasi  dalam gayaberat 

disebabkan perbedaan nilai densitas bawah permukaan pada orde 100       

biasa disebut juga sebagai gravity unit (g.u). untuk menghormati galileo 

digunakan satuan gayaberat c.g.s, satuan gaya berat c.g.s adalah miligal (1 

mgal = 10
-3

 gal =10
-3

 cms
-2

) 
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D. Faktor Geologi Batuan 

 Survei gayaberat sensitif terhadap perubahan densitas batuan. Sehingga faktor 

yang mempengaruhi densitas akan mempengaruhi interpretasi data gayaberat. 

Kisaran nilai rapat massa batuan dari beberapa tipe material diberikan pada 

Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Kisaran Nilai Rapat Massa Batuan (Phillip, 2002). 

Alluvium (wet) 1,96-2.00 

Clay 1,63-2,60 

Shale  2,06-2,66 

Sandstone 2,05-2,55 

 Limestone 2,60-2,80 

Chalk 1,94-2,23 

Dolomite 2,28-2,90 

Halite 2,10-2,40 

Granite 2,52-2,75 

Granodiorite 2,67-2,79 

Anorthosite 2,61-2,75 

Basalt 2,70-3,20 

Gabbro 2,85-3,12 

Gneiss 2,61-2,99 

Quarzite 2,60-2,70 

Amphibolite 2,79-3,14 

Chromite 4,30-4,60 

Pyrrotite 4,50-4,80 

Magnetite 4,90-5,20 

Pyrite 4,90-5,20 

Casiterite 6,80-7,10 

Galena 7,40-7,60 

 

 Seharusnya dalam survei gayaberat ditekankan penentuan densitas berdasarkan 

batuan yang dapat ditemukan di permukaan, dimana kemungkinan terjadi 

pelapukan atau dapat juga didapat dari dari lubang bor, dimana kemungkinan 

terjadi stress relaxation dan lebih hancur dibandingkan pengukuran tidak 

langsung.  
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 Sebagai konsekuensi, error pada penetapan densitas paling signifikan 

ditentukan pada survei gayaberat dibanding pengolahan data. Hal ini harus 

diingat pada saat menginterpretasi data anomali gayaberat sehingga sesuai 

dengan geologi daerah pengukuran. Kebanyakan batuan umumnya memiliki 

densitas sekitar 1,60 – 3,20 Mg m
-3

. Nilai densitas batuan bergantung pada 

komposisi mineral dan besar porositas batuannya. Variasi pada porositas 

adalah sebab utama dalam perbedaan densitas pada batuan sedimen. Sehingga 

pada sekuen batuan sedimen nilai densitas cenderung akan tinggi sesuai dengan 

umur, kedalaman, sementasi, dan kompaksi. Sedangkan pada batuan beku 

porositas tidak terlalu berpengaruh pada besaran nilai densitas, kebanyakan 

disebabkan komposisinya. Densitas umumnya meningkat seiring pengurangan 

kadar asam.  

E. Koreksi Gayaberat  

 Gravimeter tidak langsung memberikan nilai gayaberat. Harus dilakukan 

koreksi pada gayaberat pengamatan sebelum hasil survei dapat 

diinterpretasikan sesuai dengan aturan geologi. Sehingga nilai koreksi pada 

daerah tersebut adalah relatif. Nilai koreksi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Koreksi alat (drift correction) 

2. Koreksi pasang surut bumi (tide correction) 

3. Koreksi lintang (lattitude correction) 

4. Koreksi ketinggian (free air correction, terrain correction, Bouguer 

correction) 

5. Koreksi Eotvos (Eotvos correction) 
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1. Koreksi Drift 

  Koreksi drift dilakukan untuk penyimpangan alat berdasarkan pembacaan 

ulang di stasiun yang sama dalam waktu yang berbeda akibat dari 

guncangan pegas alat selama proses pengukuran dari satu stasiun ke stasiun 

yang lain (Gambar 5). Koreksi drift dilakukan dengan mendesain 

rancangan akuisisi tertutup agar dapat dihitung perbedaan penyimpangan 

pembacaan dalam waktu tertentu yang diasumsikan linier. 

 

Gambar 5.  Kurva pengulangan bacaan gravimeter pada waktu yang 

berbeda, h adalah waktu dan d adalah drift (Reynolds, 

1997). 

 

  Setelah dilakukan koreksi drift perbedaan nilai antara titik observasi dan 

base ditentukan dengan mengalikan nilai bacaan dan faktor kalibrasi alat 

gravimeter. Koreksi drift diberikan pada persamaan sebagai berikut: 

   
         

         
        (5) 

  Dimana: 

     :  koreksi drift pada titik n 
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         : pembacaan nilai gayaberat pada akhir 

     : pembacaan nilai gayaberat pada awal 

         : waktu pembacaan pada akhir 

     : waktu pembacaan pada awal  

     : waktu pembacaan pada titik n 

  Koreksi dilakukan dengan mengurangi nilai gayaberat observasi dengan 

nilai koreksi drift. 

                (6) 

 2. Koreksi Pasang Surut (Tide Correction) 

  Pengukuran gaya berat bervariasi terhadap waktu akibat variasi periodik 

efek gravitasi matahari dan bulan berhubungan dengan pergerakan orbital 

keduannya. Dan koreksi harus dilakukan pada survei ketelitian tinggi. 

Akibat dari massa yang lebih kecil dari bulan daripada matahari maka gaya 

tarik gravitasi bulan lebih besar daripada matahari, hal itu juga disebabkan 

karena bulan juga lebih dekat dari matahari. Variasi gayaberat periodik 

akibat efek dari tarikan bulan dan matahari disebut variasi pasang-surut 

(Gambar 6).  

 

Gambar 6. Pengaruh gaya tarik bulan terhadap bumi 
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 Koreksi pasang surut diberikan pada persamaan sebagai berikut: 

       (
 

 
)
 

[(
 

 
       )  

   

   
(
 

 
)
 
                ] (7) 

 Dimana : 

    : Potensial di titik p akibat pengaruh bulan 

          : lintang 

 Bl : Bulan 

 Bm : Bumi 

 R : jarak dari pusat bumi ke bulan 

 c : jarak rata-rata ke bulan 

 r : jari-jari bumi ke titik p 

 koreksi dilakukan dengan mengurangi nilai gayaberat observasi dengan nilai 

koreksi tide. 

                 (8) 

 3.  Koreksi Lintang (Latittude Correction) 

Nilai percepatan gayaberat bervariasi di seluruh permukaan bumi 

diakibatkan oleh 4 faktor, salah satunya adalah bentuk muka bumi. Dengan 

radius polar (6357 km) lebih rendah 21 km dari radius ekuator (6378 km) 

maka titik pada kutub lebih dekat ke massa titik tengah bumi (sehingga nilai 

R lebih rendah) dan nilai gayaberat di kutub lebih besar (sekitar 0,7%) dari 

nilai gayaberat pada ekuator. Gambar 7 menunjukan perbedaan nilai jari-jari 

bumi sehingga membentuk bumi yang oblate ellipsoid.  
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Gambar 7. (a)Variasi kecepatan sudut pada lintang bumi diwakili 

panjang vektor yang panjangnya sebanding dengan 

kecepatan sudut. (b) bentuk sesungguhnya dari oblate 

ellipsoid hasil dari    perbedaan jari-jari katulistiwa dan 

kutub sebesar 21 km (Phillip, 2002). 

 

Pada tahun 1930 Persatuan Geodesi dan Geofisika Internasional 

mengadopsi bentuk formula gayaberat internasional (Nettelton, 1971).  

                          (9) 

Formula ini dijadikan standar dalam pekerjaan gayaberat. Bagaimanapun, 

perhitungan yang telah disaring menggunakan komputer super dan nilai dari 

hasil parameter-parameter bumi yang lebih baik  dalam formula baru yang 

dikenal sebagai Geodetic Reference System 1967 (GRS67) menjadi standar 

yang baru. Jika survei gayaberat menggunakan formula 1930 dibandingkan 

dengan formula 1967, maka formula ketiga (Kearey dan Brooks pada 1991) 

pada persamaan  berikut digunakan sebagai penyeimbang dari keduanya. 

                                                         (10) 

          
                                                       (11) 

 

                                                 (12) 
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 4.  Koreksi Ketinggian 

  Koreksi untuk perbedaan elevasi dibagi menjadi 3 bagian yaitu Free air 

correction, Bouguer correction dan Terrain correction. Perbedaan 

ketiganya dijelaskan pada Gambar 8. Free air correction digunakan untuk 

koreksi pengurangan nilai gayaberat pada penambahan ketinggian tertentu 

dari pusat bumi. FAC = -3.086h gu (h dalam meter). FAC bernilai positif 

untuk titik observasi diatas datum dan sebaliknya pada titik observasi 

dibawah datum. FAC hanya mengoreksi nilai diatas datum tanpa melihat 

efek gayaberat jika ada batuan diantara titik observasi dan datum. Sehingga 

didapatkan nilai Free Air Anomaly dari persamaan berikut: 

                   (13) 

  Koreksi Bouguer (Bouguer correction) menghilangkan efek itu dengan 

memperkirakan lapisan batuan dibawah titik observasi dengan ketebalan 

lapisan diatas datum. Diberikan pada persamaan sebagai berikut: 

                     (14) 

(h dalam meter dan   dalam Mg m
-3

). 

Sehingga kita mendapatkan nilai Simpel Bouguer Anomaly dari persamaan 

sebagai berikut: 

                          (15) 

Koreksi Bouguer dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi nilai 

gayaberat dengan nilai koreksi Bouguer bergantung pada tanda plus-minus 

( ) yang dilakukan pada koreksi udara bebas (FAC). Tanda plus-minus 

pada koreksi Bouguer terbalik dengan yang ada pada koreksi udara bebas 

(FAC) 
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  Gambar 8. (a) FAC untuk ketinggian diatas datum. (b) Koreksi 

Bouguer untuk ketinggian h lapisan batuan. (c) Koreksi Terrain 

(Philip, 2002). 

 

  Di darat koreksi Bouguer harus dikurangi antara gaya tarik gravitasi batuan 

pada titik observasi dan datum harus dihilangkan dari nilai terobservasi. Di 

laut koreksi Bouguer pada permukaan laut diamana tidak ada lapisan batuan 

antara permukaan dan datum maka lapisan ditengah titik observasi dan 

datum digantikan dengan nilai lapisan air dengan nilai densitas batuan 

tertentu     

  BC = 2 G(   -    )z (16) 

  Dimana z adalah kedalaman air dan    adalah densitas air.  

  Koreksi Bouguer mengasumsikan topografi daerah sekitar stasiun 

pengukuran datar. Sedangkan koreksi terrain mengharuskan penggambaran 

relief topografi sekitar stasiun pengukuran dikarenakan komponen gaya 

horizontal mempengaruhi nilai gayaberat terukur. Secara klasik koreksi ini 

dilakukan dengan menggunakan diagram Hammer chart (Gambar 9). 

Diagram Hammer chart dibagi menjadi lingkaran-lingkaran dengan jari-jari 

dengan bagian-bagian yang besar. Zona pada Hammer chart dibagi menjadi 

2 zona yaitu inner zone dan outer zone. Zona inner zone tidak terlalu luas 

sehingga bisa didapatkan dengan pengamatan langsung. Zona outer zone 

memiliki radius yang lebih jauh zona terluar hampir sepanjang 22 km 

sehingga analisis perbedaan ketinggian menggunakan peta kontur . 
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Gambar 9. Diagram Hammer Chart (Phillip, 2002). 

  Koreksi terrain dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut: 

         
 

 
      √       √       (17) 

  Setelah melakukan koreksi-koreksi diatas maka akan didapatkan nilai 

Anomali Bouguer Lengkap (CBA). Nilai CBA didapatkan dari persamaan 

sebagai berikut: 

                           (18) 

           (19) 

                        (20) 

 5.  Koreksi Eotvos (Eotvos Correction) 

  Koreksi Eotvos (EC) dilakukan pada pengukuran gayaberat yang dialakukan 

pada kendaraan yang bergerak seperti pesawat dan kapal. Berdasarkan arah 

perjalanan, pergerakan kendaraan akan membangkitkan percepatan 

sentripetal yang mana dapat merubah nilai gayaberat. 
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                                 (21) 

  Dimana V adalah kecepatan kendaraan dalam knots, dan   adalah arah sudut 

dan    adalah lattitude titik pengukuran. 

F. Anomali Bouguer 

 Produk akhir yang utama dari  koreksi yang dilakukan pada data gayaberat  

adalah anomali Bouguer, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan variasi 

densitas lateral permukaan sebagai interpretasi bawah permukaan data 

gayaberat. Nilai anomali Bouguer adalah beda antara gayaberat observasi(    ) 

sebagaimana yang telah dikoreksi (∑        dengan nilai yang ada pada 

stasiun base (      , seperti pada persamaan berikut: 

         ∑             (22) 

∑                                        (23) 

 L= lattitude, F= free air, B= Bouguer, TC= terrain correction,  

 EC= eotvos correction, IC= isostatic correction, D= drift 

G. Metode Interpretasi 

 Ada dua cara dalam interpretasi data anomali Bouguer. Yang pertama adalah 

interpretasi langsung dimana data original dianalisis untuk menghasilkan 

interpretasi data gayaberat bawah permukaan. Yang kedua adalah interpretasi 

secara tak langsung dimana model dibentuk untuk memperhitungkan anomali 

sintetis gayaberat yang mungkin, kemudian dibandingkan dengan anomali 

gayaberat observasi.  
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 Model yang terbentuk adalah yang paling baik, bagaimanapun juga model yang 

dibentuk tidak akan unik karena akan ada beberapa model yang juga mungkin 

sama baik dengan model yang lain. Hal ini diakibatkan ambiguitas dalam 

menginterpretasikan model yang sesuai dengan data yang ada hal ini dapat 

dilihat pada Gambar 10. Gambar tersebut menunjukan beberapa model yang 

berbeda dengan kedalaman yang berbeda dapat menggambarkan sebuah 

anomali gayaberat yang sama. 

 

 

Gambar 10. Ambiguitas dalam model geologi. Semua model 

dibawahnya dapat menggambarkan anomali  

 gayaberat yang ada diatasnya (Reynolds, 1997). 

 

 1.  Analisis Spektrum 

 Analisis spektrum dilakukan untuk mengestimasi lebar jendela dan 

kedalaman dari anomali gayaberat. Selain itu analisis spektrum juga dapat 

digunakan untuk membandingkan respon spektrum dari berbagai metode 
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filtering. Analisis spektrum dilakukan dengan mentransformasi fourier 

lintasan-lintasan yang telah ditentukan.  

 Spektrum diturunkan dari potensial gayaberat yang teramati pada suatu 

bidang horizontal dimana transformasi fouriernya sebagai berikut (blakely, 

1996).  

          (
 

 
)       (

 

 
)    

 | |      

| |
 (24) 

  Dimana U = potensial gayaberat, G = konstanta gayaberat, 

  = anomali gayaberat, r = jarak. 

  Sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut 

           
 | |      

| |
  (25) 

 Berdasarkan persamaan (24), transformasi Fourier anomali gayaberat yang 

diamati pada bidang horizontal diberikan oleh: 

          (
  

   
)    

 

  
 (

 

 
) (26) 

            | |       (27) 

 Dimana    = anomali gaya berat 

  k   = bilangan gelombang 

   z0  = ketinggian titik amat 

  z = kedalaman benda anomali 

 jika distribusi rapat massa bersifat random dan tidak ada korelasi antara 

masing-masing nilai gaya berat, maka   =1, sehingga hasil dari transformasi 

fourier anomali gaya berat menjadi : 

     | |        (28) 
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Dimana A = amplitudo dan C = konstanta 

Estimasi lebar jendela dilakukan untuk menentukan lebar jendela yang akan 

digunakan untuk memisahkan data regional dan residual. Untuk 

mendapatkan estimasi lebar jendela yang optimal didapatkan dengan 

melogaritmakan spektrum amplitudo yang dihasilkan dari transformasi 

fourier diatas sehingga memberikan hasil persamaan garis lurus dengan 

spektrum amplitudo.  

Ln A = (z0 – z
’
)|k|  (29) 

Dari persamaan garis lurus diatas, melalui regresi linier diperoleh batas 

antara orde satu (regional) dan orde dua (residual) dapat dilihat pada 

Gambar 11, sehingga nilai k pada batas tersebut diambil sebagai penentu 

lebar jendela. Hubungan nilai panjang gelombang 𝜆 dan k diperoleh dari: 

  
  

 
   (30) 

𝜆         (31) 

Dimana n = lebar jendela 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Kurva Ln A dan K 

 

Ln A 

K 

Zona regional 

Zona residual 
noise 



31 
 

 2.  Moving Average 

 Metode moving average dilakukan dengan cara merata-ratakan nilai 

anomali gayaberat. Hasil dari metode moving average adalah anomali 

regional. Nilai anomali residual didapatkan dengan mengurangkan nilai 

anomali total dengan anomali regional, dapat dilihat pada Gambar 12. Pada 

kasus 1D dijabarkan dalam persamaan sebagai berikut: 

    
                         

 
 (32) 

 Sedangkan pada kasus 2D, diberikan pada persamaan sebagai berikut: 

    
 

  
[                         ] (33) 

 

Gambar 12. Pemisahan anomali residual didapat dari nilai anomali total 

dikurangi dengan regional (Reynolds, 1997). 
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3.  Second Vertical Derivative 

Second vertical derivative merupakan salah satu teknik filtering yang dapat 

memunculkan anomali residual (efek dangkal) adanya struktur patahan 

dalam suatu daerah akan dapat diketahui dengan baik menggunakan teknik 

ini. SVD bersifat high pass filter atau meninggikan nilai anomali dengan 

panjang gelombang yang pendek. Sayangnya SVD juga meningkatkan noise 

dan dapat memproduksi banyak nilai SVD yang tidak berhubungan dengan 

geologi, dalam beberapa kasus SVD tidak memberikan keuntungan yang 

jelas dari peta anomali Bouguer. Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam 

interpretasi gayaberat. Peta SVD dibandingkan dengan peta anomali 

Bouguer dan peta Residual dapat dilihat pada Gambar 13 dibawah ini: 

 

 

Gambar 13. (a) data gayaberat observasi. (b) gayaberat residual. (c) peta 

second vertical derivative (Elkins, 1951). 
 

Secara teoritis, metode ini diturunkan dari persamaan Laplace : 

         (34) 

     
      

   
 

      

   
 

      

   
 (35) 
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Sehingga, 

      

   
 

      

   
 

      

   
   (36) 

      

   
  *

      

   
 

      

   
+ (37) 

Untuk data penampang, dimana y mempunyai nilai yang tetap maka 

persamaan nya adalah: 

      

     *
      

   +              (38) 

Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa second vertical derivative dari 

suatu anomali gayaberat adalah sama dengan negatif dari derivative orde 2 

horisontalnya, artinya bahwa anomali SVD dapat melalui derivative orde 2 

maka: 

     
       

  
 

       
  

  
  (39) 

Sehingga, 

     
             

      (40) 

Karena second vertical derivative merupakan negatif dari derivative orde ke 

2 horisontalnya maka: 

     
             

   
  (41) 

Arah kemiringan kurva SVD dapat menunjukan jenis sesar, diketahui dari 

perbandingan antara harga mutlak SVD maksimum dan minimum yang 

diberikan oleh: 

a. Untuk patahan naik 

(
      

   
)
    

 |(
      

   
)|

   
 (42) 
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b. Untuk patahan turun 

 (
      

   )
    

 |(
      

   )|
   

 (43)  

H. Inversi Data 

Proses inversi adalah suatu proses pengolahan data lapangan yang melibatkan 

teknik penyelesaian matematika dan statistik untuk mendapatkan informasi 

yang berguna mengenai distribusi sifat fisis bawah permukaan. Di dalam 

proses inversi, kita melakukan analisis terhadap data lapangan dengan cara 

melakukan curve fitting (pencocokan kurva) antara model matematika dan data 

lapangan. Tujuan dari proses inversi adalah untuk mengestimasi parameter fisis 

batuan yang tidak diketahui sebelumnya (unknown parameter). Alur 

permodelan dapat dilihat pada Gambar 14.  

 

Gambar 14. Alur permodelan inversi (Supriyatno, 2007). 

 Dalam masalah inversi, kita selalu berhubungan dengan parameter model (M) 

dan jumlah data (N) yang mana jumlah dari masing-masing akan menentukan 

klasifikasi permasalahan inversi dan cara penyelesaiannya. Bila jumlah model 
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parameter lebih sedikit dibandingkan data lapangan (M < N), maka ini disebut 

overdetermined, dan cara penyelesaiannya biasanya menggunakan pencocokan 

(best fit ) terhadap data lapangan. Jika dalam kondisi yang lain dimana jumlah 

parameter yang ingin dicari lebih banyak dari pada jumlah datanya, maka ini 

disebut problem underdetermined. Namun bila terdapat banyak model yang 

dapat sesuai dengan datanya hal ini disebut non-uniquenes. Berikut contoh 

inversi pada model bidang 2D, diberikan pada persamaan berikut: 

                (44) 

Dimana          adalah unknown parameter yang akan dicari dan d adalah 

data. Dari persamaan itu dapat kita nyatakan : 

                (45) 

                

                (46) 

    .................................. 

                

Semua persamaan itu dapat ditulis pada matriks seperti sebagai berikut: 

[
 
 
 
 
     

     

        

     ]
 
 
 
 

[

  

  

  

]  

[
 
 
 
 
  

  

  

 
  ]

 
 
 
 

 (47) 

Lalu dapat ditulis secara singkat  

Gm=d (48) 

Dimana d adalah data yang dinyatakan dalam vektor kolom, dan m adalah 

unknown parameter juga dalam vektor kolom. Dan G adalah matriks kernel 

(Supriyanto, 2007). 
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I.  Sistem Reservoar Panas Bumi 

Seperti diketahui bahwa landaian suhu pada kondisi normal adalah sekitar 

30
0
C/km, tetapi pada lapangan panas bumi kenaikan suhunya dapat melebihi 

landaian suhu pada kondisi normal. Aliran panas di dalam bumi pada lapangan 

panas bumi rata-rata mencapai 1,5 x 10
-6

 cal/cm
2
/detik dan menghasilkan 

gradien geothermal sekitar 1
0
C/50 m, sehingga pada kedalaman 1000-2000 m 

suhunya dapat mencapai 150
0
-300

0
C atau lima hingga sepuluh kali dari kondisi 

normal (Yudi, 2013). 

Ada beberapa syarat mendasar pada suatu sistem panas bumi dapat dilihat 

seperti pada Gambar 15, yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber panas yang cukup besar (heat source) 

Sumber panas adalah daerah bawah permukaan yang menghasilkan 

panas dalam sistem panas bumi. Sumber panas pada sistem panas 

bumi berasal dari intrusi batuan, magma chamber dan gradien 

temperatur. Sumber panas yang berasal dari intrusi batuan biasanya 

berada pada daerah gunung api sedangkan sumber panas dengan 

gradien temperatur biasa terdapat pada daerah lempeng tektonik. 

Sumber panas mengalirkan panas secara konveksi dan konduksi. 

2. Reservoar yang mengakumulasikan panas 

Reservoar panas bumi merupakan batuan yang memiliki porositas dan 

permeabilitas tinggi yang dapat menampung fluida untuk dipanaskan 

oleh sumber panas (heat source). Reservoar yang baik adalah yang 
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memiliki volume besar, panas yang tinggi dan porositas dan 

permeabilitas yg baik.  

3. Penghalang/lapisan tudung (cap rock). 

Lapisan tudung atau cap rock adalah lapisan penutup agar menjaga 

panas tidak keluar dari reservoar. Batuan penutup memiliki 

permeabilitas yang rendah dan berada di atas reservoar. 

4. Fluida (suplai air)  

Fluida panas bumi merupakan faktor penting dalam mengalirkan 

energi dari dalam bumi keluar. Fluida panas bumi dibagi berdasarkan 

asalnya (Moehadi, 2009) adalah juvenille water (air yang berasal dari 

magma primer), magmatic water (air yang pada masa pembentukan 

magma menyimpan air meteorik), meteoric water (air yang berasal 

dari atmosfer), conate water (fosil air yang berhubungan dengan 

proses geologi yang panjang)  

Untuk memperkirakan sumber daya panas bumi dapat dilakukan dengan 

didasarkan pada data-data geologi dan geofisika, seperti berikut: 

1. Kedalaman, ketebalan dan pesebaran reservoar 

2. Properti dari formasi batuan 

3. Salinitas dan geokimia fluida reservoar 

4. Temperatur, porositas dan permeabilitas formasi batuan. 
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Gambar 15. Model tentatif panas bumi daerah Wai Selabung (PSDG, 2011). 
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J. Geokimia Panas Bumi 

 Analisis geokimia pada panas bumi berfungsi untuk menentukan karakteristik 

fluida pada suatu sistem panas bumi seperti temperatur, tipe fluida reservoar, 

asal fluida recharge. Untuk menghitung temperatur fluida panas bumi ada dua 

cara perhitungan yaitu geotermometer Na-K dan Silika. Rumus untuk 

perhitungan Na-K adalah sebagai berikut: 

     
    

*    (
  

 
)     +

     (Fournier, 1979) (49) 

     
    

*    (
  

 
)     +

     (Gigenbach, 1988) (50)    

 Geotermometer silika dibagi menjadi dua yaitu geotermometer kuarsa 

adiabatik dan konduktif. Rumus keduanya adalah sebagai berikut: 

 Kuarsa adiabatik (Max steam loss) 

     
    

[             ]
     (Nicholson,1993) (51) 

 Kuarsa konduktif (No steam loss) 

     
    

[             ]
     (Nicholson, 1993) (52) 

 Untuk mengetahui tipe fluida panas bumi kita menggunakan diagram terner 

dengan mengeplot konsentrasi Cl-SO4-HCO3, dari diagram itu akan terlihat 

kearah mana tipe fluida panas bumi daerah penelitian seperti tipe klorida, dilute 

(Cl-HCO3), klorida-sulfat, dan kondensat uap. Sedangkan untuk mengetahui 

asal air recharge yang mengisi reservoar dapat digunakan isotop stabil seperti 

Hidrogen (
1
H, 

2
H, atau D-detrium), Oksigen (

16
O, 

18
O), Sulfur (

32
S, 

34
S), dan 
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Karbon (
12

C
13

C). Kandungan D-detrium pada air panas sama dengan 

kandungan pada air meteorik, dan kandungan 
18

O pada fluida panas bumi akan 

lebih positif dari air meteorik.  

Diagram terner didasarkan dari hukum fase Gibbs, jumlah terkecil peubah 

bebas yang diperlukan untuk menyatakan keadaan suatu sistem dengan tepat 

pada kesetimbangan dilengkapkan sebagai : 

V = C – P + 2 (53)       (53) 

dengan V = jumlah derajat kebebasan, C = jumlah komponen, dan P = jumlah 

fasa. Dalam ungkapan di atas, kesetimbangan mempengaruhi suhu, tekanan, 

dan komposisi sistem. Jumlah derajat kebebasan untuk sistem tiga komponen 

pada suhu dan tekanan tetap dapat dinyatakan sebagai : 

V = 3 – P  (54)       (54) 

Jika dalam sistem hanya terdapat satu fasa, maka V = 2. Berarti, untuk 

menyatakan keadaan sistem dengan tepat perlu ditentukan konsentrasi dari dua 

komponennya. Sedangkan bila dalam sistem terdapat dua fasa dalam 

kesetimbangan V = 1; berarti hanya satu komponen yang harus ditentukan 

konsentrasinya dan konsentrasi komponen yang lain sudah tentu berdasarkan 

diagram fasa untuk sistem tersebut. Oleh karena itu, sistem tiga komponen 

pada suhu dan tekanan tetap mempunyai jumlah derajat kebebasan maksimum 

= 2 (jumlah fasa minimum = 1), maka diagram fasa ini dapat digambarkan 

dalam satu bidang datar berupa suatu segitiga sama sisi yang disebut diagram 

terner. Tiap sudut segitiga tersebut menggambarkan suatu komponen murni. 

Prinsip penggambaran komposisi dalam diagram terner dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini : 
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Gambar 16. Pembuatan Diagram Terner berdasarkan fraksi mol 

Fraksi mol tiga komponen dari sistem terner (C = 3) sesuai dengan  

XA + XB + Xc = 1. 

Titik pada sisi AB : campuran biner A dan B 

      BC : campuran biner B dan C 

      AC : campuran biner A dan C 

Diagram fase yang digambarkan sebagai segitiga sama sisi menjamin 

dipenuhinya sifat ini secara otomatis sebab jumlah jarak ke sebuah titik 

didalam segitiga sama sisi yang diukur sejajar dengan sisi-sisinya sama dengan 

panjang sisi segitiga itu yang dapat diambil sebagai satuan panjang.  

 Untuk menghitung potensi cadangan suatu sistem panas bumi kita 

menggunakan metode estimasi potensi energi panas bumi. Metode estimasi 

potensi energi panas bumi adalah cara untuk memperkirakan besarnya potensi 

energi listrik di suatu daerah/lapangan panas bumi berdasarkan hasil 

penyelidikan geologi, geokimia dan geofisika, karakteristik reservoar, serta 

estimasi kesetaraan listrik. Ada beberapa metode di dalam mengestimasi 

besarnya potensi energi panas bumi. Metode yang paling umum digunakan 

adalah metode perbandingan dan volumetrik. Metode perbandingan merupakan 

metode yang khusus digunakan untuk estimasi potensi sumber daya spekulatif 

XB 

X
A  X

C
 

C 

A B 
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dengan cara statistik sederhana, sedangkan metode volumetrik adalah estimasi 

potensi energi panas bumi pada kelas sumber daya hipotesis sampai dengan 

cadangan terbukti. Dalam penelitian ini kita menggunakan metode volumetrik 

untuk mendapatkan kelas cadangan terduga, dijelaskan oleh persamaan sebagai 

berikut : 

                          (53)         

 Dimana Ecd  adalah besarnya cadangan terduga (Mwe), V : Volume prospek 

panas bumi (km
3
), T adalah suhu reservoar, Tcut-off adalah suhu cut-off 

berdasarkan tabel suhu reservoar panas bumi pada Tabel 2. (Direktorat 

Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, 1998). 

Tabel 2. Klasifikasi reservoar dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam 

estimasi potensi energi panas bumi (Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber 

Daya Mineral, 1998). 

 

Reservoar 
Batas 

Temperatur 

    

Tcut-off 

    

Daya per 

Satuan Luas 

(MWe/Km
2
) 

*) 

Konservasi 

Energi 

(%) 

Lain-lain 

**) 

Temperatur 

rendah 
<125 90 10 10 𝜱=10% 

Temperatur 

sedang 
125-225 120 12,5 10 t=30th 

Temperatur 

tinggi 
>225 180 15 15 SL=100% 

 

K.  Aplikasi Metode Gayaberat pada Eksplorasi Panas Bumi 

Pengukuran gayaberat biasa digunakan untuk menentukan perbedaan densitas 

suatu daerah bawah permukaan dengan daerah sekitarnya. Perbedaan ini 

biasanya sangat kecil dan membutuhkan alat yang sangat teliti untuk 

mengetahui anomali gayaberat relatifnya. Dalam eksplorasi panas bumi 
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pengukuran gayaberat digunakan untuk memetakan sumber panas (heat 

source), luas area, zona reservoar, zona pergerakan fluida dan potensi panas 

bumi yang tersedia (Gupta dan Roy, 2007). Pengukuran gayaberat 

dibandingkan dengan pemboran memiliki kelebihan pada waktu yang singkat 

dan biaya yang lebih murah pada area yang luas. Pengukuran data gayaberat 

bergantung terhadap waktu (drift dan tidal) dan statik (elevasi dan topografi). 

Koreksi lokal dan regional digunakan untuk membentuk peta anomali 

Bouguer dengan garis sesuai dengan nilai anomali gayaberat. Garis ini 

disebut isogals. Nilai positif gayaberat (dibandingkan dengan sekitarnya) 

berasosiasi dengan nilai densitas yang tinggi. Hal itu dapat menunjukan 

sesuatu yang menarik untuk eksplorasi panas bumi. Seperti mafic pada intrusi 

intermediate (intrusi muda secara geologi <    ) yang dapat dianggap 

sebagai potensi heat source. Nilai positif densitas juga dapat disebabkan oleh 

deposisi silikat pada aktivitas hidrothermal (Huenges, 2010). 

 Anomali densitas negatif dapat disebabkan beberapa hal, beberapa 

menjanjikan implikasi  pada eksplorasi panas bumi seperti: densitas rendah 

dapat disebabkan intrusi felsic contohnya granit, tubuh magma, porositas 

tinggi, atau rekahan besar batuan. Porositas tinggi dapat menyajikan zona 

potensial yang menarik dari suatu fluida yang besar atau permeabel. Alterasi 

mineral akibat sirkulasi air panas juga dapat menyebabkan nilai densitas 

negatif.  

 Patahan dapat juga dilacak oleh alat-alat gravimetrik, sebagaimana mereka 

biasanya menunjukan dengan jelas perbedaan densitas melewati zona linear 

yg baik. Patahan-patahan ini yang mungkin tidak memiliki kesan permukaan 
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dapat mengindikasikan sumur hot water. Peta anomali gayaberat dapat 

menunjukan luas dari tutupan sedimentasi pada basin sebagai anomali 

densitas rendah dan dapat digunakan untuk mengestimasi kedalaman 

basement dasar. 

 

 


