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IV. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan November 2014. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder anomali 

Bouguer daerah panas bumi Wai Selabung, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi 

Sumatra Selatan. Pengolahan data dilakukan di laboratorium Teknik Geofisika 

Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

B. Alat dan Bahan 

 Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa perangkat penelitian 

sebagai berikut: 

1. Peta Anomali Bouguer lengkap dan Peta Geologi daerah panas bumi 

Wai Selabung, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatra Selatan. 

2. Data geokimia dan magnetotelluric daerah Wai Selabung, Kab. Oku 

Selatan Prov. Sumatra Selatan. 

3. Software yang digunakan antara lain : Microsoft Office, Surfer 8, 

Global Mapper 12, Numeri, Grav3D (University of British Columbia-

Geophysical Inversion Facility). 
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C. Pengolahan Data 

 Data gayaberat yang diolah adalah data gayaberat sekunder dalam bentuk peta 

anomali Bouguer lengkap. Data ini kemudian dilakukan digitasi dengan 

melakukan registrasi peta pada Global Mapper 12 terlebih dahulu. Pertama 

buka program Global Mapper 12, lalu pilih menu Open Your Own Data File 

lalu klik peta yang akan didigit yang selanjutnya akan muncul gambar peta 

pada Global Mapper 12. Selanjutnya zoom peta pada ujung-ujung kordinatnya 

lalu masukan keempat nilai koordinatnya dengan mengklik kiri pada zoom 

view. Masukan nilai koordinat dalam bentuk decimal degree pada box 

X/East/Long untuk bujur dan Y/North/Lat untuk lintang. Lalu klik add GCP to 

list sampai ke point 4. Lalu export dalam bentuk JPEG lalu simpan dengan 

nama digitasi. Selanjutnya buka Surfer 10, lalu klik base map peta yang akan 

didigit. Lalu klik Map-Digitize, klik pada titik yang memiliki nilai Anomali 

Bouguer dan save dalam bentuk .bln dalam kumpulan nilai AB misal 

10mgal.bln .Selanjutnya kumpulkan semua nilai koordinat dan nilai AB pada 

.bln masukan ke Microsoft Excel. Lalu lakukan grid data dari data Excel 

tersebut lalu pada bagian menu grid atur spasinya selanjutnya klik OK. Lalu 

buka menu New Contour Map, lalu open grid yang sudah dibuat dan jadilah 

peta digitasi AB. Setelah dilakukan digitasi dilakukan slice pada 3 lintasan lalu 

ditransformasi fourrier dengan menggunakan software Numeri untuk 

digunakan sebagai analisis spektrum untuk menentukan nilai lebar jendela. 

Selanjutnya anomali gayaberat ini difilter dengan menggunakan metode 

moving average untuk mendapatkan nilai anomali regional, nilai anomali 

residual didapatkan dengan mengurangi nilai anomali total dengan nilai 
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anomali regional. Peta anomali Bouguer lengkap, peta anomali regional, dan 

peta anomali residual selanjutnya difilter dengan menggunakan filter elkins 

sehingga didapatkan nilai kontur anomali second vertical derivative untuk 

mendapatkan informasi patahan dangkal daerah sekitar. Dari peta anomali 

Bouguer lengkap ditentukan lintasan permodelan 3 dimensi dengan metode 

inverse modelling tiga dimensi dengan menggunakan software Grav3D dengan 

input data anomali Bouguer (.grv), mesh (.txt), dan topografi (.dat) dengan 

output .den . Setelah didapatkan model 3 dimensi dari anomali Bouguer maka 

dibuat model 3 dimensi sistem panas bumi berdasarkan model acuan sistem 

panas bumi daerah penelitian lalu dikorelasikan dengan data magnetotelluric 

dan data geokimia daerah penelitian. 
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D. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

  

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Diagram alir penelitian 
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