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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Posisi Indonesia terletak diantara pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng 

Indo-australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Subduksi antar lempeng 

benua dan samudra menghasilkan  suatu proses peleburan magma dalam bentuk 

partial melting. Proses tersebut berperan dalam pembentukan jalur gunung api 

yang terkenal sebagai lingkaran api (ring of fire). Munculnya rentetan gunung api 

Pasifik di sebagian wilayah Indonesia beserta aktivitas tektoniknya dijadikan 

sebagai model konseptual pembentukan sistem panas bumi di Indonesia. Adanya 

suatu sistem hydrothermal dibawah permukaan sering kali ditunjukan oleh adanya 

manifestasi panas bumi di permukaan, seperti mata air panas, kubangan lumpur 

panas, geyser, dan manifestasi panas bumi lainnya. Manifestasi juga muncul 

didaerah Panas Bumi Sumani Kabupaten Solok, Sumatera Barat.  

Untuk mengetahui struktur penyusun daerah penelitian dan juga mengetahui jenis 

sistem panas bumi daerah tersebut, digunakanlah salah satu metode geofisika, 

yaitu metode gayaberat. 

Metode gayaberat sendiri merupakan salah satu metode geofisika yang digunakan 

untuk mengetahui kondisi bawah permukaan bumi dengan cara mengukur variasi 

medan gayaberat bumi. 
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Adanya suatu sumber yang berupa suatu massa di bawah permukaan akan 

menyebabkan terjadinya gangguan medan gayaberat. Gangguan medan gayaberat 

ini disebut sebagai anomali gayaberat. Ada tiga pemodelan yang dikenal dalam 

metode gayaberat yaitu pemodelan dua dimensi (2D), dua setengah dimensi 

(2,5D), dan tiga dimensi (3D). 

Penelitian ini menggunalan pemodelan 2D untuk menentukan letak patahan pada 

daerah penelitian dan pemodelan 3D untuk melihat geometri reservoir di daerah 

penelitian yaitu daerah Panas Bumi Sumani.  

Second Vertical Derivative (SVD) dilakukan untuk memunculkan efek dangkal 

dari pengaruh regionalnya dan untuk menentukan batas-batas struktur yang ada di 

daerah penelitian. Metode ini sangat bagus untuk mengetahui diskontinuitas dari 

suatu struktur bawah permukaan, khususnya adanya patahan pada suatu daerah 

survei. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui struktur bawah permukaan berdasarkan anomali data gayaberat. 

2. Mengidentifikasi patahan di daerah penelitian berdasarkan analisis Second 

Vertical Derivative (SVD). 

3. Memodelkan struktur bawah permukaan secara 3D berdasarkan pada 

anomali Bouguer. 

4. Menganalisa sistem Panas Bumi berdasarkan data gayaberat. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan dari penelitian ini, adalah: 

1. Data yang di gunakan adalah data anomali Boguer dari hasil digitasi peta 

anomali Bouguer daerah Panas Bumi Sumani, Sumatra Barat. 

2. Data topografi diambil dari data DEM SRTM Indonesia area Sumatra Barat. 

3. Analisa patahan SVD berdasarkan peta anomali Bouguer untuk melihat 

sebaran patahan pada daerah penelitian. 

 


