
Gambar 14. Peta pesebaran manifestasi mata air panan lapangan panas bumi “TP” 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Metode Geokimia 

Analisis kimia menggunakan data sekunder berupa data kimia unsur dari sampel air 

yang diambil dari beberapa manifestasi yang tersebar di sekitar area lapangan panas 

bumi “TP”. Sampel yang diambil berasal dari manifestasi air panas Domas, Ciater, 

Batugede, Batukapur, Ciracas, Maribaya, Kancah, Langu serta mata air panas 

Cimangu seperti yang ditunjukan pada Gambar 14. 
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5.1.1 Kesetimbangan ion 

Sebelum melakukan pengolahan data geokimia yang ada, data yang ada diolah 

dengan menggunakan metode kesetimbangan ion, yaitu  metode yang ditujukan 

untuk mengetahui tingkat kesetimbangan antara ion positif dan ion negatif dari 

sampel air panas yang telah diambil. Ion negtif dan positif dikatakan 

setimbang/layak jika nilai kesetimbangan ion kurang atau sama dengan 5%. Berikut 

adalah nilai presentase dari kesetimbangan ion dari sampel air panas lapangan panas 

bumi “TP”. Ditunjukan pada kolom yang berwarna kuning pada Tabel 5. 

Dapat dilihat pada tabel 5 nilai kesetimbangan ion bervariasi 0% - 73%, hasil 

analisis kimia dikatakan layak jika kesetimbangan ini tidak lebih dari 5%  

Kesetimbangan ion yang kurang dari atau sama dengan 5% terdapat pada sampel 

mata air panas BG-1, BG-2, Bg-5, Bk-1, Bk-2, Cr-3, Cr-4, Cr-5, Mr-4 dan Jb-1. 

Nicholson (1993) menyatakan bahwa tidak berarti bahwa hasil analisa yang 

mempunyai kesetimbangan diatas 5% tidak layak digunakan dalam interpretasi. 

Mata air panas yang mempunyai kesetimbangan ion >5% sangat dipengaruhi oleh 

tipe dan proses yang dialami tersebut. 

5.1.2 Tipe Air Panas  

Fluida panas bumi dibedakan berdasarkan kandungan anion utama yaitu Cl- 

(klorida), SO4
2- (Sulfat) dan HCO3- (bikarbonat). Untuk menentukan karakteristik 

serta tipe air panas dilakukan pengeplotan menggunakan diagram segitiga Cl-, SO4
2-

, HCO3-. Penentuan tipe air panas dilakukan untuk memilih mata air panas yang 

representatif untuk menentukan suhu reservoir dengan metode geotermometer.



 Tabel 5. Data sampel kimia unsur manifestasi air panas 

No 
Lokasi/Nama 

Sampel 
T oC pH 

Li+ Na+ K+ Ca+2 Mg+2 SiO2 B Cl- F- SO4
-2 HCO3

- 
∆ (%) 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

1 Dm-1 95 2.5 0.67 24 7.6 36 8.3 257.1 1.9 94.8 0.5 879 0 69.26 
2 Dm-2 - 2.48 - 18.2 10.6 33 8.28 131 3.28 0.979 - 1070 2 73.64 

3 Ci-1 44 2.25 - 37.1 26.6 63.4 20.7 124 1.37 578 - 469 2 56.94 

4 Ci-2 - 2.22 - 35.6 27.4 62.7 20.7 124 1.33 551 - 455 2 55.92 

5 Bg-1 - 6.53 - 1340 91.4 131 63.1 149 56.7 1560 - 0.2 1730 0.01 
6 Bg-2 - 6.75 - 848 30.1 97.8 101 149 29.3 812 - 0.41 1700 0.07 

7 Bg-3 47 7.2 0.44 1628.5 82.1 111.6 0.73 197 41.5 1581 0.5 1 826 14.95 
8 Bg-4 53 7.4 4 1402 35.4 208.6 2.91 174.4 29.2 1000 0.3 1 1137.6 21.85 

9 Bg-5 - 6.92 3.64 1260 96.5 137 65.4 157 62.6 1610 0.1 0 1480 0.25 
10 Bk-1 - 7.12 - 327 65.2 51.4 46.4 16.1 2.71 256 - 78.7 816 0.09 

11 Bk-2 - 6.74 - 310 65 50.2 43.4 198 2.68 229 - 82.9 791 0.17 

12 Cr-1 47 7.4 3.44 301.8 32.1 17.2 127 191.7 0.8 314 0.5 1 717.8 10.95 

13 Cr-2 34 6.8 8.8 69 9 78 7.27 86.3 0.5 77 0.5 2 266.8 15.24 
14 Cr-3 - 6.79 - 197 40.5 169 177 188 2.25 268 - 0.2 1530 0.06 

15 Cr-4 - 6.14 - 81.4 15.3 78.1 76.8 97 0.872 108 - 0.2 675 0.12 

16 Cr-5 - 6.36 - 63.2 15.5 61.6 55.1 129 0.461 45.3 - 0.2 579 0.09 

17 Mr-1 47 6.9 1.73 80.9 17.8 125.9 58.92 217.2 0.1 61 0.3 2 558.7 16.81 

18 Mr-2 26 7.3 0.25 3.3 2.7 9.7 4.97 102.7 0.1 4 0.3 2 39.3 16.73 

19 Mr-3 - 6.36 - 118 28.3 145 91.8 187 1.62 59.6 - 0.2 1130 1.08 
20 Mr-4 - 6.23 - 35.4 8.58 47.8 26.3 77.5 0.414 15.6 - 2.19 357 0.22 

21 Kc-1 - 2.86 - 48.8 37.2 71.2 21.4 114 0.439 230 - 291 2 19.99 

22 Kc-2 - 2.83 - 54.7 40 76.3 23.4 117 0.494 263 - 321 2 21.49 

23 Kc-3 - 2.93 - 47.7 35.3 71.5 22 112 0.434 229 - 274 2 18.69 
24 Lg-1 - 6.62 - 5.75 3.32 11.8 2.78 67.5 -0.15 1.36 - 5.33 49.3 9.25 

25 Cg-1 34.5 5.5 0.16 67 15.9 28.8 20 103 0.6 45.1 0.3 0 206 15.89 

26 Cg-2 34 6 0.31 70 18 32 19.4 103 0.6 57 0.3 0 232 10.82 

27 Jb-1 - 7.09 - 53.5 10.4 22.7 18.5 90.8 0.222 14.8 - 26.5 257 0.64 
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Menurut Nicholson (1993) tipe air panas yang paling representatif sebagai fluida 

yang berasal dari reservoir adalah air klorida (Cl). Sebelum pengeplotan dilakukan 

perhitungan menggunakan persamaan 31-34 untuk mengetahui kandungan relatif 

dari unsur Cl-SO4-HCO3, adapun hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. Perhitungan persentasi konsentrasi Cl-SO4-HCO3 

No 
No 

Sampel 
Unsur Persentase 

Cl SO4 HCO3 Cl SO4 HCO3 

1 Dm-1 94.8 879 0 9.7 90.3 0.0 

2 Dm-2 0.979 1070 2 0.1 99.7 0.2 

3 Ci-1 578 469 2 55.1 44.7 0.2 

4 Ci-2 551 455 2 54.7 45.1 0.2 

5 Bg-1 1560 0.2 1730 47.4 0.0 52.6 

6 Bg-2 812 0.41 1700 32.3 0.0 67.7 

7 Bg-3 1581 1 826 65.7 0.0 34.3 

8 Bg-4 1000 1 1137.6 46.8 0.0 53.2 

9 Bg-5 1610 0 1480 52.1 0.0 47.9 

10 Bk-1 256 78.7 816 22.2 6.8 70.9 

11 Bk-2 229 82.9 791 20.8 7.5 71.7 

12 Cr-1 314 1 717.8 30.4 0.1 69.5 
13 Cr-2 77 2 266.8 22.3 0.6 77.2 

14 Cr-3 268 0.2 1530 14.9 0.0 85.1 
15 Cr-4 108 0.2 675 13.8 0.0 86.2 

16 Cr-5 45.3 0.2 579 7.3 0.0 92.7 
17 Mr-1 61 2 558.7 9.8 0.3 89.9 

18 Mr-2 4 2 39.3 8.8 4.4 86.8 
19 Mr-3 59.6 0.2 1130 5.0 0.0 95.0 

20 Mr-4 15.6 2.19 357 4.2 0.6 95.3 

21 Kc-1 230 291 2 44.0 55.6 0.4 

22 Kc-2 263 321 2 44.9 54.8 0.3 

23 Kc-3 229 274 2 45.3 54.3 0.4 

24 Lg-1 1.36 5.33 49.3 2.4 9.5 88.1 

25 Cg-1 45.1 0 206 18.0 0.0 82.0 

26 Cg-2 57 0 232 19.7 0.0 80.3 

27 Jb-1 14.8 26.5 257 5.0 8.9 86.2 

 

Dari hasil pengeplotan berdasarkan kandungan relatif Cl-SO4-HCO3 dapat dilihat 

pada Gambar 15. Pada diagram segitiga  Cl-SO4-HCO3 yang ditandai dengan 

lingkaran berwarna merah yaitu sampel mata air panas Dm-1 dan Dm-2 pada 
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keluaran mata air panas Domas  tergolong dalam tipe air panas asam sulfat dengan 

kandungan klorida yang sedikit dan kaya akan asam sulfat memiliki pH 2.5 yang 

bersifat asam, air panas ini merupakan produk dari kondensasi uap air dengan air 

permukaan, kandungan sulfat yang tinggi berasal dari oksidasi H2S pada zona 

oksidasi dan membentuk H2SO4.  

 

 

Gambar 15. Plotting diagram segitiga SO4-Cl-HCO3 (modifikasi Simmos, 1998) 

Kemudian pada sempel mata air yang ditandai dengan lingkaran berwarna hijau 

pada, termasuk pada tipe air panas sulfat-klorida bersifat asam memiliki pH 2.2 – 3 

yaitu pada keluaran manifestasi Kancah dan Ciater, ada beberapa proses sehingga 

terbentuk tipe air panas ini, menurut Nicholson (1993), terjadi percampuran air 
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klorida dengan air pada kedalaman yang bervariasi, terjadi karena oksidasi H2S 

pada air klorida dekat permukaan, kondensasi dekat pemukaan dari gas vulkanik 

dengan air meteorik, kondensasi dari uap magmatik pada kedalaman tertentu.  

Dari hasil pengolahan sampel air panas Bg-3 memiliki anion utama berupa klorida 

dengan sedikit bikarbonat, mata air panas ini termasuk kedalam tipe air panas 

klorida memiliki pH 7 yang bersifat netral. Air jenis ini diprediksi berasal dari 

bagian dalam reservoir. Sampel mata air panas yang nanti akan digunakan untuk 

menetukan suhu dari reservoir panas bumi pada manifestasi Batugede. 

Hasil plotting samapel mata air panas yang dilingkari dengan lingkaran berwarna 

kuning dan orange merupakan tipe air panas Klorida namun yang sudah mengalami 

pengenceran dengan air permukaan atau air bikarbonat pada manifestasi Batugede. 

Sampel mata air panas yang ditunjukan dengan lingkaran berwarna hitam yaitu 

mata air panas Cr-1, Cr-2, Cr-3, Mr-1, Mr-2, Mr-3, Mr-4, Jb-1, Lg-1, Cg-1, dan Cg-

2 semua mata air panas ini merupakan tipe air panas bikarbonat memiliki pH 5.5-

7.3 bersifat netral, sedikit asam dan sedikit basa. Fluida jenis ini mengandungan Cl 

yang rendah, kandungan sulfat juga rendah dan bikarbonat (HCO3) sebagai anion 

utamanya. 

Berdasarkan hasil pengeplotan tersebut yang temasuk dalam zona upflow adalah 

manifestasi Domas, Kancah dan Ciater. Kemudian yang termasuk dalam zona 

outflow adalah Batugede, Batukapur, Ciracas, Jabong, Maribaya, Cimanggu dan 

Langu. 
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5.1.3 Asal Air Panas 

Unsur Cl, Li dan B merupakan unsur konservatif atau tidak mudah bereaksi yang 

hadir dalam fluida panas bumi. Kandungan relatif ini dapat digunakan untuk 

menentukan kesamaan reservoir dibawah permukaan (Gigenbach, 1991), Rasio 

B/Cl juga dapat digunakan sebagai indikator kesamaan reservoir (Nicholson, 1993). 

Perhitungan kandungan unsur menggunakan persamaan 32-35 yang kemudian 

diplot kedalam diagram segitiga Cl-Li-B. 

 Tabel 7. Perhitungan persentasi konsentrasi Cl-Li-B 
No Sampel Unsur Presentase 

Cl  Li B Cl Li B 

Dm-1 94.8 0.67 1.9 45.3 32.0 22.7 

Dm-2 0.979 - 3.28 - - - 

Ci-1 578 - 1.37 - - - 

Ci-2 551 - 1.33 - - - 

Bg-1 1560 - 56.7 - - - 

Bg-2 812 - 29.3 - - - 

Bg-3 1581 0.44 41.5 59.4 1.7 39.0 

Bg-4 1000 4 29.2 46.9 18.8 34.3 

Bg-5 1610 3.64 62.6 45.5 10.3 44.2 

Bk-1 256 0.471 2.71 69.0 12.7 18.3 

Bk-2 229 - 2.68 - - - 

Cr-1 314 3.44 0.8 46.3 50.7 2.9 

Cr-2 77 8.8 0.5 7.9 90.8 1.3 

Cr-3 268 - 2.25 - - - 

Cr-4 108 - 0.872 - - - 

Cr-5 45.3 - 0.461 - - - 

Mr-1 61 1.73 0.1 25.8 73.2 1.1 

Mr-2 4 0.25 0.1 12.7 79.4 7.9 

Mr-3 59.6 - 1.62 - - - 

Mr-4 15.6 - 0.414 - - - 

Kc-1 230 - 0.439 - - - 

Kc-2 263 - 0.494 - - - 

Kc-3 229 - 0.434 - - - 

Lg-1 1.36 - 0.15 - - - 

Cg-1 45.1 0.16 0.6 59.3 21.0 19.7 

Cg-2 57 0.31 0.6 55.3 30.1 14.6 

Jb-1 14.8 - 0.222 - - - 
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Pada geoindikator ini tidak semua sampel dari setiap tempat dapat dianalisis 

dikarenakan ada beberapa sampel mata air yang ditidak diketahui kandungan unsur 

dari Li-nya. Kandungan relativ Cl, Li dan B dari daerah penelitian perhitungannya 

ditunjukan pada Tabel.7. Kandungan relatif yang dapat dihitung hanya pada sampel 

Dm-1, Bg-3, Bg-4, Bg-5, Cr-1, Cr-2, Mr-1, Mr-2, Cg-1 dan Cg-1. Hasil dari 

perhitungan yang kemudian diplot ke diagram segitiga Cl-Li-B ditunjukan pada 

Gambar 16.  

 
Gambar 16. Plotting diagram segitiga Cl-Li-B (modifikasi Simmos, 1998) 

Dari hasil plot dapat dilihat kandungan Cl, Li dan B di daerah Penelitian 

mengindikasikan bahwa air ini berasal dari aktivitas vulkanik magmatik yang 

dilihat dari tingginya kandungan relatif Cl pada daerah Cimanggu dan Batukapur, 



50 
 

proses pencucian dengan batuan samping yang berupa batuan beku yang bersifat 

asam atau piroklastik dan bukan batuan sedimen yang dapat meningkatkan 

kandungan B dalam air panas semakin kuat memuju kearah keluaran mata air panas 

Ciracas dan Maribaya yang ditandai dengan tingginya kandungan Li. Kemudian 

dari nilai rasio B/Cl dapat digunakan untuk mengindikasikan kesamaan reservoir, 

dari hasil pengeplotan menujukan ketidaksamaan asal reservoir di beberapa tempat 

manifestasi namun tetap dalam satu sistem yang sama.  

Ciracas dan Maribaya berdasarkan hasil pengeplotan menujukan angka 

perbandingan yang sama namu dilihat dari lokasi jarak antara 2 manifestasi ini 

cukup jauh, diduga yang menyebabkan harga dari rasio B/Cl yang hampir sama 

adalah jenis batuannya yang bersifat asam. Kemudian dimanifestasi Batugede 

berasal dari sumber yang sama dan berinteraksi dengan batuan yang bersifat basa. 

Mata air panas di Batukapur dan Cimanggu lebih disebabkan karena aktivitas 

vulkanik magmatik tinggi dibandingkan yang lainya 

5.1.4 Geotermometer 

Pada penelitian ini perhitungan temperatur reservoir menggunakan beberapa 

metode diantarnya geotermometer quartz no steam loss, quartz max steam loss, Na-

K-Mg, Na-K-Ca, Na-K. Minimnya informasi mengenai kondisi dilapangan dari 

masing-masing mata air panas mengenai endapannya, sehingga penentuan suhu 

reservoir berdasarkan dari data kimia air yang ada. 

Dari hasil pengolahan pada Tabel 7 menggunakan metode Na-K-Mg yang 

kemudian dilakukan pengeplotan seperti yang ditunjukan pada Gambar 16, 

menunjukan bahwa sampel mata air panas yang diambil berada pada immature 
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water sehingga belum dapat merepresentasikan suhu reservoir yang baik, namun 

masih terdapat dua mata air panas yang mengalami equilibrium sebagian dan dapat 

mempresentasikan suhu dari reservoir. Sampel mata air panas yang menagalami 

equilibrium sebagian yaitu sampel mata air panas Bg-3 dan Bg-4. Suhu reservoir 

menunjukan angka 185o C dan 155o C. 

Tabel 7. Perhitungan persentasi konsentrasi Na-K-Mg 
No 

Sampel 
No 

Sampel 
Unsur Persentase 

Na K Mg Mg Na K 
1 Dm-1 24 7.6 8.3 96.6 0.8 2.5 
2 Dm-1 18.2 10.6 8.28 95.9 0.6 3.5 
3 Ci-1 37.1 26.6 20.7 93.8 0.8 5.5 
4 Ci-2 35.6 27.4 20.7 93.6 0.7 5.6 
5 Bg-1 1340 91.4 63.1 77.9 13.1 9.0 
6 Bg-2 848 30.1 101 89.7 7.6 2.7 
7 Bg-3 1628.5 82.1 0.73 25.9 49.3 24.8 
8 Bg-4 1402 35.4 2.91 49.3 40.5 10.2 
9 Bg-5 1260 96.5 65.4 78.4 12.2 9.4 

10 Bk-1 327 65.2 46.4 87.4 4.2 8.4 
11 Bk-2 310 65 43.4 87.3 4.1 8.6 
12 Cr-1 301.8 32.1 127 94.8 2.5 2.7 
13 Cr-2 69 9 7.27 94.4 2.4 3.2 

14 Cr-3 197 40.5 177 95.7 1.4 2.9 
15 Cr-4 81.4 15.3 76.8 97.4 0.9 1.7 
16 Cr-5 63.2 15.5 55.1 97.1 0.8 2.0 
17 Mr-1 80.9 17.8 58.92 96.7 1.0 2.2 

18 Mr-2 3.3 2.7 4.97 98.7 0.1 1.2 
19 Mr-3 118 28.3 91.8 96.0 1.2 2.8 
20 Mr-4 35.4 8.58 26.3 97.7 0.7 1.6 
21 Kc-1 48.8 37.2 21.4 91.7 1.0 7.4 
22 Kc-2 54.7 40 23.4 91.4 1.0 7.6 
23 Kc-3 47.7 35.3 22 92.1 0.9 6.9 
24 Lg-1 5.75 3.32 2.78 97.7 0.3 1.9 
25 Cg-1 67 15.9 20 95.2 1.4 3.4 
26 Cg-2 70 18 19.4 94.6 1.5 3.9 
27 Jb-1 53.5 10.4 18.5 96.5 1.2 2.3 

 

Tabel 8 memperlihatkan hasil perhitungan yang bervariasi, karena itu harus berhati-

hati dalam menentukan metode pengukuran geotermometer yang mana yang akan 

digunakan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi reservoir 

terutama suhu yang mendekati dengan suhu reservoir yang sebenarnya. Dari hasil 
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plotting pada Gambar 17 mata air panas Batugede pada sampel Bg-1 menunjukan 

suhu antara 150 oC – 185 oC serta mata air ini termasuk dalam jenis air klorida yang 

berasal langsung dari reservoir dalam. Untuk air jenis klorida metode perhitungan 

menggunakan geotermometer menggunakan Na-K yang baik dalam memberikan 

gambaran mengenai suhu reservoir. 

 

Gambar 17. Plotting diagram segitiga Na-K-Mg (modifikasi Simmos, 1998) 

Pada perhitungan geotermometer menggunakan Na-K karena metode ini baik 

digunakan untuk air jenis klorida. Perhitungan menggunakan geotermometer Na-K 

(Giggenbach) suhu reservoir 142oC – 183oC untuk sampel mata air Bg-3 dan Bg-4. 

Untuk sampel mata air Batugede lainnya menggunakan Na-K-Ca kerena 

mengangung unsur Ca yang banyak, hasil perhitungan menggunakan 

geotermometer tersebut 142oC – 180oC.  
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Tabel 8. Hasil perhitungan suhu reservoir menggunakan geotermometer 

No Lokasi pH 
Quartz-no 
steam loss 

Quartz-max 
steam loss 

tNa-K tNa-K-Ca 

Fournier Giggenbach  
1 Dm-1 2.5 197.9 259.2 340.9 344.9 203.6 

2 Dm-1 2.48 153.0 209.8 435.5 427.3 237.8 

3 Ci-1 2.25 149.7 206.1 474.8 460.7 262.0 

4 Ci-2 2.22 149.7 206.1 489.2 472.8 266.5 

5 Bg-1 6.53 160.9 218.5 186.4 203.7 180.3 

6 Bg-2 6.75 160.9 218.5 142.0 161.4 142.7 

7 Bg-3 7.2 179.1 238.5 164.7 183.1 169.2 

8 Bg-4 7.4 171.0 229.6 122.0 142.2 129.5 

9 Bg-5 6.92 164.2 222.1 195.3 212.0 185.1 

10 Bk-1 7.12 55.6 101.6 284.4 294.3 225.5 

12 Bk-2 6.74 179.4 238.9 290.0 299.4 227.9 

13 Cr-1 7.4 177.2 236.5 222.5 237.4 196.3 

14 Cr-2 6.8 129.3 183.5 241.0 254.6 166.9 

15 Cr-3 6.79 175.9 235.0 287.8 297.4 204.4 

16 Cr-4 6.14 135.7 190.6 277.9 288.4 189.5 

17 Cr-5 6.36 152.1 208.7 308.4 315.9 202.3 

18 Mr-1 6.9 185.8 245.9 295.6 304.4 193.8 

19 Mr-2 7.3 138.8 194.1 502.1 483.6 236.0 

20 Mr-3 6.36 175.6 234.6 305.7 313.5 204.9 

21 Mr-4 6.23 123.6 177.2 306.9 314.6 192.8 

22 Kc-1 2.86 144.8 200.7 487.2 471.2 272.3 

23 Kc-2 2.83 146.3 202.4 478.7 464.0 271.1 

24 Kc-3 2.93 143.8 199.6 481.1 466.1 269.3 

25 Lg-1 6.62 116.5 169.4 433.9 426.0 223.0 

26 Cg-1 5.5 139.0 194.3 304.4 312.3 209.2 

27 Cg-2 6 139.0 194.3 314.1 321.1 213.9 

28 Jb-1 7.09 132.0 186.6 281.6 291.7 195.2 

 

Hocshtein dan Sudarman (2008) telah melakukan pengumpulan data dan 

pengukuran temperatur bawah permukaan pada beberapa kondisi sumur 

pengeboran di Indonesia, data ini mencakup pengboran dari 23 lapangan yang 

hasilnya disajikan dalam bentuk data plot antara temperatur terhadap kedalaman. 

Pada Gambar 18 memperlihatkan kedalam reservoir daerah penelitian yang 

menggunakan sampel mata air panas Batugede, Jabong dan Kancah didapatkan 

kedalaman reservoir berdasarkan manifestasi Batugede berada pada 600 m, Jabong 
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pada 800 m dan Kancah 1800  dibawah permukaan kemudian dikonfirmasi dengan 

data geofisika yang ada. 

 

Gambar 18. Kurva kedalaman terhadap temperatur bawah pemukaan (Hochstein 
dan Sudarman, 2008) 

5.1.5 Analisis dan Pembahasan Geokimia 

Keseluruhan sampel yang telah diambil memiliki kandungn yang cukup tinggi yang 

mana menurut Nicholson (1993) dalam fluida panas bumi bertempertur tinggi Mg 

akan diperoleh konsentrasin yang sangat rendah berkisar antara 0.1 - 0.01. Namun 

dari kesemua sampel yang diambil, mata air panas Bg-3 memiliki konsentrasi 

paling kecil dari yang lainya, konsentrasi Mg di daerah penelitian > 0.01 ppm hal 

ini mengindikasikan bahwa telah terjadi reaksi pencucian Mg dengan batuan sekitar 

atau terjadi pelarutan dengan air tanah yang relatif memiliki konsentrasi Mg yang 

lebih tinggi.  
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Pemunculan manifestasi permukaan di daerah penelitian dikontrol oleh struktur 

utama yang berkembang. Dapat dilihat pada Gambar 14 hampir keseluruhan 

pemunculan manifestasi berasosiasi dengan struktur yang ada. Salah satu yang 

terlihat sangat jelas adalah pemunculan mata air panas Maribaya yang dikontrol 

oleh sesar Lembang.  

Keluaran manifestasi permukaan Domas berada dekat dengan kawah Domas yaitu 

salah satu kawah yang dimiliki oleh Gunung Tangkuban Perahu. Dari hasil 

pengolahan manifestasi ini masuk kedalam zona upflow dengan tipe air sulfat yang 

merupakan hasil dari kondensasi uap H2S dengan air permukaan. Kemudian pada 

manifestasi Kancah yang masih masuk kedalam zona upflow. Manifestasi ini terjadi 

karena proses oksidasi uap H2S dengan air klorida sehingga konsentrasi yang 

dominan adalah Cl dan SO4 karena tidak terpengaruh atau tidak banyak terpengaruh 

oleh aliran samping ataupun oleh batuan samping sehingga tidak terbentuk HCO3. 

Pada Cimanggu dan Langu pengaruh aliran lateral dan interaksi batuan samping 

semakin kuat ditandai dengan munculnya manifestasi air panas tipe bikarbonat. Hal 

ini juga dikuatkan dengan perhitungan rasio Mg/Ca yang nilainya semakin tinggi 

kearah Domas serta rasio Na/Mg yang semakin rendah kearah Langu kecuali 

Cimanggu yang menurut Nicholson (1993) rendahnya rasio Mg/Ca atau tingginya 

rasio Na/Mg dapat menjadi indikasi zona upflow. Sama dengan dengan kedua 

manifestasi tadi keluaran manifestasi di Maribaya dengan tipe air bikarbonat 

termasuk dalam zona outflow.  

Selanjutnya dibagian Utara, yaitu manifestasi Ciater, Jabong, Batugede, Batukapur 

dan Ciracas. Manifestasi Ciater hampir sama dengan yang ada di Kancah airnya 
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merupakan produk dari air klorida yang mengalami oksidasi dengan H2S dan rasio 

Na/K < 15 mg/kg manifestasi ini masih termasuk dalam zona upflow. Akan tetapi 

fluida yang berasal dari reservoir sedikit, dilihat dari kandungan silika yang rendah 

dan banyak terpengaruh oleh aliran lateral dan interaksi dengan batuan samping 

yang ditandai dengan tingginya konsentrasi HCO3 kemudian muncul manifestasi 

air panas bikarbonat di Jabong. Selanjutnya di daerah Batugede tipe airnya sudah 

bukan bikarbonat yaitu tipe air klorida yang tercampur dengan air bikarbonat. 

Kandungan silika yang cukup tinggi menindikasikan bahwa sebagian besar berasal 

dari reservoir yang bercampur dengan air bikarbonat yang telah tertranportasi dan 

berinteraksi dengan batuan samping. Tetapi ada sampel yang termasuk dalam 

mature water jika dilihat dari hasil plot diagram segitiga Cl-SO4-HCO3. Manifestasi 

Batugede, Batukapur dan Ciracas, jika dihubungkan dengan garis hampir 

membentuk suatu garis lurus namun, manifestasi Ciracas dan Batukapur tipe airnya 

bikarbonat dengan sedikit percampuran dengan air klorida. Ketiga manifestasi ini 

masuk kedalam zona outflow.  

Penentuan suhu reservoir digunakan metode plot menggunakan diagaram segitiga 

Na-K-Mg dan geotermometer. Dalam penentuan suhu reservoair sampel yang 

paling baik untuk mempresentasikan suhu bawah permukaan adalah dengan 

menggunakan tipe air klorida serta mature water. Pada daerah penelitian ada satu 

manifestasi yang merupakan tipe air klorida dan termasuk mature water yaitu 

manifestasi Batugede. Dari hasil plot diagam segitiga pada Gambar 17 dan 

perhitungan menggunakan geotermometer suhu reservoir sekitar 140o – 185o C. 

Suhu akan semakin tinggi ke arah manifestasi Domas selain memang jarak dengan 

sumber panas semakin dekat jika dilihat dari kandungan Ca yang semakin rendah 
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mengindikasikan zona temperatur tinggi berada disekitar dari puncak/kawah 

Domas seperti yang di tunjukan pada model penampang sistem panas bumi pada 

Gambar 19. 

 Keluaran manifestasi di daerah penelitian  Domas, Kancah dan Ciater  merupakan 

upflow dari  Sistem Panasbumi “TP”. Kemudian yang merupakan outfow adalah 

keluaran manifestasi di Ciraca, Batugede, Batukapur, Jabong, Maribaya, 

Cimanggu, dan Langu. Suhu reservoir berdasakan dari perhitungan dan analisis 

mengunakan geotermometer adalah 180o C di Batu gede dengan kedalaman sekitar 

600 m, Jabong sekitar  195o C dengan kedalaman sekitar 800m dan Kancah 270o C 

dengan kedalaman 1800 m. Dugaan dari kedalaman reservoir dapat dijadikan bahan 

pembanding serta dikonfirmasi lagi dengan metode geofisika. 



 

 

Gambar 19. Konseptual model berdasarkan hasil analisis data geokimia (modifikasi Herdianita, 2012)
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5.2 Metode Magnetotellurik 

5.2.1 Visualisasi 3D  

Dari kesemua penampang lintasan yang ada dilakukan digitasi untuk 

menvisualisasikan secara 3D. Terdapat 83 titik sounding yang terdiri dari 63 di 

bagian selatan dan 20 dibagian utara namun tidak semua dapat didigit kerena tidak 

adanya titik sounding yang melewati puncak gunung sehingga visualisasi dilakukan 

hanya pada daerah yang telah dilakukan pengukuran yaitu dibagian utara dan 

dibagian selatan dari gunung Tangkuban Perahu sepeti yang ditunjukan pada 

Gambar 20. 

 

Gambar 20. Peta daerah pengukuran MT yang divisualisasikan



Gambar 21.  Visualisasi model  3D dari model 2D MT pada daerah  penelitian

resistivitas 
Ωm 
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Gambar 21 merupakan hasil visualisasi dari digitasi penampang lintasan MT yang 

ada, untuk cube yang berukuran besar merupakan 3D model yang berada dibagian 

utara dari gunung Tangkuban Perahu, kemudian cube yang berukuran lebih kecil 

merupakan hasil visualisasi yang berada di bagian selatan gunung. Nilai resistivitas 

rendah ≤ 10 Ωm  diduga sebagai claycap dan resistivitas 10-60 Ωm sebagai resevoir  

(Anderson, 2000). Pada Gambar 22 dapat dilihat persebaran dari nilai resistivitas di 

permukaan, nilai resistivitas tersebutl semakin tinggi menuju kearah gunung.   

 

 

Gambar 22. Visualisisi model 3D dari data MT bagian utara Gunung 

Pada bagian Utara Gunung Tangkuban Perahu (Gambar 22) variasi nilai 1-490 Ωm 

dimana hampir kesemuanya tertutup oleh lapisan dengan resistivitas rendah dan 

semakin dalam kearah selatan, dengan ketebalan yang bervariasi antara 1000 m – 

2800 m.  Daerah bagian selatan memiliki lapisan dengan resistivitas rendah yang 

mengalami penebalan di tengahnya, hal itu diduga disebabkan karena aliran fluida 

resistivitas 
Ωm 
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yang cukup kuat mendekati permukaan sehingga batuan sekitar mengalami 

pelapukan dan pengubahan mineral atau alterasi.  

 

 

 Gambar 23. Visualisasi model 3D cutout bagian utara  

Kemudian pada model tersebut dilakukan cutout agar terlihat bagaimana variasi 

dari nilai resistivitas di dalamnya, dengan melakukan cutout pada koordinat UTM 

x 794150, koordinat UTM y 9264750 dan kedalaman 4000 m. Gambar 23 

menunjukan bagian dalam dari model tersebut masih didominasi oleh nilai 

resistivitas yang rendah dan tebal ke Utara. Cutout pada bagian Utara model 

tersebut dilakukan dekat dengan keluaran manifestasi Ciracas, Batugede dan 

Batukapur. Nilai resistivitas yang rendah dan dekat permukaan ini diduga 

berasosiasi dengan keluaran manifestasi di daerah tersebut. 

 

resistivitas 
Ωm 



64 
 

 

Gambar 24. Visualisisi model 3D dari data MT bagian utara gunung 

Gambar 24 merupakan hasil dari visualisasi model daerah bagian selatan, areanya 

lebih kecil dibandingkan pada bagian Utara, lokasi titik MT berada disekitar 

keluaran manifestasi Kancah. Variasi nilai resistivitas di daerah ini berkisar 5-350 

Ωm dengan elevasi rata-rata 1500 m diatas permukaan laut. Model pada Gambar 

24 telihat suatu nilai resistivitas yang tinggi yang terdapat dipermukaan berkisar 

antara 100-350 Ωm. Nilai resistivitas tinggi ini diduga merupaka batuan vulkanik 

produk dari Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian terdapat nilai resistivitas yang 

rendah dengan pada kedalaman 1800 m nilai resistivitas yang rendah ini menerus 

ke arah Utara dan ke arah Barat. 

Nilai tahan jenis rendah yang menerus ke arah Utara dan Barat dilakukan cutout 

pada bagian utara barat dari model dengan koordinat UTM x 787250 , koordinat 

UTM y 9248450 dan kedalaman z 2625 dibawah permukaan laut. Hasil dari cutout 

resistivitas 
Ωm 
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dengan tersebut berada pada keluaran manifestasi Kancah yang ditunjukan pada 

Gambar 25. Nilai resistivitas rendah pada Gambar 25 ini diduga diakibatkan karena 

proses pelapukan dan ubahan yang disebabkan aliran fluida bertemperatur tinggi. 

Namun tidak seperti pada model bagian utara, nilai resistivitas rendah ini tidak 

sampai ke permukaan.  

 

Gambar 25. Visualisasi model 3D cutout bagian utara 

5.2.2 Analisis dan Pembahasan 

Pada sistem panasbumi terdapat 4  elemen  penting  yang  berpengaruh  menurut 

Mardiana (2007), yaitu sumber  panas, reservoir  dan  caprock,  serta  fluida. 

Sumber panas yang merupakan magma yang membeku dari bawah permukaan 

bumi. Batuan beku ini memiliki karakteristik resistivitas tinggi karena tidak 

mengandung fluida. Batuan ini mengalirkan panas secara konduktif melalui kontak 

resistivitas 
Ωm 
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dengan batuan sekitarnya, panas yang merambat pada batuan samping akan 

memanaskan fluida yang mengalir di reservoir. 

Pada umumnya  reservoir merupakan suatu batuan yang memeiliki porositas dan 

permeabiltas yang baik serta mengandung fluida akibat adanya panas bumi 

memiliki nilai resistivitas 10 – 60 Ωm (Anderson, dkk., 2000) . Pada umumnya 

reservoir dibatasi oleh batuan penutup (caprock) yang impermeabel untuk nilai 

resistivitasnya ≤ 10 Ωm (Anderson, dkk., 2000). Namun untuk reservoir mutlak 10–

60 Ωm terdapat beberapa faktor yang bisa mempengarui dari nilai resistivitas suatu 

medium seperti porositas batuan, kandungan mineral jenis fluida, temperatur, 

tekanan, dan kandungan uap dalam fluida (Heisir, 2010). 

Fluida yang biasanya berupa air meteorik akan meresap ke bawah permukaan 

melalui recharge area. Fluida ini akan terus menerus meresap ke bawah pemukaan 

melalui reservoir hingga terpanaskan oleh sumber panas. Fluida yang terpanaskan 

tadi akan naik ke permukaan, bila terdapat cap maka fluida akan tertahan dan 

tekanan dibawah cap akan semakin tinggi sehingga membentuk rekahan. Dari 

rekahan-rekahan fluida yang terpanaskan akan keluar kepermukaan. 

Berdasarkan nilai resistivitas ≤ 10 Ωm lapisan yang diduga claycap berada pada 

kedalaman yang bervariasi antara 180-1600 m serta ketebalan mencapai 1,3 – 2,3 

km, kemudian dikuti dengan reservoir di bawah lapisan claycap dengan nilai 

resistivitas 10-60 Ωm di bagian Utara. Selanjutnya lapisan yang diduga calycap dan 

reservoir di bagian Selatan berada pada kedalaman 1800 m dengan ketebalan 1000-

1200 m kemudian diikuti oleh top reservoir pada kedalaman 3000 m.  
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Dari hasil analisis dengan menggunakan metode geokimia didapatkan kedalaman 

reservoir berdasarakn manifestasi berada pada kedalaman 600-1800 dibawah 

permuakaan laut. Kemudian dikonfirmasi dengan data geofisika yang dalam 

penelitian ini menggunakan data MT lapisan claycap dan reservoir terdapat 

ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian ini dilihat dari data MT dengan asumsi nilai 

resistivitas reservoir 10-60 Ωm.  

Hocstein dan Soengkono (1997)  melakukan observasi terhadap nilai resistvitas 

batuan pada reservoir Panasbumi di Broadland-Ohaaki dan membandingkan nilai 

resisitivitas teori menggunakan persamaan yang telah dibuat Cadwell (1986). Tabel 

9 memperlihatkan nilai resistivitas teoritis yang dibandingkan dengan nilai 

observasi berdasarkan variasi kedalaman, porositas, temperatur, kandungan mineral 

clay dalam reservoir. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa nilai 

resisivitas pada reservoir 10-60 Ωm (Anderson, 2000). Pada Tabel 9 menunjukan 

bahwa terdapat nilai resisitivitas pada reservoir Panasbumi < 10 Ωm. 

Tabel 9. Pengkajian terhadap struktur resistivitas reservoir di Broadlands-Ohaaki 
(Hochstein dan Soengkono, 1997) 

Kedalaman 
(km) 

porositas 
rata-rata 

Temperatur 
rata-rata (oC) 

Clay 
rata-rata 

Resistivitas 
(teori) 

Resistivitas 
(obs) 

0-1 0.25 250 0.2 2 4 

1-2 0.15 275 0.1 8 8 

> 2 0.05 400 ≤0.05 ≤27 20 

0-1 0.3 40 0.05? 137 35-50 

1-2 0.15 80 ≤0.05 ≤80 35 

> 2 0.05 100 0 200 ? 

 

Kemudian Hochstein dan Soengkono (1997) juga menggambarkan bagaimana 

penggaruh dari kandungan clay dalam batuan dalam hal ini diasumsikan mineral 

clay-nya adalah smectite, pengaruh terhadap nilai resistivitas batuanya seperti yang 
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ditunjukan pada Tabel 10. Dari Tabel tersebut diketahui bahwa kandungan clay 

mempengaruhi nilai resistivitas batuan yaitu semakin besar kandungan clay dalam 

batuan maka semakin tinggi nilai resisitivitas batuannya. 

Tabel 10. Pengaruh kandungan clay dalam batuan terhadap nilai resistivitas 
(Hochstein dan Soengkono, 1997) 

Presentasi Clay pada 
sampel 

Konduktivitas rata-rata Resistivitas rata-rata 

0 < 0.01 >100 

20 0.027 37.04 

80 0.064 15.63 

100 0.103 9.71 

 

 

 

Gambar 26. Visualisasi 3D datam MT bagian Utara 

Pada daerah penelitian berdasarkan nilai resistivitasnya lapisan yang diduga 

claycap memiliki nilai resistivitas 8-12 Ωm. Setelah melakukan analisis pada 

daerah penelitian MT bagian Utara (Gambar 26) diperoleh bahwa persebaran 

lapisan claycap hampir di seluruh daerahnya. Claycap pada bagian utara lebih 

resistivitas 
Ωm 
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dangkal dengan kedalaman 100 m dibandingakan lapisan claycap di bagian Selatan 

dengan kedalaman sekitar 1700 m dari topsoil,  semakin dangkal di bagian 

tengahnya dengan kedalaman 1000 m. Lapisan batuan yang diduga reservoir 

dengan nilai resistivitas 1-60 Ωm berada dibawah lapisan claycap. Lapisan 

reservoir dibagian Utara lebih dangkal yaitu dengan kedalaman 750 m bila 

dibandingkan dengan bagian Selatan yaitu sekitar 2200 m dan sekitar 1250 m pada 

bagian tengahnya.   

 

Gambar 27. Visualisasi model 3D MT cutout bagian Utara 

Gambar 27 memperlihatkan bagaian dalam lapisan setelah dilakukan cutout model. 

Terlihat bahwa lapisan yang diduga claycap berada pada kedalaman sekitar 100-

250 m sedangkan lapisan claycap di bagain timur lebih dalam dibandingkan pada 

bagian Utara-Barat. Ketebalan claycap sekitar ±500 m dengan nilai resistivitas 8-

12 Ωm. Reservoir di bagian Utara lebih dangkal dibandingkan dengan reservoir 

dibagian Timur dan Barat. 

resistivitas 
Ωm 
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Gambar 28. Visualisasi model 3D MT bagian Selatan 

 

Gambar 29. Visualisasi model 3D MT cutout bagian Selatan 

Berbeda dengan model visualisasi di bagian Utara, lapisan yang diduga claycap 

memiliki nilai resistivitas 3-8 Ωm, dan reservoir memiliki nilai resistivitas 10-60 

Ωm. Model pada Gambar 28 merupakan model visualisasi pada bagian selatan yang 

resistivitas 
Ωm 

resistivitas 
Ωm 
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mana lapisan yang claycap berada pada kedalaman 1800 m dari topsoil dengan 

ketebalan berkisar pada ±1000 m. Lapisan claycap ini berlanjut kearah utara dan ke 

arah barat. Sedangkan reservoir berada pada kedalaman 3000 m dari top soil, 

ketinggian rata-rata topsoil sekitar 1500 m. Gambar 29 memperlihatkan lapisan 

yang diduga claycap yang ditunjukan dengan garis putus-putus berwarna merah dan 

garis putus-putus berwarna biru untuk reservoir. 

Dari data geokimia manifestasi Batugede memiliki reservoir pada kedalaman 1100 

m yang berada pada resistivitas rendah dengan nilai 5,3 Ωm dilihat dari model 

resistivitas. Manifestasi Jabong memiliki reservoir yang berada pada kedalaman 

1350 m dengan nilai resistivitas 12,3 Ωm. Dan reservoir pada kedalaman 3100 m 

dengan nilai resistivitas 18,7 Ωm pada manifestasi Kancah. Pada manifestasi 

Batugede terjadi ketidaksesuaian karena secara umum reservoir 10-60 Ωm namun 

pada kedua manifestasi tersebut nilai resistivitas reservoir <10 Ωm. Berdasarkan 

analisis visualisasi model 3D MT Utara dan Selatan diatas, terdapat nilai resistivitas 

batuan reservoir  <10 Ωm yaitu di bagian Utara. Nilai resistivitas batuan reservoir 

<10 Ωm dipengaruhi oleh porositas batuan yang terisi oleh fluida dengan tingkat 

salinitas yang tinggi dan jenis kandungan mineral terbentuk pada suhu yang tinggi.  

5.3 Penentuan Rekomendasi Lokasi Titik Bor 

Pada eksplorasi panasbumi ada beberapa tahapan yang dilakukan hingga akhirnya 

dapat dimaanfaatkan sebagai sumber energi diantaranya adalah survei pendahuluan, 

survei pendahuluan lanjut, survei rinci meliputi geologi, geokimia, geofisika, 

pemboran eksplorasi, pra studi kelayakan, pengeboran deliniasi, studi kelayakan, 

pengeboran dan pengembangan kemudian pemanfaatan panasbumi.  
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Dalam penentuan lokasi titik bor ekplorasi ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan selain data primer, data pendukung lain yaitu geokimia, geologi dan 

geofisika sebagai data penunjang berupa informasi geografis dari lapangan panas 

bumi itu sendiri, kesemua data yang diperlukan itu didapatkan pada kegiatan survei 

rinci. 

Dari informasi geologi yang ada, analisa kelurusan dikawasan di daerah penelitian 

nilai kerapatan, wilayah  di daerah penelitian  dibagi menjadi  tiga zona  (Gambar  

2) yang dianggap memiliki kerapatan yang tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa 

zona tersebut memiliki permeabilitas yang tinggi dibandingkan daerah sekitar, zona 

tersebut akan terisi oleh fluida lalu terpanaskan. Pertimbangan lain adalah struktur 

patahan yang berkembang di daerah penelitian karena di sekitar patahan-patahan 

tersebut terdapat rekahan yang berpotensi akan terisi oleh fluida. Berdasarkan hal 

tersebut rekomendasi pemboran berada pada zona permeabel dengan nilai 

kerapatan yang tinggi dan struktur patahan. 

Berdasarkan analisis data geokimia sistem panasbumi daerah penlitian diduga 

temasuk dalam jenis tempertur tinggi yang ditandai dengan keterdapatan 

manifestasi berupa fumarol di kawah Domas. Kemudian diketahui pula zona upflow 

berada disekitar puncak gunung tepatnya yang berada pada manifestasi Domas, 

Ciater dan Kancah kemudian bagian Utara merupakan zona outflow di keluaran 

manifestasi di Jabong, Batukapur, Batugede dan Ciracas, serta bagian  selatan pada 

manifestasi Langu, Cimanggu dan Maribaya. Dari hasil analisis menggunakan 

diagram segitiga Na-K-Mg pada manifestasi Batugede suhu reservoir berkisar 140o 

– 185o C. Suhu akan semakin semakin tinggi ke arah Domas dilihat dari kandungan 
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Ca yang semakin rendah mengindikasikan zona temperatur tinggi berada disekitar 

dari puncak/kawah Domas serta dekat dengan sumber panas.  

Hasil analisis data MT kemudian dikonfirmasi dengan data geokimia. Bedasarkan 

data geokimia, reservoir manifestasi Batugede pada kedalaman 1100 m berada di 

resistivitas rendah dengan nilai 5,3 Ωm dilihat dari model resistivitas. Kemudian 

reservoir manifestasi Jabong berada pada kedalaman 1350 m di resistivitas dengan 

nilai 12,3 Ωm dan reservoir manifestasi Kancah pada kedalaman 3100 dengan nilai 

resistivitas 18,7 Ωm. Dari analisis data MT reservoir di bagian Utara berada pada 

kedalaman 750-2200 m di bagian Utara dan 3000 m di bagian Selatan namun masih 

perlu dibuktikan kembali apakah benar reservoir berada pada kedalaman tersebut, 

pembuktian itu akan dilakukan pada tahap selajutnya yaitu pemboran eksplorasi.  

Dalam pemanfaatnya panasbumi yang digunakan sebagai pembangkit energi listrik 

adalah uap panas bertekanan tinggi yang dapat memutar turbin sehingga dihasilkan 

energi listrik. Karena itu disarankan lokasi pemboran itu berada di reservoir yang 

memiliki suhu yang tinggi dan terisi oleh fluida. Dari hasil analisis data geokimia 

di daerah penelitian suhu reservoir dengan menggunakan sampel mata air Batugede 

berkisar 140o – 185o C semakin tinggi ke arah Domas, untuk mendapatkan suhu 

yang tinggi yaitu >200o C direkomendasikan titik bor berada pada zona upflow, 

namun titik sounding MT tidak meng-cover seluruh Gunung Tangkuban Perahu 

sehingga rekomendasi titik pemboran berada pada daerah yang telah diukur. Selain 

itu perlu diperhatikan juga mengenai prasarana jalan pemukiman penduduk serta 

tata guna lahan didaerah penelitian.  
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Berdasarkan hasil analisis data geokimia, analisis model MT serta tambahan data 

penunjang, lokasi titik pemboran disarankan berada dekat keluaran manifestasi 

Jabong dengan koordinat x 791253, y 9258644. Kemudian dua titik rekomendasi 

titik bor di Kancah dengan koordinat x 784572, y 9248625 dan titik selanjutnya 

berada pada koordinat x 788084, y 9247770. Sehingga terdapat tiga tempat yang 

akan dijadikan rekomendsasi lokasi pemboran seperti yang di perlihatkan pada 

Gambar 30 dan target kedalaman dari masing-masing sumur sekitar 2000 m pada 

bagian Utara dan 3200 m dibagaian Selatan untuk mencapai top reservoir. 



 
Gambar 30. Peta saran lokasi titik pemboran daerah penelitian
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5.4 Penyusunan Program 

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya salah satu tujuan dari penelitian 

ini adalah menyusun program Matlab untuk menentukan hubungan kedalaman 

dengan resistivitas data MT, untuk menjawab tujuan tersebut peneliti  

menggunakan data dari lapangan lain karena data MT pada lapangan “TP” telah 

diolah sebelumnya.  

Penyusunan program menggunakan peranggkat lunak MatLab (Matrix Laboratory). 

MatLab merupakan program untuk analisis dan komputasi numerik dan merupakan 

suatu bahasa pemrograman matematika lanjutan yang dibentuk dengan dasar 

pemikiran menggunkan sifat dan bentuk matriks. Perangkat lunak ini telah 

berkembang menjadi sebuah environment pemrograman yang canggih yang berisi 

fungsi-fungsi built-in untuk melakukan tugas pengolahan sinyal, aljabar linier, dan 

kalkulasi matematis lainnya 

Pada metode MT dilakukan pengukuran medan listrik dan medan magnet secara 

fluktuatif dalam jangka waktu tertentu, hasil dari pengukuran itu berupa time series 

yang kemudian ditransformasikan dalam domain frekuensi. Proses ini dilakukan 

karena parameter fisis seperti impedansi, resistivitas semu dan fase dalam bentuk 

frekuensi, selanjutnya dilakukan penghilangan noise dengan teknik robust 

kemudian dapat dilakukan perhitungan impedanasi, resistivitas semu dan fase 

(Dewi, 2012). 

Penelitian ini menggunakan data yang telah diproses dari bentuk time series sampai 

didapatkan nilai resistivitas dan fase dari setiap range frekuensi tertentu. Pada tahap 

pertama penyusunan program adalah melakukan input data, data awal yang berupa 
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data resistivitas semu terhadap frekuensi adapun hasil dari input data dapat dilihat 

pada Gambar 31 selanjutnya setelah data berhasil terbaca atau ditampilkan, disusun 

program untuk mengkonversi data tersebut dari frekensi ke kedalaman.  

 

Gambar 31. Grafik Hasil input data resistivitas semu terhadap frekuensi 

Setelah input data berhasil ditampilkan dalam bentuk grafik selanjtnya data ini akan 

dirunning menggunakan program yang telah dibuat dengan Matlab. Pada 

prinsipnya pada metode ini, semakin rendah frekuensinya maka semakin dalam 

penetrasi kedalamannya kemudian jika frekeunsi diubah kedalam bentuk periode 

maka semkin tinggi periode gelombangnya maka semakin dalam penetrasi 

kedalamannya. Adapun proses yang akan dilewati pada data ini adalah 

mengkonversi data frekuensi kedalam bentuk periode. Hal ini dimaksudkan agar 

grafik data terlihat nilai resistivitas semunya semakin ke kanan semakin dalam. 
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Gambar 32. Grafik hasil running menggunakan MatLab 

Program yang dibuat bertujuan untuk mengkonversi data yang berupa resistivitas 

semu dari setiap frekuensi menjadi resistivitas semu dari setiap kedalaman. Dengan 

menggunkan persamaan skin depth maka didapatkan nilai resistivitas semu per 

kedalaman. Jika dilihat pada Gambar 32, Gambar 32 (a) merupakan hasil plotting 

dari data resistivitas semu (rho) dengan periode kemudian setelah dilakukan 

konversi dihasilkan grafik resistivitas semu (rho) terhadap kedalaman seperti yang 

ditunjukan pada Gambar 32 (b). Dari Gambar 32 terlihat bagaimana perubahan nilai 

resitivitas semu terhadap kedalaman. Adapun kekurangan dari program ini adalah 

menggunakan data resistivitas semu dari salah satu komponen saja sedangkan data 

sebenarnya menggunakan beberapa komponen. 

 

 

(a) (b) 




