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ABSTRACT 

 

 

MAPPING AND VOLUME ESTIMATION OF GRANITE 

ROCK USING MAGNETIC AND GRAVITY ANOMALY DATA 

IN EASTERN LAMPUNG REGION 

 

 

By 
 

RIAN HIDAYAT 
 

 

Eastern Lampung has potential resource in the form of granite mining industry. 

This extractive industry is able to fulfill domestic and export needs that ought to 

be developed so that need to be done a mapping and volume estimation of Granite 

rocks for further development. Geologically, the potential of granite rock in 

Lampung spread in some areas, so we need to do mapping to get the distribution 

data of granite rocks more accurately. To determine the presence of granite rocks 

below the surface, need to do analysis of gravity and magnetic anomaly data. The 

distribution of granite rocks can be seen from the geological analysis and 

qualitative analysis of magnetic anomaly data that has positive value, whereas the 

estimated volume of rock is done by performing quantitative analysis on gravity 

anomaly. Spectrum analysis is performed to determine the depth of regional and 

residual anomaly. Filtering applied by order polynomial method 1, 2, and 3 to 

determine the pattern of residual and regional anomaly, which then would be used 

for 3D modeling. Based on modelling result, volume of granite rock in Eastern 

Lampung region is estimated ± 65 billion m3 at a depth of 0-300 m and it is 

considered as a viable natural resources in exploitation. 

 

Keywords: granite rock, spectrum analysis, regional anomaly, residual anomaly, 

Polynomial Filtering, 3D modeling. 
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ABSTRAK 
 

 

PEMETAAN DAN ESTIMASI VOLUME BATUAN GRANIT 

MENGGUNAKAN DATA ANOMALI GAYABERAT DAN 

MAGNETIK DAERAH LAMPUNG BAGIAN TIMUR 

 

 

Oleh 

 

RIAN HIDAYAT 

 

 
Daerah Lampung bagian Timur memiliki potensi sumberdaya galian industri 

berupa batuan granit. Bahan galian industri ini mampu memenuhi kebutuhan 

domestik maupun ekspor yang patut untuk dikembangkan sehingga perlu dilakuan 

pemetaan dan estimasi volume Batuan Granit untuk pengembangan lebih lanjut. 

Secara geologi, potensi Batuan Granit di Provinsi Lampung tersebar di beberapa 

wilayah, sehingga perlu dilakukan pemetaan untuk mendapatkan data sebaran 

Batuan Granit yang lebih akurat. Untuk mengetahui keberadaan batuan granit di 

bawah permukaan, dilakukan analisis data gayaberat dan magnetik. Sebaran 

batuan granit dapat diketahui dari analisis geologi dan analisis kualitatif data 

anomali magnetik yang bernilai pofitif, sedangkan estimasi volume batuan 

dilakukan dengan melakukan analisis kuantitatif pada anomali gayaberat. Analisis 

spektrum dilakukan untuk mengetahui kedalaman anomali regional dan residual. 

Filtering dengan metode polinomial orde 1, 2, dan 3 dilakukan untuk mengetahui 

pola anomali residual dan regional, yang kemudian dilakukan pemodelan 3D. 

Pemodelan data memperlihatkan bahwa, daerah Lampung bagin Timur terestimasi 

volume batuan granit sebesar ± 65 miliar m3 pada kedalaman 0 m s/d 300 m dan 

hal ini dianggap sebagai sumber daya alam yang layak di eksploitasi. 

 

Kata kunci : Batuan granit, analisa spektrum, anomali regional, anomali residual, 

Filtering Polinomial, pemodelan 3D. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Provinsi Lampung dengan luas wilayah ± 3.528.835 ha, memiliki potensi 

sumberdaya alam yang sangat beraneka ragam, prospektif dan dapat diandalkan, 

khususnya sumberdaya mineral. Keanekaragaman sumberdaya mineral di 

Provinsi Lampung meliputi mineral logam, bahan galian industri, bahan galian 

energi, dan bahan galian konstruksi. 

Provinsi Lampung menghasilkan galian industri sebesar 1.980.000.000 m³ 

andesit, 389.000.000 m³ felspar dan 590.000.000 m³ granit. Bahan galian 

industri ini mampu memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor (Pemprov 

Lampung, 2014). Data tersebut memperlihatkan bahwa galian industri Batuan 

Granit memiliki potensi yang patut untuk dikembangkan. Secara geologi, 

potensi batuan granit di Provinsi Lampung tersebar di beberapa wilayah, 

sehingga perlu dilakukan pemetaan untuk mendapatkan data pola granit yang 

lebih akurat. 

Granit  (berasal dari bahasa Latin: Granum )  adalah batuan terobosan yang 

terjadi melalui proses pembekuan magma di permukaan bumi dengan temperatur 

yang stabil. Batu granit  memiliki sifat asam; berbutir kasar hingga sedang; serta 
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bewarna terang keabuan, kecoklatan, dan kemerahan. Batuan dengan jenis 

intrusif, felsik, dan igneus ini banyak sekali ditemukan.  

Ukuran kepadatan granit sekitar 2,75 gr/cm³ dengan rentang antara 1,74 dan 

2,80. Dalam bidang industri dan rekayasa,  batuan ini banyak dipakai sebagai 

bidang acuan dalam berbagai pengukuran dan alat pengukur. Hal ini 

dikarenakan granit  bersifat kedap air, kaku (rigid), non-higroskopis dan 

memiliki koefisien ekspansi termal yang sangat rendah (Wikipedia, 2016). 

Salah satu potensi batuan granit yang ada di Provinsi Lampung berada di daerah 

Granit Indah, Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Potensi ini 

diperoleh akibat hasil penunjaman kerak samudra dari arah Selatan Pulau 

Sumatera yang menerobos terus ke Utara. 

Menurut Mangga (1993) Sumatra terletak di sepanjang tepi baratdaya 

Paparan Sunda, pada perpanjangan Lempeng Eurasia ke daratan Asia Tenggara 

dan bagian dari Busur Sunda. Kerak samudra yang mengalasi Samudra Hindia 

dan sebagian Lempeng Indi-Australia, telah menunjam miring di sepanjang Parit 

Sunda di lepas pantai barat Sumatra. 

Tekanan yang terjadi akibat penunjaman miring tersebut, secara berkala telah 

dilepaskan melalui sesar-sesar yang sejajar dengan tepi lempeng. Lembar 

Tanjungkarang hampir seluruhnya terletak di dalam Lajur Busur Magma, di 

sudut Timur Laut meluas ke Lajur Busur Belakang. 

Untuk mengetahui potensi bawah permukaan di daerah Lampung bagian 

Timur ini dapat dilakukan dengan beberapa metode geofisika, diantaranya 

metode gayaberat dan metode magnetik. Kedua metode ini merupakan metode 

geofisika yang dapat digunakan untuk memperkirakan keadaan struktur bawah 
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permukaan berdasarkan variasi medan gravitasi dan magnetik bumi di setiap titik 

pengukuran. Metode ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan struktur 

bawah permukaan berdasarkan nilai anomali yang ada. Namun demikian, model 

geologi bawah permukaan yang dihasilkan bersifat non-unique, sehingga tingkat 

ambiguitasnya tinggi. Meskipun metode ini memiliki ambiguitas, namun jika 

dilakukan teknik interpretasi yang tepat metode ini dapat mendeteksi struktur 

geologi bawah permukaan dengan baik. 

Salah satu metode untuk menentukan potensi batuan granit yang ada, peneliti 

melakukan pemodelan inversi 3D dari anomali metode gayaberat dan magnetik. 

Untuk mengurangi ambiguitas pada model geologi yang dihasilkan, peneliti juga 

mencocokan data geologi yang ada, seperti adanya batuan yang tersingkap (Dip 

dan Strike) di permukaan, sehingga dijadikan sebagai titik acuan dalam 

pemodelan 3D nantinya. 

Peneliti sudah melakukan eksplorasi secara regional dengan melakukan 

proses Ground Checking Geology dan pengambilan data metode gayaberat dan 

magnetik. Dari proses tersebut disimpulkan bahwa, daerah ini menarik untuk 

dilakukan penelitian guna melihat potensi batuan granit yang ada disekitarnya.   

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemetaan dan model geologi 3D struktur bawah permukaan 

batuan granit di daerah Lampung bagian Timur. 

2. Bagaimana batas – batas daerah potensi batuan granit yang ada di daerah 

Lampung bagian Timur. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan  penelitian ini adalah: 

1. Membuat pemetaan dan model geologi 3D struktur bawah permukaan 

batuan granit daerah Lampung bagian Timur. 

2. Menghitung volume batuan granit yang tersebar di daerah Lampung bagian 

Timur. 

 

1.4. Batasan Masalah 

 

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dibatasi pada analisis anomali 

Bouguer dan anomali Magnetik, serta geologi permukaan daerah untuk 

merekonstruksi struktur bawah permukaan di daerah Lampung bagian Timur 

menggunakan program geomodel untuk mendapatkan model geologi 3D.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran potensi batuan 

granit di daerah Lampung bagian Timur sebagai tambahan informasi mengenai 

keadaan geologi bawah permukaan dalam penelitian-penelitian selanjutnya di 

daerah Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Lokasi Daerah Penelitian 

 

Secara geografis daerah penelitian ( Lampung bagian Timur ) berada pada 

koordinat 105°00’ - 106°03’ BT dan 4°08’ - 6°23’ LS meliputi daratan seluas lebih 

kurang 4.200 km2. Daerah penelitian ini berbatasan dengan Kabupaten Lampung 

Tengah dan Kota Metro di bagian Utara, dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah Timur, 

Selat Sunda di sebelah selatan, dan Kabupaten Pesawaran dibagian Barat. 

  

Gambar 1. Daerah penelitian: Peta administrasi Provinsi Lampung (Bakosurtanal, 

2008). 
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(Gambar 1) merupakan daerah yang akan dilakukan penelitian yang meliputi 

satu Kotamadya dan dua Kabupaten yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten 

Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur. Peta ini diambil dari ATLAS 

Provinsi Lampung, (Bakosurtanal 2008). 

 

2.2. Geologi Regional 

Tatanan tektonika 

Pulau Sumatera terletak di sepanjang tepi Baratdaya Paparan Sunda, pada 

(Gambar 2), menjelaskan mengenai perpanjangan lempeng Eurasia ke daratan Asia 

Tenggara dan merupakan bagian dari Busur Sunda. Kerak Samudera yang 

mengalasi Samudera Hindia dan sebagian lempeng India-Australia telah menunjam 

miring disepanjang parit Sunda di lepas pantai Barat Sumatera. Penunjaman yang 

terjadi di bawah Sumatera telah terjadi selama tersier (± 66 - 5.3 juta tahun yang 

lalu) dan menimbulkan busur magma yang luas di pegunungan Barisan. Geologi 

lembar ini terdiri atas batuan alas malihan (metamorphic rocks) pra-mesozoikum, 

batuan beku mesozoikum-kenozoikum dan runtunan batuan gunung api dan 

sedimen tersier-kuarter. 

Geologi Lembar Tanjung Karang 

Geologi Lembar Tanjung Karang ditunjukan pada (Gambar 3), terdiri dari 

Kompleks Gunung Kasih (Pzg) yang terdiri dari batuan malihan (metamorphic 

rocks), ditafsirkan merupakan satuan geologi tertua pada lembar Tanjung Karang. 

Batuan ini terdiri dari sekis, gnes, kuarsit dan pualam yang tersingkap direruntuhan 

batuan penutup kuarter dan sentuhan tektonik dengan sedimen kapur. Batuan 

tersebut dianggap berumur karbon awal atau lebih tua dan kemungkinan besar 

mewakili contoh batuan alas kristalin yang mengalasi cekungan sedimen tersier 
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awal yang luas di lajur busur-belakang. Formasi Lampung (Qtl) yang ditafsirkan 

mendominasi hampir seluruh wilayah pada lembar Tanjung Karang ini terdiri dari 

batuan riolit-tufan dan vulkanoklastik tufan. Kegiatan gunungapi selanjutnya yang 

berhubungan dengan penunjaman lempeng Samudera Hindia, terjadi diseluruh 

busur pegunungan barisan selama tersier yang menghasilkan batuan tuf, lava dan 

breksi gunungapi bersusunan riolitbasal. Proses pengendapan selama holosen 

menghasilkan endapan aluvium, batugamping dan rawa. 

 

Gambar 2. Penyebaran batuan di Paparan Sunda dan Asia Tenggara (Mangga, dkk., 

1993)  

 

Pada lembar Tanjung Karang (Gambar 3) memiliki tiga urutan stratigrafi 

yaitu: pra-Tersier, Tersier dan Kuarter. Lembar Tanjung Karang meliputi bagian 

cekungan Sumatera Selatan di lajur busur-belakang dan pegunungan barisan di lajur 
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busur magma yaitu Lajur Palembang dan Lajur Barisan, yang berumur  antara pra-

karbon sampai kuarter (Mangga, dkk., 1993). 

 

2.3 Fisiografi dan Morfologi 

Lembar Tanjungkarang yang terletak di ujung Tenggara Pulau Sumatera.  

Sumatera terletak disepanjang tepi Barat daya Dataran Sunda.  Wilayah ini 

merupakan pengembangan daratan Asia Tenggara dari lempeng Eurasia dan 

merupakan bagian dari Busur Sunda.  Kerak Samudera yang menjadi alas Samudera 

India dan bagian dari lempeng India-Australia sekarang, menunjam miring 

sepanjang Parit Sunda di lepas pantai bagian Barat Pulau Sumatera (Mangga, dkk, 

1993). 

 

Gambar 3. Peta geologi Lembar Tanjung Karang  (Mangga,dkk, 1993) 
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Secara umum daerah ini dapat dibagi menjadi tiga satuan morfologi: dataran 

bergelombang di bagian Timur dan Timurlaut, pegunungan kasar di bagian tengah 

dan Baratdaya, dan daerah pantai berbukit sampai datar (Gambar 4). Daerah dataran 

bergelombang menempati lebih dan 60% luas lembar dan terdiri dari endapan 

vulkanoklastika Tersier-Kuarter dan aluvium dengan ketinggian beberapa puluh 

meter di atas mukalaut.  

Pegunungan Bukit Barisan menempati lebih-kurang 25-30% luas lembar, 

terdiri dari batuan alas beku dan malihan serta batuan gunungapi muda. Lereng-

lereng umumnya curam dengan ketinggian antara 500-1.680 m di atas mukalaut. 

Daerah pantai bertopografi beraneka ragam dan seringkali terdiri dari pebukitan 

kasar, mencapai ketinggian 500 m di atas mukalaut dan terdiri dari batuan 

gunungapi Tersier dan Kuarter serta batuan terobosan. 

 
Gambar 4. Peta Fisiografi dan Morfologi daerah Lampung (Mangga, 1993) 
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2.4. Stratigrafi 

Urutan stratigrafi Lembar Tanjungkarang dapat dibagi menjadi tiga bagian:      

pra-Tersier, Tersier dan Kuarter. Penyebaran satuan stratigrafi lembar 

Tanjungkarang diperlihatkan dalam (Gambar 5). 

 

Gambar 5. Peta Penafsiran Geologi Lembar Tanjungkarang, Sumatera.          

(Mangga, dkk, 1993) 
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Urutan pra-Tersier 

Batuan tertua yang tersingkap adalah runtunan batuan malihan derajat     

rendah - sedang, yang terdiri dan sekis, genes, pualam dan kuarsit, yang termasuk 

Kompleks Gunungkasih (Pzg). Istilah tersebut diusulkan oleh     Amin, dkk. (1988) 

dalam Mangga (1993) untuk batuan di Lembar Kotaagung, menggantikan tatanama 

sebelumnya seperti “Sekis Kristalin” dan “Sekis Lampung”. 

 

Dalam Lembar ini Kompleks Gunungkasih (Pzg) terdiri dari sekis kuarsa 

pelitik dan grafitik, pualam dan sekis gampingan, kuarsit sensit, suntikan migmatit, 

sekis amfibol dan ortogenes.  

 

Runtunan sedimen-malih dan batuan beku-malih terdiri dari sekis, kuarsit, 

pualam, genes dan sedikit migmatit. Sekis, terdiri dan dua Jenis: sekis kuarsa-mika 

grant & sekis amfibol. Semula ditafsirkan sebagai sedimen malih dan kemudian 

sebagai batuan gunungapi malih. Warna tergantung pada mineraloginya, sekis mika 

dikuasai oleh biotit serisit dengan pengubah granit. Sekis basa, hijau sampai hijau 

kehitaman, dikuasai oleh amfibol dan klorit. Kesekisan pemalihan menembus kuat, 

tanpa sejarah pencenanggaan sekunder yang jelas. Kesekisan berarah 130° tetapi 

setempat berubah menjadi 70° – 80°, miring curam ke arah Timurlaut-Baratdaya 

atau utara.  

 

Genes, terutama ortogenes ditemukan bersama-sama dengan satuan sekis 

amfibol, terutama berwarna hijau-kelabu, satuan amfibolotik basa berbutir halus 

ditafsirkan sebagai retas di dalam granitoida malih. Migmatik, satuan setempat, 

terdiri dari sekistose dan bahan-bahan base di dalam fasa pegmatit-granit merah 
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jambu. Ditafsirkan sebagai komponen migmatit suntikan kompleks Gunung Kasih 

masa sekarang. 

 

Walaupun hubungan stratigrafi tidak tersingkap, dan hampir dapat dipastikan 

telah terubah oleh sesar pasca-malihan, rupanya batuan tersebut berpola penyebaran 

yang luas. Pada umumnya satuan-satuan litologi utama merupakan serpihan atau 

keratan yang berarah lebih kurang Baratlaut-Tenggara atau paling tidak kiraian 

susunan dalam, perdaunan dan sentuhan semuanya sejajar dengan arah utama 

tersebut. Terdapat pemusatan satuan-satuan yang mungkin sedimen malih, yaitu 

sekis pelitik biotit-kuarsa-grafit, kuarsit dan pualam, di Baratdaya Sesar Lampung-

Panjang (nama setempat), serta satuan-satuan batuan beku malih, sekis amfibol atau 

batuan gunungapi malih, ortogenes diorit dan amifibolit di Timurlaut garis tersebut. 

 

Formasi Menanga (Km) yang berumur Mesozoikum tidak mengalami 

pemalihan dan di penampang tipe sepanjang Sesar Menanga yang terletak di utara 

Teluk Ratai, terlihat bersentuhan tektonik dengan sekis Kompleks Gunungkasih. 

Formasi ini terdiri dari batulempung-batupasir tufan dan gampingan, berselingan 

dengan serpih, dengan sisipan batugamping, rijang dan sedikit basal. Sentuhan 

Formasi Menanga dengan batuan alas malihan yang disebut breksi-gesekan 

ditafsirkan sebagai sesar berbalik.  

 

Perselingan serpih gampingan, batulempung dan batupasir, dengan sisipan 

panjang, batugamping dan sedikit basal. Serpih gampingan, coklat tua sampai 

kelabu kehitaman, padat dan keras, terkekarkan dan berlapis baik dengan jurus 

Baratlaut-Tenggara. Dipotong oleh urat-urat kuarsa dan kalsit yang mencapai tebal 

75 cm. Batupasir, coklat kehijauan sampai cokiat kekuningan, berbutir halus- kasar, 
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membundar-membundar tanggung, termasuk bahan rombakan gunungapi 

(Mangga, dkk. 1993). 

 

Urutan Tersier 

Batuan Tersier yang tersingkap di Lembar Tanjungkarang terdiri dan 

runtunan batuan gunungapi busur benua dan sedimen yang diendapkan di tepi busur 

gunungapi, yang diendapkan bersama-sama secara luas, yaitu Formasi-formasi 

Sabu, Campang dan Tarahan. Ketiganya berumur Paleosen sampai Oligosen Awal, 

dan ditafsirkan setara secara mendatar, walaupun umur masing-masing yang pasti 

belum dapat dibuktikan. 

Formasi Sabu (Tpos) yang diendapkan di lingkungan fluviatil, menindih 

takselaras runtunan pra-Tersier dan ditindih takselaras oleh batuan gunungapi 

Formasi Hulusimpang yang berumur Oligosen Akhir - Miosen Awal. Formasi Sabu 

terdiri dan breksi konglomeratan dan batupasir di bagian bawah, ke alas lembah 

menjadi batulempung tufan dan batupasir. Formasi ini terlipat dengan kemiringan 

beraneka ragam dan ke arah samping berubah menjadi batuan gunungapi Formasi 

Tarahan (Tpot).  

 

Batuan Gunungapi Formasi Tarahan (Tpot)  terdiri dari terutama tuf dan 

breksi tufan dengan sedikit lava, bersusunan andesit-basal. Batuan piroklastika 

Formasi Tarahan (Tpot) ke arah mendatar berubah menjadi turbidit Formasi 

Campang (Tpoc) yang terdiri dan batulempung, serpih, klastika gampingan, tuf dan 

breksi konglomeratan polimik. Kandungan keratan batuan pimklastika Formasi 

Tarahan (Tpot) dan batuan klastika serta batuan tufan Formasi Campang (Tpoc), 

sangat mirip. 
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Formasi Terbanggi (Qpt) diendapkan di lingkungan terestial sampai paralik, 

bagian bawah menjemari dengan Formasi Kasai. Memiliki litologi batupasir 

dengan sisipan batulempung. Batupasir, kuning kemerahan, berbutir          kasar - 

sangat kasar, setempat konglomeratan, terpilah sedang - baik, kepingan kuarsa 

berukuran 0.5 - 4 cm, felspar dan keratan kuarsit sekis sela pejal, setempat ke atas 

menghalus. Batulempung, kélabu muda, lunak, mengandung kaca. 

 

Formasi Kasai (Qtk) diendapkan di lingkungan epipiroklastika terestrial 

sampai fluviatil. Terbentuk diseluruh Lajur Palembang dan setempat menindih 

takselaras satuan-satuan yang lebih tua. Terdiri dari perselingan batupasir tufan 

dengan tuf berbatuapung dengan sisipan lempung tufan dan setempat lignit tipis. 

Batupasir tufan, umumnya kelabu pucat, setempat merah kecoklatan, berbutir 

sedang - kasar, seringkali berstruktur lapisan silang-siur. Umum terdapat sisipan 

konglomerat polimik terdiri dan pecahan batuan granit dan malihan berukuran 

kerakal menyudut tanggung membundar tanggung. Tuf berbatuapung, putih kusam 

kelabu kekuningan, berbutir sedang - kasar, pejal dan berstruktur silang-slur. 

Mengandung banyak batuapung dan kaca dan dapat mengandung kayu 

terkersikkan. Batulempung tufan, putih sampai kelabu kekuningan tidak keras, 

dapat mengandung keratan kayu terkersikkan. 

 

Formasi Lampung (QTL) diendapkan di lingkungan terestrial-fluvial, air 

payau menindih takselaras satuan-satuan yang lebih tua dan ditindih takselaras oleh 

endapan Kuarter, menjemari dengan Formasi Kasai dan lajur busur belakang. 

Terdiri dari tuf riolit-dasit dan vulkanoklastika tufan. Tuf berbatuapung, kelabu 

kekuningan sampai putih kelabu, berbutir sedang - kasar, terpilah buruk, terutama 
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terdiri dan batuapung dan keratan batuan. Batupasir tufan, putih kusam kekuningan, 

berbutir halus - sedang, terpilah buruk, membundar tanggung, sebagian 

berbatuapung, agak lunak. 

 

Satuan Andesit (Tplv) diendapkan di lingkungan terestrial, memperlihatkan 

kekar lembar sangat kuat. Ditindih takselaras oleh Formasi Lampung. Terdiri dari 

lava bersusunan andesit kelabu tua - muda, keras, porfiritik, baik plagioklas dan 

amfibol-piroksen di dalam massa dasar andesit afanitik, singkapannya nisbi segar, 

terkekarkan kuat. 

 

Formasi Kantur (Tmpk) mungkin diendapkan di lingkungan fluvial, 

perlapisan kurang baik, kemiringan 5° - 20° mencerminkan perlipatan lemah. Dapat 

dikorelasikan dengan Formasi Muaraenim di Lajur busur belakang Palembang. 

diajukan oleh Mangga, dkk. (1988). Terdiri dari selang-seling batulempung 

karbonan, batulanau karbonan dan batupasir dengan tufit. Batulempung karbonan, 

coklat tua - hitam, umumnya berlapis baik tebal 2 - 15 cm. Tak ditemukan fosil. 

Batulanau karbonan, coklat tua - hitam, berlapis baik dengan tebal mencapai 5 cm, 

tak berfosil. Batu pasir, kelabu kehitaman - coklat kekuningan, berbutir halus - 

kasar, butir konglomerat membundar-membundar tanggung di bagian atas. Sisipan 

tufit putih berbutir sedang. 

 

Formasi Surung Batang (Tmps) terutama diendapkan di lingkungan fluvial, 

berlapis baik, terlipat lemah, miring 15° - 30° ke Utara. Terdiri dari selang-seling 

tufit, breksi tufan, batupasir tufan dan grewake. Tufit putih, berbutir sedang - kasar, 

padat, keratan batuan felspar dan kecur mika, sedikit sulfida. Breksi tufan, kelabu 

sedang, berbutir kasar, terdiri dari kecur batuan malihan menyudut-menyudut 
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tanggung, batuan sedimen dan batuan gunungapi terubah dan kuarsa di dalam 

massa dasar tufan, terpilah buruk-sedang. Batupasir tufan, putih-putih kelabu, 

butiran sangat beragam, berbutir lava andesit menyudut di dalam masa dasar tufan. 

Perlapisan sejajar dan bersusunan. Grewake, kelabu kekuningan, padat dengan 

tebal lapisan 1 m. 

 

Formasi Hulu Simpamh (Tomh) terdapat di sepanjang Pegunungan Barisan 

dan ditafsirkan ada hubungannya dengan busur penunjaman tepi benua. Umur 

ditetapkan berdasarkan hubungan stratigrafi dengan Formasi Seblat di luar Lembar. 

Diterobos oleh pluton diorit berumur Miosen Tengah-Akhir, umur   20 - 17 juta 

tahun. Diendapkan di lingkungan peralihan terestrial ke laut dangkal. Terdiri dari 

Lava andesit-basal, tuf & breksi gunung api, terubah secara hidrotermal dan sering 

bermineral. 

Lava kelabu-kehijauan, kelabu kehitaman, porfintik dengan fenokris 

plagioklas terserisitkan dan amfibol terkloritkan di dalam massa dasar felspar 

mikrolit dan klorit, mengandung pirit halus. Seringkali terabak kuat tetapi renceh 

struktur aliran masih terlihat. Tuf kelabu kehijauan-putih, berbutir halus, tekstur 

fragmental, dikuasai oleh kuarsa/feispar dengan sedikit kaca. Sedikit batuan 

sedimen, grewake batupasir, bersisipan batugamping. 

Breksi gunungapi, kelabu kehijauan, terpilah buruk, kepingan lava andesit-

basal menyudut, batuan terubah dan urat-urat kuarsa. Terpotong oleh urat-urat 

kuarsa mengandung sulfida. Batugamping, kelabu sedang, pejal, berbutir halus 

(Mangga, dkk. 1993). 

Urutan Kuarter 
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Urutan Kuarter terdiri dari lava Plistosen, breksi dan tuf bersusunan andesit-

basal di Lajur Barisan, basal Sukadana celah di Lajur Palembang, endapan 

batugamping terumbu dan sedimen aluvium Holosen. Aluvium (Qa), Aluvium tua 

(Qat), Batu Gamping (Qg) dan Terumbu Endapan Rawa (Qs) tersebar terutama di 

sepanjang sungai utama di bagian Timur Lembar. Terdiri dari Bongkah, kerikil, 

pasir, Ianau, lumpur dan lempung. Konglomerat, kerakal dan pasir. Batugamping 

terumbu, setempat dengan kalkarenit dan kalsirudit. Lumpur, lanau dan pasir. 

 

Satuan Gunungapi Muda (Qhv) tersebar di seluruh daerah Bukit Barisan. 

Terdiri dari lava andesit-basal, breksi dan tuf. Lava kelabu kehitaman, afanitik dan 

porfiritik dengan fenokris plagioklas dan augit dalam massa dasar kaca gunungapi 

atau felsparmikrolit. Terdapat sedikit olivin didalam basal. Breksi, kelabu 

kehitaman, terpilah buruk, kepingan menyudut batuan gunungapi berukuran 

kerakal sampaibongkah. tuf batuan dan tuf kacuk. Tuf batuan: kelabu kekuningan-

kecoklatan, terutama terdin dan lava, kaca gunungapi dan bahan karbonan dalam 

massa dasar tufan. Tufkacuk: putih kusam sampai kelabu, terpilah buruk, kepingan 

lava menyudut membundar tanggung, oksida besi dan bahan karbonan dalam 

massadasar tuf pasiran. 

 

Basal Sukadana (Qbs) merupakan kumpulan basal toleitik busur belakang 

yang dihembuskan melalui kegiatan celah-celah di sepanjang retakan yang berarah 

Baratlaut - Tenggara. Terdiri dari aliran lava basal peal. Basal, kelabu tua-hitam, 

mengandung sampai 5% fenokris olivin khusus di dalam massa dasar 

subdoleritikterdin dan plagioklas, klinopiroksen, olivin & titanomagnetit dan kaca 

(Mangga, dkk. 1993). 
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Batuan terobosan 

Di lembar Tanjungkarang, batuan beku pluton bersusunan alkalin-kapur 

tersingkap di seluruh Lajur Barisan. Bukti-bukti radiornetri dan lapangan 

memberikan dugaan adanya tiga perioda utama kegiatan plutonik bernmur 

pertengahan Kapur Akhir, Tersier Awal dan Miosen. 

 

Terobosan Kapur dikenal merupakan yang terluas sebarannya dan mungkin 

merupakan bagian dari sebagian batolit tak beratap yang meluas sampai Lembar 

Kotaagung. Terobosan ini terdiri dan pluton-pluton Sulan, Sekampung-Kalipanas, 

Branti, Seputih dan Kalimangan, dengan kisaran urnur dari 113 ± 3 sampai 86 ± 

3juta tahun, dan bersusunan diorit sarnpai granit (Mangga, dkk. 1993). 

 

Runtunan Batuan Kuarter. 

Satuan Kuarter terdiri dan sedimen Holosen tak mengeras yang luas, dikuasai 

oleh aluvium dan endapan rawa. Aluvium (Qa) tersebar di bagian Barat dan tengah 

lembar, sepanjang sungai-sungai utama. Terdiri dari lempung, lanau dan pasir 

tufan. Pasir kuarsa (Qak) tersebar di sepanjang pantai yang tersusun dari pasir 

kuarsa berbutir halus sampai sedang, terpilah baik dengan warna putih. Endapan 

rawa (Qs) tersebar luas di bagian Timur lembar yang tersusun atas lumpur, lanau 

dan pasir (Burhan, dkk. 1993). 
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BAB III 

TEORI DASAR 

 

 

3.1   Metode Gayaberat 

Metode Gayaberat adalah metode dalam geofisika yang dilakukan untuk 

menyelidiki keadaan bawah permukaan berdasarkan perbedaan rapat massa (ρ). 

Metode ini merupakan metode geofisika yang sensitif terhadap perubahan 

vertikal, oleh karena itu metode ini disukai untuk mempelajari kontak intrusi, 

batuan dasar, struktur geologi, endapan sungai purba, lubang di dalam masa 

batuan, shaff terpendam dan lain-lain. Eksplorasi biasanya dilakukan dalam 

bentuk kisi atau lintasan penampang. Perpisahan anomali akibat rapat massa dari 

kedalaman berbeda dilakukan dengan menggunakan filter matematis atau filter 

geofisika  (Sarkowi, 2011). 

 

3.2. Konsep Dasar Gayaberat 

3.2.1. Gaya Gravitasi (Hukum Newton I) 

Teori yang mendukung Ilmu gravitasi terapan adalah hukum Newton (1687) 

yang menyatakan bahwa gaya tarik menarik antara dua partikel bergantung dari 

jarak dan massa masing-masing partikel tersebut, yang dinyatakan sebagai berikut  
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 ⃗( )     
      

  
 

Dimana : 

F (r) : Gaya Tarik Menarik (N) 

m1 , m2 : Massa benda 1 dan massa benda 2 (kg) 

r : Jarak antara dua buah benda (m) 

G : Konstanta Gravitasi Universal (6,67 x 10
-11

 m
3
 kg s

-2
) 

 

 

Gambar 6. Gaya tarik menarik antara dua benda 

 

3.2.2. Potensial Gravitasi 

 

 

1. Potensial 2D atau Logaritmik 

 

 

Apabila suatu massa sangat panjang dalam arah y dan memiliki cross section 

seragam, bentuknya berubah-ubah pada bidang xz. Gaya tarik gravitasi diperoleh 

dari sebuah potensial logaritmik (Telford, 1990). Dimana persamaan :  

      ∫ ∫    
 

  
 

      
 

 

Dimana r’ = x
2
 + z

2
. Pengaruh gravitasi untuk bentuk 2D adalah : 

   (
  

  
)        ∬  (

 

   
)

  
      

 (1) 

(2) 

(3) 
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Dimana :  

∬       ∬         ∫      ∫    ∫      

    ∬ (
 

   
)           

    ∫ (
 

   
)         

     ∮      

 

3.2.3 Potensial 3D atau Newtonian 

 

Medan gaya tarik bumi (gravitasi) bersifat konservatif artinya usaha yang 

dilakukan sebuah massa dalam suatu medan gravitasi tidak bergantung pada 

lintasan yang ditempuhnya, namun hanya bergantung pada titik akhirnya saja. Jika 

suatu benda yang pada akhirnya kembali pada posisi awalnya, energi yang 

dikeluarkannya adalah nol. Bentuk gaya gravitasi adalah vektor yang mengarah 

sepanjang garis yang menghubungkan dua pusat massa. Medan konservatif 

kemungkinan berasal dari sebuah fungsi potensial skalar U (x,y,z) disebut dengan 

Newtonian atau potensial 3D (Telford et all, 1990). 

  (     )   
 (     )

  
 

  (     )   (     ) 

Dalam koordinat spherical menjadi : 

  (     )   
 (     )

  
 

  (     )    (     ) 

Alternatif lainnya kita dapat memecahkan potensial gravitasi dalam bentuk : 

 (     )  ∫(  )   

 

 

 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(10) 

(9) 

(11) 

(12) 
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Mengingat sebuah massa 3D yang bentuknya berubah ubah seperti gambar 7 

dibawah ini : 

 
 

Gambar 7. Potensial massa pada 3D (Telford dkk., 1990) 

 

Potensial dan percepatan gravitasi pada sebuah titik yang paling luar dapat 

diperoleh dengan membagi massa kedalam elemen kecil (dm) dan 

menjumlahkannya untuk mendapatkan pengaruh totalnya. Potensial untuk elemen 

massa dm di titik (x,y,z) dengan jarak r dari P (0,0,0) adalah :  

    
  

 
         

  

 
 

Dimana ρ (x,y,z) adalah rapat massa, dan r
2
 = x

2
 + y

2
 + z

2
. Maka massa m 

potensial totalnya adalah : 

   ∫ ∫ ∫ (
 

  )        
   

 

Karena g adalah percepatan gravitasi dalam arah z, dan menganggap ρ konstan,  

   (
  

  
) 

    ∫ ∫ ∫ (
 

  )        
   

 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 
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3.2.4. Percepatan Gravitasi (Hukum Newton II) 

Newton juga mendefinisikan hubungan antara gaya dan percepatan. Hukum 

II Newton tentang gerak menyatakan gaya sebanding dengan perkalian massa be- 

ndadengan percepatan yang dialami benda tersebut. 

F = m . g 

Percepatan sebuah benda bermassa m2 yang disebabkan oleh tarikan benda 

bermassa M1 pada jarak R secara sederhana dapat dinyatakan dengan : 

  
 

 
 

Bila ditetapkan pada percepatan gaya tarikbumi persamaan di atas menjadi: 

  
 

 
  

   

       
 

   

Dimana :  

g : Percepatan gaya tarik bumi 

M : Massa bumi 

m : Massa benda 

F : Gaya berat 

r : Jari-Jari bumi 

 

Pengukuran percepatan gravitasi pertama kali dilakukan oleh Galileo, sehingga 

untuk menghormati Galileo, kemudian didefinisikan : 

1 Gall = 1 cm/s
2
 = 10

-2
 m/s

2
 (dalam c.g.s) 

Satuan anomali gaya berat dalam kegiataneksplorasi diberikan dalam orde miligal 

(mGall): 

1 mGall = 10
-3

 Gall 

1 μGall = 10
-3

 mGall = 10
-6

 Gall = 10
-8

 m/s
2
 

 (19) 

(17) 

(18) 
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Dalam satuan m.k.s, gravitasi diukur dalam g.u.(gravity unit) atau μm/s
2
 : 

1 mGall = 10 g.u. = 10
-5

 m/s
2    

(Octonovrilna, 2009). 

 

3.3. Koreksi – Koreksi dalam Metode Gayaberat 

Dalam memproses data metode gayaberat, terdapat beberapa koreksi-

koreksi yang harus dilakukan untuk mereduksi noise-noise yang ditimbulkan, 

adapun koreksi-koreksi tersebut antara lain : 

 

3.3.1. Koreksi Pasang Surut (Tidal Correction) 

Koreksi Pasang Surut (Tidal) adalah koreksi yang disebabkan oleh efek 

tarikan massa yang disebabkan oleh benda-benda langit, terutama bulan dan 

matahari. Harga koreksi ini berubah-ubah setiap waktu secara periodik tergantung 

dari kedudukan benda-benda langit tersebut. Koreksi ini merupakan gaya tarik 

bulan dan matahari pada permukaan bumi maka harga tersebut ditambahkan pada 

harga baca dan pengamatan, jika koreksi tersebut merupakan lawan dari gaya tarik 

maka perlu dikurangkan. Koreksi tersebut dihitung berdasarkan perumusan 

Longman (1965) yang telah dibuat dalam sebuah paket program komputer. Secara 

matematis, koreksi Tidal dapat dituliskan sebagai berikut :  

      
  

  
(         )  

 

 
   

  
 

  
(             ) 

      

  
  

(         )  
 

 
   

  
  

(             ) 

Dengan :  

gM : Komponen tegak pasang surut akibat bulan 

gs : Komponen tegak pasang surut akibat matahari 

 (21) 

(20) 
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ra : Jarak pusat bumi dan bulan 

s : Jarak pusat bumi dan matahari 

G : Konstanta Gravitasi Universal 

Mm : Massa bulan 

Ms : Massa Matahari 

r : Jarak titik pengamatan ke pusat bumi 

θ : Sudur Zenit Bulan ditentukan dengan 

                                 [          

    (     )

 
    ( )

    (     )

 
] 

λ : Bujur tempat pengamatan 

θ : Sudut Geosentris Bulan 

Ibulan : Inklinasi Bulan 

lm : Bujur Orbit bulan 

x : right ascention 

γ : Sudut Zenit Matahari ditentukan dengan : 

 

                                    *             
    (     )

 
 

   ( )
    (     )

 
+ 

γ : Sudut Geosentris Matahari 

Imatahari : Inklinasi Matahari 

ls : Bujur Orbit Matahari 

 

Sehingga besarnya nilai koreksi pasang surut adalah : 

Gtidal = gm + gs   

(Susilawati, 2005) 

 (24) 

(22) 

(23) 
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3.3.2. Koreksi Apungan (Drift Correction) 

Gravimeter biasanya dirancang dengan sistem keseimbangan pegas dan 

dilengkapi massa yang tergantung bebas diujungnya. Karena pegas tidak elastis 

sempurna, maka sistem pegas tidak kembali ke kedudukan semula. Koreksi alat 

karena sifat pegas yang tidak kembali ke kedudukan semula disebut koreksi 

apungan (Drift Correction).  

Koreksi ini dilakukan untukmengoreksi kesalahan pembacaan gravimeter 

pada saat melakukan pengukuran nilai gravitasi di suatu tempat. Drift adalah 

penyimpangan pembacaan nilai gravitasi yang disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti elastisitas pegas pada alat, pengaruh suhu, dan goncangan selama survey. 

Semua alat gravimeter harus cukup peka untuk kepentingan proseksi geofisika 

secara komersial sehingga akan mempunyai variasi terhadap waktu. Hal tersebut 

dikarenakan faktor internal yakni adanya struktur dalam alat yang berupa pegas 

sangat halus sehingga perubahan mekanis yang sangat kecil akan berpengaruh 

terhadap hasil pengukuran (Susilawati, 2005). 

Untuk mengatasi kesalahan pembacaan gravimeter pada saat pengukuran 

nilai gravitasi maka perlu dilakukan sistem pengukuran tertutup (looping) pada 

base station dalam satu kali survey, yaitudengan pembacaan di awal dan akhir 

pada (basestation), sehingga perbandingan nilai awal dan akhir dapat diketahui. 

Perbedaan inilah yang disebabkan oleh kesalahan pembacaan gravimeter. 

Besarnya koreksi Drift dirumuskan sebagai berikut : 

    
          

          
 (     ) 

 

 (25) 
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 (28) 

Dimana : 

DC : Drift Correction pada titik acuan pengamatan 

gA : harga gravitasi di titik acuan waktu awal 

gA’ : harga gravitasi di titik acuan waktu akhir 

tA : waktu awal pengambilan data 

tA’ : waktu akhir pengambilan data 

tn : waktu pengamatan di titik pengamatan ke-n 

 

3.3.3. Koreksi Lintang (Latitude Correction) 

Koreksi Lintang adalah koreksi yang digunakan pada pembacaan nilai gaya 

berat terhadap lintang geografis bumi. Nilai Gayaberat pada setiap lintang 

memiliki nilai pembacaan yang berbeda karena bumi tidak bulat sempurna 

(elipsoid) dan pipih di setiap kutubnya. Nilai percepatan gravitasi di khatulistiwa 

lebih kecil daripada di kutub karena jejarinya di Equator (Re) lebih besar daripada 

jejari di kutub (Rk).  

Hal ini menyebabkan garis spheroid dan Geoid bumi menyebabkan adanya 

gaya sentrifugal yang menarik massa keluar.  Koreksi lintang dapat dilakukan dengan 

2 cara yakni dengan menggunakan diferensi IGRF 67 (Sudut Latitude/Lintang dalam 

derajat) atau IGRF 84 (Sudut Lintang dalam radian). 

 ( )    *  (
 

 
     

  

  
  )       (

  

 
  

 

 
  )       + 

 

IGRF 67 :  

 

IGRF 84 : 

)2sin0000059.0sin0053924.01(8.978031 22  g

    2sin0000058.0sin0053024.017.978032 22 g

(27) 

(26) 
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3.3.4. Koreksi Udara Bebas (Free Air Correction) 

Semakin tinggi suatu tempat dari pemukaan bumi maka percepatan gravitasi 

bumi semakin kecil karena bertambahnya jarak dari pusat bumi ke titik 

pengukuran. Pada koreksi gravitasi normal, benda dianggap terletak di spheroid 

referensi. Padahal kenyataannya, seringkali pengukuran gravitasi dilakukan di 

daerah yang tinggi di atas mean sea level (msl).  

Oleh karena itu koreksi ini dilakukan untuk menghitung perubahan nilai 

gaya berat akibat perbedaan ketinggian sebesar h dari pusat bumi dengan 

mengabaikan adanya massa yang terletak diantara titik amat dengan sferoid 

referensi (dimana dalam selang ketinggian tersebut diisi oleh udara).  

Jika gravitasi pada suatu titik di permukaan yang berjarak r ke pusat bumi 

berbentuk : 

   
 

   

maka : 

 

       
 

  
    

      
 

 
    

Jika pertambahan jejari dr dinyatakan dalam bentuk ketinggian diatas muka laut h, 

maka : 

  

  
 

  

 
    

 

 
     

         

            
  

                     

Jika ketinggian bertambah h dari msl (bumi dianggap bola) maka gravitasi : 

gfa= 0.308 .h   mGall  (33) 

 (29) 

 (30) 

 (31) 

 (32) 
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3.3.5. Koreksi Bouguer (Bouguer Corretion)  

Koreksi yang digunakan untuk menghilangkan perbedaan ketinggian dengan 

tidak mengabaikan massa di bawahnya sehingga harga gayaberat akibat massa di 

antara referensi antara bidang referensi muka air laut sampai titik pengukuran 

sehingga nilai g.Observasi bertambah. Adapun persamaan koreksi Bouguer :  

BC = 2π . G . ρ . h   mGall 

 BC = 0.04193 . ρ .h  mGall 

Massa jenis diatas dapat kita asumsikan sementara dengan nilai 2,67 gr/cc, 

dan dengan menggunakan metode parasnis dan netletton kita diharapkan dapat 

mengestimasi rapat massa untuk menentukan massa jenis sebenarnya sehingga 

koreksi Bouguer dan terrain dapat dilakukan, sehingga nilai anomali Bouguer 

lengkap dapat kita dapatkan. 

 

3.3.6. Koreksi Medan (Terrain Correction) 

Adanya massa yang terletak di bawah permukaan antara titik pengamatan 

dan bidang spheroid pada ketinggian h sangat mempengaruhi gaya gravitasi. 

Massa yang terletak antara titik ukur dengan bidang spheroid dapat 

disederhanakan menjadi dua bagian : 

 

1. Bagian lempeng datar dengan ketebalan yang sama dengan ketinggian titik ukur 

dengan permukaan spheroid. Tarikan massa ini disebut dengan efek Bouguer. 

2. Bagian yang berada di atas atau bagian yang hilang di bawah permukaan 

lempeng. Bagian ini dikatakan sebagai efek topografi (efek medan). 

 (35) 

 (34) 
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 (36) 

 

Gambar 8. Penggambaran Nilai Koreksi Medan (Susilawati, 2005) 

Koreksi topografi dilakukan untuk mengoreksi adanya penyebaran massa 

yang tidak teratur di sekitar titik pengukuran. Pada koreksi Bouguer 

mengandaikan bahwa titik pengukuran di lapangan berada pada bidang datar yang 

sangat luas. Sedangkan kenyataan di lapangan bisa saja terdapat topografi yang 

tidak datar akan tetapi ada kumpulan gunung atau perbukitan, maka jika hanya 

dilakukan koreksi Bouguer saja hasilnya akan kurang baik.  

 

Dari kenyataan diatas, pengaruh material yang ada di sekitar baik material 

yang ada berada diatas maupun dibawah titik pengukuran turut memberi 

tambahan terhadap hasil pengukuran di titik pengukuran tersebut sehingga harus 

dilakukan koreksi topografi terlebih jika di medan pengukuran memiliki topografi 

yang tidak beraturan seperti rangkaian pegunungan ataupun bukit, (Susilawati, 

2005). Jika medan pengukuran relatif datar maka koreksi topografi/medan dapat 

diabaikan. Berikut penurunan koreksi medan adalah : 

     ,(     )   √  
      √  

    - 

Dimana : 

g : Respon Gaya berat  
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G : Konstanta Gravitasi Universal 

σ : Rapat massa 

θ : Sudut Sector (radian) 

r1 : jari-jari radius dalam 

r2 : jari-jari radius luar 

L : Ketinggian (untuk bukit nilai nya +, lembah -) 

Untuk menghitung pengaruh medan digunakan templatetransparan, yang 

disebut Hammer Chart, yang ditempatkan di ataspetatopografi. Hammer chart 

akan membagi daerah sekitar titik amat dengan beberapa zona dan sektor yang 

merupakan bagian dari silinder konsentris. Chart yang sesuai dengan skala peta 

topografi diletakkan pada pada posisi titik amat yang akan dihitung koreksinya, 

ketinggian sektor adalah rata-rata kontur topografi yang melaluinya di ketinggian 

titik amat. Jumlah dari seluruh koreksi pada tiap zona dan sektor merupakan 

koreksi medan untuk titik amat. 

 

Gambar 9. Hammer Chart 
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 (37) 

3.4. Penentuan Rapat massa Permukaan 

Rapat massa batuan merupakan besaran fisik yang sangat penting dalam 

metode gaya berat. Pada perhitungan anomali Bouguer diperlukan harga rapat 

massa rata-rata yang dapat mewakili rapat massa batuan permukaan di daerah 

survey. Untuk itu nilai rapat massa rata-rata di daerah tersebut harus ditentukan 

dengan baik. Beberapa cara yang digunakan untuk menentukan rapat massa rata-

rata yakni : 

 

3.4.1. Metode Netletton 

Metoda ini didasarkan pada pengertian tentang Koreksi Bouguer 

danKoreksi Medan dimana jika rapat massa yang digunakan sesuaidengan rapat 

massa permukaan, maka penampang atau profil anomali gayaberat menjadi 

smooth. Dalam aplikasi, penampangdipilih melalui daerah topografi kasar dan 

tidak ada anomaligayaberat target.Secara kuantitatif, estimasi rapat massa 

permukaan terbaik dapatditentukan dengan menerapkan korelasi silang antara 

perubahan elevasi terhadap suatu referensi tertentu dengan anomali gayaberatnya. 

Sehingga rapat massa terbaik diberikan oleh harga korelasi silang terkecil sesuai 

dengan persamaan sebagai berikut: 

    
∑  (  )      

 
   

∑ (   ) 
  

   
 

dimana N adalah jumlah stasion pada penampang tersebut. 

 

Prosedur Penentuan Rapat massa Permukaan Bouguer menggunakan 

metode Nettleton : 
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1. Plot Distribusi Titik Pengukuran Gayaberat 

2. Buat peta topografi di daerah penelitian 

3. Pilih titik-titik gayaberat yang relatif sejajar, selanjutnya darititik-titik 

tersebut diplot sebagai penampang. 

4. Buatlah penampang peta topografi sesuai titik yang telahdipilih pada no.3 

5. Hitung anomali Bouguer Lengkap dari titik-titik yang telahditentukan pada 

no. 3, dengan memasukkan rapat massa yang bervariasi (biasanya mulai dari 

2.0 – 3.0 gr/cc) 

6. Buatlah penampang anomali Bouguer berdasarkan data perhitungan no.5 

7. Cari korelasi antara penampang topografi dengan penampang anomali 

Bougueruntuk rapat massa yang bervariasi 

8. Korelasi terkecil antara penampang topografi dengan penampang anomali 

Bouguer merupakan nilai rapat massa permukaan Bouguer. 

 

Gambar 10. Grafik Korelasi antara sebaran nilai Anomali Bouguer dengan 

                                                             Ketinggian (Topografi) (Sarkowi, 2011). 
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 (40) 

3.4.2. Metode Parasnis 

Estimasi rapat massa metoda ini diturunkan dari anomali gayaberat 

dituliskan sebagai berikut: 

BAnomali = Gobs – Glintang + FAC – Gbouguer 

dimana suku terakhir bagian kanan adalah koreksi medan dengan cnilai koreksi 

medan sebelum dikalikan dengan rapat massa. Daripersamaan tersebut didapat : 

(Gobs – Glintang + FAC) = (Gbouguer + Banomali) 

     FAA = ρ (0.04193 . h) + Banomali 

y   = m x + C 

Dari persamaan tersebut, maka rapat massa ρ dapat diperoleh dari gradien 

garis garis lurus terbaik seperti diberikan pada Gambar 11 dimana Bouguer 

Anomali diasumsikan sebagai penyimpangan terhadap garislurus tersebut. 

 

 

Gambar 11. Grafik yang menunjukkan hubungan antara 

            (Gobs – Glintang + 0.308765h) dan ρ(2πGh) 

 

Prosedure Penentuan Rapat massa Permukaan Bouguer menggunakan 

metode Parasnis : 

 (41) 

 (38) 

 (39) 
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 (42) 

1. Siapkan data gayaberat yang akan dihitung nilai rapat massanya 

2. Hitung nilai (Gobs – gR +0.3085h) dan asumsikan sebagaisumbu Y 

3. Hitung nilai ((2πγh)) 

4. Buatlah grafik hubungan antara (Gobs – gR +0.3085h)sebagai sumbu y dan  

((2πγh)) sebgai sumbu x 

5. Hitung gradien dari grafik pada langkah no 4. 

6. Nilai rapat massa permukaan merupakan gradien dari grafiktersebut. 

 

3.5.   Pemodelan Bawah Permukaan 

3.5.1. Anomali Bouguer Lengkap 

Anomali Bouguer adalah selisih antara harga gravitasi pengamatan (Gobs) 

dengan harga gravitasi teoritis (GN) yang didefinisikan pada titik pengamatan 

bukan pada bidang referensi, baik elipsoid maupun muka laut rata-rata. Anomali 

Bouguer Lengkap (ABL) dinyatakan sebagai anomaliudara bebas dikurangi 

dengan reduksi lempeng Bouguer danreduksi Terrain yang dinyatakan dengan 

persamaan sebagai berikut : 

 

 

Anomali Bouguer dapat bernilai positif ataupun negatif. Nilai Anomali 

positif mengindikasikan adanya kontras rapat massa yang besar pada lapisan 

bawah permukaan biasanya ditemukan pada survey di dasar samudera. Anomali 

negatif menggambarkan perbedaan rapat massa yang kecil dan pada umumnya 

didapat pada saat survey gravitasi di darat. Peta Anomali ABL lazim digunakan 

untuk eksplorasi sumber daya alam  seperti cebakan mineral ekonomis, eksplorasi 

  TCBCFACggzyxg obs  ),,(
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minyak dan gas bumi dalam rangka memperlajari tatanan mineralisasi,cekungan 

sedimenter dan juga untuk mempelajari geotektonik secara regional dan lain-lain. 

Dari kontur anomali Bouguer dapat diketahui adanya anomali, namun masih 

merupakan gabungan dari anomali regional dan residual (lokal), sehingga anomali 

regional harus terlebih dahulu diketahui agar dapat menemukan anomali 

residualnya. Salah satu metode penentuan anomali regional adalah dengan metode 

Trend Surface Analysis. Target akhir dari metode gravitasi adalah mendapatkan 

anomali lokal untuk selanjutnya diinterpretasi. 

 

3.5.2. Forward Modelling 

Pemodelan ke depan (Forward Modelling) merupakan proses perhitungan 

data dari hasil teori yang akan teramati di permukaan bumi jika parameter model 

diketahui. Pada saat melakukan interpretasi, dicari model yang menghasilkan 

respon yang cocok dan fit dengan data pengamatan atau data lapangan. Sehingga 

diharapkan kondisi model itu bisa mewakili atau mendekati keadaan sebenarnya. 

Seringkali istilah forward modelling digunakan untuk proses trial and error. 

Trial and error adalah proses coba-coba atau tebakan untuk memperoleh 

kesesuaian antara data teoritis dengan data lapangan. Diharapkan dari proses trial 

and error ini diperoleh model yang cocok responnya dengan data, (Grandis, 2008). 

 

Gambar 12. Proses pemodelan kedepan (forward modelling). 
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3.5.3. Inverse Modelling 

Inverse Modelling adalah pemodelan berkebalikan dengan pemodelan ke 

depan. Pemodelan inversi berjalan dengan cara suatu model dihasilkan langsung 

dari data. Pemodelan jenis ini sering disebut data fitting atau pencocokan data 

karena proses di dalamnya dicari parameter model yang menghasilkan respon 

yang cocok dengan data pengamatan. Diharapkan untuk respon model dan data 

pengamatan memiliki keseuaian yang tinggi, dan ini akan menghasilkan model 

yang optimum (Supriyanto, 2007). 

 

Gambar 13. Proses pemodelan inversi (inverse modelling). 

3.6 Analisis Spektrum 

Analisis spektrum dilakukan untuk mengestimasi lebar jendela (digunakan 

pada moving average) serta estimasi kedalaman anomali gayaberat. Analisis 

spektrum dilakukan dengan cara mentransformasi Fourier lintasan yang telah 

ditentukan pada peta kontur CBA. 

Secara umum, suatu transformasi Fourier adalah menyusun 

kembali/mengurai suatu bentuk gelombang sembarang ke dalam gelombang sinus 

dengan frekuensi bervariasi dimana hasil penjumlahan gelombang-gelombang 

sinus tersebut adalah bentuk gelombang aslinya. Untuk analisis lebih lanjut, 

amplitudo gelombang-gelombang sinus tersebut didisplay sebagai fungsi dari 

frekuensinya. Secara matematis hubungan antara gelombang s(t) yang akan 
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diidentifikasi gelombang sinusnya (input) dan S(f) sebagai hasil transformasi 

Fourier diberikan oleh persamaan berikut : 

2( ) ( ) j ftS f s t e dt







 
                                                          

Dimana  

1j    

Pada metoda gayaberat, spektrum diturunkan dari potensial gayaberat yang 

teramati pada suatu bidang horizontal dimana transformasi Fouriernya sebagai 

berikut (Blakely, 1996) : 
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dimana, U = potensial gayaberat  

   = anomali rapat massa 

    = konstanta gayaberat r = jarak 

sehingga persamaannya menjadi : 
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Berdasarkan persamaan (43), transformasi Fourier anomali gayaberat yang 

diamati pada bidang horizontal diberikan oleh : 

 (43) 

 (44) 

 (45) 

 (46) 
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dimana gz  = anomali gayaberat z 0 = ketinggian titik amat  

   k = bilangan gelombang z’ = kedalaman benda anomali 

Jika distribusi rapat massa bersifat random dan tidak ada korelasi antara 

masing-masing nilai gayaberat, maka  = 1, sehingga hasil transformasi Fourier 

anomali gayaberat menjadi :  

 
 '0 zzk

eCA


         

dimana  A = amplitudo, 

  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 dilakukan dengan cara menghitung logaritma 

spektrum amplitudo yang dihasilkan dari transformasi Fourier pada persamaan 

(43) sehingga memberikan hasil persamaan garis lurus. Komponen k menjadi 

berbanding lurus dengan spektrum amplitudo. 

kzzALn )'( 0 
        

 (47) 

 (48) 

 (49) 

 (50) 

 (51) 
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Dari persamaan garis lurus di atas, melalui regresi linier diperoleh batas 

antara orde satu (regional) dengan orde dua (residual), sehingga nilai k pada batas 

tersebut digunakan sebagai penentu lebar jendela. Hubungan panjang gelombang 

() dengan k diperoleh dari persamaan (Blakely, 1996): 

xN

k





)1(

2







   

dimana N = lebar jendela, maka didapatkan nilai estimasi lebar jendela. 

 

Gambar 14. Kurva Ln A terhadap k (Sarkowi, 2011) 

Untuk estimasi kedalaman didapatkan dari nilai gradien persamaan garis 

lurus dari masing-masing zona. 

3.7 Teknik Gradien 

Interpretasi anomali gayaberat memberikan hasil yang tidak unik yaitu 

untuk satu penampang anomali gayaberat dapat memberikan hasil yang beragam 

k 

Zona regional 

Zona noise 
Zona residual 

Batas zona regional-residual 

Ln A 

 (52) 

 (53) 
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(sifat ambiguity). Untuk mengurangi ambiguitas dari hasil interpretasi anomali 

gayaberat maka dikembangkan beberapa teknik. 

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai teknik gradien yaitu gradien vertikal 

dan horizontal dari anomali gayaberat untuk membantu analisis dan interpretasi 

anomali gayaberat.  

3.7.1 Gradien Horisontal 

Gradien horisontal anomali gayaberat adalah perubahan nilai anomali gayaberat 

dari satu titik ke titik lainnya secara horisontal dengan jarak tertentu. Gradien 

horisontal cenderung memiliki karakteristik yang baik untuk menunjukkan tepi 

dari suatu benda anomali, sehingga teknik gradien horisontal sangat baik untuk 

mendeteksi batas horisontal dari data gayaberat. 

Teknik gradien horisontal ini dapat digunakan untuk mendeteksi struktur geologi 

dalam maupun dangkal. Amplitudo dari gradien horisontal adalah sebagai berikut 

(Cordell and Grauch, 1985 dalam Blakely, 1996): 
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First Horizontal Derivative (FHD) dan Second Horizontal Gradien (SHD) 

menggunakan rumus sebagai berikut : 
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42 

 

 

 

Untuk model dalam bentuk penampang hanya dalam arah x, maka rumus FHD 

menjadi lebih praktis, yaitu : 

 

2















x

g
FHD

        

dan SHD : 

 














x

g
SHD

2

2

        

dimana x

g





 dan y

g





 merupakan turunan horizontal gayaberat pada arah x dan y. 

 
Gambar 15. Anomali gayaberat dan gradien horisontal pada model tabular 

                     (Blakely, 1996) 

3.7.2 Gradien Vertikal 

Analisis struktur menggunakan second vertical derivative dapat digunakan untuk 

mendeteksi jenis struktur cekungan atau intrusi dan patahan turun atau patahan 

naik. Secara teoritis teknik second vertical derivative diturunkan dari persamaan 

Laplace’s untuk anomali gayaberat di permukaan yang diberikan sebagai berikut :  

 (56) 

 (57) 
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atau               

2 2 2

2 2 2

g g g
+ + = 0

x y z

    

                 

sehingga second vertical derivative diberikan oleh : 

2 2 2

2 2 2

g g g

z x y

     
   

           

Untuk data 1-D (data penampang) persamaannya menjadi : 

2 2

2 2

g g

z x

  
 

          

Persamaan (61) menunjukkan second vertical derivative (SVD) dari suatu 

anomali gayaberat permukaan adalah sama dengan negatif dari second horizontal 

derivative (SHD). 

 

Gambar 16. Analisis struktur cekungan dan intrusi menggunakan SVD dari 

                      anomali gayaberat (Blakely, 1996) 

 (58) 

 (59) 

 (60) 

 (61) 
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Dari respon pada Gambar 16 didapatkan karakteristik : 

1. Untuk cekungan atau patahan turun berlaku : 

2 2

2 2

minmaks

g g

z z

     
   

               

2. Untuk intrusi atau patahan naik berlaku : 

2 2

2 2

minmaks

g g

z z

     
   

          

3.8. Prinsip Dasar Metode Magnetik  

3.8.1 Gaya magnetik 

Charles  Augustin  de  Coulomb  (1785)  menyatakan  bahwa  gaya  

magnetik berbanding  terbalik  terhadap  kuadrat  jarak  antara  dua  muatan  

magnetik,  yang persamaannya  mirip  seperti  hukum  gaya  gravitasi  Newton.  

Dengan  demikian, apabila  dua  buah  kutub  P1  dan  P2  dari  monopol  magnetik  

yang  berlainan  terpisah pada jarak r, maka persamaan gaya magnetik dinyatakan 

seperti berikut, 

 ⃗  
 

 

    

   ⃑ 

dimana,   
⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ adalah gaya magnetik monopol pada P1 dan P2, r adalah vektor satuan 

ber-arah dari P1 ke P2, p adalah muatan kutub 1 dan 2 monopol, µ adalah 

permeabilitas medium magnetik (untuk ruang hampa µ = 1). 

 (62) 

 (63) 

(64) 
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3.8.2 Kuat medan magnetik 

Gaya magnetik    
⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ per satuan muatan P1 didefenisikan sebagai kuat medan 

magnetik terukur (H). Dengan  demikian  dihasilkan  kuat  medan  magnet  pada  

muatan  P1, dapat dinyatakan sebagai, 

 ⃑⃑⃑   
 ⃑

  
  

 

 

  

  
 ⃑                                                                                                            (  ) 

dimana, H adalah Kuat medan magnetik terukur. 

 

3.8.3 Intensitas magnetik 

Jika suatu benda terinduksi oleh medan magnet  ⃑⃑⃑, maka besar intensitas 

magnetik yang dialami oleh benda tersebut adalah (Reynold, 1997), 

 ⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑                                                                                                                           (  ) 

dimana, M adalah intensitas magnetisasi, k adalah suseptibilitas magnetik. 

Suseptibilitas dinyatakan sebagai tingkat termagnetisasinya suatu benda 

karena pengaruh medan magnet utama, dimana hubungan (k) dalam satuan SI dan 

emu dinyataka sebagai berikut: 

       

dimana, k’ adalah suseptibilitas magnetik (emu), k adalah suseptibilitas magnetik 

(SI). 

(67) 
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3.8.4 Medan magnetik induksi dan magnetik total 

Adanya  medan  magnetik  regional  yang  berasal  dari  bumi  dapat 

menyebabkan  terjadinya  induksi  magnetik  pada  batuan  di  kerak  bumi  yang 

mempunyai suseptibilitas yang tinggi. Medan magnetik yang dihasilkan pada 

batuan ini sering disebut sebagai medan magnetik induksi atau medan magnetik 

sekunder. 

Pada Gambar 17. mengilustrasikan medan magnet induksi yang timbul pada 

bahan magnetik yang mana medan magnet induksi (H) masuk melalui kutub 

positif mengarah ke kutub negatif. 

Gambar 17. Contoh induksi magnetik pada bahan magnetik (Robinson, dkk, 

                     1988). 

Sementara  itu  medan  magnetik  yang  terukur  oleh  magnetometer  adalah 

medan  magnet  total,  yang  berupa  gabungan  antara  medan  magnetik  utama  

dan medan magnetik induksi  berbentuk besaran skalar; 
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(68) 

(69) 

(70) 

(71) 

(72) 

 ⃑⃑      ( ⃑⃑⃑   ⃑⃑⃑)      (   ) ⃑⃑⃑ 

dimana,    adalah permeabilitas ruang hampa (4π x 10
-7

), µ adalah    (1+k) 

permeabilitas magnetik relatif. 

Persamaan diatas dapat juga dituliskan, 

 ⃑⃑     ⃑⃑⃑ 

Persamaan (68) dan (69) mengabaikan faktor medan magnet remanen dan 

medan luar Bumi. Sebagai ilustrasi, hubungan antara medan magnet utama, 

medan magnetik induksi dan medan magnetik total (yang terukur oleh 

magnetometer) dapat dilihat pada Gambar 18. 

Apabila, F= Famb+Find 

Sehingga, Find= F-Famb 

Maka total anomali ∆F adalah pengurang medan magnet total (F) dengan medan 

magnet kerak bumi (Famb), 

∆F =F- Famb 

dimana, F adalah total medan magnet, Famb adalah medan magnet kerak pada 

lokasi tertentu, Find adalah induksi medan magnet.  
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Gambar 18. Total anomali medan magnet dihasilkan dari body lokal magnet, (a). 

Famb memiliki harga ribuan nT, (b). Sebuah body memiliki induksi 

magnet (Find) dengan harga ratusan nT sehingga total medan magnet 

adalah jumlah (Find) dan (Famb), (c). Profil anomali total ∆(F) dari 

pengurangan medan magnet total (F) oleh medan magnet kerak 

(Famb) (Butler, 1992). 
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3.9. Kemagnetan Bumi 

Medan  magnet  bumi  secara  sederhana  dapat  digambarkan  sebagai  

medan magnet  yang  ditimbulkan  oleh  batang  magnet  raksasa  yang  terletak  

di  dalam  inti bumi,  namun  tidak  berimpit  dengan  garis  utara-selatan  

geografis  Bumi. 

Sedangkan kuat  medan  magnet  sebagian  besar  berasal  dari  dalam  bumi  

sendiri  (98%)  atau medan magnet dalam (internal field),  sedangkan  sisanya  

(2%)  ditimbulkan  oleh  induksi  magnetik  batuan  di kerak bumi maupun dari 

luar angkasa. Medan  magnet  internal  berasal  dari  inti  bumi  (inner  core)  dan  

kerak  bumi (crustal  earth). Beberapa  alasan  sehingga  bumi  memiliki  medan  

magnetik, diantaranya; 

1. Kecepatan rotasi Bumi yang tinggi   

2. Proses konveksi mantel dengan inti luar bumi (bersifat kental)  

3. Inti dalam (padat) yang konduktif, kandungan yang kaya besi.  

Medan magnet bumi secara sederhana dapat digambarkan sebagai medan 

magnet yang ditimbulkan oleh batang magnet raksasa yang terletak dalam inti 

bumi. 

Pada Gambar 19 menjelaskan mengenai medan magnet dinyatakan sebagai 

besar dan arah (vektor), arahnya dinyatakan sebagai deklinasi (penyimpangan 

terhadap arah utara-selatan geografis) dan inklinasi (penyimpangan terhadap arah 

horisontal kutub utara magnet).  
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Gambar 19 (a). Deklinasi adalah besar sudut penyimpangan arah magnet 

terhadap arah utara-selatan geografis, (b). Inklinasi  adalah 

besar sudut penyimpangan arah magnet terhadap arah horizontal 

(Butler, 1992). 

 

3.10  Kutub Geomagnetik 

Geomagnetical pole (kutub geomagnetik/kutub dipole) adalah 

persimpangan sudut kutub geografis dari permukaan bumi dengan sumbu magnet 

batang hipotesis yang ditempatkan di pusat bumi dan diperkirakan sebagai bidang 

geomagnetik,. Ada semacam kutub masing-masing di belahan bumi dan kutub 

disebut sebagai "kutub utara geomagnetik" dan "kutub selatan geomagnetik". 

Catatan : Bumi memiliki dua kutub yang sering dikenal sebagai “Geomagnetic 

Poles” yang merupakan kutub teoritis dimana sumbu magnet membentuk sudut 

11,5
o
 dengan sumbu rotasi bumi, yaitu pada, 

a. Kutub utara magnet terletak di Canadian Artic Island dengan lintang : 

75,5º BT dan bujur : 100,4
o
 BB. 
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b. Kutub selatan magnet terletak di Coast of Antartica South of Tasmania 

dengan lintang : 66,5
o
 LS dan bujur : 140

o
 BT. 

Pada Gambar 20 menjelaskan mengenai prinsip metode magnetik yang 

diilustrasikan menggunakan sebuah objek berbentuk kubus, lalu komponen-

komponen yang digunakan pada prinsip metode magnetik yaitu berpatokan untuk 

sumbu x (utara geografis) dan sumbu y (timur geografis), kemudian ditentukan 

arah meridian magnetik (H) yang mana untuk mendapatkan nilai sudut yang 

dibentuk dari arah utara geografis ke arah utara magnetik yaitu dengan 

menghitung nilai deklinasi, lalu ditentukan arah total intensitas (F) yang mana 

untuk mendapatkan nilai sudut yang dibentuk dari arah meridian magnetik (H) 

terhadap total intensitas yaitu dengan menghitung nilai inklinasi, dan sumbu z 

berperan sebagai arah kedalaman. 

 

Gambar 20. 7 (tujuh)  variabel magnetik : (F) adalah total  intensitas, (H) adalah 

Horisontal  Intensitas, (X) adalah North  Component, (Y) adalah East  

component, (Z) adalah Vertical Component, (I) adalah Inklinasi 

Geomagnetik, (D) adalah Deklinasi Geomagnetik (Reynold, 1997). 
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3.11 The International Geomagnetic Reference Field (IGRF) 

IGRF adalah nilai matematis standar dari medan magnet utama bumi akibat 

rotasi dan jari–jari bumi. IGRF merupakan upaya gabungan antara pemodelan 

medan magnet dengan lembaga yang terlibat dalam pengumpulan dan 

penyebarluasan data medan magnet dari satelit, observatorium, dan survei di 

seluruh dunia yang setiap 5 tahun diperbaharui. 

Medan magnet bumi terdiri dari 3 bagian : 

1. Medan magnet utama (main field) 

Medan magnet utama dapat didefinisikan sebagai medan rata-rata hasil 

pengukuran dalam jangka waktu yang cukup lama mencakup daerah dengan luas 

lebih dari 10
6
 km

2
 

2. Medan magnet luar (external field) 

Pengaruh medan magnet luar berasal dari pengaruh luar bumi yang 

merupakan hasil ionisasi di atmosfir yang ditimbulkan oleh sinar ultraviolet dari 

matahari. Karena sumber medan luar ini berhubungan dengan arus listrik yang 

mengalir dalam lapisan terionisasi di atmosfir, maka perubahan medan ini 

terhadap waktu jauh lebih cepat.  

3. Medan magnet anomali 

Medan magnet anomali sering juga disebut medan magnet lokal (crustal 

field). Medan magnet ini dihasilkan oleh  batuan yang mengandung mineral 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Geomagnetism&prev=/search%3Fq%3DIGRF%26hl%3Did%26biw%3D1360%26bih%3D580&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjx0WO1RVXjuXOF0ImvQBIS5XpNpA
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bermagnet seperti magnetit (Fe7S5), titanomagnetite (Fe2TiO4) dan lain-lain yang 

berada di  kerak bumi. 

Dalam survei dengan metode magnetik yang menjadi target dari pengukuran 

adalah variasi medan magnetik yang terukur di permukaan (anomali magnetik). 

Secara garis besar anomali medan magnetik disebabkan oleh medan magnetik 

remanen dan medan magnetik induksi. Medan magnet remanen mempunyai 

peranan yang besar terhadap magnetisasi batuan yaitu pada besar dan arah medan 

magnetiknya serta berkaitan dengan peristiwa kemagnetan sebelumnya sehingga 

sangat rumit untuk diamati. Anomali yang diperoleh dari survei merupakan hasil 

gabungan medan magnetik remanen dan induksi, bila arah medan magnet 

remanen sama dengan arah medan magnet induksi maka anomalinya bertambah 

besar. Demikian pula sebaliknya. Dalam survei magnetik, efek medan remanen 

akan diabaikan apabila anomali medan magnetik kurang dari 25% medan magnet 

utama bumi (Telford, 1990), sehingga dalam pengukuran medan magnet berlaku: 

ALMT HHHH



 

dimana, TH


 adalah medan magnet total bumi, AH


 adalah medan magnet anomali, 

MH


adalah medan magnet utama bumi, LH


 adalah medan magnet luar. 

3.12.1 Suseptibilitas Batuan 

Harga  suseptibilitas (k) ini  sangat  penting  di  dalam  pencarian  benda  

anomali karena  sifat  ferromagnetik  untuk  setiap  jenis  mineral  dan  batuan  

yang  berbeda antara satu dengan lainnya. Nilai (k) pada batuan semakin besar 

(73) 
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jika dalam batuan tersebut semakin banyak dijumpai mineral-mineral bersifat 

magnetik. Berdasarkan nilai (k) dibagi menjadi kelompok-kelompok jenis 

material dan batuan peyusun litologi bumi, yaitu; 

3.12.2 Diamagnetik 

Dalam batuan diamagnetik atom–atom pembentuk batuan mempunyai kulit 

elektron berpasangan dan mempunyai spin yang berlawanan dalam tiap pasangan. 

Jika mendapat medan magnet dari luar orbit, elektron tersebut akan berpresesi 

yang menghasilkan medan magnet lemah yang melawan medan magnet luar tadi.  

Mempunyai suseptibilitas (k) negatif dan kecil dan Suseptibilitas (k) tidak 

tergantung dari pada medan magnet luar. Contoh : bismuth, grafit, gipsum, 

marmer, kuarsa, garam. 

Tabel 1. Suseptibilitas material diamagnetisme (Telford, 1990) 

 

Material Diamagnetism (x 10
-5

) 

Bismut -16.6 

Karbon (Berlian) -2.1 

Karbon (Grafit) -1.6 

Tembaga -1.0 

Timbal -1.8 

Mercuri -2.9 

Perak -2.6 

Air -0.91 



55 

 

 

 

3.12.3 Paramagnetik 

Di dalam paramagnetik terdapat kulit elektron terluar yang belum jenuh 

yakni ada elektron yang putarannya tidak berpasangan dan mengarah pada arah 

putaran yang sama.  

Jika terdapat medan magnetik luar, putaran tersebut berpresesi 

menghasilkan medan magnet yang mengarah searah dengan medan tersebut 

sehingga memperkuatnya. Akan tetapi momen magnetik yang terbentuk 

terorientasi acak oleh agitasi termal, oleh karena itu bahan tersebut dapat 

dikatakan mempunyai sifat : 

 Suseptibilitas k positif dan sedikit lebih besar dari satu. 

 Suseptibilitas k bergantung pada temperatur. 

Contoh : piroksen, olivin, garnet, biotit, amfibolit dll. 

Tabel 2. Suseptibilitas material paramagnetisme (Telford, 1990) 

Material Paramagnetism (x10
-5

) 

Tungsten 6.8 

Cesium 5.1 

Aluminium 2.2 

Lithium 1.4 

Magnesium 1.2 

Sodium 0.72 
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3.12.4 Ferromagnetik 

Terdapat banyak kulit electron yang hanya diisi oleh suatu elektron 

sehingga mudah terinduksi oleh medan luar. Keadaan ini diperkuat lagi oleh 

adanya kelompok-kelompok bahan berspin searah yang membentuk dipole-dipol 

magnet (domain) mempunyai arah sama, apalagi jika didalam medan magnet luar. 

Mempunyai sifat : 

 Suseptibilitas k positif dan jauh lebih besar dari satu. 

 Suseptibilitas k bergantung dari temperatur. 

Contoh : besi, nikel, kobal, terbium, dysprosium, dan neodymium. 

Ferromagnetik dibagi menjadi dua yaitu; 

1. Antiferromagnetik 

Pada bahan antiferromagnetik domain-domain tadi menghasilkan dipole magnetik 

yang saling berlawanan arah sehingga momen magnetik secara keseluruhan sangat 

kecil. Bahan antiferromagnetik yang mengalami cacat kristal akan mengalami 

medan magnet kecil dan suseptibilitasnya seperti pada bahan paramagnetik 

suseptibilitas k seperti paramagnetik, tetapi harganya naik sampai dengan titik 

curie kemudian turun lagi menurut hukum curie-weiss. Contoh : hematit (Fe2O3). 

2. Ferrimagnetik 

Pada bahan ferrimagnetik domain-domain tadi juga saling antiparalel tetapi 

jumlah dipole pada masing-masing arah tidak sama sehingga masih mempunyai 
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resultan magnetisasi cukup besar. Suseptibilitasnya tinggi dan tergantung 

temperatur. Contoh : magnetit (Fe3O4), ilmenit (FeTiO3), pirhotit (FeS), hematit 

(Fe2O3), ferrite (NiOFe2O3), yttrium (Y3Fe5O12). Berdasarkan proses terjadinya 

maka ada dua macam magnet: 

 Magnet induksi bergantung pada suseptibilitasnya menyebabkan 

anomali pada medan magnet bumi. 

 Magnet permanen bergantung pada sejarah pembentukan batuan 

tadi (Jensen and MacKintosh, 1991). 

Tabel 3. Suseptibilitas batuan dan mineral (Telford, 1990) 

Jenis 
Suseptibilitas X10

3
 (SI) 

Jarak Rata-rata 
Batuan Sedimen 

Dolomit 0 – 0,9 0,1 

Batugamping 0 – 3 0,3 

Batupasir 0 – 20 0,4 

Serpih 0,01 – 15 1,6 

Batuan 

Metamorf 
    

Amphibolite   0,7 

Sekis 0,3 – 3 1,4 

Filit   1,5 

Gnes 0,1 – 25   

Kuarsit   4 

Serpentine 3 – 17   

Sabak 0 – 35 6 

Batuan Beku     

Granit 0 – 50 2,5 

Riolit 0,2 – 35   
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Dolorit 1 – 35 17 

Augite-syenite 30 – 40   

Olivine-diabase   25 

Diabase 1 – 160 55 

Porfiri 0,3 – 200 60 

Gabro 1 – 90 70 

Basal 0,2 – 175 70 

Diorit 0,6 – 120 85 

Piroksenit   125 

Peridotit 90 – 200 150 

Andesit   160 

Jenis Suseptibilitas X10
3
 (SI) 

Mineral-mineral Jarak Rata-rata 

Grapit   0,1 

Kuarsa   -0,01 

Batu garam   -0,01 

Anhidrit gypsum   -0,01 

Kalsit 
-0,001 – -

0,01 
  

Batubara   0,02 

Lempung   0,2 

Kalkofirit   0,4 

Siderit 1 – 4   

Pirit 0,05 – 5 1,5 

Limonit   2,5 

Arsenopirit   3 

Hematit 0,5 – 35 6,5 

Kromit 3 – 110 7 

Franklinit   430 

Firhotit 1 – 0,006 1500 

Ilmenit 300 – 3500 1800 

Magnetit 
1,2 – 

0,00192 
6000 
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3.13 Reduksi Ke Kutub (reduced to pole) 

Proses yang dilakukan untuk menghilangkan gangguan dalam objek 

magnetik (dwikutub) atau dikenal dengan gangguan kutub, yang akan di 

transformasikan menjadi (satu kutub). Reduksi ke kutub adalah salah satu filter 

pengolahan data magnetik untuk menghilangkan pengaruh sudut inklinasi 

magnetik. Filter tesebut diperlukan karena sifat dipole anomali magnetik 

menyulitkan interpretasi data  lapangan yang umumnya masih berpola asimetrik. 

Gambar 19. megilustrasikan mengenai pembagian variasi inklinasi dari kutub 

utara (+90) sampai kutub selatan (-90) dan nilai inklinasi (0) terdapat di equator. 

 

 
Gambar 21. Variasi inklinasi global yang ditentukan oleh acuan model 

international geomagnetic reference field (IGRF) (NOAA, 2010). 
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3.14 Kontinuasi Ke Atas (upward continuation) 

Suatu proses pengubahan data medan potensial yang diukur pada suatu 

bidang permukaan, menjadi data yang seolah-olah diukur pada bidang permukaan 

lebih ke atas disebut kontinuasi ke atas. Metode ini juga merupakan salah satu 

metode yang sering digunakan karena dapat mengurangi efek dari sumber anomali 

dangkal, yang diilustrasikan pada Gambar 22. 

 

 

 

Gambar 22. Ilustrasi kontinuasi ke atas (Telford, 1990) 

Perhitungan harga medan potensial di setiap titik observasi pada bidang 

hasil kontinuasi (Z-) dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut 

(Telford, 1990): 

 (     )   
| |

  
 ∫ ∫

 (        )

  
      

 

  

 

  

 

Dimana, Z(x, y, z) adalah harga medan potensial pada bidang kontinuasi 

(pengangkatan, z adalah jarak atau ketinggian pengangkatan, Z(x’, y’, z’) adalah 

harga medan potensial pada bidang observasi sebenarnya (z=0), dan R=(|x-x’|
2
+|y-

y’|
2
+z

2
). Dalam penerapan persamaan-persamaan yang masih dalam bentuk 

domain spasial sulit untuk diimplementasikan karena harus diketahui dengan pasti 

harga medan potensial disetiap titik pada bidang hasil pengangkatan. 

(74) 
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Henderson (1960) memberikan persamaan empiris yang lebih sederhana 

untuk kontinuasi ke atas (upward continuation) berikut: 

 (  )  ∑ (  )̅̅ ̅̅ ̅̅   (    )

  

   

 

Dimana: 

Z(-h) = Medan potensial pada posisi h (hasil kontinuasi), 

Z(ri) = Rata-rata medan potensial pada jarak r untuk Z=0, 

K(ri,h) = Koefisien kontinuasi ke atas, 

Tabel 4. Koefisien kontinuasi ke atas (Telford, 1990) 

i ri K(ri,1) K(ri,2) K(ri,3) K(ri,4) K(ri,5) 

0 0 0.11193 0.04034 0.01961 0.01141 0.00742 

1 1 0.32193 0.12988 0.06592 0.03908 0.02566 

2 √2 0.06062 0.07588 0.05260 0.03566 0.02509 

3 √5 0.15206 0.14559 0.10563 0.07450 0.04611 

4 √8 0.05335 0.07651 0.07651 0.05841 0.07784 

5 √13 0.06556 0.09902 0.10226 0.09173 0.11986 

6 5 0.06650 0.11100 0.12921 0.12921 0.16159 

7 √50 0.05635 0.10351 0.13635 0.15474 0.14106 

8 √136 0.03855 0.07379 0.10322 0.12565 0.09897 

9 √274 0.02273 0.04464 0.06500 0.08323 0.09897 

10 25 0.03015 0.05998 0.08917 0.11744 0.14458 

 

3.15 Pembentukan Mineral Bijih 

Proses terjadinya cebakan bahan galian bijih besi berhubungan erat dengan 

adanya peristiwa tektonik pra-mineralisasi. Akibat peristiwa tektonik, 

(75) 
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terbentuklah struktur sesar, struktur sesar ini merupakan zona lemah yang 

memungkinkan terjadinya magnetisme, yaitu intrusi magma menerobos batuan 

tua. Akibat adanya kontak magmatik ini, terjadilah proses rekristalisasi, alterasi, 

mineralisasi, dan penggantian (replacement) pada bagian kontak magma dengan 

batuan yang diterobosnya, seperti yang ditampilkan pada Gambar 23. 

Endapan-endapan mineral yang muncul sesuai dengan bentuk asalnya 

disebut dengan endapan primer (hypogen). Jika mineral-mineral primer telah 

terubah melalui pelapukan atau proses-proses luar (superficial processes) disebut 

dengan endapan sekunder (supergen). 

Kerak bumi terdiri dari batuan-batuan beku, sedimen, dan metamorfik. 

Pengertian bijih adalah endapan bahan galian yang dapat diekstrak mineral 

berharganya secara ekonomis, dan bijih dalam suatu endapan ini tergantung pada 

dua faktor utama, yaitu tingkat terkonsentrasi (kandungan logam berharga pada 

endapan), letak serta ukuran (dimensi) endapan. 

Untuk mencapai kadar yang ekonomis, mineral-mineral bijih atau 

komponen bahan galian yang berharga terkonsentrasi secara alamiah pada kerak 

bumi sampai tingkat minimum yang tertentu tergantung pada jenis bijih atau 

mineralnya.  

Batuan merupakan suatu bentuk alami yang disusun oleh satu atau lebih 

mineral, dan kadang-kadang oleh material non-kristalin. Kebanyakan batuan 

merupakan heterogen (terbentuk dari beberapa tipe/jenis mineral), dan hanya 

beberapa yang merupakan homogen. 
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Gambar 23. Terdapatnya endapan mineral bijih (Gocht, 1988) 

3.16 Proses Pembentukan Endapan Mineral Primer 

Pembentukan bijih primer secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi lima 

jenis endapan, yaitu: 

1. Fase Magmatik Cair 4.    Fase Hidrotermal 

2. Fase Pegmatitik 5.    Fase Vulkanik 

3. Fase Pneumatolitik  

 

3.17 Pemisahan Anomali Regional-Residual  

Anomali Bouguer  dan Anomali Magnetik merupakan gabungan dari 

anomali regional dan residual. Untuk mendapatkan anomali regional, salah satu 

metode yang dapat dilakukan adalah polinomial trend surface analysis (TSA). 

Anomali residual didapat dari mengurangkan anomali terhadap anomali regional. 

Polinomial trend surface analysis ini digunakan untuk mendapatkan anomali 

residual yang berfrekuensi tinggi yang terdapat pada daerah penelitian, dimana 

biasanya anomali ini tidak begitu menonjol pada peta anomali, karena masih 

dipengaruhi oleh anomali regional yang memiliki frekuensi rendah (Kadir, 1991). 
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Anomali regional didapat dari persamaan polinomial orde n. Abdelrahman 

(1985) menyatakan bahwa persamaan polinomial tersebut adalah: 

 (   )     ∑ 
   ∑        

      

   
 

dimana a n-s,s adalah ½ (p+1)(p+2), koefisien p adalah orde pada 

persamaan polinomial 2D, x dan y adalah koordinat, jika persamaan (75) 

dijabarkan untuk persamaan orde 2 menjadi:  

                           
      

  

dimana: i: 1, 2, 3, … , n (jumlah stasiun gravitasi)  

gi: anomali gravitasi  

xi, yi: koordinat stasiun  

c1, …, c6: konstanta polinomial yang akan dicari  

Untuk mengetahui konstanta-konstanta c1 s/d c6, persamaan diatas dapat 

dituliskan dalam bentuk matriks sebagai berikut:  

(

  

 
  

)  (
     

   
     

    
      

   
 

   
      

   
 
)(

  

 
  

) 

Lalu apabila ditulis dalam bentuk matematis secara singkat, akan didapatkan 

persamaan berikut: 

d=Gm   

dimana d adalah vektor dari data input anomali Bouguer, G adalah matriks 

dari koordinat stasiun atau disebut juga matriks kernel, dan m adalah vektor 

konstanta polinomial (model parameter) yang akan dicari. 

Model parameter yang akan dicari terkandung pada elemen-elemen vektor. 

Jika data yang kita miliki sangat ideal (tidak ada error sama sekali) maka 

(75) 

(77) 

(76) 

(78) 
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m dapat ditulis: m=G
-1

d. Namun, semua data pengukuran memiliki error yang 

besarnya bervariasi. Oleh karena itu, error tersebut harus dimasukkan pada 

persamaan (78), sehingga menjadi:  

d=Gm+   

Solusi regresi linear diupayakan dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat 

dari error ei (Supriyanto, 2007). Dalam formulasi matematika, kuadrat error 

tersebut dinyatakan dengan: 

q = e
T
e= (d-Gm)

T
 (d-Gm ) 

Dimana T merupakan operasi transpose dari matriks. Agar kuadrat error 

minimal, maka persamaan (80) diturunkan terhadap m dan hasilnya harus sama 

dengan nol, seperti yang diturunkan pada persamaan dibawah ini: 

  

  
   

 (                     )

  
   

                      

            

         

Sehingga perhitungan model parameter dinyatakan dengan persamaan: 

             

Persamaan trend surface analysis menunjukkan bahwa semakin besar orde 

polinomial, maka semakin banyak suku matematika dimana suku matematika 

tersebut memiliki kontribusi geologi. Jadi semakin banyak suku matematika, 

batuan semakin heterogen yang berarti semakin dangkal, dan kontur semakin 

tidak smooth. 

(79) 

(80) 

(81) 

(82) 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari tahun 2016 sampai bulan Juli 

2016 di Laboratorium Prosesing dan Pemodelan Data Geofisika Jurusan Teknik 

Geofisika Universitas Lampung. 

Tabel 4.  Jadwal penelitian 

No Kegiatan 
Bulan    

I 

Bulan  

II 

Bulan 

III 

Bulan 

IV 

Bulan  

V 

1 Kajian pustaka 
         

2 Pengolahan data 
         

3 
Survey Ground 

Checking Geology 

     

3 Penyusunan laporan 
         

 

4.2. Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian: 

 Data Metode Gayaberat dan Metode Magnetik serta data permukaan geologi 

 Laptop Toshiba Sattelite  M840 
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 Lembar Peta Anomali Bougeur Lengkap Lampung 

 Lembar Peta Geologi Tanjung Karang 

 Software Surfer version 13, Global Mapper v.17, Microsoft Excel 2010 

 Software Numeri, Fortran Powerstation, Grav3D, Voxler, ArcGis, Geosoft. 

 

4.3 Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur pelaksanaan penelitian ini, yakni : 

 

4.3.1 Pengolahan Data 

Pengolahan data anomali dilakukan dengan sedemikian rupa secara teliti 

untuk menghindari efek anomali dari komponen yang tidak dikehendaki dengan 

menerapkan Koreksi dan Reduksi data. Intinya adalah anomali yang akan dibuat 

model bawah permukaan merupakan anomali yang diakibatkan oleh anomali yang 

sebenarnya dari respon bawah permukaan yang terukur. 

 

4.3.2 Filtering Data Anomali  

1. Analisis Spektrum 

Analisis spektrum dilakukan untuk mengestimasi lebar jendela (digunakan 

pada moving average) serta estimasi kedalaman anomali. Analisis spektrum 

dilakukan dengan cara mentransformasi Fourier lintasan yang telah ditentukan 

pada peta kontur. 

Secara umum, suatu transformasi Fourier adalah menyusun kembali/mengurai 

suatu bentuk gelombang sembarang ke dalam gelombang sinus dengan frekuensi 

bervariasi dimana hasil penjumlahan gelombang-gelombang sinus tersebut adalah 

bentuk gelombang aslinya. 
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2. Pemisahan Anomali Regional - Residual 

Pada dasarnya data anomali yang terukur di permukaan merupakan 

gabungan dari berbagai macam sumber dan kedalaman anomali yang ada di 

bawah permukaan dimana salah satunya merupakan target event.  Untuk 

kepentingan interpretasi, target event harus dipisahkan dari event lainnya. Target 

event  dapat berada di zona yang dangkal (residual) atau zona yang  dalam 

(regional), (Sarkowi, 2011). 

Peta penyebaran anomali regional merupakan tampilan hasil pengolahan 

atau hasi penyaringan data anomali. Penyaringan ini dilakukan untuk menunjukan 

efek atau respon anomali dalam, sehingga anomali regional ini dapat diamati 

anomali daerah secara umum/regional.  

Peta penyebaran anomali residual merupakan tampilan data hasil pengurangan 

data anomali yang merupakan gabungan respon anomali dangkal dan dalam 

dengan data anomali regional respon anomali dalam, sehingga pada peta 

penyebaran anomali residual ini, dapat diamaiti efek atau respon anomali dangkal. 

 

4.3.3 Pemodelan Bawah Permukaan 

Pemodelan bawah permukaan dalam peneltian ini dilakukan melalui proses 

Inverse Modelling atau pemodelan berkebalikan. Inverse Modelling adalah 

pemodelan berkebalikan dengan pemodelan ke depan. Pemodelan inversi berjalan 

dengan cara suatu model dihasilkan langsung dari data. Pemodelan jenis ini sering 

disebut data fitting atau pencocokan data karena proses di dalamnya dicari 

parameter model yang menghasilkan respon yang cocok dengan data geologi 

permukaan. 
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4.4 Diagram Alir Penelitian 

Adapun diagram alir dari penelitian ini adalah : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 24. Diagram alir penelitian 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Analisis data dari anomali bouguer dan anomali magnet total 

menunjukkan hasil sebagai berikut: 

a. Anomali tinggi pada data gayaberat (Anomali Bouguer) terdapat 

pada rentang 26 – 34 mgal, sedangkan anomali tinggi pada data 

magnetik (anomali magnet total) terdapat pada rentang 0 – 700 nT 

yang menunjukkan adanya kesesuaian terhadap sebaran zonasi 

batuan granit yang terlihat pada peta geologi regional. 

2. Analisis spektrum yang dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut: 

a. Batas anomali regional berada pada kedalaman 33.503 m atau 

sekitar 30 km, diinterpretasikan sebagai kedalaman 

ketidakselarasan (diskontinuitas) Moho. 

b. batas anomali residual berada pada kedalaman 5.017,4 m atau 

sekitar 5 km, yang diinterpretasikan sebagai kedalaman basement  

batuan beku Tersier - paleozoikum. 
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3. Analisis kualitatif dan kuantitaif model 3D, menunjukan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Intrusi batuan pada formasi Tejg terjadi dimulai pada batas kedalaman 

regional yaitu ± 30 Km yang terus menerobos sampai batas kedalaman 

residual yaitu ± 5000 m dibawah mean sea level. Batas - batas 

kedalaman ini memiliki kesesuain terhadap nilai analisis spektrum. 

b. Estimasi volume batuan granit dilakukan dalam 2 kisaran kedalaman, 

dimana kedalaman 0 m s/d 300 m sebesar ± 65 miliar m
3
, sedangkan 

estimasi volume batuan granit pada kedalaman 300 m s/d 5.000 m 

sebesar ± 394 miliar m
3
. Namun, nilai estimasi volume yang diambil 

berada pada kedalaman 0 s/d 300 m, hal ini dianggap sebagai sumber 

daya alam yang layak di eksploitasi. 

 

6.2. Saran 

 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, informasi yang 

diperoleh masih bersifat umum dan luas. Sehingga perlu dilakukan penelitian 

lanjutan dengan jumlah sebaran data yang lebih rapat agar kontars anomali yang 

diperoleh lebih jelas sehingga tingkat ambiguitas yang tinggi dalam penelitian ini 

dapat diminimalisir. Pemetaan geologi lembar Tanjung Karang ini pun perlu 

dilakukan pembaharuan data, sehingga akurasi pemetaan geologipun mampu lebih 

akurat dalam menentukan batas-batas batuan yang ada. 
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