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ABSTRACT 

 

DELINIATIONS OF HIDROKARBON SUB-BASIN USING 

SHD (SECOND HORIZONTAL DERIVATIVE) AND SVD 

(SECOND VERTICAL DERIVATIVE) BASED ON D GRAVITY 

AND SEISMIC DATA 
 

 
By 

WURI ANDARI 

Gravity method generally can read the difference of rock density to identify 

subsurface structures. This research was conducted in Riau area with the aim of 

knowing fault and subsurface structure, and determining sub-basin boundary. Data 

processing was done by using spectral analysis, SHD and SVD analysis, and 2D 

modeling then later correlated with seismic section to find out the subsurface 

structure of research area. The results showed that the bouguer anomaly value had 

a range between 5.6 mGal to 33.2 mGal with a surface density of 1.95 g / cc. High 

anomaly were in the eastern region and low anomaly were in the NW - SE 

trending region. 6 low anomalies indicated as a sub-basin pattern were separated 

by a relatively high altitude area of North West Southeast. The average residual 

anomaly depth was about 2.3 km. Based on the 2D subsurface modeling results, 

there was layer structure from the youngest to eldest that were alluvial deposits, 

Petani Formation, Sihapas group and granitic rock as the base rock. The projected 

subsurface section to surface showed 5 sub-basins with basin width 4-12 km 

located in the sub-basin and fault indication area. 
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ABSTRAK 

 

IDENTIFIKASI BATAS SUB-CEKUNGAN HIDROKARBON 

MENGGUNAKAN ANALISIS SHD (SECOND HORIZONTAL 

DERIVATIVE) DAN SVD (SECOND VERTICAL DERIVATIVE) 

BERDASARKAN KORELASI DATA  

GAYABERAT DAN SEISMIK  
 

 
Oleh 

WURI ANDARI 

Metode gayaberat secara umum dapat membaca perbedaan densitas batuan untuk 

mengidentifikasi struktur bawah permukaan. Penelitian ini dilakukan di daerah 

Riau dengan tujuan mengetahui  struktur sesar, struktur bawah permukaan dengan 

pemodelan 2D dan  menentukan batas sub-cekungan. Pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan analisis spektral, analisis SHD dan SVD serta pemodelan 

2D yang dikorelasikan dengan penampang seismik untuk mengetahui struktur 

bawah permukaan daerah  penelitian. Hasil penelitian menunjukkan  nilai anomali 

bouguer daerah penelitian memiliki  rentang nilai antara 5.6 mGal hingga 33.2 

mGal dengan densitas rata-rata permukaan sebesar 1.95 gr/cc. Anomali tinggi 

berada pada daerah bagian timur dan anomali rendah berada pada daerah berarah 

NW – SE.  Banyaknya anomali rendah yang diindikasikan  sebagai pola sub-

cekungan berjumlah 6 yang dipisahkan oleh daerah tinggian yang  relatif tegas 

berarah Tenggara Baratlaut. Kedalaman rata-rata anomali residual berkisar 2.3 

km, bedasarkan hasil pemodelan 2D bawah permukaan terdapat struktur lapisan 

dari yang termuda yaitu  endapan alluvial, Formasi Petanie, Sihapas grup dan  

batuan  granit sebagai batuan dasarnya. Penampang bawah permukaan  yang 

diproyeksikan ke atas permukaan menunjukan  adanya 5 sub-cekungan dengan 

lebar cekungan antara 4 – 12 km yang terletak di daerah  indikasi sub-cekungan 

dan indikasi sesar daerah penelitian. 

  

Kata Kunci: Gayaberat, Analisis Spektral, SHD, SVD, Forward Modelling, 

Korelasi Seismik.       
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu Negara yang yang memiliki potensi dalam 

eksplorasi minyak bumi. Posisi geologis Indonesia yang berada pada 

pertemuan tiga lempeng aktif  dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia di bagian 

selatan, Lempeng Euro-Asia di utara, dan Lempeng Pasifik di sebelah timur. 

Adanya tumbukan antar lempeng menyebabkan terjadinya cekungan pada 

daerah bawah permkaan bumi salah satunya yaitu sekungan Sumatra tengah 

yang terbentuk karena subduksi Lempeng Samudera Hindia yang 

menunjam ke bawah Lempeng Benua Eurasia yang karenanya cekungan 

ini memiliki potensi menjadi reservoir minyak bumi. 

 

Minyak bumi menduduki posisi yang  penting  dalam pemenuhan energi 

dalam negeri dan sebagai pemasok devisa nasional dan diproyeksikan 

menjadi sumber pemasukan  yang  besar  pada  bagian penerimaan negara 

(Suliantoro dan Susantoro, 2013). Mengingat minyak bumi merupakan salah 

satu sumberdaya alam yang tidak dapat diperbahrui maka perlu dilakukan 

explorasi sub-cekungan sehingga  pemenuhan kebutuhan energy terhadap 

minyak bumi dapat dipenuhi.  

 

Metode Gayaberat merupakan salah satu metode yang ada dalam  geofisika 
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yang didasarkan pada variasi medan gravitasi akibat variasi rapat massa 

batuan di bawah permukaan sehingga dalam pelaksanaannya yang diselidiki 

adalah perbedaan medan gravitasi dari suatu titik observasi terhadap titik 

observasi lainnya (Sarkowi, 2008). Dengan melakukan penelitian 

menggunakan metode gayaberat diharapkan dapat mengetahui pola sub-

cekungan, informasi batas cekungan, struktur dan  pola tinggian (Basement 

High) serta struktur bawah permukaan suatu daerah ekplorasi.  

Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan metode Gayaberat untuk studi 

lapangan awal yaiu menentukan batas sub-cekungan hidrokarbon guna 

menzonasi  daerah berindikasi prospek migas sehingga dalm studi selanjutnya 

dapat memfokuskan pada daerah-daerah yang diindikasikan sebagai zona 

prospek produktif saja.  

Berdasarkan (Lawton dan Isaac, 2007) Penggabungan kedua metode antara 

gayaberat dan seismik pada penelitian stadi kasus Kanada menyatakan  antara 

kesesuaian model seismik dan model gayaberat, metode gayaberat dalam hal 

eksplorasi dapat menentukan daerah  salt, high velocity carbonater dan 

volcanic yang kurang dapat diintepretasi oleh seismik secara baik sehingga 

integrasi Gayaberat dan Seismik menghasilkan intepretasi geologi bawah 

permukaan yang optimal dibidang geometri struktur yang kompleks.  

Keakuratan dalam penentuan struktur bawah permukaan dapat dikakuan 

dengan menggabungkan beberapa metode agar hasil pemodelan bawah 

permukaan dapat diintepretasikan dengan jelas. Salah satu metode yang baik 

untuk mengkonfirmasi strukturbawah permukaan yaitu dengan 
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menggabungkan anomali gayaberat dan section seismik yang terintegrasi 

untuk menentukan batas sub-cekungan sehingga pada eksplorasi lanjutan 

dapat terfokus pada daerah-daerah yang diindikasikan sebagai zona prospek 

saja. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi zona patahan berdasarkan analisis SHD (Second 

Horizontal Derivative) dan SVD (Second Vertical Derivative). 

2. Membuat model bawah permukaan daerah penelitian menggunakan 

korelasi data anomali gayaberat dan seismik. 

3. Menentukan litologi bawah permukaan daerah penelitian. 

4. Menentukan  batas cub-cekungan pada daerah penelitian. 

 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Gayaberat yang didapat merupakan data citra satelit berupa nilai 

FAA (Free Air Corection). 

2. Analisis zona patahan dilakukan dengan metode SHD (Second Horizontal 

Derivative) dan SVD (Second Vertical Derivative). 

3. Korelasi struktur geologi bawah permukaan dilakukan menggunakan 

section seismik yang telah terintepretasi (*PNG). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Geologi  Regional  Cekungan  Sumatera Tengah 

Secara fisiografi, daerah penelitian berada pada Cekungan Sumatera 

Tengah. Cekungan Sumatera Tengah merupakan cekungan busur 

belakang yang berkembang di sepanjang tepi barat dan selatan Paparan 

Sunda terletak di Baratdaya Asia Tenggara. Cekungan ini terbentuk 

akibat subduksi Lempeng Samudera Hindia yang menunjam ke bawah 

Lempeng Benua Eurasia pada awal Tersier (Eosen-Oligosen) dan 

merupakan seri dari struktur half graben yang terpisah oleh blok horst. 

Cekungan ini berbentuk asimetris berarah Baratlaut-Tenggara. Bagian 

yang terdalam terletak pada bagian Baratdaya dan melandai ke arah 

Timurlaut. Pada beberapa bagian half graben ini diisi oleh sedimen 

klastik non-marine dan sedimen danau (Eubank dan Makki, 1981). 

 

Cekungan ini terbentuk akibat posisi tumbukan yang menyudut dengan 

arah N60ºE antara lempeng benua Eurasia dengan lempeng samudera 

Hindia di Sumatra selama Miosen. Geometri dari cekungan ini berbentuk 

asimetri dengan bagian terdalamnya berada di Baratdaya yang semakin 

melandai ke arah Timurlaut (Mertosono dan Nayoan, 1974). Produk lain 
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yang dihasilkan oleh interaksi kedua lempeng ini adalah unit fisiografi 

sejajar yang berarah Baratlaut, berupa busur kepulauan di sepanjang 

muka pantai barat daya Sumatera, cekungan muka busur Nias, busur 

volkanik Barisan, cekungan belakang busur, dan zona sesar Sumatera atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan Sesar Semangko. Unit fisiografi 

dengan arah Baratlaut ini merupakan fenomena pada zaman Kenozoikum 

Akhir yang menghasilkan Busur Asahan dengan arah Timurlaut (N-NE), 

Tinggian Lampung dan Tinggian Tigapuluh yang berarah Timur-

Timurlaut (E-NE).  

 
Gambar 1. Elemen tektonik yang mempengaruhi Cekungan Sumatera 

Tengah (Heidrick dan Aulia, 1993) 

 

Busur dan tinggian ini bergabung secara efektif membagi daratan 

Sumatera menjadi Cekungan Sumatera Utara, Cekungan Sumatera 

Tengah, dan Cekungan Sumatera Selatan (Gambar 1). Cekungan 
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Sumatera Tengah di sebelah Baratdaya dibatasi oleh pengangkatan Bukit 

Barisan, di sebelah Baratlaut oleh Busur Asahan, di sebelah Tenggara 

dibatasi oleh Tinggian Tigapuluh, dan di sebelah Timurlaut oleh Kraton 

Sunda. 

 

B. Struktur Regional 

Tektonik Cekungan Sumatera Tengah, seperti halnya cekungan-

cekungan lainnya di Sumatera tidak terlepas dari pengaruh interaksi 

lempeng, yaitu subduksi Lempeng Samudera Hindia kebawah tepi 

Lempeng Sunda. Cekungan Sumatera Tengah terbentuk karena adanya 

penunjaman secara miring (oblique subduction) Lempeng Samudera 

Hindia ke bawah Lempeng Benua Asia. Penunjaman ini mengakibatkan 

terjadinya gaya tarikan pada Cekungan Sumatera Tengah yang 

merupakan cekungan belakang busur (Heidrick dan Aulia, 1993) 

(Gambar 2). Cekungan Sumatera Tengah juga mengalami gaya tektonik 

kompresi yang dihasilkan oleh suatu sistem sesar mendatar menganan 

akibat dari oblique subduction di bagian barat dan barat daya Sumatera. 

Sistem sesar mendatar menganan tersebut dicirikan oleh adanya 

kenampakan flower structure, en echelon fault dan fold yang terlihat 

pada rekaman seismik.  
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Heidrick dan Aulia (1993) membahas secara lebih rinci tentang 

perkembangan tektonik di Cekungan Sumatera Tengah dengan membagi 

sesar dan lipatan yang ada menjadi 4 tahap deformasi, yaitu F0, F1, F2, 

dan F3 (Gambar 3). 

 

Struktur geologi di Cekungan Sumatera Tengah terbentuk dari beberapa 

fase yang berbeda, mulai dari Mesozoikum sampai akhir zaman Tersier. 

Pada kurun Mesozoikum Tengah terjadi deformasi yang menyebabkan 

batuan Paleozoikum termetamorfkan, terpatahkan, terlipatkan dan disertai 

intrusi granit. Pada Kapur Akhir sampai Tersier Awal terbentuk struktur 

akibat gaya tarik dan menghasilkan graben- graben berarah relatif Utara-

Selatan (De Coster, 1974). 

Pada pra-Tersier, terjadi deformasi pada basement (episode F0) yang 

menyebabkan adanya sesar-sesar berarah Utara-Selatan, Baratlaut-

Tenggara, dan Timurlaut-Baratdaya (Gambar 4). Penyebab dari 

deformasi ini masih belum diketahui secara baik. Cekungan Sumatera 

Tengah memiliki batuan dasar Pra-Tersier yang dangkal, sehingga 

sedimen yang menutupinya sangat mudah dipengaruhi oleh tektonik 

batuan dasar dan banyak dijumpai struktur. 
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Gambar 3. Perkembangan Tektonik Tersier  Daerah Cekungan Sumatera 

Tengah (Heidrick dan Aulia, 1993) 

 

Pada kala Eosen-Oligo sen terjadi deformasi ekstensional (episode F1) 

dengan arah ekstensi Barat-Timur ± 20o, yang mengakibatkan reaktivasi 

struktur-struktur tua yang terbentuk sebelumnya (F0). Episode F1 terjadi 

pada waktu 50-26 Ma dan menghasilkan geometri horst dan graben. 

Pada saat yang sama terjadi pengendapan. 
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Gambar 4. Peta pola struktur utama dan kontur struktur batuan dasar 

Cekungan Sumatera Tengah  (Heidrick dan Aulia, 1993) 

 

Pada kala Miosen Awal terjadi fase amblesan (sag phase) (episode F2) 

diikuti oleh pembentukan sesar mendatar menganan secara regional dan 

pembentukan transtensional fracture zone (Gambar 5). Sesar-sesar yang 

terbentuk berarah relatif Baratlaut-Tenggara. Berkembang sesar mendatar 

menganan pada sesar-sesar tua yang berarah Utara-Selatan. Akibat sesar 

mendatar menganan, maka pada sesar-sesar tua yang berarah Timurlaut-

Baratdaya mengalami transtensional, sehingga terbentuk normal fault, 

graben, dan half graben, lalu pada sesar-sesar yang berarah Baratlaut- 

Tenggara mengalami transpressional. Episode F2 terjadi bersamaan 

pengendapan Kelompok Sihapas, yaitu antara 26-13 Ma. 

 

Pada kala Miosen Tengah terjadi gaya kompresi (episode F3) yang 
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menghasilkan struktur reverse dan thrust fault sepanjang jalur sesar 

mendatar yang terbentuk sebelumnya. Proses kompresi ini bersamaan 

dengan pembentukan sesar mendatar menganan di sepanjang Bukit 

Barisan. Struktur yang terbentuk  umumnya berarah Baratlaut-Tenggara. 

Pembentukan struktur ini disertai dengan pengendapan Formasi Petani 

dan Formasi Minas, mulai 13 Ma hingga saat ini.  

 

Gerakan menunjamnya Lempeng Samudera India terhadap Lempeng 

benua Eurasia (di kawasan Sumatera) dianggap telah menghasilkan gerak 

pengangkatan terakhir dari Pengunungan Barisan serta juga telah 

menyebabkan adanya sesar-sesar mendatar menganan sepanjang 

pengunungan ini. Gejala struktur yang paling menonjol di cekungan 

sedimen Tersier tersebut di atas adalah lipatan-lipatan dan sesar-sesar 

yang berarah Baratlaut-Tenggara yang berkaitan dengan gejala kompresi. 
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Gambar 5. Kerangka struktur geologi fase F2 dan fase F3 di Cekungan 

Sumatera Tengah  (Heidrick dan Aulia, 1996) 

 

Sedangkan menurut De Coster (1974) deformasi Sumatra dibagi dalam 3 

episode orogenesa, yaitu : 

1. Orogenesa Mesozoikum Tengah menyebabkan batuan yang berumur 

Paleozoikum dan Mesozoikum terpatahkan, telipatkan, dan 

termetamorfkan menjadi blok-blok struktur dan diintrusi oleh batolit 

granit. Orogenesa ini terjadi akibat subduksi lempeng Samudra Hindia 

terhadap lempeng Eurasia pada waktu yang sama. 

2. Tektonik berumur Kapur Akhir sampai Tersier Awal terjadi ketika 
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gaya regangan utama membentuk graben dan blok-blok patahan. Arah 

umum patahan dan graben adalah NNW-SSE. 

3. Orogenesa berumur Plio-Plistosen sebagai akibat tumbukan lempeng 

Samudra Hindia dengan lempeng Eurasia dan menghasilkan sesar-sesar 

utama mendatar menganan yang mendominasi kenampakan struktur di 

Cekungan Sumatra Tengah. 

 

Kesimpulan yang dihasilkan oleh kedua peneliti ini relatif sama. 

Perbedaannya terletak pada penentuan umur-umur kejadian tektonik. 

Heidrick dan Aulia (1993) menganggap pembentukan sesar geser 

menganan Sumatra terjadi pada awal Miosen. Sedangkan menurut de 

Coster, pembentukan sesar geser menganan di Sumatra terjadi pada umur 

yang lebih muda, yaitu pada Plio-Plistosen. Selain itu Heidrick dan Aulia 

membahas lebih detil mengenai hubungan kejadian tektonik yang ada 

dengan pola pengendapan di Cekungan Sumatra Tengah. 

 

C. Stratigrafi Regional 

Sejarah geologi Cekungan Sumatera Tengah sangat dipengaruhi oleh 

sejarah tektoniknya. Oleh karena itu pembahasan mengenai stratigrafi 

Cekungan Sumatera Tengah akan diletakkan dalam kerangka 

tektonostratigrafi (Gambar 7). Cekungan Sumatera Tengah dibagi 

menjadi empat unit stratigrafi. Urutan tersebut (dari tua- muda) menurut 

(Eubank dan Makki,1981; Heidrick dan Aulia, 1993), yaitu: 

 



 

 

14 
 

 

1. Batuan  Dasar (Basement) 

Batuan dasar berumur pra-Tersier ini terbagi menjadi tiga satuan 

litologi (Gambar 6) yaitu: Mallaca Terrane, Mutus Assemblage, Kualu 

Terrane dan Mergui Terrane (Eubank dan Makki, dalam Heidrick 

dan Aulia, 1993), dan terdapat pula Pre-Tertiary Granitic Intrusion. 

a. Mallaca Terrane disebut juga Kelompok Kuarsit yang terdiri dari 

kuarsit, argilit, batugamping kristalin, pluton-pluton granit, dan 

granodiorit berumur Yura. Kelompok ini dijumpai pada coastal 

plain yaitu di bagian Timurlaut. 

b. Mutus Assemblages (Kelompok Mutus), merupakan zona suture 

yang memisahkan antara Mallaca Terrane dan Mergui Terrane. 

Kumpulan Mutus ini terletak di sebelah Baratdaya dari coastal 

plain dan terdiri dari baturijang radiolaria, meta-argilit, serpih 

merah, lapisan tipis batugamping, dan batuan beku basalt. 

c. Mergui Terrane, kelompok ini terletak di bagian Barat dan 

Baratdaya dari Kelompok Mutus. Kelompok ini tersusun oleh 

greywacke, pebbly-mudstone dari Formasi Bohorok, serta kuarsit. 

Kemudian ada juga argilit, phyllite, batugamping, dan tuff dari 

Formasi Kluet, serta sandstone-shale. Lalu terdapat juga Alas 

limestone. 

d. Kualu Terrane, kelompok ini terletak di bagian Baratlaut dari 

Kelompok Mergui, berumur Perm-Karbon, tersusun oleh filit, 

sabak, tuff, dan batugamping. 

e. Pre-Tertiary Granitic Intrusion. 
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Gambar 6. Peta distribusi basement Cekungan Sumatera Tengah (Pertamina 

BPPKA, 1996) 

 

2. Kelompok Pematang 

Kelompok Pematang menumpang secara tidak selaras diatas batuan 

dasar. Sedimen-sedimen pada kelompok ini umumnya diendapkan 

pada lingkungan danau, sungai dan delta. Kelley, Mertani dan Williams 

(1995) membagi Kelompok Pematang menjadi lima formasi, yaitu: 

Formasi Lower Red Beds, Formasi Brown Shale, Formasi Coal Zone, 

Formasi Lake Fill, dan Formasi Fanglomerate. 

a. Formasi Lower Red Beds, tersusun atas batulumpur (mudstone), 

batulanau, batupasir, dan sedikit konglomerat. Distribusi dari 

formasi ini sangat sulit ditentukan karena sangat terbatasnya 

pemboran dalam. Tetapi ada indikasi formasi ini diendapkan pada 

lingkungan rawa atau danau.  
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b. Formasi Brown Shale, menumpang diatas Formasi Lower Red Beds 

dan dibeberapa tempat menunjukan adanya kesamaan fasies secara 

lateral. Litologi penyusun terdiri dari serpih berlaminasi, kaya 

material organik, berwarna coklat sampai hitam yang 

mengindikasikan diendapkan pada kondisi air tenang. Pada 

cekungan yang lebih dalam dijumpai perselingan batupasir yang 

diperkirakan diendapkan oleh mekanisme arus turbidit. Formasi 

Brown Shale merupakan batuan induk (source rock) di Cekungan 

Sumatera Tengah. 

c. Formasi Coal Zone, dibeberapa tempat ekuivalen secara lateral 

dengan Formasi Brown Shale, tetapi ditempat lain menumpang di 

atasnya. Litologinya berupa serpih, batubara, dan sedikit batupasir. 

d. Formasi Lake Fill, tersusun atas batupasir fluvial dan delta, 

konglomerat, dan serpih endapan danau dangkal. Ketebalan formasi 

ini mencapai 2.000 kaki dengan proses deposisi yang berjalan cepat 

pada sistim fluvio-lacustrine-delta yang kompleks. 

e. Formasi Fanglomerate, tersusun atas batupasir dan konglomerat 

dengan sedikit batulumpur berwarna merah sampai hijau. Formasi 

ini terutama diendapkan sepanjang batas gawir sesar sebagai suatu 

seri sistim endapan alluvial fan. Formasi ini secara vertikal dan 

lateral mengalami transisi menuju Formasi Lower Red Beds, Brown 

Shale, Coal Zone, dan Lake Fill. Ketiga formasi terakhir yaitu Coal 

Zone Formation, Lake Fill Formation, dan Fanglomerat Formation 

disebut juga Formasi Upper Red Beds. 



 

 

17 
 

 

3. Kelompok Sihapas 

Kelompok Sihapas terutama terdiri dari batupasir dengan sedikit 

selingan serpih, lapisan batugamping dijumpai secara lokal di bagian 

bawah. Batupasir dari Kelompok Sihapas mempunyai ukuran butir 

sedang sampai kasar dan merupakan reservoar yang baik. Kelompok 

Sihapas mempunyai pola parasikuen yang menghalus kearah atas dan 

diendapkan mulai dari akhir Oligosen sampai pertengahan Miosen. 

Kelompok Sihapas yang diendapkan secara tidak selaras di atas 

Kelompok Pematang terdiri dari Formasi Menggala, Bangko, 

Bekasap, Duri dan Petanie. Berikut adalah rincian dari formasi- 

formasi dalam Kelompok Sihapas (Pertamina BPPKA, 1996) : 

▪ Formasi Menggala, terdiri dari batupasir halus-kasar dan 

konglomerat serta sedimen-sedimen klastik yang diendapkan pada 

fluvial braided stream dan secara lateral ke arah utara berubah 

menjadi marine deltaic. Pada bagian depocenternya formasi ini 

mempunyai ketebalan lebih dari 9000 kaki. Formasi Menggala 

berubah secara lateral dan vertikal kearah barat menjadi marine 

shale yang termasuk dalam Formasi Bangko sedangkan ke arah 

timur berubah menjadi lingkungan transisi dan laut terbuka yang 

termasuk dalam Formasi Bekasap. 

▪ Formasi Bangko, terdiri dari batulempung yang diendapkan pada 

lingkungan laut terbuka mulai dari lingkungan paparan (shelf) 

sampai delta plain dan batulempung karbonatan dengan 

perselingan batupasir lanauan dan berubah secara lateral menjadi 
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batugamping pada daerah yang sedikit menerima suplai material 

klastik. Formasi Bangko berfungsi sebagai batuan tudung (cap 

rock) bagi batupasir yang ada dibawahnya. Batupasir dalam 

formasi Bangko merupakan reservoar yang bernilai dan telah 

diproduksi di lapangan Petani, Bangko, Menggala dan Pinang. 

Adanya pengaruh lingkungan laut menyebabkan pengendapan 

foraminifera yang berfungsi sebagai penunjuk umur formasi ini 

yaitu Miosen Awal (N1-N2). 

▪ Formasi Bekasap, terdiri dari suatu seri sedimen mulai dari 

lingkungan transisi, laut terbuka dan delta. Litologi terdiri dari 

batupasir glaukonitan, batugamping dan batubara. Batupasir 

mengkasar ke atas dalam delta kompleks Sihapas terbentuk hampir 

di seluruh Paparan Sunda. Batupasir Bekasap merupakan lapisan 

sedimen yang secara merata menutup Sumatera Tengah dan 

akhirnya menutup semua tinggian yang terbentuk sebelumnya. 

Selanjutnya   Formasi   Bekasap   merupakan   reservoar   penting   

dan telah 

diproduksi di lapangan Menggala, Duri, Kotabatak dan Zamrud. 

Kandungan foraminifera menunjukkan umur Miosen Awal (N2-

N3). 

▪ Formasi Duri, merupakan suatu seri batupasir yang terbentuk pada 

lingkungan inner neritic deltaic di bagian utara dan tengah 

cekungan. Seri tersebut dicirikan oleh batupasir berbutir halus 

sampai menengah yang secara lateral menjadi batulempung laut 
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dalam dari Formasi Petanie. Formasi Duri merupakan suatu 

reservoar utama yang telah diproduksi melalui lapangan minyak 

Duri, Bangko, dan Petani. Formasi ini mempunyai tebal lebih dari 

300 kaki dan berumur sekitar Miosen Awal (N3). 

▪ Formasi Petanie, terbentuk dari Formasi Bekasap dan Duri secara 

lateral dan vertikal berubah menjadi batulempung laut dari Formasi 

Petanie yang terbentuk pada lingkungan neritik luar yang 

menunjukkan periode penggenangan maksimum laut di Sumatera 

Tengah. Formasi Petanie merupakan suatu batuan penutup (cap 

rock) regional bagi Kelompok Sihapas. Tebal formasi ini lebih dari 

9000 kaki. Formasi Petanie berumur Miosen Awal-Tengah (NN4-

NN5). Batupasir dalam Formasi Petanie merupakan reservoar yang 

potensial dan telah diproduksi melalui lapangan Bulu South, Beruk 

Northeast, Kotabatak dan Minas. 

 

4. Kelompok Petani 

Kelompok Sihapas ditumpangi oleh Kelompok Petani yang terdiri dari 

Lower Petani yang merupakan endapan laut dan Upper Petani yang 

merupakan endapan laut sampai delta. Formasi Petani diendapkan 

mulai dari lingkungan laut dangkal, pantai dan ke atas sampai 

lingkungan delta yang menunjukkan regresi air laut. Formasi Petani 

terdiri dari batupasir, batu lempung, dan batu pasir gloukonitan dan 

batu gamping yang dijumpai pada bagian bawah dari seri sedimen 

tersebut, sedangkan batubara banyak dijumpai pada bagian atas dan 
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terjadi pada saat pengaruh laut semakin berkurang. 

  

Batupasir mempunyai komposisi dominan kuarsa, berbutir halus sampai 

kasar, pada umumnya tipis-tipis, mengandung sedikit lempung dan 

secara umum mengkasar ke atas. Di beberapa tempat batupasir 

membentuk lensa-lensa dengan penyebaran yang terbatas yang 

menunjukkan pengendapan pada lingkungan offshore bar dan delta 

front/delta lobe sand sejajar dengan pantai purba. Formasi Petani 

secara keseluruhan mempunyai tebal 6000 kaki berumur Miosen 

Akhir-Pliosen Awal  atau N9-N21. Perkiraan umur pada bagian atas 

Formasi Petani kadang-kadang membingungkan karena tidak adanya 

fosil laut. Karena di bawah Formasi Petani terdapat batulempung 

Petanie yang tebal, maka hidrokarbon yang berada pada batupasir 

Petani tidak komersial. Gas biogenik terdapat dalam jumlah yang besar 

dan telah dijadikan target eksplorasi terutama di Lapangan Seng dan 

Segat. 

 

5. Formasi Minas 

Formasi Minas merupakan endapan Kuarter yang diendapkan tidak 

selaras di atas Formasi Petani. Formasi Minas tersusun atas lapisan-

lapisan tipis gravel, pasir lempung dan merupakan endapan-endapan 

alluvial. 
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Gambar 7. Tektonostratigrafi Cekungan Sumatera Tengah (Heidrick dan 

Aulia, 1993) 

  

D. Petroleum  System  Cekungan Sumatera Tengah 

Cekungan Sumatera Tengah menjadi sangat menarik karena di dalamnya 

terkandung potensi minyak bumi yang sangat besar. Hal ini dimungkinkan 

karena cekungan tersebut memiliki syarat-syarat yang cukup untuk 

menghasilkan minyak bumi, yaitu batuan induk (source rock), reservoar 

(reservoir rock), batuan tudung (cap rock), dan jebakan (trap). 

 

1. Batuan Induk 

Batuan induk pada Cekungan Sumatera Tengah berasal dari Kelompok 
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Pematang yang terdiri dari batuan berukuran halus, terutama shale 

yang diendapkan pada lingkungan danau dengan kondisi reduktif, 

sehingga sangat kaya akan material organic. Ketebalan batuannya 

mencapai 600 kaki sehingga mampu menghasilkan minyak bumi pada 

angka yang ekonomis. Hasil studi membuktikan bahwa bagian utama 

dari Kelompok Pematang, yaitu Brown shale merupakan batuan induk 

utama pada Cekungan Sumatera Tengah. 

 

2. Reservoar 

Keberadaan batuan induk yang sangat potensial ini didukung pula oleh 

tersedianya reservoar yang cukup baik pada Kelompok Sihapas yang 

berada tepat di atasnya. Kelompok batuan ini terdiri dari batupasir 

dengan sisipan shale, diendapkan pada lingkungan delta. Ketebalannya 

yang mencapai 3300 kaki merupakan angka ekonomis untuk batuan 

reservoar (Mertosono dan Nayoan, 1974). 

 

3. Batuan Tudung 

Batuan tudung (seal/cap rock) yang baik dihasilkan oleh Formasi 

Petanie yang diendapkan di atas Kelompok Sihapas. Formasi ini 

terbentuk pada fase regresi maksimum sehingga menghasilkan batuan 

berukuran halus, terutama dari fasies marine shale, dengan ketebalan 

1600 kaki. Batuan ini menutupi Kelompok Sihapas sehingga minyak 

bumi akan bermigrasi ke tempat yang lebih tinggi. 
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4. Perangkap 

Perangkap (trap) yang utama pada Cekungan Sumatera Tengah adalah 

perangkap struktur (Eubank dan Makki, 1981). Hal disebabkan 

Cekungan Sumatera Tengah berada pada pinggiran dari lempeng yang 

bergerak aktif, sehingga banyak dihasilkan struktur sesar dan lipatan 

yang berpotensi menjebak minyak bumi. Perangkap stratigrafi terjadi 

karena adanya perubahan fasies selama pengendapan Kelompok 

Sihapas yang berjalan dari arah darat menuju laut. 
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III. TEORI DASAR 

A. Metode Gayaberat 

Metode Gayaberat adalah metode dalam geofisika yang dilakukan untuk 

menyelidiki  keadaan bawah permukaan berdasarkan  perbedaan  rapat  

massa cebakan mineral dari daerah sekeliling (ρ = gram/cm
3
). Metode ini 

disukai untuk mempelajari kontak intrusi, batuan dasar, struktur geologi, 

endapan sungai  purba, lubang di dalam masa batuan, shaff  terpendam dan 

lain-lain (Sarkowi, 2009). 

 

B. Konsep Dasar Gayaberat 

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 

sebagaiberikut : 

 ⃗( )     
      

  
                 (1) 

Dimana : 

F (r) : Gaya Tarik Menarik (N) 

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

r : Jarak antara dua buah benda (m) 



25 
 

 

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

 m
3
 kg s

-2
) 

  

Dari persamaan (1) kita dapat mengetahui bahwa dua benda yang memiliki 

massa tentu akan memiliki gaya gravitasi yang saling tarik menarik. Seperti 

terlihat pada Gambar 8 Dua buah benda akan tarik menarik akibat pengaruh 

gaya gravitasinya. 

 

 

Gambar 8. Gaya Tarik menarik antara dua benda 

 

Newton juga mendefinisikan hubungan antara gaya dan percepatan. Hukum 

II Newton tentang gerak menyatakan gaya sebanding dengan perkalian massa 

benda dengan percepatan yang dialami benda tersebut. 

                       (2) 

Percepatan sebuah benda bermassa m2 yang disebabkan oleh tarikan benda 

bermassa M1 pada jarak R secara sederhana dapat dinyatakan dengan : 

  
 

 
                  (3) 

Kita substitusikan persamaan (1) dan persamaan (3) menjadi : 

  
 

 
   

   

     
   

 

  
            (4) 

Dimana : 

g   : Percepatan gaya tarik bumi (ms
-2

) 
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F  : Gayaberat (N) 

G             : Konstanta percepatan gravitasi universal(6.67 × 10
-11

 Nm
2
kg

-2
) 

M : Massa bumi (kg) 

m  : Massa benda (kg) 

 r            : Jari-Jari bumi (m) 

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 cgs) 

Satuan anomali gayaberat dalam kegiatan eksplorasi diberikan dalam orde 

miligal (mGall) : 

1 mGall = 10
-3

 Gall 

1 μGall = 10
-3

 mGall = 10
-6

 Gall = 10
-8

 m/s
2
 

Dalam satuan mks, gravitasi diukur dalam g.u.(gayaberat unit) atau μm/s
2
 : 

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

 m/s
2
 

(Octonovrilna, dkk, 2009). 

 

C. 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 : 

  

1. Koreksi Pasang Surut (Tidal Correction) 

Koreksi  Pasang  Surut  (Tidal)  adalah  koreksi yang  disebabkan  oleh  efek 
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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 makaperlu dikurangkan. Koreksitersebut 

dihitung berdasarkan perumusan Longman (1965) yang telah dibuat 

dalamsebuah paket program komputer. Secara matematis, koreksi Tidal dapat 

dituliskan sebagai berikut : 

      
  

  
(         )  

 

 
   

  
 

  
(             )        (5) 

      
  

  
(         )  

 

 
   

  

  
(             )         (6) 

Dengan : 

gM  : Komponen tegak pasang surut akibat bulan 

gs  : Komponen tegak pasang surut akibat matahari 

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 : 

 

                                 *   
       

    (     )

 
    ( )

    (     )

 
+          (7) 

λ  : Bujur tempat pengamatan 
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θ  : Sudut Geosentris Bulan 

Ibln : Inklinasi Bulan 

lm   : Bujur Orbit bulan 

x  : right ascention 

γ  : Sudut Zenit Matahari ditentukan dengan : 

                                    *   
          

    (     )

 
 

   ( )
    (     )

 
+  (8) 

 

γ : Sudut Geosentris Matahari 

Imthr : Inklinasi Matahari 

ls : Bujur Orbit Matahari 

Sehingga besarnya nilai koreksi pasang surut adalah : 

                            (9) 

Dimana : 

Gtidal : Nilai gravitasi terkoreksi tidal (mGal) 

gm : Nilai gravitasi saat pengukuran (mGal) 

gs : Nilai gravitasi tidal (mGal) 

 

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 untuk 
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mengoreksi 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. 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 koreksiDrift dirumuskan sebagai berikut : 

    
      

      
(     )             (10) 

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 
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sehingga pada perhitungannya akan digunakan persamaan : 

                                             (11) 

Dimana : 

G Obs  : Nilai gravitasi observai (mGal) 

Gtidal  : Nilai gravitasi  terkoreksi tidal (mGal) 

Drift  : Nilai drift alat (mGal)  

(Susilawati, 2005). 

 

3. Koreksi Lintang (Latitude Correction) 

Koreksi Lintang adalah koreksi yang digunakan pada pembacaan nilai 

gayaberat terhadap lintanggeografis 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). 

 ( )    [  (
 

 
     

  

  
  )       .

  

 
  
 

 
  )       ]                               (  ) 
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IGRF 67 : 

 ( )            (                                  )        (  ) 

IGRF 84 : 

            (               
                   )               (  ) 

 

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 gayaberat 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 : 

       
 

  
                                                                                                      (  ) 

      
 

 
                                                                                                           (  ) 
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Jika pertambahan jejari dr dinyatakan dalam bentuk ketinggian diatas muka 

laut h, maka : 

  

  
 
  

 
    

 

 
     

         

            
                      

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

   

                                                                                                            (  ) 

Dimanahmerupakan elevasi pengukuran terhadap mean sealevel (m) 

 

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 

  

                                                                                                        (  ) 

Dimana : 

ρ : Massa jenis benda (g/cc) 

H : Elevasi pengukuran terhadap mean sea level (m) 
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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). 

Seperti pada gambar  Gambar 9 efek topografi (efek medan) adalah efek 

yang disebabkanoleh massa benda sekitar dengan ketebalan yang dihitung 

dari titik pengukuran. 

 
Gambar 9. Penggambaran Nilai Koreksi Medan 

 

Bukit 

Lembah 
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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 : 

      
       

 
ρ ,(     )   √  

      √  
    -                   (20) 

Dimana : 

g : Respon gayaberat (mGal) 

n : Jumlah kompatemen tiap zona 

ρ : Densitas (g/cc) 

r1 : jari-jari radius dalam (m) 

r2 : jari-jari radius luar (m) 
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L : Selisih ketinggian dari titik pengukuran (m) 

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  

 

Seperti pada Gambar 10 chart yang sesuai dengan skala peta 

topografidiletakkan 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 10. Hammer Chart 

D. Anomali Bouger  

Anomali Bouger merupakan perbedaan harga gravitasi bumi sebenarnya 

dengan harga gravitasi model bumi homogen teoritis di suatu datum referensi 

tertentu. Anomali dalam gaya gravitasi lokal yang disebabkan kepadatan 

batuan dari pada topografi lokal, elevasi, atau lintang. Sebuah anomali 
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positif, misalnya, umumnya menunjukkan batuan padat dan karena itu lebih 

besar pada atau di bawah permukaan. Sebuah anomali negative menunjukkan 

bahan kurang pasif. Perhitungan anomali Bouguer digunakan untuk mineral 

prospecting dan untuk memahami struktur di bawah permukaan bumi. 

Bouguer anomali dinamai penemunya, matematikawan Perancis Pierre 

Bouguer, yang pertama kali diamati itu pada tahun 1735. Anomali Bouguer 

dapat diukur dengan beberapa cara tergantung pada apakah kepadatan dan 

bentuk dataran antara titik pengukuran dan permukaan laut dihitung, 

diperkirakan, atau diabaikan. Rumus Anomali Bouguer : 

 g = gobs - (gn – KUB + KB - KM)            (21) 

Dimana : 

 g      = Anomali Bouguer 

Gobs = Percepatan gayaberat teramati 

Gn  = Percepatan gayaberat setelah dikoreksi lintang 

KUB = Koreksi udara bebas 

KB = Koreksi Bouguer 

KM     = Koreksi Medan             

 (Sarkowi, 2013). 

E. Analisis Spektral 

Analisis spektral untuk mengestimasi lebar jendela (Window Size) serta 

estimasi kedalaman anomali gayaberat. Analisi spektral dilakukan dengan cara 
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mentransformasi Fourier lintasan yang telah ditentukan pada peta kontur 

Anomali Bouger Lengkap. Secara umum, suatu transformasi Fourier adalah 

menyusun kembali/mengurai suatu gelombang sembarang ke dalam 

gelombang sinus dengan frekuensi bervariasi dimana hasil penjumlahan 

gelombang-gelombang sinus tersebut adalah bentuk gelombang aslinya 

(Kadir, 2000). 

 

Untuk analisis lebih lanjut, amplitudo gelombang-gelombang tersebut 

didisplay sebagai fungsi dari frekuensinya. Secara matematis hubungan antara 

gelombang s(t) yang akan diindentifikasi gelombang  sinusnya (input) dan 

S(f) sebagai hasil transformasi Fourier diberikan oleh persamaan berikut 

: ( )  ∫  ( )           
 
  

 

  
                                   (22) 

Dimana :  j= √   

Pada metoda gayaberat, spektrum diturunkan dari potensial gayaberat yang 

teramati pada suatu bidang horizontal dimana transformasi Fouriernya 

sebagai berikut (Blakelly, 1996) : 

  ( )       (
 

 
)                                            (23)    

        (
 

 
)    

 
| |( 

    
)

| |
              (24) 

Dimana ,   adalah Potensial gayaberat,   adalah anomali rapat masa   adalah  

konstanta gayaberat    adalah jarak 

Sehingga persamaannya menjadi : 
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 ( )          
 | |(    

 )

| |
                                     (25) 

Berdasarkan persamaan diatas, transformasi Fourier anomali gayaberat yang 

diamati pada bidang horizontal diberikan oleh :  

 (  )        (
 

   

 

 
) 

            
 

  
  (

 

 
)                                         (26) 

        (   )          
| |(    

 )                         (27) 

Dimana    adalah anomali gayaberat     adalah ketinggian titik amat   

adalah  bilangan gelombang       adalah  kedalaman benda anomali 

jika distribusi rapat massa bersifat random dan tidak ada korelasi antara 

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

Fourier anomali gayaberat menjadi : 

     | |(    
 )                                     (28) 

Dimana   adalah amplitudo   C adalah konstanta 

Estimasi  lebar  jendela dilakukan untuk  menentukan  lebar  jendela  yang 

akan digunakan untuk memisahkan dan regional dan residual. Untuk 

mendapatkan estimasi lebar jendela yang optimal dilakukan dengan cara 

menghitung  logaritma  spectrum amplitude yang dihasilkan dari transformasi 

Fourier pada persamaan di atas sehingga menghasilkan persamaan garis lurus. 

Komponen   pada batas tersebut berbanding lurus dengan spectrum 

amplitudo. 
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     (     
 )| |                                       (29) 

Berdasarkan persamaan garis lurus diatas, melalui regresi linier diperoleh 

batas antara orde sattu (regional) dengan orde dua (residual), sehingga nilai   

pada batas tersebut digunakan sebagai penentu lebar jendela. Hubungan 

panjang gelombang ( ) dengan komponen   diperoleh dari persamaan 

(Blakely, 1996) : 

   
  

 
                                                          (30) 

         (   )                                             (31) 

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

 

Gambar 11. Kurva Energi Gelombang terhadap Bilangan Gelombang 

(Blakely, 1996) 

 

Untuk estimasi kedalaman didapatkan dari nikai gradient persamaan garis 

lurus dari masing-masing zona. 

 

F. Filter Moving Average 
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Moving Average dilakukan dengan cara merata-ratakan nilai anomalinya. 

Hasil dari perata-rataan  ini  merupakan  anomali  regionalnya.  Sedangkan  

anomali  residualnya  didapatkan dengan  mengurangkan  data  hasil  

pengukuran  gravitasi  dengan  anomali  regionalnya.  Secara matematis 

persamaan moving average untuk 1 dimensi adalah sebagai berikut: 

     ( )   
  (   )     ( )     (   )

 
          (32) 

Dimana i adalah nomor stasiun. N adalah lebar jendela,      adalah besarnya 

anomali regional.Setelah  didapatkan ΔTreg , maka  harga ΔTresidual dapat 

dihitung dengan  menggunakan persamaan berikut : 

        ΔTresidual = ΔT - ΔTreg                                       (33) 

Dimana: 

 ΔTresidual  : Besarnya anomali residual. 

Persamaan  tersebut  merupakan  dasar  dari  metode  ini,  dari  persamaan  

tersebut  akan  dapat dihitung nilai anomali regional pada sebuah titik 

penelitian. Dimana nilai anomali regional pada sebuah titik penelitian, sangat 

tergantung pada nilai anomali yang terdapat di sekitar titik penelitian. 

Sehingga nilai anomali regional pada sebuah titik merupakan hasil rata-rata 

dari nilai anomali-anomali di sekitar daerah penelitian. 

 

G. Second Horizontal Derivative (SHD)   

Pengertian Horizontal Derivative pada data anomali gayaberat adalah 

perubahan nilai anomali gayaberat dari satu titik ke titik lainnya dengan jarak  
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tertentu. Horizontal Derivative dari anomali gayaberat yang disebabkan oleh 

suatu body cenderung untuk menunjukkan tepian dari body-nya tersebut. Jadi 

metode Horizontal Derivative dapat digunakan untuk menentukan lokasi 

batas kontak densitas horisontal dari data gayaberat (Cordell, 1979). 

Metode ini dapat digunakan untuk menggambarkn struktur bawah permukaan 

yang dangkal maupun dalam. Amplitudo dari Horizontal Derivative 

ditunjukkan sebagai berikut  (Cordell and Graunch, 1985) : 

       √(
  

  
)
 

 (
  

  
)
 

                  (34) 

Dimana (
  

  
 dan 

  

  
 ) adalah turunan horisontal gayaberat pada arah x dan y. 

Satuan dari HG adalah mGal.m
-1

. Dalam hal ini , persamaan yang dirumuskan 

oleh Cordell dan Graunch dimodifikasi sehingga didapatkan turunan kedua 

dari Horizontal Derivative seperti berikut 

      √(
   

   
)
 

 (
   

   
)
 

                                          (35) 

Dimana untuk penurunan kearah x , 
   

   
 dianggap nol , sebaliknya untuk 

penurunan kearah y , 
   

   
 dianggap nol. Satuan dari penurunan kedua 

Horizontal Derivative adalah mGal.m
-2

. 

 

H. Second Vertical Derivative (SVD)   

Second Vertical Derivative (SVD) dilakukan untuk memunculkan efek   

dangkal dari pengaruh regionalnya dan untuk menentukan batas-batas  

struktur yang ada di daerah penelitian, sehingga filter ini dapat  
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menyelesaikan anomali residual yang tidak mampu dipisahkan dengan 

metode pemisahan regional-residual yang ada. Secara teoritis, metode ini  

diturunkan dari persamaan Laplace’s (Telford dkk., 1976):nn, 

         dimana              
  (  )

   
  

  (  )

   
  

  (  )

   
                         (36)                      

Sehingga Persamaannya menjadi:   

      
  (  )

   
  

  (  )

   
  

  (  )

   
            (37) 

  (  )

   
    

  (  )

   
  

  (  )

   
            (38)            

Dari persamaan-persamaan di atas dapat diketahui bahwa second  vertical  

derivative dari suatu anomali gayaberat permukaan adalah sama dengan  

negatif dari derivative dapat melalui derivative orde dua horizontalnya yang  

lebih praktis dikerjakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan filter 

SVD hasil perhitungan Elkins (1951). filter second Vertical  Derivative 

(SVD) dengan operator Elkins filter 2-D ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. Operator Elkins filter SVD (Elkins, 1951) 

Operator Filter SVD menurut Elkins (1951) 

0.0000 -0.0833 0.0000 -0.0833 0.0000 

-0.0833 -0.0667 -0.0334 -0.0667 -0.0833 

0.0000 -0.0334 1.0667 -0.0334 0.0000 

-0.0833 -0.0667 -0.0334 -0.0667 -0.0833 

0.0000 -0.0833 0.0000 -0.0833 0.0000 
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Dalam penentuan patahan normal ataupun patahan naik, maka dapat dilihat 

pada  harga  mutlak  nilai SVDmin  dan  harga  mutlak  SVDmax.  Dalam  

 

penentuannya dapat dilihat pada ketentuan berikut:  

|SVD|min <|SVD|max = Patahan Normal  

|SVD|min >|SVD|max = Patahan Naik  

|SVD|min =|SVD|max = Patahan Mendatar 

 

 

I. Forward Modeling (Pemodelan ke Depan) 

Forward modeling (pemodelan ke depan) adalah suatu metode interpretasi 

yang memperkirakan densitas bawah permukaan dengan membuat terlebih 

dahulu benda geologi bawah permukaan. Kalkulasi anomali dari model yang 

dibuat kemudian dibandingkan dengan anomali Bouger yang telah diperoleh 

dari survey gayaberat. Prinsip umum pemodelan ini adalah meminimumkan 

selisih anomali pengamatan untuk mengurangi ambiguitas. Yang dimaksud 

benda dua dimensi di sini adalah benda tiga dimensi yang mempunyai 

penampang yang sama dimana saja sepanjang tak berhinggga pada satu 

koordinatnya. Pada beberapa kasus, pola kontur anomali bouger adalah 

bentuk berjajar yang mengidentifikasi bahwa penyebab anomali tersebut 

adalah benda yang memanjang. Pemodelan dinyatakan dalam bentuk dua 

dimensi karena efek gravitasi dua dimensi dapat ditampilkan dalam bentuk 

profil tunggal searah dengan arah perambatan gelombang sedangkan 

gelombang yang arah Gelombang P (Longitudinal) merupakan gelombang 

yang arah getarnya Gelombang seismik adalah gelombang elastik yang 
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merambat dalam bumi. Perambatan gelombang ini bergantung pada sifat 

elastisitas batuan. getarnya 

J. Gelombang Seismik 

tegak lurus dengan arah rambatannya disebut gelombang S (transversal). 

Dalam menentukan litologi batuan dan struktur geologi,  metode seismik 

aktif dikategorikan menjadi dua bagian yaitu metode seismik refleksi dan 

seismik refraksi. Metode seismik refleksi biasanya digunakan untuk 

menentukan litologi batuan dan struktur geologi pada kedalaman yang dalam 

sedangkan metode seismik refraksi digunakan untuk menentukan litologi dan 

struktur geologi yang relatif dangkal. 

 

K. Hubungan Kecepatan dan Densitas Batuan  

Formasi Besarnya cepat rambat gelombang P dalam lapisan batuan 

dipengaruhi oleh elastisitas dan densitas batuan. Sehingga dengan 

mengetahui cepat rambat gelombang P pada lapisan batuan maka akan 

diketahui tingkat kekerasan lapisan atau densitas batuan tersebut. Dalam 

penentuan densitas batuan digunakan rumus empiris yang diambil dari 

Gardner's relationship, dengan menggunakan kecepatan gelombang P untuk 

memprediksikan densitas suatu batuan. Gardner et. al. melakukan 

serangkaian studi empiris dan menemukan hubungan antara kecepatan dan 

densitas sebagai berikut: 

         
 

          (39) 

Dimana: 
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ρ : Densitas batuan,00 dalam gr/cm
3 

α  : 0.31 (Konstanta Gardner) 

V : Kecepatan gelombang P, dalam m/s            (Nurdiyanto dkk, 

2011). 



 
 

 

IV. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi, Waktu dan Tema Penelitian 

Penelitian dilakukan di: 

Tempat: : PT. Chevron Pacific Indonesia Rumbai dan 

Labolatoriun Eksplorasi Teknik Geofisika Universitas 

Lampung 

Alamat : Jln.Main Office 412, Pekanbaru, Riau dan Jln. Bandar 

Lampung 

Tanggal : April –  September 2017 

Tema                   :“Identifikasi Batas Sub-Cekungan Hidrokarbon 

Menggunakan Analisis SHD (Second Horizontal 

Derivative) dan SVD (Second Vertical Derivative) 

Berdasarkan Korelasi Data Gayaberat dan Seismik ” 
 

B. Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah: 

1. Laptop, data gayaberat dan Section Seismik (*PNG) 

2. Softfile peta geologi dan Shuttle Radar Topography Mission  

3. Software ArcGis V 10.1 

4. Software Geosoft Oasis Montaj V 8.4 

5. Software Global Mapper V 17 

6. Software Microsoft Excel 
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C. Diagram Alir Proses Data 

Diagram alir penelitian ini dapat dilihat seprti pada Gambar 12 dibawah. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Gambar 12. Diagram Alir Penelitian 
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D. Prosedur Penelitian 

Dalam  penelitian ini, prosedur untuk melaksanakan penelitian dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu : 

1. Prosedur Pengolahan data 

Data gayaberat pada pengolahan ini  bukan merupakan data observasi 

pengukuran lapangan  melainkan data citra satelit yang diperoleh dalam 

bentuk FAA. Sehingga dalam pengolahannya perlu dilakukan koreksi 

untuk mendapatkan nilai anomali bouguer lengkap (CBA) dimana 

dalam perhitungannya dilakukan dengan menggunakan software 

Geosoft 8.3.3. 

2. Analisis Spektral 

Dalam tahap analisis dilakukan analisis Transformasi Fourier 

menggunakan data Complete Bouger Anomali untuk merubah domain 

data  dari spasial jarak ke spasial frekuensi. Hasil dari proses FFT 

adalah nilai real dan imajiner dari  setiap lintasan yang selanjutnya akan 

diproses dengan menggunakan perangkat lunak Ms.Excel untuk 

mendapatkan nilai amplitudo (A), ln A, frekuensi dan nilai bilangan 

gelombang k. Nilai amplitudo (A) dihasilkan dengan cara menghitung 

akar kuadrat dari nilai real dan imajiner. Nilai ln A dihasilkan dengan 

cara melogaritmakan nilai amplitude (A). Perhitungan  nilai frekuensi 

bergantumg pada domain spasial  yang telah ditentukan sebelumnya. 

Dimana dengan mengetahui besarnya nilai k. Setelah nilai terhitung  
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paka dilakukan ploting pada nilai  k  dan nilai Ln A.  sehingga akan 

diperoleh nilai cut off pada daerah tersebut yang akan digunakan pada 

penentuan besarnya lebar jendela. Sedangkan nilai regresi linier pada zona 

residual akan digunakan untuk pemodelan bawah permukaannya.  

 

3. Pemodelan Indikasi Struktur Sesar 

Perkiraan ataupun indikasi sesar dilakukan dengan menggunakan analisis 

SHD dan SVD, sesuai dengan informasi regional daerah penelitian analisis 

secara horizontal dilakukan menggunakan 2 sudut yaitu EW untuk 

mengetahui keberadaan patahan berarah NS dan sw ne untuk mengetahui 

keberadaaan patahan berarah NW SE. Indikasi patahan menggunakan 

analisis SVD dilakukan dengan menggunakan perumusan matrik ordo 5 x 

5 yakni matrik elkins, dengan indikasi keberadaan sesarnya yang 

semestinya meyerupai analisis SHD. Dari kedua analisis tersebut 

kemudian dilakukan overly  untuk mengetahui daerah yang tegas 

menyatakan adanya suatu patahan secara lateral horizontal dari atas 

permukaan. 

 

4. Pemodelan Bawah Permukaan 

Pemodelan  kedepan 2.5D (Forward Modeling) yang dibuat berdasarkan 

data resdiual. Forward modeling dilakukan dengan menggunakan software 

Geosoft dengan cara menginput data grid residual yang telah diperoleh 

kemudian menarik garis atau membuat slice pada daerah yang terindikasi 

cekungan yaitu melewati daerah dengan anomali tinggi dan rendah 
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menarik lintasan dengan melewati setiap deposenter dan tinggian sub 

cekungan yang telah ditentukan pada proses sebelumnya. Slice yang 

dilakukan didasarkan pada keterdapatan lintasan seismik pada daerah 

penelitian yang selanjutnya pada pemodelan akan dikorelasikan antara 

grafik anomali gayaberat dengan penampang bawah permukaan dari 

seismik dengan melakukan picking seperti perlapisan yang ada pada 

seismik dengan input nilai densitas dan velocity yang diperoleh dari data 

checkshot. 

 

E. Waktu Penelitian 

Adapun kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Tugas Akhir adalaha 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian 

No Kegiatan 
April Mei Juni Juli Ags Sept 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 

1 Studi Litelatur                                         

2 
Pengolahan 

Data 
                                        

3 

Penulisan 

Laporan Awal 

Penelitian 

                                        

5 Pengolaha data                                          

4 
Seminar usul 

Penelitia 
                                        

6 Intepretasi                                         

7 

Penulisan 

Laporan Akhir 

Penelitian 

                                        

8 
Seminar Hasil 

Penelitian 
                                        

9 Kompre                                         

 

 

 

 



 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Daerah penelitian memiliki nilai anomali bouguer sebesar 5.6 mGal 

hingga 33.2 mGal dan densitas rata-rata permukaan 1.95 gr/cc serta 

memiliki daerah dengan anomaly tinggi berada pada daerah Barat dan 

anomaly rendah berada pada tengah daerah peneliian yang berarah 

Tenggara – Baratlaut. 

2. Prediksi kedalaman sedimen berdasarkan hasil analisis spectral yaitu  2.4 

Km dibawah permukaan  yang terkonformasi oleh analisis  forward 

modeling dan seismik. 

3. Lokalisasi sesar berdasarkan analisis SHD dan SVD menghasilkan arah 

sesar tegas kearah NW – SE yang selaras dengan informasi geologi 

regional daerah penelitian. 

4. Secara umum daerah  penelitian terdapat 6 sub-cekungan dengan pola 

tinggian (basement high) yang memisahkan sub-cekungan satu dengan 

sub-cekungan lainnya sedangkan itik batas sub-cekungan berada pada 

lingkup daerah deliniasi yang diindikasikan sebagai sub-cekungan dan 

berada pada garis indikasi sesar. 



 

 

 

5. Pemodelan kedepan (forward modeling) dengan data pendukung 

seismicsection menghasilkan model bawah permukaan yang sama seperti 

perlapisan yang ada pada model seismik daerah penelitian dengan  litologi 

daerah penelitian dari permukaan ke basement dimulai dari batuan alluvial 

(1.9 gr/cc) disusul oleh formasi petani (2.3 gr/cc), sihapas grup (2.45 gr/cc) 

kemudian basement yang berupa litologi batu granit (2.6 gr/cc) yang  

berkorelasi dengan informasi geologi daerah penelitian. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu agar studi penelitian dilakukan 

dengan menggunakan data pengukuran lapangan secara langsung baik 

pengukuran gayaberat maupun  pengukuran seismik serta informasi geologi 

yang menunjang agar hasil yang diperoleh lebih akurat.  
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