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ABSTRACT

MODELING UNDER SURFACE STRUCTURE BITTUANG
GEOTHERMAL AREA, BASED ON ANALYSIS OF SECOND

HORIZONTAL DERIVATIVE, SECOND VERTICAL DERIVATIVE, 2.5D
AND 3D MODELING WITH GRAVITY ANOMALY

By

TRI ATMA WAHYUDA SIRAIT

The Bittuang area, Tana Toraja, South Sulawesi has volcanic geothermal potential.
Bittuang Geothermal has several manifestations that appear to the surface in the
form of hot water and fumaroles which have temperatures ranging from 39 ˚C - 96
˚C. In the vicinity of the study area has several geological structures in the form of
faults. Therefore, this study aims to find fault structures and obtain density values
for the study area using gravity data. Gravity processing in this research is done by
determining the width of the window with spectrum analysis to be used in the
moving average filter in order to obtain residual and regional anomaly zones.
Meanwhile, to determine the geological structure, a Second Horizontal Deritive and
Second Vertical Derivative analysis was performed. In the modeling results, the
density value is 2.35 gr / cc - 2.83 gr / cc in the 2D model, then 2.2 gr / cc - 3.0 gr /
cc in the 3D model with bedrock in the form of rocks and it is known that the
manifestations are thought to have a relationship with the structure fault. In this
study also uses additional data in the form of apparent resistivity contour map data
to add information about the geothermal prospect area.

______
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ABSTRAK

PEMODELAN STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN DAERAH
PANASBUMI BITTUANG, BERDASARKAN ANALISIS SECOND
HORIZONTAL DERIVATIVE, SECOND VERTICAL DERIVATIVE,

PEMODELAN 2.5D DAN 3D ANOMALI GAYABERAT

Oleh

TRI ATMA WAHYUDA SIRAIT

Daerah Bittuang, Tana Toraja, Sulawesi Selatan memiliki potensi panas bumi
vulkanik. Panas Bumi Bittuang memiliki beberapa manifestasi yang muncul ke
permukaan berupa air panas dan fumarol yang memiliki temperatur berkisar 39 ˚C
– 96 ˚C. Pada sekitar area penelitian memiliki beberapa struktur geologi berupa
patahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari struktur patahan
dan mendapatkan nilai densitas daerah penelitian tersebut dengan menggunakan
data gaya berat. Pengolahan gaya berat pada penelitian ini dilakukan dengan
menentukan lebar jendela dengan analisis spektrum untuk digunakan pada filter
moving average agar mendapatkan zona anomali residual dan regional. Sedangkan
untuk menentukan struktur geologi dilakukan analisis Second Horizontal Deritive
dan Second Vertical Derivative. Pada hasil pemodelan didapat nilai densitasnya
2,35 gr/cc – 2.83 gr/cc pada model 2D kemudian 2,2 gr/cc – 3.0 gr/ cc pada model
3D dengan batuan dasar berupa batuan malihan dan diketahui bahwa manifestasi
diduga memiliki hubungan dengan struktur patahan. Pada penelitian ini juga
menggunakan data tambahan berupa data peta kontur resistivitas semu untuk
menambah informasi mengenai daerah prospek panas bumi.

______

Kata kunci : Gaya berat, SHD dan SVD, sesar
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi panas bumi di Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi

panas bumi yang cukup besar yaitu ± 29 GW atau setara dengan 40 % potensi panas

bumi dunia, namun demikian pemanfaatannya masih kecil yaitu sebesar 1.189 MW

atau setara 4,2% dari potensi yang ada. Posisi tersebut menempatkan Indonesia

diurutan ketiga sebagai negara pemanfaat energi panas bumi setelah Philiphina dan

Amerika Serikat. Kebijakan Energi Nasional telah menargetkan agar panas bumi

dapat menyokong 5% bauran energy nasional pada 2025, namun hingga saat ini

panas bumi baru berkontribusi 1% dengan perkembangan yang lambat (Fandari

dkk., 2014). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sumber daya panas bumi di

Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu perlu dilakukan

pengembangan sumber daya panas bumi di Indonesia, salah satunya adalah di

Daerah Bittuang. Penulis memilih penelitian lapangan panas bumi Bittuang untuk

menganalisis struktur bawah permukaan dengan menggunakan data gaya berat.

Metode gaya berat adalah suatu usaha menggambarkan keadaan bawah

permukaan berdasarkan variasi medan gravitasi yang disebabkan oleh perbedaan

densitas batuan bawah permukaan. Parameter yang diselidiki adalah perbedaan

medan gravitasi dari suatu titik observasi terhadap titik observasi lainnya.
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Identifikasi adanya sturktur di bawah permukaan didapatkan dari variasi nilai

densitas batuan di bawah  permukaan  (Telford dkk., 1990). Pengaplikasian metode

gaya berat didaerah prospek panas bumi Bittuang, Tana Toraja, Sulawesi Selatan

untuk menentukan model struktur pembentuk sistem panas bumi di bawah

permukaan yang berhubungan erat dengan manifestasi panas bumi di daerah

penelitian dengan menggunakan salah satu teknik filtering, yaitu Second Vertical

Derivative untuk membantu mengetahui struktur patahan daerah penelitian

(Sarkowi, 2010).

Daerah panas bumi Bittuang menjadi daerah prospek ditandai dengan beberapa

manifestasi panas bumi yang berada pada ketinggian 1592-1680 mdpl,

manifestasinya berupa Air Panas Cepeng dan Balla dengan pH sebesar 4 – 7 dan

suhunya sebesar 37-97 °C. Terdapat sublimasi belerang dan batuan alterasi. Daerah

prospek panas bumi Bittuang mempunyai luas 9 km2. Berdasarkan kajian geokimia

daerah prospek panas bumi Bittuang memiliki suhu reservoir sebesar 200 °C dan

termperatur pada cut-off sebesar 120 °C (Bakrun, dkk., 2009).

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kedalaman anomali regional dan residual dengan menggunakan

analisis spektrum.

2. Menganalisis pola struktur menggunakan data Second Horizontal Derivative

dan Second Vertical Derivative .

3. Melakukan pemodelan 2.5D dengan menentukan sebaran densitas dan 3D

berdasarkan data anomali gaya berat.
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C. Batasan Masalah

1. Data Anomali Bougeur yang digunakan adalah data sekunder.

2. Idenstifikas struktur dilakukan berdasarkan data Second Horizontal Derivative

dan Second Vertical Derivative.

3. Melakukan pemodelan 2.5D menggunakan data anomali residual dan beracuan

dengan informasi geologi, sedangkan pemodelan 3D hanya berdasarkan data

anomali bougeur lengkap.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Letak dan Lokasi Penelitian

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Google Earth, 2019).
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Bittuang merupakan salah satu kecamatan dari Tana Toraja yang berjarak

sekitar 40 km dari ibukota Makale. Luas daerah penelitian berkisar 80 km2. Lokasi

penelitian berada di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan terletak

antara 119° 36’ 57,24” – 119° 45’ 1,70” BT dan 2° 50’ 1,53” - 3° 0’ 0,86” LS.

B. Kondisi Geologi

1. Geologi Regional

Berdasarkan peta geologi regional daerah Panas Bumi Bittuang berada pada

posisi pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan

lempeng Indo-Australia. Akibat dari pertemuan tersebut menyebabkan struktur

yang terbentuk dari tektoniknya menjadi kompleks (Van Leeuwen, 1994). Batuan

malihan merupakan batuan berumur Kapur di daerah survei yang berada pada

bagian barat. Tektonik pada zaman Kapur menyebabkan adanya pemalihan dengan

derajat rendah-sedang. Daerah penyelidikan memiliki aktivitas tektonik yang

diperkirakan terjadi di zaman Pra-Tersier ditandai dengan beberapa struktur sesar,

berupa rim kaldera, sesar mendatar dan sesar normal. Rim kaldera terbentuk setelah

erupsi Gunung Karua. Sesar normal berarah baratdaya-timurlaut, berarah hamper

utara-selatan, dan berarah baratlaut-tenggara. Sedangkan pada sesar mendatar

menyebabkan pergeseran struktur dan batuan yang berarah baratdaya-timur laut.

Terdapat aktivitas vulkanik yang disebabkan oleh Gunung Karua yang ditandai

adanya singkapan lava. Batuan vulkanik yang tersebar berupa aliran lava dan

piroklastik yang dominan pada daerah timur, tengah, dan utara. Batuan vulkanik

tersebut diperkirakan berumur Kuarter.
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Gambar 2. Peta Geologi Daerah Penelitian (Modifiksi dari Soetoyo dkk., 2009).

Daerah penyelidikan merupakan bagian dari Geologi Sulawesi Barat, yaitu

Mandala (Sukamto, 1973) ditandai dengan batuan terobosan berumur Miosen –
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Pliosen. Setelah aktivitas vulkanik berupa erupsi Gunung Karua menyebabkan

kekosongan di dalam perut bumi dan terbentuknya bidang yang amblas berupa rim

kaldera, kemudian terjadi kembali aktivitas magmatik dan membentuk kubah lava

muda (lava Gunung Karua-3 pada Gambar 2).

Gambar 3. Model Penampang Slice ABC Peta Geologi

2. Stratigrafi

Lapangan Panas Bumi Bittuang memiliki stratigrafi yang terdiri dari beberapa

satu satuan batuan, yaitu batuan malihan, batuan sedimen, batuan terobosan, dan

batuan vulkanik. Satuan batuan tersebut diurutkan dari muda ke tua. Lava Gunung

Karua-3 (QKl-3), Lava Gunung Malibu (QMl), Jatuhan Piroklastik Gunung Karua

(QKjp), Aliran Piroklastik Gunung Karua (QKap), Lava Gunung Karua-2 (QKl-2),

Lava Gunung Karua-1, Intrusi Rattebombong (TRbi), Lava Gunung Ruppu, Lava

Gunung Panusuk (TPl), Batupasir (Tps), Batuan Malihan (Kbm).

Satuan Lava Gunung Karu-3 (QKl-3), terletak di puncak komplek Gunung

Karua. Satuan ini berkomposisi basalt berwarna abu-abu tua bertekstur porfiritik-

afanitik, tersusun oleh mineral plagiokas, piroksen dan biotit. Satuan ini terletak di

dalam rim kaldera, diperkirakan bahwa satuan ini berhubungan erat dengan sistem

panas bumi daerah Bittuang dan satuan ini berumur Plistosen.

Satuan Lava Gunung Malibu (QMl), terletak di bagian timur daerah survei,

diperkirakan Satuan Lava Gunung Malibu merupakan parasit berupa kubah lava
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dari Gunung Karua. Kenampakan batuan yang tidak jelas karena telah terlapukkan

dan tertutup vegetasi. Satuan ini berumur Plistosen.

Satuan Jatuhan Piroklastik Gunung Karua (QKjp), terletak pada bagian

timur dan tengah daerah penyelidikan. Pada singkapan ini memiliki batuan yang

berkomposisi tuff dengan ukuran debu (ash)-lapili, komposisi riolit-dasitik,

terdapat fragmen batuapung (pumice), sticky. Batuan ini berwarna putih-putih

kecoklatan dengan susunan gelas-gelas vulkanik dan kuarsa, terpilah sedang, kemas

tertutup. Satuan terbentuk sesudah satuan aliran piroklastik, dan diperkirakan

memiliki umur Plistosen.

Satuan Aliran Piroklastik Gunung Karua (QKap), terletak  pada bagian

utara dan timur, serta bagian tengah daerah penyelidikan. Sebaran satuan ini

merupakan sebaran yang paling luas. Komposisi batuan pada satuan ini berupa tuff

dengan ukuran debu (ash)-lapili, komposisi riolit-dasitik, terdapat fragmen

batuapung (pumice), sticky, setempat tersingkap batuan breksi. Kenampakan batuan

berwarna putih-putih kecoklatan dengan susunan gelas-gelas vulkanik dan kuarsa,

terpilah sedang, kemas tertutup. Terbentuknya satuan ini merupakan hasil dari

letusaan Gunung Karua dengan ketebalan berkisar 30 meter. Batuan berjenis riolit.

Satuan ini berumur Plistosen.

Satuan Lava Gunung Karua-2 (QKl-2), tersingkap di bagian tengah dan

utara daerah penyelidikan, bagian timur di lereng Gunung Karua. Pada satuan ini

terbentuk dari lava dengan komposisi dasit berwarna abu-abu keputih-putihan

bertekstur afanitik-porfiritik dan kuarsa. Satuan ini berumur Plistosen.

Satuan Lava Gunung Karua-1 (QKl-1), tersingkap pada bagian tengah

daerah penyelidikan, bagian barat di lereng Gunung Karua. Satuan ini terdiri dari
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lava berkomposisi andesit berwarna abu-abu sampai abu-abu kehijauan, dengan

tekstur porfiritik-afanitik tersusun oleh mineral hornblende, piroksen, plagioklas,

dan kuarsa. Satuan ini berumur Plistosen.

Satuan Intrusi Rattebombong (TRbi), tersebar di sebelah barat dan baratlaut,

dan selatan daerah penyelidikan. Satuan yang terdiri oleh batuan terobosan berupa

granit berwarna putih keabuan tersusun dari mineral muskovit, kuarsa, biotit, dan

plagioklas dengan tekstur faneritik. Satuan ini berumur Pliosen.

Satuan Lava Gunung Rappu (TRl), tersingkap di bagian baratdaya daerah

penyelidikan. Satuan yang terdiri dari lava berkomposisi basalt dengan warna abu-

abu kehitaman tersusun dari mineral piroksen, hornblende, dan biotit, dengan

tekstur afanitik. Batuan pada satuan ini adalah batuan vulkanik dari Formasi

Walimbong berumur Miosen (N. Ratman dan S. Atmawinata, 1993).

Satuan Lava Gunung Panusuk (TPl), tersingkap di bagian barat daerah

penyelidikan. Satuan yang terdiri oleh lava berkomposisi andesit berwarna abu-abu,

tersusun dari mineral hornblende, piroksen, biotit, dan plagioklas, bertekstur

porfiritik-afanitik. Satua ini merupakan batuan vulkanik dari Formasi Talaya

berumur Miosen (N. Ratman dan S. Atmawinata, 1993).

Satuan Batupasir (Tps), tersingkap di bagian tengah dan selatan daerah

penyelidikan. Batuan yang terbentuk tersusun dari dominan batupasir, breksi,

batulempung dan tuf. Satuan batuan ini diperkirakan merupakan endapan sedimen

bawah laut terbentuk pada saat daerah survei masih belum berupa daratan. Terdapat

banyak struktur kekar diakibatkan kegiatan tektonik yang terjadi. Batuan ini dari

Formasi Sekala berumur Miosen (N. Ratman dan S. Atmawinata, 1993).
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Satuan Batuan Malihan (Kbm), adalah satuan yang paling tua di daerah

penyelidikan yang tersebar di sebelah utara Gunung Tandung. Satuan batuan ini

terdiri batusabak dan filit yang merupakan batuan malihan dengan derajat lemah-

sedang, batuan ini dari Forrmasi Latimojong berumur Kapur.

Tabel 1. Stratigrafi Daerah Panas Bumi Bittuang

LITOLOGI BATUAN
MALIHAN

BATUAN
VULKANIK

BATUAN
TEROBOSAN

BATUAN
SEDIMEN

UMUR
Lava Piroklastik

K
U

A
R

T
E

R

Plistosen

T
E

R
SI

E
R Pliosen

Miosen

PRA-
TERSIER

3. Geomorfologi

Geomorfologi pada daerah penyelidikan telah dikelompokkan berdasarkan

morfogenetik, morfometri, dan morfografinya, yaitu satuan geomorfologi Non-

Vulkanik Karua, terletak di bagian selatan, barat dan sedikit di tengah daerah survei

dengan satuan batuan terbentuk dari produk Gunung Karua, dengan malihan,

batupasir, granit, dan lava sebagai batuan penyusunnya. Satuan geomorfologi Kaki

Gunungapi Karua terletak di bagian timur, tenggara memanjang hingga ke bagian

tengah daerah survei dengan batuan aliran piroklastik sebagai batuan penyusunnya.
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Satuan geomorfologi Tubuh Gunungapi Karua terletak di bagian utara dengan lava

dan aliran piroklastik sebagai batuan penyusunnya. Satuan geomorfologi Puncak

Gunungapi Karua terletak di bagian tengah daerah survei, geomorfologi ini tersusun

dari beberapa puncak gunung, yaitu G. Sarangsarang, G. Rattekarua, G.

Sarambusikore, dan G. Biang dengan lava dan aliran piroklastik sebagai batuan

penyusunnya.

Gambar 4. Peta Geomorfologi Daerah Penelitian (Modifikasi dari Soetoyo dkk.,
2009)



III. TEORI DASAR

A. Konsep Dasar Metode Gaya Berat

Medan gaya berat bumi memiliki perbedaaan yang dapat diketahui melalui

pengukuran dengan menggunakan salah satu metode geofisika, yaitu metode gaya

berat. Terdapat perbedaan jenis batuan dan densitas bawah permukaan, adanya

perbedaan jarak pusat bumi ke permukaan serta adanya perbedaan topografi dii

permukaan bumi inilah menyebabkan terjadinya variasi atau perbedaan nilai medan

gaya berat di bumi. Keberadaan kontak intrusi, struktur geologi, endapan sungai

purba, lubang di dalam tanah dapat dipelajari menggunakan metode gaya berat, hal

ini dikarenakan metode gaya berat ini cukup peka terhadap perubahan yang bersifat

vertical ataupun lateral (Sarkowi, 2014).

Metode gaya berat adalah suatu usaha untuk menggambarkan keadaan bawah

permukaan berdasarkan variasi medan gravitasi bumi yang diakibatkan oleh

perbedaaan densitas batuan bawah permukaan. Parameter yang diselidiki adalah

perbedaan medan gravitasi dari suatu titik observasi terhadap titik observasi lainnya

(Telford dkk., 1990).
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1. Gaya Gravitasi

Teori gravitasi didasarkan pada Hukum Newton, yaitu besarnya gaya gravitasi

diantara dua benda sebanding dengan massa kedua benda tersebut dan berbanding

terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua masa benda tersebut. Pada koordinat

kartesian (Gambar 4) suatu gaya ditimbulkan antara partikel (F) dengan massa (m)

yang berpusat pada titik Q = (x’,y’,z’) dengan  partikel bermassa mo di titik P =

(x,y,z) memiliki persamaan sebagai berikut:= .
(1)

dimana, = [( − ′) + ( − ′) + ( − ′) ] (2)

Gambar 5. Benda m danmo menghasilkan gaya gravitasi yang sebanding dengan, , . Vektor memiliki arah dari sumber gravitasi ke titik
observasi, yang mana dalam kasus ini lokasinya di (Blakely,
1996).

Dimana adalah konstanta gravitasi universal. Jika menjadikan sebagai

partikel yang diuji dengan suatu besaran, lalu membagi gaya gravitasi dengan

sehingga menghasilkan gaya tarik gravitasi yang berasal dari massa m di lokasi

benda yang diukur:
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( ) = − (3)

dimana r adalah vektor satuan yang berarah dari massa ke titik observasi yang

dalam sistem koordinat kartesian berupa:

= 1 ( − ′) ̂ + ( − ′) ̂ + ( − ′) (4)

Tanda negatif pada persamaan (3) disebabkan karena arahnya berlawanan dengan

gaya gravitasi. Karena adalah gaya yang dibagi oleh massa, merupakan satuan

percepatan dan biasanya disebut percepatan gravitasi.

Percepatan gravitasi dapat direpresentasikan sebagai gradient dari potensial

skalar ( ) = ( ) (5)

dimana, ( ) = (6)

(Blakely, 1996).

2. Percepatan Gravitasi

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.⃗ = . ⃗ (7)

Percepatan sebuah benda bermassa m2 yang disebabkan oleh tarikan benda

bermassa M1 pada jarak R secara sederhana dapat dinyatakan dengan,

⃗ = ⃗
(8)
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Bila ditetapkan pada percepatan gaya tarik bumi persamaan di atas menjadi

⃗ = ⃗ = .× ⃗ = ⃗ (9)

dimana,

g : Percepatan gaya tarik bumi (m/s2)

M : Massa bumi (kg)

m : Massa benda (kg)

F : Gaya berat (N)

r : Jari-Jari bumi (km)

pengukuran percepatan gravitasi pertama kali dilakukan oleh Galileo, sehingga

untuk menghormati Galileo, kemudian didefinisikan,

1 Gall = 1 cm/s2 = 10-2 m/s2 (dalam c.g.s)

satuan anomali gaya berat dalam kegiatan eksplorasi diberikan dalam orde miligal

(mGall),

1 mGall = 10-3 Gall

1 μGall = 10-3 mGall = 10-6 Gall = 10-8 m/s2

1 mGall = 10 g.u. = 10-5 m/s2

dalam satuan m.k.s, gravitasi diukur dalam g.u. (gravity unit) atau μm/s2

(Octonovrilna, 2009).

3. Potensial Gravitasi

Potensial Gravitasi adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu

massa dari suatu titik ke titik tertentu. Suatu benda dengan massa tertentu dalam

sistem ruang akan menimbulkan medan potensial disekitarnya. Dimana medan

potensial bersifat konservatif, artinya usaha yang dilakukan dalam suatu medan
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gravitasi tidak tergantung pada lintasan yang ditempuhnya tetapi hanya bergantung

pada posisi awal dan akhir (Rosid, 2005).

Gambar 6. Potensial dan kuat medan massa 3 dimensi (Modifikasi dari Maulana,
2012).

Apabila suatu massa 3 dimensi bentuk sembarang terdistribusi secara kontinyu

dengan rapat massa ∆ ( , , ), maka potensial gaya berat di titik

P(x, y, z) diberikan oleh,

( , , ) = ∆ ( , , )[( − ) + ( − ) + ( − ) ] . . (10)

Medan gaya berat akibat distribusi rapat massa di atas diperoleh dengan

mendiferensialkan persamaan (10) terhadap x, y dan z yang hasilnya adalah,

∆ ( , , ) = − ( , , )
= − ∆ ( , , )( − )[( − ) + ( − ) + ( − ) ] . . (11)
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∆ ( , , ) = − ( , , )
= − ∆ ( , , )( − )[( − ) + ( − ) + ( − ) ] . . (12)

∆ ( , , ) = − ( , , )
= − ∆ ( , , )( − )[( − ) + ( − ) + ( − ) ] . . (13)

Dari persamaan (13) diperoleh nilai medan gaya berat ∆g di permukaan bumi

yang bervariasi. Medan gaya berat bumi dipengaruhi oleh distribusi massa di bawah

permukaan yang di tunjukkan oleh fungsi densitas ( ) dan bentuk bumi yang

sebenarnya, yang ditunjukkan oleh batas integral (Sarkowi, 2007).

B. Anomali Bougeur

Anomali bouguer merupakan perbedaan antara nilai gaya berat observasi (gobs)

dengan jumlah secara aljabar dari koreksi (koreksi drift, koreksi pasang surut,

koreksi lintang, koreksi udara bebas, koreksi bouguer, koreksi Terrain). Variasi dari

anomali bouguer merefleksikan variasi densitas secara lateral misalnya benda

dengan densitas tinggi berada di dalam medium yang memiliki densitas rendah akan

menghasilkan nilai bouguer anomali positif. Sebaliknya, benda dengan densitas

rendah yang berada pada medium dengan densitas tinggi akan menghasilkan nilai

anomali bouguer negatif (Reynolds, 1997).
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C. Analisis Spektrum

Analisis spektrum dilakukan untuk untuk menentukan lebar jendela yang

digunakan dalam pemisahan anomali regional-residual. Pada analisis ini dilakukan

proses transformasi fourier untuk mengubah sinyal menjadi penjumlahan beberapa

sinyal sinusoidal dengan berbagai frekuensi. Hasil dari transformasi ini adalah

spektrum phase dan spektrum amplitudo. Melalui transformasi fourier nilai gaya

berat, pada lintasan yang akan dicari kedalamannya dapat diestimasi nilai amplitudo

(A) dan nilai bilangan gelombang (k) untuk menghitung lebar jendela filter

(Sarkowi, 2014).

Transformasi Fourier ( ) secara umum merupakan fungsi kompleks yang

terdiri dari bilangan riil dan imajiner ( ) = Re ( ) + Im ( ) yang juga dapat

ditulis sebagai: ( ) = | ( )| ( ) (14)

dimana,

| ( )| = Re ( ) + (Im ( )) (15)

( ) = Im ( )Re ( ) (16)

| ( )| = Amplitudo

spektrum diturunkan dari potensial gaya berat yang teramati pada suatu bidang

horizontal dimana transformasi fouriernya sebagai berikut,

( ) = 1
(17)

1 = 2 | || | (18)
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dimana,

: potensial gaya berat

: anomali rapat massa

: konstanta gaya berat

: jarak

: bilangan gelombang− : kedalaman

Berdasarkan persamaan (17) dan (18) maka diperoleh

( ) = 2 | || | (19)

Percepatan gravitasi g berhubungan dengan potensial dengan persamaan ( ) =∇ , jadi semua komponen g adalah turunan dari . Gayatarik vertikal gaya berat

terhadap titik massa adalah turunan vertikal dari ⁄ yang dapat ditulis sebagai

berikut:

= 1
(20)

sehingga transformasi fourier pada bidang horizontal adalah sebagai berikut,

( ) = 1
(21)

= 1
(22)

( ) = 2 | | , > (23)

Jika distribusi rapat massa bersifat random dan tidak ada korelasi antara masing-

masing nilai gaya berat, maka = 1 sehingga hasil transformasi fourier anomali

gaya berat menjadi,



20

= | |( ) (24)

Dimana dan C merupakan amplitudo dan konstanta. Untuk memperoleh

hubungan antara amplitude ( ) dengan bilangan gelombang ( ) dan kedalaman

( − ) dilakukan dengan melogaritmakan persamaan = | |( ) sehingga

bilangan gelombang berbanding lurus dengan spectral amplitude.ln = ln 2 | |( ) (25)ln = ln | |( ) + ln (26)ln = ( − )| | + ln (27)

persamaan di atas dapat dianalogikan dalam persamaan garis lurus,= + (28)

Dimana ln sebagai sumbu , | | sebagai sumbu , dan ( − ) sebagai

kemiringan garis (gradien). Oleh karena itu, kemiringan garisnya merupakan

kedalaman bidang dalam dan dangkal. | | sebagai sumbu didefinisikan sebagai

bilangan gelombang yang besarnya dan satuannya cycle/meter, adalah panjang

gelombang (Rasimeng, 2011). Hubungan dengan ∆ diperoleh dari persamaan,

= 2 (29)

Nilai sama dengan ∆x, ada faktor lain pada ∆x yang disebut konstanta penggali,

sehingga = . ∆x, konstanta didefinisikan sebagai lebar jendela, jadi lebar

jendela dapat dirumuskan sebagai berikut,

= 2∆x (30)

Dimana ∆ adalah domain spasi yang akan digunakan dalam Fast Fourier

Transform (FFT), dan adalah bilangan gelombang cut-off. Semakin besar nilai k
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maka nilai frekuensi akan tinggi. Hubungan bilangan gelombang k dengan

frekuensi f adalah = 2 (Blakely, 1996). Frekuensi rendah berasal dari benda

yang relatif dalam atau biasa disebut anomali regional dan frekuensi tinggi berasal

dari benda yang berada di atas anomali regional atau disebut  anomali residual

(Reynolds, 1997).

Gambar 7. Kurva Ln(A) terhadap k (Sarkowi, 2014)

D. Filter Moving Average

Anomali residual tidak diperoleh secara langsung dengan metode ini. Moving

average dilakukan dengan cara merata-ratakan nilai anomalinya yang

menghasilkan anomali regional. Anomali residual diperoleh dengan mengurangkan

anomali bouguer dengan anomali regionalnya. Persamaan moving average satu

dimensi dan satu jendela adalah:

∆ ( ) = ∆ ( ) − 1 ∆ ( − )⁄
⁄ (31)
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Penapisan satu dimensi menggunakan dua jendela untuk memproses serta

persamaannya adalah, ∆ ̅ , ( ) = ∆ ̅ ( ) − ∆ ̅ ( ) (32)

Keterangan:, : lebar jendela penapisan∆ : harga gaya berat pada titik amat (mGal)∆ ̅ : anomali residual sisa penapisan jendela (mGal)

: jumlah data yang diproses

sedangkan persamaan moving average 2D untuk lebar jendela N x N adalah,

∆ + 12 , + 12 = ∆ ( , )
(33)

dan anomali residualnya,∆ ( , ) = ∆ ( , ) − ∆ ( , ) (34)

Berdasarkan karakter spektrum dari filter ini, lebar window NxN berbanding

langsung dengan “low cut” dari panjang gelombang atau “high cut” frukesi spasial

dari “low-pas filter”. Sehingga dengan bertambahnya lebar jendela maka panjang

gelombang regional (output) ikut bertambah (Sarkowi, 2014).

E. Metode Horizontal Derivative

Pengertian horizontal derivative pada data anomali gaya berat adalah

perubahan nilai anomali gaya berat dari satu titik ke titik lainnya dengan jarak

tertentu. Horizontal derivative dari anomali gaya berat yang disebabkan oleh suatu

body cenderung untuk menunjukkan tepian dari body-nya tersebut. Jadi metode
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horizontal derivative dapat digunakan untuk menentukan lokasi batas kontak

kontras densitas horisontal dari data gaya berat (Cordell, 1979).

Gambar 8. Anomali gaya berat dan gradien horizontal pada model tabular
(Blakely, 1996)

Menurut (Blakely, 1996) nilai maksimum dari gradien horizontal anomali gaya

berat yang disebabkan oleh benda tabular cenderung menunjukkan tepi dari benda

tersebut (Gambar 7). Tentu saja nilai maksimum gradien horizontal dapat

menentukan secara langsung lokasi tepi dari suatu benda yang memiliki kontras

densitas secara horizontal dengan lingkungannya. Maka dapat menggunakan

karakteristik anomali gaya berat ini untuk menentukan perubahan densitas secara

lateral dari pengukuran gaya berat. Besarnya nilai gradien horizontal dari anomali

gaya berat dapat dihitung dengan persamaan berikut,

ℎ( , ) = ( , ) + ( , ) (35)
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persamaan di atas dilakukan modifikasi menjadi orde kedua sehingga didapatkan

persamaannya sebagai berikut,

ℎ( , ) = ( , ) + ( , ) (36)

Dimana untuk penurunan kearah x ,dianggap nol , sebaliknya untuk penurunan

kearah y , dianggap nol. Satuan dari penurunan kedua horizontal derivative adalah

mGal.m-2.

F. Metode Second Vertical Derivative

Secara teoritis metode ini diturunkan dari persamaan laplace untuk anomali

gaya berat di permukaan dengan persamaan;

∇ . ∆ = 0 (37)

atau :

∆ + ∆ + ∆ = 0 (38)

sehingga formula second vertical derivative diberikan,

∆ = −( ∆ + ∆ ) (39)

Persamaan matematis menghitung anomali 1-D second vertical derivative,

∆ = ∆
(40)

Pada kasus dua dimensi dapat mengabaikan salah satu koordinat horizotal yaitu

koordinat y. Pada kasus ini persamaan Laplace (38) menjadi

+ = 0 (41)
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sehingga didapatkan,

= − (42)

Berdasarkan persamaan (39) perhitungan Second Vertical Derivative (SVD) adalah

sebagai negatif dari Second Horizontal Derivative (SHD) pada profil yang memiliki

nilai y konstan (Elkins, 1951). Berikut merupakan operator filter untuk 2D second

vertical derivative,

Tabel 2. Operator Filter SVD Henderson dan Zietz (1949)

Tabel 3. Operator Filter SVD Elkins (1951)

0.00 -0.0833 0.00 -0.0833 0.00
-0.0833 -0.0667 -0.0334 -0.0667 -0.0833
0.00 -0.0334 1.0668 -0.0334 0.00
-0.0833 -0.0667 -0.0334 -0.0667 -0.0833
0.00 -0.0833 0.00 -0.0833 0.00

Tabel 4. Operator Filter SVD Rosenbach (1953)

0.00 0.0416 0.00 0.0416 0.00
0.0416 -0.3332 -0.75 -0.3332 0.0416
0.00 -0.75 4 -0.75 0.00
0.0416 -0.3332 -0.75 -0.3332 0.0416
0.00 0.0416 0.00 0.0416 0.00

Ide dari metode ini adalah mengambil nilai turunan kedua dari anomali

bouguer sama dengan nol sebagai kontak dari kontras densitas antar dua lapisan

batuan, dalam hal ini kontak tersebut dapat dikatakan sebagai struktur patahan

0.00 0.00 -0.0838 0.00 0.00
0.00 1.00 -2.6667 1.00 0.00
-0.0838 -2.6667 17.00 -2.6667 -0.0838
0.00 1.00 -2.6667 1.00 0.00
0.00 0.00 -0.0838 0.00 0.00
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ataupun intrusi (Sarkowi, 2010).  Struktur patahan atau sesar naik maupun turun

dapat ditentukan dari nilai anomali SVD dengan karakteristik sebagai berikut,

untuk sesar naik,

< (43)

sedangkan untuk sesar turun,

> (44)

G. Forward Modelling

Pemodelan ke depan untuk menghitung efek gaya berat model benda bawah

permukaan dengan penampang berbentuk sembarang yang dapat diwakili oleh

suatu polygon berisi n dinyatakan sebagai integral garis sepanjang sisi-sisi poligon

(Talwani, dkk., 1959).

Menurut Talwani, forward modelling untuk efek gravitasi benda bawah

permukaan dengan penampang berbentuk sembarang dapat diwakili oleh suatu

poligon berisi n yang dinyatakan sebagai intergral garis sepanjang sisi-sisi polygon,

= 2 ∲ (45)

Integral garis tersebut dapat pula dinyatakan sebagai jumlah garis tiap sisinya

sehingga persamaan diatas dapat ditulis sebagai berikut,= 2 ∑ (46)

Model benda anomali sembarang oleh Talwani didekati dengan poligon-poligon

dengan sistem koordinat kartesian (pada Gambar 8), untuk benda poligon sederhana

seperti pada gambar dibawah dapat ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut:
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= ∫ (47)

sehingga diperoleh,= ( + ) ( )( ) (48)

dimana, = − = − (49)

dengan, = (50)

= (51)

Persamaan dapat ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana dengan

mensubsitusikan harga-harga sin f, cos f, tan f dengan koordinat titik sudut poligon

pada sumbu x dan z sebagai berikut,= − + (52)

Persamaan diatas dijadikan sebagai dasar perhitungan model bawah permukaan

yang berbentuk perangkat lunak (software) (Fransbudit, 2008).

Gambar 9. Efek benda bentuk poligon anomali gravitasi (Talwani dkk.,
1959)
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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, 2009).

H. Inverse Modeling

Jika pada pemodelan forward modelling, dilakukan penentuan parameter

model terlebih dahulu, namun pada inverse modelling berkebalikan dengan forward

modelling, yaitu menghasilkan model langsung dari data. Proses inverse modelling

ini dicari parameter model yang memiliki respon yang sesuai dan mendekati

kebenaran berdasarkan dengan data pengamatan. Output yang dihasilkan berupa

model yang optimal dan memiliki respon model yang mempunyai tingkat

kecocokan yang tinggi terhadap data pengamatan (Supriyanto, 2007).

Inverse Modeling diformulasikan sebagai suatu oplimalisasi fungsi objektif

dari sebuah model densitas yang diminimalisir untuk membuat data dapat dihitung

kembali sehingga menghasilkan respon yang mendekati dengan data lapangan.

Detail fungsi objektif bergantung pada kondisi, tetapi umumnya diperlukan model

yang mendekati model acuan, , dan modelnya smooth secara tiga dimensi. Fungsi

objektif untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai berikut,
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ɸ ( ) = { ( )[ ( ) − ]}
+ ( )[ ( ) − ]
+ ( )[ ( ) − ]
+ ( )[ ( ) − ]

(53)

Dimana fungsi , , , dan merupakan variabel fungsi pembobotan ketika

, , , dan merupakan koefisien yang mempengaruhi perbandingan antar

komponen yang berbeda dalam fungsi objektif. Disini, ( ) merupakan fungsi

pembobotan kedalaman (Li dan Oldenburg, 1998).

I. Metode Gaya Berat dalam Eksplorasi Panasbumi

Pengukuran gaya berat digunakan untuk menentukan perbedaan densitas dan

kemenerusan lateral dibawah permukaan. Anomali positif berhubungan dengan

densitas yang relatif tinggi di bawah permukaan. Anomali positif ini merupakan

sesuatu yang penting dalam eksplorasi panasbumi, karena berasosiasi dengan

intrusi mafik sampai intermediate, dan secara geologi intrusi berumur muda (≤ 1

Ma) dapat menjadi sumber panas (heat source). Anomali positif juga dapat

disebabkan oleh deposisi silika yang disebabkan aktifitas hidrotermal. Anomali

negatif dapat disebabkan oleh oleh beberapa kemungkinan yang berpengaruh

terhadap eksplorasi panasbumi. Contohnya, densitas rendah dapat disebabkan

magma, porositas yang relatif tinggi, intrusi felsik seperti granit, atau rekahan yang

cukup intensif pada batuan (Huenges, 2010).



IV. METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi, Waktu dan Judul Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada:

Lokasi : Laboratorium Teknik Geofisika Universitas Lampung

Waktu : 15 Juni 2019 – 15 Januari 2020

Judul : Pemodelan Struktur Bawah Permukaan Daerah Panasbumi

Bittuang, Berdasarkan Analisis Second Horizontal Derivative,

Second Vertical Derivative, Pemodelan 2.5D dan 3D Anomali

Gayaberat.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Laptop

2. Software Oasis Montaj v 8.4

3. Software Surfer v 11

4. Microsoft Office 2016

5. Software ArcGis v 10.3

6. Software Grablox
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7. Software Numeri

8. Data sekunder Anomali Bougeur Daerah Bittuang

9. Peta Geologi daerah penelitian.

C. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Digitasi Peta Kontur Anomali Bougeur Lengkap

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data gayaberat didapatkan

dengan cara melakukan digitasi pada peta kontur anomali bouguer lengkap

untuk mengambil koordinat dan nilai anomalinya. Peta kontur pada

penelitian ini merupakan hasil dari penelitian tahun 2009 Daerah

Panasbumi Bittuang (Kusuma dan Bugis, 2009).

2. Analisis Spektrum

Tujuan melakukan analisis untuk mendapatkan estimasi kedalaman

anomali regional dan residualnya serta mengetahui lebar jendela.

Prosesnya adalah melakukan transformasi fourier lintasan-lintasan yang

sudah ditentukan pada kontur anomali bouguer lengkap. Hasil dari analisis

spektrum adalah berupa komponen nilai imaginer dan riil yang kemudian

dihitung dengan persamaan + dan persamaan 2
yang merupakan nilai bilangan gelombang (k). Hasil dari perhitungan

tersebut didapat nilai k dan Ln(A) yang digunakan untuk mencari nilai

lebar jendela dan estimasi kedalaman regional dan residual.
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3. Pemisahan Anomali Residual dan Regional

Pemisahan dilakukan dengan melakukan filtering terhadap anomali

bougeur menggunakan metode moving average. Proses moving average

menggunakan hasil analisis spektrum berupa nilai lebar jendela, maka

didapatkan anomali regional. Anomali residual merupakan hasil dari

anomali bouguer dikurangi anomali regional.

4. Analisis Derivative

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Second Horizontal

Derivtive dan Second Vertical Derivative menggunakan data anomali

residual, untuk mengetahui sebaran struktu bawah permukaan.

5. Pemodelan

Pada penelitian melakukan forward modelling dan inverse modelling.

Forward modelling digunakan untuk melihat pola perlapisan bawah

permukaan yang didasarkan pada informasi geologi dan menggunakan

data anomali residual. Kedalaman model perlapisan didapat dari hasil

analisis spektrum. Inverse modelling dilakukan dengan menggunakan data

anomali bouguer lengkap. Hasil forward modelling dan inverse modelling

dilakukan interpretasi untuk mengidentifikasi struktur.
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D. Diagram Alir Penelitian

Gambar 10. Diagram Alir Penelitian
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E. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Tabel 5. Jadwal Kegiatan Penelitian

No.
Kegiatan

Jadwal Kegiatan

Juli Agustus September Oktober November Desember Januari

Minggu ke- 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1. Studi Literatur

2.
Persiapan
Penelitian

3. Seminar Usul

4.
Pengolahan

Data

5.
Analisis

Derivative

6. Pemodelan 2D

7. Pemodelan 3D

8. Interpretasi

9.
Penyusunan

Laporan

10. Seminar Hasil

11.
Penyelesaian

Skripsi

12.
Seminar

Komprehensif



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hasil analisis spektrum didapatkan nilai rata-rata kedalaman untuk zona

anomali regional yaitu sebesar 690 meter dan untuk zona anomali residualnya

sebesar 250 meter.

2. Berdasarkan data Anomali Bougeur, SHD, dan SVD diperoleh bahwa struktur

sesar di daerah penelitian di dominasi oleh sesar berarah NW-SE. Sesar ini

memiliki korelasi yang baik dengan struktur sesar dari geologi.

3. Hasil Pemodelan forward 2.5D dan inverse 3D serta data geologi diperoleh

a. Litologi yang didapat dari hasil forward modelling ada 6 litologi yaitu,

Satuan Jatuhan Piroklastik Gunung Karua (QKjp) dengan densitas 2.43

gr/cc, Satuan Aliran Piroklastik Gunung Karua (QKap) dengan densitas 2.5

gr/cc, Satuan Lava Gunung Karua-1 (QKl-1) dengan densitas 2.55 gr/cc,

Satuan Lava Gunung Panusuk (TPl) dengan densitas 2.6 gr/cc, Satuan

Batupasir (Tps) dengan densitas 2.35 gr/cc, dan batuan dasar berupa Satuan

Batuan Malihan (Kbm) dengan densitas 2.8 gr/cc.

b. Manifestasi panas bumi di Daerah Bittuang melewati zona patahan, yang

menunjukkan bahwa di daerah tersebut terdapat reservoar panas bumi yang

di duga berada di utara area penelitian dekat dengan Manifestasi Balla.
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4. Daerah Panas Bumi Bittuang merupakan panas bumi dengan zona outflow

ditandai dengan arah aliran air dari samping, dapat dilihat pada model geologi

Gambar 33.

5. Zona Prospek Panasbumi Bittuang berdasarkan luas daerah pengukuran berada

pada Utara area penelitian yang luasnya berkisar 8 km2 dengan nilai anomali

gayaberat yang rendah dan ditandai dengan adanya Manifestasi yang ada.

B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah perlu adanya pengukuran lanjutan

dengan menggunakan metode gayaberat di utara daerah penelitian untuk

mengetahui luas dari reservoir yang ada dan mengetahui letak Heat Source.
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