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ABSTRAK 

IDENTIFIKASI DAERAH PROSPEK RESERVOAR PANASBUMI WAI 

SELABUNG BERDASARKAN ANALISIS DATA GRAVITY DAN 

KORELASI DATA GEOLOGI-MAGNETOTELLURIK SERTA DATA 

GEOKIMIA 

 

Oleh 

REGINA FEBRYZHA SAWITRI 

Telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode gravitasi di daerah 

Wai Selabung, Kabupaten Ogan Kemiring Ulu (OKU) Selatan,  Provinsi Sumatera 

Selatan yang dikorelasikan dengan data geologi, magnetotellurik dan data geokimia. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pola struktur, model bawah 

permukaan, dan mengidentifikasi daerah heatsource dan reservoar dari sistem 

panasbumi Wai Selabung. 

Metode gravitasi merupakan salah satu metode geofisika yang dapat digunakan 

untuk menggambarkan bentuk struktur geologi bawah permukaan dengan melakukan 

interpretasi anomali gravitasi yang disebabkan oleh perbedaan harga densitas atau 

kedalaman tubuh massa batuan bawah permukaan. Daerah penelitian berada pada 

jalur zona sesar Sumatera yang banyak dijumpai lokasi-lokasi panasbumi 

bertemperatur tinggi. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain  anomali residual daerah 

penelitian menunjukkan adanya struktur patahan berarah baratlaut – tenggara sesuai 

dengan struktur patahan utama daerah ini berarah baratlaut – tenggara dan sedikit 

baratdaya – timurlaut. Analisis Second Vertical Derivative nilai nol menunjukkan 

batas-batas reservoir panasbumi yang berada di tengah daerah penelitian. Hasil 

pemodelan inversi 3D daerah penelitian memperlihatkan bahwa densitas rendah (2 

sampai 2,15 gr/cm3) mengindikasikan lokasi reservoar, nilai densitas sedang (2,2 

sampai 2,4 gr/cm3) adalah endapan sedimen batu pasir berumur tersier. Nilai sebaran 

densitas tinggi (2,5 sampai 2,9 gr/cm3) mengindikasikan potensi heat source. Dan 

berdasarkan analisis metode gravitasi yang dikorelasikan dengan data geologi, 

magnetotellurik, dan data geokimia daerah prospek reservoar panasbumi Wai 

Selabung berada disekitar Teluk Agung, Perekan, dan Talang Tebat. 

 

Kata kunci: metode gravitasi, heatsource, reservoar 



 

ABSTRACT 

IDENTIFICATION OF WAI SELABUNG GEOTHERMAL RESERVOIR 

PROSPECTS BASED ON GRAVITY DATA ANALYSIS AND 

CORRELATION OF GEOLOGICAL-MAGNETOTELLURIC DATA AND 

GEOCHEMICAL DATA 

 

By 

REGINA FEBRYZHA SAWITRI 

Research has conducted using the gravity method in the Wai Selabung area, South 

Ogan Kemiring Ulu Regency, South Sumatra Province, correlated with geological 

data, magnetotellurics, and geochemical data. The purpose of this research is to get 

structural patterns, subsurface models, identify the heatsource and reservoir areas of 

the Wai Selabung geothermal system. The gravity method is one of the geophysical 

methods that can be used to describe the form of the subsurface geological structure 

by interpreting the gravity anomalies caused by differences in the density or depth of 

the subsurface rock mass body. The research area is on the Sumatran fault zone, 

which is often found in high-temperature geothermal locations. The results obtained 

from this research include residual anomalies in the research area showing the 

presence of a northwest-southeast trending fault structure by the main fault structure 

of this area trending northwest-southeast and slightly southwest-northeast. Analysis 

of the Second Vertical Derivative value of zero indicates the boundaries of the 

geothermal reservoir in the middle of the research area.  The results of the 3D 

inversion modeling of the research area show that low density (2 to 2.15 gr/cm3) 

indicates the location of the reservoir, medium-density values (2.2 to 2.4 gr/cm3) are 

tertiary sandstone sedimentary. The high-density distribution value (2.5 to 2.9 

gr/cm3) indicates a potential heat source. And based on the analysis of the gravity 

method correlated with geological data, magnetotelluric, and geochemical data, the 

prospect area for the Wai Selabung geothermal reservoir is around Teluk Agung, 

Perekan, and Talang Tebat. 

 

Keywords: gravity method, heatsource, reservoir 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yaitu energi panasbumi terbesar 

di dunia. Energi panasbumi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi di 

Indonesia yang terus meningkat. Potensi panasbumi Indonesia sebesar 29038 

MW dan yang baru dimanfaatkan sekitar 1226 MW atau 4,2% (Ditjen EBTKE, 

Kementrian ESDM). 

Kepulauan Indonesia terletak di salah satu kerangka tektonik paling aktif dunia, 

terletak di perbatasan Indo-Australia, Pasifik, Filipina, dan lempeng tektonik 

Eurasia. Posisi strategis tersebut menyebabkan Indonesia kaya akan energi 

panasbumi yang tersebar di 299 titik sepanjang busur vulkanik dengan total 

potensi 29 GWe (Badan Geologi Kementrian ESDM, 2011). 

Kebijakan Energi Nasional telah menargetkan agar panasbumi menyokong 5% 

bauran energi nasional pada 2025, namun hingga saat ini panasbumi baru 

berkontribusi 1% dengan perkembangan yang lambat. Sehingga diperlukan 

penyelidikan untuk pengembangan lapangan panasbumi di Indonesia. 

Daerah Wai Selabung berada pada jalur zona sesar Sumatera yang banyak 

dijumpai lokasi-lokasi panasbumi bertemperatur tinggi. Pada daerah Wai 

Selabung ditemukan manifestasi berupa mata air panas. Pada tahun 2011, Pusat 

Sumber Daya Geologi, Badan Geologi telah  melakukan pemetaan geologi dan 

geokimia pada daerah panasbumi Wai Selabung.  

Untuk mendekteksi daerah panasbumi dapat menggunakan metode gayaberat.  

Metode gayaberat adalah metode geofisika yang didasarkan pada percepatan 
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gravitasi di permukaan bumi.  Variasi nilai gayaberat dipengaruhi oleh 

perubahan densitas lateral dari batuan bawah permukaan disekitar titik 

pengukuran. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menggambarkan struktur geologi bawah permukaan berdasarkan variasi 

medan gayaberat bumi yang ditimbulkan oleh perbedaan densitas antar batuan. 

Pada penelitian ini dilakukan pemodelan inversi 3D anomali Bouguer lengkap, 

analisis gradien untuk analisis struktur, dan mengetahui karakteristik geokimia  

panasbumi daerah Wai Selabung. Pemodelan inversi anomali Bouguer 

dikorelasikan dengan data resistivitas magnetotelurik, geologi dan geokimia. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi pola struktur daerah panasbumi Wai Selabung 

berdasarkan analisis anomali Bouguer dan gradien anomali Bouguer. 

2. Mengidentifikasi model bawah permukaan daerah panasbumi Wai 

Selabung berdasarkan inversi 3D anomali Bouguer. 

3. Mengidentifikasi heatsource dan reservoar dari sistem panasbumi Wai 

Selabung berdasarkan analisis anomali Bouguer dan pemodelan inversi 

anomali Bouguer yang dikorelasikan dengan data geologi, data geokimia, 

serta data magnetotellurik. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Data ini merupakan data sekunder  peta anomali Bouguer dari ESDM. 

2. Penentuan batas kedalaman anomali regional dan residual anomali 

Bouguer menggunakan analisis spektral, sedangkan pemisahan anomali 

regional dan residual menggunakan filter moving average. 
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3. Dalam identifikasi struktur menggunakan metode analisis peta anomali 

Bouguer dan analisis gradien. 

4. Pemodelan inversi 3D untuk mendapatkan model sistem panasbumi Wai 

Selabung. 

5. Identifikasi heatsource dan reservoar panasbumi dilakukan dengan 

analisis anomali Bouguer, pemodelan inversi anomali Bouguer serta 

kompilasi dengan data geologi, geokimia, dan data magnetotellurik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Letak Geografis Daerah Penelitian 

Daerah panasbumi Wai Selabung secara administratif terletak di Kecamatan 

Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Kemiring Ulu (OKU) Selatan, Provinsi 

Sumatera Selatan. Secara geografis daerah panasbumi Wai Selabung berada 

pada 103° 42’ 49,8” - 103° 56’ 1,2” BT dan 4° 48’ 26,57” - 4° 35’ 4,2” LS. 

Luas daerah survei sekitar 15 × 15 km2. 

 

Gambar 1. Peta administrasi daerah Wai Selabung 

 

2.2 Geologi Regional Daerah Penelitian 

Wai Selabung memiliki tatanan tektonik yang berada pada busur magmatik 
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Sumatera dan tepat pada salah satu segmen sesar Sumatera bagian selatan. 

Daerah Danau Ranau merupakan penciri tektonik tersebut, dimana 

pembentukannya merupakan akibat dari proses vulkanisme dan tektonisme 

yang membentuk kaldera besar dengan material piroklastik yang tersebar 

disekitarnya. Tatanan struktur wilayah penelitian termasuk dalam lingkungan 

vulkanik jalur magmatik di Sumatera bagian selatan. Pembentukan sistem 

panasbumi di wilayah Wai Selabung dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik dan 

tektonik searah sesar Sumatera. Secara umum batuan penyusun daerah 

penelitian terdiri dari batuan vulkanik di bagian barat daya dan batuan klastik 

di bagian timur laut yang berumur Tersier (Hadi et al., 2011). 

Struktur geologi yang berkembang di daerah Wai Selabung didominasi oleh 

arah barat laut – tenggara yang terpotong oleh sesar dengan arah barat daya – 

timur laut dan arah utara – selatan. Karena pertemuan antara sesar Sumatra dan 

antitetiknya, manifestasi muncul di permukaan, membentuk zona permeabel 

yang sangat baik yang dapat meloloskan fluida ke permukaan (Kusnadi et al., 

2011). 

Secara umum batuan penyusun daerah penelitian terdiri dari batuan vulkanik, 

berdasarkan karakter fisik dan umur batuan, maka diperoleh satuan batuan 

dengan urutan dari tua ke muda; Satuan Lava Akar Jangkang, Batupasir, Lava 

Asadimana, Lava Pematang Gong, Breksi Tua, Aliran Piroklastik Ranau, Lava 

Laai, Lava Bengkok, Lava Pandan, Lava Gedang, Lava Perean, Lava Tebat 

Gayat, dan endapan Aluvium.  

Sesar pada daerah penelitian dikelompokkan menjadi tiga pola arah utama 

yaitu barat laut-tenggara, utara-selatan, dan barat daya-timur laut. Terdapat 

struktur kawah yang muncul pada batuan vulkanik. 

Pola sesar barat laut-tenggara, ditunjukkan oleh sesar Asadimana, sesar 

Kayumanis, sesar Telukagung, sesar Kotadalam, dan sesar Wai selabung yang 

mengisi bagian tengah dari depresi selabung, sesar ini berumur Pra-Tersier. 

Sesar ini dipotong oleh sesar lain dengan arah utara-selatan dan barat daya- 

timur laut yang diperkirakan berumur lebih muda. Sesar Wai Selabung dan 
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sesar Kotadalam diperkirakan mengontrol munculnya manifestasi air panas 

Selabung Dumping. 

Pola sesar utara-selatan, diwakili oleh sesar Pematangbuluh, sesar Perean, sesar 

Sinamarga, dan sesar Akarjangkang. Sesar ini terbentuk pada Eosen dan 

diperkirakan merupakan sesar tua. Sesar Akarjangkang merupakan sesar yang 

mengontrol munculnya manifestasi Wai Selabung 1 dan Wai Selabung 2. 

Pola sesar barat daya – timur laut, berlawanan dengan sesar Sumatera dan 

merupakan antitetiknya. Sesar yang memiliki pola ini merupakan sesar 

Pamatanggong dan sesar Gistong. Sesar Gistong merupakan sesar yang 

mengontrol munculnya manifestasi Lubuk Suban yang berada pada batuan 

Lava Andesit Tua Akarjangkang. 

 

Gambar 2. Peta geologi daerah Wai Selabung (modifikasi dari PSDG, 2011) 
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2.3 Geomorfologi Daerah Penelitian  

   Wai Selabung terbagi menjadi empat satuan yaitu, satuan geomorfologi 

perbukitan curam, perbukitan bergelombang sedang, perbukitan bergelombang 

lemah, dan pedataran (Kusnadi et al., 2011). 

 

Gambar 3. Peta geomorfologi daerah Wai Selabung (PSDG, 2011). 

 

2.4 Manifestasi Permukaan 

Berdasarkan hasil penyelidikan terpadu tahun 2011, gejala kenampakan 

panasbumi ditandai dengan munculnya mata air panas, yang terbagi menjadi 

tiga kelompok manifestasi panasbumi, yaitu manifestasi di pinggir Sungai Wai 

Selabung (2 kelompok), di anak sungai Wai Selabung (2 kelompok), dan 

alterasi yang muncul di dekat air panas Suban (pinggir sungai Wai Selabung). 

Selain manifestasi lokasi survei, pengukuran dan pengambilan sampel juga 

dilakukan untuk membandingkan manifestasi mata air panas lainnya di 

Aromantai dan Kotabatu. 
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Gambar 4. Peta Manifestasi Daerah Wai Selabung (modifikasi dari PSDG, 2011) 

Air Panas Wai Selabung I, terletak pada 369107 mT dan 9479947 mU dengan 

ketinggian 453 mdpl. Suhu dari manifestasi ini adalah 92,5°C, pada temperatur 

udara 25,43°C dengan pH 9,43, daya hantar listrik 2700 𝜇mhos/cm.  

Air panas Wai Selabung II, terletak pada 369171 mT dan 9479959 mU dengan 

ketinggian 457 mdpl. Suhu dari manifestasi ini 89,3°C pada temperatur udara 

29,9°C dengan pH 9,47, daya hantar listrik 2130 𝜇mhos/cm.  

Air panas Wai Selabung III, terletak pada 369357 mT dan 9480060 mU dengan 

ketinggian 467 mdpl. Suhu dari manifestasi ini 40,2°C pada temperatur udara 

40,2°C dengan pH 8,38, daya hantar listrik 686 𝜇mhos/cm.  

Air panas Lubuk Suban, terletak pada 369055 mT dan 9481615 mU dengan 

ketinggian 360 mdpl. Suhu dari manifestasi ini 68,1°C pada temperatur udara 

27°C dengan pH 8,92, daya hantar listrik 1196 𝜇mhos/cm.  

Air panas Selabung Damping, terletak pada 367959 mT dan 9479453 mU 

dengan ketinggian 403 mdpl. Suhu dari manifestasi ini 44,4°C pada temperatur 

udara 25,1°C dengan pH 8,19, daya hantar listrik 715 𝜇mhos/cm.  

;;;
;

;AP Lubuk Suban 

AP Wai Selabung 3 
AP Wai Selabung 2 

AP Wai Selabung 1 

AP Selabung Damping 
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Air dingin Pematang 3, terletak pada 368889 mT dan 9481401 mU dengan 

ketinggian 422 mdpl. Suhu dari manifestasi ini 23,1°C pada temperatur udara 

23,3°C. Memiliki pH 7,8 dengan daya hantar listrik 272 𝜇mhos/cm. 

Air panas Kota Batu, terletak pada 387079 mT dan 9460803 mU dengan 

ketinggian 567 mdpl. Suhu dari manifestasi ini 59,3°C dengan temperatur 

udara 30°C dengan pH 7,83, daya hantar listrik 1400 𝜇mhos/cm.  

Air panas Arumantai, terletak pada 348405 mT dan 9507986 mU dengan 

ketinggian 1082 mdpl. Suhu dari manifestasi ini 56,2°C pada temperatur udara 

21,9°C dengan pH 8,30, daya hantar listrik 1800 𝜇mhos/cm.  

Alterasi Lubuk Suban berada pda 369036 mT dan  9481651 mU berupa mineral  

lempung dengan warna abu-abu kebiruan sampai keputih-putihan yang 

dikelilingi endapan oksidasi kemerahan. Secara megaskopis diperkirakan 

mineral lempung yang terbentuk adalah montmorilonit dan kaolinit. 

Ukurannya tidak terlalu lebar, hanya spot kecil dengan luas sekitar 0,5 x 0,5 

m2. Selain mineral lempung terdapat alterasi pada batuan induk yaitu lava 

basal. Mineral klorit mengisi dasarnya dan beberapa mengubah mineral olivin 

dan piroksen. 

Analisis PIMA (Portable Infrared Mineral Analyzer) dari 3 sampel batuan 

alterasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa mineral seperti haloysit, 

montmorilonit, piropilit, klorite dan paligorskit. Berdasarkan analisis 

keberadaan mineral haloysit, montmorilonit dan paligorskit, terlihat 

pembentukan mineral alterasi berada pada temperatur yang relatif rendah atau 

mungkin lebih rendah dari 150°C dan mempunyai pH fluida netral, biasanya 

terbentuk di zona argilik, sedangkan mineral klorite menunjukkan temperatur 

yang cukup tinggi (250°C) pada pH netral. Pembentukan mineral, biasanya di 

daerah phillik. Adanya mineral pirophilit  menunjukkan bahwa pada suhu yang 

lebih tinggi (200°C) dan pH asam, mineral alterasi biasanya terbentuk di zona 

argilik lanjut. 
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2.5 Hidrogeologi 

Sistem panasbumi harus memiliki fluida untuk mensuplai ke reservoar. Fluida 

bisa berasal dari permukaan atau fluida yang terperangkap di dalam batuan, 

namun jumlahnya tidak melebihi fluida permukaan. Fluida digunakan sebagai 

media untuk transfer energi panas secara konvektif. Singkatnya, siklus 

air/fluida ini berasal dari proses recharge daerah tangkapan (catchment area), 

kemudian menembus secara vertikal dan akhirnya masuk ke dalam sistem 

panasbumi hingga terjadi proses discharge di permukaan. Oleh karena itu 

dalam sistem panasbumi juga melibatkan sistem hidrogeologi. 

Model hidrologi sangat dipengaruhi oleh derajat infiltrasi air meteorik ke 

dalam reservoar, hal tersebut didukung oleh curah hujan di daerah sekitar 

manifestasi sekitar 59 - 1.630 mm per tahun. Daerah survei hidrologi berada di 

dekat DAS Wai Selabung dan Danau Ranau. 

Secara umum, wilayah survei dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah 

resapan (recharge) dan wilayah lepasan (discharge). Daerah resapan air 

tersebut menyumbang sekitar 45% dari total luas wilayah survei, meliputi 

perbukitan Gedan, Pandan dan pegunungan Bengkok di barat daya serta 

pegunungan Pematang Gong, Peraduan Gistong dan Pematang Buluh di timur 

laut wilayah studi yang memiliki elevasi >500 mdpl. Daerah lepasan meliputi 

bagian tengah pola dataran dan perbukitan bergelombang landai yang 

menempati daerah graben Kepayang. Daerah dengan ketinggian <500 mdpl 

mencakup sekitar 54% dari luas wilayah studi. Daerah aliran sungai merupakan 

bagian dari daerah lepasan, yang merupakan akumulasi aliran run off dari air 

permukaan yang belum terserap di daerah resapan dan mengalir memenuhi  

lembah yang membentuk sungai. 

 



 

 

III. TEORI DASAR 

3.1 Konsep Dasar Metode Gayaberat  

3.1.1 Gaya Gravitasi (Hukum Newton I) 

Prinsip dasar teori gravitasi adalah Hukum Newton yang menjelaskan 

tentang dua massa 𝑚1 dan 𝑚2 yang terpisah dalam jarak 𝑟 akan saling 

tarik-menarik dengan gaya yang diberikan, dapat diformulakan sebagai 

berikut (SerWai, 2009):                                                   

�⃗�(𝑟) = −𝐺 
𝑚1  𝑚2

𝑟2  �̂�   (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) 

G  = Konstanta gravitasi universal (6,67 x 10-11 m3 kg-1 s-2) 

Adapun ilustrasi gaya tarik-menarik antara dua benda dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

Gambar 5. Gaya tarik menarik antara dua benda (SerWai, 2009) 
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3.1.2 Percepatan Gravitasi (Hukum Newton II) 

Newton juga mendefinisikan hubungan antara gaya dan percepatan. 

Hukum II Newton tentang gerak menyatakan gaya merupakan perkalian 

dari massa dan percepatannya. 

𝐹 =  𝑚 . 𝑔                         (2) 

Percepatan sebuah benda bermassa 𝑚2 yang disebabkan oleh tarikan 

benda bermassa 𝑀1 pada jarak 𝑅 secara sederhana dapat dinyatakan 

dengan : 

𝑔 =
𝐹

𝑚
                                                                     (3) 

Bila ditetapkan pada percepatan gaya tarik bumi persamaan di atas 

menjadi          

𝑔 =
𝐹

𝑚
= 𝐺

𝑀.𝑚

𝑚×𝑅2 = 𝐺
𝑀

𝑅2                                        (4) 

dimana : 

 g = Percepatan gaya tarik bumi (m/s2) 

M = Massa bumi 

m = Massa benda 

F = Gayaberat 

R      = Jari-Jari bumi 

Persamaan diatas menunjukkan bahwa besarnya percepatan yang 

disebabkan oleh gravitasi bumi (𝑔) adalah berbanding lurus dengan 

massa bumi (𝑀) dan berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari bumi 

(𝑟). 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 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/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). 
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3.1.3 Potensial Gravitasi 

Potensial suatu titik pada medan gravitasi dinyatakan sebagai usaha yang 

diperlukan untuk memindahkan satu massa (𝑚) dari jauh tak berhingga 

ke titik  tertentu dalam medan gravitasi bumi bermassa 𝑚. Potensial total 

di suatu titik bersifat penjumlahan. Maka potensial gaya pada suatu 

massa yang kontinu pada titik di luar massa tersebut merupakan bentuk 

integral. Jika integral volume diambil untuk seluruh bumi, maka 

diperoleh potensial gaya berat bumi di ruang bebas, dan medan gaya 

berat didapatkan dengan menurunkan potensial tersebut. 

𝑔 = −∇𝑈(𝑟)     (5) 

Fungsi 𝑈 pada persamaan (5) disebut potensial gravitasi, sedangkan 

percepatan gravitasi 𝑔 merupakan medan potensial gravitasi. Tanda 

minus menunjukkan arah gayaberat menuju ke titik yang dituju. 

Dengan mengasumsikan bumi dengan massa 𝑀 bersifat homogen dan 

berbentuk bola dengan jari-jari 𝑅, potensial gravitasi di permukaan dapat 

didefinisikan dengan persamaan: 

∇𝑈(�̅�) = −
𝐹(�̅�)

𝑚2
= −𝑔(�̅�)          (6) 

𝑈(�̅�) = ∫ (∇𝑈) ∙ 𝑑𝑟 = ∫ 𝑔 ∙ 𝑑𝑟
𝑟

∞

𝑟

∞
         (7) 

𝑈(𝑟) = −𝐺𝑚 ∫
𝑑𝑟

𝑟2 = 𝐺
𝑚

𝑟

𝑟

∞
          (8) 

 

3.1.4 Rapat Massa Batuan 

Rapat massa (density) batuan merupakan besaran utama dalam 

menentukan nilai percepatan gravitasi. Variasi rapat massa pada batuan 

sedimen disebabkan oleh tekanan gaya tektonik. Densitas batuan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu rapat massa butir pembentuknyaa, 

porositas, kandungan fluida yang mengisi pori-porinya, serta pemadatan 

akibat tekanan dan pelapukan yang dialami batuan tersebut (Kirbani, 

2001). Adapun variasi densitas (Telford, et al., 1990) dapat dilihat pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Nilai densitas batuan (Telford, et al., 1990) 

Jenis 

Batuan 

Batas 

(g/cc) 

rata-rata 

(g/cc) 

Jenis 

Batuan 

Batas (g/cc) rata- rata 

(g/cc) 

Batuan Sedimen 

 

 

1,96-2,00 

 

 

 

1,98 

Batuan Metamorf 

 

2,39-2,90 

 

 

 

2,64 

Clay 1,63-2,60 2,21 Gneiss 2,59-3,00 2,80 

Gravel 1,70-2,40 2,00 Phylite 2,68-2,80 2,74 

Loess 1,40-1,93 1,64 Slate 2,70-2,90 2,79 

Silt 1,80-2,20 1,93 Granulite 2,52-2,7 2,65 

Soil 1,20-2,40 1,92 Amphibolite 2,90-3,04 2,96 

Sand 1,70-2,30 2,00 Eclogite 3,20-3,54 3,37 

Sandstone 1,61-2,76 2,35  

Shale 1,77-3,20 2,40 

Limestone 1,93-2,90 2,55 

Dolomit 2,28-2,90 2,70 

Chalk 1,53-2,60 2,01 

Halite 2,10-2,60 2,22 

Glacier Ice 0,88-0,92 0,90 

Batuan Beku 

Granit 2,50-2,81 2,64 

Andesit 2,40-2,80 2,61 

Syenite 2,60-2,95 2,77 

Basalt 2,70-3,30 2,99 

Gabro 2,70-3,50 3,03 

 

3.2 Analisis Spektral 

Analisis spektral dilakukan untuk mengestimasi lebar jendela serta estimasi 

kedalaman anomali gayaberat. Analisis spektral dilakukan dengan cara 

mentransformasi Fourier lintasan yang telah ditentukan pada peta kontur 

Anomali Bouguer Lengkap. Secara umum, suatu Transformasi Fourier adalah 

menyusun kembali/mengurai suatu gelombang sembarang ke dalam 

gelombang sinus dengan frekuensi bervariasi di mana hasil penjumlahan 

gelombang-gelombang sinus tersebut adalah bentuk gelombang aslinya 

(Kadir, 2000). 

 

Hasil dari konversi ini akan berupa spektrum amplitudo dan spektrum fasa 

sehingga dapat memperkirakan kedalaman dari nilai bilangan gelombang (𝑘) 
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dan amplitudo (𝐴) yang dapat digunakan untuk menghitung lebar jendela 

filter, selanjutnya dapat digunakan sebagai input data untuk proses filtering, 

pemisahan anomali regional dan anomali residual. Untuk  analisis  lebih  

lanjut,  amplitudo  gelombang-gelombang  sinus tersebut di-display sebagai 

fungsi dari frekuensinya. Secara matematis hubungan antara gelombang 𝑆(𝑡) 

yang akan diidentifikasi gelombang sinusnya (input) dan S(f) sebagai hasil 

transformasi Fourier diberikan oleh persamaan berikut : 

𝑆(𝑓) = ∫ 𝑆(𝑡)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡∞

−∞
𝑑𝑡                            (25) 

Pada metode gayaberat, spektrum diturunkan dari potensial gayaberat yang 

teramati pada suatu bidang horizontal dimana transformasi Fouriernya sebagai 

berikut (Blakelly, 1996) : 

𝐹(𝑈) = 𝛾 𝜇 𝐹 (
1

𝑟
)      dan   𝐹 (

1

𝑅
) = 2𝜋

𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧1)

|𝐾|
                        (26) 

Dimana 𝑧1 > 𝑧0, |𝑘| ≠ 0 

 𝑈 = Potensial gayaberat            𝜇 = anomali rapat masa 

 𝛾 = konstanta gayaberat           𝑟  = jarak 

Gerak vertikal gravitasi yang disebabkan oleh suatu titik massa adalah turunan 

derivative dari potensial gayaberatnya : 

 𝑔𝑧 = 𝐺𝑚
𝜕

𝜕𝑧

1

𝑟
                                                            (27) 

𝐹(𝑔𝑧) = 𝐺𝑚𝐹 (
𝜕

𝜕𝑧

1

𝑟
)                                                   (28) 

𝐹(𝑔𝑧) = 𝐺𝑚 𝐹𝜕𝑧
𝜕 (

1

𝑟
)                                                                (29) 

Transformasi Fourier pada lintasan yang diinginkan adalah : 

𝐹(𝑔𝑧) = 2𝜋𝐺𝑚𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧1) ,   𝑧1 > 𝑧0                                  (30) 

Jika distribusi rapat massa bersifat random dan tidak ada korelasi antara 

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

anomali gayaberat menjadi : 

𝐴 = 𝐶 𝑒|𝑘|(𝑧0− 𝑧1)                                                  (31) 

dimana : 

  𝐴  = Amplitudo    

 C  = Konstanta 
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Untuk memperoleh hubungan antara amplitudo (A) dengan bilangan 

gelombang (k) dan kedalaman (z0-z1) dilakukan dengan melogaritmakan 

persamaan 𝐴 = 𝐶 𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧1) sehingga bilangan gelombang k berbanding lurus 

dengan spectral amplitude.  

𝑙𝑛𝐴 = 𝑙𝑛2𝜋𝐺𝑚𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧1
)
                                                         (32) 

𝑙𝑛𝐴 = (𝑧0 − 𝑧1)|𝑘| + ln 𝐶                                                        (33) 

Persamaan di atas dapat dianologikan dalam persamaan garis lurus: 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐                                                                 (34) 

Dimana ln A sebagai sumbu y, |𝑘| sebagai sumbu x, dan (𝑧0 − 𝑧1) sebagai 

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

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

sebagai bilangan gelombang yang besarnya 
2𝜋

𝜆
 dan satuannya cycle/meter, 

dengan 𝜆 adalah panjang gelombang. Hubungan 𝜆 dengan ∆𝑥 diperoleh dari 

persamaan : 

𝑘 =  
2𝜋

𝜆
=  

2𝜋

𝑘𝑐∆𝑥.
                                                          (35) 

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

pengali, sehingga 𝜆 = 𝑁. ∆𝑥, konstanta N didefinisikan sebagai lebar jendela, 

jadi lebar jendela dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝑁 =  
2𝜋

𝑘𝑐.∆𝑥
                                                                  (36) 

Dimana ∆𝑥 adalah domain spasi yang akan digunakan dalam Fast Fourier 

Transform (FFT), dan kc adalah bilangan gelombang cut off.  Dalam  proses 

ini akan terbentuk kurva hubungan antara f (frekuensi) dan k (bilangan 

gelombang) seperti pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Kurva Ln A terhadap k (Blakely, 1996) 

Semakin besar nilai k maka nilai frekuensi akan tinggi. Hubungan bilangan 

gelombang k dengan frekuensi f adalah 𝑘 = 2𝜋𝑓, frekuensi rendah berasosiasi 

dengan gelombang panjang mengindikasikan anomali regional yang mewakili 

struktur dalam dan luas sedangkan frekuensi tinggi bersasosiasi dengan 

gelombang pendek mengindikasikan anomali residual yang mewakili struktur 

dangkal. 

 

3.3 Filter Moving Average 

Nilai gayaberat yang terukur di permukaan merupakan penjumlahan dari 

berbagai macam anomali dan struktur dari permukaan sampai inti bumi, 

sehingga anomali Bouguer yang diperoleh merupakan gabungan dari beberapa 

sumber anomali dan struktur. Anomali Bouguer adalah superposisi dari 

anomali yang bersifat regional dan yang bersifat residual atau lokal. Anomali 

regional berkaitan dengan kondisi geologi umum secara keseluruhan pada 

daerah yang bersangkutan, dicirikan oleh anomali yang berfrekuensi rendah 

dan berasal dari batuan pada daerah yang lebih dalam, sedangkan anomali 

residual dicirikan oleh anomali yang berfrekuensi tinggi dan berasal dari 

batuan pada daerah dangkal. 

 

Untuk memperoleh anomali yang terasosiasi dengan kondisi geologi yang 

diharapkan dan untuk meningkatkan resolusi sebelum diinterpretasi secara 

kuantitatif maka perlu dilakukan pemisahan anomali regional dan residual 
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sehingga anomali yang diperoleh sesuai dengan anomali dari target yang dicari. 

Pemisahan anomali juga dimaksudkan untuk membantu dalam interpretasi 

gayaberat secara kualitatif. Pemisahan anomali ini salah satunya dapat 

dilakukan dengan filter moving average. 

 

Moving average dilakukan dengan cara merata-ratakan nilai anomalinya. Hasil 

perata-rataan ini merupakan anomali regionalnya karena analisis dari 

spektrumnya menyerupai low pass filter sehingga output dari proses ini adalah 

frekuensi rendah dari anomali Bouguer, sedangkan anomali residualnya 

diperoleh dengan mengurangkan data hasil pengukuran gayaberat dengan 

anomali regional. 

∆𝑔𝑟𝑒𝑔(𝑖) =  
∆𝑔(𝑖−𝑛)+⋯+∆𝑔(𝑖)+⋯+∆𝑔(𝑖+𝑛)

𝑁
  (37) 

keterangan : 

i     = nomor stasiun 

N      = lebar jendela 

∆𝑔𝑟𝑒𝑔  = bersarnya anomali regional  

Nilai anomali residual ∆𝑔𝑟𝑒𝑠 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 

∆𝑔𝑟𝑒𝑠 =  ∆𝑔 − ∆𝑔𝑟𝑒𝑔   (38) 

Dimana ∆𝑔 adalah anomali Bouguer total (Diyanti, 2014). 

 

3.4 Metode Horizontal Derivative 

Pengertian horizontal derivative pada data anomali gayaberat adalah 

perubahan nilai anomali gayaberat dari satu titik ke titik lainnya dengan jarak 

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 horizontal dari data gayaberat. 
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Metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan struktur bawah permukaan 

yang dangkal maupun dalam. Amplitudo dari horizontal derivative 

ditunjukkan sebagai berikut: 

𝐻𝐺1𝑆𝑇 = √(
𝜕𝑔

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝑔

𝜕𝑦
)

2

                                           (39) 

Dimana  
𝜕𝑔

𝜕𝑥
 dan 

𝜕𝑔

𝜕𝑦
 adalah turunan horisontal gayaberat pada arah x dan y. 

Satuan dari HG adalah mGal.m-1. 

 

3.5 Metode Second Vertical Derivative 

Metode ini digunakan untuk memunculkan sumber-sumber anomali yang 

bersifat dangkal/lokal karena bersifat sebagai high pass filter. Metode ini 

sangat bagus untuk mengetahui diskontinyuitas dari suatu struktur bawah 

permukaan, khususnya adanya patahan pada suatu daerah survei (Saibi, et al., 

2006). Secara teoritis metode ini diturunkan dari persamaan Laplace untuk 

anomali gayaberat di permukaan yang persamaannya dapat ditulis : 

∇2. ∆𝑔 = 0          (40) 

atau : 

𝜕2∆𝑔

𝜕𝑥2 +
𝜕2∆𝑔

𝜕𝑦2 +
𝜕2∆𝑔

𝜕𝑧2         (41) 

sehingga second vertical derivative nya diberikan oleh : 

𝜕2∆𝑔

𝜕𝑧2 = −(
𝜕2∆𝑔

𝜕𝑦2 +
𝜕2∆𝑔

𝜕𝑥2         (42) 

Untuk data 1-D (data penampang) persamaan nya diberikan oleh : 

𝜕2∆𝑔

𝜕𝑧2 =
𝜕2∆𝑔

𝜕𝑥2          (43) 

Persamaan SVD dan 1-D diatas menunjukkan bahwa second vertical derivative 

dari suatu anomali gayaberat permukaan adalah sama dengan negatif dari 

derivatif orde dua horizon. Artinya bahwa anomali second vertical derivative 

dapat melalui derivatif horizontal yang secara praktis lebih mudah dikerjakan.  

Untuk data anomali garaberat dalam grid teratur, anomali second vertical 

derivative dapat diturunkan melalui proses filtering di mana persamaan 

konvolusinya diberikan oleh:  
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∆𝐺𝑠𝑣𝑑(∆𝑥, ∆𝑦) = ∫ ∫ ∆𝑔(𝑥, 𝑦)𝐹(𝑥 − ∆𝑥, 𝑣 − ∆𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦
∞

−∞

∞

−∞
 (44) 

Dimana 𝐹 adalah filter second vertical derivative sesuai persamaan di atas dan 

𝛥𝑔 adalah anomali gayaberat sebagai data input. Lalu filter Second Vertical 

Derrives (SVD) dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Operator filter SVD 

1. SVD Tipe Henderson & Zietz (1949) 

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 

2. SVD Tipe Elkins (1951) 

0.00 -0.0833 0.00 -0.0833 0.00 

-0.0833 -0.6667 -0.0334 -0.6667 -0.0833 

0.00 -0.0334 -1.0668 -0.0334 0.00 

-0.0833 -0.6667 -0.0334 -0.6667 -0.0833 

0.00 -0.0833 0.00 -0.0833 0.00 

 

3. SVD Tipe 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 4.00 -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 ataupun intrusi (Sarkowi, 2010).  Struktur patahan atau sesar naik 
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maupun turun dapat ditentukan dari nilai anomali SVD dengan karakteristik 

sebagai berikut: 

Untuk sesar naik: 

|
𝜕2𝑔

𝜕𝑧2 𝑚𝑎𝑥| < |
𝜕2𝑔

𝜕𝑧2 𝑚𝑖𝑥|    (45) 

Sedangkan untuk sesar turun : 

|
𝜕2𝑔

𝜕𝑧2
𝑚𝑎𝑥| > |

𝜕2𝑔

𝜕𝑧2
𝑚𝑖𝑥|                 (46)  

 

3.6 Inversi Data 

Proses inversi adalah suatu proses pengolahan data lapangan yang melibatkan 

teknik penyelesaian matematika dan statistika untuk mendapatkan informasi 

yang digunakan untuk mengetahui distribusi sifat fisis bawah permukaan. 

Dalam proses inversi dilakukan analisis data lapangan dengan melakukan 

curve fitting (pencocokan kurva) antara model matematika dan data lapangan. 

Tujuan dari proses inversi adalah untuk mengestimasi parameter fisik batuan 

yang tidak diketahui sebelumnya (unknown parameter). 

Dalam inversi selalu berhubungan dengan parameter model (M) dan jumlah 

data (N) yang mana jumlah masing-masing akan menentukan klasifikasi 

permasalah inversi dan cara penyelesaiannya. Bila jumlah model parameter 

lebih sedikit dibandingkan data lapangan (M<N), maka disebut 

overdetermined, dan cara penyelesainnya menggunakan pencocokan (best fit) 

terhadap data lapangan. Jika dalam kondisi lain dimana paramter  yang ingin 

dicari lebih banyak dari jumlah datanya maka disebut problem 

underdetermined. Namun bila banyak model yang dapat sesuai dengan datanya 

hal ini disebut non-uniquenes. 

 

3.7 Metode Magnetotellurik (MT) 

Metode magnetotellurik (MT) adalah metode elektromagnetik pasif yang 

melibatkan pengukuran fluktuasi medan magnet listrik dan alam yang tegak 
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lurus dengan permukaan bumi. Impedansi adalah rasio perbandingan medan 

listrik dan medan magnet yang memberikan informasi tentang sifat kelistrikan 

suatu medium. Nilai impedansi dapat digunakan untuk memperoleh nilai 

resistivitas untuk mendapatkan informasi mengenai struktur tahanan jenis 

bawah permukaan. Metode magnetotellurik dapat digunakan untuk 

menentukan konduktivitas listrik batuan di bawah permukaan bumi dari 

kedalaman beberapa meter hingga ratusan kilometer. Metode MT 

menggunakan frekuensi dengan rentang 10-5 Hz - 103 Hz (Simpson dan Bahr, 

2005). Medan elektromagnetik frekuensi rendah (kurang dari 1 Hz) berasal dari 

interaksi antara partikel bermuatan listrik dari matahari (solar wind) dan medan 

magnet permanen bumi. Medan elektromagnetik dengan frekuensi lebih dari 1 

Hz terutama disebabkan oleh aktivitas meteorologi, berupa petir yang terjadi 

di tempat yang sangat jauh. Petir yang terjadi di dekat lokasi pengukuran MT 

adalah noise karena akan terekam sebagai variasi dengan amplitudo yang 

sangat besar dalam selang waktu yang sangat singkat (Grandis et al., 2002). 

 

Sifat-sifat perambatan gelombang EM didasarkan pada persamaan Maxwell 

sebagai berikut: 

∇ × �⃗⃗� = −
𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
        (47) 

∇ × �⃗⃗⃗� = 𝐽 +
𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡
         (48) 

∇ ∙ �⃗⃗⃗� = 𝑞          (49) 

∇ ∙ �⃗⃗� = 0          (50) 

dengan �⃗⃗⃗� (V/m) adalah medan listrik �⃗⃗⃗� (A/m) adalah medan magnetik, 𝐵 

(Weber/m2 atau T) adalah fluks atau induksi magnetik, �⃗⃗⃗� (C/m2) adalah 

perpindahan muatan listrik dan 𝑞 (C/m3) adalah rapat muatan listrik. 𝐽 adalah 

rapat arus dan 
𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡
 (A/m2) adalah perpindahan arus terhadap waktu. 

Medan elektromagnetik (EM) akan teratenuasi saat melewati lapisan 

konduktif. Untuk dapat memperkirakan kedalaman penetrasi atau kedalaman 

investigasi gelombang EM, dapat digunakan skala skin depth. Skin depth 

mengacu pada kedalaman di mana amplitudo gelombang elektromagnetik 
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dalam media homogen telah direduksi menjadi 1/e dari amplitudo permukaan 

bumi (Grandis, 2013). Nilai skin depth dipengaruhi oleh resistivitas bahan dan 

frekuensi yang digunakan (Perdana, 2011). Jumlahnya dirumuskan sebagai 

berikut. 

𝛿 = √
2𝜌

𝜔𝜇0
          (51) 

Dengan 𝜌 adalah tahanan jenis medium homogen, 𝜇0 adalah permeabilitas 

magnetik pada ruang hampa udara (4𝜋 × 10−7) dan 𝜔 adalah frekuensi sudut. 

Persamaan 51 dapat ditulis seperti persamaan di bawah ini. 

𝛿 ≈ 503√
𝜌

𝑓
             (52) 

Nilai tersebut diperoleh setelah mensubsitusi semua nilai konstanta yang telah 

ditetapkan dan mensubsitusi ekivalensi nilai 𝜔 = 2𝜋𝑓 sehingga muncul 𝑓 yang 

merupakan frekuensi. 

 

3.8  Sistem Panasbumi 

Energi panasbumi merupakan energi yang tersimpan dalam bentuk panas atau 

uap pada kondisi geologi tertentu pada kedalaman beberapa kilometer di dalam 

kerak bumi. Daerah panasbumi (geothermal area) merupakan daerah dalam 

batas tertentu yang terdapat energi panasbumi dalam suatu kondisi hidrologi 

batuan tertentu. Sistem panasbumi adalah terminologi yang digunakan untuk 

berbagai hal tentang sistem air dan batuan dalam temperatur tinggi di 

laboratorium atau lapangan.  

Ada beberapa syarat mendasar pada suatu sistem panasbumi dapat dilihat  yaitu 

sebagai berikut:  

1. Sumber panas yang cukup besar (heat source)  

Sumber panas adalah daerah bawah permukaan yang menghasilkan  panas  

dalam sistem panasbumi dan menjadi dasar untuk berjalannya area panas 
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bumi yang baik. Sumber panas pada sistem panasbumi berasal dari intrusi 

batuan, magma chamber dan gradien temperatur. Sumber panas yang 

berasal dari intrusi batuan biasanya berada pada daerah gunung api 

sedangkan sumber panas dengan gradien temperatur biasa terdapat pada 

daerah lempeng tektonik.  Sumber panas mengalirkan panas secara konveksi 

dan konduksi. Secara umum perbedaan sumber panas ini akan berdampak 

pada perbedaan suhu reservoir panasbumi, serta perbedaan sistem 

panasbumi. 

2. Reservoar yang mengakumulasikan panas  

Reservoar panasbumi merupakan batuan yang memiliki porositas dan 

permeabilitas tinggi yang dapat menampung fluida untuk dipanaskan oleh 

sumber panas (heat source) dan meloloskan fluida dalam jumlah yang 

signifikan. Reservoar yang baik adalah yang memiliki volume besar, panas 

yang tinggi dan porositas dan permeabilitas yg baik. Batuan reservoar juga 

sangat mempengaruhi komposisi kimiawi fluida hidrotermal. Karena fluida 

hidrotermal akan bereaksi dengan batuan reservoar, sehingga mengubah 

sifat kimiawi fluida tersebut. Batuan vulkanik, sedimen klastik, dan batuan 

karbonat biasanya menghasilkan fluida hidrotermal dengan sifat kimia yang 

berbeda.   

3. Penghalang/lapisan tudung (cap rock) 

Lapisan tudung atau cap rock adalah lapisan penutup agar menjaga panas 

tidak keluar dari reservoar. Batuan penutup memiliki  permeabilitas yang 

rendah dan berada di atas reservoar.  

4. Fluida (suplai air)   

Fluida panas bumi merupakan faktor penting dalam mengalirkan  energi dari 

dalam bumi keluar. Fluida panas bumi dibagi berdasarkan asalnya 

(Moehadi, 2009) adalah juvenille water (air yang berasal dari magma 

primer), magmatic water (air yang pada masa pembentukan magma 

menyimpan air meteorik), meteoric water (air yang berasal dari atmosfer), 

conate water (fosil air yang berhubungan dengan proses geologi yang 

panjang)   
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Untuk memperkirakan sumber daya panas bumi dapat dilakukan dengan 

didasarkan pada data-data geologi dan geofisika, seperti berikut:  

1. Kedalaman, ketebalan dan pesebaran reservoar  

2. Properti dari formasi batuan  

3. Salinitas dan geokimia fluida reservoar  

4. Temperatur, porositas dan permeabilitas formasi batuan. 

 

3.9  Geokimia Panasbumi 

Analisis geokimia pada panasbumi digunakan untuk mengetahui karakteristik 

fluida pada sistem panasbumi seperti temperatur, tipe fluida reservoar, asal 

fluida recharge. Untuk menghitung temperatur fluida panasbumi dapat 

menggunakan dua metode yaitu geotermometer Na-K dan Silika.  

Geotermometer panasbumi rasio Na-K mengamati sodium dan potassium 

untuk menunjukkan suhu tinggi di bawah permukaan (Giggenbach, 1988 

dalam Nicholson, 1993). Rumus untuk perhitungan Na-K adalah sebagai 

berikut: 

𝑡°𝐶 =
1217

[𝑙𝑜𝑔(
𝑁𝑎

𝐾
)+1483]

− 273 (Fournier, 1979)                               (53) 

𝑡°𝐶 =
1390

[𝑙𝑜𝑔(
𝑁𝑎

𝐾
)+1750]

− 273 (Gigenbach, 1988)                               (54) 

Temperatur reservoar yang diperkirakan dengan mengukur konsentrasi silika 

dengan pengukuran temperatur langsung dengan metode fisika ternyata cocok 

untuk air panas bumi bersuhu tinggi (180-260)℃. Truesdell menyatakan bahwa 

temperatur reservoar dapat diperkirakan dari konsentrasi silika (mg/ kg) 

dengan mengasumsikan bahwa air dalam keadaan jenuh, kuarsa, adiabatik, 

pendinginan isoentalpi (Ellis dan Mohan, 1977). Geotermometer silika dibagi 

menjadi dua yaitu geotermometer adiabatik dan konduktif. Rumus yang 

menyatakan hubungan antara konsentrasi silika dan suhu adalah: 

Kuarsa adibiatik (Max steam loss) 
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𝑡°𝐶 =
1522

[5,75−log 𝑆𝑖𝑂2]
− 273 (Nicholson, 1993)                               (55) 

Kuarsa konduktif (No steam loss) 

𝑡°𝐶 =
1309

[5,75−log 𝑆𝑖𝑂2]
− 273 (Nicholson, 1993)                               (56) 

Jenis fluida dapat ditentukan berdasarkan kandungan unsur kimia terpenting 

yang terdapat pada air panas dan proses fisika yang terjadi. Berikut ini adalah 

beberapa cairan dari air panas (Ellis, J.A & Mahon J. A.W, 1977), yaitu: 

klorida, sulfat dan bikarbonat. 

Untuk mengetahui tipe fluida panas bumi menggunakan diagram terner  

dengan mengeplot konsentrasi Cl-SO4-HCO3, dari diagram itu akan terlihat  

kearah mana tipe fluida panas bumi daerah penelitian seperti tipe klorida, dilute 

(Cl-HCO3), klorida-sulfat, dan kondensat uap. Sedangkan untuk mengetahui  

asal air recharge yang mengisi reservoar dapat digunakan isotop stabil seperti 

Hidrogen (1H, 2H, atau D-detrium), Oksigen (16O, 18O), Sulfur (32S, 34S), dan 

Karbon (12C, 13C). Kandungan D-detrium pada air panas sama dengan  

kandungan pada air meteorik, dan kandungan 18O pada fluida panas bumi akan 

lebih positif dari air meteorik.   



 
 

 

IV. METODE PENELITIAN 

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan adalah 

Waktu : Laboratorium Pengolahan dan Pemodelan Teknik  

   Geofisika Universitas Lampung. 

Alamat : Jl. Prof . Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng,  

   Rajabasa, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota  

   Bandar Lampung, Lampung 35142. 

Tanggal : 18 Januari  – 16 Juli 2021. 

Adapun time schedule yang dilakukan terdapat pada Tabel 3 
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Tabel 3. Time Schedule 

No. Kegiatan 
Januari  Februari  Maret  April  Mei  Juni  Juli  

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

1. Studi literatur                                       

2. Pengolahan Data                                       

3. Penyusunan Laporan Usul                                       

4. Bimbingan dan Seminar Usul                             
          

5. Penyusunan Skripsi                                       

6. Revisi dan Bimbingan Hasil                                       

7. Seminar Hasil                                       

8. 
Revisi dan Persiapan Sidang 

Komprehensif 
                            

          

9. Sidang Komprehensif                                       
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4.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Laptop. 

2. Peta anomali Bouguer Daerah Panasbumi Wai Selabung. 

3. Peta geologi Daerah Panasbumi Wai Selabung. 

4. Data  geokimia dan suhu Daerah Panasbumi Wai Selabung. 

5. Data magnetotellurik Daerah Panasbumi Wai Selabung. 

6. Microsoft Word 2016. 

7. Microsoft Excel 2016. 

8. Surfer 14. 

9. Arcgis 10.3. 

10. Grablox 1.7. 

11. Geosoft Oasis Montaj 8.4.2. 
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4.3 Diagram Alir 

 Diagram alir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram alir penelitian 

Peta Anomali Bouguer 

Digitizing 

Mulai 

Penampang Magnetotellurik Data Geokimia 

Peta Anomali Bouguer 

Analisis Spektrum 

Filter Moving Average 

Regional Residiual 

Analisis Gradient 

Peta Gradient Anomali Bouguer 

 

Model 3D 

Analisis dan Interpretasi 

Struktur Patahan, Heatsource, 

Reservoar 

Selesai 

No 

Yes 

𝜌, 𝑧, mesh 

Geologi 

Konfigurasi Struktur Patahan 

Inverse 

Modelling 
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4.4 Prosedur Penelitian 

1. Peta Anomali Bouguer 

Data gayaberat yang diolah adalah data gayaberat sekunder dalam bentuk 

nilai anomali Bouguer lengkap. Data ini kemudian dilakukan proses 

gridding data menggunakan software Surfer 14 untuk memperoleh peta 

CBA. Buka menu New Contour Map, lalu Open Grid yang sudah dibuat dan 

jadilah peta Anomali Bouguer. 

2. Analisis Spektrum 

Peta CBA dilakukan digitasi dengan membuat 6 lintasan. Setelah diperoleh 

hasil digitasi, dilakukan proses slice pada setiap lintasan. Slice lintasan 

ditranformasi Fourier yang digunakan sebagai analisis spektrum untuk 

menentukan nilai lebar jendela. 

3. Pemisahan Anomali Regional dan Residual 

Anomali gayaberat difilter dengan menggunakan metode moving average 

untuk mendapatkan nilai anomali regional dan anomali residual. Pada filter 

moving average ini dimasukkan nilai lebar jendela dari hasil perhitungan. 

Mencari anomali residual dengan perhitungan nilai anomali Bouguer  

lengkap dikurang nilai anomali regional lalu membuat peta kontur anomali 

residual. 

4. Second Vertical Derivative  

Analisis Second Vertical Derivative (SVD) dilakukan dengan menggunakan 

metode Elkins yang diterapkan pada peta anomali residual untuk 

menentukan batas-batas struktur yang ada pada daerah penelitian. 

5. Pemodelan inversi 3D  

Pemodelan 3D dilakukan dengan menggunakan software Grablox 1.7, 

dengan input data mesh dan data anomali residual untuk menghasilkan 

model 3D dari daerah penelitian yang mendekati model yang sebenarnya. 

Setelah didapatkan model 3 dimensi dari anomali residual maka dilakukan 

analisis untuk mengetahui reservoir dan heat source  panasbumi daerah 

penelitian lalu dikorelasikan dengan data magnetotellurik, geologi dan 

geokimia daerah penelitian. 



 
 

 
 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Anomali Bouguer daerah penelitian memiliki nilai dari  4  mGal sampai 46 

mGal. Anomali tinggi kemungkinan ditimbulkan oleh blok batuan dengan 

densitas yang relatif lebih tinggi dari pada batuan yang ada di sekitarnya 

atau berupa tubuh batuan pluton. Nilai anomali Bouguer rendah diduga 

karena adanya zona sesar di daerah yang berimpit dengan kawasan tempat 

manifestasi air panas dan batuan ubahan. Anomali residual menunjukkan 

pola lineasi kontur arah baratlaut – tenggara, selain itu memperlihatkan 

pengkutuban anomali positif dan negatif pada daerah tengah penelitian di 

mana terdapat manifestasi. Analisis Second Vertical Derivative nilai nol 

menunjukkan batas-batas reservoar panasbumi yang berada di tengah 

daerah penelitian. 

2. Pemodelan inversi 3D memperlihatkan bahwa sebaran densitas daerah 

penelitian memiliki rentang nilai 2 sampai 2,9 gr/cm3 dengan kedalaman 

maksimum 4000 meter.  Nilai densitas rendah (2 sampai 2,15 gr/cm3) 

mengindikasikan lokasi reservoar. Nilai densitas sedang (2,2 sampai 2,4 

gr/cm3) adalah endapan sedimen batu pasir berumur tersier. Nilai 

sebarandensitas tinggi (2,5 sampai 2,9 gr/cm3) mengindikasikan potensi 

heat source. 

3. Daerah prospek reservoar panasbumi Wai Selabung berdasarkan 

pemodelan inversi anomali Bouguer yang dikorelasikan dengan data 

geologi, data geokimia, serta data magnetotellurik diperkirakan terletak 

disekitar Teluk Agung, Perekan, dan Talang Tebat.  
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6.2 Saran 

Perlu dilakukan studi pengeboran eksplorasi untuk mendukung hasil penelitian 

bawah permukaan dan menghitung potensi energi panasbumi di daerah 

penelitian agar dapat dilakukan studi kelayakan untuk pengembangan lapangan 

panasbumi. 
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