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ABSTRAK 

 

 

Simulasi Numerik Aliran Fluida Hidrotermal Dan Perpindahan 

Energi Panas Dengan Hydrotherm Interactive Pada Daerah 

Padang Cermin, Lampung 
 

 

Oleh : 

 

Muhammad Adli 

 

 

Lapangan panasbumi Padang Cermin merupakan salah satu potensi energi panas 

bumi yang terletak di Gunung Ratai Pesawaran, Lampung yang berstatus dalam 

tahap eksplorasi. Penelitian ini bertujuan memodelkan aliran fluida hidrotermal dan 

perpindahan energi panas lapangan panas bumi dengan metode simulasi numerik 

menggunakan perangkat lunak Hydrotherm Interactive. Lapangan Panasbumi 

Padang Cermin diketahui memiliki tipe air klorida yang berasalkan langsung dari 

reservoir zona upflow berdasarkan analisa geokimia. Pada penelitian ini digunakan 

tiga jenis batuan yang digunakan untuk simulasi aliran hidrotermal adalah Andesit-

lava, Lava-andesit basal, dan sekis. Adapun proses simulasi dengan periode waktu 

100.000 tahun dihasilkan dengan 8.250 time step. Berdasarkan hasil simulasi dapat 

diinterpretasikan bahwa lapangan panas bumi Padang Cermin memiliki aliran fluida 

dan panas yang bergerak ke arah tenggara Gunung Way Ratai. Hasil simulasi 

numerik divisualisasikan menggunakan Hydrotherm Viewer 2D (HV2D) yang 

terbuat dari bahasa pemrograman Python untuk memudahkan interpretasi dalam 

perubahan temperatur di simulasi pada setiap tahun. 

 

Kata kunci : Simulasi Numerik, Panas Bumi, Hidrotermal, Python 
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ABSTRACT 

 

 

Numerical Simulation Of Hydrothermal Fluid Flow And Heat 

Energy Transfer With Hydrotherm Interactive On Padang Cermin 

Area, Lampung 

 

By : 

 

Muhammad Adli 

 

 

The Padang Cermin geothermal field is one of the geothermal energy potentials 

located on Mount Ratai Pesawaran, Lampung, which is in the exploration stage. 

This study aims to model hydrothermal fluid flow and heat energy transfer in 

geothermal fields using numerical simulation methods using Hydrotherm 

Interactive software. The Padang Cermin Geothermal Field is known to have a type 

of chloride water that comes directly from the upflow zone reservoir based on 

geochemical analysis. In this study, three types of rock used for hydrothermal flow 

simulation are Andesite-lava, Lava-andesite basalt, and schist. The simulation 

process with a time period of 100,000 years is generated with 8,250 time steps. 

Based on the simulation results, it can be interpreted that the Padang Cermin 

geothermal field has fluid and heat flows that move to the southeast of Mount Way 

Ratai. The numerical simulation results are visualized using Hydrotherm 

Visualization 2D (HV2D) which is made from the Python programming language 

to facilitate interpretation of temperature changes in the simulation every year. 

 

Keywords : Numerical Simulation, Geothermal, Hydrothermal, Python.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

  

 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki kandungan sumber daya alam berupa mineral dan 

energi yang cukup tinggi, salah satunya adalah panas bumi. Sumber energi 

panas bumi Indonesia umumnya berada pada jalur gunung api, membentang 

mulai dari ujung Pulau Sumatera, sepanjang Pulau Jawa, Bali, Nusa 

Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Panjang jalur tersebut sekitar 7.500 

kilometer dengan lebar 50-200 Km. Kondisi ini menempatkan Indonesia 

sebagai pemilik potensi energi panas bumi terbesar di dunia, yang mencapai 

28.617 megawatt (MW) atau sekitar 40 persen dari total potensi dunia yang 

tersebar di 299 lokasi (Royana, 2013). 

Lapangan panas bumi Way Ratai merupakan salah satu potensi energi 

panas bumi yang terletak di Gunung Ratai, Pesawaran (Donovan, 2018). 

Status pekerjaan yang sampai saat ini dilakukan di Way Ratai masih pada 

tahap eksplorasi. Belum meningkatnya status ini diakibatkan oleh salah 

satunya belum selesainya studi kelayakan untuk operasi produksi sehingga 

melatarbelakangi penelitian ini. Salah satu tahapan dalam studi kelayakan 

adalah adanya pemodelan numerik untuk menghitung sumber daya terukur   
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menjadi cadangan. Kesulitan dalam mensimulasikan model numerik salah 

satunya disebabkan oleh banyaknya parameter lapangan yang diperlukan. 

Permasalahan ini menjadi salah satu penghambat proses eksplorasi yang 

berujung pada terhambatnya peningkatan pemanfaatan sumber daya energi 

baru dan terbarukan khususnya panas bumi di Way Ratai, Tanggamus, 

Lampung. 

Belum adanya penelitian mengenai model numerik khususnya terkait 

aliran fluida hidrotermal dan perpindahan energi panas pada sistem panas 

bumi Way Ratai menjadi peluang pembaruan pada penelitian ini. Selain itu, 

penelitian ini juga selaras dengan isu energi baru dan terbarukan yang 

menjadi salah satu prioritas ketahanan energi nasional selain energi angin, 

solar dan biofuel 100% (B-100). Penelitian ini bertujuan khusus 

memodelkan aliran fluida hidrotermal dan perpindahan energi panas pada 

sistem panas bumi Way Ratai dengan metode simulasi numerik. Metode ini 

menggunakan algoritma Newton-Raphson untuk sistem diferensial non 

linier dan Slice Successive Over Relaxation (SSOR) maupun Generalized 

Minimum Residual (GMRES) untuk sistem linier. Untuk mendapatkan 

parameter lapangan sebagai data yang diinput, kegiatan pengambilan 

sampel batuan, pengukuran konduktivitas panas (thermal conductivity) dan 

suhu di lapangan serta uji laboratorium sampel sangat diperlukan. Kegiatan 

ini dimaksudkan untuk mendapatkan data konduktivitas panas, porositas, 

densitas, suhu dan permeabilitas batuan sebagai parameter batuan di 

lapangan. Oleh karena itu, sebagian kegiatan penelitian dilakukan langsung 

di lapangan panas bumi Way Ratai dan sebagian di laboratorium. 
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B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Menentukan aliran fluida hidrotermal dan perpindahan energi panas 

pada lapangan panas bumi Way Ratai. 

2. Mengkarakterisasi batuan dengan pengukuran sampel batuan serta 

referensi pada lapangan panas bumi Way Ratai. 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

1. Data sampel tanah berasal dari wilayah panas bumi Way Ratai yang 

dilakukan uji lab mekanika tanah. 

2. Visualisasi yang digunakan adalah dengan bahasa pemrograman 

Python 3.6 dari pengolahan perangkat lunak Hydrotherm Interactive 

2D. 

3. kondisi batas yang digunakan pada pemodelan ini menggunakan 

value from initial condition, no flow, dan basal heat flux.  

4. Pemodelan ini menggunakan suhu 131 oC pada kedalaman 1000 

meter.



 

 

 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Letak dan Lokasi Penelitian 

 

Letak dan lokasi penelitian terletak pada lapangan panas bumi Way 

Ratai, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi 

Lampung. Secara geografis, Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 

5,12°-5,84°LS dan 104,92°-105,34°BT. Berikut ini akan ditunjukkan pada 

Gambar 1 yang merupakan  letak dan lokasi penelitian yang dilihat dari 

perangkat lunak Google Earth. 

 

B. Geologi Regional 

 

Secara umum daerah Way Ratai, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten 

Pesawaran, Provinsi Lampung berada pada geologi regional Tanjung 

Karang. Berikut ini akan ditunjukkan pada Gambar 2 yang merupakan peta 

geologi regional daerah panas bumi Way Ratai, Provinsi Lampung. 

 
Pada peta geologi daerah penelitian batuan didominasi oleh batuan yang 

merupakan produk dari gunung api muda (Qhv) yang terdiri dari batuan lava 

(andesit-basal), breksi, dan tuff, terdapat juga aluvium (Qa) yang terdiri atas 

batuan jenis batuan kerikil, pasir, lempung, dan gambut yang berumur 

Holosen, formasi Hulusimpang (Tomh) yang terdiri atas lava andesit basal, 
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tuf, dan breksi gunung api terubah dengan batu gamping yang berumur 

Oligosen – Miosen awal, 

Formasi Sabu (Tpos) yang terdiri atas perselingan antara breksi 

konglomerat dengan batupasir yang berumur Paleosen - Oligosen, Formasi 

Tarahan (Tpot) yang terdiri atas Tuf padu, breksi dengan sisipan rijang. 

Formasi Kantur (Tmpk) yang terdiri atas perselingan antara tufit, 

batulempung karbonan, dan batupasir yang berumur Miosen akhir - Pliosen, 

dan Formasi Menanga (Km) yang terdiri atas perselingan serpih, dan 

batulempung dengan basal, sispan rijang, dan batugamping yang berumur 

Kapur awal. Formasi Lampung (Qti) yang terdiri atas Tuf berbatuapung, tuf 

riolitik, tuf padu tufit, batulempung tufan, dan batupasir tufan. Lalu yang 

terakhir Dasit Piabung (Tmda) yang terdiri dari Dasit. 
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 Gambar 1. Letak dan lokasi penelitian. 
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Gambar 2. Peta geologi regional daerah penelitian (modifikasi dari Gafoer dkk, 1993). 
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C. Struktur Sesar 

 

Struktur sesar di lapangan panas bumi Way Ratai dan sekitarnya 

didominasi oleh struktur sesar berarah barat laut – tenggara dan timur laut – 

barat daya yang diduga kuat sebagai sesar normal. Di samping kedua struktur 

sesar normal yang disebutkan di atas, daerah penyelidikan juga dicirikan oleh 

kelurusan-kelurusan (lineaments) berarah utama timur laut – barat daya dan 

barat laut – tenggara. Kelurusan-kelurusan (lineaments) hadir cukup banyak, 

terutama di bagian barat, barat daya, selatan dan sedikit di bagian tengah daerah 

penyelidikan 

 
Mekanisme pembentukan sesar normal diakibatkan oleh gaya tarik 

(extension) dan cenderung menimbulkan open space yang cukup lebar. Karena 

itu, kehadirannya dianggap penting sebab dapat menyokong tingginya 

permeabilitas batuan di zona reservoir panas bumi Way Ratai. Karena itu 

pembahasan struktur sesar adalah sangat penting, khususnya untuk struktur 

sesar normal berarah timur laut – barat daya, sesar normal berarah barat laut – 

tenggara dan kelurusan-kelurusan yang diperkirakan mempengaruhi zona 

prospek panas bumi di Way Ratai. 

 
Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai penjelasan dari kedua 

struktur sesar yang ada di lapangan panas bumi Way Ratai. 

1. Sesar normal berarah barat laut – tenggara 

 

Terutama berada di sekitar puncak, atau sedikit di utara Gunung 

Betung dan di sebelah selatan–tenggara kawah puncak Gunung Ratai. 

Pergerakan relatif dari kedua sesar normal di sekitar puncak Gunung 

Betung tampak berbeda, yaitu satu diantaranya memperlihatkan blok 



 

 

 

9 

 

 

timur laut relatif turun terhadap blok tenggara. Kedua sesar normal barat 

laut – tenggara di sekitar puncak Gunung Betung ini membentuk 

struktur graben. Sedangkan sesar normal berarah barat laut – tenggara 

di sekitar puncak Gunung Ratai memperlihatkan blok timur laut yang 

relatif turun terhadap blok barat daya. Struktur sesar normal yang 

berarah barat laut–tenggara lainnya (relatif kecil), terdapat di sisi 

tenggara, selatan, barat daya dan barat daerah penyelidikan. Pergerakan 

sesar normal yang kecil-kecil ini sangat beragam, ada yang blok timur 

laut relatif turun terhadap blok barat daya, dan sebaliknya ada yang blok 

barat daya relatif turun terhadap blok timur laut. Sebagai tambahan, satu 

pasang struktur sesar normal yang berarah barat laut–tenggara di kaki 

tenggara Gunung Ratai membentuk struktur graben. 

 
2. Sesar normal berarah timur laut – barat daya 

 

Terutama dicirikan oleh dua struktur sesar normal, yaitu yang 

pertama memotong puncak kawah Gunung Betung, sedangkan yang 

kedua di kaki tenggara Gunung Betung. Pergerakan relatif dari kedua 

sesar normal ini relatif sama, yaitu blok timur laut relatif turun terhadap 

blok tenggara. Kedua sesar normal timur laut – barat daya ini 

membentuk step fault. Struktur sesar normal yang berarah timur laut – 

barat daya lainnya tampak relatif pendek, terdapat di sisi timur, tenggara, 

selatan dan barat daerah penyelidikan. Pergerakan sesar normal yang kecil-

kecil ini sangat beragam, ada yang blok barat laut relatif turun terhadap 

blok tenggara, dan sebaliknya ada yang blok tenggara relatif turun terhadap 

blok barat laut (Gafoer, Amirudin, A., & Sidarto, 1993). 
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D. Geomorfologi 

 

Daerah penelitian area Padang Cermin berada di dalam lingkungan 

komplek gunung api yang memiliki dua kerucut berdampingan, yaitu Gunung 

Ratai di sebelah barat daya dan Gunung Betung di sebelah timur laut. 

Pembentukan bentang alam komplek gunung api yang mendasari pembentukan 

sistem panas bumi daerah Way Ratai dipengaruhi oleh proses endogen dan 

eksogen yang terjadi selama zaman Kuarter. Proses endogen berasal dari 

dinamika gunung api Ratai dan Betung, serta tektonik regional yang 

berpengaruh di kawasan tersebut. Sementara itu, proses eksogen merupakan 

proses hidrosfer yang diakibatkan oleh erosi permukaan bumi. Kedua proses 

alam ini pada akhirnya menghasilkan suatu bentang alam berupa perbukitan 

dan dataran. 

 
Masing-masing bentang alam dikelompokan berdasarkan karakteristik 

bentang alamnya, seperti bentuk atau dimensi morfologi, kemiringan lereng, 

tekstur dan pola aliran sungai. Berdasarkan parameter tersebut, morfologi Way 

Ratai dan sekitarnya dikelompokan menjadi tujuh satuan morfologi, yaitu 

morfologi kubah lava, perbukitan bertekstur kasar, perbukitan bertekstur halus, 

perbukitan tua, pedataran bergelombang lemah, pedataran landai, dan 

perbukitan terisolir (Gafoer, Amirudin, A., & Sidarto, 1993). 



 

 

 

 
 

III. TEORI DASAR 

 
 
 
 

 

A. Sistem Panas Bumi 

 

 

Secara umum panas bumi merupakan suatu bentuk energi panas yang 

tersimpan dalam batuan di bawah permukaan bumi dan fluida yang 

terkandung di dalamnya. Sementara sistem panas bumi memiliki pengertian 

yaitu suatu sistem yang memungkinkan terjadinya fluida dari daerah 

meteoric recharge ke dalam reservoir yang berada di atas sumber panas 

(heat source). Sistem panas bumi secara umum dapat dilihat pada Gambar 

3. 

 

Gambar 3. Sistem panas bumi (Kasbani, 2009). 
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Air hujan akan merembes ke dalam tanah melalui saluran pori-pori atau 

rongga di antara butir-butir batuan, sehingga air dengan leluasa menerobos 

turun ke batuan panas (hot rock). Akibatnya temperatur air meningkat, 

volume air bertambah, dan tekanan menjadi naik. Tekanan yang terus 

meningkat, membuat fluida panas tersebut menekan batuan panas yang 

melingkupinya seraya mencari jalan terobosan untuk melepaskan tekanan 

tinggi. Kalau fluida tersebut menemukan celah yang bisa mengantarnya 

menuju permukaan bumi, maka akan dijumpai sejumlah manifestasi, namun 

bila celah itu tidak tersedia maka fluida panas akan tetap terperangkap di 

sana selamanya. 

 
Suatu daerah dikatakan memiliki sistem panas bumi jika memiliki 

beberapa komponen-komponen penting (Suharno, 2010) sebagai berikut: 

 
1. Sumber panas (heat source) 

 

Sumber panas pada sistem panas bumi berasal dari intrusi batuan 

beku, dapur magma atau gradien temperatur. Sumber panas yang 

berasal dari intrusi batuan beku, diperkirakan terdapat pada kedalaman 

2 – 5 km dan biasanya berada pada daerah gunung api. Komposisi 

intrusi bisa granit atau gabro, tapi yang umum adalah diorit (Basid, 

Andrini, & Arfiyaningsih, 2014)Sedangkan sumber panas yang berasal 

dari gradien temperatur biasa terdapat pada daerah lempeng tektonik 

aktif. Sumber panas mengalirkan panas secara konveksi dan konduksi. 

 
2. Batuan reservoir (permeable rock) 

 

Reservoir panas bumi merupakan formasi batuan di bawah 

permukaan yang mampu menyimpan dan mengalirkan fluida termal 
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(uap dan atau air panas). Umumnya, batuan reservoir memiliki porositas 

dan permeabilitas yang baik sehingga fluida dapat terakumulasi untuk 

dipanaskan oleh sumber panas. Secara umum reservoir panas bumi 

yang produktif harus memiliki porositas rendah, konduktivitas termal 

dan permeabilitas yang tinggi, ukuran volume cukup besar, suhu tinggi, 

kandungan fluida yang cukup, dan kandungan silika pada batuan 

reservoirnya (Suparno, 2009). Porositas berfungsi menyimpan fluida 

termal, sedangkan permeabilitas berperan dalam mengalirkan fluida 

termal (Kasbani, 2009). 

 
3. Batuan penutup (caprock) 

 

Caprock pada sistem panas bumi berguna untuk menjaga agar panas 

yang berasal dari reservoir tidak keluar ke permukaan. Batuan penutup 

memiliki karakteristik yaitu permeabilitas yang rendah, tebal, dan 

berada di atas reservoir. Pada umumnya batuan penutup berupa clay, 

sering terjadi proses alterasi hidrotermal yang disebabkan oleh interaksi 

fluida dan aliran panas saat melewati batuan sehingga dapat menjadi 

indikator adanya sistem panas bumi pada suatu daerah (Riri, 2009). 

 
4. Struktur geologi 

 

Struktur geologi bawah permukaan bumi merupakan salah satu 

komponen utama suatu sistem panas bumi, seperti adanya patahan, 

rekahan, dan ketidakselarasan. Manifestasi panas bumi muncul akibat 

dari zona lemah patahan atau sesar (Santoso, 2004). 
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B. Sifat Batuan Panas bumi 

 

Sebagian besar reservoir panas bumi terdapat pada batuan vulkanik 

dengan aliran utama melalui rekahan. Seperti halnya di perminyakan, sifat 

batuan yang penting menerangkan sifat batuan reservoir panas bumi adalah 

porositas, permeabilitas dan densitas batuan. Beberapa parameter lain yang 

penting untuk menerangkan sifat batuan reservoir panas bumi adalah kalor 

jenis dan konduktivitas panas (Saptadji, 2002). 

 
1. Porositas (Φ) 

 

Porositas didefinisikan sebagai rasio antara ruang pori pada batuan 

dengan volume total batuan dan biasanya dinyatakan dalam satuan 

persen (Harsono, 1997). Adapun rumus dari porositas dalam batuan 

akan ditampilkan dalam persamaan (1) seperti berikut: 

𝜙 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑜𝑟𝑖

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛
 𝑥 100% .................. (1) 

  

Porositas batuan menentukan kapasitas penyimpanan fluida dalam 

batuan yang berpengaruh dalam menghasilkan uap panas. Reservoir 

panas bumi sebagai sumber energi panas bumi harus menghasilkan suhu 

yang sangat tinggi agar uap yang dihasilkan memiliki tekanan yang kuat 

untuk memutar turbin pembangkit listrik. Batuan dengan porositas 

tinggi lebih cenderung memiliki kandungan air yang banyak sehingga 

uap yang dihasilkan lebih basah dan tekanan uap yang dihasilkan juga 

lebih berat karena mengandung banyak air, sehingga batuan reservoir 

dengan porositas tinggi tidak cocok sebagai sumber energi panas bumi 

(Suparno, 2009). 
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Porositas batuan reservoir panas bumi dapat diklasifikasikan 

menjadi dua jenis, yaitu porositas total dan porositas efektif. Porositas 

total adalah perbandingan antara volume pori total terhadap volume 

batuan total yang dinyatakan dalam persen (Loversen, 1954). Porositas 

efektif adalah perbandingan antara volume pori-pori yang saling 

berhubungan terhadap volume batuan total yang dinyatakan dalam 

persen (Labo, 1987). 

Porositas sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya konduktivitas 

panas batuan. Jika dalam suatu batuan mempunyai pori-pori yang besar, 

maka pada batuan tersebut akan mempunyai konduktivitas panas 

batuan yang kecil, begitu juga sebaliknya, sehingga konduktivitas panas 

batuan (sedimen) mempunyai harga yang berbeda-beda (Dewanto, 

2002). Parameter yang menentukan tinggi atau rendahnya nilai 

porositas, yaitu jenis batuan, keseragaman butir, kompaksi, sementasi, 

susunan butir, dan umur batuan (Bemmelen, 1949). Berikut ini 

merupakan gambaran dari ilustrasi porositas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Ilustrasi porositas batuan (Bemmelen, 1949). 
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2. Permeabilitas (k) 

 

Permeabilitas suatu batuan merupakan ukuran kemampuan 

batuan untuk mengalirkan fluida. Permeabilitas merupakan 

parameter yang penting untuk menentukan kecepatan aliran fluida di 

dalam batuan berpori dan batuan rekah alami. Permeabilitas biasanya 

dinyatakan dalam satuan mD (mili Darcy), di bidang panas bumi 

seringkali dinyatakan dalam m2 , dimana 1 Darcy besarnya sama 

dengan 10-12 m2. Besarnya permeabilitas batuan tidak sama ke 

segala arah, umumnya permeabilitas pada arah horizontal jauh lebih 

besar dari permeabilitas pada arah vertikal (Saptadji, 2002). 

Batuan reservoir panas bumi umumnya mempunyai permeabilitas 

matriks batuan sangat kecil, dimana reservoir mempunyai 

permeabilitas antara 1 sampai 100 mD (Saptadji, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Hubungan porositas dan permeabilitas batuan (Saptadji, 

2002). 
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3. Densitas (ρ) 

 

Densitas batuan adalah perbandingan antara massa batuan dengan 

volume batuan tersebut. Semakin besar densitas suatu batuan, maka 

semakin tinggi kerapatan suatu batuan (Saptadji, 2002). 

 
4. Kalor Jenis (Cp) 

 
Kalor jenis batuan adalah suatu parameter yang menyatakan 

banyaknya panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu satuan 

massa batuan tersebut 1°C (Saptadji, 2002). 

Satuan  dari  kalor jenis adalah  kJ/kg°C.  Kalor jenis  batuan 

umumnya mempunyai harga sebagai berikut: 

• Pada temperatur rendah : T = 0,75–0,85 kJ/kg°C 

• Pada temperatur sedang : T = 0,85–0,95 kJ/kg°C 

• Pada temperatur tinggi : T = 0,95–1,10 kJ/kg°C   (Saptadji, 2002). 
 
 

C. Persamaan Aliran dan Perpindahan Panas 

1. Persamaan Aliran Air Tanah 

Persamaan aliran komponen air menurut Faust dan Mercer, 1979, 

Huyakorn dan Pinder, 1983, didasarkan pada kekekalan massa air dalam 

elemen volume, kemudian ditambah dengan hukum Darcy untuk aliran 

multifase melalui berpori sehingga didapatkan persamaan : 

𝜕

𝜕𝑡
[𝜙(𝜌𝑤𝑆𝑤 + 𝜌𝑠𝑆𝑠)] − ∇  ·  

K 𝐾𝑟𝑤 𝜌𝑤

𝜇𝑤
[∇ p + ρ𝑤𝑔�̂�𝑧] − ∇  ·

 
K 𝐾𝑟𝑠 𝜌𝑠

𝜇𝑠
[∇ p𝑔 + ρ𝑠𝑔�̂�𝑧] − 𝑞𝑠𝑓 = 0 ................................. (2) 
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Dimana 𝜙  adalah Porositas, 𝜌  = Densitas larutan (kg/m3), 𝑆𝑃 adalah 

Saturasi dari air dalam fase p, 𝐾  adalah tensor permeabilitas medium 

berporos (m2), 𝐾𝑟  adalah Permeabilitas relative, 𝜇  adalah Viskositas 

(Pa.s), 𝑃 adalah Tekanan cairan pada fase cair (Pa), 𝑃𝑔  adalah Tekanan 

cairan pada fase gas (Pa), 𝑔 adalah Konstanta gravitasi (m/s2), �̂�𝑧 adalah 

satuan vektor dalam arah koordinat z , 𝑞𝑠𝑓 adalah Intensitas laju aliran dari 

sumber massa fluida (kg/s.m3), 𝑡 adalah waktu (s), dan ∇ adalah gradien 

spasial (m-1). 

Subskrip fase w dan s masing-masing mengacu pada air dan uap. Pada 

zona komponen tunggal (air), pg = p dikarenakan tekanan kapiler 

diasumsikan 0. Sedangkan dalam zona tak jenuh dengan dua komponen 

(udara-air) mengacu pada persamaan (2) dengan tidak melibatkan uap. 

Persamaan (2) menghubungkan perubahan massa air total dalam fase cair 

dan gas dengan aliran air bersih dan sumber aliran airnya. Di zona tersebut, 

tidak ada persamaan aliran yang perlu dirumuskan karena komponen udara 

diasumsikan berada pada tekanan atmosfer dengan demikian air tidak 

mengalir. Titik simulasi berada di zona komponen tunggal adatu dua 

komponen sehingga persamaan saturasi menjadi sebagai berikut :  

𝑆𝑤 + 𝑆𝑔 = 1 ............................................. (3) 

Dimana ℎ𝑟 adalah entalpi spesifik dari fase padat matriks berpori (J/kg) 

dan 𝜌𝑟 adalah Densitas dari poros-matriks fase solid (kg/m3). 

Berdasarkan asumsi diatas, Sg mewakili saturasi uap air atau udara pada 

titik tertentu. Tidak ada ketentuan yang pasti untuk uap dan udara agar bisa 

berdampingan dalam simulator HYDROTHERM. Kecepatan interstisial 
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atau pori (Vp) untuk komponen air dalam fase p diperoleh dari hukum 

Darcy sebagai berikut :  

𝑉𝑝 = −
k𝑘𝑟𝑝

𝜃𝑆𝑝𝜇𝑝
[∇𝑝 + 𝜌𝑝𝑔�̂�𝑧] .......................... (4) 

Dimana Vp adalah vektor kecepatan interstisial untuk air dalam fase P 

dan P air atau uap (m/s).  

Permukaan air didefinisikan sebagai permukaan dari tekanan atmosfer 

dan konfigurasinya dapat di determinasikan dari solusi tekanan. 

Menggunakan formula zona tersaturasi parsial mengartikan bahwa 

wilayah simulasi aliran dapat meluas ke permukaan tanak dan tidak perlu 

disesuaikan untuk menyelaraskan dengan konfigurasi permukaan air 

selama simulasi berlangsung (Kipp, 2008). 

2. Persamaan Perpindahan Energi Panas 

Persamaan perpindahan panas dibuat berdasarkan konservasi entalpi 

dalam fase padat dan fluida dari medium berpori dalam wilayah elemen. 

Entalpi adalah sifat turunan yang mengandung energi internal dan energi 

aliran. Dapat didefinisikan menjadi: 

𝜕

𝜕𝑡
[𝜙(𝜌𝑤ℎ𝑤𝑆𝑤 + 𝜌𝑠ℎ𝑠𝑆𝑠) + (1 − 𝜙)𝜌𝑟ℎ𝑟] − ∇ ·  𝐾𝑎I∇T + ∇ ·

 𝜙(𝑆𝑤𝜌𝑤ℎ𝑤𝑉𝑤 + 𝑆𝑠𝜌𝑠ℎ𝑠𝑉𝑠) − 𝑞𝑠ℎ = 0 ...........................  (5) 

Dimana ℎ  adalah Entalpi spesifik dari fase fluida (J/kg), ℎ𝑟  adalah 

entalpi dari fase padat matriks berpori (J/kg), 𝜌𝑟 adalah densitas dari fase 

padat matriks berpori (kg/m3), 𝐾𝑎 adalah konduktivitas termal efektif dari 

medium berpori (W/m·oC), I adalah matriks identitas ordo 3 (tidak 

berdimensi), T adalah Temperatur (oC), dan 𝑞𝑠ℎ  adalah intensitas laju 

aliran dari sumber entalpi (W/m3). 
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Fase subskrip w dan s mengacu pada air dan uap. Persamaan (5) 

menghubungkan laju perubahan fluida dan entalpi media berpori menjadi 

net conductive enthalpy flux, lalu menjadi net advective flux, dan menjadi 

sumber panas. Persamaan tersebut ditulis untuk satuan volume yang 

mengandung fase cair, gas, dan padat (Kipp, 2008). 

 

D. Solusi Persamaan Numerik 

1. Algoritma Newton-Raphson 

Algoritma Newton-Raphson digunakan untuk menyelesaikan sistem 

persamaan perbedaan nonlinier untuk setiap langkah waktu. Persamaan 

aliran dan perpindahan energi termal diselesaikan secara bersama untuk 

fluida, tekanan, dan entalpi. Perbedaan nonlinier ini ditulis untuk aliran 

dan perpindahan panas dalam sekuen untuk setiap titik aktif. Persamaan 

tersebut ditulis dalam bentuk nilai residual untuk N titik aktif adalah  

𝑓(𝑢)  =  0 ....................................... (6) 

Dimana f adalah vektor nilai residual dari persamaan beda hingga 

nonlinier (W), u adalah Blok vektor 2x1 yang tidak diketahui (tekanan, 

entalpi) dengan panjang Na, dan Na  adalah jumlah titik aktif 

dalam mesh. 

Vektor f dan u adalah panjang 2Na, dimana dapat dibagi menjadi dua 

komponen, karena terdapat dua persamaan dengan dua yang tidak 

diketahui untuk setiap titik aktif. Dapat diasumsikan bahwa semua titik 

aktif, sehingga N = N. Metode Newton-Raphson, diumpamakan ke 

sekumpulan persamaan, melibatkan penyelesaian, 



  

 

  

21 

 

 

𝐽(𝑢(𝑣))(𝑢(𝑣+1) − 𝑢(𝑣)) + 𝑓(𝑢𝑣) = 0 ............. (7.a) 

Dengan 

𝐽(𝑢(𝑉)) = [

𝜕𝑓1

𝜕𝑢1
⋯

𝜕𝑓1

𝜕𝑢𝑁

⋮  ⋮
𝜕𝑓𝑁

𝜕𝑢1
⋯

𝜕𝑓𝑁

𝜕𝑢𝑁

]

𝑢=𝑢(𝑣)

 .......... (7.b) 

Dan 

𝑢(𝑣+1) − 𝑢(𝑣) = [
𝑢1

(𝑣+1)
− 𝑢1

(𝑣)

⋮

𝑢𝑁
(𝑣+1)

− 𝑢𝑁
(𝑣)

] ............. (7.c) 

Dimana J adalah Matriks Jacobian 2x2 dengan ukuran Na x Na dan 

U(v) adalah vektor dari nilai tekanan dan entalpi dalam setiap titik aktif 

pada iterasi v. 

Sel batas dengan tekanan dan entalpi tertentu serta sel seepage-

surface yang merembes tidak dimasukkan dalam uji konvergensi 

karena residunya tidak menjadi kecil saat larutan mendekati. 

Sebenarnya, residu mereka menentukan laju aliran melalui permukaan 

batas regional sel tersebut (Kipp, 2008). 

2. Solusi Persamaan Linier 

Satu set dari persamaan newton beda hingga linierisasi (Persamaan 

7.a) diselesaikan dengan salah satu dari dua algoritma untuk persamaan 

linear, matriks jarang, digunakan Metode Slice-successive-over-

relaxation (SSOR) atau metode Generalized-minimum-residual 

(GMRES). Keduanya merupakan metode iterasi untuk tiga dimensi 

mesh, sedangkan metode SSOR menjadi metode langsung untuk dua 

dimensi mesh yang terdiri dari satu slice vertikal. 
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a. Slice-Successive-Overrelaxation Solver 

Untuk metode ini, setiap titik bidang X – Z atau irisan diselesaikan 

dengan eliminasi langsung. Satu siklus iterasi terdiri dari 

penyelesaian untuk setiap titik bidang menggunakan penyelesaian 

band-matrix storage. Overrelaxation digunakan untuk mempercepat 

konvergensi, dengan faktor overrelaxation optimal yang disediakan 

oleh pengguna.   

Satu set dari persamaan Newton linier untuk mesh dengan N titik 

aktif membentuk blok persamaan matriks 2x2. 

𝐴 𝑢 = 𝑏 ...................................... (8) 

Dimana A adalah Matriks balok 2x2 berukuran Na x Na, u adalah 

Matriks balok 2x1 yang tidak diketahui (Tekanan, Entalpi), dan b 

adalah Vektor balok 2x1 sisi kanan dari persamaan perbedaan 

dengan panjang N. 

Setiap elemen A adalah 2x2 submatrix, dan setiap elemen u dan b 

terdapat dua komponen, karena terdapat dua persamaan dan dua 

yang tidak diketahui untuk setiap titik node. Metode iterative 

stasioner generic dapat ditulis sebagai: 

𝑢(𝑣+1) = 𝑢(𝑣) − 𝐵−1[𝐴𝑢(𝑣) − 𝑏] .................. (9) 

Dimana B adalah Matriks blok 2x2 berukuran Na x Na dan v 

adalah penghitung iterasi. B dipilih agar mudah untuk menginversi. 

Untuk menyederhanakan, mengasumsikan semua node aktif, jadi 

N = N. Kemudian, dalam persamaan (9) matriks A adalah a yang 
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dibagi menjadi blok Ny x Ny yang masing-masing berisi persamaan 

untuk satu bidang x-z, dimana Nx x N x N = N. 

𝐴   = [

𝐴11 … 𝐴1𝑁𝑦

⋮  ⋮
𝐴𝑁𝑦1 … 𝐴𝑁𝑦𝑁𝑦

] ........................ (10.a) 

 

=

[
 
 
 
𝐷1 𝑈12              0
𝐿21 ∙          ∙                 

 
0

∙
 

           ∙   𝑈𝑁𝑦−1,𝑁𝑦

𝐿𝑁𝑦,𝑁𝑦−1
𝐷𝑁𝑦 ]

 
 
 

...... (10.b) 

=  𝐷 –  𝐿 –  𝑈 ......................................... (10.c) 

Dimana Aij adalah Matriks blok 2x2 dengan ukuran Nx x Nz, Di 

adalah Matriks blok 2x2 dengan ukuran Nx x Nz, Lij adalah Matriks 

blok diagonal 2x2 dengan ukuran Nx x Nz, Uij adalah Matriks blok 

diagonal 2x2 dengan ukuran Nx x Nz, D adalah Matriks blok 2x2 

dengan ukuran N x N, L adalah Matriks blok segitiga bawah 2x2 

dengan ukuran N x N, dan U adalah Matriks blok segitiga atas 2x2 

dengan ukuran N x N. 

Pemisah matriks diberikan oleh Persamaan (10.c) dimana 

submatrices renggang Di adalah penta-diagonal dan submatrices Lij 

dan Uij berbentuk diagonal. Matriks ini berukuran Nx x Nz, dimana 

node telah di nomori dengan indeks arah x meningkat paling cepat, 

indeks arah z meningkat paling tinggi lalu cepat, dan indeks arah y 

meningkat tetapi tidak begitu cepat. Memilih 

𝐵 =  
1

𝜔
 [𝐷 −  𝜔𝐿] ...................... (11) 

Dan 
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𝑢(𝑣+1) = 𝜔𝑢𝐺𝑆
(𝑣+1)

+ (1 − 𝜔)𝑢(𝑣) ............. (12) 

Dimana UGS adalah solusi vektor menggunakan algoritma 

Gauss-Seidel, persamaan matriks untuk SSOR adalah 

𝑢(𝑣+1) = 𝑢(𝑣) − 𝜔[𝐷 − 𝜔𝐿]−1[𝐴𝑢(𝑣) − 𝑏] ....(13.a) 

Dan 

[𝐷 − 𝜔𝐿]𝑢(𝑣+1) = [(1 − 𝜔)𝐷 + 𝜔𝑈]𝑢(𝑣) + 𝜔𝑏 ..... (13.b) 

Dimana ω adalah faktor over-relaxation. 

Persamaan (13.b) adalah persamaan matriks renggang yang 

disimpan dalam format pita dan diselesaikan, untuk setiap iterasi, 

secara langsung. Eliminasi Gaussian tanpa pivoting.  

Iterasi dihentikan jika norma relatif dari perubahan vektor solusi 

kurang dari toleransi yang ditentukan, Mengartikan, ketika norma 

relatif dari perubahan u, 

‖𝑢(𝑣+1)−𝑢(𝑣)‖

‖𝑢(𝑣+1)‖
 ≤ 𝜏𝑆𝑂𝑅 ............................ (14) 

Dimana 𝜏𝑆𝑂𝑅  adalah toleransi yang ditentukan. 

Dalam HYDROTHERM, u dipilih hanya sebagai vektor 

perubahan tekanan pada setiap node selama satu langkah waktu. 

Vektor perubahan entalpi pada setiap node tidak digunakan untuk 

tes penghentian. Dibawah kriteria konvergensi ini, iterasi pemecah 

SSOR dapat berhenti sebelum waktunya ketika ditemukan tingkat 

konvergensi yang sangat lambat. Untuk menggunakan pemecah 

persamaan SSOR, pengguna harus menyediakan nilai untuk faktor 

relaksasi berlebih, toleransi konvergensi, dan jumlah iterasi 

maksimum diizinkan. Nilai default disediakan. Algoritma Slice-
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successive-overrelaxation mereduksi menjadi direct elimination 

band solver dari Persamaan (8) untuk mesh dua dimensi. Dalam 

kasus tersebut tidak diperlukan iterasi (Kipp, 2008). 

b. Generalized-Minimum-Residual Solver 

Metode Generalized Minimum Residual adalah metode Kylov 

Subspace dimana metode ini kontras terhadap SSOR yang tidak 

memiliki matriks iterasi stasioner, B-1 dalam Persamaan (9). 

Untuk penyederhanaannya, anggap semua titik adalah aktif 

menjadi Na = N. Lalu, persamaan matriks linier (Persamaan 8) 

memiliki vektor residual  

𝑟 = 𝑏 − 𝐴𝑢 ..................................... (15) 

Perkiraan solusi vektor, u, ditemukan yang meminimalisir 

Euclidian norm dari setiap residual iterasi atas solusi awal vektor 

ditambah Krylov Subspace saat ini. Satu set Krylov Subspace 

didefinisikan sebagai 

𝐾𝑣 = 𝑠𝑝𝑎𝑛{𝑟0, 𝐴𝑟0, ⋯ , 𝐴𝑣−1𝑟0} ............. (16) 

Dimana Kv adalah adalah Krylov Subspace saat iterasi v. 

Krylov subspace didasari oleh matriks A dan sekuen residual 

vektor rv dari semua iterasi sebelumnya. Dimulai dari tebakan awal 

solusi vektor u0, Metode GMRES mendapatkan estimasi solusi u 

dari 

𝑢𝑣 = 𝑢0 + 𝑄𝑣𝑌𝑉 ....................... (17) 
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Dimana Qv adalah matriks N x V dari basis ortonormal untuk 

Krylov Subspace dan yv adalah vektor yang dipilih untuk 

meminimalisir vektor residual Euclidean Norm saat ini. 

Vektor yv adalah penyelesaian dari permasalahan minimalisasi 

Least-square dengan v yang biasanya berupa bilangan kecil. Metode 

GMRES penuh, menimbulkan beban kerja dan penyimpanan per-

iterasi yang meningkat secara linier dengan jumlah iterasi. Oleh 

karena itu, algoritma yang dimodifikasi, GMRES(m), digunakan 

untuk menyederhanakan pengulangan GMRES setiap iterasi ke m, 

menggunakan solusi vektor terbaru sebagai tebakal awal untuk 

siklus GMRES selanjutnya (Kipp, 2008). 



 

 

 

 
 

IV. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada: 

Waktu  : 13 Juli 2020 – 30 September 2020 

Tempat : Laboratorium Pengolahan dan Pemodelan Data Geofisika,  

    Jurusan Teknik Geofisika, Universitas Lampung 

B. Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai  berikut: 

1. Laptop. 

2. Software Hydrotherm Interactive 2D v3.2. 

3. Software Arcgis v10.3.  

4. Data Karakteristik Batuan. 

5. Data Topografi
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C. Jadwal Kegiatan 

Adapun jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian 

No. Kegiatan 
Bulan 

Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sep Okt 

1 Studi literatur                

2 Persiapan dan Pengumpulan data                

3 Pemodelan awal                

4 Analisis dan Interpretasi Data                

5 Penyusunan Laporan                

6 Bimbingan Seminar Proposal                

7 Seminar Proposal                

8 Pemodelan Lanjutan                

9 Analisis dan Interpretasi data                

10 Bimbingan Seminar Hasil                

11 Seminar Hasil                

12 Bimbingan dan Fiksasi Laporan                

13 Ujian Komprehensif                
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D. Diagram Alir 

Adapun diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 6. 

Mulai

Studi Literatur

Data DEM

Slicing Data DEM

Grid

Model

Batas 

Domain

Topografi

Domain

Data Karakteristik 

Batuan (ρ, μ , ø )

Input Data Batuan

Karakteristik 

Batuan

Pembuatan Domain

Domain Batuan

Pembuatan Model Awal

Model Awal

Running Simulasi

Mencapai Waktu 

100.000 Tahun

Data Output
Input ke  HTI Post-

processor

Simulasi 

Hydrotherm 

Interactive 2D

Ya

Tidak

Kondisi 

Awal dan 

batas

B

A

C

Analisis Simulasi Interpretasi
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B

A

C Analisis Struktur 

Data Output

Struktur Data 

Output

Plotting Data Output

Visualisasi 

Data Output

Pembuatan Grapich 

User Interface (GUI)

Program 

HV2D

Membandingkan 

Visualisasi

Perbandingan 

Visualisasi

Selesai

 

Gambar 6. Diagram Alir Penelitian 



 

 

 

 
 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Dari hasil pemodelan numerik, didapatkan bahwa aliran hidrotermal dan 

perpindahan panas pada padang cermin bergerak dari badan Gunung Way 

Ratai menuju tenggara Gunung Way Ratai. 

2. Terdapat tiga jenis batuan yang digunakan dalam simulasi aliran hidrotermal 

dan perpindahan panas, yaitu Andesit-lava (Qhv) dengan karakteristik batuan 

yaitu nilai porositas 1,2x10-1 , permeabilitas horizontal 1x10-16 m2, 

permeabilitas vertikal 1x10-16 m2, konduktivitas termal 2,00 W/m·K, Kalor 

jenis 1083 J/g·K, dan Densitas 2,63 g/cm3. Lalu Lava andesit basal yang 

terubah dengan batu gamping dengan karakteristik batuan yaitu nilai 

porositas 1x10-1, permeabilitas horizontal 1x10-17 m2, permeabilitas vertikal 

1x10-17 m2, konduktivitas termal 3,50 W/m·K, Kalor jenis 1000 J/g·K, dan 

Densitas 3,00 g/cm3, dan sekis dari litologi Kompleks Gunung Kasih Tak 

Terpisahkan (Pzg) dengan karakteristik batuan yaitu nilai porositas 1,2x10-1, 

permeabilitas horizontal 1x10-22 m2, permeabilitas vertikal 1x10-22 m2, 

konduktivitas termal 2,00 W/m·K, Kalor jenis 2000 J/g·K, dan Densitas 2,00 

g/cm3. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah perlu adanya 

data pendukung yang lebih akurat seperti data bor yang dapat menunjukan data 

mengenai lapisan bawah permukaan bumi serta karakteristik batuan pada 

lapangan panas bumi Way Ratai untuk melakukan pemodelan secara tiga 

dimensi dimana dapat menganalisa luasan reservoir dan aliran fluida yang lebih 

rinci. Masih diperlukan pemutakhiran pada perangkat lunak HV2D pada bidang 

animasi visualisasi per tahun serta vektor aliran panas pada penampang.
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