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ABSTRACT 

 

IDENTIFICATION OF GOLD MINERALIZATION ZONES USING THE 

MAGNETIC METHOD ON THE “FM” BLOCK SUKABANJAR 

VILLAGE, PESISIR BARAT 

 

 

By 

 

Frischiella Mustika Sari Siregar 

 

 

 

Sukabanjar Village has become one of the people's mining locations with a 

large number of deposits in the form of quartz veins. However, the results of 

traditional mining have not been effective due to lack of knowledge and tools 

used. This study aims to map the gold mineralized zones distribution based on 

magnetic method data and determining the volume of mineralized zones and 

estimated gold content in the study area. Based on regional geology, the research 

area in the Hulusimpang Formation which contain composition of tuffaceous with 

hidrothermal altered andesitic-basalt and has sulfide minerals and has quartz 

veins. Data retrieved using PPM GSM 19-T in an area of 360 m x 390 m, as many 

as 89 data points. Qualitative interpretation done by analyzing the results of the 3-

dimensional inversion of the reduction anomaly map to the poles using Oasis 

Montaj. The direction and distribution of the gold mineralization zone obtained 

with 3 horizontal sections at different heights. Quantitative interpretation done by 

calculating the volume of the mineralized zone using Voxler and then calculating 

the gold content optimistically and realistically in the study area. The host rock 

carrying gold mineralization distributed in the Northeast-Southwest of the study 

area which has a Southeast-Northwest orientation. With a maximum depth of 180 

m, the volume of the source rock carrying gold mineralization is at least 2,1 

million m
3
 with a mass of 5,9 million tons, while the most optimistic volume is 

5,2 million m
3
 with a mass of 14,6 million tons. The estimated mass of gold with 

a grade of 2,46 g/ton is at least 15 tons and the most optimistic is 36 tons. 

 

Keywords: Direction, inversion, magnetic, susceptibility, volume. 

 

 



 
 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

IDENTIFIKASI ZONA MINERALISASI EMAS MENGGUNAKAN 

METODE MAGNETIK PADA BLOK “FM” DESA SUKABANJAR, 

PESISIR BARAT 

 

 

Oleh 

 

Frischiella Mustika Sari Siregar 

 

 

 

Desa Sukabanjar telah menjadi salah satu lokasi tambang rakyat dengan 

jenis deposit berupa urat-urat kuarsa yang cukup banyak. Namun hasil dari 

penambangan tradisional belum efektif karena keterbatasan pengetahuan dan alat 

yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran zona 

mineralisasi emas berdasarkan data metode magnetik dan mengetahui volume 

zona mineralisasi dan estimasi kandungan emas di daerah penelitian. Berdasarkan 

geologi regional, daerah penelitian berada pada formasi Hulusimpang yang 

mengandung tufan bersusunan dengan andesitik-basal yang teralterasi 

hidrothermal dan bermineral sulfida serta memiliki urat-urat kuarsa. Pengambilan 

data dilakukan menggunakan PPM GSM 19-T di area seluas 360 m x 390 m 

sebanyak 89 titik data. Interpretasi kualitatif dilakukan dengan menganalisa hasil 

inversi 3 dimensi peta anomali reduksi ke kutub menggunakan Oasis Montaj. 

Dengan 3 buah penampang horizontal di ketinggian yang berbeda, didapatkan 

arah penyebaran zona mineralisasi emas. Interpretasi kuantitatif dilakukan dengan 

menghitung volume zona mineralisasi menggunakan Voxler dan kemudian 

menghitung kandungan emas secara optimis dan realistis di daerah penelitian. 

Batuan induk pembawa mineralisasi emas tersebar pada Timurlaut-Baratdaya 

daerah penelitian yang memiliki orientasi Tenggara-Baratlaut. Dengan kedalaman 

maksimal 180 m, volume dari batuan induk pembawa mineralisasi emas paling 

sedikit yaitu 2,1 juta m
3
 dengan massa 5,9 juta ton sedangkan volume paling 

optimis  5,2 juta m
3
 dengan massa 14,6 juta ton. Estimasi massa emas dengan 

kadar 2,46 g/ton paling sedikit yaitu 15 ton dan paling optimis 36 ton. 

 

Kata kunci: Arah, inversi, magnetik, suseptibilitas, volume. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang 
 

 

Pulau Sumatera memiliki kegiatan tektonik dan vulkanik yang cukup aktif terkait 

dengan Sesar Besar Sumatera dan busur vulkanik berumur miosen. Proses 

tektonik Sesar Besar Sumatera, subduksi antara Lempeng Samudera Hindia dan 

Lempeng Eurasia, serta aktivitas vulkanik yang terjadi di sepanjang Pegunungan 

Bukit Barisan menyebabkan area ini kaya akan proses mineralisasi logam-logam 

berharga, salah satunya mineral emas. Mineralisasi emas di Pegunungan Bukit 

Barisan khususnya di bagian sayap barat diidentifikasi berasosiasi dengan 

Formasi Hulusimpang (Setiawan, dkk., 2005). 

Emas merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi barang investasi 

sejak zaman dahulu. Logam mulia ini menjadi produk favorit karena nilainya 

yang selalu naik dari tahun ketahun. Di alam, bijih emas terdapat dalam endapan 

mineralisasi baik di dalam batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf 

dalam seluruh formasi geologi. Endapan emas yang merupakan hasil mineralisasi 

yang mengisi batuan induk biasanya ditemukan bersamaan dengan logam perak 

dan tembaga (Sukandarrumidi, 2016). 

Eksplorasi awal untuk mineral emas menggunakan metode magnetik telah banyak 

digunakan karena metode magnetik merupakan metode geofisika yang 

menggambarkan perbedaan tingkat magnetisasi batuan yang terinduksi medan 

magnet bumi. Medan magnet yang terekam dapat memberikan respon dengan 

manggambarkan anomali bawah permukaan berdasarkan perbedaan intensitas 

magnetik di suatu daerah. Analisis anomali medan magnet inilah yang digunakan 

dalam interpretasi suseptibilitas fitur geologi yang menonjol berupa struktur 
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maupun litologi pada daerah penelitian. Jenis batuan tertentu dapat menghasilkan 

anomali magnetik yang signifikan. Contohnya mineral emas yang memiliki nilai 

suseptibilitas signifikan terhadap mineral lainnya sehingga dapat dengan baik 

dideteksi menggunakan metode magnetik (Kearey, 2002). 

Desa Sukabanjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat telah menjadi 

salah satu lokasi tambang rakyat sejak tahun 1990-an. Potensi emas di Desa 

Sukabanjar diduga cukup besar dengan tipe endapan epitermal dengan bukti jenis 

deposit yang berupa urat-urat kuarsa. Daerah penelitian didominasi dengan 

formasi Hulusimpang (Tomh) yang mengandung litologi breksi gunung api dan 

batuan yang teralterasi hidrotermal sulfida berurat kuarsa sebagai ciri dari lokasi 

pengendapan mineral yang salah satu potensinya adalah mineral emas. 

Penambangan tradisional di Desa Sukabanjar dinilai belum efektif karena 

keterbatasan pengetahuan dan alat sehingga memengaruhi hasil yang didapatkan. 

Meskipun sudah pernah di tambang secara tradisional oleh warga, belum ada 

penelitian secara ilmiah yang mendalam mengenai pola sebaran zona mineralisasi 

dan estimasi kandungan emas di daerah penelitian.  

 

 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Memetakan sebaran zona mineralisasi emas berdasarkan data metode 

magnetik di daerah penelitian. 

2. Mengetahui volume zona mineralisasi dan estimasi kandungan emas di 

daerah penelitian. 

 

 

 

1.3. Batasan Masalah 

 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Data yang diintrepertasi merupakan data hasil pengukuran di Blok FM Desa 

Sukabanjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat menggunakan 

metode magnetik yang kemudian dilakukan pemodelan 3D suseptibilitas. 

2. Intrepertasi didasarkan atas nilai suseptibilitas magnetik batuan pembawa 

emas yang terukur di daerah penelitian. 

 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
 

 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pola penyebaran emas di Desa Sukabanjar, Kecamatan Ngambur, 

Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Memberikan informasi mengenai lokasi sebaran serta estimasi emas yang 

telah dipetakan kepada Pemerintah dan Masyarakat setempat agar dapat 

dimanfaatkan dan dieksplorasi secara ekonomis. 

 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1. Lokasi Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukabanjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten 

Pesisir Barat, Provinsi Lampung pada kordinat 5° 25‟ 58” - 5° 26‟ 10” LS dan 

104° 12‟ 32” - 104° 12‟ 44” BT. Berada di ±40 km sebelah tenggara Ibukota 

Kabupaten Pesisir Barat (Krui) seperti yang dijelaskan oleh Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Peta administrasi Kabupaten Pesisir Barat 

 

 



 
 

5 
 

 

2.2. Geologi Regional 

 

 

Lokasi penelitian berada pada Peta Geologi Lembar Kotaagung (Gambar 2) yang 

mencakup 4 formasi batuan, yaitu: 

 

Gambar 2. Peta geologi daerah penelitian 

1. Formasi Hulusimpang (Tomh) 

Formasi Hulusimpang ini memiliki umur Oligosen akhir yang litologinya 

terdiri dari breksi gunungapi, lava, tufan yang bersusunan dengan andesitik-

basal, serta banyak dijumpai dalam keaadan teralterasi hidrothermal dan 

bermineral sulfida serta memiliki urat-urat kuarsa. 

2. Formasi Seblat (Toms) 

Formasi Seblat memiliki umur Oligosen Akhir hingga Miosen awal yang 

litologinya terdiri dari perselingan batulempung, batupasir, dan lapisan tipis 

batugamping. Formasi ini memiliki strike yang cenderung ke arah baratdaya 

dan dip ke arah barat dengan nilai kemiringan berkisar antara 23–30° namun 

di beberapa tempat dapat dijumpai kemiringan sebesar 75°. 
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3. Formasi Simpangaur (Tmps) 

Formasi Simpangaur ini memiliki umur Miosen Akhir hingga Pliosen Awal 

dengan litologi yang terdiri dari batupasir tufan, batulanau tufan, tufan, 

konglomerat yang mengandung moluska dan cangkang kerang, dan terdapat 

sisipan tipis lignit setempat. 

 

 

 

2.3. Kondisi Topografi 
 

 

Topografi daerah penelitian di Kabupaten Pesisir Barat yang ditunjukkan oleh 

Gambar 3 terlihat memiliki variasi undulasi yang cukup beragam. Area sisi 

Timur-Timurlaut memiliki ketinggian hingga 438 meter di atas permukaan laut 

yang merupakan bagian dari Bukit Barisan Selatan yang melintang di sepanjang 

Pulau Sumatera, sedangkan sisi Barat merupakan daerah pantai. Berdasarkan peta 

topografi dan peta hillshade, daerah penelitian berada pada kondisi geomorfologi 

landai hingga berbukit dengan kemiringan yang cukup curam. 

 

Gambar 3. Peta topografi daerah penelitian 
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2.4. Penelitian Sebelumnya 

 

 

Emas dan perak epithermal telah dieksploitasi dari Pulau Sumatera sejak tahun 

1700-an oleh sebuah lembaga perdagangan pemerintahan kolonial Belanda 

"VOC". Endapan mineral ekonomis seperti endapan emas, perak, dan tembaga 

yang ada di Pulau Sumatera berada di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan, 

terkait dengan busur vulkanik berumur Miosen dan zona sesar besar Sumatera. 

Deposit timah di wilayah backarc, berasosiasi dengan granit Mesozoikum Awal 

(terutama Trias Akhir). Peta sebaran cadangan mineral yang terdapat di Pulau 

Sumatera dapat dilihat pada Gambar 4 (Van Gorsel, 2018). 

 

Gambar 4. Peta cadangan mineral utama di Pulau Sumatera (Van Gorsel, 2018) 

Setiawan, dkk pada tahun 2005 melakukan analisis petrografi dan minerografi 

pada 30 sampel batuan yang mayoritas berasal dari formasi hulusimpang dengan 

titik sampel di daerah Kotaagung yang berada di sayap barat Pegunungan Bukit 

Barisan. Hasil analisis batuan-batuan tersebut menunjukkan variasi komposisi 

mineral dari asam sampai basa. Mineral klorit, karbonat, epidot, silika dan mineral 

lempung menunjukkan proses alterasi yang terjadi di daerah penelitian. Mineral-
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mineral alterasi tersebut juga berasosiasi dengan mineral logam seperti pirit, 

kalkopirit, sfalerit, magnetit, tetrahidrit dan emas. Mineralisasi diperkirakan 

terjadi pada suhu 200°-250°C yang sebanding dengan ciri-ciri sistem epithermal 

tipe sulfidasi rendah. Mineralisasi di sebagian besar daerah penelitian 

diidentifikasi sebagai tipe alterasi propilitik yang digantikan oleh argilik, dan juga 

tipe argilik. Pengendapan dari pirit, magnetit dan sfalerit menunjukkan tekstur 

penggantian; sedangkan pirit dan galena menunjukkan tekstur penguncian 

sederhana. Berdasarkan asosiasinya, di daerah penelitian batuan-batuan ini 

memiliki derajat temperatur kristalisasi yang berbeda sehingga dapat diketahui 

bahwa telah terjadi dua kali proses hidrothermal di daerah tersebut. 

Firmansyah, dkk. (2019) melakukan pendugaan mineralisasi emas di Nagari 

Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat dengan metode 

magnetik. Daerah penelitian tersebut berada pada formasi Barisan (Pb) yang 

ditemukan urat-urat kuarsa sulfida magnetik yang mengandung emas. Dalam 

formasi ini juga terdapat batuan intrusi berupa batu granit yang mengandung 

mineral porfiri sebagai ubahan silisifikasi dan mengandung emas. Berdasarkan 

pengukuran magnetik yang telah dilakukan, diduga emas berasosiasi dengan 

mineral pirit dengan suseptibilitas magnetik 0.000035 – 0.005 SI, kalkopirit 

dengan suseptibilitas magnetik 0.000023 – 0.0004 SI, troilit dengan suseptibilitas 

magnetik 0.00061 – 0.0017 SI, pirhotit dengan suseptibilitas magnetik 0.00046 – 

1,4 SI, dan siderit dengan suseptibilitas magnetik 0.0013 – 0.011 SI merupakan 

mineral sulfida magmatik yang terdapat dalam batuan metamorf dan sedimen. Di 

samping itu mineral emas juga berasosiasi dengan batuan beku (intrusi) yaitu 

porfiri dengan suseptibilitas magnetik 0.00025 – 0.21 SI. Berdasarkan model yang 

dihasilkan, diperkirakan zona mineralisasi emas terletak pada kedalaman 5 - 35 

meter di bawah permukaan tanah. 

Junaedy, dkk (2016) melakukan Studi Zona Mineralisasi Emas Menggunakan 

Metode Magnetik di Lokasi Tambang Emas Poboya yang lapangannya telah 

banyak dimanfaatkan sebagai tambang rakyat. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan zona mineralisasi emas di lokasi penelitian berasosiasi dengan 

mineral lain seperti Pirit (0,000035 SI – 0,005 SI), Kalkopirit (0,000023 SI – 
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0,0004 SI), Troilite (0,00061 SI – 0,0017 SI), Pyrrhotites (0,00046 SI – 1,4 SI), 

Porpiri (0,00025 SI – 0,21 SI), dan Siderite (0,0013 SI – 0,011 SI) yang 

berasosiasi dengan batuan beku, iron sulfida dan mineral magnetik. Batuan-batuan 

pembawa mineral emas ini tersebar pada sisi bagian timur dan selatan hingga pada 

bagian utara lokasi penelitian dengan kedalaman rata-rata antara ± 70 meter 

sampai ± 320 meter bawah muka tanah. 
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III. TEORI DASAR 
 

 

 

3.1 Metode Magnetik 

 

 

Metode magnetik merupakan salah satu metode geofisika yang tertua dan paling 

banyak digunakan dalam eksplorasi bawah permukaan. Metode ini relatif mudah 

dan murah untuk diaplikasikan untuk memetakan variasi properti magnetik bawah 

permukaan dari yang dekat dengan permukaan hingga dasar kerak bumi. Bidang 

utama kemagnetan bumi diperkirakan bertepatan dengan sumbu rotasi bumi 

dengan sifat dipolar. Gaya tarik antara kutub magnet yang berlawanan sebanding 

dengan hasil kali kekuatan tarikan dari kutub dan berbanding terbalik dengan 

kuadrat jarak antar kutub. Kekuatan medan magnet diukur baik dalam mode arah 

yang berorientasi spasial maupun dalam bidang total yang dianggap berada pada 

garis yang sama dengan medan magnet bumi (Hinze, 2012). 

Dasar dari metode ini adalah perbedaan tingkat magnetisasi suatu batuan yang 

terinduksi oleh medan magnet bumi. Perbedaan tingkat magnetisasi di sebuah 

daerah disebabkan oleh adanya perbedaan sifat kemagnetan suatu material. 

Berdasarkan nilai kemagnetan dan anomali yang dihasilkan, metode ini kerap 

digunakan dalam eksplorasi panasbumi, minyak bumi, batuan mineral, serta 

dikembangkan dalam pencarian prospek benda-benda arkeologi (Junaedy, 2016). 

Meskipun sebagian mineral pembentuk batuan bersifat non-magnetik, jenis batuan 

tertentu dapat mengandung cukup mineral magnetik yang menghasilkan anomali 

magnetik yang signifikan.  

Survei magnetik dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari survei skala 

kecil seperti survei arkeologi dalam mendeteksi logam yang terkubur, hingga 

survei skala besar seperti penyelidikan struktur geologi regional. Pengukuran 
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medan magnet modern dilakukan dengan media elektronik dengan mengukur 

akurasi partikel atom yang sebanding dengan medan magnet sekitar. Survei 

magnetik dapat dilakukan di darat, laut, dan udara. Secara konvensional survei 

magnetik banyak dilakukan di darat, namun saat ini telah banyak dilakukan 

pengukuran di laut. Serta dalam kebutuhan survey yang cepat, dilakukan survei 

melalui udara (dengan drone) yang banyak dilakukan untuk mencari deposit bijih 

yang mengandung mineral magnet (Kearey, dkk., 2002 dan Hinze, 2012). 

 

 

 

3.1.1. Gaya Magnetik 
 

 

Teori magnetik secara klasik serupa dengan konsep yang menyebutkan bahwa 

titik kutub magnet analog dengan titik muatan dan titik massa dengan inversi 

hukum kuadrat yang serupa untuk gaya di antara kutub, nilai, dan massa. Gaya 

magnetik dalam SI (Systemē International) didasarkan pada konsep medan 

magnet yang berasal dari listrik dengan arus dipol yang dibuat oleh arus listrik 

yang melingkar. 

Konsep Hukum Coulomb gaya magnetik F didefinisikan sebagai berikut 

  
      

   
   

(1) 

dengan F merupakan gaya magnetik, bila muatan (m1 dan m2) berada pada jarak 

tertentu (r), r adalah vektor unit dari m1 menuju m2 dan   adalah permeabilitas 

medium dengan nilai         Wb/Am dalam SI, maka apabila kedua muatan 

tersebut sejenis akan tolak menolak, dan apabila berlawanan jenis akan tarik 

menarik senilai F yang memiliki satuan dyne (dalam CGS) atau newton (dalam 

SI) (Telford, 1990). 
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3.1.2. Kuat Medan Magnet 

 

 

Kuat medan magnetik yang didefinisikan dengan H merupakan besar medan 

magnet pada suatu titik yang timbul dari kekuatan kutub magnet pada titik m 

sejauh r. Medan magnet H (kekuatan medan magnet) didefinisikan sebagai gaya 

kutub pada suatu unit rumus dengan persamaan sebagai berikut : 

  
 

  
 ̂  

 

    
 ̂ 

(2) 

dengan satuan SI untuk H adalah A/m atau dalam satuan CGS adalah Oersted 

(Telford, 1990). 

 

 

 

3.1.3. Intensitas Magnet 

 

 

Magnetisasi secara induksi dapat terjadi karena suatu benda m yang ditempatkan 

pada suatu medan magnet dengan kuat medan H. Intensitas magnetisasi atau 

momen dipol M diukur berdasarkan benda m per satuan volume V dengan jarak ȓ. 

Dinyatakan dalam persamaan berikut: 

  
 

 
 ̂ (3) 

Satuan magnetisasi dalam SI adalah A/m, sedangkan dalam CGS adalah gauss. 

Untuk medan magnet rendah, M sebanding dengan harga H dan searah dengan H. 

Sejauh mana benda termagnetisasi ditentukan oleh kerentanan magnetis 

(suseptibilitas)-nya (Telford, 1990 dan Hinze, 2012). Konversi parameter-

parameter magnet dari unit CGS atau EM ke unit SI dijelaskan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Konversi parameter magnet dari CGS Unit atau EM Unit ke SI Unit 

(Hinze, 2012) 

Parameter CGSu or EMu = SI 

Magnetic Intensity (field 

strength) 

   

  
              Amperes/m (A/m) 
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Parameter CGSu or EMu = SI 

Magnetic Induction (flux 

density) 
           Tesla (T) 

Dipole Moment (
  

    
)          weber m 

Area Moment                     A m
2 

Magnetic Polarization (
  

   
)           weber/m

2 

Magnetization            A/m 

Mass Polarization (dipole 

moment/unit mass) 
(
  

   
)            weber m/kg 

Mass Magnetization (area 

moment/unit mass) 
           A m

2
/kg 

Volume Susceptibility 

(from magnetization) 
                 dimensionless 

 

 

 

3.1.4. Kerentanan Magnetik 

 

 

Salah satu properti fisik yang menunjukkan perbedaan paling signifikan dalam 

eksplorasi geofisika adalah suseptibilitas magnetik. Suseptibilitas magnetik adalah 

sifat batuan yang sangat penting dalam eksplorasi metode magnetik dan gravitasi. 

Beberapa properti magnetik memiliki nilai yang bervariasi pada batuan, mineral, 

dan mineral terestrial. Suseptibilitas pada dasarnya adalah ukuran seberapa rentan 

suatu material menjadi magnet. Ukuran dari mudahnya suatu zat untuk 

termagnetisasi yang membedakan suatu benda disebut dengan benda diamagnetik 

(benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet), paramagnetik (benda yang ditarik 

lemah oleh magnet) dan feromagnetik (benda yang ditarik magnet dengan kuat). 

Suseptibilitas magnetik dalam geofisika semuanya merupakan suseptibilitas 

medan lemah. Dalam geofisika, suseptibilitas dinyatakan dalam hubungan 

volume. Suseptibilitas dalam satuan massa dikonversi ke satuan volume dengan 

mengalikannya dengan densitas. Sebagian besar material umum didominasi oleh 
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komponen feromagnetik, namun dapat dipengaruhi oleh material paramagnetik, 

khususnya batuan mafik kristalin. 

Batuan yang memiliki konsentrasi feromagnetik yang signifikan cenderung 

memiliki suseptibilitas yang tinggi. Contohnya batuan ultrabasa sebagai jenis 

batuan dengan nilai suseptibilitas tertinggi (Lihat Tabel 2 dan Gambar 5). Batuan 

beku dan metamorf asam memiliki nilai suseptibilitas menengah hingga rendah 

dan batuan sedimen memiliki suseptibilitas menengah hingga rendah, dan batuan 

sedimen memiliki suseptibilitas yang sangat rendah secara umum (Hinze, 2012., 

Reynolds, 2011., dan Telford, 1990). 

Tabel 2. Nilai suseptibilitas dari batuan dan mineral (Telford, 1990) 

Mineral or Rock Type 
Susceptibility x 10

3
 (SI) 

Range Average 

Sedimentary 

Dolomite  

Limestone 

Sandstone 

Shales 

 

Average 48 Sedimentary 

 

 

0 – 0,9 

0 – 3 

0 – 20 

0,01 – 15 

 

0 – 18 

 

 

0,1 

0,3 

0,4 

0,6 

 

0,9 

Metamorphic 

Amphibolite 

Schist 

Phyllite 

Gneiss 

Quartzite 

Serpentine 

Slate 

 

Average 61 Metamorphic 

 

 

 

0,3 – 3 

 

0,1 – 25 

 

3 – 17 

0 – 35 

 

0 - 70 

 

0,7 

1,4 

1,5 

 

4 

 

6 

 

4,2 

Igneous 

Granite 

Rhyolite 

Dolorite 

Augite-syenite 

Olivine-diabase 

Diabase 

Porphyry 

Gabbro 

 

0 – 50 

0,2 – 35 

1 – 35 

30 – 40 

 

1 – 160 

0,3 – 200 

1 – 90 

 

2,5 

 

17 

 

25 

55 

60 

70 
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Mineral or Rock Type 
Susceptibility x 10

3
 (SI) 

Range Average 

Basalts 

Diorite 

Pyroxenite 

Peridotite 

Andesite 

 

Average for acid igneous 

Average for basic igneous 

 

00,2 – 175 

0,6 – 120 

 

90 – 200 

 

 

0 – 80 

0,5 – 97 

 

70 

85 

125 

150 

160 

 

8 

25 

Minerals 

Graphite 

Quartz 

Rock salt 

Anhydrite, Gypsum 

Calcite 

Coal 

Clays 

Chalcopyrite 

Sphalerite 

Cassiterite 

Siderite 

Pyrite 

Limonite 

Arsenopyrite 

Hematite 

Chromite 

Franklinite 

Pyrrhotite 

Ilmenite 

Magnetite 

 

 

 

 

 

-0,001 – -0,01 

 

 

 

 

 

1 – 4 

0,005 – 5 

 

 

0,5 – 35 

3 – 110 

 

1 – 6000 

300 – 3500 

1200 – 19200 

 

0,1 

-0,01 

-0,01 

-0,01 

 

0,02 

0,2 

0,4 

0,7 

0,9 

 

1,5 

2,5 

3 

6,5 

7 

430 

1500 

1800 

6000 

 

 

Gambar 5. Suseptibilitas dari mayoritas tipe batuan (Wiley, 2011) 
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Suseptibilitas tidak memiliki satuan, sehingga untuk merasionalkan nilai 

numeriknya agar kompatibel dengan SI maupun CGS satuan elektromagnetik ini 

harus dikalikan dengan    dengan persamaan sebagai berikut: 

            (4) 

sedangkan untuk daerah dengan magnetik lemah, M sebanding dan searah dengan 

H. besar suatu benda termagnetisasi ditentukan oleh suseptibilitas k yang 

didefinisikan sebagai berikut: 

     (5) 

Badan bijih memiliki suseptibilitas yang sangat tinggi          . Suseptibilitas 

dapat diukur dengan baik di lapangan menggunakan alat handheld maupun diuji di 

laboratorium untuk analisis yang lebih akurat (Telford, 1990 dan Reynolds, 2011). 

 

 

 

3.1.5. Induksi Magnetik 

 

 

Induksi magnetik adalah massa jenis fluks magnet yang diukur pada area tegak 

lurus dengan arah magnet (medan magnet) dari kumparan B (Lihat Gambar 6). 

Kekuatan medan magnet (intensitas magnetik) diinduksi oleh gaya magnetisasi. 

Apabila tidak ada/ kecil nilai magnetisasinya, intensitas terukur dipengaruhi oleh 

kekuatan medan internal sebagai partikel magnet permanen maupun remanen 

(Reynolds, 2011). 

 

Gambar 6. Prinsip accelerometer yang menggunakan aliran induksi magnetik 

(Reynolds, 2011 berdasarkan Bell dan Watts 1986) 
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Massa batuan mengandung nilai magnetis dan remanen akan memiliki arah dan 

besaran. Resultan (Gambar 7) untuk menentukan amplitude dan bentuk anomali 

magnetik (Reynolds, 2011). Induksi magnetik B yang merupakan medan total, 

termasuk efek magnetisasi dijelaskan dengan persamaan berikut: 

                          (6) 

                              (7) 

 

Dengan H dan M serta H‟ dan M‟ berarah sama. Satuan untuk B dalam SI adalah 

tesla, dalam CGS adalah gauss, dan dalam geofisika eksplorasi adalah gamma (g) 

dengan 1 tesla = 1 newton/ampere meter = 1 Wb/m
2
 sedangkan B‟ adalah 10

-4 

tesla. Kemudian            dan    (vacuum dan udara) = 1 (Telford, 1990). 

 

Gambar 7. Penjumlahan vektor dari induksi dan intensitas remanen magnetisasi 

(Reynolds, 2011) 

 

 

 

3.2 Medan Magnet Bumi 

 

 

Medan magnet bumi dapat diilustrasikan sebagai sebuah medan magnet yang 

ditimbulkan oleh batang magnet yang sangat besar di dalam inti bumi namun letak 

kutub utara dan kutub selatannya tidak berimpit dengan garis utara dan selatan 

bumi. Bumi memiliki medan magnet disebabkan karena bumi memiliki rotasi 

yang tinggi akibat proses konveksi dengan inti luar bumi, dan inti bumi memiliki 

inti dalam yang konduktif, diilustrasikan dengan Gambar 8(a). Sedangkan pada 

Gambar 8(b) merupakan Medan normal bumi atau medan utama bumi titik sudut 

antara BN (medan utama bumi) dan BN(H) (arah utara magnetik meridian) disebut 
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dengan inklinasi serta sudut antara BN(H) dan BN(X) (arah utara geografis bumi) 

disebut dengan deklinasi (Hinze, 2012). 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 8. (a) Medan magnet normal bumi BN diwakili oleh garis-garis gaya dari 

dipol yang terletak di pusat bumi dan memiliki kemiringan inklinasi 

10.9 dari sumbu rotasi bumi titik kutub positif Utara (N) dari jarum 

kompas mengarah ke kutub negatif Selatan (S) dari kutub tengah bumi 

dan sebaliknya; (b) Ilustrasi inklinasi dan deklinasi di titik 

pengamatan (Hinze, 2012) 

 

Intensitas magnet total dihasilkan dari 3 buah komponen yaitu medan magnet 

utama, medan magnet luar, dan medan magnet anomali dengan persamaan sebagai 

berikut (Rasimeng, 2008): 

            (8) 

Dengan: 

    = Intensitas Magnetik Total (nT) 

   = Intensitas Medan Magnet Utama Bumi (nT) 

   = Intensitas Medan Magnet Luar (nT) 

   = Intensitas Medan Magnet Anomali (nT) 
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3.2.1. Medan Magnet Utama 

 

 

Medan magnet utama bumi digambarkan dengan garis-garis medan atau gaya. 

Model magnetik dunia digambarkan dalam peta deklinasi medan magnet bumi 

dengan Epoch magnetik tahun 2020 ditunjukkan pada Gambar 9, dengan nilai 

deklinasi positif ditunjukkan dengan garis merah, deklinasi negatif ditunjukkan 

dengan garis biru, dan nilai (0) nol ditunjukkan dengan garis hijau sedangkan nilai 

Total Magnetik Intensity digambarkan oleh Gambar 10. 

 

Gambar 9. US/UK world magnetic model - Epoch 2020.0 main field declination 

(D) (NOOA, 2019) 
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Gambar 10. US/UK magnetic model epoch 2020.0 main field total intensity (F) 

(NOOA, 2019) 

Kuat medan magnet utama bumi dapat berubah secara perlahan dengan nilai yang 

sangat kecil dan membutuhkan waktu yang sangat lama, hingga ratusan dan 

ribuan tahun. Oleh karena itu kuat medan magnet dianggap konstan (Patya, dkk., 

2018). Peta sebaran intensitas magnetik diperbaharui oleh National Geophysical 

Data Center (NGDC) yang merupakan bagian dari National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOOA) milik Amerika Serikat setiap 5 tahun sekali 

untuk melihat dan memperbaharui data intensitas magnetik secara spasial dan 

waktu. Koreksi yang digunakan dalam menghitung efek dari medan magnet utama 

adalah koreksi IGRF. 

 

 

 

3.2.2. Medan Magnet Luar 
 

 

Pengaruh medan magnet luar berasal dari hasil ionisasi yang ditimbulkan oleh 

sinar ultraviolet dari matahari yang berlangsung di atmosfer. Medan magnet luar 

mempengaruhi medan magnet total dengan intensitas yang sangat kecil yaitu 

sekitar 1%. Perubahan medan ini cukup cepat terhadap waktu karena berhubungan 
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dengan arus listrik yang mengalir dalam lapisan yang terionisasi di atmosfer. Gao, 

dkk. (2020) melakukan pengamatan variasi magnetik harian dengan tiga 

komponen (x, y, dan z) menggunakan sensor magnetometer yang telah dikalibrasi, 

direduksi ke arah utara, dan dilakukan koreksi Scalling Error, Offset Error, dan 

Non-orthogonality Error dengan variasi harian yang dihasilkan diperlihatkan oleh 

Gambar 11. 

 

 

Gambar 11. Hasil pengukuran variasi harian (a) Nilai terukur pada komponen x; 

(b) Nilai terukur pada komponen y; dan (c) Nilai terukur pada 

komponen z (Gao, dkk., 2020) 

Koreksi yang digunakan dalam menghitung efek dari medan magnet luar ini 

adalah koreksi harian (diurnal correction) yang merupakan penyimpangan nilai 

magnet total akibat perbedaan waktu dan efek radiasi matahari dalam satu hari. 

Beberapa bentuk lain dari koreksi variasi harian yaitu sebagai berikut:  

 Siklus berdurasi 11 tahun yang berkorelasi dengan aktivitas bintik matahari,  

 Variasi diurnal matahari dengan periode 24 jam dan kisaran 30 nT yang 

bervariasi tergantung dengan posisi lintang dan musim, serta mungkin 

dikendalikan oleh arus badai matahari di ionosfer, 
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 Variasi bulan dengan periode 25 jam dan ketinggian 2 nT bervariasi secara 

siklus sepanjang bulan dan terkait dengan interaksi Bulan-ionosfer, 

 Badai magnet yang merupakan gangguan sementara dengan amplitudo hingga 

1.000 nT di sebagian besar bagian dari lintang dan bahkan dapat lebih besar 

di wilayah kutub, di mana badai tersebut terkait juga dengan aurora.  

Meskipun tidak menentu, sering terjadi pada interval 27 hari dan 

berhubungan dengan aktivitas bintik matahari. Pada saat badai magnetis 

(yang dapat berlangsung selama beberapa hari), penerimaan sinyal radio jarak 

jauh akan terdampak dan pengukuran magnetik mungkin tidak dapat 

dilakukan (Telford, dkk., 1990). 

 

 

 

3.2.3. Medan Magnet Anomali 

 

 

Medan magnet anomali kerap disebut sebagai medan magnet lokal. Medan 

magnet ini dihasilkan oleh batuan-batuan di bawah permukaan yang mengandung 

mineral-mineral yang mempunyai suseptibilitas magnetik yang menunjukkan 

kemampuan mineral dari batuan untuk termagnetisasi. Medan magnet lokal ini 

merupakan target dari survei magnetik (Santosa, 2012 dan Rasimeng, 2008). 

Anomali ini terkadang cukup besar untuk menggandakan nilai medan magnet 

utama bumi yang terekam. Nilai ini biasanya tidak bertahan dalam jarak yang 

jauh, dengan demikian peta magnetik umumnya tidak menunjukkan fitur regional 

berskala besar. Besar anomali magnetik berkisar antara ratusan hingga ribuan 

Nano Tesla. Namun juga ada yang lebih besar dari 100000 MT yaitu batuan 

endapan magnetik (Telford, 1990). Ilustrasi dari medan magnet respon anomali 

terukur pada suatu badan magnetik ditunjukkan oleh Gambar 12. 
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Gambar 12. Total anomali di lapangan yang menunjukkan respon pada suatu 

badan magnetik selebar 10 m dengan orientasi timur-barat terkubur 

pada kedalaman 20 m, 60 m, dan 110 m (Reynolds, 2011) 

 

 

 

3.3 Mineralisasi  

 

 

Mineralisasi dapat diartikan sebagai proses menyusupnya mineral-mineral jarang 

dan berharga ke dalam batuan dan membentuk deposit biji yang potensial 

(Sukandarrumidi, 2016). Sebagian besar endapan mineralisasi emas di Indonesia 

didapatkan dalam bentuk urat-urat kuarsa dan urat karbonat pada batuan 

magmatik (beku plutonik, vulkanik) berupa batuan intrusif dan batuan vulkanik 

yang terbentuk dengan pH sedikit asam hingga Netral pada suhu 150 – 300°C 

sebagai hasil aktivitas hidrotermal. Mineral emas diangkat oleh larutan 

hidrotermal yang mengandung banyak molekul HS
-
 dan OH

-
 hingga ke tempat 

pengendapannya di celah-celah batuan yang diilustrasikan pada Gambar 13 

(Sukandarrumidi, 2016 dan Indarto, dkk., 2014). Proses-proses pembentukan 

bahan galian logam dan non logam terdiri dari proses kristalisasi magma, 

sublimasi, metasomatisme kontak, dan proses hidrotermal. Dalam laporan ini 

dibahas mengenai proses hidrotermal berdasarkan jenis mineralisasi daerah 

penelitian. 
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Gambar 13. Proses mineralisasi (White dan Hedenquist,1996) 

Cairan sisa magma yang mengintrusi ke rekahan-rekahan kulit bumi dapat masih 

mengandung konsentrasi logam-logam yang terdapat dalam magma. Cairan yang 

disebut cairan hidrotermal ini membawa logam-logam ke tempat baru untuk 

diendapkan sebagai endapan epigenetik. Logam-logam yang memiliki nilai tinggi 

seperti emas, perak, tembaga, timbal, seng, air raksa, antimon, dan molibden, 

berasal dari larutan hidrotermal. Cairan hidrotermal tidak hanya berasal dari 

magma (secara genetik) namun dapat juga terdiri dari air panas yang terbentuk di 

alam. Proses hidrotermal menjadi 3 jenis yaitu hipothermal, mesothermal, dan 

epithermal. 

 

 

 

3.3.1. Hipothermal 

 

 

Hipotermal merupakan tipe pengendapan yang berada di bagian dalam (bawah) 

dari permukaan bumi dengan suhu sekitar 300 – 500 °C. Dindingnya didominasi 

oleh batuan granit, sekis, dan lava. Hasil alterasi dari hipotermal yaitu graizen, 

topaz, mika, turmalin, piroksen, dan amfibol. Tekstur pada endapan ini terlihat 

replacement yang kuat dengan asosiasi mineral pirit, kalkopirit, biotit, kalsit, 
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kuarsa, emas, hornblende, dan plagioklas (Lindgren, 1993 dan Sukandarrumidi, 

2016). 

 

 

 

3.3.2. Mesothermal 
 

 

Mesotermal merupakan tipe pengendapan yang terletak tidak terlalu dalam dari 

permukaan bumi, dengan cairan yang memiliki suhu antara 150 – 300 °C. Batuan-

batuan yang berperan sebagai tempat pengendapan mesotermal yaitu 

batugamping, serpih, lava-lava, dan batuan beku asam serta setelah alterasi dapat 

menghasilkan batuan silikaan sampai dengan jasperoitan, dolomit, siderite, 

silisifikasi, mineral lempung, sereit, kuarsa, epidot, dan klorit. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Epithermal 
 

 

Epithermal merupakan tipe pengendapan dangkal dengan suhu cairan berkisar 

antara 50 – 150 °C. Dinding-dinding tempat pengendapan epitermal didominasi 

oleh batugamping dan batuan intrusi dengan hasil alterasi berupa silisifikasi, 

mineral lempung, alunit, klorit, epidot, kalsit, kuarsa, dan sericit. Endapan 

epitermal dicirikan oleh endapan tipe pengisian rongga (cavity filling) terutama 

dalam bentuk fissure vein. Struktur yang dijumpai pada endapan ini berupa 

struktur open cavity, pengisian (filling), crustification dan comb. Kenampakkan 

urat berupa splitting, chambering dan breksiasi. Endapan epitermal umumnya 

terbentuk pada batuan induk berupa batuan-batuan vulkanik, antara lain batuan 

piroklastik subaerial dan batuan sedimen vulkanik yang umurnya relatif sama. 

Daerah-daerah tambang skala besar di dunia memiliki sumber endapan 

hidrotermal lebih banyak daripada jenis endapan lain. 
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Beberapa syarat utama terbentuknya mineral dari proses hidrotermal yaitu: 

 Terdapat cairan yang mampu melarutkan dan mengangkut hasil larutan 

mineral  

 Terdapat celah-celah di dalam batuan sebagai jalur cairan  

 Terdapat tempat-tempat yang menguntungkan sebagai tempat pengendapan 

mineral  

 Terjadi reaksi kimia yang mampu menghasilkan endapan mineral  

 Terdapat endapan mineral yang cukup sehingga memungkinkan untuk 

dilakukan kegiatan penambangan 

Endapan hidrotermal umumnya berkaitan dengan alterasi (Wall Rocks Alteration). 

Alterasi adalah perubahan secara fisika, kimia, dan mineralogi batuan akibat 

pengaruh dari cairan hidrotermal. Perubahan dapat berupa rekristalisasi, 

penambahan mineral baru, larutnya mineral yang ada, dan penyusunan kembali 

komponen kimia atau fisika nya seperti permeabilitas dan porositas batuan. 

Deposit mineral terbentuk secara berurutan yang disebut sebagai paragenesa. 

Mineral yang terbentuk diendapkan di celah-celah batuan. Mineral gangue 

diendapkan terlebih dahulu kemudian diikuti mineral oksida dan yang terakhir 

mengkristal adalah mineral sulfida. Mineral yang terendapkan demikian berada 

diatas lapisan mineral yang terbentuk lebih dahulu sehingga membentuk lapisan-

lapisan (Sukandarrumidi, 2016). 

Menurut Lindgren (1993), secara umum mineralisasi dapat dikontrol oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

 Larutan hidrotermal yang berfungsi sebagai larutan pembawa mineral. 

 Zona lemah yang berfungsi sebagai saluran untuk lewat larutan hidrotermal. 

 Tersedianya ruang untuk pengendapan larutan hidrotermal. 

 Terjadinya reaksi kimia dari batuan induk (host rock) dengan larutan 

hidrotermal yang memungkinkan terjadinya pengendapan mineral bijih. 

 Adanya  konsentrasi  larutan  yang  cukup  tinggi  untuk  mengendapkan 

mineral bijih. 
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3.4 Endapan Emas Epithermal 
 

 

Dalam sebuah bijih emas mineral-mineral yang penting adalah emas murni, 

tellurida emas, elektron, dan amalgam. Yang termasuk ke dalam senyawa klorida 

adalah cavalerit (AuTe2), Sylvanit (AuAg)Te2, Krennerit (AuAg)Te2, dan Petzit 

(AuAg)2Te. Bijih emas terdapat dalam berbagai macam tipe cebakan-cebakan di 

dalam batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf pada seluruh formasi 

geologi. Ada 3 model endapan mineral emas yang dapat dijadikan acuan 

eksplorasi yaitu endapan epitermal, endapan mesothermal, dan endapan placer. 

Pada laporan ini membahas mengenai endapan epithermal. 

Sekitar 13% produk emas di dunia dan sebagian besar produk emas di Indonesia 

berasal dari tipe endapan epithermal. Endapan jenis ini umumnya didapatkan 

dalam bentuk urat kuarsa maupun urat karbonat yang terbentuk pada suhu 150° - 

300°C dengan pH sedikit asam hingga netral. urat-urat ini terbentuk dari aktivitas 

hidrotermal yang endepannya terdiri dari emas, tembaga, wolfram, molibden, dan 

timah. 

Proses terbentuknya endapan epitermal yaitu emas diangkut oleh larutan 

hidrotermal yang kaya akan ligan. Kemudian ligan ligan ini mengangkut emas 

hingga ke tempat pengendapannya. Pertemuan larutan yang bersuhu tinggi 

(larutan hidrotermal) dengan larutan yang bersuhu rendah (air meteorik) 

dinamakan proses pendidihan atau boiling. Selama proses pendidihan ini tekanan 

menjadi semakin besar sehingga menghancurkan dinding batuan yang dilalui oleh 

larutan hidrotermal. Akibat dari proses pendidihan ini yaitu hilangnya gas H2S, 

terjadi peningkatan nilai pH, dan penurunan suhu. Ketiga proses tersebut dapat 

menghantarkan emas pada batuan sehingga kadar emas primer cukup tinggi, 

biasanya dijumpai pada breksi hidrotermal. Breksi hidrothermal merupakan salah 

satu ciri terjadinya pendidihan atau boiling pada larutan hidrotermal 

(Sukandarrumidi, 2016). Adapun ilustrasi sistem epithermal dapat dilihat pada 

Gambar 14 dan ciri-ciri endapan pada sistem epithermal secara umum dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
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Gambar 14. Sistem epitermal secara keseluruhan (Corbett, 2013) 

 

Tabel 3. Ciri-ciri sistem epitermal (White dan Hedenquist, 1995) 

Kedalaman Permukaan Sampai 1000 meter 

Temperatur Pembentukan 50° - 300°C (biasanya 170° - 250°C) 

Asal Fluida Meteorik, meskipun beberapa komponen dapat 

berasal dari magmatik 

Bentuk Endapan Urat tipis sampai yang besar, stockwork, 

sebaran, penggantian 

Tekstur Bijih Open space filtering, crustification, colloform 

banding, struktur comb, breksiasi 

Unsur Bijih Au, Ag, (As, Sb), Hg, [Te, Ti, Ba, U], (Pb, Zn, 

Cu) 

Alterasi Silifikasi, argilisasi lanjutan, montmorillonit/ 

illit, adularia, propilitasasi 

Kenampakan Umum Kuarsa kalsedonik berbutir halus, kuarsa 

pseudomorf setelah kalsit, breksiasi hydraulic 

fracturing 
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Sistem epitermal dibagi menjadi dua yang dibedakan berdasarkan sifat kimia 

fluidanya yaitu sulfida rendah dan sulfida tinggi. Pembagian tersebut juga dapat 

berdasarkan alterasi dan mineraloginya sehingga kadang-kadang dua tipe ini 

disebut sebagai tipe acid sulphate untuk sulfida tinggi dan adularia sericite untuk 

sulfida rendah. Sistem sulfida rendah dapat ditunjukkan oleh perbandingan emas 

dan perak yang tinggi. Adularia merupakan mineral yang khas hasil alterasi yang 

hanya dijumpai pada tipe sulfida rendah. Batuan dinding yang dijumpai pada tipe 

ini umumnya berupa batuan kal-alkali atau andesit kal-alkali kalsik, riolit, dasit 

dan riodasit. Sedangkan sistem epitermal sulfida tinggi dicirikan oleh kelompok 

mineral luzonit-enargit, dengan tipe alterasi argilik (White dan Hedenquist, 1995). 
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IV. METODE PENELITIAN 
 

 

 

4.1. Waktu dan Tempat 

 

 

Waktu dan tempat dilakukannya penelitian ini yaitu: 

Waktu : 1 November 2020 – 25 Juni 2021 

Tempat : Desa Sukabanjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat 

Laboratorium Laporan dan Pemodelan Data, Jurusan Teknik 

Geofisika, Fakultas Teknik, Universitas Lampung 

Adapun jadwal kegiatan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

 

 

4.2.  Alat dan Bahan 

 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Proton Magnetometer GMSys-GSM19T (terdiri dari main unit, sensor, Kabel 

penghubung main unit dan sensor, dan Tiang sensor) 

2. Alat Base Magnetik 

3. GPS 

4. Log Book Akuisisi 

5. Laptop 

6. Software Fortran Power Station 4.0 

7. Software Geosoft Oasis Montaj 8.4 

8. Software Voxel 4 

9. Software ArcGIS 10.3 

10. Microsoft Excel 2010 

11. Microsoft Word 2010 
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Tabel 4. Jadwal kegiatan penelitian 

No Kegiatan 

November 

2020 

Desember 

2020 

Januari 

2021 

Februari 

2021 

Maret 

2021 
April 2021 Mei 2021 Juni 2021 

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 4 1 2 3 4 

1 Studi Literatur                                 

2 
Penyusunan 

Proposal 

                                

3 Bimbingan Usul                                 

4 Seminar Usul                                 

5 
Pengumpulan 

Data 

                                

6 Pengolahan Data                                 

7 
Analisis dan 

Intrepertasi 

                                

8 
Penyusunan 

Laporan Hasil 

                                

9 
Bimbingan 

Laporan Hasil 

                                

10 Seminar Hasil                                 

11 

Revisi dan 

Persiapan Ujian 

Komprehensif 

                                

12 
Ujian 

Komprehensif 
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4.3. Diagram Alir 

 

 

Diagram alir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Studi Literatur 

Survei Pendahuluan 

Kondisi Geologi Kondisi Topografi Administrasi 

Desain Akuisisi 

Akuisisi Data 

 Base 

Koreksi 

Variasi Harian 

Koreksi IGRF 

Peta Anomali 

Magnetik Total 

Reduksi ke Kutub 

(RTP) 

Peta Anomali 

RTP 

Field Kordinat 

Gambar 15. Diagram alir penelitian 

Model 3D 

Perhitungan Volume 

Volume Zona 

Mineralisasi 

Analisis dan Intrepertasi 

Selesai 

Perhitungan Estimasi 

Massa Emas 

Estimasi  

Massa Emas  

Inverse 

Modelling 3D 

H, z, mesh 

Yes 

No 
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4.4. Prosedur Penelitian 
 

 

Penelitian yang dilakukan memiliki alur penelitian yang menentukan langkah-

langkah dan proses yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Adapun alur 

yang digunakan dalam penelitian berupa pengambilan data, pengolahan data, dan 

interpretasi. 

 

 

 

4.4.1. Pengambilan Data 

 

 

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode base-rover dengan 

satu alat base yang mengukur variasi magnetik harian dan rover yang mengukur 

nilai variasi magnetik di titik-titik pengambilan data. Langkah-langkah proses 

pengambilan data diawali dengan pemasangan alat base magnetik di titik base 

lapangan penelitian. Alat base diatur posisi tanda panah X ke arah timur dan tanda 

panah Y ke arah utara. Setelah itu alat dihidupkan dan akan mengukur nilai variasi 

magnetik harian di titik base. Pengambilan data dilanjutkan dengan akuisisi di 

lapangan. 

Data diambil pada titik-titik pengukuran yang telah ditentukan dalam desain 

survei yaitu berbentuk lintasan dengan jarak pada masing-masing titik dalam 

sebuah lintasan adalah 25 meter. Gambar 16 menunjukkan ilustrasi dari titik dan 

lintasan dalam pengukuran magnetik dengan desain survei ditunjukkan pada 

Gambar 17. 

 

Gambar 16. Ilustrasi titik dan lintasan dalam pengukuran magnetik 
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Gambar 17. Peta desain survei 

Rover pengukuran metode magnetik menggunakan alat PPM (Proton Precission 

Magnetometer) GEMSys GSM-19T terdiri dari sebuah main unit dan sebuat 

sensor. Main unit dari PPM digendong di depan tubuh kemudian saat melakukan 

pengukuran, kabel sensor dihubungkan ke main unit dan sensor diarahkan ke arah 

utara-selatan, kemudian main unit dinyalakan dengan menekan tombol “B” 

sampai tampil display main menu. Pengukuran dilakukan dengan menekan tombol 

A (survey) kemudian tekan A (survey mode) hingga muncul tampilan survei. 

Tekan tombol sembarang kecuali tombol A dan 1 untuk melakukan pengukuran, 

tunggu selama beberapa detik hingga pengukuran selesai dilakukan, kemudian 

nilai magnetik di titik tersebut yang ditampilkan dalam satuan nT (nano tesla) 

dicatat, data ini juga akan terekam dalam alat dan dapat di unduh ke komputer. 

Pengukuran dilakukan minimal sebanyak 3 kali dalam 1 titik untuk mendapatkan 

nilai pengukuran yang stabil dan data memiliki kualitas yang baik dengan nilai 

kualitas maksimum (>80%). Setelah melakukan pengukuran, main unit dimatikan 

dengan menekan tombol 0 dan F secara bersamaan kemudian melepas kabel 

sensor dari main unit, untuk bersiap melakukan pengukuran di titik selanjutnya. 
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4.4.2. Pengolahan Data 

 

 

Untuk mendapatkan nilai dan penampang anomali medan magnet yang dapat 

diintrepertasi, data yang diperolah dari lapangan harus diolah terlebih dahulu 

dengan koreksi dan pemodelan. Secara umum, pengolahan data dalam survei 

magnetik yaitu sebagai berikut: 

a. Koreksi Variasi Harian 

Koreksi variasi harian (diurnal variation) dilakukan untuk menghilangkan 

pengaruh medan magnet luar akibat dari ionisasi sinar ultraviolet dari matahari 

yang berlangsung di ionosfer. Nilai variasi harian didapatkan dari selisih nilai 

magnetik pada waktu n terhadap nilai waktu 0 saat dimulainya pengukuran. 

Koreksi variasi harian dilakukan dengan mengurangi atau menambahkan nilai 

yang terekam rover Magneik dengan nilai harian yang terekam base magnetik. 

Apabila nilai variasi hariannya positif, maka nilai magnetik rover dikurangi nilai 

variasi harian. Sebaliknya, apabila nilai variasi hariannya negatif, maka nilai rover 

ditambah nilai variasi harian. koreksi variasi harian dapat dituliskan dalam 

persamaan berikut: 

            (9) 

Dengan: 

     = Nilai magnetik setelah dilakukan koreksi variasi harian (nT) 

   = Nilai magnetik terukur (nT) 

    = Nilai variasi harian (nT) 

Untuk mendapatkan nilai nilai variasi harian 

                (10) 

Dengan: 

      = Nilai magnetik pada waktu n (nT) 
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      = Nilai magnetik pada waktu 0 saat dimulai pengukuran (nT) 

b. Koreksi IGRF 

Koreksi IGRF (International Geomagnetic Reference Field) dilakukan untuk 

menghilangkan pengaruh medan magnet utama bumi. IGRF merupakan nilai 

medan magnet utama di suatu tempat secara regional. Koreksi ini dilakukan 

dengan mengurangi niai medan magnet terukur dengan nilai IGRF di daerah 

tersebut. Persamaan dari koreksi ini yaitu: 

              (11) 

Dengan : 

   = Medan magnet anomali (nT) 

     = Nilai magnetik setelah dilakukan koreksi variasi harian (nT) 

      = Nilai IGRF di suatu tempat (nT) 

c. Reduksi ke Kutub 

Koreksi ke ke kutub atau yang biasa disebut dengan Reduce to Pole (RTP) 

merupakan koreksi anomali magnetik yang dilakukan dengan mengubah sudut 

deklinasi dan inklinasi dari data menjadi pada nilai sudut 90° dan inklinasi diubah 

menjadi 0°. Metode reduksi ke kutub ini digunakan untuk mempermudah proses 

interpretasi anomali magnet karena medan magnet menunjukkan posisi benda 

anomali di bawah permukaan yang berada pada nilai tinggi. Ilustrasi dari proses 

reduksi ke kutub dapat dilihat pada Gambar 18.  

 

Gambar 18. Perbandingan anomali magnet total (kiri) dan anomali hasil reduksi 

ke kutub (kanan) (Blakely, 1995) 
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Persamaan umum untuk mendapatkan hasil reduksi ke kutub ditunjukkan pada 

persamaan (10) hingga (12).  

 RTP dalam domain panjang gelombang 

 [   ]   [      ]      (10) 

dengan  

    
 

                          
 

(11) 

          
  

  
  

 

 

 RTP pada low altitude 

Saat      

    
 

           
           

     

(12) 

 

Dengan  

I = inklinasi (°) 

D = deklinasi (°) 

  
  

⁄ = panjang gelombang dalam satu posisi x dan y 

Proses transformasi reduksi ke kutub dilakukan dengan mengubah arah 

magnetisasi dan medan utama dalam arah vertikal. 

d. Inverse Modeling 3D 

Perkiraan model respon magnetik berdasarkan data observasi dapat menggunakan 

metode inversi. Inversi menggunakan pencocokan fungsi objektif yang merupakan 

selisih antara data teoritis dan data observasi. Metode trial and error digunakan 

dalam menentukan harga parameter hingga menghasilkan respon model yang 

cocok dengan data observasi. Li dan Oldenburg (1996) menyebutkan bahwa setiap 

anomali magnetik yang diamati di permukaan bumi dapat dievaluasi dengan 
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menghitung proyeksi anomali medan magnet dari arah yang diperhitungkan 

menggunakan nilai sumber pada area yang diteliti, serta kedalaman sebuah sel 

ortogonal yang berbentuk 3 dimensi. Masing-masing sel pada mesh 3D 

diasumsikan memiliki nilai suseptibilitas, dengan mengabaikan rem magnetik. 

Nilai anomali magnetik (T) di suatu lokasi berhubungan dengan nilai suseptibilitas 

(k) dibawah permukaan dengan persamaan : 

       (13) 

Dengan : 

   

(

 
 
      

      

    

    

  
      

 
    )

 
 

 

(14) 

sebagai keterangan, i adalah jumlah data sedangkan j adalah jumlah parameter 

model. Matriks G digunakan untuk memetakan suatu model yang berbentuk 

matriks dari keseluruhan data pada proses inversi. Umumnya, inversi medan 

anomali yang dilakukan berbanding lurus terhadap variasi suseptibilitas secara 

linier. 

Lambang m digunakan untuk menyebut model secara umum. Setelah model 

digambarkan, selanjutnya dibuat fungsi objektif, sehingga menghasilkan model 

yang dapat diinterpretasi. Fungsi objektif ini dibuat berdasarkan sistem kordinat 

kartesian dengan arah x bernilai positif dan z bawah bernilai positif. Sehingga 

fungsi objektif dapat dituliskan sebagai berikut: 

          ∫   
 

{    [       ]}
       ∫   

 

{
    [       ]

  
}

 

   

  ∫   
 

{
    [       ]

  
}

 

    ∫   
 

{
    [       ]

  
}

 

   

 

(15) 

 

berdasarkan persamaan tersebut, ws, wx, wy, dan wz mempunyai pengaruh penting 

terhadap komponen yang berbeda, tetapi dipengaruhi oleh fungsi spasial dari 

proses weighting (pembobotan) yang dilakukan. Model acuan yang disimbolkan 

dengan m merupakan model perkiraan dari proses sebelumnya. 
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Minimalisasi menggunakan ‖    ‖
  ∫      

    diperlukan dalam 

sebuah proses inversi untuk mencocokkan data yang akan menghasilkan 

suseptibilitas. Selanjutnya inversi dilakukan definisi dari pengukuran misfit 

menggunakan normalisasi : 

   ‖            ‖  (16) 

dimana    sebagai acuan matrik diagonal pada elemen i adalah    , yang mana 

   adalah standar deviasi pada datum i dengan membuat variabel chi-squared 

yang terdistribusi dengan derajat kebebasan N, berdasarkan formula   [      ] 

sebagai syarat target misfit untuk inversi. 

Inversi ini diselesaikan dengan model m diminimalisasi oleh            

             dengan     adalah target misfit dan   adalah perkalian 

lagrangian untuk membuat solusi numerik. Langkah awal dengan mendiskretitasi 

fungsi objektif menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga mesh akan dapat 

menentukan model suseptibilitas. Model dapat dihasilkan dari persamaan 

               

       
   

               
 (  

      
      

         ) 

       
   

          

 ‖        ‖
  

 

(17) 

 

dengan m dan m0 adalah panjang vektor M. Matriks Ws, Wx, Wy, dan Wz dihitung 

secara langsung oleh mesh yang ditentukan oleh fungsi weighting sehingga 

terbentuk matriks komulatif   
  . Matriks Wm tidak digunakan di perhitungan 

tetapi digunakan untuk mendapatkan persamaan akhir. Inversi dapat diselesaikan 

dengan minimalisasi    dengan teknik yang tepat (Li dan Oldenburg, 1996). 

Pemodelan 3D pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui struktur bawah 

permukaan dan sebaran mineralisasi emas di daerah penelitian. Pemodelan 

dilakukan menggunakan software Geosoft Oasis Montaj 8.4 dengan melakukan 

inversi dari hasil peta anomali residual dengan memasukkan nilai kerapatan cell. 

Software ini juga dapat menampilkan model 3D dengan nilai suseptibilitas 

tertentu sehingga diperoleh bentuk dan luas sebaran mineralisasi emas, sesuai 

dengan nilai suseptibilitasnya (Widodo, dkk., 2016 dan Utama, dkk., 2016). 
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e. Perhitungan Volume  

Perhitungan volume zona mineralisasi dilakukan menggunakan Software Voxler 

4. Parameter input pada software Voxler menggunakan hasil inversi tiga dimensi 

(3D) suseptibilitas format XYZG data. X dan Y merupakan longitude dan latitude, 

lalu Z merupakan elevasi, dan G adalah suseptibilitas. Untuk dapat membuat 

model yang diinginkan, maka pada masing-masing kolam (X, Y, Z) dilakukan 

scanning yang telah di-import sebelumnya untuk kemudian dilakukan pemilihan 

nilai suseptibilitas batuan yang mengalami mineralisasi dan terbentuk model 

grafis tiga dimensi (3D) yang sebenarnya hingga dapat menggambarkan arah 

persebarannya kemudian dihitung volumenya. 

f. Estimasi Massa Emas 

Setelah dilakukan pemodelan dan perhitungan volume menggunakan metode 

magnetik, kemudian dihitung massa estimasi dari emas yang terdapat di daerah 

penelitian. Estimasi ini didukung oleh hasil uji laboratorium kandungan mineral 

melalui pada sampel batuan dengan mengalikan rata-rata kandungan emas yang 

terdapat dalam sampel dengan volume batuan induk yang dihasilkan dari 

pemodelan metode magnetik.  

 

 

 

4.4.3. Intepretasi 

 

 

Intrepertasi dilakukan berdasarkan hasil pemodelan 3D dan nilai suseptibilitas 

yang dihasilkan dari inversi menggunakan software Geosoft Oasis Montaj 8.4 

untuk menganalisis fitur geologi yang menonjol berupa struktur maupun litologi 

pada daerah penelitian untuk menentukan keberadaan mineral dibawah 

permukaan bumi, dan mengetahui pola sebaran zona mineralisasi emas di Desa 

Sukabanjar. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

6.1. Kesimpulan  

 

 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Inversi 3D magnetik reduksi ke kutub menunjukkan bahwa anomali 

suseptibilitas tinggi di atas 0,003 cgs sebagai ciri dari suseptibilitas batuan 

induk pembawa mineralisasi emas tersebar pada Timurlaut-Baratdaya daerah 

penelitian yang memiliki orientasi Tenggara-Baratlaut. Orientasi ini serupa 

dengan arah dari persebaran formasi geologi Badan batuan induk mineralisasi 

emas memiliki jenis batuan vulkanik intrusi andesit-porfiri yang diketahui 

terbentuk secara intrusi. 

2. Berdasarkan perhitungan volume pada nilai suseptibilitas 0,003 cgs dan 

kedalaman maksimal 180 meter, volume dari batuan induk pembawa 

mineralisasi emas paling sedikit yaitu 2,1 juta m
3
 dengan massa 5,9 juta ton 

sedangkan volume paling optimis  5,2 juta m
3
 dengan massa 14,6 juta ton. 

Serta estimasi massa emas dengan kadar 2,46 g/ton paling sedikit yaitu 15 ton 

dan paling optimis 36 ton. 

 

 

 

6.2. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar kegiatan eksplorasi dapat 

dilanjutkan pada daerah penelitian yang dilakukan identifikasi terdapat zona 

mineralisasi emas untuk memperkuat hasil kegiatan eksplorasi yang telah 

dilakukan sebelumnya. Penulis menyarankan agar menggunakan metode 

geolistrik IP (Induced Polarization) dan juga dilakukan pengeboran. 
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