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ABSTRAK 

IDENTIFIKASI RESERVOIR PANAS BUMI BONJOL BERDASARKAN 

ANALISA DATA MAGNETOTELLURIK, GEOLISTRIK DAN GEOKIMIA 

 

Oleh 

ALFINA HIDAYATUL MAULA 

Penelitian dan eksplorasi panas bumi merupakan hal yang masih dilakukan untuk 

mendapatkan sumber daya alam (SDA) sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan 

dalam bidang energi. Indonesia merupakan Negara dengan potensi panas bumi 

yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebanyak 331 titik. Penelitian ini 

berfokus pada daerah dengan potensi panas bumi yang terletak di Sumatera Barat, 

Indonesia. Data yang digunakan adalah data magnetotellurik, geolistrik dan 

geokimia Hg. Pada penelitian ini  data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif 

dengan hasil akhir berupa model untuk mengetahui adanya reservoir dan heat 

source pada daerah penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 7 

titik data magnetotellurik dengan hasil analisa berdasarkan model 2D 

magnetotellurik Nilai resistivitas rendah memiliki nilai 0-12 Ohm meter yang 

ditandai dengan warna merah hingga ke kuning. Nilai resistivitas sedang memiliki 

nilai 12-78 Ohm meter yang di tunjukkan oleh warna hijau. Nilai resistivitas 

tinggi memiliki nilai 78-500 Ohm meter yang ditunjukkan oleh warna biru. Pada 

model 2D magnetotellurik keberadaan reservoir yang ditunjukkan dengan nilai 

resistivitas sedang 12-120 Ohm meter dan heat source yang di tunjukkan dengan 

nilai resistivitas > 120 Ohm meter. Area prospek panas bumi tersebut dibatasi 

sesar padang baru dibagian barat laut dan sesar normal bonjol di bagian timur laut 

dibatasi dengan tahanan jenis rendah (<15 Ohm-m) yang terlihat dari AB/2 500 m 

dan AB/2 1000 m, metode geokimia juga mendukung daerah prospek dengan 

tingginya kandungan Hg tanah di sekitar mata air panas Padang baru. 

 

Kata Kunci:  Panas Bumi, Magnetotellurik, Pemodelan, Reservoir Dan Heat 

Source.  
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ABSTRACT 

IDENTIFICATION OF BONJOL GEOTHERMAL RESERVOIR BASED ON 

MAGNETOTELLURIC DATA ANALYSIS, GEOELECTRIC AND 

GEOCHEMICAL 

 

By 

ALFINA HIDAYATUL MAULA 

Geothermal research and exploration is something that is still being done to obtain 

natural resources as a form of fulfilling needs in the energy sector. Indonesia is a 

country with geothermal potential which spreads from Sabang to Merauke as 

many as 331 points. This study focuses on areas with geothermal potential located 

in West Sumatra, Indonesia. The data used are magnetotelluric, geoelectric, and 

geochemical Hg data. In this study, the data were analyzed qualitatively and 

quantitatively with the final result in the form of a model to determine the 

existence of reservoirs and heat sources in the research area. The data used in the 

study were 7 magnetotelluric data points with analysis results based on a 2D 

magnetotelluric model. Low resistivity values have a value of 0-12 Ohm meters 

which are marked in red to yellow. The medium resistivity value has a value of 

12-78 Ohm meters which is indicated by the green color. The high resistivity 

value has a value of 78-500 Ohm meters which is indicated by the blue color. In 

the 2D magnetotelluric model, the presence of a reservoir is indicated by a 

moderate resistivity value of 12-120 Ohm meters and a heat source is indicated by 

a resistivity value > 120 Ohm meters. The geothermal prospect area is bounded by 

the new Padang Fault in the northwest and the Bonjol Normal Fault in the 

northeast and is limited by low resistivity (<15 Ohm-m) as seen from AB/2 500 m 

and AB/2 1000 m. support the prospect area with high soil Hg content around the 

Padang Baru hot spring. 

 

Keywords: Geothermal, Magnetotelluric, Modeling, Reservoir, and Heat Source 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia kebutuham energi, telah menjadi kebutuhan pokok dan 

merupakan salah satu penggerak ekonomi untuk mewujudkan energi 

berkeadilan menuju masyarakat yang sejahtera. Saat ini, lebih dari 90% 

pengguna energi nasional berasal dari sumber energi fosil, ketergantungan 

terhadap energi fosil masih relatif tinggi. Energi fosil merupakan energi yang 

tidak terbarukan, sehingga cadangannya semakin lama semakin menipis. Oleh 

karena itu, menjadi suatu keharusan dalam pemanfaatan energi baru dan 

terbarukan yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan (ESDM, 2017). 

Sebagai sumber daya alam yang ramah lingkungan dan terbarukan, energi 

panas bumi merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat 

dikembangkan untuk menghasilkan tenaga listrik dan mendukung 

pertumbuhan pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia. Potensi panas 

bumi Indonesia sebanyak 331 titik dari Sabang sampai Merauke. Panas bumi 

merupakan energi lokal dan tidak dapat diangkut keluar sehingga dapat 

menjadi kearifan lokal energi Indonesia (ESDM, 2017). 

Metode magnetotellurik (MT) adalah salah satu metode geofisika yang paling 

banyak digunakan dalam eksplorasi panas bumi dan penelitian sesar. Metode 

ini memiliki keunggulan sebagai berikut: distribusi resistivitas bawah 

permukaan dapat dipetakan hingga orde puluhan kilometer tanpa sumber 

buatan, peralatan yang relatif praktis, dan dapat diterapkan pada kondisi 

medan yang sulit, serta konsep dampak geolistrik di metode MT. Hal ini 

sering dikaitkan dengan distribusi struktur geologi di bawah permukaan 

(Siripunvaraporn, et.all, 2004). 



2 

 

 

Parameter yang dianalisis dari hasil pengukuran menggunakan metode 

magnetotellurik adalah parameter tahanan jenis semu dan fasa. Berdasarkan 

resistivitas bawah permukaan, komposisi sistem panas bumi akan 

diperkirakan lebih lanjut, yaitu lokasi reservoir panas bumi, penutup tanah 

liat, dan lokasi komponen lain dari sistem panas bumi di bawah permukaan. 

(Syahwati, dkk., 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Syahwati, 

dkk., 2019) model Magnetotellurik dapat menunjukkan sistem geothermal 

yaitu batuan penudung, reservoir, heat source. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Putriutami, dkk., 2014) metode 

geolistrik dimanfaatkan dalam menginterpretasi adanya lapisan bawah 

permukaan tanah berdsarkan nilai resistivitas dan kedalaman atau ketebalan 

di bawah permukaan tanah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Koga & Moda, 1975) diantara unsur 

SiO2, Na, K, Li, Ca, Mg, Cl, F, SO4, HCO3, HBO2, unsur Hg merupakan 

unsur yang terbaik dalam membantu menentukkan target pengeboran, 

memperkirakan batas reservoir, dan secara umum dapat melihat daerah 

anomali karena memiliki sifat keuapan yang paing tinggi dan dapat dianalisis 

sekalipun jumlahnya sangat sedikit. 

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Kholid, dkk., 2007) 

untuk mengetahui daerah prospek panas bumi  di daerah Bonjol dengan 

menggunakan 3 metode yaitu geokimia, geofisika dan juga geologi. Metode 

geofisika yang digunakan berupa metode geomagnet metode gaya berat dan 

metode geolistrik. Dalam penelitian ini menggunakan data geofisika, geologi 

dan geokimia. Pada metode geofisika akan dilakukan pemodelan 2 Dimensi 

data magnetotellurik, serta membuat peta tahanan jenis berdasarkan 

kedalaman yang selanjutnya akan dilakukan korelasi antara metode 

magnetotellurik dengan metode geolistrik yang pada penelitian sebelumnya 

belum dilakukan. Selain itu metode  geokimia gas Hg dan geologi area juga 

dimanfaatkan untuk mengetahui model yang menunjukkan sistem 

geothermal. 



3 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Membuat model Inversi 2 Dimensi data magnetotellurik 

2. Menentukan nilai distribusi Resistivitas berdasarkan model Inversi 2 

Dimensi data magnetotellurik. 

3. Menentukan heatsource dan reservoir dari sistem panas bumi daerah 

Bonjol berdasarkan analisa dari penampang model 2 Dimensi 

Magnetotellurik yang dikomparasikan dengan data Geologi, data 

Geolistrik dan data Geokimia Hg. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Pemodelan inversi 2 Dimensi untuk mendapatkan model sistem panas 

bumi. 

2. Identifikasi heatsource dan reservoir panas bumi dilakukan dengan analisa 

dari penampang model 2 Dimensi yang di korelasikan dengan data 

Geologi, data Geolistrik dan data Geokimia Hg. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi mengenai sistem panas bumi daerah Bonjol 

berdasarkan data Magnetotellurik. 

2. Data pendukung dalam pengembangan daerah panas bumi daerah Bonjol. 

 



 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Letak Geografis Daerah Penelitian 

Daerah prospek panas bumi Bonjol secara administratif berada di Kabupaten 

Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kabupaten Pasaman 

berada pada koordinat antara 100° 8′ 51′′ - 100° 16′ 27′′ Bujur Timur (BT) 

dan 0° 3′ 46′′ Lintang Utara (LU) - 0° 3′ 43′′ Lintang Selatan (LS) seperti 

pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Peta Administrasi Daerah Bonjol, Pasaman. 
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2.2 Geologi Regional Daerah Penelitian 

2.2.1 Struktur Geologi 

Secara regional struktur geologi daerah penelitian terletak pada zona Sistem 

Sesar Sumatera (SFS), dengan arah baratlaut – tenggara, membentang mulai 

dari P. Weh sampai dengan Teluk Semangko, Lampung, Panjang zone sesar 

ini adalah 1650 km (ESDM, 2017). Pada awalnya para peneliti beranggapan 

bahwa sistem sesar ini berupa sesar normal/terban yang khas, tetapi kemudian 

berpendapat bahwa sistem sesar ini berupa kumpulan sesar yang berarah 

sejajar dengan umur yang berbeda, beberapa sesar tersebut berumur Kapur 

Tengah, sedangkan yang lainnya mulai aktif pada Paleogen (ESDM, 2017). 

Sesar pada daerah penelitian dikelompokkan menjadi Peta topografi 

kenampakan struktur permukaan seperti kenampakan sumber air panas 

permukaan, kelurusan punggungan lembah, kekar, sesar, dan sabuk kerikil 

ditunjukkan pada Gambar 2. Terdapat 5 struktur sesar di daerah penelitian, 

yaitu: 

Sesar Malintang, struktur sesar ini memiliki arah relatif barat laut-tengara. 

Indikasi di lapangan menunjukkan adanya kelurusan punggungan bukit 

memanjang, kekar-kekar, hancuran batuan, dan jalur mineralisasi sepanjang 

Bukit Malintang. Sesar ini merupakan sesar normal dengan bagian turun 

berada di sebelah baratdaya dan bagian naik berada di sebelah timurlaut, sesar 

ini terbentuk akibat gaya yang bersifat tarikan (extension) yang berarah 

timurlaut- baratdaya. Struktur sesar Malintang ini melibatkan batuan sedimen 

Formasi Sihapas, Satuan batuan, dan Satuan Bukit Malintang yang berumur 

Miosen. Sesar Bonjol, struktur sesar ini memiliki arah relatif sama dengan 

sesar Malintang, yaitu barat laut-tenggara dan merpakan sesar normal. 

Indikasi di lapangan terhadap keberadaan sesar ini adalah adanya kelurusan 

punggungan bukit memanjang, kekar-kekar, hancuran batuan, dan batuan 

ubahan/alterasi. Sesar Bonjol ini menciptakan sesar tangga  dengan sesar 

Malintang,  keduanya berperan dalam pembentukan jalur mineralisasi di 

daerah penelitian. Sesar Alahan Mati , sesar ini terletak di bagian barat daya 
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daerah survei dengan arah barat laut-tenggara merupakan sesar normal 

dengan bagian  timur laut hingga barat daya. Bukti-bukti di lapangan yang 

dijumpai berupa daerah hancuran batuan, kekar-kekar, kelurusan 

punggungan, dan belokan sungai. Sesar ini menciptakan graben dengan 

struktur sesar Bonjol yang berada di sebelah timur daerah penyelidikan.  

Sesar Padang Baru, struktur sesar dengan arah barat laut-tenggara, berada di 

bagian tengah daerah penyelidikan. Sesar ini berupa sesar normal dengan 

blok barat daya relatif bergerak turun terhadap blok timurlaut. Indikasi sesar 

ini di permukaan yang dicirikan oleh adanya mata air panas Padang Baru, 

daerah hancuran, kekar-kekar, serta kelurusan punggungan.  

Sesar Takis, struktur sesar ini memiliki arah barat daya-timur laut yang 

menempati bagian tengah daerah penyelidikan. Indikasi adanya sesar ini di 

permukaan terlihat sangat jelas sekali diantaranya adanya kelurusan 

pemunculan mata air panas, yaitu air panas Takis, air panas sungai Limau, 

dan air panas sungai Langkuik/Kambahan, adanya zona hancuran, kekar-

kekar, air terjun (bidang sesar), serta batuan ubahan/mineralisasi. Struktur 

sesar ini dinamakan sesar Takis yang merupakan sesar normal dengan bagian 

tenggara relatif bergerak turun terhadap bagian barat laut (ESDM, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

Gambar 2. Peta Geologi Daerah Bonjol (Ramadhan, dkk.,2020) 
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2.2.2 Litologi Batuan 

Batuan di daerah penelitian dapat dibagi menjadi 13 satuan batuan seperti 

terlihat pada Gambar 2, yang terdiri dari dua satuan batuan sedimen, 10 

satuan batuan vulkanik, dan satu satuan endapan permukaan (aluvium). 

Batuan-batuan vulkanik tersebut diperkirakan berasal dari tujuh titik erupsi 

yang berbeda, yaitu: Bukit Malintang, Bukit Gajah, Maninjau, Bukit Tinggi, 

Gunung Beringin, Bukit Simarabun, dan Bukit Binuang serta satu satuan 

batuan yang tidak diketahui sumber erupsinya. Batuan sedimen di daerah 

penyelidikan terdiri dari endapan sedimen Formasi Sihapas dan sedimen 

danau, sedangkan endapan permukaan terdiri dari material lepas-lepas yang 

termasuk dalam satuan batuan aluvium (ESDM, 2017). 

2.3 Topografi Daerah Penelitian 

 

Gambar 3. Peta Topografi Daerah Penelitian (USGS, 2022) 

Pada daerah penelitian terbagi menjadi 6 daerah ketinggian yang di tunjukkan 

oleh warna merah muda adalah daerah yang landai yang memiliki ketinggian 

12- 300 m. Warna orange menunjukkan ketinggian 300-650 m, warna kuning 

menunjukkan nilai ketinggian 650 - 900 m, warna hijau menunjukkan 

ketinggian 900-1200 m, warna biru muda menunjukkan ketinggian 1200-
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1500 m, dan warna biru tua menunjukkan ketinggian 1500-2290 m seperti 

yang terlihat pada gambar 3. 

2.4 Manifestasi Permukaan 

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh (Kholid, dkk., 2007) , 

gejala kenampakan panasbumi di tandai dengan munculnya mata air panas, 

yaitu Mata air panas padang baru, mata air panas sungai takis, mata air panas 

sungai limau, mata air panas sungai langkuik/kambahan serta batuan ubahan 

(alteration rock).  

Mata air panas padang baru; dapat dijumpai di Kp. Padang baru yang 

memiliki koordinat UTM x= 635.833 m T dan y= 9.997.416 m S, yang 

muncul pada satuan batuan sedimen danau/depresi. Temperatur air panas ± 

49.7°C, pH= 6.5, dan terdapat endapan air panas/ sinter karbonat (travertin). 

Mata air panas Sungai Takis; dapat dijumpai di lembah sungai takis yang 

memiliki koordinat UTM x= 633.504 m T dan y= 10.000.611 m U, yang 

muncul berkelompok. Temperatur air panas ± 87,9°C, pH= 6,9, jernih, beruap 

dipermukaannya. Pada mata air panas sungai takis banyak dijumpai endapan 

travertin di sekitar mata air panas serta, terdapat endapan travertin yang sudah 

memfosil berwarna hitam, keras yang memiliki ketebalan beberapa meter. 

Mata air panas Sungai Limau; terletak pada koordinat UTM x= 634.409 mT 

dan Y= 10.001.219 mU, terdapat di aluvium sungai Limau, dijumpai 

berkelompok dengan temperatur ± 73,5°C, pH= 7,3, jernih, terdapat bualan, 

beruap, serta terdapat sedikit sinter karbonat (travertin). Mata air panas 

Sungai Langkuik/Kambahan; yang terdapat pada koordinat UTM x= 635.716 

mT dan Y= 10.003.684 mU. Temperatur air panas ± 73,4°C, pH= 7,5, jernih, 

tidak dijumpai endapan travertin.  

Batuan ubahan (alteration rock); merupakan batuan ubahan yang terbentuk 

karena pengaruh hidrotermal ditemukan di bagian barat laut daerah 

penyelidikan, atau di sebelah utara Bukit Gajah sekitar kelompok mata air 

panas Takis dan juga di lereng barat punggungan memanjang bukit malintang 

atau di sekitar penambangan emas rakyat. Singkapan batuannya memiliki 
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warna putih, abu-abu, sedikit kuning-kecoklatan, yang didominasi mineral 

lempung dan dijumpai sedikit mineral pirit, dengan intensitas alterasi sangat 

kuat ( Kholid, dkk., 2007) 

2.5 Data Geofisika Tahanan Jenis 

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan (Kholid, dkk., 2007) Peta 

sebaran tahanan jenis semu pada bentangan AB/2=250 m seperti terlihat pada 

Gambar 3. Dalam gambar tersebut menunjukkan pola kontur tahanan jenis 

rendah < 15 Ohm-m yang hampir menutupi sekitar air panas S. Limau dan 

Takis dengan sebaran baratlaut-tenggara. Pada peta tahanan jenis semu 

dengan bentangan AB/2=500 m (Gambar 4), AB/2=800 m (Gambar 5) , dan 

AB/2=1000 m  (Gambar 6) memiliki sebaran yang makin melebar, dalam hal 

ini menandakan tahanan jenis tersebut berangkaian dengan alterasi 

hidrotermal atau berhubungan dengan batu lempung dari batuan sedimen 

yang menutupi sebagian daerah penyelidikan. Nilai tahanan jenis tinggi (>250 

Ohm-m) pada bentangan AB/2=1000 m masih terlihat di sekitar Bukit 

Binuang, mempunyai kontur tertutup dengan luas yang makin menyempit. 

Pada penelitian ini akan dilakukan pemodelan secara vertikal (kedalaman) 

yang kemudian akan di korelasikan dengan model 2 dimensi magnetotellurik. 

 

Gambar 3. Peta Tahanan Jenis Semu AB/2= 250 m (Kholid, dkk., 2007) 
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Gambar 4. Peta tahanan jenis semu AB/2= 500 m (Kholid, dkk., 2007) 

 

Gambar 5. Peta tahanan jenis semu AB/2= 800 m (Kholid, dkk., 2007) 
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Gambar 6. Peta tahanan jenis semu AB/2= 1000 m (Kholid, dkk., 2007) 
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2.6 Data Geokimia Hg 

 

 

Gambar 7. Peta Distribusi Hg Tanah Daerah Panas Bumi Bonjol (Kholid, 

dkk., 2007) 

Merkuri ( Anomali Hg) dapat digunakan untuk memperkirakan permeabilitas 

daerah dalam  eksplorasi panas bumi. Pada penelitian ini dibahas penerapan 

panas bumi untuk menentukan permeabilitas, Hg digunakan sebagai indikator 

anomali panas bumi karena sifat fisiknya yang mudah menguap akibat panas 

yang tinggi dan pelelehan ke permukaan melalui sesar panas bumi yang 

terbentuk struktur. Hal ini menyebabkan  Hg terakumulasi di dekat 

permukaan  tanah. Adanya konsentrasi tinggi Hg di dekat permukaan, 

memungkinkan terdapat adanya zona permeabel yang baik dan anomali panas 

bumi yang berpotensi untuk dieksplorasi lebih lanjut. 



 
 

 

III. TEORI DASAR 

3.1 MetodeMagnetotellurik 

Metode magnetotellurik (MT) adalah metode elektromagnetik (EM) sounding 

yang digunakan untuk mengetahui struktur tahanan jenis bawah permukaan 

dengan cara melakukan pengukuran pasif komponen medan listrik (E) dan 

juga medan magnet (H) alam yang berubah terhadap waktu. Dengan 

menggunakan frekuensi gelombang EM dengan spektrum frekuensinya 10
-5

 

Hz -10
4
 Hz.Pada frekuensi yang cukup rendah (kurang dari 1 Hz), angin 

matahari (solar wind) yang mengandung partikel-partikel bermuatan listrik 

akan berinteraksi dengan medan magnet utama bumi sehingga menyebabkan 

variasi medan elektromagnetik. Variasi pada frekuensi audio (diatas 1 Hz) 

disebabkan oleh aktivitas meteorologis yang berupa petir. Petir yang terjadi di 

suatu tempat akan menimbulkan gelombang elektromagnetik yang 

terperangkap antara ionosfer dan bumi yang menjalar mengitari bumi 

(Grandis, 2013). 

Magnetotellurik (MT) merupakan salah satu metode geofisika dengan 

mengukur medan elektromagnetik alam yang dipancarkan oleh bumi. 

Mengembangkan teori yang mendasari metode magnetotellurik. Mereka 

mengamati bahwa medan listrik dan medan magnet memiliki hubungan 

dengan arus telluric yang mengalir di bumi sebagai akibat dari variasi medan 

elektromagnetik alami bumi, yang bergantung pada sifat kelistrikan terutama 

konduktivitas medium (bumi) (Simpson & Bahr, 2005).  

Metode magnetotellurik (MT) adalah metode sounding elektromagnetik (EM) 

dengan mengukur secara pasif komponen medan listrik (E) dan medan 
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magnet alam (H) yang berubah terhadap waktu. Perbandingan antara medan 

listrik dengan medan magnet yang saling tegak lurus disebut impedansi yang 

merupakan sifat kelistrikan suatu medium seperti konduktivitas dan 

resistivitas. Kurva sounding yang dihasilkan dari metode MT merupakan 

kurva resistivitas semu terhadap frekuensi yang menunjukkan variasi 

konduktivitas listrik terhadap kedalaman. Sehingga secara umum metode MT 

dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang struktur tahanan jenis 

bawah permukaan (Simpson & Bahr, 2005). 

Magnetotellurik merupakan salah satu metode geofisika pasif yang dapat 

menggambarkan struktur resistivitas dibawah permukaan. Metode ini dapat 

membantu dalam penentuan zona konduktif atau mineral lempung yang 

menjadi penudung bagi reservoar sistem panas bumi. Selain itu MT juga 

dapat mendukung hasil penelitian dari studi geologi dan geokimia dalam 

penyusunan strategi pengembangan lapangan panas bumi (Anderson, et.all, 

2000). 

Kedalaman penetrasi maksimum yang dapat dicapai menggunakan sounding 

MT dari 400–600 km. Pada kedalaman ini, transisi fase dari olivin ke 

wadsleyit (410 km) ke ringwoodit ( 520 km) ke perovskit+magnesiowu¨stite 

(660 km) diyakini terjadi. Transisi fase ini diharapkan dapat berkontribusi 

untuk konduktivitas yang signifikan meningkat dengan meningkatnya 

penetrasi ke dalam zona transisi (Simpson & Bahr, 2005).  

3.2 Prinsip Elektromagnetik 

Teori gelombang elektromagnetik pertama kali dikemukakan oleh James 

Clerk Maxwell. Teori ini berasal dari beberapa hukum dasar: Hukum 

Coulomb, Hukum Biot-Savart, dan Hukum Faraday. Hukum Coulomb 

menyatakan bahwa muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik. Hukum 

Biot Savart menyatakan bagaimana arus listrik dapat menghasilkan medan 

magnet. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan medan magnet dapat  

menghasilkan gaya gerak listrik. Maxwell mengatakan bahwa jika  medan 

magnet berubah untuk menghasilkan medan listrik, dan sebaliknya,  medan 

listrik berubah untuk menghasilkan medan magnet. Menurut Maxwell, ketika 
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terjadi perubahan medan  listrik E maka akan terjadi perubahan medan 

magnet B. Perubahan medan magnet akan  menyebabkan perubahan medan 

listrik dan seterusnya. Maxwell mengatakan perubahan dalam medan listrik 

dan  magnet ini menciptakan gelombang listrik dan magnet yang dapat 

merambat dalam ruang hampa. 

 

Gambar 9 . Gelombang elektromagnetik (Derobert, dkk, 2018) 

Dalam magnetotellurik, variasi waktu dalam medan elektromagnetik di bumi 

diukur dalam rangka untuk menentukan resistivitas elektrik dari struktur 

bawah permukaan. Medan elektromagnetik tersebut umumnya digunakan 

dikarenakan fenomena sumber eksternal seperti badai magnetik dan peristiwa 

lighting dan dikarenakan variasi geologi. Badai magnetik adalah variasi 

waktu dalam solar wind, dimana terdefleksi oleh medan magnetik di dalam 

bumi yang membentuk magnetosfer. Variasi waktu di dalam solar wind dapat 

menginduksi arus elektrik yang besar di ionosfer yang menyebabkan 

perubahan besar dalam medan magnetik di permukaan bumi dengan frekuensi 

1 Hz disebabkan oleh peristiwa lighting (lihat Gambar 10 ) (Simpson & Bahr, 

2005).  
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Gambar 10 . Ilustrasi Power Spectrum (Simpson & Bahr, 2005) 

Metode magnetotellurik melibatkan pengukuran fluktuasi medan listrik serta 

medan magnet alami yang saling tegak lurus di permukaan bumi,yang 

digunakan untuk mengetahui nilai konduktivitas batuan di bawah permukaan 

bumi dari kedalaman beberapa meter sampai dengan puluhan kilometer. 

Variasi medan elektromagnetik menyebabkan terjadinya refraksi vertikal 

gelombang elektromagnetik yang ditransmisikan ke dalam bumi. Variasi 

medan elektromagnetik alam ini merambat ke bumi kemudianmengakibatkan 

induksi arus listrik (eddy current) di dalam bumi sehingga amplitudo dan fase 

gelombang berubah. Arus listrik tersebut akan menghasilkan medan 

elektromagnetik sekunder bumi.Medan elektromagnetik sekunder ini yang 

membawa informasi mengenai resistivitas bawah permukaan bumi. Total 

medan elektromagnetik yang terukur oleh receiver adalah jumlah dari medan 

elektromagnetik primer dan sekunder. 



18 
 

 

 

Gambar 11.Interaksi gelombang elektromagnetik dengan medium bawah 

permukaan (Unsworth, 2009) 

 

3.3 Persamaan Maxwell 

Persamaan Maxwell merupakan persamaan yang mendeskripsikan sifat-sifat 

medan listrik dan medan magnet yang merupakan sintesa hasil eksperimen 

mengenai listrik dan magnet yang didapatkan oleh Faraday, Ampere, Gauss, 

Coulomb dan Maxwell (Grandis, 2013). 

Dalam metode magnetotellurik, persamaan Maxwell digunakan untuk 

mendeskripsikan sifat gelombang elektromagnetik yang digunakan. Dalam 

bentuk diferensial, Persamaan Maxwell dalam domain frekuensi dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

     
  

  
 (1) 

      
  

  
 (2) 

      (3) 

      (4) 

Dimana: E: medan listrik (Volt/m), B: Fluks atau induksi magnetik 

(Weber/m
2
 atau tesla), H: medan magnet (Ampere/m), J: rapat arus 
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(Ampere/m
2
) D: perpindahan listrik (Coloumb/m

2
), q: rapat muatan listrik 

(Coloumb/m
3
) (Simpson & Bahr, 2005). 

Persamaan (1) diturunkan dari hukum Faraday yang berbunyi bahwa 

perubahan fluks magnetik menyebabkan medan listrik dengan gaya gerak 

listrik yang berlawanan dengan variasi fluks magnetik penyebabnya. 

Persamaan (2) adalah generalisasi teorema Ampere yang memperhitungkan 

hukum kekekalan muatan. Persamaan tersebut menyatakan bahwa medan 

magnet timbul diakibatkanfluks total arus listrik yang timbul oleh adanya arus 

konduksi dan arus perpindahan. Persamaan (3) menyatakan hukum Gauss 

yaitu fluks elektrik pada suatu ruang sebanding dengan muatan total yang 

terdapat dalam ruang tersebut. Sedangkan Persamaan (4) yang identik dengan 

Persamaan (3) berlaku untuk medan magnet, namun dalam hal ini tidak ada 

monopol magnetik. 

Hubungan antara intensitas medan dengan fluks yang terjadi pada medium 

dinyatakan oleh Persamaan berikut: 

      (5) 

      (6) 

        
 

 
 (7) 

dimana: µ : permeabilitas magnetik (Henry/m), ɛ : permitivitas listrik 

(Farad/m), σ : konduktivitas (/ohm.m atau siemens/m), ρ : tahanan jenis 

(ohm.m). 

Untuk menyederhanakan masalah, sifat fisik medium diasumsikan tidak 

bervariasi terhadap waktu dan posisi (homogen isotropik). Dengan demikian 

akumulasi muatan seperti dinyatakan dalam Persamaan (3) tidak terjadi dan 

Persamaan Maxwell dapat dituliskan kembali sebagai berikut: 

     
  

  
 (8) 

        
  

  
 (9) 
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      (10) 

      (11) 

Tampak bahwa dalam Persamaan Maxwell yang dinyatakan oleh Persamaan 

di atas hanya terdapat dua variabel, yaitu medan listrik E dan medan magnet 

H. Dengan operasi curl terhadap persamaan (8) dan (9) serta 

mensubstitusikan besaran-besaran yang telah diketahui akan diperoleh 

pemisahan variabel E dan H sehingga: 

         
  

  
   

  

    (12) 

         
  

  
   

  

    (13) 

Dengan memperhatikan identitas vektor               dimana x 

adalah E atau H, serta hubungan yang dinyatakan oleh Persamaan (10) dan 

(11), maka kita mendapatkan persamaan gelombang (persamaan Helmholtz) 

untuk medan listrik danmedan magnet sebagai berikut (Jones, 1983): 

      
  

  
   

   

    (14) 

      
  

  
    

   

    (15) 

 

3.4 Skin Depth 

Metode MT bergantung pada penetrasi medan EM yang masuk kedalam 

bumi. Gelombang elektromagnetik dan konduktivitas batuan bumi itu sendiri 

yang akan berpengaruh terhadap penetrasi. Metode magnetotellurik (MT) 

memiliki penetrasi yang sangat dalam yaitu dapat mencapai lebih dari 3 km. 

Semakin kecil frekuensi dari alat yang kita gunakan, maka akan semakin 

dalam penetrasi yang diperoleh. Akan tetapi proses perekaman data menjadi 

semakin lama (Simpson & Bahr, 2005).  

Besaran skin depth yang digunakan untuk memperkirakan kedalaman 

penetrasi atau kedalaman investigasi gelombang elektromagnetik. Adapun 
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skin depth dalam metode Magnetotellurik dapat dituliskan dalam (Persamaan 

3) berikut ini: 

     √
  

 
 (16) 

Dimana δ adalah electromagnetic skin depth, T adalah periode, dan ρa adalah 

apparent resistivity. 

Persamaan di atas menunjukkan bahwa skin depth tidak hanya bergantung 

pada nilai resistivitas batuan di bawah permukaan, tapi juga bergantung pada 

periode atau frekuensi alat yang digunakan.semakin tinggi frekuensi alat yang 

akan di gunakan, maka akan semakin dangkal penetrasi terhadap 

kedalamannya. Sebaliknya, semakin rendah frekuensi alat yang digunakan 

maka semakin dalam pula penetrasi yang di dapatkan. 

Besarnya intrusi tergantung pada nilai resistivitas batuan karena lapisan 

dengan nilai resistivitas rendah akan cenderung mengalir garis lebih mudah 

daripada lapisan dengan nilai resistivitas rendah. Ketika lapisan konduktif 

menerima arus dari luar,  arus eksternal akan  lebih mungkin mengalir hanya 

di lapisan konduktif dan tidak  ke lapisan di bawah dengan hambatan yang 

lebih besar. Oleh karena itu, koefisien resistivitas formasi batuan akan  sangat 

mempengaruhi besar kecilnya kedalaman penetrasi yang dicapai parameter 

yang diukur dalam survei magnetik (MT) adalah medan listrik dan medan 

magnet  di daerah tersebut(Daud, 2010). 

Medan elektromagnet yang menginduksi Bumi secara alami dan digunakan 

untuk penelitian MT memiliki rentang frekuensi dari 10
-3

 hingga 10
5
 Hz. Jika 

diasumsikan resistivitas rata-rata batuan di kerak dan mantel Bumi adalah 100 

Ωm, maka akan didapatkan penetrasi gelombang elektromagnetik mampu 

mencapai ~160 m hingga > 500 km (Simpson & Bahr, 2005). 

 

3.5 Pengolahan Data Magnetotellurik  

Pengolahan data MT ditujukan untuk mengekstraksi fungsi transfer antara 

medan listrik dan medan magnet dalam domain frekuensi yang mengandung 
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informasi mengenai distribusi tahanan jenis bawah permukaan serta untuk 

meminimalisasi noise pada saat pengukuran. Pada pengolahan data ini 

dilakukan beberapa tahapan yaitu: 

3.5.1 Transformasi Fourier 

Pada tahapan ini dilakukan transformasi dari data time series yang didapatkan 

pada saat akuisisi data dari komponen listrik Ex, Ey, dan medan magnet Hx, 

Hy, dan Hz. Domain waktu tersebut ditransformasi kedalam domain frekuensi 

menggunakan transformasi Fourier. Berikut ini merupakan fungsi dari 

Transformasi Fourier dengan     adalah fungsi gelombang dalam frekuensi 

domain,     adalah fungsi gelombang dalam domain waktu, i adalah 

bilangan imajiner,      adalah frekuensi angular, dan t adalah waktu 

(Simpson & Bahr, 2005). 

 

     ∫          

  
    (17) 

 

3.5.2 Robust Processing 

Robust Processing merupakan filter noise bagi AMT yang berada pada 

software SSMT 2000. Robust Processing ini memakai beberapa pengukuran 

dengan menggunakan teknik geostatistik yaitu mengidentifikasi dan 

menghapus datayang menyimpang atau dianggap noise. Robust Processing 

menggunakan beberapa pengukuran suatu kontribusi individual dari rata-rata 

untuk merendahkan bobot outliers (data yang menyimpang) pada iterasi 

selanjutnya (Simpson & Bahr, 2005). 

 

3.5.3 Koreksi Static Shift  

Dalam metode pengukuran MT, ada dua metode pengukuran yang dapat 

membantu dalam proses pemodelan atau interpretasi tahap awal, yaitu 

Transverse Electric Mode, pada komponen yang menunjukan medan 

listriknya sejajar dengan arah struktur utama dinamakan Transvers Electric 

(TE) mode atau juga disebut E-Polarization. Transverse Magnetic Mode, 

pada komponen yang menunjukan medan magnet yang sama dengan arah 

struktur utama dinamakan Transverse Magnetic (TM) mode atau disebut juga 
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B-Polarization. Biasanya kurva TE dan TM selalu berimpitan. Namun pada 

kebanyakan kasus kurva tersebut tidak berhimpitan atau disebut shifting. Hal 

ini akan menyebabkan nilai resistivitas lapisan batuannya akan salah. Koreksi 

Static Shift yakni memilah secara manual titik-titk pada kurva TE dan TM 

agar mendekati kurva yang seharusnya. Fenomena efek statik ini dikarenakan 

oleh heterogenitas permukaan, efek topografi, dan adanya kontak vertikal 

(Simpson & Bahr, 2005). 

 

3.5.4 Pemodelan Data Magnetotellurik 

Pemodelan data magnetotellurik dimaksudkan untuk mengekstraksi informasi 

yang terdapat dalam data untuk memperkirakan distribusi tahanan-jenis 

bawah permukaan melalui model-model yang dihasilkan. Untuk melihat 

distribusi resistivitas bawah tanah, data MT multisite ditampilkan sebagai 

penampang. Bagian ini diperoleh dengan menggunakan model satu arah (1D) 

dan dua dimensi (2D) dengan input data  berupa impedansi TE mode dan TM 

mode. 

Model 1D adalah model dalam lapisan horizontal, yaitu model yang terdiri 

dari beberapa lapisan, di mana resistivitas setiap lapisan seragam. Dalam hal 

ini, parameter model 1D adalah resistivitas dan ketebalan setiap lapisan. 

Secara umum, hubungan data  parameter model dinyatakan dengan: 

        (18) 

dimana d adalah vektor data, m adalah vector model dan F(m) adalah fungsi 

forward modeling. Teknik forward modeling dilakukan dengan menghitung 

respons dari suatu model untuk dibandingkan dengan data impedansi 

(tahanan-jenis semu dan fasa) pengamatan. Dengan cara coba-coba (trial and 

error) dapat diperoleh suatu model yang responsnya paling cocok dengan 

data, sehingga model tersebut dapat dianggap mewakili kondisi bawah 

permukaan.  

Profil tahanan-jenis 1-D beberapa titik amat dalam satu lintasan dapat 

digunakan sebagai model awal untuk pemodelan 2-D. Penyelesaian 

persamaan yang berlaku untuk medan listrik dan medan magnet pada kasus 

ini menggunakan metode yang berbeda hingga (finite difference) atau metoda 
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elemen hingga (finite element). Hasil perhitungan dapat ditampilkan dalam 

bentuk penampang tahanan-jenis semu maupun kurva sounding untuk TE-

mode dan TM-mode (Constable & Parker, 1987). 

Pemodelan inversi 1D terdapat dua macam mode inversi occam dan bostick. 

Perbedaan pada metode keduanya ada pada batas layer yang akan ditampilkan 

pada inversi 1D. model pada Occam memiliki batas layer pada 45 sehingga 

pada struktur yang akan dihasilkan akan lebih rapat sedangkan pada mode 

bostick batas layer pada 8 semakin banyak layer semakin berpengaruh pada 

resistivity sebenarnya sehingga perlu pemilihan yang optimum (Nurman, 

dkk., 2019). 

Proses inversi bostick yang terjadi dalam metode ini yaitu diterapkan pada 

data resistivitas semu dan fasa yang kemudian dilakukan transformasi 

hinggamendapatkan nilai resistivitas sebenarnya dan data kedalaman. Secara 

sederhana, transformasi ini dapat dihitung dengan persamaansederhana yang 

diperkenalkan oleh Goldberg dan Rotstein, yaitu : 

           
 

  
    (19) 

dan 

   
     

  
 

 

    (20) 

Dimana d adalah kedalaman, ρ(d) adalah resistivitas sebagai fungsi dari 

kedalaman (D),      adalah resistivitas semu sebagai fungsi pada frekuensi 

   ,   adalah frekuensi angular adalah permeabilitas magnetik, dan ф adalah 

fase. 

Metode Occam adalah metode penyelesaian permasalahan non-linier dengan 

pendekatan linier. Metode Occam merupakan hasil pengembangan dari 

metode Levenberg-Marquardt dengan menambahkan parameter delta untuk 

smoothing berdasarkan regulasi tikhonov orde 1. 

    

[
 
 
 
 

  
   

   
 
   ]

 
 
 
 

    (21) 
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Sehingga parameter model menjadi 

                (22) 

        
                  

   (23) 

 

Dimana d adalah data, m adalah model, g(m) adalah hasil pemodelan kedepan 

data, J adalah matriks Jacobi, α adalah smoothing factor, L adalah regulasi 

tikhonov orde 1 (Wijaya, dkk., 2016) 

 

Untuk selanjutnya dapat merepresentasikan kondisi bawah permukaan secara 

lebih nyata maka digunakan model 2-D dimana resistivitas bervariasi 

terhadap kedalaman (z) dan jarak dalam arah penampang atau profil (y) 

sehingga r (y, z). Dalam hal ini resistivitas medium tidak beragam dalam arah 

sumbu x yang merupakan arah struktur (strike). Penyelesaian masalah 

menggunakan algoritma non-linear conjugate gradient (NLCG) dilakukan 

dengan mencari solusi model yang meminimumkan fungsi objektif Φ, yang 

didefinisikan oleh 

                (      )           (24) 

Dimana V adalah matrix pembobot, 4 adalah parameter regulasi (bilangan 

positif) dan L adalah operator turunan kedua faktor “smoothing” yang dapat 

dinyatakan oleh turunan pertama atau turunan keduanya. Pemodelan 

inversidengan algoritma (NLCG) dapat diaplikasikan pada program 

WinGlink (Rodi & Mackie, 2001). 

Pada pemodelan 2 dimensi menggunakan inversi 2 D, Inversi adalah suatu 

proses pengolahan data lapangan yang melibatkan teknik penyelesaian 

matematika dan statistika untuk mendapatkan informasi yang berguna 

mengenai distribusi sifat fisis bawah permukaan. Analisis yang dilakukan 

dalam proses inversi ini adalah analisis data lapangan denga cara melakukan 

pencocokan kurva (Curve Fitting) antara model matematika dengan data 

lapangan. Tujuan dari proses inversi ini adalah mengestimasi parameter fisis 

batuan yang tidak diketahui sebelumnya (unknown parameter).  
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3.6 Geokimia Gas Merkury (Hg) 

Menurut (Koga & Moda, 1975)terdapat 2 jenis klasifikasi tipe sistem panas 

bumi yaitu tipe air panas dan tipe uap, tipe air dicirikan dengan 

berkesinambungannya air panas dalam reservoar sedangkan tipe uap dicirikan 

dengan keterdapatannya proses pengasaman yang intensif dalam sisitem air 

zat yang terlarut terdiri dari unsur-unsur SiO2, Na, K, Li, Ca, Mg, Cl, F, SO4, 

HCO3, HBO2 dan sebagainya penguapan air panas akan menyebabkan 

keluarnya unsur-unsur gas (Volatile elements), karena memperoleh tekanan 

yang tinggi menyebabkan gas tersebut naik ke permukaan dan mencerminkan 

keadaan panas bumi di bawah permukaan. Menurut (Koga & Moda, 

1975)diantara unsur yang lain, unsur Hg merupakan unsur yang terbaik 

karena memiliki sifat keuapan yang paling tinggi dan dapat dianalisis 

sekalipun jumlahnya sangat sedikit. 

Analisis data Hg menjadi sangat penting pada kegiatan eksplorasi panas bumi 

karena data yang diperoleh dari sampling dapat membantu dalam 

menentukkan target pengeboran, memperkirakan batas reservoir, dan secara 

umum dapat melihat daerah anomali (Suryantini, 2019).  

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan (Kholid, dkk., 2007) 

Sebaran Merkuri (Hg) tanah; konsentrasi Hg tanah setelah dikoreksi oleh nilai 

konsentrasi H2O- , bervariasi mulai dari konsentrasi terendah 4 ppb sampai 

dengan konsentrasi tertinggi 586 ppb. Variasi Hg tanah, memberikan nilai 

latar belakang 245 ppb, nilai thereshold 363 ppb, dan nilai rata-rata 128 ppb. 

Peta distribusi nilai Hg tanah (Gambar 7), memperlihatkan perubahan tinggi 

> 250 ppb yang terletak di lokasi mata air panas Takis. 

 

3.7 Metode Geolistrik 

Salah satu metode yang digunakan dalam eksplorasi geofisika adalah metode 

geolistrik hambatan jenis. Geolistrik hambatan jenis memanfaatkan sifat 

resistivitas listrik batuan untuk mendeteksi dan memetakan formasi bawah 

permukaan. Metode ini dilakukan melalui pengukuran perbedaan potensial 
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yang disebabkan oleh injeksi  listrik di Bumi. Perbedaan potensial dapat 

diukur mencerminkan situasi di bawah permukaan bumi. Sifat formasi dapat 

dijelaskan oleh tiga parameter dasar, yaitu konduktivitas listrik, permeabilitas 

magnetik dan daya dielektrik. 

Pada dasarnya, metode ini didekati dengan menggunakan konsep penyebaran 

arus  di lingkungan homogen yang seragam, di mana arus  bergerak  dengan 

nilai yang sama. Atas dasar hipotesis ini, jika ada abnormal membedakan 

jumlah pertemuan aliran dalam aliran dikatakan disebabkan oleh perbedaan 

karena jenis tahanan yang tidak biasa. Abnormalitas ini akan digunakan untuk 

membangun kembali keadaan geologi di bawah permukaan. 

Hasil informasi pengukuran ini akan diambil tentang distribusi tahanan 

subware. Harga tahanan jenis ditentukan oleh masing-masing tahanan dari 

jenis elemen batu. Kekuatan listrik di batu terutama ditentukan oleh distribusi 

elektrolitik di Portifor Batu. Untuk  struktur  permukaan yang lebih dalam,  

jarak masing-masing elektroda arus dan elektroda adalah potensi bertahap. 

Ruang elektroda kemudian adalah efek kerusakan bawah, untuk batu yang 

lebih dalam  dapat mengetahui sifat fisik (Putriutami, dkk., 2014). 

Tabel 1. Nilai resistivitas batuan (Telford, 1990) 

Material Resistivity 

Sand stone (batu pasir) 200-8000 

Shales (batu tulis) 20-2000 

Sand (pasir) 1-1000 

Clay (lempung) 1-100 

Ground water 0.5- 300 

Sea water 0.2 

Magnetite 0.01-1000 

Dry gravel 600-10000 

Alluvium 10-800 

Gravel (kerikil) 100-600 
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3.8 Sistem Panasbumi 

Menurut bahasa panas bumi terdiri dari 2 kata, yaitu geo dan thermal. Geo 

adalah bumi sedangkan thermal adalah panas, sehingga jika digabungkan 

berarti panas bumi. Secara istilah, panas bumi dapat diartikan sebagai energi 

yang tersimpan dalam batuan dibawah permukaan bumi dan fluida yang 

terkandung di dalamnya yang biasanya ditemukan di kawasan jalur vulkanis. 

Tetapi tidak semua sumber panas dapat kita katakan sebagai panas bumi 

(Gambar 12) Setidaknya ada 6 syarat sumber panas bisa dikategorikan 

kedalam energi panas bumi, diantaranya : 

1. Adanya batuan panas bumi yaitu berupa magma. 

2. Adanya persediaan air tanah secukupnya yang sirkulasinya dekat dengan 

sumber magma agar dapat terbentuk uap air panas. 

3. Adanya batuan reservoir yang mampu menyimpan uap dan air panas. 

4. Adanya batuan keras yang menahan hilangnya uap dan air panas (cap 

rock). 

5. Adanya gejala-gejala tektonik, dimana dapat terbentuk rekahan-rekahan di 

kulit bumi yang memberikan jalan kepada uap dan air panas bergerak ke 

permukaan bumi. 

6. Panasnya harus mencapai suhu tertentu minimum sekitar 180° – 250 ° 

(Suhartono, 2012). 

Menurut (Suharno, 2013) sistem panas bumi memiliki beberapa parameter 

utama seperti 

1. Memiliki sumber panas (heat source) berupa batuan plutonik, magma 

yang telah dingin. 

2. Memiliki batuan berongga-rongga (porous rock) atau reservoar 

(reservoir) tempat air panas atau uap panas terjebak di dalamnya. 

3. Terdapat struktur geologi( patahan, perlipatan, collapse, rekahan dan 

ketidakselarasan), yang merupakan sistem lolos air (permeable). 

4. Memiliki lapisan penutup ( cap rock), berupa batuan kedap air 

(impermeable), biasanya terdiri dari batuan lempung. 
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5. Terdapat daerah resapan air (recharge area) dan siklus hidrologi, aliran 

air di bawah permukaan yang cukup untuk pengisian cadangan air 

reservoar. 

 

 

Gambar 12. Penampang Sistem Geothermal (Goff & Janik, 2000) 

 

Keberadaan suatu sistem panas bumi biasanya dicirikan oleh adanya 

manifestasi di permukaan. Beberapa manifestasi permukaan yang 

menunjukkan gejala adanya sistem panas bumi di bawah permukaan antara 

lain berupa: 

1. Mata air panas (hot spring). Batuan dalam dapur magma dapat 

menyimpan panas sampai ribuan tahun. Air tanah yang turun dan 

bersentuhan dengan magma akan terpanaskan dan cenderung naik ke 

permukaan melalui rekahan-rekahan pada batuan dan memberikan sumber 

mata air panas. Pada kondisi jumlah air panasnya sangat besar, mata air 

panas tersebut bisa menjelma menjadi kolam air panas. 

2. Fumarola dan solfatara. Fumarol merupakan “lubang asap” tempat 

dikeluarkannya gas-gas yang dihasilkan oleh gunung api atau pada 

terobosan melalui rekahan-rekahan. Sedangkan solfatara merupakan 
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fumarola yang mengeluarkan gas belerang (sulfur), seperti SO2, H2S, dan 

S. Sering juga dijumpai belerang yang mengendap sebagai kristal dan 

melapisi rekahan-rekahan pada batuan yang dilaluinya. 

3. Geyser. Adalah air tanah yang tersembur keluar sebagai kolom uap dan 

kolom air panas. Kolom tersebut terbentuk oleh adanya celah yang terisi 

air dari kawah, kemudian terdorong ke atas oleh tekanan uap air 

daribawah. Semakin banyak akumulasi air di dalam celah, maka semakin 

kuat tekanan uap air yang menekan dari bawah, sehingga semakin tinggi 

air yang tersembur ke atas. 

4. Uap tanah (steaming ground). Dibeberapa daerah panas bumi sering 

ditemukan tempat-tempat yang mengeluarkan uap panas (steam) nampak 

keluar dari permukaan tanah. Manifestasi seperti ini biasa disebut 

steaming ground (uap di permukaan tanah). Uap panas tersebut 

diperkirakan berasal dari suatu lapisan yang berada di dekat permukaan 

yang mengandung air panas yang mempunyai suhu mendekati titik 

didihnya (boiling point), sehingga terjadi penguapan dipermukaan. 

5. Lumpur panas. Merupakan manifestasi panas bumi di permukaan. 

Umumnya mengandung uap panas yang tidak terlalu banyak dan gan CO2 

yang tidak mudah menjadi cair (mengembun). Lumpur panas ditemukan 

dalam keadaan cair karena kondensasi uap panas. Sedangkan gelembung-

gelembung yang terjadi disebabkan oleh keluarnya gas CO2, lumpur 

tersebut jika volumenya cukup besar biasa juga disebut kolam lumpur. 

6. Kawah (crater). Pada puncak atau daerah yang adadi sekitar puncak 

gunung api terdapat kawah yaitu suatu bentuk depresi berbentuk corong 

terbuka ke atas yang merupakan tempat disemburkannya tepra gas-gas, 

lava, dan gas-gas. 

7. Batuan alterasi. Merupakan tanda-tanda penting suatu lapangan panas 

bumi. Batuan alterasi terjadi karena proses interaksi antara batuan asal 

dengan fluida panas bumi. Batuan alterasi terjadi karena beberapa faktor 

antara lain suhu, tekanan, jenis batian, komposisi fluida, pH dan lamanya 

interaksi (Suharno, 2013). 
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Gambar 13. Manifestasi Permukaan (Hochstein & Browne, 2000) 

 

(Hochstein & Browne, 2000)mengkategorikan sistem panasbumi menjadi tiga 

sistem, yaitu: 

1. Sistem hidrotermal, merupakan proses transfer panas dari sumber panas 

ke permukaan secara konveksi, yang melibatkan fluida meteoric dengan 

atau tanpa jejak fluida dari magmatic. Daerah rembesan berfasa cair 

dilengkapi air meteoric yang berasal dari daerah resapan. Sistem ini terdiri 

atas: sumber panas, reservoar dengan fluida panas, daerah resapan dan 

daerah rembesan panas berupa manifestasi.  

2. Sistem vulkanik, merupakan proses transfer panas dari dapur magma ke 

permukaan melibatkan konveksi fluida magma. Pada sistem ini jarang 

ditemukan adanya fluida meteoric. 

3. Sistem vulkanik-hidrotermal, merupakan kombinasi dua sistem di atas, 

yang diwakili dengan air magmatic yang naik kemudian bercampur 

dengan air meteoric. 

 



32 
 

 

Di bawah zona resistif terdapat batuan penudung dengan ciri nilai resistivitas 

rendah (1-10 Ohm-m), hal ini menurut (Flovens, et.all, 2005) dan (Usher, 

2000) dikarenakan oleh kehadiran mineral lempung yang memiliki nilai 

Cation Exchange Capacity (CEC) yang tinggi. CEC merupakan kapasitas 

batuan untuk menyediakan jalur konduktif melalui bidang batas antarmuka 

batuan (interface conductivity).  

Bagian reservoir memiliki nilai resistivitas yang lebih tinggi dibanding 

batuan penudung. Tingginya nilai resistivitas tersebut dikendalikan oleh 

jumlah smekit yang rendah dan keberadaan mixed clay, ilit, klorit dan epidot. 

Kaitan nilai temperature dengan nilai resistivitas di zona panas bumi 

diperlihatkan dalam. Kaitan tersebut menyatakan bahwa semakin tinggi 

temperature reservoir maka semakin besar nilai resistivitas dari reservoir 

tersebut.  Selanjutnya kaitan model 2D MT terhadap kedalaman juga 

diperlihatkan dalam. Kaitan tersebut menyatakan bahwa semakin dalam 

reservoir maka semakin besar nilai resistivitasnya. Kemudian kaitan antara 

kandungan jenis mineral lempung terhadap kedalaman. Kaitan tersebut 

menyatakan bahwa semakin dalam kedudukan reservoirnya maka semakin 

kecil presentase smecite atau mineral lempung (Andini, dkk., 2020). 

Resistivitas adalah salah satu sifat fisik yang paling bervariasi dari material 

dan telah terbukti menjadi parameter geofisika yang paling berguna dalam 

pencarian sumber panas bumi. Sistem panas bumi umumnya mengandung 

cairan garam sementara proses perubahan hidrotermal menyebabkan 

perubahan luas pada resistivitas alam batuan di mana sistem berkembang. 

Secara umum, salinitas dan alterasi lempung ini bersama-sama dengan tinggi 

suhu yang terkait dengan aktivitas panas bumi cenderung menghasilkan 

resistivitas yang lebih rendah secara keseluruhan dalam sistem panas bumi. 

Anomali resistivitas rendah yang dihasilkan umumnya menjadi target utama 

eksplorasi geofisika sumber daya panas bumi.  

Dalam praktiknya, tidak ada matriks yang benar-benar “bersih” dan kapan 

jenuh dengan air bersih, setiap ion bebas akan dimobilisasi dan resistivitas 

keseluruhan akan lebih rendah dari yang diharapkan untuk resistivitas air itu 
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sendiri. Karena efek ini, perkiraan resistivitas air, berdasarkan curah terukur 

resistivitas dan porositas, jarang lebih besar dari 10 Ωm, bahkan ketika air 

pori diketahui memiliki resistivitas yang lebih tinggi. 

Resistivitas tinggi dari zona bersuhu rendah tidak mengejutkan, dan dapat 

diartikan sebagai zona yang cenderung memiliki saturasi air yang buruk, 

alterasi hidrotermal yang minimal dan sedikit pengurangan resistivitas yang 

disebabkan oleh suhu. Zona yang sangat konduktif pada suhu menengah 

secara luas diamati sebagai karakteristik sistem panas bumi. Resistivitas 

rendah di zona ini sering dianggap sebagai keterkaitan dengan cairan garam 

panas dari sistem panas bumi. Ini mungkin benar untuk reservoir bersalinitas 

tinggi seperti yang umum di AS bagian barat, tetapi lebih banyak lagi 

umumnya, resistivitas rendah dapat dikorelasikan dengan tanah liat alterasi 

hidrotermal yang terjadi pada suhu tersebut.  

batuan yang mengandung lempung smektit cenderung memiliki resistivitas 6 

sampai 10 kali lebih rendah dari batuan dengan proporsi ilit (atau klorit) di 

bawah suhu yang sama, kondisi porositas dan salinitas, dan 12 kali lebih 

rendah dari batuan teralterasi menjadi kaolinit (Ussher, dkk, 2000). 

 

.



 
 

 

IV. METODE PENELITIAN 

 

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan adalah 

Waktu : Laboratorium Pengolahan dan Pemodelan Teknik  

   Geofisika Universitas Lampung. 

Alamat : Jl.Prof . Sumantri Brojonegoro Gedong Meneng, Kec. 

Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142. 

Tanggal : November 2021- Februari 2022. 

 

4.2 Alat dan Bahan 

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

1. Laptop. 

2. Peta geologi Daerah Panasbumi Bonjol 

3. Surfer 14. 

4. Arcgis 10.3. 

5. SSMT 2000 

6. MT Editor 

7. WinGLink 
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4.3 Data Penelitian 

Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder: 

1. Data magnetotellurik Daerah Panasbumi Bonjol diperoleh dari Pusat 

Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi 

2. Peta geokimia Gas Hg daerah Panasbumi Bonjol, Peta Geolistrik daerah 

Panasbumi Bonjol diperoleh dari penelitian sebelumnya yang di lakukan 

oleh (Kholid, dkk., 2007). 

 

4.4 Diagram Alir 

Diagram alir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar14. Diagram alir penelitian 
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4.5 Time Schedule 

Adapun time schedule yang dilakukan terdapat pada Tabel 1. 

Tabel 2. Time Schedule 

No. Kegiatan 
November 2021 Desember 2021 Januari 2022 Februari 2022 Maret 2022 April 2022 

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. Pengolahan Data 

   

                        

3. Penyusunan Laporan Usul                             

4. Seminar Usul                             

5. Penyusunan skripsi                             

6. Seminar Hasil                             

7. Revisi Laporan Hasil   
 

                        

8. Siding komprehensif 
    

                    

 



 
 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan pada daerah 

penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemodelan inversi 2D magnetotellurik panas bumi Bonjol mempunyai 

nilai resistivitas berkisar antara 0- 500 Ohm-m. Nilai resistivitas rendah 

memiliki nilai 0-12 Ohm meter yang ditandai dengan warna merah 

hingga ke kuning. Nilai resistivitas sedang memiliki nilai 12-78 Ohm 

meter yang di tunjukkan oleh warna hijau. Nilai resistivitas tinggi 

memiliki nilai 78-500 Ohm meter yang ditunjukkan oleh warna biru. 

2. Nilai resistivitas rendah tersebar pada kedalaman 0 sampai dengan 1500 

meter dibawah permukaan laut, sedangkan nilai resistivitas sedang 

tersebar pada kedalaman 500 meter sampai dengan 3000 meter dibawah 

permukaan laut , dan nilai resistivitas tinggi tersebar pada kedalaman 

1500 meter sampai lebih dari 1500 meter dibawah permukaan laut. 

3. Pada model 2D magnetotellurik keberadaan reservoir yang ditunjukkan 

dengan nilai resistivitas sedang 12-120 Ohm meter dan heat source yang 

di tunjukkan dengan nilai resistivitas > 120 Ohm meter. Area prospek 

panas bumi tersebut dibatasi sesar padang baru dibagian barat laut dan 

sesar normal bonjol di bagian timur laut dibatasi dengan tahanan jenis 

rendah (<15 Ohm-m) yang terlihat dari AB/2 500 m dan AB/2 1000 m, 

metode geokimia juga mendukung daerah prospek dengan tingginya 

kandungan Hg tanah di sekitar mata air panas Padang baru. 
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6.2 Saran 

Pada penelitian ini penulis menyarankan agar data magnetotellurik dan 

geokimia yang digunakan agar lebih lengkap lagi, sehingga seluruh zona 

yang akan di identifikasi dapat di ketahui dengan lengkap.  
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