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ABSTRACT 

 

IDENTIFICATION OF GEOTHERMAL SYSTEMS BASED ON GRAVITY 

GRADIENT ANALYSIS AND MODELING OF GRAVITY ANOMALIES 

IN KAMOJANG GEOTHERMAL FIELD 

 

By 

 

IRHAZ ZULFAYANI 

 

The Kamojang geothermal field, which is administratively located in the province 

of West Java, has been producing since 1983. To develop the Kamojang geothermal 

field, A gravity survey was conducted to obtain a model for the reconstruction of 

the geothermal system in the area. Processed based on spectrum analysis with an 

average cut-off frequency value of 0.001667 and a window width of 10.95 N for 

the separation of regional anomalies and residual anomalies. On the residual 

anomaly, a Second Vertical Derivative (SVD) analysis was carried out to determine 

the discontinuity of the subsurface structure and also a 3D inversion to obtain a 

model of the geothermal system in the research area. The result obtained that 

Bouguer Anomaly which has a value range of 4.5 mGal to 17 mGal. High anomaly 

is located in the middle of the research area which is in a high topography and may 

be related to the presence of a heat source from the Kamojang geothermal system. 

The results analysis of maps and profiles of the residual Bouguer anomaly and the 

residual Bouguer anomaly SVD showed the presence of several fault structures. 

These results are in agreement with the geological map and MT model. The results 

of 3D modeling of the Bouguer Residual anomaly which are compared with the MT 

model data on four paths show that the caprock is at a depth of 450 – 900 mdpl, the 

Kamojang geothermal reservoir is in the middle of the study area with a depth of 

1000 – 2500 mdpl. The high density at the bottom of the model is related to the 

presence of the geothermal system heatsource in the area which is located at a depth 

of 2600 – 4000 mdpl. 

Key Word : Second Vertical Derivatife, Gravity Method, Geothermal system.
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ABSTRAK 

IDENTIFIKASI SISTEM PANAS BUMI BERDASARKAN ANALISIS 

GRADIEN GAYA BERAT DAN PEMODELAN ANOMALI GAYA BERAT 

LAPANGAN PANASBUMI KAMOJANG 

 

Oleh 

 

IRHAZ ZULFAYANI 

 

Lapangan panasbumi Kamojang yang secara administratif terletak di provinsi Jawa 

Barat telah melakukan produksi sejak tahun 1983. Dalam upaya pengembangan 

lapangan panasbumi Kamojang telah dilakukan survei gayaberat yang bertujuan 

untuk merekonstruksi sistem panasbumi dilokasi tersebut. Yang di proses 

berdasarkan analisis spektrum dengan nilai frekuensi cutoff rata-rata sebesar 

0,001667 dan lebar jendela 10,95 N untuk pemisahan anomali regional dan anomali 

residual. Pada anomali residual dilakukan Analisis Second Vertical Derivative 

(SVD) untuk mengetahui diskontinuitas dari struktur di bawah permukaan dan juga 

Inversi 3D untuk mendapatkan model sistem panas bumi daerah penelitian. Hasil 

yang diperoleh dari penelitian ini, didapatkan Anomali Bouguer yang memilki 

rentang nilai 4,5 mGal sampai 17 mGal. Anomali tinggi berada dibagian tengah 

daerah penelitian yang berada pada topografi tinggi dan kemungkinan berhubungan 

dengan keberadaan heatsource dari sistem panasbumi Kamojang. Hasil Analisa 

peta dan profile anomali Bouguer residual dan SVD anomali Bouguer residual 

menunjukkan adanya beberapa struktur sesar. Hasil ini sesuai dengan peta geologi 

dan model MT. Hasil pemodelan 3D anomali Bouguer Residual yang di komparasi 

dengan data model MT pada empat lintasan menunjukkan lapisan batuan penudung 

(caprock) berada pada kedalaman 450 – 900 meter mdpl, Reservoir panasbumi 

Kamojang berada pada bagian tengah daerah penelitian dengan kedalaman 1000 

meter mean sea level - 2500 mdpl. Densitas tinggi dibagian bawah model 

berhubungan dengan keberadaan heatsource sistem panasbumi di daerah tersebut 

yang terletak pada kedalaman 2600 – 4000 mdpl. 

 

Kata kunci : Second Vertical Derivatife, Metode Gayaberat, Sistem Panasbumi.
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lapangan pembangkit listrik tenaga panasbumi Kamojang terletak 42 km arah 

tenggara kota Bandung, Jawa Barat. Lapangan ini membentang pada deretan 

Gunung api Rakutak-Guntur dan terletak 1400 - 1800 m di atas permukaan 

laut. Lapangan Kamojang memiliki reservoir dengan tipe sistem dominasi uap. 

Bentuk manifestasi panas bumi di permukaan yang ada di lapangan ini terdiri 

dari kolam air panas, kubangan lumpur panas, tanah beruap dan mata air panas 

yang tersebar di area Kamojang. Lapangan ini sudah melakukan produksi sejak 

tahun 1983 hingga saat ini. Untuk melakukan pengembangan lapangan panas 

bumi Kamojang hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan 

identifikasi sistem panasbumi. Sistem panasbumi sendiri terdiri dari discharge 

area, reservoir, batuan penudung (caprock), dan sumber panas (heatsource). 

Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode gaya berat, metode ini 

digunakan untuk menentukan struktur dan sistem panasbumi. Metode ini 

mengukur perbedaan nilai percepatan gravitasi akibat perbedaan densitas pada 

lapisan batuan penyusun di bawah permukaan bumi (Kearey, et.all., 2002). 

Besaran fisis yang diukur dalam metode gaya berat adalah percepatan gravitasi 

bumi, untuk mendapatkan besaran fisis densitas. Data percepatan gayaberat 

yang didapat selama pengukuran diolah menjadi anomali percepatan gravitasi 

bumi yang disebut dengan Anomali Bouguer. Dari hasil pengolahan data 

tersebut dilakukan pemodelan inversi untuk mengetahui perbedaan densitas 

batuan  bawah permukaan yang nantinya digunakan dalam penentuan struktur 

geologi bawah permukaan yang mengontrol sistem panasbumi (Telford, dkk, 

1990).
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Dalam metode gayaberat penentuan struktur dapat dilakukan dengan analisis 

derivative yang meliputi first Horizontal Derivative (FHD) dan secod vertical 

derivative (SVD). Keduanya merupakan turunan dari anomali gaya berat yang 

dapat menunjukan batas anomali dan jenis patahan bawah permukaan. 

Metode gaya berat memiliki suatu kelebihan untuk survei awal karena dapat 

memberikan informasi yang cukup detail tentang struktur geologi dari kontras 

densitas batuan. Pada eksplorasi panas bumi, metode gaya berat umumnya 

digunakan untuk menggambarkan struktur bawah permukaan yang mengontrol 

sistem panas bumi (Nouraliee, dkk.  2015), dan juga untuk mengetahui dapur 

magma atau tubuh batuan intrusif yang berhubungan dengan sumber panas dari 

sistem panas bumi (Represas, dkk, 2013) 

1.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Mendapatkan peta Anomali Bouguer Regional dan Residual daerah 

penelitian. 

2. Mengidentifikasi struktur patahan daerah penelitian berdasarkan pola 

Anomali Bouger dan Analisa second vertical derivative (SVD). 

3. Mendapatkan model sistem panas bumi bawah permukaan berdasarkan 

pemodelan inversi 3D Anomali Bouguer. 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Daerah penelitian terletak di Lapangan Panasbumi Kamojang. 

2. Data yang digunakan merupakan data sekunder hasil dari pengukuran yang 

berisi nama stasiun, UTM X, UTM Y, elevasi dan gobs. 

3. Pemisahan anomali regional dan residual menggunakan metode moving 

average. Dengan Estimasi kedalaman anomali regional dan anomali 

residual menggunakan analisis spektrum. 

4. Penentuan lokasi reservoir panasbumi dilakukan dengan analisa data gaya 

berat yang di kompilasi dengan data magnetotelurik dan data geologi daerah 

penelitian. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pengolahan data gayaberat untuk mengetahui struktur bawah 

permukaan pada daerah penelitian yang nantinya dapat dijadikan sebagai 

referensi atau acuan dalam  penelitian selanjutnya.



 

 

 

 II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Letak dan Lokasi Daerah Penelitian 

Lokasi daerah penelitian terletak di Lapangan Panas Bumi Kamojang, terletak 

di kabupaten Garut, Jawa Barat. Daerah tersebut secara geografi terletak antara 

07o11’02”- 07o06’08” Lintang Selatan dan 107o 44’36”-107o49’30” Bujur 

Timur.dengan memiliki ketinggian yang bervariasi antara 1400 – 1800 meter 

diatas permukaan laut. Secara administrasi lapangan Kamojang terletak di 

kecamatan Ibun yang berjarak 17 km Barat Laut dari Kota Garut  atau 42 km 

Tenggara Bandung. Adapun peta daerah penelitian dapat dilihat pada Gambar 

1 di bawah : 

 

Gambar 1. Lokasi daerah penelitian (Tanahair.Indoesia.go.id, 2021) 
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2.2 Fisiografi dan Geomorfologi Daerah Penelitian   

Berdasarkan letak fisiografi, daerah penelitian termasuk kedalam Zona 

Bandung yang merupakan depresi antara gunung-gunung dan melengkung dari 

Pelabuhan ratu mengikuti Lembah Cimandiri menerus ke timur dan berakhir di 

Segara Anakan muara Sungai Citanduy. Zona Bandung terisi oleh produk 

vulkanik dan deposit aluvial dimana diinterpretasikan sebagai puncak 

geantiklin Jawa Barat yang kemudian runtuh setelah pengangkatan lalu terisi 

oleh endapan gunungapi muda. Zona ini dibatasi oleh bukit dan punggungan 

dari batuan Tersier yang lebih tua (Yohana, dkk., 2017). 

Satuan geomorfologi daerah penelitian dibagi menjadi dua, yaitu: Satuan 

Perbukitan Kerucut Debu (cinder cone), dan Satuan Danau Kawah dan Kaldera 

Purba. Satuan Perbukitan Kerucut Debu merupakan satuan perbukitan yang 

terdidiri dari G. Jahe, kaki G. Rakutak, G. Sanggar, G. Jawa, G. Pedang, 

G.Kamasan, G.Ciharus, G. Beling, G. Dano, dan kaki G. Cibatuipis. Satuan ini 

memiliki ciri pola kontur rapat-sangat rapat, dengan relief kasar, kemiringan 

lereng miring-terjal (60-550), dan kisaran elevasi kontur  antara 1150-1882   

mdpl. Perbukitan Kerucut debu (cinder  dibentuk   oleh   tefra   berukuran   debu   

sampai   lapili   yang   menutupiperbukitan   sebagai   produk   gunung   api   

paling   muda.   Litologi   lainnya sebagai penyusun satuan berupa aliran Lava 

Andesit sampai Basalt (lowback, 1939). 

Sedangkan satuan kaldera purba terdiri dari Danau Ciharus, Danau Pedang, dan 

Kaldera Purba Pangkalan..Terletak di bagian Timur, Tengah, dan bagian Barat 

daerah penelitian. Satuan  ini  memiliki  pola  kontur  sangat  renggang,  relief  

sangat  halus, kemiringan lereng sangat datar-miring (00-70), dan kisaran 

elevasi kontur 1475-1500 mdpl,  pola   aliran   sungai   subparallel-subdendritik. 

Satuan Danau Kawah yang terdiri dari Danau Ciharus dan Danau Pedang saat 

ini terisi air meteorik yang terakumulasi pada morfologi lembah dari pertemuan 

antar kaki gunung pada Satuan Perbukitan Kerucut Debu, dan juga berperan 

sebagai hulu sungai. Kaldera Pangkalan pada satuan ini dijadikan sebagai 

permukiman warga Ds.Pangkalan,  sedangkan  Danau Ciharus sebagai daerah 

objek wisata setempat. Morfologi berupa depresi merupakan ekspresi   
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topografi dari bentukan dataran rendah yang dikelilingi oleh satuan 

geomorfologi Perbukitan Kerucut Debu dan diinterpretasikan sebagai  

morfologi kaldera yang  menjadi  pusat  erupsi G.Kamojang Tua. 

2.3  Tatanan Geologi Derah Penelitian 

Didalam Buku Potensi Panas Bumi Indonesia Jilid 1 (KSDM, 2017),  

Menyebutkan bahwa Robert, dkk., (1983) membagi geologi permukaan di 

bagian timur wilayah Kamojang sekitar Danau Pangkalan menjadi dua yaitu:  

1. Unit Pangkalan, berupa piroksen andesit, yang ditemui di sebelah barat 

Danau Pangkalan dan  

2. Unit Gandapura, yang berupa batuan augit hipersten andesit, yang ditemui 

di bagian timur laut Danau Pangkalan.  

Berdasarkan hasil pemetaan yang lebih detil oleh PERTAMINA, unit 

Pangkalan ini berasosiasi dengan unit Qcbi (Piroksen andesit G. Cibatuipis) di 

sisi tenggara danau dan unit Qvpjw (Andesit Pasir Jawa) di sisi barat laut danau. 

Sedangkan unit Gandapura, berasosiasi dengan unit Qvck (Basaltik Andesit G. 

Cakra).  

Didalam peta geologi lembar Garut (Alzwar dkk., 1992), litologi daerah 

penelitian tersusun oleh batuan dari gunungapi Guntur, Pangkalan dan 

Kendang, batuan gunungapi Malabar-Tilo, batuan gunungapi muda Masigit, 

endapan produk vulkanik lepas gunung api tak terurai, dan produk vulkanik 

lepas gunung api Papandayan. 

 

2.4 Struktur Geologi Daerah Penelitian  

Berdasarkan peta geologi lapangan panasbumi Kamojang (Gambar 3) oleh 

divisi geothermal Pertamina Pusat (1975) bahwa struktur geologi daerah ini 

dikontrol dengan dinding kaldera pangkalan disisi Barat, kelompok sesar 

normal berarah Barat Laut – Tenggara di bagian Utara dan sesar normal yang 

berarah Utara – Selatan di sisi Timur. Sesar normal Utara – Selatan ini 

mengontrol pertumbuhan beberapa kawah seperti Leutak, Wakong, Saar, 

Manuk, dan Pojok, yang merupakan kelurusan manifestasi panas bumi di 

permukaan (Hilyah Dan Utama, 2016). 
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Reservoir Kamojang dikontrol oleh kontak formasi dan struktur geologi. 

Kontak formasi dan ketidakselarasan secara lateral lebih dominan mengontrol 

reservoir di bagian tengah (Central Block) walapun tidak dapat dikesampingkan 

pengaruh setting rim structures yang stepnya memisahkan Blok Tengah dengan 

Blok sebelah Barat Kamojang. Sementara struktur geologi   berupa rangkaian 

patahan (step of faults) lebih dominan mengontrol di Blok Timur Kamojang. 

Berdasarkan evaluasi hasil pemboran sumur – sumur yang telah dibor di dalam 

Area Geothermal Kamojang menunjukkan bahwa, reservoir panas bumi 

kamojang terdiri dari dua Feed Zones utama yaitu pada elevasi 700 – 800m asl 

(above sealevel) untuk feed zone pertama (FZ II) dan pada elevasi 100-600m 

asl untuk feedzone ke dua (Kamah, dkk. 2003). 

 

Gambar 2. Area lapangan panas bumi Kamojang (Sumintadireja, dkk, 2000) 
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Gambar 3. Geologi area Kamojang dan sekitarnya (Modifikasi Kamah, 2000) 
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2.5 Sistem Panasbumi Daerah Penelitian 

Tipe reservoir sistem panasbumi kamojang didominasi oleh sistem panasbumi 

uap (Vapour Dominated) dengan memiliki porositas besar, permebilitas tinggi, 

dan temperatur tinggi. Permeabilitas ini disebabkan karena adanya patahan, 

kekar, dan fraktur seperti porositas intergranular di lapilli. Reservoir berada di 

kedalaman antara 700 hingga 2000 m. Reservoir terdiri dari batuan andesit dan 

beberapa piroklastik vulkanik. Suhu reservoir mencapai 235°C hingga 250°C. 

Reservoir sistem panasbumi Kamojang memiliki saturasi air mencapai 35%. 

Terdapat kandungan gas non kondesat dalam pemakaian cairan kurang dari 1% 

berat. Porositas reservoirnya mencapai 4 – 7%. Permeabilitas ketebalan produk 

(Kh) berkisar antara 500 - 140,000 milidarcy meter, dimana pada sumur 

produksi menunjukkan nilai lebih dari 4,900 milidarcy meter. Reservoir 

ditutupi oleh batuan penudung (cap rock) yang terdiri dari batuan vulkanik 

propilitik teralterasi dengan ketebalan 500 – 600 m namun semakin ke arah 

utara dan timur ketebalan nya hanya 200 – 300m  

(Moeljanto, 2004).  

 

Gambar 4. Model tentatif sistem panas bumi Kamojang (KSDM, 2017) 
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Seperti yang terlihat pada gambar 4 Kementrian ESDM 2017 menyebutkan 

bahwa Lapangan Panasbumi Kamojang memiliki zona upflow yang berada di 

bawah Danau Pangkalan dan Gunung Cakra - Gandapura. Fluida mengalir 

secara lateral menuju outflow ke arah mata air panas Citepus sebagai air HCO3 

di bagian tenggara sistem panasbumi Kamojang. Adanya manifestasi fumarol 

dan steam heated water pada daerah kawasan wisata kawah kamojang menjadi 

indikasi kuat daerah upflow dekat dengan Komplek G. Cakra-Gandapura. Jika 

dilihat berdasarkan geologi, model sistem panas bumi Kamojang dikontrol oleh 

struktur depresi “caldera collapse” Danau Pangkalan dan Kawah Kamojang, 

serta struktur Sesar Kendang di bagian barat, Sesar Citepus – Pateungteung di 

bagian timur. Kombinasi struktur tersebut diduga mengontrol penyebaran 

alterasi dan manifestasi termasuk pola pelamparan lapisan resistif MT di 

daerah Kamojang. 

2.6  Magnetotelurik Daerah Penelitian  

Metode Magnetotelurik merupakan metode geofisika yang digunakan dalam 

pengukuran fluktuasi medan magnet dan medan listrik yang tegak lurus di 

permukaan bumi untuk mengetahui nilai konduktivitas batuan di bawah 

permukaan dengan penetrasi kedalaman mencapai ribuan meter. Pengukuran 

dengan metode ini memiliki jangkauan kedalaman yang tinggi karena 

dilakukan dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik alami yang 

berasal dari dalam bumi dengan frekuensi yang sangat rendah yaitu 300 – 0,001 

Hz. Dari pengukuran dengan metode ini nantinya didapatkan peta tahanan jenis 

yang dapat memberikan informasi mengenai letak sistem panas bumi dengan 

lebih akurat seperti clay cap, reservoir dan hot rock (Salam, dkk 2017). 
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Gambar 5.  Penampang 2D inversi MT daerah penelitian (SDT Geothermal 

dalam Kamah dkk, 2021). 

Gambar 5 menunjukan bahwa daerah  penelitian memiliki resistivitas antara 4 – 

8192 ohm. m , dimana daerah dengan resistivitas rendah ditemukan sebagai daerah 

maninfestasi panas bumi berupa fumarole sebagai zona upflow dan beberapa daerah 

alterasi di bagian tengahnya. Pada kedalaman 0 – 1000 meter ditemukan   lapisan 

konduktif yang memiliki nilai resistivitas 4 – 32 ohm.m ditunjukan dengan warna 

otanye hingga kuning. daerah dengan resistivitas 513 – 8192 ohm.m yang 

ditunjukan dengan warna biru hingga biru tua diindikasikan sebagai heat source 

atau sumber panas dari sistem panas bumi. Dan daerah dengan  nilai resistivitas 33 

-  512 ohm.m diindikasi sebagai zona reservoir yang di tunjukan dengan warna hijau



 

 

III. TEORI DASAR 

3.1 Konsep Dasar Metode Gaya Berat  

Metode gaya berat merupakan metode geofisika yang mengukur variasi medan 

gravitasi bumi, yang digunakan untuk menggambarkan bawah permukaan 

dengan menunjukan nilai densitas dari formasi batuan (Telford, dkk., 1990). 

Pada eksplorasi panasbumi metode gaya berat biasanya digunakan untuk 

menggambarkan struktur geologi, batuan dasar, intrusi dan heatsource. 

Adapun konsep dasar dari metode ini berhubungan dengan gaya, percepatan 

dan potensial gravitasi. 

3.1.1 Hukum Newton I  

Hukum Newton I menyatakan bahwa gaya Tarik menarik antara 2 partikel 

adalah sebanding dengan massa ke 2 partikel tersebut dan berbanding terbalik 

dengan jarak kuadrat antara pusat massa dari kedua partikel tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 6. Gaya tarik menarik antara dua benda (Grandis, 2009). 
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𝐹12
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −𝐺

𝑚1𝑚2

𝑟2       (1) 

Keterangan : 

𝐹12
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = gaya Tarik menarik (N) 

−𝐺 = Konstanta gayaberat universal (6.67 x 10-11 m3kg-1s-2) 

𝑚1  = Massa 1 (kg) 

𝑚2 = Massa 2 (kg) 

r  = jarak antara benda kepusat massa (m) 

3.1.2 Hukum Newton II (Percepatan Gravitasi) 

Octonovrilna dan Pudja (2007) menyebutkan hungngan antara gaya dan 

percepatan, Hukum Newton II tentang gerak menyatakan gaya sebanding 

dengan perkalian massa benda dengan percepatan yang dialami benda 

tersebut. 

𝐹 = 𝑚. 𝑎                                          (2) 

Dimana percepatan benda dengan massa m yang disebabkan karena tarikan 

benda bermassa M pada jarak R secara sederhana dapat dinyatakan dengan 

rumus : 

𝑎 =
𝑓

𝑚
= 𝐺

𝑀

𝑅
 (3) 

Apabila ditetapkan pada percepatan gaya pada bumi maka persamaan 

diatas menjadi : 

𝑔 =  
𝑓

𝑚
= 𝐺

𝑀

𝑅2
  (4) 

Dengan keterangan : 

G = Percepatan Gaya Bumi (m/s2) 

M = Massa Bumi (kg) 

m = Massa Benda (kg) 

f  = Gaya Berat (N) 

R = Jari-Jari Bumi (m)  
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Persamaan di atas menunjukkan bahwa besarnya percepatan yang disebabkan 

oleh gravitasi bumi (𝑔) adalah berbanding lurus dengan massa bumi (𝑀) dan 

berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari bumi (𝑟). Pengukuran percepatan 

gravitasi pertama kali dilakukan oleh Galileo, sehingga untuk menghormati 

Galileo, kemudian didefinisikan: 

1 Gall = 1 cm/s2 = 10-2 m/s2 (dalam c.g.s)       (5)  

Satuan anomali gaya berat dalam kegiatan eksplorasi diberikan dalam orde 

miligal (mGall): 

1 mGall = 10-3 Gal 

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

1 mGall = 10 g.u. = 10-5 m/s2                                                       (7) 

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

(Octonovrilna, 2009). 

 

3.1.3 Potensial Gravitasi Distribusi Massa 

Potensial Gavitasi merupakan Energi yang diperlukan untuk memindahkan 

suatu massa dari satu tempat ke tempat tertentu. Benda dengan massa tertentu 

pada sistem ruang akan menghasilkan medan potensial di dekatnya. Medan 

potensial memiliki sifat konservensional yang berarti usaha yang dihasilkan 

dalam medan gravitasi tidak tergantung dengan lintasan yang dilaluinya, 

tetapi tergantung pada posisi awal dan terakhir (Rosid S, 2005). 

Potensial pada suatu titik, pada medan gravitasi dinyatakan sebagai usaha 

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

ke titik  tertentu dalam medan gravitasi bumi bermassa m adalah: 

𝑉 = 𝐺𝑚𝑏 ∫
𝑑𝑟

𝑟2

𝑟

0

 

   𝑉 = 𝐺
𝑚

𝑟2
𝑟 

𝑉 = 𝐺 
𝑚𝑏

𝑟
                                            (8) 

 Dengan keterangan : 

 V = Potensial gravitasi   

r  = jarak (m) 
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 m = Massa benda ( kg )   

G = Konstanta gravitasi (6.67 x 10-11 m-3kg-1dt-2) 

(Blakely, 1996). 

3.2 Koreksi – Koreksi Dalam Metode Gaya Berat 

Prinsip kerja Metode gaya berat adalah mengukur perbedaan densitas batuan 

yang ada di dalam bumi. Jika terdapat anomali di bawah permukaan, maka 

nilai gravitasinya akan menyimpang dari normal yang diukur. Perbedaaan 

nilai gravitasi tersebut di pengaruhi oleh pasang bumi – bulan, keuntungan 

dan kerugian dari massa, karena topografi bumi, dan referensi. Oleh karena 

itu, data yang di dapatkan dari pengukuran harus dilakukan koreksi untuk 

menghilangkan pengaruh tersebut. Koreksi-koreksi yang biasanya di lakukan 

dalam pengolahan data gaya berat antara lain: 

 

3.2.1 Koreksi Lintang (Latitude Correction)  

Koreksi lintang adalah koreksi yang dilakukan untuk mengkoreksi nilai gaya 

berat pada lintang geografis yang di pengaruhi oleh gaya sentrifugal dan 

bentuk ellipsoid hal ini disebabkan oleh bentuk bumi yang tidak bulat. 

Koreksi lintang dapat ditentukan dengan 2 cara yaitu dengan menggunakan 

di ferensi IGRF 67 (untuk derajat lintang/latitude) atau IGRF 84 (untuk 

radian). 

Rumus IGRF 67: 

𝑔𝜃 = 978031.8 (1 + 0.00539224 𝑠𝑖𝑛2 𝜃 − 0.0000059 𝑠𝑖𝑛2 2𝜃)         (9) 

Rumus IGRF 84: 

𝑔𝜃 = 978032.7 (1 + 0.00539224 𝑠𝑖𝑛2 𝜃 − 0.0000059 𝑠𝑖𝑛2 2𝜃)         (10) 

 

3.2.2 Koreksi Udara Bebas (Free Air Anomaly) 

Lowrie (2007) menyebutkan bahwa, ketinggian titik ukur mempengaruhi 

nilai gaya berat observasi, semakin tinggi nilai titik ukur maka nilai gaya berat 

observasi semakin menurun, dan semakin menurun titik pengamatan maka 

nilai gaya berat observasi akan semakin meningkat. Koreksi udara bebas 

dinyatakan dalam persamaan 11 (Reynolds, 1997): 

𝜕𝑔𝐹 = 𝑔ℎ − 𝑔0 = −(
2𝑔0ℎ

𝑅
) = 0,3086ℎ 𝑚𝐺𝑎𝑙       (11) 
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Dengan  : 

go = 981785 mGal 

R = 6371000 meter 

Maka menghitung koreksi udara bebasnya : 

FAC = 0.3086. h (mGal)     (12) 

Dimana, h adalah ketinggian stasiun pengukuran (meter). Sedangkan 

anomali udara bebasnya (FAA), dapat dirumuskan  

FAA = 𝑔𝑜𝑏𝑠 − 𝑔𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 + 𝐹𝐴𝐶     (13) 

 

3.2.3 Koreksi Bouguer (Bouguer Correction) 

Koreksi Bouguer merupakan koreksi yang dilakukan untuk 

menghilangkan perbedaan ketinggian dengan tidak mengabaikan 

masa dibawahnya. Perbedan ketinggian tersebut akan mengakibatkan 

pengaruh massa di bawah permukaan yang mempengaruhi besarnya 

percepatan gayaberat di titik amat.  

Koreksi Bouguer memperhitungkan tarikan material yang terdapat 

diantara stasiun dan bidang datum. Jika stasiun terletak di tengah 

daratan yang luas dan memiliki ketebalan densitas yang uniform, 

pembacaan gravitasi akan meningkat akibat tarikan material diantara 

stasiun dan datum. Persamaan koreksi bouguer adalah sebagai 

berikut. 

𝐵𝐶 = 2𝜋𝐺𝜌ℎ 

= 0.04188 𝜌 ℎ                               (14) 

3.2.4 Koreksi Medan (Terrain Correction) 

Koreksi ini dilakukan karena kondisi topografi disekitar titik pengamatan 

tidak selalu beraturan, dan hal ini dapat mempengaruhi nilai gaya berat 

pengamatan. Misalkan ada bukit disekitar daerah pengukuran, maka bukit ini 

memiliki medan yang dapat menekan gravimeter untuk menaikkan 

percepatan gaya berat. Sebaliknya, adanya lembah akan memberikan efek 

penurunan hasil pengukuran gaya berat. Koreksi medan didapatkan dengan 

melakukan pengolahan data menggunakan hammer chart (Telford., dkk, 

1990). 
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3.3 Analisis Spektrum 

Analisis spektrum digunakan dalam mengestimasi lebar jendela (window) 

dan kedalaman anomali gayaberat. Analisis spektrum juga digunakan untuk 

membandingkan respon spektrum berbagai metode filtering. Analisis 

spektrum menggunakan Transformasi Fourier untuk mengubah fungsi dalam 

bentuk jarak atau waktu menjadi fungsi dalam bilangan atau frekuensi 

(Blakely, 1995). 

Analisis spektrum diperoleh dari turunan potensial gayaberat yang teramati 

pada suatu bidang horizontal dimana dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Blakely, 1995): 

𝐹(𝑈) =  𝛾𝜋𝐹 (
1

𝑟
) dan 𝐹(

1

𝑟
) = 2𝜋

𝑒|𝑘|(𝑧𝑜−𝑧′)

|𝑘|
                   (15) 

Dimana : 

U = Potensial Gayaberat 

𝛾 = Konstanta Gayaberat  

𝜋 = Anomali Rapat Massa 

𝑟 = Jarak  

Sehingga rumus diatas menjadi : 

𝐹(𝑔2) =  𝛾𝜋𝐹( 
𝜕

𝜕𝑧
 
1

𝑟
 )     (16) 

Dimana : 

𝑔2 = Anomali gayaberat  k = bilangan gelombang 

𝑍0 = ketinggian titik amat  z = kedalaman benda anomali 

Jika distribusi rapat massa bersifat acak dan tidak ada korelasi antara masing 

– masing nilai gayaberat, maka μ = 1. 

sehingga hasil Transformasi Fourier anomali gayaberat menjadi : 

𝐴 = 𝐶𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧′)   (17) 
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Dimana : 

A = Amplitudo (m) 

C = Konstanta 

Estimasi lebar jendela dilakukan untuk menentukan lebar jendela yang akan 

digunakan dalam proses pemisahan anomali regional dan residual. Untuk 

mendapatkan lebar jendela, spektrum amplitudo yang didapat dari 

Transformasi Fourier dilogaritmakan sehingga menghasilkan grafik antara k 

dengan ln A yang linier dimana komponen k menjadi berbanding lurus 

dengan spektrum amplitudo. 

ln 𝐴 = |𝑘|(𝑧0 − 𝑧′) + 𝐼𝑛 𝐶   (18) 

Dari persamaan 18, melalui regresi linier akan didapatkan batas antara 

anomali regional dan residual. Nilai k pada batas tersebut diambil sebagai 

penentu lebar jendela. 

𝑁 =  
2𝜋

𝑘∆𝑥
 dan 𝜆 = 𝑁 ∗ ∆𝑥   (19) 

 

Dimana : 

• N = Lebar Jendela 

• k = Bilangan Gelombang (Radians) 

• ∆𝑥 = Spasi Grid (X) 

• 𝜆  = Panjang Gelombang 
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Gambar 7. Kurva Ln A Terhadap K (Blakely, 1996). 

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

gelombang k dengan frekuensi f adalah 𝑘 = 2𝜋𝑓, frekuensi yang sangat 

rendah berasal dari sumber anomali regional dan frekensi tinggi berasal dari 

sumber anomali residual. 

3.4 Filtering Anomali Gayaberat 

Anomali gayaberat yang terukur di permukaan adalah gabungan dari berbagai 

sumber anomali dan anomali yang ada di bawah permukaan (anomali regional 

dan anomali residual). Oleh karena itu untuk memisahkan anomali regional 

dan anomali residual dari anomali bouguer Metode yang dapat digunakan 

adalah metode Moving Average. 

3.4.1 Moving Average 

Moving Average merupakan metode filltering dengan melakukan perata-

rataan anomali untuk mendapatkan anomali regional. Sedangkan untuk 

anomali residual diperoleh dari selisih antara nilai anomali gayaberat 

dikurangi dengan nilai anomali regionalnya. 

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

𝑁
           (20) 
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Dimana : 

• I   = Nomor Stasiun 

• N = Lebar Jendela 

• n  = 
𝑁−1

2
 

• ∆𝑔𝑟𝑒𝑔   = Anomali Regional  

Hal penting pada proses Moving Average adalah penentuan lebar jendela yang 

tepat. Bilangan gelombang Cutoff yang diperoleh dari hasil analisis spektrum 

digunakan sebagai masukan dalam perhitungan menentukan lebar jendela 

(Setiadi, dkk., 2010). 

𝑁 = 
2𝜋

𝐾𝑐.∆𝑥
              (21) 

 Dimana : 

• Kc  = bilangan gelombang cutoff 

• N  = Lebar Jendela 

• ∆x = spasi pengukuran  

3.4.2 First Horizontal Derivative (FHD)  

First Horizontal Derivative (Turunan pertama horizontal) adalah nilai laju 

perubahan dari gravitasi secara horizontal (arah X dan Y) dan memiliki 

nilai mgal/m. perubahan nilai anomali yang tajam pada kontak bodi akan 

memberikan karakter FHD yang benilai maksimum, sehingga dapat 

diaplikasikan dalam mengindikasi batas struktur geologi berdasarkan 

gravitasi (Blakely,1996). Metode ini dapat digunakan dalam penentuan 

lokasi batas kontak kontras densitas horizontal dari data gayaberat 

(Cordell, 1979 dalam Zaenudin dkk, 2013). Untuk menghitung nilai FHD 

dapat dilakukan dengan persamaan: 

𝐹𝐻𝐷 =  
𝑔(𝑖+1)−𝑔𝑖

∆𝑥
        (29) 

Dengan g adalah nilai anomali (mgal) ∆x selisih jarak pada lintasan (m). 
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3.4.3    Second Vertical Derivative (SVD)  

Metode Second Vertical Derivative (SVD) anomali yang diperoleh 

digunakan untuk menggambarkan sumber – sumber anomali yang bersifat 

dangkal dengan menginterpretasikan nilai nol sebagai garis besar tubuh 

batuan (Fitriastuti, dkk, 2019). Secara teoritis, metode ini diturunkan dari 

persamaan Laplace: 

∇2= 0          (23)  

Untuk metode gayaberat : 

∇2∆𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0        (24) 

𝛿2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝛿𝑥2 +
𝛿2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝛿𝑦2 + 
𝛿2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝛿𝑧2  = 0    (25) 

Untuk SVD, Persamaan (25) menjadi : 

𝛿2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝛿𝑧2 = −(
𝛿2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝛿𝑥2 + 
𝛿2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝛿𝑦2 )  (26) 

Untuk data penampang, dimana y mempunyai nilai konstan maka 

persamaannya : 

𝛿2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝛿𝑧2 = − (
𝛿2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝛿𝑥2 )        (27) 

Berdasarkan pada persamaan (25) dapat diketahui bahwa Second Vertical 

Derivative merupakan turunan orde dua horizontal dari suatu anomali gaya 

berat permukaan sama dengan negatif. Dalam grid teratur untuk data anomali 

gayaberat, anomali Second Vertical Derivative dapat diturunkan melalui 

proses filtering 2D dimana persamaan konvolusinya diberikan oleh 

(Zaenudin, dkk., 2013): 

∆𝑔𝑠𝑣𝑑 (∆𝑥, ∆𝑦) ≈ ∬ ∆
∞∞

−∞−∞
𝑔(𝑥. 𝑦)𝐹(𝑥 − ∆𝑥, 𝑦 −  ∆𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦        (28 ) 

Dimana : 

 F = Filter Second Vertical Derivative 

 ∆G = Anomali Gayaberat Data Input 
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Metode SVD dapat digunakan untuk mngindikasi tipe patahan dengan 

melihat anomali yang tertinggi dan terendah yang berdekatan satu sama lain. 

Menurut (Bott dalam Fitriastuti, dkk, 2019) menyebutkan bahwa penentuan 

jenis patahan dapat dilihat dari nilai SVDmax dan SVDmin profil yang 

didapat : 

 |𝑆𝑉𝐷|min<|𝑆𝑉𝐷|max = Patahan Normal 

 |𝑆𝑉𝐷|max>|𝑆𝑉𝐷|min = Patahan Naik 

 |𝑆𝑉𝐷|max=|𝑆𝑉𝐷|min = Patahan Mendatar  

 Adapun operator koefisien filter SVD dapat dilihat pada Tabel 1. 

Table 1. Koefisien Filter SVD (Sarkowi, 2010) 

SVD Tipe Henderson & Zietz (1949) 

0.00 0.00 -0.0838 0.00 0.00 

0.00 1.00 -2.6667 1.00 0.00 

-0.0838 -2.6667 17.00 -2.6667 -0.0838 

0.00 1.00 -2.6667 1.00 0.00 

0.00 0.00 -0.0838 0.00 0.00 

SVD Tipe Elkins (1951) 

0.00 -0.0833 0.00 -0.0833 0.00 

-0.0833 -0.6667 -0.0334 -0.6667 -0.0833 

0.00 -0.0334 -1.0668 -0.0334 0.00 

-0.0833 -0.6667 -0.0334 -0.6667 -0.0833 

0.00 -0.0833 0.00 -0.0833 0.00 

SVD Tipe Rosenbach (1953) 

0.00 -0.0416 0.00 -0.0416 0.00 

-0.0416 -0.3332 -0.75 -0.3332 -0.0416 

0.00 -0.75 4.00 -0.75 0.00 

-0.0416 -0.3332 -0.75 -0.3332 -0.0416 

0.00 -0.0416 0.00 -0.0416 0.00 
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3.5 Pemodelan Data Gaya Berat 

Persebaran densitas bawah permukaan dapat digambarkan dengan melakukan 

forward modeling (pemodelan ke depan) dan inverse modeling (pemodelan 

inversi). Proses yang dilakukan pada forward modeling adalah dengan 

membuat dan menghitung model awal yang berdasar pada perkiraan geologi 

dan geofisika kemudian membandingkannya dengan anomali dari hasil 

pengukuran sehingga kedua anomali tersebut cocok. Pada inverse modelling, 

parameter densitas dapat dihitung langsung dari anomali hasil pengukuran 

melalui metode numerik (Blakely, 1995) 

3.5.1 Inverse Modelling 

Inverse Modelling atau pemodelan kedepan adalah pemodelan yang 

dilakukan untuk mendapatkan nilai parameter model bawah permukaan dari 

data hasil pengukuran. Pemodelan inversi ini menghasilkan model dari data 

yang didapatkan. Pemodelan ini sering disebut data fitting atau pencocokan 

data karena prosesnya mencakup pencarian parameter model yang 

menghasilkan respon yang cocok dengan data pengamatan. Dari percobaan 

tersebut diharapkan respon model dan data pengamatan memiliki kesesuaian 

yang tinggi, dan ini akan menghasilkan model yang optimum. Tujuan dari 

proses inversi adalah untuk mengestimasi parameter batuan yang tidak 

diketahui sebelumnya (Supriyanto, 2007).  

3.6 Sistem Panasbumi 

Sistem panasbumi merupakan energi yang tersimpan dalam bentuk air panas 

atau uap panas di kondisi geologi tertentu pada kedalaman beberapa kilometer 

di dalam kerak bumi. Sistem panasbumi meliputi perpindahan panas secara 

konveksi pada batuan di reservoir sehingga panas bergerak ke arah 

permukaan. Adanya konsentrasi energi panas pada sistem panasbumi 

umumnya dicirikan oleh adanya anomali panas yang dapat terekam di 

permukaan, yang ditandai dengan gradien temperatur yang tinggi (Broto dan 

Putranto, 2011). 
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Gambar 8. Sistem panas bumi (Santoso, 2004) 

Sumber daya Panasbumi terdiri dari 4 jenis yaitu, hidrothermal, Hot dry 

rocks, Geopressured dan magma. Energi panas bumi yang umum  

dimanfaatkan adalah sistem hirothermal karena pada sistem hidrothermal 

pori-pori bataun mengandung air, uap, atau keduanya dan reservoir umumnya 

terletak tidak terlalu jauh sehingga masih ekonomis untuk diusahakan. 

Sistem hidrotermal sendiri adalah sistem panas bumi yang melibatkan 

sirkulasi fluida dari daerah meteoric recharge ke daerah sumber panas dan 

terakumulasi didalam reservoir yang memenuhi kriteria geologi, hidrologi, 

dan  heat transfer  yang cukup terkonsentrasi untuk membentuk sumber daya 

energi. Sehingga sistem panasbumi mempunyai persyaratan seperti harus 

tersedia air, batuan pemanas, batuan sarang dan batuan penutup. Air disini 

umumnya berasal dari air hujan atau air meteorik. Batuan pemanas berfungsi 

sebagai sumber pemanasan air, yang bebentuk seperti tubuh terobosan granit 

maupun bentuk-bentuk batolit lainnya. Panas yang ditimbulkan oleh 

pergerakan sesar aktif kadang-kadang berfungsi pula sebagai sumber panas, 

seperti sumber-sumber matair panas di sepanjang jalur sesar aktif (Broto dan 

Putranto, 2011). 
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Salah satu ciri adanya sistem panas bumi pada suatu daerah adalah di 

temukannya manifestasi permukaan. Menurut Suparno (2009), manifestasi 

permukaan antara lain berupa hot spring (mata air panas), ground warm 

(permukaan tanah yang hangat), fumarole (gas panas yang keluar dari tanah). 

Warna kuning yang ada disekitar fumarole disebabkan oleh akumulasi kristal 

sulfur atau belerang sebagai akibat proses pendinginan uap sulfur saat uap itu 

keluar dari lubang dan bersentuhan dengan udara bebas yang temperaturnya 

lebih dingin dibanding dengan temperatur di bawah tanah. Akumulasi kristal 

sulfur tersebut dinamakan solfatara (Firdaus, dkk., 2014). 

 



 

 

 

IV. METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Waktu Dan Tempat Penelitian  

Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada : 

Tempat : Laboratorium Pengolahan dan Pemodelan Data Geofisika   

Teknik Geofisika Universitas Lampung. 

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

   Kec.Rajabasa, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, 

   Lampung 35142. 

Tanggal   : 4 Agustus – 4 Januari  2021 

 

4.2 Alat Dan Bahan Penelitian  

 Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Gaya berat Lapangan Panas Bumi Kamojang 

2. Laptop 

3. Software Microsoft Word dan Excel v.2016 

4. Software Surfer 12 

5. Software ArcGIS 10.3 

6. Software Grav3D 

7. Software grablox 

 

4.3 Tahapan Pengolahan Data 

4.3.1 Koreksi Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

berisi nilai X, Y, elevasi, dan g observasi. Kemudian data tersebut dilakukan 
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koreksi data gaya berat diantaranya, koreksi lintang, koreksi udara bebas, 

dan koreksi bouguer, untuk mendapatkan peta anomali bouguer lengkap.  

4.3.2 Analasis spektrum 

Analisis spektrum dilakukan untuk menentukan kedalaman anomali 

regional dan anomali residual dari anomali bouguer lengkap yang telah 

didapatkan dari koreksi data. Analisis spektrum ini dilakukan dengan 

menggunakan transformasi fourier yaitu proses pengubahan suatu fungsi 

jarak atau waktu menjadi fungsi dalam bilangan gelombang atau frekuensi. 

Gelombang yang memiliki frekuensi tinggi berasosiasi degan Panjang 

gelombang pendek mengindikasikan daerah anomali dangkal atau anomali 

residual. Sedangkan gelombang dengan frekuensi rendah dan panjang 

gelombang tinggi mengindikasikan daerah dengan anomali tinggi atau 

regional. Proses analisis spektrum sendiri dilakukan dengan membuat 4 

lintasan pada anomali bouguer lengkap, kemudian dilakukan pengolahan 

data menggunakan Microsoft excel  untuk mendapatkan grafik nilai Ln A 

dan K (Frekuensi) untuk dianalisis dan mendapatkan nilai lebar jendela 

yang akan di gunakan pada proses pemisahan anomali regional dan anomali 

residual. 

4.3.3 Pemisahan Anomali Regional Dan Anomali Residual  

Pemisahan anomali regional dan anomali residual dilakukan untuk 

memisahkan sumber anomali dari batuan dalam dan dari batuan dangkal. 

Prosses pemisahan anomali yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan metode moving average yaitu dengan merata-ratakan nilai 

anomali dan lebar jendela (N) yang telah didapatkan dari proses analisis 

spektrum. Dari Perata-rataan tersebut akan didapatkan anomali regional. 
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Anomali residual didapatkan dari silisih antara anomali bouguer lengkap 

dengan anomali regional.  

4.3.4 Analisis Derivative 

Analisis derivative dilakukan untuk menentukan batas dan jenis patahan, 

yang dapat digunakan untuk data pendukung analisis bawah permukaan agar 

di ketahui sebaran patahan yang ada pada daerah penelitian. Dalam penelitian 

ini dilakukan adalah First Horizontal Derivative (FHD) dan Second Vertical 

Derivative (SVD). 

4.3.5 Pemodelan Bawah permukaan  

 Pada penelitian ini pemodelan bawah permukaan dilakukan dengan metode 

inverse modelling, menggunakan software grablox 1.7, dan oasis montaj. 

Pemodelan menggunakan software grablox 1.7 dilakukan dengan membuat 

20 blok pada sumbu X, 20 blok sumbu Y, dan 10 blok pada sumbu Z yang 

menghasilkan 4000 blok. Target kedalaman pada model yang dibuat pada 

penelitian ini adalah 4 km di bawah permukaan (sumbu Z), Dengan arah timur 

(Sumbu x) memiliki panjang 5 km, dan arah utara (sumbu Y) memiliki 

Panjang 9 km. Pemodelan ini didasarkan pada suatu model yang dihasilkan 

langsung dari data yang dilakukan dengan memadukan informasi geologi 

seperti geologi permukaan, struktur geologi, dan stratigrafi pada daerah 

penelitian.  



 

 

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian ini terdapat pada tabel 2. 

Tabel 2. Jadwal pelaksanaan penelitian 

No Kegiatan 
Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret April 

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 4 

1 Studi Literatrur                                                                     

2 Pengolahan Data                                                                     

3 

Penyusunan Laporan 

Usul                                                                     

4 

Bimbingan Dan Seminar 

Usul                                                                    

5 Penyusunan Skripsi                                                                     

6 

Revisi Dan Bimbingan 

Hasil                                                                     

7 Seminar Hasil                                                                     

8 

Revisi Dan Persiapan 

Sidang Komrehensif                                                                     

9 Sidang Komprehensif                                                                     
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4.3 Diagram Alir  

Adapun diagram alir dari penelitian ini adalah sebagai berikut pada gambar 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Diagram alir penelitian 

Mulai  

Studi Literatur 

Raw data (UTM X, UTM Y, Elevasi, Gobs) 

Koreksi Data Gaya Berat 
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Filtering Moving Average  
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Inverse Modelling 
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Ditribution 
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z, dan Geometri 

Komparasi dan Interpretasi 

Informasi Geologi 

dan Magnetotelurik 

Selesai  

Model Sistem 

Panasbumi    

Perhitungan FHD dan SVD 

Kurva FHD dan SVD 

No 
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VI. KESIMPULAN  

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan pada penelitian 

ini dapat didimpulkan bahwa : 

1. Anomali Bouguer yang telah didapatkan memilki rentang nilai 4,5 

mGal sampai 17 mGal. Anomali tinggi berada di bagian tengah daerah 

penelitian yang berada pada topografi tinggi dan kemungkinan 

berhubungan dengan keberadaan heatsource dari sistem panasbumi 

Kamojang. 

2. Hasil Analisa peta dan profile anomali Bouguer residual dan SVD 

anomali Bouguer residual menunjukkan adanya beberapa struktur sesar 

yang  sesuai dengan peta geologi dan model MT  

3. Hasil pemodelan 3D anomali Bouguer Residual yang di komparasi 

dengan data model MT pada empat lintasan menunjukkan lapisan 

batuan penudung (caprock) berada pada kedalaman 450 – 900 mdpl, 

Reservoir panasbumi Kamojang berada pada bagian tengah daerah 

penelitian dengan kedalaman 1000 - 2500 mdpl. Densitas tinggi 

dibagian bawah model berhubungan dengan keberadaan heatsource 

sistem panasbumi di daerah tersebut yang terletak pada kedalaman 

2600 – 4000 mdpl 
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