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ABSTRAK 

 

 

PENENTUAN KEDALAMAN SUMBER ANOMALI MAGNETIK 

DENGAN METODE DEKONVOLUSI EULER PADA LAPANGAN 

PANAS BUMI WAY RATAI, LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

IHLASUL AMAL 

Metode magnetik merupakan salah satu metode geofisika yang sensitif terhadap 

perubahan vertikal, pada pemodelannya digunakan untuk mendapatkan informasi 

mengenai posisi serta kedalaman sumber anomali magnetik berdasarkan 

pencocokan antara data pengamatan dan data perhitungan sehingga hasil yang 

didapatkan bersifat ambiguitas karena banyaknya model yang cocok dengan data 

pengamatan. Untuk menghindari hal tersebut digunakan metode dekonvolusi Euler 

dalam penentuan posisi dan kedalaman sumber anomali. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan kedalaman sumber anomali berupa 

struktur geologi dengan menggunakan metode dekonvolusi Euler serta 

menginterpretasi hasil dekonvolusi Euler dengan parameter terbaik dan sesuai 

dengan daerah penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penentuan parameter 

yang digunakan dalam pengolahan berupa struktur indeks, max depth tolerance 

dan window size. Struktur indeks ini dipilih berdasarkan geometri atau model 

sumber anomali. Geometri sumber anomali pada penelitian ini berupa struktur 

geologi dengan struktur indeks 1. Window size sebesar 20, mempengaruhi solusi 

Euler serta persebaran kedalaman yang didapatkan. Kemudian window depth 

tolerance 10% mempengaruhi model dan perkiraan nilai kedalaman, dimana 

semakin kecil window depth tolerance maka kedalaman yang didapatkan semakin 

besar. Sehingga berdasarkan parameter tersebut didapatkan posisi struktur geologi 

berupa sill ataupun dyke dengan kedalaman kurang dari 1km di bawah permukaan 

tanah. 

 

Kata kunci: magnetik, Dekonvolusi Euler, Struktur Geologi, Struktur Indeks.  
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ABSTRACT 

 

 

DETERMINATION OF THE DEPTH OF THE SOURCE OF MAGNETIC 

ANOMALIES USING THE EULER DECONVOLUTION METHOD IN WAY 

RATAI GEOTHERMAL FIELD, LAMPUNG  
 

 

By 

IHLASUL AMAL 

 

 

The magnetic method is one of the geophysical methods that is sensitive to vertical 

changes, the modeling is used to obtain information about the position and depth 

of the source of the magnetic anomaly based on the matching between the 

observation data and the calculated data so that the results obtained are ambiguous 

because many models match the observation data. To avoid this, the Euler 

deconvolution method is used in determining the position and depth of the anomaly 

source. The purpose of this study is to obtain the depth of the source of the anomaly 

in the form of geological structures using the Euler deconvolution method and to 

interpret the results of the Euler deconvolution with the best parameters and 

according to the research area. The result of this research is the determination of 

the parameters used in processing in the form of index structure, max depth 

tolerance and window size. This index structure is selected based on the geometry 

or model of the source of the anomaly. The geometry of the anomaly source in this 

study is a geological structure with an index structure of 1. Window size is 20, 

affecting the Euler solution and the depth distribution that will be obtained. Then 

the 10% window depth tolerance affects the model and the estimated depth value, 

where the smaller the window depth tolerance, the greater the depth obtained. So 

based on these parameters, the geological structure position in the form of sill or 

dyke is obtained with a depth of less than 1 km below the ground surface. 

 

Keywords: magnetic, Euler Deconvolution, Geological Structure, Index Structure. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Metode geomagnet merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui 

nilai suseptibilitas batuan berdasarkan sifat kemagnetan batuan. Metode 

geomagnet pada umumnya digunakan dalam kegiatan eksplorasi minyak bumi, 

gas bumi dan mineral batuan. Karena metode ini sensitif terhadap perubahan 

vertikal sehingga baik digunakan untuk mempelajari tubuh intrusi, batuan 

dasar, urat hidrotermal yang kaya akan mineral ferromagnetic dan struktur 

geologi (Broto, 2011). 

 

Pemodelan magnetik bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai 

posisi serta kedalaman sumber anomali magnetik. Pada pemodelan inversi 

perkiraaan model yang diperoleh langsung dari data lapangan, melalui 

pencocokan antara data pengamatan dan data perhitungan. Pengaplikasian 

pada software MAG2DC menampilkan permasalahan pada pemodelan inversi 

yaitu solusi yang dihasilkan menghasilkan banyak model yang responnya cocok 

dengan data pengamatan sehingga hasil yang didapatkan bersifat ambiguitas atau 

ketidakunikan solusi. 

 

Meningkatnya perkembangan teknologi akusisi data magnetik menyebabkan 

volume data yang diolah menjadi semakin besar.Untuk itu perlu dikembangkan 

metode yang dapat digunakan untuk interpretasi data secara cepat. Thompson 

(1982) mengembangkan suatu metode yang didasarkan pada penerapan 

persamaan Euler untuk mendapatkan posisi sumber dan memperoleh indikasi 

dari tipe sumber. Reid dkk (1990) menerapkan metode tersebut dalam tiga 

dimensi untuk menentukan posisi dan sumber kedalaman anomali magnetik, 
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dengan beberapa indikasi jenis sumber dapat diperoleh berdasarkan variasi 

indeks strukturalnya. Metode ini adalah dekonvolusi Euler. 

  

Dekonvolusi Euler merupakan suatu teknik analisis dalam menentukan lokasi 

dan kedalaman sumber anomali dari sebuah medan potensial. Teknik ini 

didasarkan pada derajat homogenitas Euler (N) yang diinterpretasikan sebagai 

struktur indeks (Thompson, 1982). Metode ini telah diaplikasikan oleh beberapa 

peneliti untuk mengetahui struktur geologi misalnya (Bournas dkk, 2003). 

Namun, metode Euler Deconvolution (ED) ini memerlukan parameter yang 

cocok dan tepat agar respon yang dihasilkan tidak misleading, dengan 

melakukan pengolahan pada data sintetik dapat memberikan solusi kedalaman 

yang sesuai dengan model bawah permukaan dan didapatkan parameter yang 

sesuai. Sehingga hasil estimasi posisi dan sumber anomali akan didapatkan pada 

daerah yang tepat. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 
 

Maksud dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menginterpretasi hasil Euler Deconvolution dengan parameter terbaik 

dalam penentuan kedalaman sumber anomali berupa struktur geologi. 

2. Mendapatkan kedalaman sumber anomali berupa struktur geologi pada 

daerah penelitian dengan menggunakan metode Euler Deconvolution. 

 

1.3. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder magnetik dan 

data sintetik yang didapatkan dari software MAG3DC. 

2. Penelitian difokuskan untuk mendapatkan parameter sumber anomali 

menggunakan metode Euler Deconvolution dalam penentuan posisi dan 

kedalaman stuktur geologi pada daerah penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1. Daerah Penelitian Way Ratai 

 

Adapun daerah penelitian berada pada area lapangan panas bumi Way Ratai, 

Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung yang 

secara geografis berada pada 5º 23’11,72’’ LS sampai 5º 37’29,05’’ LS dan 

105º 01’52,30’’ BT sampai 105º 12’18,60’’ BT. Secara administratif 

lapangan panas bumi Way Ratai yang berbatas dengan Teluk Lampung di 

sebelah timur, Kabupaten Tanggamus di sebelah selatan, Kabupaten 

Pringsewu di sebelah barat dan Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung 

Tengah di sebelah utara. 

 

2.2. Geologi Regional Way Ratai 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta geologi regional daerah penelitian Way Ratai (modifikasi 

dari Gafoer dkk, 1993) 
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Adapun stratigrafi lengkap lapangan panas bumi Way Ratai dikelompokkan 

menjadi empat kelompok, yaitu: 

 

1. Batuan Tersier 

 

Mengacu kepada stratigrafi regional, bahwa batuan Tersier di sekitar daerah 

panas bumi Way Ratai dikenal sebagai batuan sedimen dari Formasi Ratai, 

disusun oleh konglomerat, batupasir, breksi lahar dan batulempung yang 

kadang kala berasosiasi dengan tufa andesit. Sedimen Tersier ini tersebar di sisi 

selatan-barat daya. 

 

2. Batuan Vulkanik Pra Erupsi Gunung Betung dan Ratai 

 

Kelompok batuan vulkanik dari yang lebih tua ke muda adalah batuan 

Vulkanik Gebang (GV), batuan Ignimbrit Gebang (GI), Aliran Lava Gebang 

(GL), Endapan Debris (ED), batuan Banjarmerger vulkanik (BV). Batuan 

vulkanik pra-erupsi ini secara stratigrafi terletak di atas batuan sedimen Tersier 

 

Gambar 2. Kolom stratigrafi lokal Way Ratai (modifikasi dari Gafoer dkk, 

1993) 
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 Batuan Gebang Vulkanik (GV) tersingkap baik (tebal singkapan > 15 

m) dan tersebar di bagian selatan dan barat daya daerah penyelidikan. 

Menurut analisis mikroskopis sayatan tipis dari batuan, bahwa batuan 

vulkanik Gebang ini berupa tufa gelas hingga tufa kristal.  

 Batuan Ignimbrit Gebang (GI) tersingkap baik pada dinding timur 

Kaldera Gebang. Walaupun sebarannya tidak menerus dari dinding 

Kaldera Gebang ke arah timur, tetapi singkapannya masih muncul 

cukup tebal (>10 m) di sisi timur daerah penyelidikan. Dilihat dari 

kehadirannya di bagian atas dinding Kaldera Gebang, maka sangat 

mungkin bahwa erupsi eksplosif Ignimbrit Gebang (GI) ini merupakan 

fase awal deformasi pembentukan Kaldera Gebang. 

 Batuan Aliran Lava Gebang (GL) tersebar cukup luas dan berasosiasi 

dengan sebaran batuan vulkanik tua dari satuan Vulkanik Gebang (GV) 

dan Ignimbrit Gebang (GI) di sebelah timur laut dinding Kaldera 

Gebang. Batuan Aliran Lava Gebang ini berkomposisi andesit berwarna 

abu-abu kekuningan–kehitaman hingga coklat (lapuk). 

 Endapan longsoran vulkanik (volcanic debris) (ED) terutama tersebar di 

sebelah barat laut dan sedikit lereng utara daerah penyelidikan. 

Menurut analisis mikroskopis sayatan tipis pada batuan ini, 

mengindikasikan endapan debris yang disusun oleh tufa kristal terubah 

dan sekis mika terubah.  

 Batuan Banjarmeger Vulkanik (BV) tersebar luas di sebelah barat daya 

dan barat kedua gunung api ini. Berdasarkan pengamatan singkapan, 

bahwa batuan BV ini berkomposisi andesit basaltik berwarna abu-abu 

kehitaman. 

 Satuan batuan lain yang berumur lebih tua dari batuan Gunung Betung 

dan Ratai adalah Basal Lava (LB) dan kerucut sinder–aliran lava 

(KSL) yang tidak diketahui sumber erupsinya. Kerucut sinder aliran 

lava (KSL) ini diduga mengawali kegiatan vulkanisme Betung dan 

Ratai. 
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3. Batuan Vulkanik Erupsi Gunung Betung dan Ratai 

 

Batuan vulkanik Kuarter terbagi menjadi dua sumber erupsi, yaitu erupsi 

Gunung Betung dan Gunung Ratai di dasar Kaldera Gebang. Adapun 

stratigrafi dari kedua sumber erupsi gunung ini adalah sebagai berikut: 

 

 Satuan Lava Betung 1 (BL 1) 

 

Satuan BL 1 merupakan erupsi pusat yang mengawali aktivitas 

vulkanik post Kaldera di Gunung Betung. Bentuk persebaran dari 

satuan batuan ini memanjang dan mengisi lembah sempit di lereng 

timur Gunung Betung. Batuan ini berkomposisi andesit dan berwarna 

abu-abu kehitaman. 

 

 Satuan Lava Ratai 1 (RL 1) 

 

Satuan RL 1 merupakan erupsi pusat yang mengisi lembah di dasar 

Kaldera Gebang, tepatnya di lereng timur–tenggara Gunung Ratai. 

Bentuk sebaran memanjang pada zona lembah yang mengikuti bentuk 

setengah lingkaran dari rim kaldera Gebang. Batuan ini berkomposisi 

andesit dan berwarna abu-abu kecoklatan (lapuk). 

 Satuan Lava Betung 2 (BL 2) 

 

  Satuan BL 2 tersingkap di sebelah timur laut kaki Gunung Betung, 

berupa bongkah-bongkah lava andesit yang berdiameter sampai 2 m. 

Batuan ini berkomposisi andesit dan berwarna abu-abu cerah.  

 Satuan Lava Ratai 2 (RL 2) 

 

  Satuan RL 2 tersebar memanjang, mengikuti lembah di dasar Kaldera 

Gebang, mulai dari sebelah timur, tenggara, hingga selatan kaki 

Gunung Ratai. Batuan ini berkomposisi andesit dan berwarna abu-abu 

keputih-putihan kecoklatan. 

 

 Satuan Lava Betung 3 (BL 3) 

 

  Satuan BL 3 tersebar cukup luas di lereng dan kaki timur Gunung Betung 
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berupa massif lava andesit yang kompak dan keras. Batuan ini 

berkomposisi andesit dan berwarna abu-abu cerah sampai abu-abu 

kehitaman. 

 

 Satuan Lava Ratai 3 (RL 3) 

 

  Satuan RL 3 tersebar di kaki utara–barat laut Gunung Ratai. Singkapan 

batuan RL 3 mengalami pelapukan kuat menjadi tubuh tanah berwarna 

coklat muda. Batuan ini berkomposisi andesit dan berwarna abu-abu 

keputih-putihan kehitaman. 

 

 Satuan Jatuhan Piroklastik Ratai (RJP) 

 

  Singkapan dan sebaran satuan RJP ini sangat terbatas di kaki timur 

Gunung Ratai dengan ketebalan tersingkap minimum 1,5 m. Pada 

beberapa tempat jatuhan piroklastik ini diapit oleh endapan aliran 

piroklastik dan mengalami pelapukan menjadi tubuh tanah berwarna 

coklat muda. Secara megaskopis, jatuhan piroklastik ini berwarna abu-

abu kecoklatan (lapuk), tekstur klastik halus–sedang, terdiri dari abu 

vulkanik bersama dengan beberapa fragmen litik andesit dan batu apung. 

 

 Satuan Aliran Piroklastik Betung 1 (Bap 1) 

 

  Satuan Bap 1 tersebar cukup luas di lereng dan kaki barat laut Gunung 

Betung. Singkapan endapan aliran piroklastik ini mempunyai ketebalan 

minimum 3 m dan telah mengalami pelapukan kuat menjadi tubuh 

tanah berwarna coklat muda. Secara megaskopis, aliran piroklastik 

ini berwarna abu-abu hingga coklat muda (lapuk), bertekstur klastik 

halus–sedang, terdiri dari abu vulkanik bersama dengan fragmen-

fragmen batu apung dan litik andesit. 

 

 Satuan Aliran Piroklastik Ratai 1 (Rap 1) 

 

  Satuan Rap 1 tersebar cukup luas di lereng dan kaki timur Gunung 

Ratai. Ketebalan tersingkap dari aliran piroklastik ini adalah minimum 

2 m, ditindih oleh beberapa lapisan endapan jatuhan piroklastik. Secara 
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megaskopis, aliran piroklastik ini berwarna abu-abu keputih-putihan 

hingga kecoklatan (lapuk), bertekstur klastik halus-kasar, terdiri dari 

abu vulkanik bersama dengan beberapa fragmen litik andesit dan batu 

apung. 

 

 Satuan Aliran Piroklastik Betung 2 (Bap 2) 

 

  Satuan Bap 2 tersebar cukup luas di kaki barat laut Gunung Betung. 

Singkapan endapan aliran piroklastik memiliki ketebalan minimum 5 

m. Secara megaskopis, aliran piroklastik ini berwarna abu keputih-

putihan, bertekstur klastik kasar, terdiri dari abu vulkanik dengan 

komponen batu apung dan litik andesit yang melimpah. 

 

 Satuan Aliran Piroklastik Ratai 2 (Rap 2) 

 

  Satuan Rap 2 tersebar luas di kaki selatan dan barat daya Gunung Ratai. 

Ketebalan tersingkap hingga 20 m. Dilihat dari ketebalannya yang 

besar dan sebarannya cukup luas, tampaknya erupsi ini disertai dengan 

peningkatan aktivitas tektonik penyebab struktur sesar normal di 

daerah ini. Secara megaskopis, aliran piroklastik ini berwarna abu-abu 

keputih-putihan, umumnya bertekstur klastik halus hingga sedikit kasar, 

terdiri dari material vulkanik dengan beberapa fragmen batu apung dan 

fragmen litik andesit. 

 

 Satuan Lava Betung 4 (BL 4) 

 

  Satuan BL 4 tersebar di lereng tenggara Gunung Betung. Singkapan 

batuan ini tampak mengalami deformasi akibat pengaruh sesar normal 

berarah timur laut–barat daya dan melapuk kuat di bagian permukaan 

menjadi tubuh tanah berwarna coklat. Batuan ini berkomposisi andesit 

dan berwarna abu-abu kecoklatan. 

 

 Satuan Lava Ratai 4 (RL 4) 

 

  Satuan RL 4 tersebar cukup luas terutama di lereng-kaki barat laut 

Gunung Ratai. Batuan ini tersingkap berupa massif lava dengan 
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bongkah- bongkah lava di sekitarnya. Batuan ini berkomposisi andesit 

dan berwarna abu-abu kecoklatan. 

 

 Satuan Lava Betung 5 (BL 5) 

 

  Satuan BL 5 tersebar di lereng tenggara Gunung Betung. Berdasarkan 

morfostratigrafi, maka BL 5 diperkirakan berumur lebih muda dibanding 

BL 4. Batuan ini berkomposisi andesit dan berwarna abu-abu kehitaman. 

 

 Satuan Lava Ratai 5 (RL 5) 

 

  Singkapan batuan RL 5 tersebar luas di kaki barat daya dan lereng barat 

Gunung Ratai. Singkapan di lereng barat Gunung Ratai 

memperlihatkan tubuh lava andesit dengan bongkahan yang tersebar 

luas di sekitarnya. Bentuk morfologinya RL 5 ini menabrak morfologi 

Rap 2. Dengan demikian, berdasarkan korelasi morfostratigrafi maka 

satuan RL 5 diperkirakan berumur lebih muda dibanding dengan satuan 

Rap 2. Batuan ini berkomposisi andesit dan berwarna abu-abu 

kehitaman 

 

 Satuan Lava Betung 6 (BL 6) 

 

  Satuan BL 6 tersebar cukup luas, mulai dari kawah Betung hingga lereng 

timur Gunung Betung berupa tubuh lava dengan bongkah-bongkah lava 

yang tersebar cukup luas di sekitar singkapan. Secara morfologi aliran 

lava dari BL 6 ini memotong punggung aliran lava dari Betung lava-

3 yang lebih tua. Batuan ini berkomposisi andesit dan berwarna abu-abu 

cerah. 

 

 Satuan Lava Ratai 6 (RL 6) 

 

  Satuan RL 6 tersebar mengisi lembah sempit di sebelah utara dan 

selatan dari morfologi punggungan Rap 1, pada lereng timur–timur laut 

dan lereng tenggara Gunung Ratai. Batuan ini berkomposisi andesit 

dan berwarna abu-abu. 
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 Satuan Lava Betung 7 (BL 7) 

 

  Satuan BL 7 tersebar memanjang di lereng timur laut Gunung Betung, 

yakni pada lembah sempit di bagian utara morfologi punggungan dari 

BL 6. Batuan ini berkomposisi andesit dan berwarna abu-abu. 

 

 Satuan Lava Ratai 7 (RL 7) 

 

  Satuan RL 7 ini terbatas mulai dari lereng hingga kaki barat dan 

barat laut Gunung Ratai. Singkapan batuan tampak tidak begitu luas, 

umumnya berupa bongkah-bongkah lava berkomposisi andesit. Batuan 

ini berkomposisi andesit dan berwarna kehitaman–kecoklatan. 

 

 Satuan Lava Betung 8 (BL 8) 

 

  Satuan BL 8 tersebar di lereng kaki utara Gunung Betung. Batuan ini 

berkomposisi andesit dan berwarna abu-abu bintik putih. 

 

 Satuan Lava Ratai 8 (RL 8) 

 

  Satuan RL 8 mengisi lembah di antara morfologi punggungan dari 

satuan RL 5 pada lereng selatan dan barat daya Gunung Ratai. 

Singkapan tubuh batuan tampak tidak begitu luas, tetapi bongkah-

bongkah lava andesit berukuran maksimum 4 meter hadir cukup 

banyak di sekitar singkapan. Batuan ini berkomposisi andesit dan 

berwarna abu-abu keputih-putihan. 

 

 Erupsi Samping Ratai (RES) 

 

  Satuan RES membentuk punggungan gunung memanjang di lereng 

selatan Gunung Ratai yang diperkirakan dierupsikan dari sesar normal 

berarah utara-timur laut hingga selatan barat daya. Batuan ini 

berkomposisi andesit dan berwarna abu-abu kecoklatan. 

 

 Satuan Lava Betung 9 (BL 9) 

 

  Satuan BL 9 tersebar di lereng selatan Gunung Betung. Penentuan satuan 
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batuan ini didasarkan pada morfostratigrafi. Akses ke lokasi ini sangat 

sulit, karena daerah ini termasuk kawasan hutan konservasi. Dari 

bentuk sebarannya dipastikan bahwa aliran lava berkomposisi andesit. 

 

 Satuan Lava Ratai 9 (RL 9) 

 

  Satuan RL 9 tersebar mulai dari puncak hingga lereng timur-selatan 

Gunung Ratai. Seperti halnya satuan BL 9, ternyata satuan RL 9 ini 

termasuk kawasan hutan konservasi sehingga akses ke daerah ini sangat 

sulit. Posisi stratigrafinya didasarkan pada morfostratigrafi. Mengingat 

pelamparannya yang cukup luas, maka diperkirakan aliran lava ini 

berkomposisi andesit–basaltik. 

 

 Satuan Kerucut Sinder Betung (BKS) 

 

  Satuan BKS tersebar berupa bukit-bukit kecil di kaki timur laut Gunung 

Betung. Penentuan posisi stratigrafi satuan batuan ini didasarkan pada 

morfostratigrafi. Satuan batuan BKS terdiri dari scoria dan lava, abu-

abu kehitaman, pelapukan di permukaannya berbongkah-bongkah dan 

menjadi tubuh tanah berwarna coklat kehitaman. 

 

 Satuan Lava Ratai 10 (RL 10) 

 

  Satuan RL 10 terletak pada kawasan hutan konservasi dan aksesnya 

sangat sulit, maka penentuan jenis dan posisi satuan batuan ini 

didasarkan pada morfostratigrafi. Hasilnya bahwa satuan RL 10 

tersebar luas dengan bentuk pipih-memanjang, mengisi lembah 

diantara morfologi punggungan dari RL 6 dengan BL 9. Mengacu pada 

sebarannya yang luas, pipih, dan memanjang, maka hal ini sangat 

mungkin terjadi akibat aliran lava yang encer, paling tidak 

berkomposisi andesit–basaltik. 

 

 Satuan Lava Betung 10 (BL 10) 

 

  Seperti halnya satuan RL 10 bahwa satuan BL 10 terletak pada kawasan 

hutan konservasi dan aksesnya sangat sulit. Karena itu, penentuan 
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jenis dan posisi satuan batuan ini didasarkan pada morfostratigrafi. 

Hasilnya menggambarkan bahwa satuan BL 10 tersebar di lereng barat 

laut Gunung Betung. Mengacu pada sebarannya, diperkirakan aliran 

lava ini berkomposisi andesit. 

 

 Satuan Lava Betung 11 (BL 11) 

 

  Satuan BL 11 juga terletak pada kawasan hutan konservasi dan aksesnya 

sangat sulit. Penentuan jenis dan posisi satuan BL 11 didasarkan pada 

morfostratigrafi yang menggambarkan penyebaran di lereng barat 

Gunung Betung. Aliran lava BL 11 ini diperkirakan berkomposisi 

andesit. 

 

 Satuan Lava Ratai 11 (RL 11) 

 

  Satuan RL 11 terletak pada kawasan hutan konservasi dan aksesnya 

sulit. Penentuan jenis dan posisi satuan RL 11 juga didasarkan pada 

morfostratigrafi yang menggambarkan penyebaran di sekitar kawah 

puncak hingga lereng barat, barat laut hingga utara Gunung Ratai. 

Mengingat jangkauan sebaran aliran lava RL 11 ini sangat terbatas 

(pendek), maka lava ini diperkirakan berkomposisi andesit hingga 

dasitik. 

 

 Satuan Kubah Lava Betung (BKL) 

 

  Satuan BKL merupakan fase akhir kegiatan erupsi Gunung Betung. 

Kubah lava ini mengisi kawah puncak Gunung Betung. Mengingat 

kawah ini berada di kawasan hutan konservasi dan aksesnya sulit, 

maka lava BKL ini diasumsikan sebagai komposisi umum kubah lava, 

yaitu andesit hingga dasit. 

 

 Satuan Lava Ratai 12 (RL 12) 

 

  Satuan RL 12 tersebar pada zona sempit serta memanjang pada 

lembah antara morfologi punggungan satuan RL 9 dengan morfologi 

punggungan satuan RL 8 di lereng kaki barat daya Gunung Ratai. 
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Singkapan satuan RL 12 ini berkomposisi andesit dan berwarna abu-

abu cerah. 

 

 Satuan Kubah Lava Ratai (RKL) 

 

  Satuan RKL merupakan fase akhir kegiatan erupsi Gunung Ratai. 

Kubah lava ini mengisi kawah di puncak Gunung Ratai. Mengingat 

aksesnya sulit karena kawah ini terletak di kawasan hutan konservasi, 

maka penentuan komposisi lava (RKL) ini diasumsikan sebagai 

komposisi umum kubah lava, yaitu andesit hingga dasit (Gafoer dkk, 

1993). 

 

4. Endapan Permukaan 

 

Adapun endapan permukaan yang meliputi adalah sebagai berikut: 

 

 Endapan Lahar (LH) 

 

Endapan LH tersebar sangat luas di sebelah barat laut, utara, hingga timur 

laut daerah penyelidikan. Sebagian sebaran endapan lahar ini berasosiasi 

dan menutup sebaran endapan debris (ED). Berdasarkan hasil analisis 

mikroskopis menunjukkan bahwa komposisi endapan LH dari jenis tufa 

kristal berwarna hijau kecoklatan. 

 

 Aluvium (Al) 

 

Endapan permukaan Al merupakan satuan batuan termuda di daerah 

penyelidikan, membentuk morfologi pedataran yang tersebar luas di sisi 

barat laut peta, sedikit di dekat pantai timur Lampung Selatan. Endapan 

Al memperlihatkan warna yang bervariasi mulai dari abu-abu, coklat 

keputih-putihan sampai coklat kehitaman, terdiri dari material vulkanik, 

pasir, fragmen-fragmen batuan beku, batuan sedimen, dan fragmen-

fragmen batuan metamorf. 
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1.3. Struktur Sesar Way Ratai 

 

Struktur sesar di lapangan panas bumi Way Ratai dan sekitarnya didominasi 

oleh struktur sesar berarah barat laut- tenggara dan timur laut-barat daya yang 

diduga kuat sebagai sesar normal. Di samping kedua struktur sesar normal 

yang disebutkan di atas, daerah penyelidikan juga dicirikan oleh kelurusan-

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

tenggara. Kelurusan-kelurusan (lineaments) hadir cukup banyak, terutama 

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

penyelidikan. 

 

Mekanisme pembentukan sesar normal diakibatkan oleh gaya tarik 

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

itu, kehadirannya dianggap penting sebab dapat menyebabkan tingginya 

permeabilitas batuan di zona reservoar panas bumi Way Ratai. Khususnya 

untuk struktur sesar normal berarah timur laut-barat daya, sesar normal berarah 

barat laut-tenggara dan kelurusan-kelurusan yang diperkirakan mempengaruhi 

zona prospek panas bumi di Way Ratai. 

 

Berikut ini penjelasan secara rinci mengenai struktur sesar yang ada di 

lapangan panas bumi Way Ratai. 

 

1. Sesar normal berarah barat laut-tenggara 

Terutama berada di sekitar puncak, atau sedikit di utara Gunung Betung dan 

di sebelah selatan-tenggara kawah puncak Gunung Ratai. Pergerakan relatif 

dari kedua sesar normal di sekitar puncak Gunung Betung tampak berbeda, 

yaitu satu diantaranya memperlihatkan block timur laut relatif turun 

terhadap block tenggara. Kedua sesar normal barat laut-tenggara di sekitar 

puncak Gunung Betung ini membentuk struktur graben. Sedangkan sesar 

normal berarah barat laut-tenggara di sekitar puncak Gunung Ratai 

memperlihatkan block timur laut yang relatif turun terhadap block barat 

daya. Struktur sesar normal yang berarah barat laut-tenggara lainnya 
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(relatif kecil), terdapat di sisi tenggara, selatan, barat daya dan barat 

daerah penyelidikan. Pergerakan sesar normal yang kecil-kecil ini sangat 

beragam, pada block timur laut relatif turun terhadap block barat daya, 

dan sebaliknya. Block barat daya relatif turun terhadap block timur laut. 

Sebagai tambahan, satu pasang struktur sesar normal yang berarah barat 

laut–tenggara di kaki tenggara Gunung Ratai membentuk struktur graben. 

 

2. Sesar normal berarah timur laut-barat daya 

 

Terutama dicirikan oleh dua struktur sesar normal, yaitu yang pertama 

memotong puncak kawah Gunung Betung, sedangkan yang kedua di 

kaki tenggara Gunung Betung. Pergerakan relatif dari kedua sesar normal 

ini yaitu block timur laut relatif turun terhadap block tenggara. Kedua 

sesar normal timur laut-barat daya ini membentuk step fault. 

Struktur sesar normal yang berarah timur laut-barat daya lainnya tampak 

relatif pendek, terdapat di sisi timur, tenggara, selatan dan barat daerah 

penyelidikan. Pergerakan sesar normal yang kecil-kecil ini sangat 

beragam, ada yang block barat laut relatif turun terhadap block tenggara, 

dan sebaliknya ada yang block tenggara relatif turun terhadap block barat 

laut. 

 

1.4. Geomorfologi Way Ratai 

  

Lapangan panas bumi Way Ratai berada di dalam lingkungan komplek 

gunung api yang memiliki dua kerucut gunung api berdampingan, yaitu 

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

laut. Pembentukan bentang alam komplek gunung api yang mendasari 

pembentukan sistem panas bumi daerah Way Ratai dipengaruhi oleh proses 

endogen dan eksogen yang terjadi selama zaman Kuarter. Proses endogen 

berasal dari dinamika gunung api Ratai dan Betung, serta tektonik regional 

yang berpengaruh di kawasan tersebut. 
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Sementara itu, proses eksogen merupakan proses hidrosfer yang diakibatkan 

oleh erosi permukaan bumi. Kedua proses alam ini pada akhirnya 

menghasilkan suatu bentang alam berupa perbukitan dan dataran. 

 

Masing-masing bentang alam dikelompokkan berdasarkan karakteristik 

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

tekstur dan pola aliran sungai. Berdasarkan parameter tersebut, morfologi 

Way Ratai dan sekitarnya dikelompokan menjadi tujuh satuan morfologi, 

yaitu morfologi kubah lava, perbukitan bertekstur kasar, perbukitan 

bertekstur halus, perbukitan tua, pedataran bergelombang lemah, pedataran 

landai, dan perbukitan terisolir. 

 

1.5. Penelitian Terdahulu 

 

Thompson (1982) telah mengungkapkan bahwa berdasarkan persamaan 

homogenitas Euler untuk memperkirakan kedalaman satu profil anomali. 

Reid (1990) melakukan generalisasi dekonvolusi Euler pada data yang di 

grid untuk mengetahui letak dan kedalaman sumber anomali.  

 

Menurut Efendi dkk (2018), metode dekonvolusi Euler dapat digunakan 

untuk mengestimasi letak dan kedalaman sumber anomali magnetik serta 

mengidentifikasi struktur-struktur geologi yang tertanam di daerah lembah 

Bada Poso, Sulawesi Tengah. Hasil interpretasi menunjukkan bahwa lokasi 

studi teridentifikasi struktur geologi berupa sesar, kontak dan sill. 

Kedalaman sumber anomali dengan geometri berupa sesar antara 23 - 102 

meter yang memanjang utara selatan dan bersesuaian. Struktur geologi 

berupa sill menyebar di daerah penelitian dengan kedalaman antara 35-78 

meter. 

 

Menurut Handyarso dan Mauluda (2018), metode dekonvolusi Euler 

merupakan salah satu metode estimasi kedalaman sumber anomali pada data 

gayaberat. Pada penelitian ini metode dekonvolusi Euler diterapkan pada 

data sintetik dan data lapangan di Cekungan Bintuni (daerah Mogoi, Papua 
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Barat). Pada data sintetik memberikan solusi kedalaman yang sesuai dengan 

model bawah permukaan. Penerapan metode dekonvolusi Euler pada data 

lapangan menghasilkan anomali antiklin dengan kelurusan tenggara-barat 

laut pada 2513.95 m dan kedalaman anomali antiklin dengan kelurusan 

barat daya-timur laut pada 2860.31 m. 

 

Menurut Safira (2020), metode dekonvolusi Euler merupakan salah satu 

metode untuk mengestimasi kedalaman sumber anomali pada data 

gayaberat. Daerah penelitian berada pada Cekungan Sumatera Tengah. 

Pada data CBA dilakukan proses overlay dengan peta HGM dan peta 

basement untuk melihat adanya batas anomali dan memperkirakan 

kedalaman basement. Batas anomali berupa patahan yang berarah barat 

laut-tenggara. Untuk mendapat kedalaman basement dilakukan metode 

dekonvolusi Euler, dan didapatkan kedalaman top basement berada pada 

rentang 2000 meter. Hal ini berkaitan dengan besarnya window dan struktur 

indeks yang digunakan. Selanjutnya validasi dengan data well dan peta top 

basement daerah penelitian. Hasil akhir metode Euler deconvolution 

dengan korelasi data well memperlihatkan tingkat keakuratan kedalaman 

55% sampai 95%..
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III. TEORI DASAR 

  

 

3.1. Konsep Magnetik 

 

Metode magnet pada dasarnya lebih kompleks. Hal ini karena sifat dari 

medan magnet adalah dipole, selain itu peta magnetik biasanya banyak 

menampilkan anomali lokal sehingga perlu kajian lebih dalam 

melakukan interpretasi. Perputaran inti bumi yang bersifat cair membuat 

bumi memiliki sifat magnetik sehingga menjadi dasar pada metode 

geomagnetik. Variasi medan magnet struktur mineral serta regional struktur, 

dan metode magnetis adalah teknik eksplorasi geofisika yang paling 

serbaguna. Namun, seperti semua metode potensial, metode magnetik 

memiliki kekurangan pada keunikan interpretasi (Telford dkk., 1990). 

 

Gaya magnet yang ditimbulkan oleh dua kutub terpisah oleh jarak (r) dan 

memiliki muatan masing-masing 𝑝1 dan 𝑝2, diberikan oleh (Telford dkk., 

1990). 

𝐹 ⃑⃑  ⃑ =
1

𝜇𝑜

𝑝1𝑝2

𝑟2
�̂� 

(1) 

Dimana: 

𝐹 ⃑⃑  ⃑: Gaya Coulomb 

𝑝1𝑝2 : Kuat Kutub 

�̂� : Vektor satuan 

𝑟 : Jarak antara kutub 

𝜇𝑜 : Permeabilitas medium 

 

  

Kekuatan medan magnet disebut juga intensitas medan magnet, bagian dari 

medan magnet pada suatu material yang timbul dari arus eksternal dinyatakan 

sebagai vektor H dan diukur dalam satuan (Am-1). Dapat dituliskan sebagai 
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berikut: 

𝐻 ⃑⃑⃑⃑ =
𝑚

𝜇𝑟2
�̂� 

Dimana: 

𝐻 ⃑⃑⃑⃑  : Kuat medan magnet 

𝑚 : Nilai kutub yang terukur oleh alat 

�̂� : Vektor satuan 

𝑟 : Jarak antara kutub 

𝜇𝑜 : Permeabilitas medium 

(2) 

 

Momen magnetik magnet adalah besaran yang menentukan gaya yang dapat 

diberikan magnet pada arus listrik dan torsi yang akan diberikan medan 

magnet. Terdapat dua kutub (+m dan –m) yang dipisahkan oleh I, maka dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

𝑀 ⃑⃑⃑⃑ = 𝑙𝑚�̂� 

Dimana: 

𝑀 ⃑⃑⃑⃑  : Momen magnet 

𝑚 : Kutub magnet 

�̂� : Arah unit vektor 

𝑙 : Jarak antara dua kutub 

(3) 

 

Intensitas magnet adalah besaran vektor yang berkaitan dengan kondisi di 

setiap titik di bawah pengaruh magnet (seperti magnet, arus listrik, atau 

gelombang elektromagnetik) yang diukur dengan gaya. 

𝐼 ⃑⃑ =
𝑀 ⃑⃑⃑⃑ 

𝑣
 

Dimana: 

𝐼 ⃑⃑  : Intensitas magnet 

�⃑⃑�  : Momen magnetik 

𝑣 : volume 

(4) 
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Medan magnet induksi yang terukur dituliskan dalam persamaan (Telford 

dkk, 1990): 

�⃑� = 𝜇𝑜(�⃑⃑� + �⃑⃑� ) 

Dimana: 

𝜇𝑜 : Permeabiliitas magnet 

�⃑⃑�  : Kuat medan magnet 

�⃑⃑�  : Intensitas magnet 

�⃑�  : Medan magnet induksi 

(5) 

 

H dan M memiliki arah yang sama, B adalah tesla = 1 newton/ampere meter 

= 1Wb/m2 (Telford dkk., 1990). 

 

3.2. Pengolahan Magnetik 

 

Untuk memperoleh nilai total magnetic intensity (TMI) perlu dilakukan 

koreksi nilai magnetik total hasil dari pengukuran pada tiap titik lokasi 

pengukuran yang mencakup koreksi harian, koreksi IGRF dan koreksi 

topografi. Koreksi harian (diurnal correction) merupakan penyimpangan 

nilai magnetik bumi akibat adanya perbedaan waktu pada saat melakukan 

pengukuran data magnetik di setiap titik lokasi pengukuran dan efek radiasi 

matahari dalam satu hari. Apabila nilai variasi harian negatif, maka koreksi 

harian dilakukan dengan menambahkan nilai variasi harian yang terekam 

pada waktu tertentu terhadap data magnetik yang dilakukan koreksi. 

Sebaliknya apabila variasi harian bernilai positif, maka koreksinya 

dilakukan dengan mengurangkan nilai variasi harian yang terekam pada 

waktu tertentu terhadap data magnetik yang dikoreksi, dapat dituliskan 

dalam persamaan: 

∆𝐻 = 𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ± ∆𝐻ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 

Dimana: 

∆𝐻 : Nilai medan magnet 

𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : Medan magnet total 

∆𝐻ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 : Nilai medan magnet harian 

(6) 
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Koreksi IGRF merupakan nilai medan magnet utama bumi. Jika nilai medan 

magnet luar dihilangkan dengan koreksi harian, maka nilai medan magnet 

utama dihilangkan dengan koreksi IGRF. Koreksi IGRF dilakukan dengan 

mengurangkan nilai IGRF terhadap nilai medan magnetik total yang telah 

terkoreksi harian pada setiap titik pengukuran pada posisi geografis yang 

sesuai. Persamaan koreksinya (setelah dikoreksi harian) dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

∆𝐻 = 𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ± ∆𝐻ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 ± Ho  

Dimana  

Ho : IGRF 

∆𝐻 : Nilai medan magnet 

𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : Medan magnet total 

∆𝐻ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 : Nilai medan magnet harian 

(7) 

 

Secara garis besar anomali medan magnetik disebabkan oleh medan 

magnetik remanen dan medan magnetik induksi. Medan magnet remanen 

mempunyai peranan yang besar terhadap magnetisasi batuan yaitu pada 

besar dan arah medan magnetnya. Anomali yang diperoleh dari survei 

merupakan hasil gabungan medan magnetik remanen dan induksi, bila arah 

medan magnet remanen sama dengan arah medan magnet induksi maka 

anomalinya bertambah besar sehingga dalam pengukuran medan magnet 

berlaku persamaan: 

∆𝑇 = 𝑇𝑜𝑏𝑠 − 𝑇𝑖𝑔𝑟𝑓 − 𝑇𝑣ℎ 

Dimana: 

∆𝑇 : Anomali medan magnet total 

𝑇𝑜𝑏𝑠 : Medan magnet terukur 

𝑇𝑖𝑔𝑟𝑓 : Medan magnet utama bumi  

𝑇𝑉𝐻 : Medan magnet variasi harian 

(8) 

 

Berdasarkan sifat medan magnet bumi dan sifat kemagnetan bahan 

pembentuk batuan, maka bentuk medan magnet anomali yang ditimbulkan 
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oleh benda, penyebabnya tergantung pada inklinasi medan magnet bumi di 

sekitar benda penyebab, geometri dari benda penyebab anomali magnetik, 

kecenderungan arah dipole magnet di dalam benda penyebab dan orientasi 

arah dipole magnet benda penyebab terhadap arah medan bumi. 

 

3.3. Forward Modelling 

 

Forward modelling adalah suatu metode interpretasi yang digunakan untuk 

memperkirakan bentuk bawah permukaan dengan membuat model benda 

geologi bawah permukaan, dengan parameter-parameter yang telah 

ditentukan sebelumnya. Perhitungan anomali dari model yang dibuat 

kemudian dibandingkan dengan anomali magnetik terukur yang telah 

diperoleh dari data magnetik. Prinsip dari forward modelling adalah 

meminimumkan selisih antara anomali model yang dibuat dengan anomali 

magnetik terukur untuk mengurangi ambiguitas. Forward modelling dapat 

dibuat dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi. Pada saat melakukan 

interpretasi, kita mencari model yang menghasilkan respon yang cocok 

dengan data pengamatan atau data lapangan. Sehingga diharapkan kondisi 

model bisa mendekati model yang sebenarnya. Forward modelling dilakukan 

dengan trial and error. Trial and error adalah proses coba-coba untuk 

memperoleh kesesuaian antara data teoritis dengan data lapangan (Grandis, 

2009). 

 

3.4. Euler Dekonvolusi 

 

Dekonvolusi Euler pertama kali dikembangkan oleh Thompson, 1982 dan 

kemudian dikembangkan oleh Reid dkk, 1990 dan banyak lainnya. Hal ini 

disebabkan karena kesederhanaan implementasi dan penggunaannya yang 

luar biasa, menjadikannya pilihan untuk interpretasi awal yang cepat. 

Dalam banyak kasus, peta gravitasi dan data magnetik (dan transformasi 

nya) memberikan hasil batasan yang baik pada lokasi horizontal sumber 

anomali. Dekonvolusi Euler menambahkan dimensi tambahan pada 

interpretasi. Euler Dekonvolusi Ini memperkirakan satu set titik (x, y, z) 
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yang idealnya berada di dalam sumber anomali. Dekonvolusi Euler 

membutuhkan turunan x, y, dan z dari data dan parameter yang disebut 

indeks struktural (SI). SI adalah bilangan bulat yang terkait dengan 

homogenitas bidang potensial dan bervariasi untuk berbagai bidang dan 

jenis sumber (Stavrev dan Reid, 2007). 

 

Dari 3 koordinat cartesian x,y, dan z dinyatakan sebagai 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) bidang 

pengamatan dianggap dengan bidang di mana z = 0, dan positif z berarti 

menurun ke bawah dengan kesepakatan sumbu titik x ke utara, dan sumbu 

titik y ke timur (Thompson, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penerapan Metode Euler Deconvolution 

 

Misalkan 𝑓 adalah fungsi dari tiga koordinat dan ditulis sebagai 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧). 

Fungsi 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) dikatakan homogen dengan derajat n (homogeneous of 
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degree n) jika: 

𝑓(𝑡𝑥, 𝑡𝑦, 𝑡𝑧) = 𝑡𝑛𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) (9) 

  

Selain itu, dapat ditunjukkan bahwa jika 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) yang homogen juga 

memenuhi persamaan berikut: 

𝑥
𝜕𝑓

𝜕𝑥
+ 𝑦

𝜕𝑓

𝜕𝑦
+ 𝑧

𝜕𝑓

𝜕𝑧
= 𝑛𝑓 

(10) 

 

Persamaan diferensial parsial ini dikenal sebagai persamaan homogenitas 

Euler atau sebagai persamaan Euler (Thompson, 1982). Untuk (𝑥, 𝑦, 𝑧) 

memiliki bentuk fungsional umum: 

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝐺

𝑟𝑁
 

(11) 

 

Dimana 𝑟 = (𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2)1/2, dan N = 1, 2, 3, dst. G tidak bergantung pada 

xyz. Terlihat bahwa berdasarkan persamaan (9), persamaan (11) diatas 

adalah persamaan Euler homogen dengan derajat 𝑛 = −𝑁. Dimana 

persamaan (11) merupakan bentuk persamaan dari respon medan sumber 

magnetik. 

 

Pertimbangkan sumber titik (massa titik, dipol magnet) yang terletak di titik 

𝑥𝑜, 𝑦𝑜, 𝑧𝑜 relatif terhadap bidang pengukuran z, dan z bernilai positif pada 

arah ke bawah, dengan sumbu-x berarah ke utara dan sumbu-y berarah ke 

timur. Maka, intensitas magnet total menjadi bentuk: 

∆𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑓[(𝑥 − 𝑥𝑜), (𝑦 − 𝑦𝑜), (𝑧 − 𝑧𝑜)] (12) 

 

Persamaan Euler pada bentuk fungsi di atas dapat dituliskan sebagai berikut: 

(𝑥 − 𝑥𝑜)
𝜕∆𝑇

𝜕𝑥
+ (𝑦 − 𝑦𝑜)

𝜕∆𝑇

𝜕𝑦
+ (𝑧 − 𝑧𝑜)

𝜕∆𝑇

𝜕𝑧
= −𝑁∆𝑇 

(13) 

 

Kemudian solusi persamaan Euler 3-D setelah mempertimbangkan IGRF 

pada koordinat (x, y, z) dituliskan kembali sebagai:  



25 
 

 

(𝑥 − 𝑥𝑜)
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ (𝑦 − 𝑦𝑜)

𝜕𝑇

𝜕𝑦
+ (𝑧 − 𝑧𝑜)

𝜕𝑇

𝜕𝑧
= 𝑁(𝐵 − 𝑇) 

(14) 

 

Dimana (𝑥𝑜, 𝑦𝑜, 𝑧𝑜) adalah koordinat sumber anomali, 𝑇 medan magnetik 

total yang dideteksi pada (𝑥, 𝑦, 𝑧). B medan regional dan N menunjukkan 

struktur indeks (Bournas dkk, 2003). 
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IV. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

4.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Tempat dan waktu penelitian ini adalah: 

Tanggal : 1 Agustus 2021 s.d. 3 Juli 2022 

Tempat : Laboratorium Teknik Geofisika Universitas Lampung,  

                   Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng, Rajabasa,  

                   Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung,   

                   Lampung 35142. 

 

4.2. Alat dan Bahan  

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Laptop. 

2. Data Magnetik. 

3. Microsoft Excel 2016. 

4. Mag3dc. 

5. Arcgis 10.3. 

6. Oasis Montaj 10.3. 
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4.3. Jadwal Kegiatan 

 

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1: 

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian. 

N

o 
Kegiatan 

Ags Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jul 

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 2 3 4 1 2 3 4 1 

1 
Studi 

Literatrur                                                     
                 

2 
Pengolahan 

Data                                                     
                 

3 

Penyusunan 

Laporan 

Usul                                                     

                 

4 

Bimbingan 

Dan 

Seminar 

Usul                                                    

                 

5 
Penyusunan 

Skripsi                                                     
                 

6 
Revisi Dan 

Bimbingan                                                     
                 

7 
Seminar 

Hasil                                                     
                 

8 
Revisi Dan 

Persiapan                                                      
               

9 
Sidang 

Kompre                                                     
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4.5.    Prosedur penelitian 

          Adapun alur yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai        

berikut: 

 

4.4.1. Persiapan data  

 

Pada tahap ini, hal yang perlu dipersiapkan adalah data magnetik yang 

merupakan data penelitian yang akan dilakukan pengolahan, selain itu 

diperlukan studi literatur terkait penelitian untuk menambahkan informasi 

dan keakuratan dalam pengolahan data 

 

4.4.2. Pengolahan data  

Data yang digunakan pada pengolahan data terdiri dari data sintetik dan data 

magnetik. Data sintetik didapatkan dari model 1a dan 1b yang kemudian 

dilakukan forward modelling untuk mendapatkan data dalam bentuk format 

.txt, data tersebut kemudian dilakukan konversi dalam bentuk format .xls 

sebelum dilakukan pengolahan di software oasis. Selanjutnya data sintetik 

yang telah didapatkan dilakukan Euler deconvolution pada software oasis 

untuk mendapatkan solusi kedalaman yang sesuai dengan model yang telah 

ditentukan. Dari data sintetik didapatkan parameter-parameter berdasarkan 

model. Setelah didapatkan parameter tersebut, dilanjutkan dengan melakukan 

pengolahan data magnetik. Data magnetik yang didapatkan perlu dilakukan 

koreksi terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai anomali magnetik yang telah 

terkoreksi. Setelah itu dilakukan kriging data pada software oasis dan 

didapatkan peta kontur anomali. Kemudian peta kontur tersebut dilakukan 

filter Reduce to Pole dan Upward Continuation. Hasil yang didapatkan adalah 

anomali regional dan anomali residual. Selanjutnya, kontur anomali residual 

akan dilakukan Euler dekonvolusi berdasarkan parameter yang telah 

didapatkan pada pengolahan data sintetik sehingga akan didapatkan solusi 

kedalaman bawah permukaan yang sesuai dengan data penelitian. 
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4.4.3. Hasil pengolahan data  

 

Berdasarkan hasil pengolahan yang telah dilakukan didapatkan persebaran 

sumber anomali magnetik berupa kedalaman dalam satuan meter (m) 

berdasarkan parameter yang telah ditentukan kemudian dilakukan analisis 

dan interpretasi terkait sumber anomali magnetik daerah penelitian. 
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4.5.    Diagram Alir 

Adapun diagram alir dalam penelitian ini adalah seperti pada Gambar 4. 

berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 4. Diagram alir

Forward Modelling 

Model 1a, 1b 

Mulai 

Data Magnetik 

Kriging Data 

Data Sintetik 

Anomali Total 

Euler Dekonvolusi 

Reduce to Pole 

Upward Continuation 

Anomali Residual  Anomali Regional 

Pengolahan Euler Best Method 

Hasil  

Interpretasi 

Selesai 

  

Studi Literatur Peta Geologi Regional 



 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan pada penelitian 

ini dapat didimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan parameter yang telah dilakukan pada data sintetik 

menunjukkan respon yang dihasilkan dari solusi Euler berdasarkan 

parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian Penerapan 

dekonvolusi Euler pada data magnetik akan memberikan informasi 

mengenai posisi sumber anomali serta geometri. Parameter yang 

digunakan dalam pengolahan berupa struktur indeks, max depth tolerance 

dan window size. Struktur indeks ini dipilih berdasarkan geometri atau 

model sumber anomali. Geometri sumber anomali pada penelitian ini 

berupa struktur geologi dengan struktur indeks 1. Window size sebesar 20, 

mempengaruhi solusi Euler serta persebaran kedalaman yang akan di 

dapatkan. Kemudian window depth tolerance 10% mempengaruhi model 

dan perkiraan nilai kedalaman, dimana semakin kecil window depth 

tolerance maka kedalaman yang didapatkan semakin besar. Sehingga 

berdasarkan parameter tersebut menghasilkan hasil yang sesuai dengan 

daerah penelitian. 

 

2. Metode Euler merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan 

estimasi dan geometri kedalaman sumber anomali pada daerah penelitian. 

Penggunaaan metode ini dapat menggambarkan keberadaan dari struktur 

geologi berupa sill ataupun dyke yang berada didaerah penelitian dengan 

kedalaman kurang dari 1 km di bawah permukaan tanah 

.
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6.2 Saran 

Adapun saran dari penelitian ini adalah: 

1. Data hasil penelitian yang didapatkan dapat dikorelasikan dengan data gaya 

berat daerah Way Ratai sebagai data pembanding. 

2. Penerapan metode Euler Deconvolution dapat menggunakan orde 

fraksional untuk mendapatkan untuk menampilkan penajaman anomali 

yang lebih baik dan akurat. 
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