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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Gayaberat merupakan salah satu metoda geofisika yang dapat digunakan untuk 

mengetahui struktur geologi bawah permukaan bumi. Metoda ini didasarkan 

pada variasi medan gravitasi bumi karena adanya perbedaan densitas (rapat 

massa) antar batuan dibawah permukaan. Dengan adanya perbedaan nilai 

densitas ini akan menimbulkan anomali dari sebuah struktur seperti sesar. 

Oleh karena itu, diharapkan metoda ini dapat digunakan untuk memodelkan 

bentuk struktur geologi bawah permukaan pada daerah penelitian. Pada 

penelitian ini penulis mencoba untuk memodelkan struktur geologi bawah 

permukaan secara forward modelling. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Membuat model sintetik  dari sesar turun dan sesar naik untuk mengetahui            

anomali gayaberatnya 

2. Menggunakan Teknik Gradien dari anomali gaya berat sintetik model 

untuk analisis jenis sesar. 

3. Mengaplikasikan hasil analisis teknik gradien dari sintetik model pada real 

data pengukuran sesar Panjang, Lampung Selatan, Lampung. 
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C. Batasan Masalah 

 

 

Dalam penelitian ini, dibuat model sintetik sesar naik 10°, 20°, 25°, 30°, 45°, 

60°, 90° dan sesar turun dengan sudut 30°, 45°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°. Dari 

masing-masing model tersebut dihitung nilai anomaly gayaberat menggunakan 

metode forward modeling dibantu dengan software Grav3D. Anomali 

gayaberat yang telah diperoleh, dibuat penampang 1D untuk melakukan teknik 

gradient dan menganalisis masing-masing model terhadap sudut, anomali, dan 

gradientnya.  

Teknik gradient yang digunakan adalah gradient horizontal dan gradient 

vertical. Dimana pada gradien horizontal digunakan First Horizontal 

Derivative (FHD) dan Second Horizontal Derivative (SHD). Sedangkan untuk 

gradient vertical digunakan Second Vertical Derivative (SVD) sebagai negative 

dari SHD (SVD = -SHD) 

Dengan analisis dari sintetik model, karakteristik dari sintetik sesar tersebut 

diaplikasikan dalam data pengukuran sesar Panjang, Lampung Selatan, 

Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran respon sesar terhadap 

anomali gayaberat yang ditimbulkan. Dari analisis data dan teknik gradient 

dibuat sebuah karakteristik sesar. Dengan asumsi model model sesar pada data 

pengukuran memiliki model yang mirip dengan sintetik model. Maka 

keberadaan dan identifikasi sesar akan dapat diketahui. 


