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ABSTRAK 

 

 

IDENTIFIKASI PROSPEK RESERVOIR PANASBUMI BERDASARKAN 

PEMODELAN INVERSI DATA GAYABERAT 

 

 

Oleh   

MIA KURNIASIH 

 

 

 

Lokasi penilitian-berada pada daerah Bora yang terletak di sisi selatan Kota Palu 

dengan ibukota provinsi Sulawesi Tengah,dimana daerah prospek panas bumi Bora 

merupakan salah satu daerah prospek-yang berada di daerah Non-Vulkanik yang 

terdiri dari batuan metamorf, intrusi granit, sedimen dan endapan permukaan. 

Struktur utama dalam pembentukan panas bumi Bora adalah sesar Palu-Koro yang 

relative berarah baratlaut-tenggara dengan-pergerakan mengiri. Analisis struktur 

bawah permukaan menggunakan metode gaya berat dengan analisis derivative 

sedangkan untuk membuat model 3D menggunakan inverse modelling. Dari hasil 

yang diperoleh terhadap slicing 4 lintasan anomali residual daerah penelitian 

menunjukkan adanya struktur patahan dan-model 3D menunjukkan zona reservoir 

berada pada kedalaman 600 meter. 

 

Kata Kunci : Analisis Derivative, Model 3D 
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ABSTRACT 

 

 

 

IDENTIFICATION OF GEOTHERMAL RESERVOIR PROSPECTS 

BASED ON GRAVITY DATA INVERSION MODELING 

 

 

BY 

 

MIA KURNIASIH 

 

 

The research-located at the Bora-area which is located on the south side of Palu 

City with the provincial capital of Central Sulawesi, where the Bora geothermal 

prospect area is one of the prospect areas in a non-volcanic area consisting of 

metamorphic rocks, intrusive granite, sediments and surface deposits. The main 

structure of Bora geothermal formation is the-Palu-Koro fault which is relatively 

northwest-southeast with a movement to the left. Analysis of the subsurface 

structure using the gravity method with derivative analysis while creating a 3D 

model using reverse modeling. From the results of slicing 4 residual anomaly paths 

in the study area, it shows the presence of a fault-structure and the 3D model shows 

the reservoir zone is at a depth of 600 meters. 

  

Keywords : Derivative Analysis, 3D Model 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Sistem panasbumi merupakan istilah umum yang biasa digunakan untuk 

mendeskripsikan transfer panas secara alamiah di kerak bumi, umumnya panas 

ditransportasikan dari sumber panas ke permukaan bumi (Hochstein dan Browne, 

2000). Energi-panas bumi merupakan energi yang tersimpan-dalam bentuk air 

panas maupun uap pada-kondisi geologi tertentu dengan kedalaman beberapa 

kilometer didalam kerak bumi. Panas bumi-merupakan energi yang ramah 

lingkungan, sehingga energi ini merupakan energi yang harus terus ditingkatkan 

bahkan diharapkan dapat menjadi pembangkit listrik yang besar di Indonesia. Di 

indonesia pada tahun 2015, telah teridentifikasi sebanyak 234 lokasi panas bumi 

dengan total energi sekitar-29-Gwe, sebagian besar penyebaran lokasi panas bumi 

berada di sepanjang jalur vulkanik yang membentang dari Sumatera, Jawa, Bali, 

Nusa Tenggara, Kepulauan Banda hingga Sulawesi bagian utara. Dari semua lokasi 

yang telah teridentifikasi, sebanyak 35% diantaranya berasosiasi dengan 

lingkungan non-vulkanik. Panas bumi non-vulkanik-sebagian besar terdapat di 

pulau Sulawesi bagian selatan dan-tengah. Jenis panas bumi ini juga ditemukan di 

Pulau Kalimantan, Pulau Bangka-Belitung, dan di wilayah lain di luar wilayah jalur 

vulkanik. Berdasarkan data dari badan geologi, Pulau Sulawesi memiliki 87 titik 

lokasi panas bumi yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satunya-daerah 

penelitian kali ini, yaitu daerah Bora, Sulawesi Tengah. 
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Eksplorasi-dan eksploitasi panasbumi menjadi listrik membutuhkan investasi yang 

sangat besar. Salah-satu komponen biaya yang paling besar adalah pada komponen 

pengeboran sumur produksi. Maka dari itu dilakukan usaha-usaha untuk 

meningkatkan rasio sukses pengeboran yaitu dengan mengetahui struktur bawah 

permukaan dan reservoir panasbumi-secara baik. Eksplorasi sumberdaya 

panasbumi pada lokasi prospek panasbumi dengan menggunakan beberapa metode 

baik-geologi, geokimia dan geofisika sehingga dapat diketahui potensi dan lokasi 

reservoir dari prospek panasbumi tersebut (Karyanto, 2002). 

 

Pada penelitian kali ini menggunakan metode gaya berat, karena metode gaya berat 

didasarkan adanya perbedaan medan-gravitasi akibat dari perbedaan rapat massa 

batuan penyusun bawah permukaan bumi. Data percepatan-gravitasi yang didapat 

selama-pengukuran diolah menjadi anomali percepatan gravitasi-bumi. Dari hasil 

pengolahan data tersebut dapat diketahui perbedaan rapat massa batuan. Data 

tersebut nantinya digunakan untuk menentukan struktur dasar dan patahan geologi 

bawah permukaan yang mungkin menjadi jalur keluar fluida panasbumi di daerah 

penelitian. Maka dari itu diperlukannya penelitian lanjutan untuk-diketahui struktur 

bawah permukaan yang kemudian digunakan untuk mengetahui sebaran reservoir 

dan-sumber panas di daerah Lapangan Panasbumi Bora, Sulawesi Tengah 

berdasarkan hasil survei gravitasi. Penggunan metode gaya berat dalam 

menganalisa densitas dianggap tepat dikarenakan Metode gaya berat memiliki 

respon yang baik terhadap perbedaan densitas batuan bawah permukann. Metode 

gaya berat akan merekam kontras densitas antara reservoir dengan batuan 

sekitarnya, serta kontras densitas antara sumber panas dan batuan sekitarnya. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi struktur patahan daerah penelitian berdasarkan analisis 

derivative pada anomali bouguer lengkap 
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2. Mendapatkan model struktur bawah-permukaan berdasarkan pemodelan 3D 

anomali bouguer. 

3. Menentukan daerah reservoir panasbumi berdasarkan analisis data gaya 

berat dan data geologi. 

 

1.3. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data anomali 

bouguer dari PSDMBP yang sudah dilakukan-koreksi gaya berat. 

2. Proses pemisahan anomali regional dan anomali residual dilakukan dengan 

moving average dengan menerapkan analisis derivative untuk 

mengidentifikasi struktur patahan daerah penelitian. 

3. Pemodelan pada penelitian ini dilakukan-dengan menggunakan inverse 

modelling (3D). 

4. Penentuan daerah prospek panas bumi dapat dilakukan dengan melakukan 

overlay dan analisa data gaya berat dan data geologi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Lokasi Penelitian 

 

i 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian (Modifikasi dari Peta Badan Informasi 

Geospasial) 

Adapun koordinat wilayah penelitian ini berada pada 119o 54′ 0″- 119o 55′ 30″ BT 

dan 1o 1′ 30″ - 1o 3′ 0″ LS. Luas wilayah daratan Sigi-adalah 5.196,02-Km2 atau 

sekitar 7,64% dari total luas-daratan Sulawesi Tengah. 

PETA LOKASI PENELITIAN DAERAH 

BORA, SULAWESI TENGAH 
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2.2. Fisiologi Daerah Penelitian 

 

Secara geologi.pada daerah ini berada di lingkungan non-vulkanik yang terdiri dari 

batuan metamorf berumur Trias-Kapur (Mesozoikum), terobosan-yang berjenis 

granit berumur Tersier, batuan sedimen yang berumur kuarter dan endapan 

permukaan berupa alluvium yang prosesnya masih berlangsung hingga sekarang 

(Gambar 2).  

 

Manifestasi panas bumi di Desa Bora disebabkan adanya Sesar Palu-Koro. Patahan 

ini ditemukan di bagian selatan Sulawesi berarah barat-laut hingga tenggara. 

Patahan Sesar Palu-Koro terjadi karena melewati Kota Palu dan Sungai Koro. Di 

darat, patahan ini dicirikan adanya sesar yang pada dasarnya-datar, dengan lebar 

mencapai 5 km di sekitar Palu, dan temboknya-.mencapai-.ketinggian-.1.500-

2.000m.di.atas.dasar.lembah, sedangkan di laut dicirikan oleh-kelurusan tata 

letaknya, dasar kelurusan lereng laut yang terjal dan berakhir-disesar normal Poso. 

Stratigrafi batuan penyusun Desa Bora dan sekitarnya terdiri dari batuan yang 

paling muda sampai-yang paling tua terdiri dari batuan Alluvium (Qal), Sedimen 

(Qs),Granit Oloboju (Tgo), Granit salubi (Tgs), Filite (Kf), Granit Gneis (Trg) dan 

Secis (Trs) (Idral dan Mansoer, 2015). 

 

2.3. Litologi 

 

Berdasarkan pengamatan bentang alam serta analisis kemiringan lereng dari peta-

topografi, citra landsat-dan DEM (Digital Elevation Model). Morfologi daerah 

penelitian terdiri dari perbukitan terjal, perbukitan bergelombang dan dataran. 

Litologi penyusun daerah Bora-Pulu terdiri dari batuan sedimen, beku intrusi dan-

metamorf, berumur Pra-Tersier hingga Resen, adapun susunan stratigrafi-batuan 

dari mulai yang tertua hingga termuda sebagai berikut:  

a. Metamorf terdiri dari sekis, granit, gneiss, dan filit berumur Trias-Kapur 

atas. Batuan metamorf menjadi komponen dari batuan dasar (basement) dari 

tatanan geologi daerah ini. Batuan Intrusi batuan ini  didominasi oleh batuan
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granit-yang menerobos satuan batuan metamorf. Satuan ini termasuk dalam 

satuan granit salubi dan oloboju yang mempunyai-penyebaran yang luas. 

Dari hasil penarikan menunjukkan bahwa umur satuan ini-adalah Miosen 

Atas. 

b. Batuan Sedimen-terdiri dari perselingan batu pasir dengan konglomerat. 

Konglomerat tersusun oleh fragmen-fragmen lepas batuan metamorf-dan 

granit, berukuran kerikil-kerakal, menyudut tanggung sampai dengan 

membundar tanggung, terpilah buruk dengan massa dasar pasir. 

Kesebandingan-satuan pada peta geologi-regional (Sukido, dkk., 1993), 

batuan ini merupakan bagian dari formasi pakuli yang berumur-Plistosen.  

c. Alluvial salah satu endapan permukaan hasil rombakan batuan di 

permukaan yang sudah terbentuk-sebelumnya. Endapan ini terdiri dari 

material lepas berupa lempung, pasir, batuan metamorf dan bongkahan 

granit. 

d. Penyebaran batuan-di zona depresi Bora memanjang dari arah utara sampai 

selatan. Proses pengendapan-material masih berlangsung sampai sekarang.  

 

2.4. Struktur Geologi- 

 

Daerah-prospek panasbumi Bora, Sulawesi-Tengah berada di zona depresi sesar 

Palu Koro relatif berarah utara-selatan. Sifat sesar ini masih aktif dengan 

pergerakan berarah-mengiri (sinistral). Beberapa arah sesar yang terbentuk 

merupakan akibat dari pergerakan-sesar utama Palu-Koro antara lain Sesar Bora, 

Sesar Oloboju, Sesar Sidera, Sesar Pulu, Sesar Pakuli dengan arah  bervariasi 

dengan jenis sesar mendatar-dan sesar-normal. Keberadaan struktur-struktur 

geologi yang mengontrol-pemunculan sejumlah manifestasi panas bumi-

permukaan berupa mata air panas-dan tanah panas. Keberadaan-struktur geologi ini 

juga menyebabkan terjadinya zona-zona yang mempunyai permeabilitas-tinggi 

sehingga memungkinkan terbentuknya reservoir. 
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2.5. Manifestasi Panasbumi 

 

Secara umum manifestasi panasbumi permukaan di daerah penelitian terdiri dari 

mata air-panas, tanah-panas dan batuan-ubahan. Temperatur maksimum mata-air 

panas mencapai 94oC, yaitu di mata air panas Mapane, pH netral dan debit 0,9 

liter/det. Selain mata air panas hal yang menarik lagi adalah manifestasi panasbumi-

tanah panas serta batuan ubahan. Temperatur-tanah panas mencapai 100,6oC dan 

tersusun-oleh batuan-ubahan dengan komposisi mineral sekunder lempung 

(argillic). ----u-- 

 

Hasil-plotting pada diagram segi tiga Cl-SO4-HCO3, Na-K-Mg, dan Cl-Li-B yang 

memperlihatkan bahwa mata air panas daerah prospek Bora-Pulu didominasi tipe 

air panas-bikarbonat, beberapa mata air panas yang berlokasi di Bora mempunyai 

tipe-klorida (mature water) dengan-tingkat kesetimbangan partially equilibrium-

yang diasumsikan hasil dari sistem reservoir panas bumi. Untuk-hasil plotting pada-

diagram Cl-Li-B semua air panas memiliki konsentrasi boron yang relatif tinggi 

yang umumnya berasosiasi dengan-sistem panas bumi non-vulkanik. Isotop 

deuterium dan Oksigen-18 memperlihatkan adanya-proses interaksi antara fluida 

dari panasbumi dari-reservoir dengan batuan sekeliling-serta pencampuran dengan 

air meteorik, hal ini diperlihatkan dengan adanya shifting Oksigen-18-terhadap-

garis air meteorik. 

 

Pola-penyebaran merkuri (Hg) dalam-tanah di daerah Bora-terkonsentrasi di sekitar 

manifestasi panasbumi, sedangkan di-daerah Pulu konsentrasi-Hg menyebar 

memanjang mengikuti pola-struktur Palu-Koro. Hal ini memperkuat keberadaan-

struktur Palu-Koro yang-mengontrol sistem panasbumi di daerah penelitian. 

Perkiraan temperatur bawah permukaan menggunakan geotermometer SiO2 

(conductive-cooling) rata-rata berkisar antara 94–161°C, sedangkan menggunakan 

geotermometer-Na/K rata-rata berkisar antara 113-239°C yang menunjukkan 

temperatur tinggi. Mempertimbangkan-karakteristik kimia dari air panas seperti 

pH-normal, suhu permukaan yang tinggi serta kenampakan fisik manifestasi,
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maka penggunaan-geotermometer Na/K lebih representatif untuk pendugaan-

temperatur bawah permukaan yaitu-sebesar 220°C.  
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Gambar 2. Peta Geologi Daerah-Bora, Sulawesi Tengah (Modifikasi-Idral dan-Mansoer, 2015) 

PETA GEOLOGI 

DAERAH BORA, SULAWESI 

TENGAH 
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2.6.  Magnettotullurik Daerah Penelitian 

 

Metode magnetotellurik (MT)-salah satu dari metode-eksplorasi geofisika yang 

memanfaatkan medan elektromagnetik dari alam. Proses fisik yang cukup 

kompleks menimbulkan medan elektrimagnetik dengan spektrum frekuensi-lebar 

(10-5 Hz-104 Hz). Pada frekuensi kurang dari 1 Hz, partikel-partikel bermuatan 

listrik yang berasal dari solar wind mengalami interaksi dengan medan magnet 

permanen bumi-sehingga menyebabkan variasi medan EM. Variasi pada jangka 

frekuensi audio (audio frequency band, di atas 1 Hz) dapat disebabkan oleh-

aktivitas meteorologis seperti petir. Petir yang terjadi di suatu tempat menimbulkan 

gelombang elektromagnetik yang terperangkap antara ionosfer dan bumi dan 

menjalar mengitari bumi (Sulistio, 2018).  

 

 

Gambar 3. Penampang-Resistivitas W-E Dan N-S Dan Peta Resistivitas 

Bertahap Berdasarkan-Pengukuran MT (Idral dan Mansoer, 2015) 

 

Pada gambar-diatas menunjukkan dua variasi resistivitas-dengan arah Barat-Timur 

dan Utara-Selatan. Hal ini menunjukkan danya tiga lapisan yang berbeda pada 

cekungan Bora. .Pada bagian atas lapisan-terdapat resistivitas relatif rendah, 

kemudian-dibawahnya-terdapat lapisan dengan ketebalan 500-1000 m dengan nilai 

resistivitas <15 ohm-m-lapisan ini dianggap sebagai batuan-ubahan.Lapisan yang 
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terakhir-dengan ketebalan 1000 m dengan nilai resistivitas <150 ohm-m dianggap 

sebagai-batuan dasar metamorf akibat aktivitas tektonik daerah penelitian. Lapisan 

ini terdapat zona reservoir dimana fluida yang bersirkulasi dipanaskan oleh batuan 

intrusi di bawahnya dengan nilai resistivitas sekitar 150-200 ohm-m. 

 

2.7.  Model Konseptual Panas Bumi 

 

Gambar 4. Model Konseptual Sistem Panas Bumi WKP Bora Pulu 

(KESDM, 2017) 

 

Hasil kompilasi daerah Bora diperoleh areal prospek yang berada di daerah depresi 

atau Graben Palu bertepatan pada-perpotongan Sesar Palu-Koro dengan Sesar-

Bora. Manifestasi permukaan dikontrol antara perpotongan sesar- sesar dan dibatasi 

dengan-tahanan jenis-rendah (< 20 Ω-m)-dari data MT-yang menutup (closure) 

dengan-luas daerah prospek yaitu 25 km² (terduga). Areal prospek ini di dukung 

dengan-adanya anomali distribusi unsur Merkuri. Seperti-halnya-areal prospek 

Bora, areal prospek Pulu juga masih berada di zone-depresi Palu. Hasil kompilasi 

data geologi, geokimia, dan geofisika (3-G) menunjukkan bahwa manifestasi  
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dikontrol-oleh struktur Palu-Koro yang-dibatasi-zona tahanan jenis rendah (<20 Ω-

m) dan anomali-Merkuri (Hg) dengan luas prospek sekitar 8 km2. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. TEORI DASAR 

 

 

 

3.1 Metode Gaya Berat 

 

Metode gaya berat salah satu metode geofisika yang didasarri-pengukuran medan 

gravitasi. Medan gaya-berat memiliki perbedaan yang dapat diketahui melalui 

pengukuran, perbedaannya terdiri dari-jenis batuan dan densitas bawah permukaan. 

Perbedaan jarak pusat bumi ke permukaan serta adanya perbedaan topografi di 

permukaan bumi inilah yang menyebabkan terjadinya variasi atau perbedaan nilai 

medan gaya berat bumi (Sarkowi, 2014). 

Metode gaya berat merupakan menggambarkan keadaan bawah permukaan 

berdasarkan-variasi medan gravitasi bumi yang diakibatkan adanya-perbedaan 

densitas-batuan bawah permukaan. Untuk parameternya berupa perbedaan medan 

gravitasi-dari suatu titik observasi lainnya-(Telford, dkk., 1990). 

Metode gaya-berat memiliki kelebihan-dalam survei awal yang berupa sebagai 

informasi-mengenai struktur-geologi dan kontras densitas-batuan. Pada panas 

bumi, perbedaan-densitas batuan merupakan acuan dalam penelitian metode gaya 

berat. Dimana sumber panas dan akumulasi terdapat pada bawah permukaan-bumi 

yang menyebabkan perbedaan densitas dengan massa batuan di sekitarnya (Hidayat 

dan Basid, 2011). 
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3.2 Konsep Dasar-Metode Gaya Berat 

 

3.2.1 Hukum Gravitasi Newton 

 

Metode-gaya berat bekerja berdasarkan hukum-Gravitasi Newton yang 

menyatakan-gaya antara dua benda bermassa m yang dipisahkan pada jarak r akan 

berbanding lurus dengan perkalian massa dua-benda tersebut dan berbanding 

tebalik dengan-kuadrat-jarak dari kedua pusat massa dari kedua benda tersebut 

(Brown, 2007). Dapat dilihat pada persamaan sebagai berikut: 

𝐹 =  𝐺 
𝑚1𝑚2

𝑟2        (1) 

Keterangan : 

𝐹   = Gaya tarik menarik (N)  

𝑚1𝑚2  = Massa benda 1 dan massa benda 2 (kg)  

R = Jarak antara dua buah benda (m)  

𝐺 = Konstanta gravitasi-universal (6,67 x 10-11 m3 kg s-2 ) 

 

3.2.2. Percepatan Gravitasi 

 

Percepatan gravitasi didapatkan-berdasarkan persamaan hukum Newton kedua 

tentang percepatan yang dapat-dinyatakan-dalam persamaan : 

𝐹 = 𝑚𝑎      (2) 

Dimana:  

𝐹 = gaya yang menyebabkan partikel massa bergerak (N)  

𝑚 = massa partikel (kg)  

𝑎 = percepatan (m/s2 ) 
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Hukum Newton-juga mendefinisikan hubungan antara gaya dan percepatan. 

Hukum Newton II tentang gerak menyatakan-bahwa gaya sebanding dengan 

perkalian massa-benda dengan percepatan-yang dialami benda tersebut. Sehingga, 

percepatan (a) merupakan percepatan gravitasi (g), maka persamaan (2) menjadi: 

𝐹 = 𝑚𝑔      (3) 

Percepatan-sebuah benda-bermassa m2 yang disebabkan oleh tarikan benda 

bermassa m1 pada jarak r secara-sederhana-dapat dinyatakan dengan: 

𝑔 =
𝐹

𝑚
       (4) 

Bila ditetapkan pada percepatan gaya tarik bumi persamaan di atas, dapat 

dinyatakan dalam persamaan:  

𝑔 =
𝐹

𝑚
= 𝐺

𝑀𝑚

𝑚𝑟2 = 𝐺
𝑀

𝑟2    (5) 

Dimana:  

𝑔 = percepatan gaya-tarik bumi (m/s2 )  

𝑀 = massa-bumi (kg)  

𝑚 = massa benda (kg)  

𝑓 = gaya berat (N)  

𝑟 = jari-jari bumi (m) (Telford, dkk., 1990). 

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) 

Satuan anomali gaya berat dalam kegiatan eksplorasi diberikan dalam orde miligal 

(mGall): 

1 mGall = 10-3 Gall 

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

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

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

(Octonovrilna, 2009). 

Dalam metode gaya berat, pengukuran-dilakukan terhadap nilai komponen vertikal 

dari percepatan gaya berat di suatu tempat. Namun pada kenyataannya, bentuk bumi 



16 
 

 

tidak bulat sehingga terdapat variasi-nilai percepatan gaya berat untuk masing-

masing tempat. Hal-hal yang mempengaruhi nilai percepatan gaya berat adalah 

perbedaan derajat garis lintang, perbedaan ketinggian (topografi), kedudukan bumi 

dalam tata surya, variasi rapat massa batuan di bawah permukaan bumi, perbedaan 

elevasi tempat pengukuran, dan lainnya. 

 

3.2.3. Potensial Gaya Berat 

 

Potensial gaya berat merupakan energi yang diperlukan untuk memindahkan-suatu 

massa dari suatu titik ke titik tertentu. Suatu benda dengan massa tertentu dalam 

system-ruang akan menimbulkan medan potensial sekitarnya. Di mana medan-

potensial bersifat konservatif, artinya usaha yang dilakukan dalam suatu medan 

gravitasi tidak tergantung pada lintasan yang ditempuhnya namun, hanya 

bergantung pada posisi awal dan akhir (Rosid, 2005). 

 

3.2.4. Rapat Massa Batuan 

 

Rapat massa (density) batuan adalah-besaran utama dalam menentukan nilai 

percepatan gravitasi. Variasi rapat massa pada batuan sedimen disebabkan karena 

adanya tekanan gaya tektonik. Densitas batuan dipengaruhi adanya rapat massa 

butir pembentukannya, porositas, kandungan fluida yang mengisi pori-pori, serta 

pemadatan-akibat tekanan dan pelapukan yang dialami batuan tersebut. Adapun 

variasi densitas dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Table 1. Nilai densitas-batuan (Telford dkk., 1990) 

 

 

3.3 Anomali Bouguer 

 

Pengolahan data gaya berat meliputi penentuan densitas bawah permukaan dengan 

menggunakan metode parasnis dan nettleton, anomali bouguer, pemisahan-anomali 

bouguer, vertikal-analisis gradient anomali bouguer dan pemodelan anomali 

bouguer (Sarkowi dan Wibowo,2021). Data hasil observasi lapangan-tidak dapat 

langsung digunakan untuk interpretasi kondisi bawah-permukan suatu daerah. 

Dengan menerapkan  koreksi-koreksi gravitasi (gayaberat) yang telah dilakukan

Jenis 

Batuan

Batas 

(g/cc)

rata-rata 

(g/cc)

Jenis 

Batuan
Batas (g/cc)

rata-rata 

(g/cc)

Batuan 

Sedimen 

Aluvium

Batuan 

Metamorf 

Schist

Clay 1,63-2,60 2,21 Gneiss 2,59-3,00 2,8

Gravel 1,70-2,40 2 Phylite 2,68-2,80 2,74

Loess 1,40-1,93 1,64 Slate 2,70-2,90 2,79

Silt 1,80-2,20 1,93 Granulite 2,52-2,7 2,65

Soil 1,20-2,40 1,92 Amphibolite 2,90-3,40 2,96

Sand 1,70-2,30 2 Eclogite 3,20-3,54 3,37

Sandstone 1,61-2,76 2,35

Shale 1,77-3,20 2,4

Limestone 1,93-2,90 2,55

Dolomit 2,28-2,90 2,7

Chalk 1,53-2,60 2,01

Halite 2,10-2,60 2,22

Glacier Ice 0,88-0,92 0,9

Batuan 

Beku 

Reolit

2,35-2,70 2,52

Granit 2,50-2,81 2,64

Andesit 2,40-2,80 2,61

Syenite 2,60-2,95 2,77

Basalt 2,70-3,30 2,99

Gabro 2,70-3,50 3,03

Range 

(g/cc) 

 

Range 

(g/cc) 
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sebelumnya pada harga pembacaan gaya berat observasi. Hasil pengukuran yang 

sudah-direduksi terhadap efek pasang surut dan-koreksi driff untuk pengamatan 

suatu lintasan tertutup, menghasilkan harga yang terkorelasi terhadap keadaan 

sekitar (struktur geologi) di bawah permukaan bumi yang disebut anomali-

gravitasi. Pada dasarnya anomali Bouguer selisih antara harga gaya berat 

pengamatan dengan harga gaya berat teoritis yang seharusnya terukur untuk titik 

pengamatan-(Faizah, 2010). Anomali Bouguer adalah selisih antara harga gaya 

berat pengamatan-dengan harga gaya berat teoritis yang didefinisikan pada titik 

pengamatan. Anomali Bouguer lengkap-bisa-dinyatakan sebagai anomali udara 

bebas dikurangi dengan reduksi lempeng bouguer dan reduksi Terrain. (Ilmi dkk, 

2019). Adapun rumus-anomali bouguer sebagai berikut: 

𝐴𝐵𝐿 = 𝐺𝑜𝑏𝑠 − (𝑔∅ − 𝐹𝐴𝐶 + 𝐵𝐶 − 𝑇𝐶)  (6) 

Dimana: 

𝐴𝐵𝐿 = anomali-bouguer lengkap (mGal) 

𝐺𝑜𝑏𝑠 = nilai gaya berat observasi (mGal) 

𝑔∅ = koreksi lintang (mGal) 

𝐹𝐴𝐶 = koreksi udara bebas (mGal) 

𝐵𝐶 = koreksi-bouguer 

𝑇𝐶 = koreksi medan (mGal)  

Anomali bouguer-berasal dari beberapa sumber objek anomali regional dan 

residual. Untuk mengetahui kedalaman-sumber anomali maka perlu dilakukan 

analisis spektrum (Sarkowi dan Wibowo, 2021).. 

3.4 Analisis Spektrum 

 

Analisis spektrum dilakukan-untuk mengestimasi lebar jendela serta estimasi 

kedalaman anomali-gaya berat. Analisis spektrum dilakukan dengan cara 

mentransformasi Fourier lintasan yang telah ditentukan pada peta kontur Anomali 

Bouguer-Lengkap. Secara umum,-transformasi Fourier adalah menyusun kembali 

atau-mengurai suatu gelombang sembarang ke dalam gelombang sinus dengan 

frekuensi bervariasi dimana hasil penjumlahan gelombang-gelombang sinus 

tersebut adalah bentuk gelombang aslinya (Kadir, 2000). Analisis spektrum  
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menggunakan Transformasi Fourier untuk mengubah fungsi dalam jarak atau-

waktu menjadi fungsi dalam bilangan atau frekuensi (Blakely, 1995).  

 

Analisis spektrum diturunkan dari potensi gayaberat yang teramati pada suatu 

bidang-horizontal dimana Transformasi Fourier sebagai berikut (Blakely, 1995): 

𝐹(𝑈) =  𝛾𝜋𝐹 (
1

𝑟
) dan 𝐹 (

1

𝑟
) = 2 𝜋

𝑒|𝑘|(𝑧𝑜−𝑧′)

|𝑘|
 (7) 

Dimana : 

U = Potensial Gayaberat 

𝛾 = Konstanta Gayaberat  

𝜋 = Anomali-Rapat Massa 

𝑟 = Jarak 

Sehingga rumus-diatas menjadi : 

𝐹(𝑔2) =  𝛾𝜋𝐹( 
𝜕

𝜕𝑧
 
1

𝑟
 )    (8) 

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 gaya berat menjadi : 

𝐴 = 𝐶𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧′)     (9) 

Dimana : 

A = Amplitudo (m) 

C = Konstanta 

Estimasi lebar jendela dilakukan untuk-menentukan lebar jendela sebagai 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 
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k menjadi berbanding lurus dengan spektrum amplitudo. 

ln 𝐴 = |𝑘|(𝑧0 − 𝑧′) + 𝐼𝑛 𝐶    (10) 

Dari persamaan-diatas, 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 =  

2𝜋

𝑘
   (11) 

Dimana : 

 N = Lebar Jendela 

 k = Bilangan Gelombang (Radians) 

 ∆𝑥 = Spasi-Grid (X) 

 𝜆  = Panjang Gelombang 

 

 

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 frekuensi tinggi berasal dari sumber anomali-

residual.- 

 

3.5 Filter Moving Average 

 

Nilai gaya berat yang terukur di permukaan merupakan penjumlahan dari berbagai 

macam anomali-dan struktur dari permukaan sampai inti bumi, sehingga anomali 

Bouguer yang didapatkan berupa gabungan-dari beberapa sumber anomali dan 

Gambar 5. kurva Ln A Terhadap-k (Blakely, 1996) 
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struktur. Anomali Bouguer adalah superposisi dari anomali yang-bersifat regional 

dan residual atau lokal. Anomali regional berkaitan-dengan kondisi geologi umum 

secara keseluruhan pada daerah yang bersangkutan, dicirikan oleh anomali yang 

berfrekuensi rendah, sedangkan anomali residual dicirikan oleh anomali-yang 

berfrekuensi tinggi. Untuk memperoleh anomali yang terasosiasi dengan kondisi 

geologi yang diharapkan dan untuk meningkatkan-resolusi sebelum diinterpretasi 

secara kuantitatif maka perlu dilakukan pemisahan anomali regional dan residual 

sehingga anomali yang didapatkan-sesuai dengan anomali yang dicari. Pemisahan 

anomali juga-dimaksudkan untuk membantu dalam-interpretasi gaya berat secara 

kualitatif. Pemisahan anomali-dapat dilakukan dengan filter moving average. 

Moving average dilakukan dengan cara merata-ratakan nilai anomalinya. Hasil 

perata-rataan berupa anomali regional dan anomali residual dengan mengurangkan 

data hasil pengukuran-gayaberat dengan anomali regional.  

Δ𝑔𝑟𝑒𝑔(𝑖) =
Δ𝑔(𝑖−𝑛)+⋯+Δ𝑔(𝑖+𝑛)

𝑁
    (12) 

Dimana : 

𝑖  = nomor-stasiun 

𝑁   = lebar jendela 

Δ𝑔𝑟𝑒𝑔 = besarnya anomali regional 

 

Sedangkan penerapan moving average pada peta dua dimensi, harga pada suatu titik 

dapat dihitung dengan merata-ratakan semua nilai-di dalam sebuah kotak persegi 

dengan-titik pusat adalah titik yang akan dihitung harganya. Misalnya moving 

average dengan lebar jendela 3, maka: 

Δ𝑔𝑟𝑒𝑔 =
1

9
∑ Δ𝑔(𝑛)9

𝑁=1      (13) 

Nilai anomali residual ∆gres dapat dihitung-dengan menggunakan persamaan : 

Δ𝑔𝑟𝑒𝑠 = Δ𝑔 −  Δ𝑔𝑟𝑒𝑔     (14) 

Dimana Δ𝑔 adalah anomali-bouger total (Diyanti, 2014). 
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3.6 Metode First Horizontal Derivative (FHD) 

 

Pengertian Horizontal Derivative pada data anomali gaya berat adalah perubahan-

nilai anomali gaya berat dari satu titik ke titik lainnya dengan jarak tertentu. 

Horizontal Derivative dari anomali gaya berat yang disebabkan oleh suatu body 

cenderung-untuk menunjukkan-tepian dari body-nya tersebut. Jadi metode 

Horizontal Derivative dapat digunakan-untuk menentukan lokasi batas kontak 

densitas horisontal dari data gaya berat. Metode ini dapat digunakan untuk 

menggambarkan struktur bawah permukaan yang dangkal maupun dalam. 

Amplitudo dari Horizontal Derivative ditunjukkan-sebagai berikut : 

𝐻𝐺1𝑆𝑇 =  √ (
𝜕𝑔

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝑔

𝜕𝑦
)

2

     (13) 

Dimana 
𝜕𝑔

𝜕𝑥
 dan  

𝜕𝑔

𝜕𝑦
  adalah-turunan horizontal gaya berat pada arah x dan y. Satuan 

dari HG adalah mGal.m-1. 

 

3.7 Metode Second Vertical Derivative (SVD) 

 

Metode second vertical derivative (SVD) telah-digunakan sebagai alat untuk 

penggambaran anomali sejak awal tahun 1950-karena keefektivitasnya dalam 

meningkatkan data gravitasi yang sebaliknya tampak sangat halus. Perhitungannya 

dilakukan secara manual dengan-menggunakan tempat yang telah ditentukan 

sebelumnya dalam domain spasial,-yang disebut metode Elkins dan-Baranov. Di 

Indonesia, analisis SVD terhadap-data gaya berat banyak digunakan-untuk 

menggambarkan cekungan sedimen di hidrokarbon eksplorasi, dan untuk 

memetakan patahan dalam eksplorasi panasbumi.(Sumintadireja, dkk., 2018). Pola 

kontur anomali residual diperoleh melalui proses pemisahan anomali regional–

residual. Efek dangkal yang terkandung di dalam data anomali residual-

dimunculkan dengan menerapkan teknik-anomali yang salah satunya dengan 

menggunakan metode Second Vertical Derivative (SVD). Metode SVD Metode 

yang paling baik dalam mendelineasi patahan (Handyarso dan Padmawidjaja, 

2017). Second Vertical  Derivative (SVD) dilakukan-untuk mendapatkan struktur
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patahan, batas litologi dan sumber anomali dari bawah permukaan. Nilai nol-diapit 

oleh anomali tinggi dan anomali-rendah yang menunjukkan adanya struktur 

patahan didaerah tersebut-(Sarkowi, et all 2021). 

 

Adapun-perhitungan yang digunakan dalam metode SVD merupakan turunan dari 

Persamaan Laplace untuk-anomali gaya berat di permukaan yang dituliskan 

sebagai berikut : 

∇2∆𝑔 = 0 𝑎𝑡𝑎𝑢 
𝜕2∆𝑔

∆𝑥2 +
𝜕2∆𝑔

𝜕𝑦2 +
𝜕2∆𝑔

𝜕𝑧2 = 0   (14) 

Sehingga untuk SVD persamaannya akan-diturunkan menjadi persamaan sebagai 

berikut (telford, dkk., 1976) : 

𝜕2∆𝑔

∆𝑧2 =
𝜕2∆𝑔

𝜕𝑥2 +
𝜕2∆𝑔

𝜕𝑦2       (15) 

Persamaan (15) menunjukkan-bahwa second vertical derivative dari suatu anomali 

gaya berat-permukaan adalah sama dengan negative dari derivative orde dua 

horizontal. Artinya-bahwa anomali  second vertical derivative dapat melalui 

derivative horizontal-yang secara praktis lebih mudah dikerjakan (Sarkowi,2014). 

 

SVD dari suatu anomali gaya berat permukaan adalah sama dengan negatif dari 

second horizontal derivative (SHD). Anomali-yang disebabkan oleh struktur 

cekungan mempunyai nilai harga-mutlak minimal SVD selalu lebih besar daripada 

harga maksimalnya. Sedangkan-anomali yang-disebabkan struktur intrusi berlaku-

sebaliknya, harga mutlak-minimalnya lebih kecil dari harga maksimalnya 

(Hartati,2012). Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan jenis struktur 

patahan secara matematis sebagaimana telah di rumuskan-oleh Reynolds (1997) 

adalah-sebagai berikut : 

Jika struktur merupakan patahan turunan, maka berlaku-perumusan sebagai berikut: 

(
𝛿2∆𝑔

𝛿𝑧2 )  𝑚𝑎𝑘𝑠 >  |(
𝛿2∆𝑔

𝛿𝑧2 ) 𝑚𝑖𝑛|    (16) 

Sedangkan jika struktur-merupakan patahan naik, maka berlaku-perumusan 

sebagai-berikut : 
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(
𝛿2∆𝑔

𝛿𝑧2 )  𝑚𝑎𝑘𝑠 <  |(
𝛿2∆𝑔

𝛿𝑧2 ) 𝑚𝑖𝑛|    (17) 

Dengan metode SVD-dapat memperjelas struktur–struktur lokal yang biasanya 

terlihat samar sehingga bentuk kurvanya lebih tajam-dibanding struktur–struktur 

regional yang lebih lebar. Hal ini disebabkan, karena data gravitasi memiliki nilai-

anomali yang pada metode ini akan mengalami perubahan secara vertikal, sehingga 

turunan keduanya akan menggambarkan-besarnya efek gravitasi dari struktur-

struktur yang-lebih luas dan terletak jauh-lebih dalam. Adapun-penjelasan 

mengenai teknik perhitungan serta prinsip dasar dari metode SVD telah 

dikemukakan oleh Henderson-dan Zietz (1949), Elkins (1951) dan Rosenbach 

(1953), sehingga mendapatkan-beberapa operator filter SVD sebagai berikut : 
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a. Hendersom dan-Zietz(1949) 

𝜕2𝜙

𝜕𝑧2
=

2

𝑠2
(3𝑇0 − 4𝑇1 + 𝑇2) 

Tabel 2. Henderson dan 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 

 

b. Elkins (1951) 

𝜕2𝜙

𝜕𝑧2
=

2

28𝑠2
(16𝑇0 − 8𝑇1 − 12𝑇2) 

Tabel 3. 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 

 

c. Rosebanch (1953) 

𝜕2𝜙

𝜕𝑧2
=

2

24𝑠2
(96𝑇0 − 72𝑇1 − 32𝑇2 + 8𝑇3) 

Tabel 4. Rosebanch (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 

 

Dimana T0 adalah-harga rata-rata medan-anomali pada r = 0, T1 adalah harga rata-

rata medan-anomali pada r = S, T2 adalah harga rata-rata medan anomali pada r = 

√2, T3 adalah harga rata-rata medan-anomali pada r = √5. Terdapat beberapa 
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operator-filter SVD, yang dihitung-oleh-Henderson dan Zeits (1949), Elkins (1951) 

dan Rosenbach (1953). Ide dari metode ini adalah mengambil nilai turunan-kedua 

dari anomali Bouguer sama-dengan nol sebagai kontak dari kontras densitas antar 

dua lapisan batuan, dalam hal-ini kontak tersebut dapat dikatakan sebagai struktur 

patahan-ataupun intrusi (Sarkowi, 2010). 

 

3.8 Pemodellan Inversi 

 

Inversi merupakan suatu proses pengolahan data lapangan yang melibatkan teknik 

penyelesaian matematika dan statistika-untuk mendapatkan informasi yang 

digunakan untuk-mengetahui distribusi sifat fisis bawah permukaan. Dalam proses 

inversi dilakukan analisis data lapangan dengan melakukan curve fitting 

(pencocokan-kurva) antara model-matematika dan data-lapangan. Tujuan dari 

proses inversi adalah-untuk mengestimasi parameter fisik batuan yang tidak 

diketahui-sebelumnya (unknown parameter). 

 

Dalam inversi-selalu berhubungan-dengan parameter model (M) dan jumlah data 

(N) yang mana jumlah masing-masing akan menentukan klasifikasi permasalah 

inversi dan cara-penyelesaiannya. Bila jumlah-model parameter lebih sedikit 

dibandingkan data lapangan (M<N), maka disebut overdetermined, dan cara 

penyelesainnya-menggunakan pencocokan (best fit) terhadap data-lapangan. Jika 

dalam kondisi-lain dimana parameter yang ingin dicari lebih banyak dari jumlah 

datanya maka disebut problem underdetermined. Namun bila-banyak model yang 

dapat sesuai dengan datanya hal ini-disebut non-uniquenes. 

 

3.9 Sistem Panasbumi 

 

Energi panasbumi-merupakan energi yang tersimpan dalam bentuk panas atau uap 

pada kondisi geologi tertentu pada kedalaman beberapa kilometer di dalam kerak 
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bumi. Daerah panasbumi-(geothermal area) merupakan daerah dalam batas-

tertentu yang terdapat energi panasbumi dalam suatu kondisi hidrologi batuan 

tertentu. Sistem panasbumi-adalah-terminologi yang digunakan untuk berbagai hal 

tentang sistem air dan batuan dalam-temperatur tinggi di laboratorium-atau 

lapangan. 

 

Gambar 6. Sistem Panasbumi (Wibowo, dkk., 2017) 

Ada beberapa-syarat mendasar pada suatu sistem panasbumi dapat dilihat yaitu 

sebagai-berikut: 

1. Sumber panas yang cukup besar (heat source) 

Sumber panas-adalah daerah bawah permukaan yang menghasilkan panas 

dalam sistem panasbumi dan menjadi dasar-untuk berjalannya area panas 

bumi yang baik. Sumber panas pada sistem panasbumi-berasal dari intrusi 

batuan, magma chamber dan gradien temperatur. Sumber-panas yang 

berasal dari intrusi batuan biasanya berada pada daerah gunung api 

sedangkan sumber-panas dengan gradien temperatur biasa terdapat pada 

daerah lempeng tektonik. Sumber panas mengalirkan panas secara 

konveksi dan konduksi. Secara-umum-perbedaan-sumber panas ini akan 

berdampak-pada perbedaan suhu reservoir panasbumi, serta perbedaan 

sistem panasbumi. 

2. Reservoar yang mengakumulasikan-panas 

Reservoar panasbumi merupakan batuan yang memiliki porositas dan 

permeabilitas-tinggi yang dapat menampung fluida untuk dipanaskan oleh 

sumber panas (heat source) dan meloloskan fluida dalam jumlah yang 

signifikan. reservoar yang baik-adalah yang memiliki volume besar, panas 

yang tinggi dan porositas dan permeabilitas yang baik. Batuan reservoar 

Rain Water 
Manifestation 

Clay Cap 

Hot Water-Reservoir 

Heat Source 
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sangat mempengaruhi komposisi kimiawi fluida hidrotermal. Karena 

fluida-hidrotermal akan bereaksi dengan batuan reservoar, sehingga 

mengubah-sifat kimiawi fluida-tersebut. Batuan vulkanik, sedimen 

klastik, dan batuan-karbonat biasanya-menghasilkan fluida hidrotermal 

dengan sifat kimia yang-berbeda. 

3. Penghalang/lapisan tudung-(cap rock) 

Lapisan tudung-atau cap rock adalah lapisan penutup agar menjaga panas 

tidak keluar dari reservoar. Batuan penutup-memiliki permeabilitas yang 

rendah dan berada di atas reservoar. 

4. Fluida (suplai air) 

Fluida panas bumi merupakan faktor penting dalam mengalirkan energi 

dari dalam bumi keluar. Fluida panas bumi dibagi-berdasarkan asalnya 

(Moehadi, 2009) adalah juvenille water (air yang-berasal dari magma 

primer), magmatic water (air yang pada masa pembentukan magma 

menyimpan air-meteorik), meteoric water (air yang berasal dari atmosfer), 

conate water (fosil air yang berhubungan-dengan proses geologi yang 

panjang). 

Untuk memperkirakan-sumber daya panas bumi dapat dilakukan dengan 

didasarkan pada data-geologi-dan geofisika, seperti berikut: 

1. Kedalaman, ketebalan-dan pesebaran reservoir 

2. Properti dari formasi-batuan 

3. Salinitas dan geokimia fluida reservoir 

4. Temperatur, porositas dan permeabilitas formasi batuan. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV. METODE PENELITIAN 

 

 

 

4.1. Waktu dan Tempat 

 

Waktu dan tempat-dilakukannya penelitian ini yaitu: 

Waktu   : 1 November 2021 – 16 Januari 2021 

Tempt : Pusat Sumber Daya-Mineral Batubara Dan Panas Bumi, Jl Soekarno-

Hatta No.444 Pasirluyu, Kec.Regol, Kota Bandung Jawa Barat. 
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Adapun jadwal kegiatan-dalam penelitian dapat-dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

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

1 Studi Literature

2 Penyusunan Proposal

3 Bimbingan Usul

4 Seminar Usul

5 Pengolahan Data

6 Analisis dan Interpretasi

7 Penyusunan Laporan Hasil

8 Bimbingan Laporan Hasil

9 Seminar Hasil

10 Revisi dan Persiapan Ujian Komprehensif

11 Ujian Komprehensif

April Mei JuniMaretFebruariNovember
Kegiatan No

Desember Januari 
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4.2. Alat dan Bahan 

 

Adapun alat dan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Gaya-Berat. 

2. Peta DEM Sulawesi 

3. Peta Geologi Daerah Bora, Sulawesi Tengah 

4. Software Surfer 12 

5. Software ArcGis 

6. Software Global-Mapper 18 

7. Software Oasis Montaj 

8. Software Grablox 

9. Notepad 
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4.3. Diagram Alir 

Diagram alir-dalam penelitian dapat dilihat pada Gambar 7 sebagai-berikut:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Anomali bouguer lengkap 

Analisis spektrum 

Moving average 

Anomali regional Anomali residual 

Analisis derivative 

Eror  

< 5% 

Peta kurva FHD & SVD 

Analisis dan 

Interpretasi 

Yes  

No  

Edit parameter model 

(∆ρ, z, geometri) 

Struktur Patahan dan Daerah 

Prospek Reservoir Panasbumi 

Selesai 

Gambar 7. Diagram Alir Penelitian 

Model 3D 

Inverse modelling 

Estimasi kedalaman 

Data observasi 

Peta kontur FHD dan SVD 

Slicing FHD dan SVD 

Informasi Geologi 

dan Model MT 
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4.4. Prosedur Penelitian 

 

5.6.1. Anomali Bouguer Lengkap 

 

Data yang-diolah merupakan data-sekunder dalam bentuk Microsoft Excel yang 

berupa data koordinat dalam utm dan-anomali bouguer lengkap yang tidak 

memerlukan-koreksi kembali karena sudah dilakukan koreksi pada saat kerja 

praktik. 

 

5.6.2. Analisis Spektrum 

 

Dari hasil anomali bouguer lengkap yang didapat kemudian dilakukan analisis-

spektrum. Dimana analisis spektrum-dilakukan dengan tujuan untuk melakukan 

pemisahan anomali antara anomali regional dan anomali residual serta digunakan 

untuk mengestimasi kedalaman nilai dari anomali regional dan anomali residual. 

Dalam proses analisis spektrum dilakukan dengan-proses transformasi fourier 

dengan cara membuat-lintasan pada anomali bouguer lengkap. Transformasi 

fourier digunakan untuk mengubah fungsi dalam jarak atau-waktu menjadi fungsi 

dalam bilangan gelombang atau frekuensi dan bilangan-gelombang (k). Dari hasil 

yang didapat akan diperoleh dua gradient yaitu berupa grafik LnA terhadap k adalah 

nilai dari kedalaman bidang batas anomali-regional dan residual. Anomali regional 

menggambarkan gradient yang memiliki nilai yang besar yang mencerminkan 

bidang diskontinuitas dan sedangakan anomali residual menggambarkan gradient 

yang memiliki nilai yang kecil. Perpotongan antara-anomali regional dan anomali 

residual-adalah bilangan gelombang Kc (cut off) yang merupakan-dasar dalam 

penentuan lebar jendela. 
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5.6.3. Pemisahan Anomali Regionl dan Anomali Residual 

 

Anomali bouguer merupakan nilai anomali gaya berat yang disebabkan karena 

adanya nilai densitas batuan pada zona yang dangkal dan dalam pada bawah 

permukaan. Pada batuan dangkal biasanya disebut anomali residual dan sedangkan 

untuan batuan dalam disebut anomali regional. Maka dari itu perlunya pemisahan 

anomali regional dan anomali residual pada anomali bouguer. Dalam penelitian ini 

untuk memisahkan anomali regional dan anomali residual menggunakan-metode 

moving average. Metode moving average merupakan metode perata-rataan hasil 

yang didapat merupakan anomali regional dan anomali residual dari-anomali 

bouguer lengkap. Software yang digunakan-merupakan software Oasis Montaj, 

langkah pertama yang dilakukan yaitu input nilai CBA kemudian buat kontur CBA 

kemudian lakukan slicing, dari hasil slicing  nantinya akan didapat nilai x, y, dan 

CBA kemudian lakukan proses Tranformasi Fourier pada Microsoft Excel hasil 

yang didapat yaitu anomali regional dan anomali residual kemudian lakukan perata-

rataan atau moving average.-  

 

5.6.4. Analisis Derivative 

 

Setelah dilakukan analisis spektrum untuk mendapatkan anomali regional dan 

anomali residual dengan metode moving average maka akan diketahui nilai anomali 

rendah yang digunakan-untuk mengetahui adanya batuan dengan kontras-rapat 

massa batuan yang rendah, sedangkan pada anomali tinggi untuk mengetahui 

adanya-batuan dengan kontras rapat-massa yang lebih tinggi. Analisis derivative 

digunakan-untuk melihat sebaran patahan dan jenis batuan di-bawah permukaan. 

Dalam penelitian ini menggunakan turunan pertama anomali residual-atau first 

horizontal derivative (FHD) dan second horizontal derivative (SHD) atau-nilai nol 

pada turunan kedua kearah horizontal. 
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5.6.5. Pemodelan bawah permukaan 

 

Pada penelitian ini untuk pemodelan bawah permukaan menggunakan metode 

inverse modelling (3D) atau-pemodelan ke belakang yang dilakukan dengan 

menggunakan-software grablox dan software geosoft oasis montaj. Dengan 

memasukkan data mesh dan data anomali residual untuk menghasilkan model 3D 

dari-daerah penelitian yang mendekati model yang sebenarnya. Setelah 

mendapatkan model 3 dimensi dari anomali residual maka dilakukan-analisis untuk 

mengetahui zona reservoir panasbumi daerah penelitian. 

 



 

 

 

 

 

 

 

BAB VI. KESIMPULAN 
 

 

 

 

6.1. SIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Anomali Bouguer daerah-penelitian memiliki nilai dari -19,72 mGal 

sampai 12,80 mGal. Anomali tinggi kemungkinan diakibatkan oleh 

densitas yang relative lebih tinggi dari pada batuan yang ada 

disekitarnya. Nilai anomali bouguer rendah-dikarenakan adanya zona 

sesar di daerah yang-berhimpit dengan-daerah manifestasi air panas dan 

batuan ubahan. Analisis Second Vertical Derivative berada pada nilai 

nol dan First Horizontal Derivative berada pada nilai maksimum 

ataupun minimum dapat menunjukan bahwa daerah tersebut terdapat 

patahan atau sesar. Patahan daerah penelitian berarah utara-selatan dan 

baratdaya-timur laut. 

2. Pemodelan inversi 3D menunjukkan adanya sebaran densitas daerah 

penelitian dengan rentang nilai 1,99 sampai 2,52 gr/cm3 dengan 

kedalaman-maksimum 2000 meter. Nilai densitas rendah 1,99 sampai 

2,00 gr/cm3 mengindikasikan lokasi caprock. Nilai densitas-sedang 

2,01 sampai 2,14 gr/cm3 diindikasikan sebagai zona reservoir. Nilai 

densitas tinggi dengan nilai densitas 2,18 sampai 2,52 gr/cm3 

diindikasikan sebagai-potensi heat source dan kemungkinan deposit 

silikat hidrotermal.  

3. Daerah prospek reservoir panas bumi Bora berada dibagian tengah 

daerah penelitian-memanjang dari selatan ke utara pada kedalaman 600 

meter dengan lingkungan panas bumi non-vulkanik 
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6.2 SARAN 

 

Perlu dilakukan survei lanjutan-dengan-menggunakan metode geolistrik untuk 

mendapatkan nilai resistivitas guna pengembangan keberadaan daerah reservoir 

dan-survei lebih detail pada-daerah penelitian tersebut. 
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