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ABSTRAK  

ANALISIS STRUKTUR GEOLOGI DANAU RANAU DENGAN 

MENGGUNAKAN DIGITAL ELEVATION MODEL, FAULT FRACTURE 

DENSITY, DAN ANOMALY GAYABERAT 

 

Oleh  

Muhammad Adli Ito 

 

Danau Ranau merupakan daerah tektonik aktif yang mengakibatkan terbentuknya 

struktur geologi unik yang tersebar di Daerah Danau Ranau. Dalam penelitian ini 

struktur geologi yang berkembang di daerah Danau Ranau dianalisis menggunakan 

data Gayaberat dan data DEM ALOS PALSAR untuk menentukan dan menganalisis 

arah dominan struktur geologinya. Analisis struktur bawah permukaan 

menggunakan metode gayaberat dengan analisis derivatif (FHD dan SVD) dan 

analisis kelurusan menggunakan citra hilshade dan Fault Fracture Density (FFD). 

Kontur SVD residual bernilai 0 dan area dengan nilai FFD tinggi mengindikasikan 

adanya struktur sesar dangkal. Selanjutnya keberadaan sesar diverifikasi 

berdasarkan kriteria teridentifikasinya oleh metode FFD, SVD, hilshade, dan model 

2D dan 3D anomali gayaberat.  

 

Kata kunci : Sesar, SVD, FFD, Hillshade, Gayaberat. 
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ABSTRACT  

ANALYSIS OF THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF LAKE RANAU USING 

DIGITAL ELEVATION MODEL, FAULT FRACTURE DENSITY, AND 

ANOMALY GAYABERAT 

 

By 

Muhammad Adli Ito 

 

Lake Ranau is an active tectonic area which results in the formation of geological 

structures that are scattered in the Lake Ranau area. The geological structure that 

develops in the Lake Ranau area can be analyzed using Gayaberat data and DEM ALOS 

PALSAR data to determine and analyze the geological structure and its dominant 

direction. Analysis of the subsurface structure used the Gayaberat method with derivative 

analysis and straightness analysis using the Fault Fracture Density (FFD) method. The 

residual SVD contour with a value of 0 depicted by a black line and areas with high FFD 

values indicated in red on the FFD map indicate the presence of a shallow fault structure. 

The geological structure based on the 45º azimuth angle DEM data analysis produces 

lineament information in a northwest-southeast direction, in line with the regional 

geological structure of the Ranau Lake Area. The orientation of the fault structure and 

the depth of the fault does not show a good correlation with the epicenter of the 

earthquake in the study area. 

 

Keywords : SVD, FFD, lineament, Fault. Gravity. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 
 

Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh cincin api (ring of fire) dan 

juga merupakan negara yang dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik 

yaitu Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Daerah 

Lampung Bagian Barat juga merupakan daerah yang terletak diantara 3 lempeng 

tektonik. Aktifitas tektonik zona subduksi akan menghasilkan beberapa gunung 

api. Aktivitas magma yang membentuk gunung api dapat menyebabkan 

pengkayaan unsur mineral (Karunianto, dkk, 2017). 

 
 

Sesar Sumatera merupakan salah satu sesar besar di Asia Tenggara (Katili dan 

Hehuwat, 1967; Katili 1970;  Hamilton, 1979) yang membentang pada busur 

gunung api Sumatra, sepanjang 1650 km, menghubungkan daerah tektonik 

regangan Selat Sunda di selatan dengan daerah tektonik regangan belakang 

busur Laut Andaman di utara (Curray, 1989). Pergeseran sepanjang sesar ini 

merupakan  akibat tumbukan menyerong antara lempeng Indo-Australia di 

selatan dengan Lempeng Asia di utara (Fitch, 1972; Jarrad, 1986). Sesar 

Sumatra terdiri dari beberapa segmen yang secara umum dibatasi oleh       

daerah – daerah depresi yang salah satu di antaranya segmen Ranau-Suwoh 

(Bellier dkk., 1993). 

 
 

Metode gaya berat merupakan salah satu metode geofisika yang banyak 

digunakan dalam kegiatan eksplorasi untuk mengidentifikasi struktur geologi 

bawah permukaan melalui perbedaan rapat massa antar batuan yang berada 

disekitarnya yang didasarkan pada pengukuran variasi medan gravitasi bumi.
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Dengan adanya perbedaan nilai densitas ini akan menimbulkan anomaly dari 

sebuah struktur seperti sesar. 

 
 

Pemetaan bawah permukaan dilakukan dengan menggunakan metode gaya 

berat dengan analisa Second Vertical Derrivative (SVD). Gaya berat merupakan 

salah satu metoda geofisika yang dapat digunakan untuk mengetahui struktur 

geologi bawah permukaan bumi. Metoda ini didasarkan pada variasi medan 

gaya berat bumi karenda adanya perbedaan densitas (rapat massa) antar batuan 

di bawah permukaan. Dengan adanya perbedaan nilai densitas ini akan 

menimbulkan anomaly dari sebuah struktur seperti patahan (Telford dkk., 

1990). Kemudian analisis struktur geologi menggunakan data gaya berat ini 

akan dilakukan dengan analisis Second Vertical Derivatif (SVD). Analisis 

Second Vertical Derivatif terhadap data gaya berat residual dapat 

mengidentifikasi dengan baik pola-pola sesar dimana sesar ditunjukan oleh 

kontur SVD sama dengan nol. Pola-pola sesar dari SVD identik dengan pola 

sesar dari pemetaan geologi (Zaenudin dkk., 2019). 

 
 

Pulau Sumatra terletak di sepanjang tepi barat daya lempeng Benua Eurasia 

yang  bertumbukan  dengan  lempeng  Samudra  Hindia sehingga mengalami 

penunjaman yang membuat penunjaman ini membentuk sesar transform 

sepanjang Pulau Sumatra. Aktifitas Sesar Sumatra ini mempunyai arah gerakan 

ke arah kanan (dextral) dan juga mengakibatkan adanya Circular Scraft yang 

adalah bentangan alam yang berupa kawahn sisa gunung api, sedangkan bentuk 

depresi membentuk aktivnya pergerakan Sesar Sumatra, termasuk membentuk 

morfologi Danau Ranau. Ditinjau dari sejarah geologi, daerah Danau Ranau 

merupakan kaldera merupakan kaldera dari Gunung Ranau berumur Pleistosen 

yang terbentuk pada sistem sesar Sumatra. Pembentukan kaldera itu telah 

mencapai puncak pada erupsi Tuf Ranau sekitar 0.55 juta tahun yang lampau. 

Sedangkan sebagai akibat dari pergerakan sistem sesar, di beberapa tempat 

sekitar Danau Ranau terdapat depresi (graben) yang bersifat tarikan karena 

sistem sesar itu. (Noel, 2009)
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Pada daerah penelitian ini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang 

menggunakan metode yang sama seperti jurnal berjudul “Analaisis Data 

Gayaberat Danau Ranau dengan GRAV3D dan SVD” (Budiman, 2016). Pada 

jurnal ini menceritakan tentang menentukan struktur geologi di daerah danau 

ranau dengan menggunakan metode SVD dan 3D Gayaberat. Selain itu juga 

terdapat jurnal mengenai FFD yang berjudul “The Relation of Fault Fracture 

Density with the Residual Gayaberat; case study in Muria” (Fajar dkk, 2021). 

Pada jurnal ini meneliti tentang hubungan FFD dengan residual pada metode 

Gayaberat. 

 
 

1.2  Tujuan Penelitian 
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
 

 

1.   Menentukan  arah  kelurusan  struktur  geologi  berdasarkan  data  Struktur 
 

Geologi, FFD, dan SVD 0. 
 

2.   Pemodelan 2D dan 3D anomaly Gayaberat untuk menentukan struktur 

geologi. 
 

3.   Analisis struktur geologi berdasarkan DEM, FFD, dan Model 2D dan 3D di 

daerah danau ranau dan sekitarnya 

 
 

1.3  Batasan Masalah 
 

1.     Data citra berupa data DEM (Digital Elevation Model) ALOS PALSAR 
 

dengan resolusi 12,5 m 
 

2. Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi arah struktur geologi 

dengan menggunakan analisis Second Vertical Derrivative (SVD) dan 

Fault Fracture Density (FFD). 

3.     Data Gaya berat sebanyak 133 data yang telah didapatkan TOPEX. 
 
 

1.4  Manfaat 
 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arah sesar dan zona sesar 

dengan metode yang digunakan yaitu metode SVD dan FFD



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
 

 

 

2.1  Geologi Regional Daerah Penelitian 

 
 

Daerah penelitian ini berfokus pada Danau Ranau. Struktur geologi pada daerah 

penelitian ditunjukan pada Gambar 1. Struktur Geologi pada daerah penelitian 

ini didominasi oleh kelurusan berarah barat laut-tenggara dan merupakan 

segmen dari Sesar Besar Sumatera pada Segmen Semangko (Barber dkk., 

2005). 

 

Pada daerah penelitian ini terdiri dari  Formasi Ranau yang tersusun oleh tuf 

riolitan, tuf batuapung, tuf dengan sisipan batu lempung berkarbon, Formasi 

Bal yang tersusun oleh breaksi gunung api dengan sisipan batupasir gunung api 

dan batu dasit. Formasi Hulu Simpang yang terdiri dari lava dan breaksi gunung 

api. Batuan aluvium yang memiliki umur holocene
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Gambar 1. Peta geologi daerah penelitian (Di modifikasi dari S. Gafoer, T.C. 
 

Amin, R. Pardede, 1993) 
 

 

2.2  Stratigrafi Daerah Penelitian 

 

Pada daerah penelitian ini terdapat Formasi Ranau yang memiliki umur 

pleistosen dan tersusun oleh tuf riolitan, tuf batuapung, tuf dengan sisipan batu 

lempung berkarbon, Formasi Bal yang memiliki umur miocene akhir dan 

tersusun oleh breaksi gunung api dengan sisipan batupasir gunung api dan batu 

dasit. Formasi Hulu Simpang yang memiliki umur miocene awal dan terdiri dari 

lava dan breaksi gunung api. Batuan aluvium yang memiliki umur holocene
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Gambar 2. Stratigrafi Daerah Penelitian (Di modifikasi dari Amin, dkk., 
 

1993; Gafoer, dkk., 1993; Amin, dkk., 1993; Mangga, dkk., 1993) 
 

 
 
 

2.3  Morfologi Daerah Penelitian 

 

Bentang alam sekitar danau Ranau terdiri dari dataran hingga pegunungan 

dengan ciri dan karakter batuan yang berbeda pula. Lereng-lereng gunung yang 

terbentuk dari proses endogen dan eksogen sejak masa tersier, batuan vulkanik 

yang mendominasi dan membentuk relief kasar serta curam, dilengkapi dengan 

gawir-gawir terjal yang terbentuk akibat perkembangan struktur, semua 

bersinergi membentuk bentang alam yang begitu exotis. Bentang alam daerah 

ini dibedakan menjadi tiga satuan yaitu satuan gunungapi tua, satuan gunungapi 

muda, dan pedataran aluvial (Nurhadi dkk, 2004). Bentang alam vulkanik tua 

mengelilingi danau di sebelah utara, timur dan barat, sedangkan bagian selatan 

tertutupi bentang alam vulkanik muda seperti adanya gunung Seminung yang 

berumur kuarter (lihat Gambar 3).
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Gambar 3. Morfologi Sekitar Daerah Danau Ranau (Nurhadi, dkk. 2004)
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III. TEORI DASAR 
 
 
 
 
 

3.1 Konsep Dasar Metode Gaya berat 

 

Metode gaya berat didasari oleh prinsip fisika menurut hukum Newton mengenai 

interaksi antara dua partikel dengan massa yang terpisah sejauh jarak tertentu. 

Hukum gravitasi Newton menyatakan apabila   adalah nilai gaya gaya berat; G 

merupakan konstanta gaya berat universal (6,67 x 10-11 m3 kg-1 s -2 ); m1 dan m2 adalah 

massa; r adalah jarak; dan ȓ adalah unit vektor pada arah koordinat r yang berasal 

dari pusat massa, maka nilai gaya gaya berat dapat dinyatakan menurut persamaan 

berikut (Blakely, 1995): 

=−𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2 ȓ            (1) 

Menurut Lowrie (2006) dan Blakely (1995), setidaknya ada lima faktor yang 

mempengaruhi nilai percepatan gaya berat pada setiap titik pengukuran gaya berat, 

antara lain posisi pengukuran pada garis lintang, ketinggian titik ukur, posisi bulan 

dan matahari, medan topografi di sekitar titik pengukuran, dan anomaly batuan di 

bawah permukaan. Anomaly gaya berat udara bebas atau FAA adalah nilai percepatan 

gaya berat yang sudah tidak dipengaruhi oleh posisi garis lintang, ketinggian titik 

ukur, serta posisi bulan dan matahari. Anomaly gaya berat udara bebas didapatkan 

dengan cara mengoreksi nilai gaya berat observasi dengan anomaly Bouguer, yaitu 

massa gaya berat yang terbentuk di atas garis datum. Berikut adalah rumus yang 

menunjukkan hubungan antara nilai gaya berat observasi dengan gaya berat udara 

bebas:  

gfa = gobs – gN - FAC           (2) 

3.2 Data Satelit Gayaberat 

 

 

𝐹
→ 

𝐹
→ 
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Konsep dasar dari satelit gravimetri yaitu mendeteksi perubahan medan gaya berat 

bumi dengan cara memonitor perubahan jarak yang terjadi antara pasangan dua satelit 

gravimetri pada orbitnya. Kedua satelit ini saling melaju pada track orbit dengan 

jarak satelit satu ke satelit kedua sekitar 220 km. Satelit gravimetri mempunyai 

akurasi 1 cm untuk tinggi geoid, dan 1 mGal untuk Gayaberat anomaly, pada spasial  

 

grid 100 km dipermukaan bumi bahkan kurang (Chelton et al., 2001). Pada data 

satelite Gayaberat yang didapatkan berupa FAA (free air anomaly) yang mana data 

tersebut tidak membutuhkan free air correction (FAC) karena pengukuran berada 

pada datum elevasi yang sama. Koreksi lintang juga tidak dibutuhkan dalam 

pengolahan karena alat telah mengkalkulasi pengaruh nilai gaya berat terhadap 

perbedaan lintang. Selain itu, dengan jarak dari pusat massa bumi terhadap lintasan 

orbit satelit perbedaan percepatan gaya berat yang di timbulkan oleh perbedaan sudut 

lintang tidak terlalu berpengaruh. Koreksi-koreksi konvensional pada Gravimeter 

Lacosta Romberg pada pengukuran ground Gayaberat seperti tinggi alat, koreksi 

drift atau kemuluran pegas juga tidak dipelukan. Koreksi yang diperlukan pada data 

satelite Gayaberat hanya koreksi Bouguer dan medan untuk mengkompensasi 

kelebihan atau kekurangan massa terhadap nilai pembacaan pada satelite TOPEX 

(Maulana dan Prasetyo, 2019). 

 

3.3 Koreksi Data Gayaberat 

 

Dalam memproses data metode gayaberat, terdapat beberapa koreksi yang harus 

dilakukan untuk mereduksi noise-noise yang ditimbulkan, adapun koreksi-koreksi 

tersebut antara lain koreksi lintang lalu koreksi udara bebas agar didapatkan nilai  

FAA. Namun karena data yang digunakan sudah berupa FAA maka hanya perlu 

dilakukan koreksi Bouguer dan koreksi medan untuk mendapatkan nilai anomaly 

Bouguer lengkap (ABL).  

𝐹𝐴𝐴 = 𝑔𝑜𝑏𝑠 − 𝑔𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 + 𝐹𝐴𝐶  (3) 

Koreksi Bouguer atau Bouguer Corretion (BC) diperhitungkan karena adanya efek 

tarikan dari material/massa yang berada diantara statiun dan bidang datum yang 

belum diperhitungkan pada koreksi udara bebas. Koreksi Bouguer dilakukan dengan  

menggunakan pendekatan benda berupa slab tak berhingga dengan ketebalan dan 

densitas yang sama. Persamaan koreksi Bouguer adalah: 
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BC = 2π  ρ  h = 0.04192 ρh mGal   (4) 

Dimana, ρ adalah densitas dan h adalah elevasi. Anomaly gayaberat yang dapat 

dihasilkan setelah diaplikasikan dengan koreksi Bouguer dan anomaly udara bebas 

atau disebut sebagai simple Bouguer anomaly (SBA) (Zhou, 1990) adalah :  

SBA= FAA− BC    (5)

 

Gambar 4. Ilustrasi koreksi Bouguer (Maulana dan Prasetyo, 2019). 

 

Menurut Telford et al., (1990), dilakukannya koreksi Medan (Terrain Correction) 

karena kondisi topografi di sekitar titik pengamatan tidak selamanya beraturan, dan 

dapat mempengaruhi nilai gayaberat pengamatan. Misalkan terdapat bukit di sekitar 

pengukuran, maka bukit ini memiliki medan yang dapat menekan gravimeter untuk 

menaikkan percepatan gayaberat. Sebaliknya, adanya lembah akan memberikan efek 

penurunan hasil pengukuran gayaberat. Koreksi medan didapatkan dengan 

melakukan pengolahan data menggunakan hammer chart. 

 

Koreksi medan dilakukan karena pada titik pengukuran terdapat efek topografi dan 

perbedaan elevasi yang besar, seperti bukit dan lembah di sekitar stasiun pengukuran, 

sehingga dilakukan koreksi pada anomaly Bouguer sederhana, dimana topografi 

tersebut mempengaruhi pembacaan karena gaya berat yang bersifat konservatif dan 

mengurangi nilai pembacaan dari pada keadaan ideal (Gambar 8). Koreksi 

medan.Bouguer dan medan diperkecil agar data obervasi gaya berat berupa FAA 

dapat dihilangkan nilai gaya berat akibat variasi kelebihan dan kekurangan massa 

batuan pengaruh topografi tanpa menghilangkan informasi variasi gaya berat akibat 

perbedan nilai lito-densitas (Maulana dan Prasetyo, 2019). 

 

Station 
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Gambar 5. Ilustrasi koreksi medan (Maulana dan Prasetyo, 2019). 
 

3.4 Anomaly Bouguer Lengkap 

 

Untuk mendapatkan nilai anomaly Bouguer lengkap, maka nilai anomaly Bouguer 

sederhana perlu dilakukan koreksi medan terlebih dahulu. Setelah dilakukan terrain 

correction maka baru akan didapatkan anomaly Bouguer lengkap atau complete 

Bouguer anomaly. Anomaly Bouguer merupakan perbedaan harga gaya berat bumi 

sebenarnya dengan harga gaya berat model bumi homogen teoritis di suatu datum 

referensi tertentu. Anomaly dalam gaya gaya berat lokal yang disebabkan kepadatan 

batuan daripada topografi lokal, elevasi, atau lintang. Sebuah anomaly positif, 

misalnya, umumnya menunjukkan batuan padat dan karena itu lebih besar pada atau 

di bawah permukaan.Sebuah anomaly negatif menunjukkan bahan kurang masif. 

Perhitungan anomaly Bouguer digunakan untuk mineral prospek dan untuk 

memahami struktur di bawah permukaan bumi. Bouguer anomaly dinamai  
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penemunya, matematikawan Perancis Pierre Bouguer, yang pertama kali diamati itu 

pada tahun 1735. Anomaly Bouguer dapat diukur dengan beberapa cara tergantung 

pada apakah kepadatan dan bentuk dataran antara titik pengukuran dan permukaan 

laut dihitung, diperkirakan, atau diabaikan. Rumus Anomaly Bouguer :  

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

dimana ABL adalah Anomaly Bougeur Lengkap (mGal), Gobs adalah nilai gayaberat 

observasi (mGal), g∅ adalah koreksi lintang (mGal), FAC adalah koreksi udara bebas 

(mGal), BC adalah koreksi Bouguer (mGal), dan TC adalah koreksi medan (mGal). 

 

3.5 Analisis Spektral  

 

Analisis spektral dilakukan untuk untuk mengestimasi lebar jendela serta estimasi 

kedalaman anomaly gayaberat. Analisis spektral dilakukan dengan cara 

mentransformasi Fourier lintasan yang telah ditentukan pada peta kontur Anomaly 

Bouguer Lengkap. Secara umum, suatu transformasi Fourier adalah menyusun 

kembali/mengurai suatu gelombang sembarang ke dalam gelombang sinus dengan 

frekuensi bervariasi dimana hasil penjumlahan gelombang-gelombang sinus tersebut 

adalah bentuk gelombang aslinya (Kadir, 2000). Untuk analisis lebih  lanjut,  

amplitudo gelombang-gelombang  sinus tersebut ditampilkan sebagai fungsi dari 

frekuensinya. Secara matematis hubungan antara gelombang s(t) yang akan 

diidentifikasi gelombang sinusnya (input) dan S(f) sebagai hasil transformasi Fourier 

diberikan oleh persamaan berikut  

 

𝑆(𝑓) =  ∫ S(t)e − j2πft 
∞

−∞
 𝑑𝑡   (8) 

dimana 𝑗 bernilai √−1 . 

Pada metode gayaberat, spektrum diturunkan dari potensial gayaberat yang teramati 

pada suatu bidang horisontal dimana transformasi Fouriernya sebagai berikut 

(Blakely, 1996):  

𝐹 (
1

𝑅
) = 2𝜋  

e|k|(z0−z1) 

|K|
     (9) 

𝐹(𝑈) = 𝛾 𝜇 𝐹( 
1

𝑟
 )    (10) 
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dimana 𝑧1 > 𝑧0, |𝑘| ≠ 0, 𝑈 adalah potensial gayaberat, 𝜇 adalah anomaly rapat masa, 

𝛾 adalah konstanta gayaberat dan 𝑟  adalah jarak.  Percepatan gayaberat dihubungkan 

pada potensial gravitasi oleh persamaan 𝑔 = ∇𝑈. Gerak vertical gravitasi yang 

diisebabkan oleh suatu titik massa adalah turunan derivative dari potensial 

gayaberatnya:  

𝑔𝑧 = 𝐺𝑚 
∂

∂z
  

1

𝑟
      (11) 

𝐹(𝑔𝑧) = 𝐺𝑚𝐹 ( 
∂

∂z
  

1

𝑟
 )    (12) 

𝐹(𝑔𝑧) = 𝐺𝑚 F∂z
∂  𝜕 (

1

𝑟
 )    (13) 

Transformasi Fourier pada lintasan yang diinginkan adalah:  

𝐹(𝑔𝑧) = 2𝜋𝐺𝑚𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧1) ,   𝑧1 > 𝑧0  (14) 

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

masing nilai gayaberat , maka m=1, sehingga hasil transformasi Fourier anomaly 

gayaberat menjadi:  

                                           𝐴 = 𝐶 𝑒|𝑘|(𝑧0− 𝑧1)   (15)  

dimana 𝐴 adalah amplitudo dan C adalah konstanta. Untuk memeroleh hubungan 

antara amplitudo (A) dengan bilangan gelombang (k) dan kedalaman (z0 - z1) 

ilakukan dengan melogaritmakan persamaan 𝐴 = 𝐶 𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧1), sehingga bilangan 

gelombang k berbanding lurus dengan spektral amplitudo. 

𝑙𝑛𝐴 = 𝑙𝑛2𝜋𝐺𝑚𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧1)   (16) 

𝑙𝑛𝐴 = (𝑧0− 𝑧1)|𝑘|+ln 𝐶    (17) 

Persamaan di atas dapat dianalogikan dalam persamaan garis lurus:  

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐      (18) 

dimana ln A sebagai sumbu y, |𝑘| sebagai sumbu x, dan (𝑧0 − 𝑧1) sebagai kemiringan 

garis (gradien). Oleh karena itu, kemiringan garisnya merupakan kedalaman bidang 

dalam dan dangkal. |𝑘| sebagai sumbu x didefinisikan sebagai bilangan gelombang 

yang besarnya 2𝜋 per 𝜆 dan satuannya cycle/meter, dengan 𝜆 adalah panjang 

gelombang. Hubungan 𝜆 dengan ∆𝑥 diperoleh dari persamaan:  

𝑘 =  
2π

λ
 =  

2π

kc.∆x
     (19) 

Nilai 𝜆 sama dengan ∆𝑥, ada faktor lain pada ∆𝑥 yang disebut konstanta penggali, 

sehingga 𝜆 = 𝑁.∆𝑥, konstanta N didefinisikan sebagai lebar jendela, jadi lebar jendela 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  
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𝑁 = 
2π

kc.∆x
     (20)  

dimana ∆𝑥 adalah domain spasi yang akan digunakan dalam Fast Fourier Transform 

(FFT), dan kc adalah bilangan gelombang cutoff . 

 

 

Gambar 6. Kurva ln a terhadap k (Sarkowi, 2011) 

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

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

dari sumber anomaly regional dan frekuensi tinggi berasal dari sumber anomaly 

residual.  

  

3.6 Moving Average  

 

Data anomaly gaya berat yang terukur di lapangan sebenarnya merupakan gabungan 

(superposisi ) antara efek anomaly dangkal (residual) dan efek anomaly dalam 

(regional). Untuk memisahkan kedua efek anomaly diperlukan metode penapisan 

(filtering ). Yang akan digunakan pada penelitian ini adalah proses moving average. 

Penurunan dengan metode ini adalah secara tidak langsung karena keluaran dari 

moving average adalah regionalnya. Sehingga residual didapat dengan 

mengurangkan regionalnya terhadap anomaly hasil pengukurannya (data ini sebagai  

 

input dalam prosesnya). Jika dianalisa dari spektrumnya, karakter dari teknik moving 

average sama dengan ‘low pass filter’, sehingga output dari proses ini adalah 

frekuensi rendah dari anomaly Bouguer   yang  memperlihatkan anomaly  
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regionalnya. Selanjutnya anomaly residual dihasilkan dengan mengurangkan 

anomaly regional terhadap anomaly Bouguernya. Secara matematis persamaan 

moving average untuk 1 dimensi ditulis dalam persamaan :  

𝛥𝑔𝑟𝑒𝑔(𝑖) =  
𝛥𝑔(𝑖−𝑛)+⋯+𝛥𝑔(𝑖)+⋯+𝛥𝑔(𝑖+𝑛)

𝑁
   (21) 

dimana i adalah nomor stasiun, N adalah lebar jendela dan ∆𝑔𝑟𝑒𝑔 adalah besarnya 

anomaly regional.  

 

Gambar 7. Moving average 5x5 (Robinson dan Coruh, 1988). 

Hal yang penting dalam proses ini adalah penentuan lebar jendela yang tepat untuk 

moving average, yang dapat diperoleh dari proses perhitungan analisis spektrum. 

Berdasarkan analisis spektrum diperoleh bilangan gelombang Cutoff (Kc) yang 

merupakan perpotongan antara gradien anomaly regional dan residual. Bilangan 

gelombang Cutoff ini digunakan sebagai masukan dalam perhitungan untuk 

menentukan lebar jendela yang akan digunakan pada proses moving average. 

Setelah  didapatkan Δgreg , maka  harga Δg residual dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan:  

∆𝑔𝑟𝑒𝑠 = ∆𝑔 −∆𝑔𝑟𝑒𝑔  (22) 

dimana Δgres adalah besarnya anomaly residual dan Δg adalah besarnya anomaly 

Bouguer. Persamaan tersebut merupakan dasar dari metode ini, dari persamaan 

tersebut akan dapat dihitung nilai anomaly regional pada sebuah titik penelitian. 

Dimana nilai anomaly regional pada sebuah titik penelitian, sangat tergantung pada 

nilai anomaly yang terdapat di sekitar titik penelitian. Sehingga nilai anomaly 

regional pada sebuah titik merupakan hasil rata-rata dari nilai anomaly-anomaly di 

sekitar daerah penelitian (Purnomo dkk., 2013). 
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Berdasarkan karakter spektrum dari filter ini, lebar window NxN berbanding 

langsung dengan low cut dari panjang gelombang atau high cut frekuensi spasial dari 

low-pass filter, sehingga dengan bertambahnya lebar window akan menyebabkan  

 

bertambahnya panjang gelombang regional output. Dengan kata lain, lebar window 

terkecil menyebabkan harga regionalnya mendekati anomaly Bouguernya. Semakin 

lebar jendela yang digunakan untuk proses moving average, maka daerah yang dapat 

diteliti akan semakin kecil. Hal ini disebabkan data yang berada ditepi akan hilang, 

sehingga penentuan lebar jendela harus optimal (Setiadi, dkk., 2010). 
 

3.7 First Horizontal Derivative 

 

FHD anomaly gayaberat merupakan perubahan nilai anomaly gayaberat dari satu titik 

ke titik memiliki karakteristik tajam berupa nilai maksimum atau minimum pada 

kontak benda anomaly, sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan batas suatu 

struktur geologi berdasarkan anomaly gayaberat (Gambar 12).  

 
Gambar 8. Nilai gradien horisontal pada model tabular (Blakely, 1996). 

Turunan horisontal lebih mudah dipalikasikan dengan menggunakan metode 

turunan berhingga dan perhitungan secara diskrit. Untuk data dua dimensi,  

 

misalnya jika nilai g(i,j), i = 1,2,3,…, j = 1,2,3,…, yang menunjukkan perhitungan 

diskrit dari g(x,y) pada interval sampel yang sama ∆x dan ∆y, maka turunan 

horisontal pertama dari g(x,y) pada titik i,j diberikan oleh persamaan:  

𝑑𝑔(𝑥,𝑦) 𝑑𝑥 ≈ 𝑔𝑖+1,𝑗− 𝑔𝑖−1,𝑗 2𝛥𝑥    (23) 
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3.8 Second Vertical Derivative 

 

Filter tilt derivative digunakan untuk mempertegas batas anomaly gaya berat dimana 

pada kasus ini sangat berguna untuk melakukan identifikasi struktur-struktur yang 

berkembang di daerah penelitian. Filter ini membatasi frekuensi anomaly residual 

yang masuk dengan menerapkan fungsi tangensial. Dengan kata lain, filter ini 

memasukan dua keseimbangan efek pemfilteran yaitu vertical derivative dan total 

horizontal derivative. Whitehead dan Musselman (2007), menganjurkan penggunaan 

filter Tilt-Derivatives untuk pemetaan struktur (Gambar 10). 

 

 

Gambar 9. Penerapan filter derivative  (Arisoy and Dikmen, 2013). 

 

Untuk penentuan arah (dip) sesar dapat dilihat dari kurva-kurva Anomaly Gayaberat, 

FHD, dan SVD. Arah (dip) sesar tersebut akan mengikuti dari kemiringan arah kurva 

anomaly gayaberat dan kurva SVD. Jika arah kurva Anomaly gayaberat dan kurva 

SVD menurun ke arah kiri, maka sesar pun arahnya akan menurun ke arah kiri bawah, 

begitu juga sebaliknya. Jika arah kurva Anomaly Gayaberat dan kurva SVD menurun 

ke arah kanan, maka sesar pun arahnya akan menurun ke arah kanan bawah. Second 

vertical derivative (SVD) Metode ini digunakan untuk memunculkan sumber-sumber 

anomaly yang bersifat dangkal/lokal. Metode ini sangat bagus untuk mengetahui 

diskontinyuitas dari suatu struktur bawah permukaan, khususnya adanya patahan 

pada suatu daerah survei. Secara teoritis metode ini diturunkan dari persamaan 

Laplace ditulis sebagai:  
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∇2∆𝑔 = 0          (24) 

∇2∆𝑔 = 
𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑥2  + 
𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑦2  + 
𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑧2              (25) 

𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑥2  + 
𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑦2  + 
𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑧2  = 0         (26) 

𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑥2  = - [ 
𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑦2  + 
𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑧2  ]       (27) 

Persamaan SVD di atas menunjukkan bahwa second vertical derivative dari suatu 

anomaly gayaberat permukaan adalah sama dengan negatif dari derivatif orde dua 

horizon. Artinya bahwa anomaly second vertical derivative dapat melalui derivative 

horisontal yang secara praktis lebih mudah dikerjakan. Dapat diketahui pula bahwa 

second vertical derivative dari suatu anomaly gayaberat permukaan adalah sama 

dengan negatif dari derivative dapat melalui derivative orde dua horisontalnya yang 

lebih praktis dikerjakan. SVD bersifat sebagai highpass filter, sehingga dapat 

menggambarkan anomaly residual yang berasosiasi dengan struktur dangkal. SVD 

dapat digunakan untuk analisis cekungan, intrusi batuan, atau juga dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi jenis patahan turun atau patahan naik (Hartati, 2012). Dalam 

penentuan nilai SVD maka digunakan turunan kedua atau dilakukan dengan 

persamaan :  

𝑆𝑉𝐷 = 
𝑔(𝑖+1)−2𝑔(𝑖)+𝑔(𝑖+1)

𝛥𝑥2             (28) 

 

Anomaly yang disebabkan oleh struktur cekungan mempunyai nilai harga mutlak 

minimal SVD selalu lebih besar daripada harga mutlak maksimalnya. Sedangkan 

anomaly yang disebabkan struktur intrusi berlaku sebaliknya, harga mutlak 

minimalnya lebih kecil daripada harga mutlak maksimalnya (Sihombing, 2017). 

Metode Second vertical derivative (SVD) digunakan untuk menentukan jenis sesar 

berdasarkan data respon gayaberat. Nilai perhitungan SVD secara praktis bisa  

 

didapatkan dengan nilai negatif dari SHD. Hasil perhitungan SVD terlihat bahwa 

karakteristik sesar naik memiliki nilai mutlak SVD maksimum lebih kecil dari nilai 

mutlak SVD minimum, sedangkan karakteristik sesar turun berlaku sebaliknya 

(Wardhana, dkk., 2014). Dalam penentuan patahan normal ataupun patahan naik,  

maka dapat dilihat pada harga mutlak nilai SVD minimal dan harga mutlak SVD 

maksimal. Dalam penentuannya dapat dilihat pada ketentuan berikut apabila harga  
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mutlak SVD minimal lebih kecil dari harga mutlak SVD maksimalnya maka dapat 

dikategorikan sebagai patahan turun. Namun sebaliknya apabila harga mutlak SVD 

maksimal lebih kecil dari harga mutlak SVD minimalnya maka dapat dikategorikan 

sebagai patahan naik. Prinsip dasar dan teknik perhitungan dari metode ini telah 

dijelaskan oleh Henderson & Zietz (1949), Elkins (1951), dan Rosenbach (1953).  

 

Pada data gaya berat, nilai anomaly akan mengalami perubahan secara vertikal yang 

diakibatkan karena adanya efek distribusi massa yang tidak merata secara vertikal, 

maka turunan keduanya akan memperlihatkan besarnya efek gaya berat dari struktur-

struktur yang lebih luas dan terletak jauh lebih dalam. Oleh karena itu struktur-

struktur kecil/lokal dan samar-samar dapat diperjelas keberadaannya atau lebih 

dipertajam bentuk kurvanya dibanding struktur-struktur regional yang lebih melebar 

bentuknya. Pada metode gaya berat nilai anomaly Bouguer digunakan sebagai input 

pada proses pengolahan data turunan kedua vertikal untuk menghasilkan anomaly 

residual. Untuk mengubah data anomaly Bouguer menjadi data turunan 

kedua/anomaly residual, dapat digunakan chart dengan beberapa lingkaran berpusat 

pada satu titik. Bila grid data dibuat berspasi S (Gambar 11), maka harga turunan 

kedua pada pusat lingkaran dengan radius berbeda adalah :  

D= 
𝑐

𝑠2 (a0 T0 + a1 T1 + a2 T2 +...)       (29) 

dimana D adalah harga turunan kedua pada pusat lingkaran, T0 adalah harga anomaly 

pada pusat lingkaran, T1 adalah harga anomaly rata-rata pada lingkaran, c adalah 

koefisien numerik, s adalah jarak antar kisi, dan a0, a1 adalah faktor bobot dari harga 

gaya berat. 
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Gambar 10. Pendekatan turunan kedua metode grid (Rosebanch, 1953). 

 

Persamaan (13) di atas merupakan persamaan umum dari pendekatan turunan kedua 

vertikal. Kemudian Henderson & Zietz, Elkins, dan Rosenbach menurunkan 

persamaan-persamaan yang menjadi solusi penyelesaian dari turunan vertikal orde 

dua, sebagai berikut:  

a. Henderson dan Zietz (1949)  

𝜕2𝛷

𝜕𝑧2  =  
2

𝑠2 (3T0 - 4 T1 + T2)           (30) 

Tabel 1. Matriks SVD Henderson dan Zietz (1949) 

0.0000 0.0000 -0.0838 0.0000 0.0000 

0.0000 10.000 -26.667 10.000 0.0000 

-0.0838 -26.667 170.000 -26.667 -0.0838 

0.0000 10.000 -26.667 10.000 0.0000 

0.0000 0.0000 -0.0838 0.0000 0.0000 

 

b. Elkins (1951)   

𝜕2𝛷

𝜕𝑧2  =  
2

28 𝑠2 (16T0 - 8 T1 – 12 T2)               (31) 

Tabel 2. Matriks SVD Elkins (1951) 

0.0000 -0.0833 -0.0667 -0.0833 0.0000 

-0.0833 -0.0667 -0.0334 -0.0667 -0.0833 

0.0000 -0.0334 10.667 -0.0334 0.0000 

-0.0833 -0.0667 -0.0334 -0.0667 -0.0833 

0.0000 -0.0883 -0.0667 -0.0833 0.0000 

 

c. Rosenbach (1953)  

𝜕2𝛷

𝜕𝑧2  =  
2

24𝑠2 (96T0 - 72 T1 - 32 T2 + 8 T3)        (32) 
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Tabel 3. Matriks SVD Rosenbach (1953) 

0.0000 0,288889 0.0000 0,288889 0.0000 

0,288889 -0.3332 -0.7500 -0.3332 0,288889 

0.0000 -0.7500 40.000 -0.7500 0.0000 

0,288889 -0.3332 -0.7500 -0.3332 0,288889 

0.0000 0,288889 0.0000 0,288889 0.0000 

 

dimana T0 adalah harga rata-rata medan anomaly pada r = 0, T1 adalah harga rata-

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

√2, T3 adalah harga rata-rata medan anomaly pada r =  √5. Terdapat beberapa 

operator filter SVD, yang dihitung oleh Henderson dan Zeits (1949), Elkins (1951) 

dan Rosenbach (1953).   

3.9 Citra Radar 

 

Pengertian radar menurut Hanssen (2001) dapat berupa suatu teknik atau alat. 

Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan radar berupa gelombang radio dan 

gelombang mikro. Pantulan dari gelombang yang dipancarkan digunakan untuk 

mendeteksi objek (Haniah dan Prasetyo, 2011). Konsep radar adalah mengukur jarak 

dari sensor ke target dengan wahana pesawat terbang atau satelit yang dilakukan ke 

arah miring (side looking). Ukuran jarak tersebut di dapat dengan mengukur waktu 

yang diperlukan gelombang elektromagnetik selama penjalarannya mulai dari sensor 

sampai ke target dan kembali lagi ke sensor. Citra radar yang diperoleh dari pesawat 

udara maupun satelit berisi dua hal informasi penting. Informasi tersebut adalah daya 

sinar pancar berupa fase dan amplitude yang dipengaruhi oleh banyaknya gelombang 

yang dipancarkan serta dipantulkan kembali. Pada saat gelombang dipancarkan 

dilakukan pengukuran fasa. Pada permukaan bumi, pulsa gelombang radar 

dipancarkan ke segala arah, sebagian pantulannya diterima kembali oleh sensor. 

Intensitas dari gelombang pantulan ini sangat lemah dibandingkan ketika 

dipancarkan (Susanto dan Zulzarika, 2009). Identifikasi dan delineasi struktur sesar 

aktif akan semakin baik jika dilakukan pada citra dengan resolusi yang lebih tinggi 

(Aribowo dkk., 2015). 

 

Advanced Land Observing Satellite (ALOS) adalah satelit multimisi milik Jepang 

yang merupakan satelit generasi lanjutan dari JERS-1 dan ADEOS yang dilengkapi  
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dengan teknologi yang lebih maju. Satelit ALOS telah berhasil diluncurkan pada 

tanggal 24 Januari 2006, mempunyai 5 misi utama yaitu kartografi, pengamatan 

regional, pemantauan bencana alam, penelitian sumber daya alam, dan 

pengembangan teknologi. ALOS  terdiri atas dua jenis sensor yaitu optik dan radar. 

Instrumen yang menggunakan sensor optik adalah PRISM (Panchromatic Remote-

sensing Instrument for Stereo Mapping) dan AVNIR-2 (the Advanced Visible and 

Near Infrared Radiometer type 2), sedangkan instrumen dengan sensor radar adalah 

PALSAR (Phased Array Type L-band Shynthetic Aperture Radar) (Julzarika dkk., 

2008).  

 

PALSAR adalah sensor microwave aktif yang menggunakan frekuensi L-band untuk 

pengamatan permukaan bumi yang bebas awan serta kemampuan pengamatan pada 

siang dan malam hari tanpa terpengaruh kondisi cuaca satelit, oleh karena itu dapat 

digunakan untuk observasi kawasan, pengamatan bencana dan survei sumber daya 

alam. PALSAR memiliki resolusi yang tinggi dalam mode konvensional dan mode 

ScanSAR yang memungkinkan perekaman pada suatu daerah seluas (250-350) km 

dengan mengorbankan resolusi spasial. Ukuran swath ini tiga sampai lima kali lebih 

luas dari pada citra SAR konvensional. Pengembangan PALSAR sendiri merupakan 

proyek bersama antara Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) dan Japan 

Resources Observation Sistem Organization (JAROS) (JAXA, 2016). Citra ini 

memiliki resolusi spasial 12,5 meter dan memiliki polarisasi HH dan HV, HH, atau 

hanya HV. Polarisasi ini berguna untuk pembuatan band red, green, dan blue. Selain 

itu juga berguna untuk interferometri dalam pembuatan DSM, aplikasi tegakan 

pohon, dan lain-lain. PALSAR memiliki kelebihan dapat membedakan dengan jelas 

antara objek air dan objek non air. Selain itu, PALSAR memiliki keunikan dalam 

proses klasifikasi yaitu menggunakan unsur bentuk dan pola (Widjajanti dan Sutanta, 

2006).  

3.10 Digital Elevation Model 

 

DEM adalah data digital yang menggambarkan geometri dari bentuk permukaan 

bumi atau bagiannya yang terdiri dari himpunan titik – titik koordinat hasil sampling 

dari permukaan dengan algoritma yang mendefenisikan permukaan tersebut 

menggunakan himpunan koordinat. DEM khususnya digunakan untuk  
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menggambarkan relief muka bumi. Gambaran model relief rupa bumi tiga dimensi 

(3-Dimensi) yang menyerupai keadaan sebenarnya di dunia nyata (real world) 

divisualisaikan dengan bantuan teknologi komputer grafis dan teknologi virtual 

reality. DEM terbentuk dari titik-titik yang memiliki nilai koordinat 3D (X, Y, Z).  

 

Permukaan tanah dimodelkan dengan memecah area menjadi bidang-bidang yang 

terhubung satu sama lain dimana bidang-bidang tersebut terbentuk oleh titik-titik 

pembentuk DEM. Titik-titik tersebut dapat berupa titik sample permukaan tanah atau 

titik hasil interpolasi atau ekstrapolasi titik-titik sampel. Kualitas DEM dapat dilihat 

pada akurasi atau presisi dari DEM tersebut. Yang dimaksud dengan akurasi adalah 

nilai ketinggian titik (Z) yang diberikan oleh DEM, berbanding dengan nilai 

sebenarnya yang dianggap benar. Sedangkan presisi adalah banyaknya informasi 

yang dapat diberikan oleh DEM. Presisi bergantung pada jumlah dan sebaran titik-

titik sampel dan ketelitian titik sampel sebagai masukan/input bagi pembentukan 

DEM dan juga metode interpolasi untuk mendapatkan ketinggian titik-titik 

pembentuk DEM. Titik-titik sampel yang dipilih untuk digunakan harus dapat 

mewakili bentuk terrain secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan aplikasi 

penggunanya (Pilouk and Tempfli, 1991). 

3.11 Hillshaded 

 

Hillshaded merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mempresentasikan 

gambaran relief sebuah wilayah pada sebuah data raster yang masih dalam format 2-

D (2 Dimensi) dengan cara memberikan kesan 3-D (3 Dimensi) pada data raster 

tersebut. Pemberian kesan 3-D tersebut dapat dilakukan dengan cara pemberian 

teknik pencahayaan dan bayangan yang tepat pada sebuah data raster. Analisis 

hillshade menghasilkan citra shade relief. Metode ini dapat meningkatkan visualisasi 

dari permukaan untuk analisis atau penampilan secara grafis, khususnya ketika 

menggunakan efek transparansi. Faktor utama dalam pembuatan hillshade adalah:  

1. Azimuth, yaitu sudut pencahayaan yang dihitung searah jarum jam antara 0°- 360° 

dari arah utara.  

2. Altitude, yaitu sudut pencahayaan yang dihitung dari atas horizon dalam satuan 

derajat, dari 0° (pada horizon) sampai 90° (Richards, 1986).  
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Edge enchancment (perbaikan kualitas citra) dapat dilakukan untuk penajaman citra 

shaded relief untuk meningkatkan detail geometris dari citra. Struktur seperti 

lineament, drainase, dan bentang alam tertentu sering dicirikan dengan adanya 

perubahan yang mencolok pada respon radiometrik. Edge enchancment dapat 

diaplikasikan kepada citra shaded relief supaya meningkatkan frekuensi dan kontras 

pada citra (Abdullah dkk., 2010). 

 

3.12 Lineament 

 

Lineament (kelurusan) biasanya didefinisikan sebagai kelurusan atau lengkungan 

pada permukaan bumi. Pada kerangka kerja penginderaan jauh kelurusan 

diinterpretasikan dari ekspresi topografi atau morfologi yang terekam dalam sebuah 

citra. Perubahan-perubahan fitur topografi atau morfologi seperti perubahan 

kemiringan lereng yang mendadak pada lereng yang curam, punggungan 

bukit/gunung, lembah, dan pola pengaliran akan tergambarkan oleh perubahan 

tonal/nilai keabuan yang mendadak sehingga membentuk fitur lurus dan dapat 

dikenali dalam sebuah citra. Beberapa faktor seperti musim, vegetasi, sudut 

penyinaran (illuminasi), resolusi spektral dan spasial mempengaruhi pengenalan 

kelurusan dari sebuah citra. Satu faktor yang paling penting adalah iluminasi. Sudut 

Azimut iluminasi akan menentukan arah bayangan dan sudut elevasi iluminasi akan 

menentukan panjang bayangan (Lillesand and Keifer, 1994).  

 

Karena kelurusan umumnya memiliki arah dan orientasi tertentu maka kelurusan 

yang sejajar dengan sudut azimuth iluminasi (arah datangnya sinar) akan sulit untuk 

dikenali. Demikian halnya dengan panjang bayangan yang ditentukan oleh sudut  

Gambar 1. Shaded relief data DEM dari sudut pencahayaan 0°, 45°, 90°, dan   

135° (Muhammad dan Adwal, 2012). 
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elevasi iluminasi, ketika posisi iluminasi menyebabkan panjang bayangan menjadi 

besar maka fitur kelurusan yang berada dalam daerah tersebut akan sulit dikenali. 

Menurut Gupta (1991), ada fitur geologi yang berbeda lineament dapat memiliki arti 

yang berbeda yaitu:  

(1) Shear zones/fault;  

(2) Rift valleys;  

(3) Truncation of outcrops;  

(4) Fold axial traces;  

(5) Joint and fracture traces;  

(6) Perubahan kelurusan pada topografi, vegetasi, warna tanah dll.  

Lineament positif dapat diartikan sebagai linear rideg, scarps, pegunungan, lembah 

dan kawah dan lineament negatif merepresentasikan join, fault, dan shear zones 

(Abdullah dkk., 2010). 

3.13 Lineament Algorithm 

 

Setelah proses hillshading kemudian di proses menggunakansoftware PCI Geomatica 

untuk mendapatkan pola kelurusannya. Algoritma LINE pada software PCI 

Geomatica membutuhkan input berupa RADI, GTHR, LTHR, FTHR, ATHR, dan 

DTHR. RADI, merupakan nilai radius dari piksel yang akan dikenai filter penajaman 

tepi.  GTHR, merupakan nilai ambang gradien tepi. Parameter ini menentukan 

ambang batas tingkat gradien minimum untuk piksel tepi untuk mendapatkan gambar 

biner. LTHR, merupakan nilai panjang minimum dari piksel – piksel yang akan 

dihubungkan sebagai vektor kelurusan. Parameter ini menentukan panjang minimum 

kurva (dalam piksel) untuk dipertimbangkan sebagai kelurusan atau untuk 

pertimbangan lebih lanjut (misalnya, menghubungkan dengan kurva lain). FTHR, 

merupakan nilai ambang toleransi kesalahan. Parameter ini menentukan kesalahan 

maksimum (dalam piksel) yang diperbolehkan dalam memasang polyline ke kurva  

 

piksel. Nilai FTHR yang rendah memberikan penyesuaian yang lebih baik tetapi juga 

segmen yang lebih pendek dalam polyline. ATHR, merupakan nilai maksimum 

perbedaan sudut antar 2 vektor yang akan dihubungkan. Parameter ini menentukan 

sudut maksimum (dalam derajat) antara segmen polyline. Jika tidak, itu akan 

tersegmentasi menjadi dua atau lebih vektor. Ini juga merupakan sudut maksimum  
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antara dua vektor untuk ditautkan. DTHR, merupakan nilai panjang maksimum antar 

2 vektor (dalam piksel) yang akan dihubungkan. Parameter ini menentukan jarak 

minimum (dalam piksel) antara titik akhir dua vektor untuk ditautkan (Nugroho dan 

Susanto, 2015 ; Thannoun, 2013). 

 

Algoritma lineament adalah algoritma pada PCI Geomatica untuk mengekstraksi 

lineament secara otomatis yang prosesnya terdiri dari tiga tahap, yaitu: deteksi tepi 

(edge detection), thresholding, dan ekstraksi kurva. Pada tahap pertama, algoritma 

canny edge detection diterapkan untuk menghasilkan citra akumulasi tepi. Pada tahap 

kedua, citra akumulasi tepi dilakukan proses mengubah citra berderajat keabuan 

menjadi citra biner atau hitam putih sehingga dapat diketahui daerah mana yang 

termasuk obyek dan background dari citra secara jelas (thresholding) untuk 

mendapatkan citra binary edge. Setiap piksel yang bernilai satu pada citra binary 

edge merupakan elemen tepi. Nilai ambang diberikan oleh Parameter Gradien 

Threshold (GTHR). Pada tahap ketiga, kurva dieskstraksi dari elemen citra binary 

edge. Langkah ini terdiri dari beberapa sub-steps. Pertama, algoritma thinning 

diterapkan pada citra binary edge untuk menghasilkan kurva piksel-wide skeleton. 

Setiap kurva dengan jumlah piksel kurang dari nilai parameter Curve Length 

Threshold (LTHR) dilewatkan dari proses berikutnya. Kurva hasil ekstraksi 

kemudian diubah menjadi bentuk vektor yang hasilnya merupakan polyline yang 

merupakan pendekatan untuk piksel dari citra binary edge, dimana kesalahan 

maksimum (jarak antara keduanya) ditentukan oleh parameter Line Fitting Threshold 

(FTHR). Terakhir, diterapkan suatu algoritma untuk menghubungkan pasangan 

polylines yang memenuhi kriteria sebagai berikut:  

1. Dua segmen yang merupakan dua polylines saling berhadapan dan memiliki 

orientasi yang sama (sudut antara dua segmen kurang dari parameter Angular 

Difference Threshold atau ATHR).  

 

2. Dua segmen yang dekat satu sama lain (jarak antara titik akhir kurang dari 

parameter Linking Distance Threshold atau DTHR).  

 

Sebuah lineament dapat dibedakan oleh perubahan intensitas pada citra yang diukur 

dengan gradien. Dengan menerapkan filter deteksi tepi pada citra, maka metode 

numerik untuk deteksi kelurusan dapat dilakukan. Metode ini bagaimanapun juga  
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tidak seakurat sistem visual manusia yang sangat efisien dalam melakukan 

ekstrapolasi kelurusan. Sehingga identifikasi lineament secara manual mampu 

mengidentifikasi suatu lineament sebagai kelurusan tunggal yang panjang, 

sedangkan dengan metode numerik, kelurusan yang sama mungkin muncul dalam 

beberapa segmen yang lebih pendek (PCI Geomatica, 2015). 

3.14 Fault Fracture Density 

 

Penentuan daerah dengan kerapatan struktur tinggi yang terbentuk oleh asosiasi 

rekahan juga sesar digunakan metode fault fracture density (FFD). Dimana daerah 

ini biasanya berasosiasi dengan keberadaan reservoir panasbumi pada suatu 

kedalaman tertentu. Proses pembentukan patahan geologi akan menghasilkan daerah 

fracture sehingga muncul zona permeabel yang menjadi jalur bagi suatu fluida untuk 

mengalir dari reservoir ke permukaan (Suryantini dan Wibowo, 2010).  

 

Metode FFD dilakukan dengan melakukan penarikan kelurusan yang dapat dilakukan 

menggunakan beragam data, namun umumnya digunakan peta topografi 

konvensional dan foto udara. Namun, foto udara memiliki resolusi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan peta topografi, namun foto udara memiliki kelurusan-kelurusan 

yang tidak mencerminkan struktur, seperti kelurusan batas hutan, batas peternakan, 

jalan raya, pagar, jaringan kabel tiang listrik, dan fitur antoropogen lainnya. Sehingga 

digunakanlah data topografi digital dan data DEM (Soengkono, 1999). Fitur 

topografi pada permukaan bumi yang mewakili zona kelemahan struktural dapat 

ditunjukkan oleh sebuah Lineament. Analisis data topografi digital dilakukan untuk 

mengidentifikasi penyebab kelurusan berdasarkan kesalahan dan rekahannya. Peta 

kerapatan patahan dan patahan (FFD) didefinisikan sebagai total panjang kelurusan 

per satuan luas (km/km2) (Ridwan dkk., 2017). 

 

Jika densitas lineament dapat dipetakan maka akan diperoleh informasi mengenai 

zona permeabel pada suatu daerah (Williams and Marsh, 1983). Lineament density 

merupakan metode untuk menghitung kerapatan fitur linier (kelurusan) di setiap sel  

raster pada data DEM (Gambar 13). Lineament density dihitung dalam satuan 

panjang per satuan luas, yang dimaksut dengan satuan panjang per satuan luas yaitu 

Lineament density akan menghitung panjang dari kelurusan per satu kilometer,  
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semakin panjang (rapat) kelurusan dalam satu kilometer maka akan tinggi nilai 

desitasnya (Silverman, 1986).  

 

Gambar 2. Sel raster dan lingkaran untuk menghitung lineament density (Silverman, 

1986). 

 

Proses kalkulasi lineament density dapat diilustrasikan oleh Gambar 13, dimana 

terdapat sebuah sel raster dan sebuah lingkaran dengan jari-jari tertentu, dimana garis 

L1 dan L2 yang merepresentasikan panjang dari sebagian dari lineament yang 

tercakup dalam radius lingkaran (r). Persamaan untuk menghitung lineament density 

pada setiap sel tersebut adalah:  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =  
𝐿₁+𝐿₂ 

2𝜋𝑟
          (33) 

Dan perhitungan densitas lineament secara umum dapat dilakukan dengan persamaan 

(Silverman, 1986) :  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =  
∑  𝑛

𝑙=1 𝐿₁ 

2𝜋𝑟
          (34) 

3.15 Pemodelan Dua Dimensi 

 

Pemodelan 2 dimensi atau disebut juga pemodelan ke depan (forward modelling) 

merupakan proses perhitungan data dari hasil teori yang akan teramati di permukaan 

bumi jika parameter model diketahui. Pemodelan ini akan mencari model bawah 

permukaan yang menghasilkan respon yang cocok dan fit dengan data  

 

pengamatan. Sehingga diharapkan kondisi model itu bisa mewakili atau mendekati 

keadaan sebenarnya. Seringkali istilah forward modelling digunakan untuk proses 

trial and error. Proses coba-coba atau tebakan untuk memperoleh kesesuaian antara  
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data teoritis dengan data lapangan. Diharapkan dari proses trial and error ini diperoleh 

model yang cocok responnya dengan data (Grandis, 2009). 
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IV. METODOLOGI PENELITIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  Waktu dan Tempat Penelitian 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada: 
 

Waktu : Oktober 2021 – Januari 2022  

Tempat : Laboratorium Teknik Geofisika, Universitas Lampung, 
 

Jl.  Prof.  Sumantri  Brojonegoro  No.  1  Bandarlampung 

 

 
35145, 

 Indonesia  

 

4.2   Alat dan Bahan 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: 
 

1.   Laptop 
 

2.   Software Oasis Montaj 
 

3.   Software Surfer 
 

4.   MS. Excell 
 

5.   Global Mapper 
 

6.   PCI Geomatica 2013 
 

7.   Arcgis 10.3 
 

 
 
 

4.3   Jadwal Pelaksanaan 

 

Di bawah ini disajikan tabel jadwal pelaksanaan Kerja Praktik yang 

dilaksanakan di Laboratorium Teknik Geofisika, Universitas Lampung yang  

dapat dilihat pada Tabel 4.
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Table 4. Jadwal kegiatan 

 
 

 
 

No 

 

 
 

Kegiatan 

 

 
 

Oktober 

 

 
 

November 

 

 

Desember 

 

 
 

Januari 

 

 
 

Februari 

 

 
 

Maret 

 

 

April 

 

 

Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
 

1 
Studi                

Literatur                
 

2 
Pengumpulan                

Data                
 

3 
Penyusunan                

Proposal                
 

4 
Seminar                

Proposal                

 

5 
Pengolahan                

Data                

6 Analisis Data                

 

7 
Interpretasi                

Data                

 
8 

Seminar                

Hasil                

Penelitian                
 

9 
Penyelesaian                

Skripsi                
 

10 
Sidang Akhir                

Skripsi                
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4.5       Diagram Alir Penelitian 
 

 
 

Gambar 13. Diagram Alir 
 

 

4.5     Prosedur Penelitian 

 

Adapun prosedur yang digunakan pada penelitian kerja praktik ini adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Studi literatur 

 
Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data-data pada tahap awal 

yang  berhubungan  dengan  teori  dasar dan  tinjauan  33nomaly.  Hal  

ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. 

Pada tahap ini penulis mempelajari tentang tatanan geologi regional pada 

daerah penelitian, pengolahan data gaya berat  menggunakan software



34   

 

 

 
 

 

Microsoft  Excel,  Oasis  Montaj  dan  pemodelan  data  menggunakan 
 

software Surfer. 
 

 

2.   Persiapan dan pengumpulan data 

 
Persiapan dan pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan dalam penelitian seperti data gaya berat yang didapat dari 

topex, data digital elevation model (DEM), dan peta geologi regional 

lembar tajung karang, lembar kota agung, baturaja, manna enggano. 

 

3.   Pengolahan data 

 
Data yang diolah pada penelitian ini adalah data sekunder yang 

didapatkan dari Topex. Karena data yang dipakai adalah data sekunder 

dari topex maka perlu dilakukan koreksi terrain lalu mendapatkan simple 

anomaly bouguer (SBA) lalu mendapatkan data anomaly Bouguer 

lengkap. Setelah didapatkan peta anomaly Bouguer lengkap (ABL), 

aomaly selanjutnya adalah analisis anomaly. Analisis anomaly bertujuan 

untuk mengestimasi nilai kedalaman suatu anomaly dan untuk 

mengetahui lebar jendela optimal yang akan digunakan untuk pemisahan 

anomaly regional dan residual. Analisis anomaly dilakukan dengan 

transformasi Fourier dari lintasan yang telah ditentukan. Untuk analisis 

anomaly penulis membuat 5 lintasan pada peta ABL. 

 

Pada proses pemisahan ini kita melakukannya dengan menggunakan 

lebar jendela sebesar 35x35, lebar jendela tersebut didapat dari proses 

analisis spektrum yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

Setelah Anomaly residual dan regional dari filtering moving average, 

maka dilakukan analisis derivative untuk menentukan struktur patahan 

Metode First Horisontal Derivative (FHD) dan Second vertical derivative 

(SVD dilakukan dengan bantuan peta geologi regional daerah penelitian, 

yaitu slicing keberadaan patahan yang anomal pada peta geologi di peta 

kontur anomaly residual. Peta kontur SVD dibuat berdasarkan prinsip 

dasar dan anomal perhitungan yang telah dijelaskan
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oleh Henderson & Zietz (1949), Elkins (1951), dan Rosenbach (1953). 

Namun dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan filter Elkins yang 

dianggap filter terbaik dari filter lainnya. Tabel 2 menunjukkan filter 

Elkins (1951) yang dipakai. 

 

Hasil slicing tersebut dibuat kurva yang terdiri dari kurva anomaly 

Bouguer, yang kemudian menghaliskan peta SVD. Bidang kontak 

patahan pada kurva FHD yang berada pada nilai minimum atau 

maksimum berasosiasi dengan nilai nol pada penampang SVD, sehingga 

dapat diketahui batas-batas terjadinya perubahan nilai anomaly. 

 

Pada data dem lakukan hillshade dengan arah cahaya 0°, 45°. 90°, 135° 

yang kemudian dilakukan proses analisis linemeant secara otomatis 

dengan software PCI Geomatika. Hasil dari linemeant tersebut di buat 

diagram rose dan dilakukan penggabungan sehingga mendapatkan FFD 

total.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 
 
 
 

6.1       Kesimpulan 
 

 

1. Anomaly  gayaberat  SVD  0,  FFD,  Model  2D  dan  Model  3D  dapat 

menunjukan struktur geologi yang jelas  pada daerah penelitian.. 

 
 

2. Berdasarkan hasil Diagram Rose dari FFD, SVD 0, dan struktur geologi 

menunjukan arah dominan struktur geologi yang sejejar dengan arah 

Sesar Sumatra yaitu barat laut – tenggara 

 

 

3. H a s i l  analisis kurva SHD dan FHD dapat menunjukan struktur geologi 

yang sesuai dengan anomaly gayaberat SVD 0, FFD, Model 2D, Model 3D 

dan dapat terverifikasi beberapa struktur geologi secara jelas. 

 
 

6.2    Saran 

 
Adapun saran agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik untuk dilakukan 

peninjauan langsung ke lapangan terkait bentuk morfologi baik berupa 

punggungan bukit ataupun lembah untuk mengetahui pola struktur geologi 

yang terbentuk, dan untuk meningkatkan akurasi analisis kelurusan perlu di 

lakukan kajian dengan mengambil wilayah kajian yang berbeda.
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