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ABSTRAK 
 

 

IDENTIFIKASI ZONA RESERVOAR BERDASARKAN PEMODELAN 2D 

MENGGUNAKAN DATA MAGNETOTELLURIK PADA DAERAH 

PANAS BUMI BONJOL KABUPATEN PASAMAN 

 

 

Oleh 

 

 

Taufiq Feriansyah 

 

 

 

Pada sistem panas bumi, struktur maupun reservoar panas bumi merupakan objek 

yang diinvestigasi dengan metode geofisika. Dibutuhkan metode geofisika yang 

mampu melakukan pengukuran secara vertikal. Metode magnetotellurik dapat 

diterapkan dalam kegiatan eksplorasi panas bumi dikarenakan memiliki penetrasi 

yang dalam. Pengukuran menggunakan metode magnetotellurik pada lapangan 

panas bumi Bonjol dengan titik pengukuran berjumlah 25 titik dengan total lintasan 

pengukuran sebanyak 5 lintasan. Lintasan 1 sampai dengan 4 dengan arah barat 

daya – timur laut dan lintasan 5 dengan arah selatan – utara. Tahapan pengolahan 

data edi meliputi koreksi efek statis, parameter inversi 2D dan analisis model 

inversi. Nilai RMS pada masing – masing model inversi secara keseluruhan 

dibawah 3%. Model inversi 2D dianalisis berdasarkan nilai tahanan jenis dan 

informasi geologi. Nilai tahanan jenis rendah dengan rentang nilai 10 – 30 Ohm.m 

diperkirakan sebagai lapisan clay cap, nilai tahanan jenis sedang dengan rentang 

nilai 80 - 130 Ohm.m diduga sebagai lapisan reservoar panas bumi dan nilai tahanan 

jenis tinggi ditandai dengan rentang nilai diatas 200 Ohm.m diindikasikan sebagai 

lapisan heat source.  

 

 

Kata Kunci : Magnetotellurik, Model Inversi 2-D, Tahanan Jenis, Reservoar. 
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ABSTRACT 
 

RESERVOAR ZONE IDENTIFICATION BASED ON 2D MODELING 

USING MAGNETOELLURIC DATA IN THE BONJOL GEOTHERMAL 

AREA PASAMAN REGENCY 

 

By 

 

 

TAUFIQ FERIANSYAH 

 

 

 

In geothermal systems, geothermal structures and reservoirs are objects 

investigated by geophysical methods. A geophysical method is needed that is 

capable of measuring vertically. The magnetotelluric method can be applied in 

geothermal exploration activities because it has deep penetration. Measurements 

using the magnetotelluric method on the Bonjol geothermal field with 25 

measurement points with a total of 5 measurement paths. Tracks 1 to 4 are in a 

southwest-northeast direction and track 5 is in a south-north direction. EDI data 

processing stages include static effect correction, 2D inversion parameters and 

inversion model analysis. The RMS value for each inversion model as a whole is 

below 3%. The 2D inversion model was analyzed based on resistivity values and 

geological information. Low resistivity values with a value range of 10 – 30 

Ohm.m are estimated as clay cap layers, medium resistivity values with a value 

range of 80 - 130 Ohm.m are suspected as geothermal reservoir layers and high 

resistivity values are indicated with values above 200 Ohm. .m is indicated as the 

heat source. 

 

 

Keywords: Magnetotellurik, Inverse Modelling 2D, Resistivity, Reservoir.
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Panas bumi merupakan salah satu energi alternatif yang sangat prospek untuk 

digunakan pada saat ini. Keunggulan dari panas bumi berupa pengaruh dampak 

pada lingkungan yang minim, mampu berproduksi secara terus-menerus dan juga 

merupakan energi yang dapat diperbaharui (renewable energy). 

 

Menurut Kasbani, (2010), terdapat 265 titik panas bumi yang ada di Indonesia 

dengan total potensi sebesar 28.1 GW atau setara dengan 40% sumber daya energi 

panas bumi yang ada di dunia, namun belum dilakukan pemanfaatannya secara 

optimal. 

 

Secara fisis, sistem panas bumi berkaitan dengan daerah vulkanik yang memiliki 

sifat fisis seperti magnetik tinggi, densitas tinggi, tahanan jenis tinggi, serta 

memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah. Sedangkan reservoar panas 

bumi mengandung tahanan jenis dan densitas yang rendah, serta porositas dan 

permeabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan survei pada lokasi yang 

diduga terdapat potensi panas bumi menggunakan metode geofisika. 

 

Secara umum, metode geofisika dibagi menjadi dua kategori yaitu metode aktif dan 

pasif. Metode aktif merupakan metode yang pengukurannya memanfaatkan 

gelombang buatan gangguan yang dikirimkan ke bumi lalu mencatat respon yang 

diberikan oleh bumi. Misalnya dengan memanfaatkan ledakan dinamit, pemberian 

arus listrik ke dalam tanah, pengiriman sinyal radar dan lain sebagainya. Contoh 

metode geofisika aktif yaitu, metode geolistrik tahanan jenis, metode induced 
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polaritation (IP), Ground Penetration Radar (GPR) dan seismik aktif (seismik 

refleksi/seismik pantul). Pada metode geolistrik tahanan jenis dan IP, arus listrik 

diinjeksikan ke dalam bumi dengan perantara elektroda yang terbuat dari stainless 

steel. Metode pasif merupakan metode yang dalam melakukan pengukuran 

memanfaatkan medan alami yang dipancarkan oleh bumi. Misalnya dengan 

memanfaatkan radiasi gelombang gempa bumi, medan gravitasi bumi, medan 

magnetik bumi, medan listrik dan elektromagnetik bumi serta radiasi radioaktivitas 

bumi. Contoh metode geofisika pasif yaitu, metode elektromagnetik, metode 

medan potensial dan metode seismik pasif. Metode elektromagnetik contohnya: 

Magnetotellurik (MT), Control Source Audio Magnetotellurik (CSAMT), Very low 

frequency (VLF) dan lainnya. 

 

Metode magnetotellurik (MT) adalah salah satu metode elektromagnetik domain 

frekuensi yang memanfaatkan variasi alami medan magnet bumi sebagai 

sumbernya. Medan magnet yang digunakan berasal dari interaksi antara solar wind 

dengan magnetosfer bumi sehingga mengakibatkan ionosfer mengalami fluktuasi 

medan elektromagnetik dan kemudiaan menginduksi bumi, spektrum frekuensi 

yang terekam sangat lebar yaitu 10-5 – 104 Hz (Vozzof, 1991). Interval frekuensi 

MT yang lebar memberikan kita kemampuan untuk mempelajari sifat kelistrikan 

bawah permukaan bumi dari permukaan hingga kedalaman yang lebih besar 

interval frekuensi yang lebar tersebut juga mengartikan bahwa metode ini dapat 

mengatasi masalah overburden yang konduktif dan memiliki penetrasi kedalaman 

yang besar (Daud, 2010). 

 

Pada sistem panas bumi, struktur maupun reservoar panas bumi merupakan objek 

yang diinvestigasi dengan metode geofisika. Parameter sifat fisis pada reservoar 

merupakan fluida dan batuan yang terdapat di sekitar reservoar. Letak reservoar 

panas bumi biasanya terdapat pada kedalaman sekitar 1-2 km di bawah permukaan. 

Dengan karakteristik seperti yang telah dijelaskan, maka dibutuhkan metode 

geofisika yang melakukan pengukuran secara vertikal. Metode magnetotellurik 

cenderung lebih sesuai untuk diterapkan dalam kegiatan eksplorasi panas bumi 

dikarenakan memiliki penetrasi yang dalam.
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1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memodelkan sistem panas bumi daerah Bonjol berdasarkan pemodelan 2D 

data magnetotelutik. 

2. Mengidentifikasi sistem panas bumi daerah Bonjol.  

3. Menganalisis zona reservoar bawah yang terdapat pada daerah panas bumi 

Bonjol berdasarkan pemodelan 2D data magnetotellurik. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan hingga mendapatkan model penampang 2D dari sistem 

panas bumi daerah Bonjol dengan menggunakan data magnetotellurik. 

2. Tahapan identifikasi dan interpretasi dilakukan untuk mengetahui ketebalan 

dan nilai tahanan jenis dari heat source, clay cap dan reservoar yang terdapat 

pada area penelitian. 

3. Identifikasi zona reservoar bawah permukaan dilakukan dengan melakukan 

korelasi antara data geologi dengan penampang 2D yang didapatkan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi mengenai sistem panas bumi berdasarkan pemodelan 

2D pada daerah penelitian menggunakan data magnetotellurik. 

2. Memberikan gambaran zona reservoar panas bumi berdasarkan pemodelan 

2D data magnetotellurik pada daerah penelitian. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di wilayah panas bumi Bonjol, Kabupaten Pasaman, 

Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini terdapat pada 2 lembar geologi yang berbeda 

yakni lembar Lubuksikaping Sumatera berskala 1 : 250.000 yang ditulis oleh 

Rock,N.M.S., dkk., 1983 pada Gambar 1 dan peta Geologi Lembar Padang 

Sumatera berskala 1 : 250.000 yang ditulis oleh Kastowo, dkk., 1996 pada 

Gambar 2.  

 

 

Gambar 1. Peta Geologi Lembar Lubuksikaping (Rock, dkk., 1983).
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Gambar 2. Peta Geologi Lembar Padang (Kastowo, dkk., 1996). 

 

2.2. Geologi Regional 

Secara geologi daerah penelitian yang terdapat pada lembar lubuksikaping terdiri 

dari formasi Qvga, Tmv, Qvsk, Tms, Qh, Puku dan Pukul. Formasi Qvga tersusun 

dari litologi berupa batuan vulkanik dengan jenis andesit dasit vesikuler yang 

berumur Quarter. Formasi Tmv tersusun dari litologi berupa batuan vulkanik 

yang berumur Tersier. Formasi Qvsk tersusun dari litologi berupa batuan 

vulkanik dengan jenis andesit dan basal porfiritik yang berumur Quarter. Tms 

merupakan bagian dari formasi sihapas (batu pasir kuarsa, serpih dan 

konglomerat) yang terdiri dari batuan sedimen dengan kisaran umur Tersier. 

Formasi Qh tersusun dari litologi berupa batuan sedimen dengan jenis aluvium 

yang berumur Quarter. Puku dan pukul termasuk dalam formasi Kuantan (kuarsit, 

metakuarsa dan batugamping) yang terdiri dari batuan sedimen. 

 

Pada daerah penelitian lembar padang terdiri atas formasi Tmgr, QTau, Qal, Tpc 

dan Ta. Tmgr terdiri dari batuan granit yang berumur miosen. Formasi Qal 

tersusun dari litologi berupa batuan sedimen dengan jenis aluvium yang berumur 
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Quarter. Formasi Tpc tersusun dari fragmen-fragmen kuarsit, kuarsa, rijang, 

granit dan batubara dalam matriks batu pasir yang berumur Tersier masuk dalam 

fase miosen. Formasi Ta tersusun dari litologi berupa batuan vulkanik dengan 

jenis andesit yang sementara ini dianggap Tersier sebab ditutupi oleh batuan 

sedimen tersier. QTau merupakan formasi aliran yang tak teruraikan dalam hal 

ini berupa lahar, konglomerat dan endapan-endapan kolovium yang lain. 

 
Gambar 3. Geologi daerah penelitian (Rock, dkk., 1983 dan Kastowo, dkk., 1996). 

 

2.3. Fisiografi 

Daerah penelitian berada dalam zona fisiografi Sumatera Tengah yang dibagi ke 

dalam tujuh zona fisiografi (Van Bemmelen, 1949), meliputi: 

1. Dataran pantai Sumatera. 

2. Dataran rendah bergelombang yang berada pada Cekungan Sumatera 

Tengah. 

3. Zona depresi Sub-Barisan Sumatera Tengah. 

4. Pegunungan Barisan Depan yang bermula dari Cekungan Ombilin, menerus 

ke arah tenggara hingga hulu Sungai Batanghari berupa blok sesar naik.  

5. Sekis Barisan, berada pada bagian timur Bukit Barisan yang terdiri atas 

batuan beku dan batuan metamorf yang terlipat kuat.
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6. Jalur Pegunungan Barisan berupa pegunungan memanjang berarah barat 

laut- tenggara dengan puncak gunung api muda.  

7. Dataran alluvial pantai barat Sumatera. 

 

Secara umum, daerah penelitian termasuk ke dalam Jalur Pegunungan Barisan 

dari zona fisiografi Sumatera Tengah. 

 

2.4. Stratigrafi 

 

 
Gambar 4. Stratigrafi daerah penelitian lembar Lubuksikaping (Rock, dkk., 1983). 
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Gambar 5. Stratigrafi daerah penelitian lembar Padang (Kastowo, dkk., 1996). 

 

Litologi daerah penyelidikan didominasi oleh batuan Sedimen dan vulkanik, 

berupa batuan beku dan aliran piroklastik. Berdasarkan ciri-ciri makroskopis dan 

urutan genesanya, litologi di daerah penyelidikan terbagi menjadi 12 satuan 

batuan, yang terdiri dari 6 satuan batuan sedimen, 5 satuan batuan vulkanik, dan 

1 satuan endapan permukaan (aluvium). 

 

Stratigrafi daerah Bonjol ini tersusun dari muda ke tua, yaitu Aluvium (Qal), 

Aliran Yang Tak Teruraikan (QTau), Batuan Granitik Miosen (Tmgr), 

Konglomerat Polimiktos Miosen (Tpc), Andesit (Basal Tersier) Awal (Ta), 

Aluvium (Qh), Pusat Sarik (Qvsk), Pusat Gajah (Qvga), Satuan Aliran Lava Tua 

(Tmv), Satuan Sedimen Formasi Sihapas (Tms), Formasi Kuantan (Puku), dan 

Formasi Kuantan (Pukul). 

 

1. Aluvium (Qal)  

Aluvium merupakan endapan sekunder hasil rombakan batuan di permukaan 

yang telah terbentuk sebelumnya. Endapan terdiri dari material lepas berupa 
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pasir, lempung, lanau, bongkahan andesit, basalt, kuarsit dan kerikil 

umumnya terdapat di dataran pantai, termasuk endapan rawa di sebelah utara 

Tiku, sebelah barat daya Lubukalung dan sebelah timur Padang, setempat 

terkadang terdapat sisa-sisa batu apung tuf (Qhpt atau Qpt). 

 

2. Aliran Yang Tak Teruraikan (QTau)  

Lahar, konglomerat dan endapan-endapan koluvium yang lain.  

 

3. Batuan Granitik Miosen (Tmgr)  

Stok, berkomposisi antara granit dan diorit kuarasa. Contoh dari tengah stok 

yang besar di sebelah timur Kayutanam dan sebelah selatan Padangpanjang 

adalah granit (kuarsa + mikropertit mikroklin + Plagioklas + sedikit biotit). 

Sedangkan contoh dari bagian utara stok adalah diorit kuarsa (plagioklas + 

kuarsa + sedikit mikroklin klorit sekunder dan epidot). Kaolinisasi dan 

serisitisasi pada plagioklas, adanya epidot serta klorit dan singkapan yang 

terkersikkan dan terpiritkan; menunjukkan adanya ubahan hidrotermal yang 

berarti pada stok tersebut. Berbeda dengan stok yang mendasari Bukit 

Karang (batas utara peta), di sini didapatkan diorit kuarsa yang tidak berubah 

dengan komposisi plagioklas, kuarsa dan horenblenda. Stok-stok granit ini 

sementara ditentukan berumur Tersier. 

 

4. Konglomerat Polimiktos Miosen (Tpc)  

Fragmen-fragmen kuarsit, kuarsa, rijang, granit dan batu bara dalam matriks 

batu pasir. Berwarna kelabu muda sampai kelabu kehijauan. Tersingkap 

hanya sepanjang batas utara daerah yang dipetakan; fragmen granit lebih 

banyak di bagian selatan daerah singkapan 

 

5. Andesit (Basal Tersier) Awal (Ta)  

Mendasari Gunung Sirabungan dan beberapa bukit yang lebih rendah di 

sebelah timurnya. Suatu contoh dari Gunung Sirabungan adalah breksi mikro 

dengan fenokris plagioklas, horenblenda yang telah teroksidasikan dan 

terubah, hipersten, augit dan biotit, di samping fragmen-fragmen basal 
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olivine dan mungkin batuan gunung api yang lain; pada massa dasar mikrolit 

plagioklas dan afanitik. 

 

6. Aluvium (Qh)  

Material aluvium (Qh) adalah pasir, kerikil, lanau dan material lumpur yang 

terbawa oleh tekanan air. Kondisi ini berasal dari akuifer yang mengandung 

air panas. Adapun sebaran air panas yang ada di beberapa titik, terjadi karena 

mengikuti bidang lemah yang terbentuk secara natural. 

 

7. Pusat Sarik(Qvsk)  

Pusat sarik (Qvsk) ini berupa andesit dan basal porfiritik yang berumur 

Plistosen hingga Holosen (Simanungkalit, 2021). 

 

8. Pusat Gajah (Qvga)  

Pusat gajah (Qvga) ini berupa andesit dan dasit vesikuler yang berumur 

Plistosen hingga Holosen (Simanungkalit, 2021). 

 

9. Satuan Aliran Lava Tua (Tmv)  

Singkapan batuannya sebagian telah mengalami pelapukan yang cukup kuat 

dan di beberapa tempat telah mengalami ubahan/mineralisasi. Satuan batuan 

ini terkena struktur sesar yang berarah barat daya-timur laut, yaitu sesar Takis 

yang mengontrol pemunculan mata air panas Takis, Sungai Limau, dan 

Sungai Langkuik/Kambahan. Satuan ini merupakan batuan vulkanik tertua 

di daerah penyelidikan berupa aliran lava berkomposisi andesitik, sebagian 

memperlihatkan struktur berlembar (sheeting joint) yang batuannya 

tersingkap baik di sekitar kawasan hutan lindung Bukit Baringin. Secara 

megaskopis batuan berwarna abu-abu sedang, porfiritik, fenokris terdiri dari 

plagioklas dan piroksen tertanam dalam masa dasar mikrokristalin dan gelas 

vulkanik. Sedangkan batuan ubahannya berwarna putih-kecoklatan, terdapat 

urat-urat kuarsa, silifikasi, piritisasi. Berdasarkan analisis petrografi, batuan 

ini berjenis Andesit Piroksen dikarenakan telah mengalami 

ubahan/mineralisasi yang mana Sebagian ubahan berupa klorit dan lempung.
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Satuan aliran lava tua ini diperkirakan berumur Miosen. 

 

10. Satuan Sedimen Formasi Sihapas (Tms)  

Litologi satuan ini terdiri dari konglomerat, serpih berkarbon, batu pasir 

kuarsa, dan batulanau. Singkapan batuannya sangat kompak, keras, dan di 

beberapa tempat dijumpai adanya sisipan batubara. Umumnya satuan ini 

telah terkena struktur kuat yang ditandai oleh banyaknya kekar-kekar dengan 

bidang perlapisan (strike) yang acak dan kemiringan (dip) yang relatif besar. 

Satuan ini diperkirakan berumur Miosen. 

 

11. Formasi Kuantan (Puku)  

Formasi kuantan pada bagian lebih bawah didominasi oleh kuarsit dan batu 

pasir kuarsa, sedikit konglomerat yang berselingan dengan serpih (umumnya 

termetamorfkan menjadi sabak dan filit). Batu pasir halus bisa hadir dalam 

bentuk berlapis, laminasi bersilang dalam skala kecil, ripple dan struktur 

slump. Batuan lain yang hadir dalam jumlah kecil meliputi rijang coklat, tuf 

terkloritkan dan batuan vulkanik. Unit tersebut dapat dicirikan dengan filit 

dan serpih yang didominasi oleh serpih merah kecoklatan berlempung dan 

komponen filit, dengan sisipan kuarsit, batu lanau, rijang abu-abu gelap dan 

aliran lava andesitik hingga basaltik. 

 

12. Formasi Kuantan (Pukul)  

Bagian atas dari formasi ini terdiri dari anggota batu gamping yang 

didominasi oleh batu gamping masif berwarna abu-abu dengan sisipan 

serpih, batu pasir dan tuff. Batuan pada formasi ini umumnya mengandung 

fosil. 

 

2.5. Tektonik 

Pulau Sumatera terletak pada bagian tepi barat daya-selatan daripada lempeng 

Benua Eurasia, yang berinteraksi dengan lempeng Samudra Hindia-Australia 

yang bergerak ke arah utara-timurlaut. Produk interaksi dari lempeng-lempeng 

tersebut dipengaruhi oleh besarnya sudut interaksi serta kecepatan daripada 
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konvergensi lempengnya. Gerak-gerak tersebut telah menghasilkan bentuk-

bentuk gabungan penunjaman (subduction) dan sesar mendatar yang solid tetapi 

bervariasi. Penunjaman yang terjadi pada masa Tersier sampai Resen di bawah 

Pulau Sumatera mengakibatkan terbentuknya jalur busur magma yaitu 

Pegunungan Bukit Barisan. Penunjaman yang terbentuk secara berkala telah 

dilepaskan melalui sesar transform yang sejajar dengan tepian Lempeng (Fitch, 

1972) dan terpusat di sepanjang Sistem Sesar Sumatera yang membentang 

sepanjang Pulau Sumatera. 

 

Busur magmatik dan cekungan belakang busur memotong hampir sepanjang 

Pulau Sumatera dari Sumatera Utara sampai ke Sumatera Selatan, adalah sesar 

mendatar yang dikenal sebagai sesar Semangko atau sesar besar Sumatera. Sesar 

mendatar ini terbentuk sebagai akibat daipada sifat interaksi lempeng Hindia-

Australia dengan lempeng Mikro Sunda yang menyerong. Sesar ini mempunyai 

kedudukan tektonik yang penting karena dapat dianggap sebagai batas antara 

lempeng mikro Sunda dengan lempeng India-Australia di sebelah baratnya. 

Dengan demikian perkembangan tektonik Tersier daripada bagian Sumatera yang 

berada di sebelah timur sesar Sumatera adalah juga perkembangan tektonik 

Tersier daripada lempeng mikro Sunda. 

 

2.6. Struktur 

Secara regional struktur geologi daerah penyelidikan terletak pada zona Sistem 

Sesar Sumatera (SFS), berarah barat laut – tenggara, membentang mulai dari P. 

Weh hingga Teluk Semangko, Lampung, Panjang zona sesar ini adalah 1650 km 

(Katili & Hehuwat 1967, Tjia 1970). Pada awalnya para peneliti beranggapan 

bahwa sistem sesar ini berupa sesar normal/terban yang khas, tetapi kemudian 

berpendapat bahwa sistem sesar ini berupa kumpulan sesar yang berarah sejajar 

dengan umur yang berbeda, beberapa sesar tersebut berumur Kapur Tengah, 

sedangkan yang lainnya mulai aktif pada Paleogen 

 

Tjia, 1977 menyatakan bahwa paling sedikit terdapat 18 segmen yang menyusun 

sistem sesar ini, yang umumnya tersusun dalam pola sesar en-echelon menganan. 
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Pergerakan sesar ini masih aktif, sebagai akibat dari dorongan lempeng Samudera 

Hindia terhadap Lempeng Eurasia yang membentuk zona penunjaman di 

sepanjang pantai barat Pulau Sumatera. Sebagai akibat pergerakan sistem zona 

struktur ini, di beberapa tempat terjadi depresi-depresi (graben) terutama pada 

perpotongan en echelon, akibat dari komponen gaya-gaya yang bersifat tarikan 

(extension) dalam sistem sesar ini. Daerah penyelidikan berada dalam zona 

depresi ini.  

 

2.7. Manifestasi 

Manifestasi panas bumi daerah Bonjol: 

1. Mata air panas Padang Baru; dijumpai di Kp. Padang Baru, muncul pada 

satuan batuan sedimen danau/depresi. Jernih, terdapat endapan air 

panas/sinter karbonat (travertin). Pemunculan mata air panas ini dikontrol 

oleh sesar Padang Baru. 

 

2. Mata air panas Sungai Takis; muncul di lembah Sungai Takis. Jernih, beruap 

di permukaannya, banyak dijumpai endapan travertin di sekitar mata air 

panas dan dijumpai endapan travertin yang sudah memfosil, berwarna hitam, 

keras dengan ketebalan beberapa meter. Pemunculan mata air panas ini 

dikontrol oleh sesar Takis dan membentuk kelurusan mata air panas yang 

berarah barat daya-timur laut. 

 

3. Mata air panas Sungai Langkuik/Kambahan. Jernih, tidak dijumpai endapan 

travertin. Seperti halnya pemunculan mata air panas sungai Takis dan Sungai 

Limau, mata air panas sungai Langkuik/Kambahanpun dikontrol oleh 

struktur sesar Takis. 

 

4. Batuan Ubahan (alteration rock); batuan ubahan karena pengaruh 

hidrotermal ditemukan di bagian barat laut daerah penyelidikan atau sebelah 

utara Bukit Gajah, sekitar kelompok mata air panas Takis, dan di lereng barat 

punggungan memanjang Bukit Malintang atau di sekitar penambanan emas 

rakyat. Singkapan batuannya berwarna putih, abu-abu, sedikit kuning-

kecoklatan, dominan mineral lempung dan dijumpai sedikit mineral pirit, 
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dengan intensitas alterasi sangat kuat. Berdasarkan analisis PIMA diperoleh 

mineralogi sebagai berikut: montmorilonit, halosit, muskovit, paragonit dan 

illit (Kholid, 2007). 

 

2.8. Zona Panas Bumi 

Terdapatnya suatu zona panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan 

energi listrik dari sumber energi panas bumi. Zona panas bumi yang meliputi cap 

rock, reservoar, dan heat source (Andini, 2020).  

 

Sumber panas (heat source), berupa magma atau batuan beku yang masih 

memiliki energi panas. Magma tersebut menghantarkan panas secara konduksi 

maupun secara konveksi. Reservoar merupakan lapisan yang tersusun dari batuan 

yang bersifat permeable dan memiliki porositas tinggi yang berperan untuk 

menyimpan fluida yaitu uap dan air panas yang berasal dari hasil pemanasan. 

Lapisan ini bisa berasal dari batuan klastik atau vulkanik yang telah mengalami 

rekahan secara kuat (Zarkasyi, 2010). Lapisan reservoar dapat berasal dari batuan 

vulkanik yang telah mengalami rekahan secara kuat. Batuan reservoar memiliki 

sifat permeabel yang menimbulkan terjadinya aliran fluida (Yuanita, 2015). 

Batuan penudung (clay cap) berfungsi sebagai penutup reservoar untuk 

mencegah bocornya atau keluarnya fluida panas bumi dari reservoar. Batuan 

penudung harus berupa lapisan batuan yang bersifat kedap atau memiliki 

permeabilitas rendah. Lapisan penudung umumnya tersusun dari lapisan batuan 

yang terdiri dari mineral lempung sekunder hasil ubahan (alteration), akibat 

interaksi fluida dengan batuan yang dilewatinya (Zarkasyi, 2010). 

 

Adanya suatu sumber daya panas bumi di bawah permukaan sering kali 

ditunjukkan oleh adanya manifestasi panas bumi di permukaan (geothermal 

surface manifestation), seperti mata air panas, kubangan lumpur panas (mud 

pools), geyser dan manifestasi panas bumi lainnya. Manifestasi permukaan 

adalah tanda-tanda alam yang nampak di permukaan sebagai petunjuk awal 

adanya aktivitas panas bumi di bawah permukaan tanah (Firdaus, 2014). 

Manifestasi panas bumi di permukaan diperkirakan terjadi karena adanya 

perambatan panas dari bawah permukaan atau karena adanya rekahan-rekahan 
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yang memungkinkan fluida panas bumi (uap dan air panas) mengalir ke 

permukaan (Saptadji, 2001). 

 

2.9.  Geologi Struktur Panas Bumi 

Menurut (Tim Survei Terpadu, 2007) berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, 

analisis citra landsat, dan peta topografi terhadap gejala-gejala struktur di 

permukaan seperti pemunculan mata air panas, kelurusan lembah dan 

punggungan, kekar-kekar, bidang sesar dan zona hancuran batuan dll., maka di 

daerah penyelidikan terdapat lima struktur sesar, yaitu: 

 

1. Sesar Malintang  

Struktur sesar ini berarah relatif barat laut-tenggara indikasi di lapangan 

menunjukkan adanya kelurusan punggungan bukit memanjang, kekar-kekar, 

hancuran batuan dan jalur mineralisasi sepanjang Bukit Malintang. Sesar ini 

berjenis sesar normal dengan bagian turun berada di sebelah barat daya dan 

bagian naik berada di sebelah timur laut, sesar ini terjadi akibat gaya yang 

bersifat tarikan (extension) yang berarah timur laut ke barat daya. Struktur 

sesar Malintang ini melibatkan batuan sedimen Formasi Sihapas, Satuan 

batuan, dan Satuan Bukit Malintang yang berumur Miosen. 

 

2. Sesar Bonjol 

Struktur sesar ini berarah relatif sama dengan sesar Malintang, yaitu barat 

laut-tenggara dan merupakan sesar normal. Indikasi di lapangan terhadap 

keberadaan sesar ini adalah adanya kelurusan punggungan bukit memanjang, 

kekar-kekar, hancuran batuan, dan batuan ubahan/alterasi. Sesar Bonjol ini 

membentuk sesar tangga (step fault) dengan sesar Malintang, yang keduanya 

berperan dalam terbentuk jalur mineralisasi di daerah penyelidikan. 

 

3. Sesar Alahan Mati  

Sesar ini berada di bagian barat daya daerah penyelidikan yang mempunyai 

arah barat laut-tenggara berupa sesar normal dengan bagian sebelah timur 

laut relatif turun terhadap bagian barat daya. Bukti-bukti di lapangan yang 
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dijumpai berupa zona hancuran batuan, kekar-kekar, kelurusan punggungan, 

dan belokan sungai. Sesar ini membentuk graben dengan struktur sesar 

Bonjol yang berada di sebelah timur daerah penyelidikan. 

 

4. Sesar Padang Baru  

Struktur sesar berarah barat laut-tenggara, berada di bagian tengah daerah 

penyelidikan. Sesar ini berupa sesar normal dengan blok barat daya relatif 

bergerak turun terhadap blok timur laut. Indikasi sesar ini di permukaan 

dicirikan oleh adanya mata air panas Padang Baru, daerah hancuran, kekar-

kekar, dan kelurusan punggungan. 

 

5. Sesar Takis  

Struktur sesar ini berarah barat daya-timur laut yang menempati bagian 

tengah daerah penyelidikan. Indikasi adanya sesar ini di permukaan sangat 

jelas sekali diantaranya adanya kelurusan pemunculan mata air panas, yaitu 

air panas Takis, air panas sungai Limau, dan air panas sungai 

Langkuik/Kambahan, adanya zona hancuran, kekar-kekar, air terjun (bidang 

sesar), dan batuan ubahan/mineralisasi. Struktur sesar ini dinamakan sesar 

Takis berupa sesar normal dengan bagian tenggara relatif bergerak turun 

terhadap bagian barat laut. 

 

2.10. Penelitian Terdahulu 

Syahwanti dkk (2014), telah melakukan penelitian mengenai pendugaan 

reservoar panas bumi menggunakan metode magnetotellurik. Data yang telah 

direkam pada alat MTU berupa data mentah medan listrik dan medan magnet 

terhadap waktu. Pemilihan pada interval waktu pengukuran mempengaruhi 

kualitas data. Semakin panjang interval waktu maka jumlah data yang didapat 

semakin banyak. Hasil pengolahan data berupa pemodelan yang ditampilkan 

dalam gambar nilai tahanan jenis terhadap kedalaman dan jarak antar titik ukur 

pada lintasan yang telah ditentukan. Lintasan yang digunakan ada dua yaitu 

lintasan Utara-Selatan dengan 6 titik ukur dan lintasan Barat Daya-Timur Laut 

dengan 7 titik ukur. Pada lintasan Barat Daya-Timur Laut terdapat 3 lapisan yang 
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terdiri dari batuan penudung, reservoar dan batuan dasar dengan nilai tahanan 

jenis masing-masing adalah 5 Ωm sampai dengan 12 Ωm, 60 Ωm sampai dengan 

180 Ωm dan 300 Ωm sampai dengan 700 Ωm. Pada lintasan Utara-Selatan 

terdapat 3 lapisan yang terdiri dari batuan penudung, reservoar dan batuan dasar 

dengan nilai tahanan jenis masing-masing adalah 7 Ωm sampai dengan 20 Ωm, 

30 Ωm sampai dengan 100 Ωm dan 300 Ωm sampai dengan 500 Ωm. 

 

Zarkasyi (2018), telah melakukan penelitian mengenai pemodelan reservoar 

menggunakan data magnetotellurik dengan menggunakan software WinGLink. 

Pemodelan 2D inversi dilakukan pada data survei Magnetotellurik di 35 titik ukur 

dengan spasi 1000 hingga 1500 m yang difokuskan di lokasi manifestasi mata air 

panas. Sebelum melakukan pemodelan, data terlebih dahulu diproses melalui 

tahapan penyeleksian data time series. Proses pra pengolahan ini menggunakan 

program Synchro Time Series Viewer. Data time series MT yang diperoleh pada 

masing-masing stasiun, diproses menggunakan statistically robust algorithms, 

dan dilanjutkan pada MT Editor untuk penyeleksian cross power. Pada proses ini, 

rentang frekuensi data magnetotellurik yang diambil mulai dari 320 Hz hingga 

0,01 Hz. Memiliki hasil bahwa zona pengukuran MT diperkirakan berada di zona 

outflow. Jika area ini diasumsikan zona outflow, maka besar kemungkinan 

reservoar yang termodelkan merupakan ujung lidah dari zona reservoarnya. Zona 

reservoar ini mulai terdeteksi pada sekitar kedalaman 750 meter hingga 1000 

meter dan dibatasi oleh sesar geologi berarah barat laut-tenggara. Lapisan 

bertahanan jenis lebih rendah dari 10 Ohm.m diduga merupakan batuan teralterasi 

yang berperan sebagai lapisan penudung. Ketebalan lapisan ini berkisar antara 

500 meter hingga 750 meter. Lapisan batuan bertahanan jenis sekitar 30-150 

Ohm.m diperkirakan sebagai bagian dari reservoar utama. Puncak reservoar di 

lereng barat ini diperkirakan berada pada kedalaman 750 meter hingga 1000 

meter. 

 

Kurniawan dkk (2018) telah melakukan penelitian mengenai zona reservoar 

menggunakan data magnetotellurik. Data-data untuk keperluan penelitian 

merupakan data MT berupa frekuensi, elevasi, resistivitas semu dan lain-lain 
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dalam bentuk data EDI. Data tersebut dimodelkan dengan pemodelan inversi 1D 

dan 2D dengan perbandingan data yang telah dilakukan quality control data 

berupa rotasi tensor dengan data yang tidak dirotasi tensor. Zona reservoar dapat 

ditunjukkan oleh nilai resistivitas yang lebih tinggi daripada nilai resistivitas yang 

ada disekitarnya. Respon resistivitas tinggi ini diduga dipengaruhi juga oleh jenis 

batuan reservoar yaitu jenis batuan vulkanik piroklastik. Respon anomali 

resistivitas tinggi tersebut diduga dipengaruhi juga oleh salinitas tinggi yang ada 

pada kandungan fluida di daerah tersebut. Zona reservoar ini tersusun atas lapisan 

permeabel tempat fluida panas bermigrasi menuju atas melewati retakan dan 

celah sesar yang disebabkan oleh daya apung termal. Dari hasil pemodelan inversi 

2D pada ketiga line tersebut memiliki hasil yang kurang lebihnya mirip. Dimana 

nilai resistivitas pada zona reservoarnya berkisar antara 67 - 600 Ohm.m. Top 

reservoar pada ketiga lintasan berada pada elevasi yang sama, mulai tampak pada 

kedalaman 800 meter dengan ketebalan rata-rata zona reservoar dari ketiga 

listasan tersebut yaitu 5600 meter. 

 

Limswipin dkk (2018) telah melakukan penelitian mengenai inversi 2D data 

magnetotellurik dengan menggunakan software WinGLink. Jumlah titik 

pengukuran MT adalah 7 titik dengan arah lintasan timurlaut - baratdaya. Spasi 

antar titik pengukuran rata-rata 2.5 kilometer. Metode pengolahan data yang 

dilakukan ialah (i) mengubah time series ke dalam domain frekuensi, (ii) 

mereduksi noise dengan melakukan robust processing, (iii) melakukan proses 

combine, (iv) seleksi cross power, (v) melakukan inversi 1D dan 2D. Penelitian 

ini memiliki hasil yaitu pada lapisan dengan nilai resistivitas 7 – 16 Ωm 

disepanjang titik MT1 hingga MT7 pada kedalaman mencapai 1000 meter diduga 

batu lempung yang diindikasikan sebagai cap rock. Penampang resistivitas 

dengan nilai 34-120 Ωm diantara titik MT6 dan MT7 pada kedalaman sekitar 

1500 meter merupakan batu pasir. Batu pasir yang bersifat permeable yaitu dapat 

meloloskan dan menyerap fluida serta memiliki permeabilitas dan porositas yang 

baik. Sehingga, batu pasir dapat diidentifikasikan sebagai batuan reservoar. 

Menurut Zillman dan Paten (1975) batuan reservoar pada cekungan di daerah 

Bula yaitu batu pasir.
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Harahap dkk (2022), telah melakukan penelitian mengenai penentuan zona 

reservoar menggunakan data magnetotellurik. Akuisisi data magnetotellurik 

dilakukan sebanyak 40 titik dengan kedalaman dari dasar permukaan hingga 3000 

m dibawah permukaan dan terbagi menjadi 4 lintasan yang menghasilkan model 

2-D berupa penampang resistivitas bawah permukaan terhadap kedalaman 

dengan kontur resistivitas yang menggunakan iterasi 25 kali dan diperoleh RMS 

error kurang dari 10%. Berdasarkan hasil pengolahan data magnetotellurik 

diperoleh rentang nilai resistivitas berkisar antara 0 Ω.m – 2000 Ω.m. Dari hasil 

pengolahan 2-D inversi data magnetotellurik diperkirakan adanya sistem panas 

bumi di daerah Telaga Ngebel dengan nilai resistivitas yang berbeda setiap 

lapisan. Nilai resistivitas rendah dengan nilai ≤ 10 Ωm yang diduga merupakan 

lapisan penudung atau cap rock, nilai resistivitas dari 10 Ωm hingga 239 Ωm 

diduga memiliki peran sebagai lapisan reservoar dan nilai resistivitas yang tinggi 

≥ 239 Ωm diduga sebagai lapisan sumber panas atau heat source. 

 

Tabel 1. Penelitian terdahulu 

No. Nama penulis 

dan tahun 

Metode Hasil 

1. Syahwanti dkk 

(2014) 

MT Hasil pengolahan data berupa 

pemodelan yang ditampilkan dalam 

gambar nilai resistivitas terhadap 

kedalaman dan jarak antar titik ukur 

pada lintasan yang telah ditentukan. 

Lintasan yang digunakan ada dua yaitu 

lintasan Utara-Selatan dengan 6 titik 

ukur dan lintasan Barat Daya-Timur 

Laut dengan 7 titik ukur. Pada lintasan 

Barat Daya-Timur Laut terdapat 3 

lapisan yang terdiri dari batuan 

penudung, reservoar dan batuan dasar 

dengan nilai resistivitas masing-

masing adalah 5 Ωm sampai dengan 12 
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Ωm, 60 Ωm sampai dengan 180 Ωm 

dan 300 Ωm sampai dengan 700 Ωm. 

Pada lintasan Utara-Selatan terdapat 3 

lapisan yang terdiri dari batuan 

penudung, reservoar dan batuan dasar 

dengan nilai resistivitas masing-

masing adalah 7 Ωm sampai dengan 20 

Ωm, 30 Ωm sampai dengan 100 Ωm 

dan 300 Ωm sampai dengan 500 Ωm. 

2. Zarkasyi dan 

Wahyuningsih 

(2018) 

MT Didapatkan hasil bahwa zona 

pengukuran MT diperkirakan berada di 

zona outflow. Jika area ini diasumsikan 

zona outflow, maka besar 

kemungkinan reservoar yang 

termodelkan merupakan ujung lidah 

dari zona reservoarnya. Zona reservoar 

ini mulai terdeteksi pada sekitar 

kedalaman 750 meter hingga 1000 

meter dan dibatasi oleh sesar geologi 

berarah baratlaut-tenggara. Lapisan 

bertahanan jenis lebih rendah dari 10 

Ohm.m diduga merupakan batuan 

teralterasi yang berperan sebagai 

lapisan penudung. Ketebalan lapisan 

ini berkisar antara 500 meter hingga 

750 meter. Lapisan batuan bertahanan 

jenis sekitar 30-150 Ohm.m 

diperkirakan sebagai bagian dari 

reservoar utama. Puncak reservoar di 

lereng barat ini diperkirakan berada 

pada kedalaman 750 meter hingga 

1000 meter. 
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3 Kurniawan dkk 

(2018) 

MT Zona reservoar ini tersusun atas 

lapisan permeabel tempat fluida panas 

bermigrasi menuju atas melewati 

retakan dan celah sesar yang 

disebabkan oleh daya apung termal. 

Dari hasil pemodelan inversi 2D pada 

ketiga line tersebut memiliki hasil 

yang kurang lebihnya mirip. Dimana 

nilai resistivitas pada zona 

reservoarnya berkisar antara 67-600 

ohm.m. Top reservoar pada ketiga 

lintasan berada pada elevasi yang 

sama, mulai tampak pada kedalaman 

800 meter dengan ketebalan rata-rata 

zona reservoar dari ketiga listasan 

tersebut yaitu 5600 meter. 

4 Limswipin dkk 

(2018) 

MT Didapatkan hasil yaitu pada lapisan 

dengan nilai resistivitas 7 – 16 Ωm 

disepanjang titik MT1 hingga MT7 

pada kedalaman mencapai 1000 meter 

diduga batu lempung yang 

diindikasikan sebagai cap rock. 

Lapisan dengan nilai resistivitas 34 – 

120 Ωm pada titik MT6 dan MT7 pada 

kedalaman sekitar 1500 meter diduga 

batu pasir yang diindikasikan sebagai 

reservoar. 

5 Harahap dkk 

(2022) 

MT Berdasarkan hasil pengolahan data 

magnetotellurik diperoleh rentang nilai 

resistivitas berkisar antara 0 Ω.m – 

2000 Ω.m. Dari hasil pengolahan 2-D 

inversi data magnetotellurik 
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diperkirakan adanya sistem panas 

bumi di daerah Telaga Ngebel dengan 

nilai resistivitas yang berbeda setiap 

lapisan. Nilai resistivitas rendah 

dengan nilai ≤ 10 Ωm yang diduga 

merupakan lapisan penudung atau 

caprock, nilai resistivitas dari 10 Ωm 

hingga 239 Ωm diduga memiliki peran 

sebagai lapisan reservoar dan nilai 

resistivitas yang tinggi ≥ 239 Ωm 

diduga sebagai lapisan sumber panas 

atau heat source. 

 

 



 

 

 

III. TEORI DASAR 

 

 

 

 

3.1.  Sistem Panas Bumi 

Energi panas bumi adalah energi panas alami dari dalam bumi yang di transfer ke 

permukaan bumi secara konduksi dan konveksi (Suparno, 2009). Daerah panas 

bumi (geothermal area) atau medan panas bumi (geothermal field) adalah daerah 

di permukaan bumi dalam batas tertentu dimana terdapat energi panas bumi dalam 

suatu kondisi hidrologi batuan tertentu. Sedangkan sistem panas bumi adalah 

terminologi yang digunakan untuk berbagai hal tentang sistem air dan batuan dalam 

temperatur tinggi di laboratorium atau lapangan (Santoso, 2004). Pada dasarnya 

sistem panas bumi terbentuk sebagai hasil perpindahan panas dari suatu sumber 

panas ke sekelilingnya yang terjadi secara konduksi dan secara konveksi.  

 

Perpindahan panas secara konduksi terjadi melalui batuan, sedangkan perpindahan 

panas secara konveksi terjadi karena adanya kontak antara air dengan suatu sumber 

panas. Perpindahan panas secara konveksi pada dasarnya terjadi karena gaya apung 

(buoyancy). Air karena gaya gravitasi selalu mempunyai kecenderungan untuk 

bergerak ke bawah, akan tetapi apabila air tersebut kontak dengan suatu sumber 

panas maka akan terjadi perpindahan panas sehingga temperatur air menjadi lebih 

tinggi dan air akan menjadi lebih ringan. Keadaan ini menyebabkan air yang lebih 

panas bergerak ke atas dan air yang lebih dingin bergerak turun ke bawah, sehingga 

terjadi sirkulasi air atau arus konveksi (Saptadji, 2001). 
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Gambar 6. Perpindahan panas di bawah permukaan (Saptadji, 2001). 

 

Sistem panas bumi yang terbentuk di kulit bumi memiliki 5 komponen utama 

yaitu : 

3.1.1. Sumber Panas 

Pembentukan sumber panas bumi memerlukan panas asal yang akan membentuk 

perputaran (cycle) fluida hidrothermal dalam bentuk perbandingan uap dan air 

panas. Massa panas ini dapat berupa : 

1. Massa panas padat, berupa berbagai macam batuan yang bersifat pembawa 

atau penghantar panas (matriks batuan) hasil kontak yang berasal dari 

aktivitas vulkanik, seperti batuan ekstrusif maupun batuan intrusif. 

2. Massa panas cair, dapat sebagai fluida pembawa atau penghantar panas (out 

flow dan down flow sumber panas bumi yang berkaitan dengan proses 

kontaminasi air tanah) dari daur panas bumi dan pengaruh struktur geologi 

(penekanan) sistem hidrologi yang terjebak pada perlapisan batuan. 

3. Massa panas mineral radioaktif, timbul dari decay mineral-mineral radioaktif 

yang terdapat di bagian pluton. 

4. Reaksi kimia (eksotermik). 

 

3.1.2. Fluida 

Fluida berfungsi sebagai media penyimpan panas dan mengalirkan panas dari 

sumber panas ke permukaan bumi. Manifestasi adanya aliran panas tersebut di 

permukaan bumi dapat berupa mata air, fumarol, solfatara maupun mud volcano. 
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Interaksi antara fluida hidrotermal dengan batuan mengakibatkan perubahan 

komposisi batuan. Hasil dari ubahan (alterasi) hidrotermal tersebut tergantung 

pada beberapa faktor, yaitu suhu, tekanan, jenis batuan asal, komposisi fluida atau 

tingkat keasaman fluida, dan lamanya interaksi antara fluida panas bumi dengan 

batuan asal (Browne,1984). Fluida yang berasal langsung dari reservoar panas 

bumi berupa air klorida, yaitu air atau fluida panas bumi yang mempunyai 

kandungan anion utama berupa klorida, bersifat netral atau sedikit asam 

(dipengaruhi oleh jumlah CO2 terlarut). 

 

3.1.3. Batuan Reservoar 

Batuan reservoar yaitu sebagai batuan yang bertindak sebagai tempat 

terakumulasinya fluida panas bumi (uap, air panas). Zona ini tersusun oleh batuan 

yang bersifat permeabel. Reservoar panas bumi yang produktif harus memiliki 

porositas dan permeabilitas yang tinggi, mempunyai geometri yang besar, suhu 

tinggi, dan kandungan fluida yang cukup. 

 

3.1.4. Batuan Penudung 

Batuan penudung (clay cap) merupakan zona yang tidak lolos atau kedap air 

(impermeable) atau permeabilitas rendah yang disusun oleh berbagai jenis batuan 

dan berada di atas batuan reservoar, berfungsi mencegah konveksi fluida 

reservoar yang panas ke luar permukaan. Dimana batuan ini bertindak sebagai 

perangkap sumber-sumber panas bumi uap dan air panas. Pada umumnya 

pengaruh ubahan hidrothermal cukup intensif berlangsung pada zona ini, 

sehingga sangat penting untuk menginterpretasikan sifat-sifat fisik tertentu, 

seperti densitas dan daya hantar listrik atau kemagnetan. Zona ini tidak selalu 

terbentuk oleh tekstur batuan kedap air tetapi dapat pula oleh pengaruh ubahan 

hidrothermal atau disebut sebagai tertudung sendiri oleh aktivitasnya, akibat dari 

pengisian mineral silika atau mineral lempungan. 
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3.1.5. Permeabilitas 

Permeabilitas berkurang karena pengendapan atau pembentukan mineral 

hidrotermal, akan tetapi aktivitas tektonik membantu untuk membuka kembali 

rekahan-rekahan yang menjadi jalan bagi fluida panas bumi (zona permeabel). 

 

 

Gambar 7. Penampang sistem panas bumi (Dickson and Fanelli, 2004). 

 

3.2. Potensi Panas Bumi 

Menurut Badan Geologi (2009), potensi panas bumi dapat dikategorikan menjadi 

tiga, yaitu potensi energi kecil, sedang dan besar. Panas bumi dengan suhu 

reservoar < 200 °C memiliki potensi energi sekitar 50 MW. Panas bumi dengan 

suhu 200 – 250 °C memiliki potensi energi 50 – 100 MW. Sedangkan panas bumi 

dengan suhu > 250 °C memiliki potensi energi > 100 MW (Arrahman, 2015). 

 

Sumatera Barat memiliki potensi energi panas bumi yang cukup besar. Potensi 

energi panas bumi tersebut diperkirakan mencapai 1956 Megawatt (MW). 

Potensi ini hingga sekarang belum dimanfaatkan dan tersebar di beberapa daerah. 

Daerah yang sudah melakukan eksplorasi adalah daerah Muara Labuh dan Liki 

Pinang Awan, yang saat ini telah memasuki tahap eksplorasi dengan 

pengembangnya adalah PT. Supreme Energy. Selain itu daerah yang mempunyai 

potensi panas bumi adalah daerah Bonjol, yang saat ini masih menunggu lelang 

dari pemerintah pusat untuk pemanfaatan potensi panas bumi daerah tersebut 

(BKPMP Sumbar, 2014). Potensi panas bumi ini di Bonjol memiliki cadangan 

terduga mencapai 165 MWe (3 x 55 MWe). WKP Panas Bumi Bonjol ditetapkan 
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melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral nomor: 

1150.K/30/MEM/2011 dengan luas mencapai 10.000 Ha. 

 

3.3. Magnetotellurik 

Metode magnetotellurik (MT) merupakan suatu metode eksplorasi geofisika pasif 

yang bertujuan untuk merekam besarnya medan elektromagnetik bumi alami, guna 

mengetahui kondisi bawah permukaan. Konsep gelombang elektromagnetik yang 

mendasari metode magnetotellurik ini adalah konsep Persamaan Maxwell, 

khususnya dalam Persamaan Hukum Ampere dan Persamaan Hukum Faraday 

(Simpson dan Bahr, 2005). 

 

Amplitudo, fase dan hubungan arah antara medan listrik (E) dan medan magnetik 

(H) di atas permukaan bergantung pada distribusi tahanan jenis listrik di bawah 

permukaan. Bergantungnya sinyal frekuensi dan tahanan jenis materialnya, MT 

dapat menyelesaikan struktur geoelektrik dari kedalaman puluhan meter sampai 

dengan puluhan kilometer. Sinyal frekuensi yang lebih rendah dengan panjang 

gelombang yang lebih panjang, dapat diperoleh dari waktu perekamanan yang lebih 

lama, sehingga mempunyai penetrasi kedalaman yang lebih dalam (Green, 2003). 

 

Medan elektromagnetik dibentuk oleh dua sumber, yaitu lightning activity dan 

Solar wind. Lighting activity merupakan fenomena terjadinya petir yang 

menghasilkan frekuensi lebih besar dari 1 Hz, sedangkan Solar wind merupakan 

partikel bermuatan yang dipancarkan dari matahari yang menghasilkan frekuensi 

lebih kecil dari 1 Hz. Fenomena lightning activity dan solar wind tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 8 (Unsworth, 2006). 
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Gambar 8. Fenomena solar wind (Unsworth, 2006). 

 

Proses terjadinya metode magnetotellurik yaitu ionosphere yang berada 501500 km 

di atas permukaan bumi merupakan tempat dimana terdapat plasma yang memiliki 

konduktivitas elektrik yang cukup tinggi. Sementara itu, di permukaan matahari 

selalu terjadi letupan-letupan plasma yang sebagian besar mengeluarkan partikel 

hidrogen. Oleh karena adanya ionisasi di permukaan matahari, maka partikel 

hidrogen tersebut berubah menjadi plasma yang mengandung proton dan elektron. 

Plasma ini berkecepatan rendah, memiliki sifat acak terhadap waktu dan dikenal 

dengan sebutan solar wind. 

 

Apabila solar wind tersebut bertemu dengan medan magnet bumi, maka proton dan 

elektron akan terpisah dengan arah yang berlawanan dan menimbulkan medan EM 

di dalam solar wind itu sendiri. Solar wind yang membawa medan EM akan terus 

menjalar sampai lapisan ionosfer hingga permukaan bumi. Medan EM yang sampai 

permukaan bumi tersebut selanjutnya akan berinteraksi dengan material yang ada 

dibawah permukaan dan konsep elektromagnetik MT akan terjadi. 

 

3.4. Konsep Dasar Magnetotellurik 

Persamaan Maxwell merupakan sintesa hasil-hasil eksperimen mengenai fenomena 

listrik magnet yang didapatkan oleh Faraday, Ampere, Gauss, Coulumb disamping 

dilakukan oleh Maxwell sendiri (Grandis, 2010). Dalam bentuk diferensial, 

persamaan Maxwell dalam domain frekuensi dapat ditulis sebagai berikut: 
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�⃗�  ×  �⃗� =  −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
          (1) 

�⃗�   ×  �⃗⃗�  =   𝐽  +
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
        (2) 

�⃗� . �⃗⃗�  =  𝑞           (3) 

�⃗� . �⃗�  =  0           (4) 

 

Keterangan : 

 

�⃗�  = Medan Listrik (Volt/m) 

�⃗�  = Fluks atau Induksi Magnetik (Weber/m2 Atau Tesla) 

�⃗⃗�  = Medan Magnet (Ampere/m) 

𝐽      = Rapat Arus (Ampere/m2) 

�⃗⃗�  = Perpindahan Listrik (Coulumb/m2) 

 

Hukum Faraday pada Persamaan (1) menjelaskan bahwa adanya perubahan medan 

magnet terhadap waktu akan menyebabkan terbentuknya medan listrik. Hukum 

Ampere pada Persamaan (2) menjelaskan bahwa medan magnet tidak hanya terjadi 

karena adanya sumber arus listrik, namun dapat terjadi juga karena pengaruh 

perubahan medan listrik terhadap waktu sehingga menginduksi medan magnet. 

Hukum Coloumb Persamaan (3) menjelaskan bahwa medan listrik disebabkan oleh 

adanya muatan listrik yang berperan sebagai sumbernya, sedangkan Hukum 

Kontinuitas Fluks Magnet pada persaman (4) menyatakan bahwa tidak ada medan 

magnet yang bersifat monopol (Telford dkk, 2004). 

 

Hubungan antara intensitas medan dengan fluks yang terjadi pada medium 

dinyatakan oleh persamaan berikut : 

 

�⃗�  =  𝜇 ×  �⃗⃗�          (5) 

�⃗⃗�  =  휀 ×  �⃗�          (6) 

𝐽  =  𝜎�⃗�  =  
�⃗� 

 𝜌
         (7) 

 

 



30 

 

 
 

Keterangan : 

𝜇 = Permeabilitas Magnetik (henry/m) 

ε = Pemisivitas Listrik (Farad/m) 

𝜎 = Konduktivitas (ohm-1/m ) 

𝜌 = Tahanan Jenis (Ohm.m) 

 

Untuk menyederhanakan masalah, sifat fisik medium diasumsikan tidak bervariasi 

terhadap waktu dan posisi (homogen isotropik). Dengan demikian akumulasi 

muatan seperti dinyatakan pada Persamaan (3) tidak terjadi dan Persamaan 

Maxwell dapat dituliskan kembali sebagai berikut 

 

�⃗�  × �⃗�  =  −𝜇 
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
        (8) 

�⃗�  × �⃗⃗�  =  𝜎�⃗�  +  휀
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
        (9) 

�⃗�  × �⃗�  =  0         (10) 

�⃗�  × �⃗⃗�  =  0         (11) 

�⃗�  × �⃗�  ×  �⃗�  =  −𝜇𝜎
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
−  𝜇휀

𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
      (12) 

�⃗�  × �⃗�  ×  �⃗⃗�  =  −𝜇𝜎 
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
−  𝜇휀

𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
      (13) 

 

Tampak bahwa dalam Persamaan Maxwell yang dinyatakan oleh Persamaan diatas 

hanya terdapat dua variabel yaitu medan listrik �⃗�  dan medan magnet �⃗⃗� . Dengan 

operasi curl terhadap Persamaan (8) dan (9) serta mensubstitusikan besaran-besaran 

yang telah diketahui pada Persamaan diatas akan kita peroleh pemisahan variabel 

�⃗�  dan �⃗⃗�  sehingga, ∇𝑥∇𝑥𝑥 = ∇∇.𝑥 − ∇2 𝑥. 

 

Memperhatikan identitas vektor dimana x adalah �⃗�  dan �⃗⃗�  serta hubungan yang 

dinyatakan oleh Persamaan (10) dan (11), maka kita dapatkan Persamaan 

gelombang (Persamaan Helmholtz) untuk medan listrik dan medan magnet sebagai 

berikut, 
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𝛻2  × �⃗�  =  −𝜇𝜎
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
−  𝜇휀

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2
       (14) 

𝛻2  × �⃗⃗�  =  −𝜇𝜎
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
−  𝜇휀

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2
       (15) 

 

Perlu diingat bahwa pada Persamaan tersebut di atas variabel �⃗�  dan 𝐻 ⃗⃗⃗⃗ merupakan 

fungsi posisi dan waktu. Jika variasi terhadap waktu dapat direpresentasikan oleh 

fungsi periodik sinusoidal maka, 

 

�⃗⃗� (𝑟, 𝑡)  =  �⃗� 0(𝑟)𝑒
𝑖𝜔𝑡        (16) 

�⃗⃗� (𝑟, 𝑡)  =  �⃗⃗� 0(𝑟)𝑒
𝑖𝜔𝑡        (17) 

 

�⃗� 0 dan �⃗⃗� 0  masing-masing adalah amplitudo medan listrik dan medan magnet, dan 

ω adalah frekuensi gelombang EM. Dengan demikian Persamaan (12) dan (13) 

menjadi, 

 

𝛻2�⃗� =  (𝑖𝜔𝜋𝜎 − 𝜔2𝜇휀)�⃗�         (18) 

𝛻2�⃗⃗� =  (𝑖𝜔𝜋𝜎 −  𝜔2𝜇휀)�⃗⃗�        (19) 

 

Kondisi yang umum dijumpai dalam eksplorasi geofisika (frekuensi lebih rendah 

dari 104 Hz, medium bumi) suku yang mengandung ε (perpindahan listrik) dapat 

diabaikan terhadap suku yang mengandung σ (konduksi listrik) karena harga 

ωμσ>>ω2με untuk μ = 4π.10-7 H/m. Pendekatan tersebut adalah aproksimasi 

keadaan kuasi-stasioner dimana waktu tempuh gelombang diabaikan. 

 

Eliminasi kebergantungan medan terhadap waktu seperti dilakukan untuk 

memperoleh Persamaan (18) dan (19) selain dimaksudkan untuk menyederhanakan 

persamaan juga untuk lebih mengeksplisitkan aproksimasi keadaan kuasi-stasioner 

tersebut. Dengan demikian, persamaan gelombang (14) dan (15) menjadi 

Persamaan difusi, 

 

𝛻2�⃗� = 𝑘2�⃗�          (20) 
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𝛻2�⃗� = 𝑘2�⃗⃗�          (21) 

 

𝑘 =  ±√𝑖𝜔𝜇0𝜎 adalah bilangan gelombang dapat dinyatakan dalam bentuk, 

 

𝑘 =  ±√(𝛼 +  𝑖𝛽)         (22) 

𝛼 =  𝛽 = √
𝜔𝜇0𝜎

2
        (23) 

 

3.5. Impedansi Bumi Homogen 

Gelombang EM dapat dianggap sebagai gelombang bidang yang merambat secara 

vertikal ke dalam bumi berapapun sudut jatuhnya terhadap permukaan bumi. Hal 

ini mengingat besarnya kontras konduktivitas atmosfer dan bumi. 

 

Penyelesaian Persamaan gelombang (20) dan (21) yang merupakan Persamaan 

diferensial orde 2 cukup kompleks mengingat semua variabel dapat bervariasi 

terhadap waktu dan posisi dalam sistem koordinat kartesian (x, y, z). Oleh karena 

itu akan kita tinjau permasalahan yang sederhana terlebih dahulu, yaitu untuk kasus 

medium homogen. 

 

Model bumi yang paling sederhana adalah suatu half-space homogen isotropik 

dimana diskontinuitas tahanan-jenis hanya terdapat pada batas udara dengan bumi. 

Dalam hal ini setiap komponen horizontal medan listrik dan medan magnet hanya 

bervariasi terhadap kedalaman sehingga dekomposisi Persamaan (20) 

menghasilkan Persamaan berikut, 

 

𝜕2𝐸𝑥

𝜕𝑧2 = 𝑘2𝐸𝑥          (24) 

 

Solusi elementer dari Persamaan diferensial tersebut adalah, 

𝐸𝑥 =  𝐴𝑒−𝑘𝑧 +  𝐵𝑒+𝑘𝑧       (25) 

𝐸𝑥 =  𝐴𝑒−𝑖𝑎𝑧𝑒−𝛽𝑧  +  𝐵𝑒+𝑖𝑎𝑧𝑒+𝛽𝑧      (26) 
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x, y dan z adalah sumbu koordinat kartesian dengan z adalah kedalaman (positif 

vertikal ke bawah). Secara umum eksponensial yang mengandung komponen 

bilangan imajiner dari k menyatakan variasi sinusoidal gelombang EM terhadap 

kedalaman, sedangkan eksponensial yang mengandung komponen bilangan riil dari 

k menyatakan faktor atenuasi menurut sumbu z positif atau negatif. Konstanta A 

dan B ditentukan berdasarkan syarat batas. Dekomposisi Persamaan (8), dengan 

memperhatikan hubungan (17) dan Persamaan (25), menghasilkan komponen 

medan magnet berikut, 

 

𝐻𝑦 = −
1

𝑖𝜔𝜇0
 
𝜕𝐸𝑥

𝜕𝑧
 

𝐻𝑦 = 
𝑘

𝑖𝜔𝜇0
 (𝐴𝑒−𝑘𝑧 − 𝐵𝑒+𝑘𝑧)       (27) 

 

Dapat kita buktikan bahwa Persamaan (27) adalah juga solusi Persamaan difusi 

untuk medan magnet (21). Untuk bumi homogen, koefisien B pada Persamaan (26) 

dan (27) berharga nol, mengingat sumber medan EM bersifat ekstern dan amplitudo 

medan EM harus menjadi nol pada kedalaman tak hingga. Dengan kata lain suku 

dengan koefisien A mengandung faktor atenuasi gelombang EM terhadap 

kedalaman (z positif ke bawah). Impedansi yang didefinisikan sebagai 

perbandingan antara komponen medan listrik dan medan magnet yang saling tegak 

lurus dapat diperoleh dari Persamaan (26) dan (27), 

 

𝑍𝑥𝑦 =  
𝐸𝑥

𝐻𝑦
=  √𝑖𝜔𝜇0𝜌        (28) 

𝑍𝑦𝑥 = 
𝐸𝑦

𝐻𝑥
= √𝑖𝜔𝜇0𝜌        (29) 

 

Berdasarkan Persamaan tersebut di atas, impedansi bumi homogen adalah suatu 

bilangan skalar kompleks yang merupakan fungsi tahanan-jenis medium dan 

frekuensi gelombang EM. Impedansi yang diperoleh dari dua pasangan komponen 

medan listrik dan medan magnet yang berbeda secara numerik berharga sama 

mengingat simetri radial medium homogen atau medium 1-dimensi yang akan 

dibahas kemudian. Untuk selanjutnya impedansi bumi homogen disebut impedansi 
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intrinsik. Impedansi kompleks dapat pula dinyatakan sebagai besaran amplitudo 

dan fasa. Dalam praktik besaran tersebut lebih sering dinyatakan dalam bentuk 

tahanan- jenis dan fasa sebagai berikut, 

 

𝜌 =  
1

𝜔𝜇0
 |𝑍𝑡|

2         (30) 

∅ =  𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑖𝑚𝑍𝑡

𝑅𝑒𝑍𝑡
) = 45°       (31) 

 

3.6. Impedansi Bumi Berlapis Horizontal 

Impedansi dinyatakan sebagai perbandingan antara medan listrik (𝐸) dan medan 

magnet (𝐻) bergantung pada tahanan-jenis medium atau batuan. Dengan demikian, 

impedansi sebagai fungsi dari periode memberikan informasi mengenai tahanan-

jenis medium sebagai fungsi dari kedalaman. Berdasarkan hal tersebut metoda 

sounding MT dilakukan dengan merekam data berupa variasi medan listrik dan 

medan magnet pada beberapa periode tertentu. 

 

Jika tahanan-jenis hanya bervariasi terhadap kedalaman, maka model yang 

digunakan untuk merepresentasikan kondisi ini adalah model 1-dimensi (1D). Pada 

umumnya digunakan model yang terdiri dari beberapa lapisan horizontal dengan 

masing-masing lapisan bertahanan-jenis konstan atau homogen dan isotropis 

(model bumi berlapis horizontal). Dalam hal ini parameter model adalah tahanan-

jenis dan ketebalan tiap lapisan dengan lapisan terakhir berupa medium homogen 

pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Model 1 dimensi yang terdiri dari n - lapisan horizontal homogen 

(bumi berlapis horizontal). Parameter model adalah tahanan-jenis 

(ρ) dan ketebalan (h) tiap lapisan, lapisan terakhir adalah half-space 

dengan ketebalan tak berhingga (Grandis, 2010). 

Terdapat beberapa alternatif cara perhitungan impedansi di permukaan bumi 

berlapis horizontal. Namun secara umum, perhitungan impedansi tersebut 

menggunakan rumus rekursif yang menghubungkan impedansi di permukaan dua 

lapisan yang berurutan. Dari impedansi di permukaan lapisan terakhir yang berupa 

medium homogen (Persamaan (28) dan (29)) dapat dihitung impedansi di 

permukaan lapisan di atasnya, demikian seterusnya secara rekursif hingga 

diperoleh impedansi di permukaan bumi (lapisan pertama). 

 

Bagian ini akan dibahas perumusan yang dikemukakan oleh (Pedersen & 

Hermance, 1986) dengan pertimbangan bahwa rumus rekursif yang dihasilkan 

lebih sederhana dan kompak. Disamping itu implementasi numerik perumusan 

tersebut lebih mudah dan lebih stabil mengingat adanya perhitungan eksponensial. 

Berdasarkan Persamaan (25), (26) dan (27), impedansi pada pada kedalaman z1 

dalam lapisan ke -j adalah sebagai berikut, 
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𝑍𝑙(𝑍𝑙) =  
𝑘𝑗

𝑖𝜔𝜇0
 
𝐴

𝑗𝑒

−𝑘𝑗𝑧𝑙+𝐵𝑗𝑒+𝑘𝑗𝑧𝑙

𝐴
𝑗𝑒

−𝑘𝑗𝑧𝑙−𝐵𝑗𝑒+𝑘𝑗𝑧𝑙  

  = 𝑍𝐼,𝑗  
𝑒−2𝑘𝑗𝑧𝑙+ 𝐵𝑗/𝐴𝑗

𝑒−2𝑘𝑗𝑧𝑙+ 𝐵𝑗/𝐴𝑗
       (32) 

 

Z𝐼, adalah impedansi intrinsik lapisan ke - j seperti telah didefinisikan pada 

Persamaan (28) dan (29). Untuk mengeliminasi koefisien pada Persamaan (32), kita 

definisikan impedansi pada kedalaman dalam lapisan ke - j dengan cara yang sama 

seperti pada Persamaan (32). Kemudian kita peroleh harga koefisien sebagai fungsi 

impedansi pada kedalaman sebagai berikut, 

 

𝐵𝑗
𝐴𝑗

⁄ = 
𝑍𝑗(𝑧2)− 𝑍𝑙,𝑗

𝑍𝑗(𝑧2)− 𝑍𝑙,𝑗
 𝑒−2𝑘𝑗𝑧2

       (33) 

 

Substitusi Persamaan (33) ke dalam Persamaan (32) menghasilkan, 

 

𝑍𝑗 (𝑍𝑙) =  
𝑒−2𝑘𝑗𝑧𝑙 + 

𝑍𝑗(𝑧2)− 𝑍𝑙,𝑗

𝑍𝑗(𝑧2)+ 𝑍𝑙,𝑗
 𝑒−2𝑘𝑗𝑧2

𝑒−2𝑘𝑗𝑧𝑙 + 
𝑍𝑗(𝑧2)− 

𝑍𝑗(𝑧2)+ 
 𝑒−2𝑘𝑗𝑧2

 

  = 𝑍𝑙,𝑗  
1+ 

𝑍𝑗(𝑧2)− 𝑍𝑙,𝑗

𝑍𝑗(𝑧2)+ 
 𝑒−2𝑘𝑗(𝑧2−𝑧1)

1− 
𝑍𝑗(𝑧2)− 𝑍𝑙,𝑗

𝑍𝑗(𝑧2)+ 
 𝑒−2𝑘𝑗(𝑧2−𝑧1)

      (34) 

 

Jika 𝑍𝐼 dan 𝑍𝑙 masing-masing adalah kedalaman permukaan (top) dan bagian bawah 

(bottom) lapisan ke - j maka selisihnya adalah ketebalan lapisan tersebut (𝐻𝑗). 

Sebagai implikasi kontinuitas komponen tangensial medan listrik dan medan 

magnet pada batas lapisan maka impedansi juga kontinyu sehingga diperoleh (𝑧2) 

= 𝑧𝑗+1(𝑧2). Untuk selanjutnya impedansi selalu didefinisikan di permukaan lapisan 

(𝑍𝑗+1(𝑍2) = 𝑧𝑗+1) sehingga dari Persamaan (34) diperoleh Persamaan berikut, 

 

𝑍𝑗 = 𝑍𝐼 𝐽  
1−𝑅

𝑗𝑒

−2𝑘𝑗(ℎ𝑗)

1+𝑅
𝑗𝑒

−2𝑘𝑗(ℎ𝑗)         (35) 
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𝑅𝑗 = 
𝑍𝐼.𝐽− 𝑍𝐼+𝐽

𝑍𝐼.𝐽+ 𝑍𝐼+𝐽
  

 

Persamaan (35) merupakan rumus rekursif yang menyatakan impedansi di 

permukaan lapisan ke - j sebagai fungsi parameter lapisan tersebut (rj dan hj) dan 

impedansi di permukaan lapisan yang terletak di bawahnya (lapisan ke - j+1). 

Dengan demikian kita dapat menghitung impedansi di permukaan bumi (Z1) yang 

terdiri dari sejumlah n - lapisan jika parameter model diketahui (resolusi forward 

problem). 

 

Impedansi bumi berlapis horizontal dapat dianggap sebagai impedansi medium 

homogen dengan tahanan-jenis ekuivalen atau tahanan-jenis semu sehingga 

berdasarkan analogi dengan Persamaan (30) dan (31) impedansi tersebut dapat 

dinyatakan sebagai tahanan-jenis dan fasa, 

 

𝜌𝑎 = 
1

𝜔𝜇0
 |𝑍1|

2         (36) 

∅ = 𝑡𝑎𝑛−1  (
𝐼𝑚𝑍1

𝑅𝑒𝑍1
)         (37) 

 

Kurva sounding yang menyatakan variasi tahanan-jenis medium sebagai fungsi 

kedalaman adalah kurva tahanan-jenis semu dan fasa sebagai fungsi periode. Untuk 

medium dengan tahanan-jenis yang bervariasi secara lateral memerlukan resolusi 

Persamaan Maxwell dengan model 2-D atau 3-D. Hal ini jauh lebih sulit dan 

kompleks karena melibatkan resolusi numerik Persamaan diferensial atau 

Persamaan integral. Oleh karena itu hal tersebut akan dibahas kemudian (Grandis, 

2010). 

 

3.6. Skin Depth 

Metode MT bergantung pada penetrasi medan EM yang masuk kedalam bumi 

(Green, 2003). Gelombang elektromagnetik dan konduktivitas batuan bumi itu 

sendiri yang akan berpengaruh terhadap penetrasi. Metode magnetotellurik (MT) 

memiliki penetrasi yang sangat dalam yaitu dapat mencapai lebih dari 3 km. 

semakin kecil frekuensi dari alat yang kita gunakan, maka akan semakin dalam 
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penetrasi yang diperoleh. Akan tetapi proses perekaman data menjadi semakin lama 

(Simpson dan Bahr, 2005). Besaran skin depth digunakan untuk memperkirakan 

kedalaman penetrasi atau kedalaman investigasi gelombang elektromagnetik. 

Adapun skin depth dalam metode Magnetotellurik memenuhi Persamaan berikut 

ini: 

 

𝛿 =  √
2𝜌

𝜔𝜇
= (𝜋𝑓𝜇𝜎)−

1

2  ≅ 0.503 √
𝜌

𝑓
  (𝑘𝑚)      (38) 

 

Persamaan (38), terlihat bahwa skin depth dipengaruhi oleh besarnya frekuensi alat 

yang kita gunakan dan tahanan jenis Formasi. Semakin besar frekuensi alat yang 

kita gunakan, maka penetrasi yang diperoleh akan semakin dangkal. Namun, ketika 

frekuensi alat yang digunakan semakin kecil, maka penetrasi yang dihasilkan akan 

semakin dalam. 

 

Sementara dengan frekuensi alat yang sama, semakin besar nilai tahanan jenis 

Formasi batuan yang ada dibawah lapisan bumi maka hasil penetrasi yang diperoleh 

akan semakin dalam. Sedangkan jika lapisan di bawah permukaan memiliki tahanan 

jenis Formasi yang kecil, maka penetrasi yang diperoleh juga semakin dangkal. 

 

Besar kecilnya penetrasi bergantung oleh nilai tahanan jenis batuan dikarenakan 

lapisan yang memiliki nilai tahanan jenis rendah akan cenderung lebih mudah 

mengalirkan arus dibandingkan dengan lapisan yang lebih resistif. Ketika lapisan 

konduktif tersebut mendapat injeksi arus dari luar, maka arus luar akan lebih 

cenderung mengalir hanya di lapisan konduktif saja, tidak mengalir ke lapisan di 

bawahnya yang lebih resistif. Oleh karena itu, faktor tahanan jenis Formasi batuan 

akan mempengaruhi besar kedalaman penetrasi yang diperoleh. Parameter yang 

terukur dalam survei Magnetotellurik adalah medan listrik dan medan magnet di 

wilayah tersebut (Daud, 2010). Di dalam teori elektromagnetik, medan listrik selalu 

tegak lurus terhadap medan magnet. Perbandingan antara medan magnet dan medan 

listrik dinamakan dengan impedansi. Impedansi inilah yang mengandung informasi 

mengenai nilai tahanan jenis medium terhadap kedalaman. 
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Secara teoritis setiap batuan memiliki daya hantar listrik dan harga tahanan jenisnya 

masingmasing. Batuan yang sama belum tentu mempunyai nilai tahanan jenis yang 

sama. Adapun nilai tahanan jenis batuan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Nilai resistivitas batuan (Palacky, 1987) 

 



 

 

 

IV. METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

4.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Adapun waktu dan tempat penelitian ini sebagai berikut: 

Waktu  : 16 Juli 2022 – 16 Agustus 2022 

Tempat : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) 

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 444, Pasirluyu, Regol, Bandung, Jawa Barat 

40254 

 

4.2. Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Laptop dan data EDI file magnetotellurik 

2. Softfile peta geologi 

3. Software ArcGis v 10.1 

4. Software WinGlink 

5. Microsoft Office 

 

4.3. Jadwal Pelaksanaan 

Adapun jadwal penelitian ini akan dilaksanakan yang dapat dilihat pada Tabel 3 

berikut: 
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Tabel  3. Rencana kegiatan penelitian 

Jenis 

Kegiatan  

 
Juli 

Minggu 

ke-  

Agustus 

Minggu ke-  

September 

Minggu ke- 

Oktober 

Minggu 

ke- 

November 

Minggu ke- 

Dese

mber 

Ming

gu- 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Studi Literatur                
              

Seminar Usul         
              

Pengumpulan 

Data 
    

 
  

        
              

Pengolahan, 

Interpretasi 

Data dan 

Diskusi 

    

 

  

        

              

Pembuatan 

Laporan 
    

 
  

        

              

Evaluasi                              

Bimbingan                        

Penyusunan 

Skripsi 
  

 
 

    
              

Revisi dan 

Bimbingan 

Hasil 

  

 

 
    

              

Seminar Hasil                       

Revisi dan 

Persiapan 

Sidang 

Komprehensif 

  

 

 

    

              

Sidang 

Komprehensif 
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4.4. Diagram Alir 

Berikut diagram alir dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 10: 
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Gambar 10. Diagram alir. 

 

4.5. Prosedur Penelitian 

Dalam prosedur penelitian ini merupakan bagian main-processing yang terdapat 

2 tahapan yaitu: 

1. Koreksi Static Effect 

Pada metode magnetotellurik terdapat istilah Efek Static Shift (efek pergeseran 

statis) efek ini menghasilkan distorsi atau gangguan pada data magnetotellurik 

yang disebabkan oleh pengaruh heterogenitas lokal dekat permukaan dan 

faktor topografi. 

2. Pemodelan 

Pada model 1D parameter yang menjadi acuan adalah nilai tahanan jenis serta 

ketebalan lapisan terhadap kedalaman. Pemodelan 2D dilakukan untuk 

mendapatkan model penampang bawah permukaan sehingga hasil dari 

penampang ini dapat digunakan untuk memodelkan struktur dan sistem panas 

bumi daerah penelitian. 

 

4.6. Pengambilan Data Lapangan 

Pada dasarnya pengambilan data di daerah survei (data acquisition ) MT 

dilakukan untuk mengetahui variasi medan EM terhadap waktu, yaitu dengan 

mengukur secara simultan komponen horizontal medan listrik (Ex , Ey) dan 

medan magnet (Hx , Hy). Sebagai pelengkap diukur pula komponen vertikal 

medan magnet (Hz). Oleh karena itu, alat ukur MT terdiri dari tiga sensor sinyal 

magnetik (magnetometer) dan dua pasang sensor sinyal listrik (elektroda) beserta 

unit penerima yang berfungsi sebagai pengolah sinyal dan perekam data. 

Magnetometer yang biasa digunakan adalah tipe induksi dengan sensitivitas 

Kesimpulan 

Selesai 
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tinggi (~50mV/nT) mengingat lemahnya sinyal magnetik. Elektroda potensial 

sebaiknya dari jenis non-polarizable porouspot Cu-CuSO4 dengan kestabilan 

yang tinggi terutama terhadap perubahan temperatur karena pengukuran data MT 

memerlukan waktu yang relatif lama dibanding dengan pengukuran potensial 

pada survei geolistrik tahanan-jenis. Elektroda jenis Pb - PbCl 2 atau Cd-CdCl 2 

jarang digunakan, disamping mahal juga dapat mencemari lingkungan. 

 

Unit penerima terdiri dari dua bagian utama yaitu bagian analog dan bagian digital 

sesuai dengan bentuk data yang terdapat di dalamnya. Pada bagian analog terdapat 

dua jenis filter yaitu RFI (radio frequency interference) dan notch filters masing-

masing untuk mengeliminasi gangguan atau interferensi dari frekuensi radio dan 

frekuensi jala-jala listrik dan harmoniknya (50, 60, 150 dan 180 Hz atau konfigurasi 

lain). Khusus kanal elektrik dilengkapi pula dengan pengkompensasi SP (self-

potential). Band-pass filter pada bagian digital berguna untuk memilah sinyal 

kedalam 3 langkah frekuensi (LF, MF dan HF masing-masing untuk low, medium 

dan high frequency bands) yang saling tumpang-tindih. Hal ini dimaksudkan untuk 

menerapkan amplifikasi dengan gain yang sesuai dengan karakteristik sinyal pada 

masing-masing jangkah frekuensi. 

 

Sebelum direkam dalam bentuk numerik (digital), sinyal analog didigitasi dengan 

frekuensi pencuplikan (sampling frequency) yang sesuai dengan langkah 

frekuensinya agar tidak terjadi aliasing pada saat rekonstruksi sinyal tersebut untuk 

mendapatkan informasi yang dikandungnya. Oleh karena itu biasanya digunakan 

frekuensi pencuplikan 2 sampai 4 kali frekuensi yang paling besar. Setelah melalui 

Analog to Digital (A/D) converter, data direkam dalam media penyimpanan data 

seperti pita magnetik atau magnetooptic disk dengan menggunakan representasi 16 

bit (binary digit) atau lebih untuk menjamin ketelitian. Unit penerima dilengkapi 

pula dengan alat monitor sinyal yang dapat secara langsung (real time) mengontrol 

kualitas data yang direkam. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perekaman 

data yang banyak mengandung bising seperti pada saat adanya badai magnetik, 

gangguan lokal dan sebagainya (Agung, 2009). 



 

 

 
 

VI. KESIMPULAN 

 

 

 

 

6.1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemodelan 2D yang telah dilakukan diketahui penetrasi kedalaman data 

mencapai 5.500 meter dan dengan topografi berkisar antara 255 meter di atas 

permukaan laut sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut dengan 

rentang nilai tahanan jenis berkisar antara 10 Ohm.m sampai dengan 500 

Ohm.m. 

 

2. Terdapat 3 komponen sistem panas bumi yang teridentifikasi pada daerah 

panas bumi Bonjol diantaranya adalah clay cap, reservoar dan heat source. 

Clay cap ditandai dengan nilai tahanan jenis rendah yang berkisar antara 10 

Ohm.m sampai 30 Ohm.m dan ditandai dengan warna cenderung ungu gelap. 

Sedangkan, reservoar ditandai dengan nilai tahanan jenis sedang yang berkisar 

antara 80 Ohm.m sampai dengan 130 Ohm.m dan ditandai dengan warna 

cenderung hijau. Dan untuk heat source ditandai dengan nilai tahanan jenis 

tinggi dengan nilai di atas 200 Ohm.m dan ditandai dengan warna cenderung 

merah. 

 

3. Zona reservoar yang teranalisis pada daerah panas bumi Bonjol memiliki 

rentang nilai tahanan jenis 80 Ohm.m sampai dengan 130 Ohm.m dengan 

litologi batuan sedimen dengan jenis batu pasir. 
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6.2. Saran 

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode magnetotellurik merupakan metode geofisika pasif yang 

memanfaatkan sumber energi yang berasal dari alam. Sumber energi dari 

alam sendiri tidak bisa terlepas dari noise, sehingga perlu melakukan quality 

control dari tiap pengambilan data yang dilakukan pada tiap titik 

pengukurannya. Sebaiknya dilakukan pengulangan pengukuran pada data 

yang tergolong buruk agar pada saat pemrosesan data mendapatkan hasil 

yang maksimal. 

 

2. Identifikasi sistem panas bumi akan lebih optimal jika diintegrasikan dengan 

data penunjang lainnya seperti sampel geokimia pada lapangan pengukuran 

sehingga hasil interpretasi lebih akurat dan diperlukan tambahan data 

geokimia gas untuk membantu dalam melakukan analisis karakter dari 

reservoar panas bumi tersebut.



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Agung, L,. 2009. Pemodelan Sistem Geothermal dengan Menggunakan Metode 

Magnetotellurik di Daerah Tawau, Sabah, Malaysia. Skripsi. Universitas 

Indonesia. 

 

Amriyah, Q. 2012. Pemodelan Data Magnetotellurik Multidimensi untuk 

Mendeliniasi Sistem Geotermal Daerah Tawau Malaysia. Skripsi. 

Universitas Indonesia. 

 

Andini, D., Lepong, P., dan Natalisanto, A. I. 2020. Identifikasi Kawasan Zona 

Panas Bumi (Geothermal) Di Daerah X Menggunakan Metode 

Magnetotellurik. Geosains Kutai Basin, 3(1). 

 

Arrahman, R., dan Putra, A. 2015. Perkiraan Suhu Reservoir Panas Bumi Dari 

Sumber Mata Air Panas di Nagari Panti, Kabupaten Pasaman 

Menggunakan Persamaan Geotermometer Sebagai Dasar Penentuan 

Potensi Panas Bumi. Jurnal Fisika Unand, 4(4). 

 

Bemmelen V. R. W. 1949. The Geology of Indonesia. Netherland: The Haque. 

 

Browne, P. R. L. 1984. Subsurface Stratigraphy and Hydrothermal Alteration of 

Eastern Section of The Olkaria Geothermal Field, Kenya. Proceedings of 

the 6th New Zealand Geothermal Workshop, Auckland. 

 

Daud, Y. 2010. Metode Mangnetotelurik Laboratorium Geofisika. Depok: 

Universitas Indonesia. 

 

Dickson, M. H., dan Fanelli M., 2004. What is Geothermal Energy. Italy: Instituto 

di Geoscienze e Georisorse-CNR. 



 

 
 

Fitch, T. J. 1972. Plate Convergence, Transcurrent Fauts and Internal 

Deformation Adjacent to South East Asia and The Western Pasific. Journal 

of Geophysical Research, 77, 4432-4460. 

 

Grandis, H. 2010. Study Efek Statik Pada Data Magnetotellurik dengan 

Menggunakan Pemodelan 2D. ITB: Bandung. 

 

Green, A.M. 2003. Magnetotelluric Crustal Studies in Kenai, Alaska. Colorado: 

School of Mines. 

 

Harahap, Z. A., H., Haryanto, A. D., Firmansyah, Y., dan Alfadli, M. K. 2022. 

Determinasi Zona Reservoir Dengan Data Magnetotellurik Di Zona Prospek 

Panas Bumi Telaga Ngebel, Jawa Timur. Geoscience Journal, 6(2), 803-811. 

 

Kasbani. 2010. Tipe Sistem Panas Bumi di Indonesia dan Estimasi Potensi 

Energinya. Bandung: Badan Geologi, ESDM. 

 

Kastowo, Leo, G. W., Gafoer, S., dan Amin, T. C. 1996. Peta Geologi Lembar 

Padang. Bandung. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. 

 

Katili J. A., dan Hehuwat F., 1967. On Occurance of Large Transcurrent Fault in 

Sumatra, Indonesia, Journal Geoscience Osaka University. 10, 5-7. 

 

Kholid, M., Iim, D. dan Widodo, S. 2007. Penyelidikan Terpadu (Geologi, 

Geokomia Dan Geofisika) Daerah Panas Bumi Bonjol, Kabupaten Pasaman, 

Sumatera Barat. Prosiding Pemaparan Hasil Kegiatan Lapangan Dan Non 

Lapangan Tahun 2007 Pusat Sumber Daya Geologi. Bandung. 

 

Kurniawan, D., Irawati, S. M., dan Muchtar, A. 2018. Zonasi Reservoir dan 

Estimasi Penentuan Titik Bor Panas Bumi Dengan Analisis Rotasi Tensor 

Data Magnetotellurik (Studi Kasus Lebak, Banten). Journal of Science and 

Applicative Technology. 

 

Limswipin, E. N., Rasimeng, S., Karyanto, K., dan Indragiri, N. M. 2018. Inversi 

2D Data Magnetotellurik Untuk Mengetahui Keberadaan Hidrokarbon 

Daerah Bula, Maluku. Jurnal Geofisika Eksplorasi, 4(3), 15-27. 

 

Palacky, C, J. 1987. Resistivity Characteristics of Geology Targets in 

Electromagnetic Methods in Applied Geophysics. Electromagnetic 

Methods in Applied Geophysics,1, 52–129. 

 



 

 
 

Rock, N. M. S., Aldis, D. T., Aspden, J. A., Clarke, M. C. G., Djunuddin, A., 

Kartawa, W., Miswar, Thompson, S. J., dan Whandoyo, R. 1983. Peta 

Geologi Lembar Lubuksikaping. Bandung. Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Geologi. 

 

Santoso, D. 2004. Catatan Kuliah Eksplorasi Energi Geothermal. Bandung: ITB. 

 

Saptadji, N. M. 2001. Teknik Panas Bumi. Bandung: ITB. 

 

Simanungkalit, E. 2021. Analisa Karakteristik Dan Penyebaran Gamping Di Desa 

Penen Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera 

Utara. Jurnal Sains dan Teknologi ISTP, 15(2), 174-191. 

 

Simpson dan Bahr. 2005. Pratical Magnetotellurics. Cambridge: Cambride 

University Press. 

 

Suparno, S. 2009. Energi Panasbumi: A present from the hearth of the earth. Depok: 

Universitas Indonesia. 

 

Syahwanti, H., Ivansyah, O., dan Kholid, M. 2014. Aplikasi Metode 

Magnetotellurik Untuk Pendugaan Reservoir Panas Bumi (Studi Kasus: 

Daerah Mata Air Panas Cubadak, Sumatera Barat). POSITRON, 4(2). 

 

Telford, W., Geldart M. L. P. dan Sheriff R. E. 1990. Applied Geophysics Second 

Edition. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Tim Survei Terpadu. 2007. Laporan Survei Terpadu Daerah Panas Bumi Bonjol 

Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Bandung. Departemen Energi dan 

Sumber Daya Mineral Badan Geologi Pusat Sumber Daya Geologi. 

 

Tjia, H. D. 1970. Nature of Displacement Along The Semangko Fault Zone, 

Sumatra. Jour. Trop. Geography, 30: 63-67. 

 

Tjia H. D. 1977. Tectonik Depression Along the Transcurrent Sumatra Fault Zone. 

Geologi Indonesia. 

 

Unsworth. 2006. Overview of Elektromagnetic Exploration Methods. Canada: 

University of Alberta. 

 



 

 
 

Vozzof, K. 1991. The Magnetotelluric Method, Electromagnetic Method in Applied 

Geophysics-Application. SEG. 

 

Yuanita, E., Harmoko, U., Hananto, N. D., dan Handayani, L. 2015. Karakterisasi 

Panas Bumi Diwak Derekan dan Identifikasi Sesar dengan Menggunakan 

Metode Audiomagnetotellurik. Riset Geologi Dan Pertambangan, 25(1), 23-

29. 

 

Zarkasyi, A., dan Wahyuningsih, R. 2018. Pemodelan Reservoir Panas Bumi 

Daerah Dua Saudara, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Dengan 

Menggunakan Inversi 2-D Data Magnetotellurik. Buletin Sumber daya 

Geologi. 

 

Zillman, N. J. dan Paten R. J. 1975. Geology and Petroleum Prospects of Seram 

Island, Eastern Indonesia. A.P.E.A.J. 15 (1), 73-80. 


