
  

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara teori tektonik lempeng, pembentukan Kepulauan Indonesia dimulai 

sekitar 55 juta tahun yang lalu. Indonesia dibentuk oleh interaksi tiga 

lempeng penyusun bumi, yaitu: Lempeng Samudera Hindia, Lempeng Laut 

Filipina, dan Lempeng Eurasia yang merupakan lempeng kontinen. Lempeng-

lempeng tersebut bergerak satu sama lain, dimana Lempeng Samudera Hindia 

bergerak relatif ke arah Utara dengan kecepatan 7 cm per tahun, Lempeng 

Laut Filipina bergerak ke arah Barat Daya dengan kecepatan 8 cm per tahun 

dan Lempeng Eurasia yang cenderung stabil. Pergerakan lempeng-lempeng 

ini kemudian bertemu pada satu zona tumbukan yang disebut dengan zona 

subduksi. 

     Pergerakan ketiga lempeng tersebut dapat menimbulkan patahan, yaitu 

pergeseran antara dua blok batuan baik secara mendatar, ke atas, maupun 

relatif ke bawah blok lainnya. Patahan ini merupakan perpanjangan gaya yang 

ditimbulkan oleh gerakan-gerakan lempeng utama yang akan mempengaruhi 

kekuatan batuan yang dilewatinya sehingga menyebabkan batuan-batuan 

menjadi rapuh dan mudah mengalami erosi. Untuk mengetahui keberadaan 

struktur geologi tersebut, maka dibutuhkan metode geofisika yang dapat 

digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan. 
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     Salah satu metode geofisika yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kondisi bawah permukaan adalah metode gravity (gayaberat). Metode 

gayaberat merupakan metode yang didasarkan pada pengukuran variasi 

percepatan gravitasi di permukaan bumi. Metode ini digunakan untuk 

mengidentifikasi dan menggambarkan bentuk struktur geologi (diantaranya 

litologi batuan) bawah permukaan berdasarkan variasi medan gayaberat bumi 

yang ditimbulkan oleh perbedaan densitas antar batuan. Selain itu, metode 

gayaberat juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis patahan, yaitu 

dengan menggunakan analisis derivative. Analisis derivative yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah turunan kedua vertikal atau Second Vertical 

Derivative (SVD).  

     Metode geofisika lainnya juga berperan penting dalam interpretasi struktur 

bawah permukaan, seperti magnetik, magnetotellurik, geologi serta geokimia. 

Metode-metode tersebut nantinya digunakan sebagai pembanding model 

bawah permukaan 2,5D gayaberat agar mendapatkan struktur bawah 

permukaan yang lebih akurat. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui struktur bawah permukaan berdasarkan anomali gayaberat. 

2. Mengidentifikasi patahan di daerah penelitian berdasarkan analisis Second 

Vertical Derivative (SVD). 

3. Mengetahui struktur bawah permukaan berdasarkan pemodelan 2,5D dan 

3D anomali Bouguer. 
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4. Menganalisis struktur dan model sistem panas bumi berdasarkan data 

geosains terpadu (gayaberat, magnetik, magnetotellurik, dan geokimia). 

 

C. Batasan Masalah 

 

     Untuk lebih memfokuskan pembahasan pada penelitian ini, maka 

pembahasan dibatasi sampai mendapatkan model sistem panas bumi Lilli-

Sepporaki berdasarkan data anomali Bouguer. 


