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IV.   METODE PENELITIAN 

4.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Tugas Akhir ini dilakukan dari tanggal 15 Maret sampai tanggal 23 

September 2014 di Laboratorium Teknik Geofisika Universitas Lampung. 

4.2 Alat dan Bahan 

Ada pun alat dan bahan yang digunakan pada Kerja Praktik ini : 

1. Data magnetik daerah Panas Bumi Ulubelu (Data Primer). 

2. Data penunjang seperti nilai bacaan alat, nilai koreksi harian, nilai koreksi 

IGRF, nilai anomali magnet total (AMT), peta geologi daerah, koordinat 

titik pengukuran magnetik, dan waktu pengukuran.  

3. Peta dasar untuk membuat peta. 

4. Laptop. 

5. Software Ms. Excel, Surfer 10, MagPick, dan Mag3D, Matlab. 

6. Koneksi internet. 

4.3 Prosedur Penelitian 

4.3.1 Peta Anomali Magnet 

Dari data magnetik yang diperoleh dilapangan setelah dilakukan koreksi 

IGRF dan koreksi harian, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data 

untuk membuat peta kontur anomali magnetik total menggunakan perangkat  
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lunak surfer 10 yang akan menunjukkan nilai dari anomali medan magnet 

totalnya. 

4.3.2 Filter Reduksi ke Kutub  

Dari data anomali total pada setiap pengukuran kemudian dilakukan filter 

reduksi ke kutub. Proses reduksi ke kutub (reduction to the pole) yang 

dilakukan untuk menghilangkan gangguan dalam objek magnetik (dipole) 

atau dikenal dengan gangguan kutub, yang akan di transformasikan menjadi 

(satu kutub). Reduksi ke kutub adalah salah satu filter pengolahan data 

magnetik untuk menghilangkan  pengaruh  sudut  inklinasi  magnetik.  Filter  

tesebut diperlukan karena sifat dipole anomali magnetik menyulitkan 

interpretasi data  lapangan yang umumnya masih berpola  asimetrik.  Tahapan  

pengolahannya dengan menggunakan perangkat lunak MagPick dengan 

memasukkan nilai inklinasi pada pengolahan filter reduksi ke kutub ini. 

Setelah mendapatkan peta anomali magnet total yang telah di filter reduksi 

kekutub maka tahap selanjutnya, peta sumur panasbumi Ulubelu dioverley 

dengan peta kontur anomali magnet total yang telah di reduksi kekutub untuk 

mendapatkan penyebaran anomali dengan kontras magnet rendah pada peta 

sumur panas bumi Ulubelu. 

4.3.3 Filter Kontinuasi ke Atas 

Dilakukan filter kontinuasi ke atas (upward continuation) untuk melihat 

anomali secara regional dan residual dengan menggunakan persamaan yang 

diberikan oleh Blakely tahun 1995, Dengan nilai k pada tabel koefisien 

kontinuasi ke  atas  untuk  setiap  jarak  r,  dibantu  oleh  perangkat  lunak  
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MagPick maka diperoleh nilai anomali total dalam peta anomali magnetik 

kontinuasi ke atas. 

4.3.4 Pemodelan  Inversi 3-D Magnetik 

Langkah dalam pembuatan pemodelan 3-D dengan menggunakan perangkat  

lunak  MAG3D yang ditunjang oleh informasi-informasi yaitu inklinasi, 

deklinasi, IGRF dan informasi geologi dari lokasi penelitian. Lalu untuk 

menjalankan MAG3D dilakukan dengan membuat mesh berupa data 

masukan yang  merupakan suatu kubus yang diasumsikan sebagai bumi 

yang terdiri dari cell berupa prisma yang memiliki nilai kontras suseptibilitas 

tertentu. 

Data hasil pengolahan setelah kontinuasi ke atas atau reduksi ke kutub 

dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu dibuat peta kontur yang 

difungsikan untuk melihat bagaimana anomali magnetik yang tersebar di 

wilayah penelitian, kemudian  dilanjutkan ke  tahapan  pemodelan 3D untuk 

melihat model secara keseluruhan dan bagaimana sebaran kontras 

suseptibilitasnya di daerah penelitian. 

Dari hasil pemodelan 3-D kemudian dapat dimasukkan data topografi nya 

untuk melihat benda yang menjadi target sebenarnya berada di daerah 

dengan topografi ketinggian yang mana. Lalu dibandingkan dengan data 

hasil pemodelan. 
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4.4  Diagram Alir Penelitian 
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