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ABSTRACT 

Research about deconvolution operator as function of object anomaly gravity - densities transforms have been 

done. This operator represents the junction of deepness and thickness of object anomaly. This research is 

forwards modeling research. Assumptions had been used are: (1) Heterogeneities medium is only happened 

around object anomaly.(2) Deconvolution operator represent the function of geometric form of object anomaly 

(vertical prism), deepness and its size measure. Stages taken are generating of deconvolution operator, study 

about influence of deepness change and thick, application at field data, and test the level determinacy. Its result 

indicates that both of variables have an effect on deconvolution operator and the contour as a deconvolution 

process result. With the obtained by statistical and graphical analysis, the level of deepness change determinacy 

is 0.9998 and thick change is equal to 0.62 until 0.77. This means deconvolution operator more sensitive to 

deepness change than thick change. 

Keywords : object anomaly, gravity deconvolution, density transform. 
 

PENDAHULUAN 

Pengukuran geofisika adalah usaha untuk   

mendapatkan kuantitas parameter-parameter fisis 

bumi dengan metode yang tidak langsung.  Konsep 

dasar dari pengukuran geofisika dapat digambarkan 

sebagai suatu sistem yang merupakan sebuah kotak 

hitam (black box) yang tidak ketahui sifat-sifatnya. 

Sistem tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 Gambar 1. Konsep dasar pengukuran geofisika 
 

Komponen (parameter-parameter) input diatur 

sesuai dengan kebutuhan dan akan dipergunakan 

untuk  mendapatkan sifat/parameter bumi. 

Komponen output adalah parameter-parameter 

yang terekam sebagai tanggap (respon) bumi 

terhadap rangsangan yang diberikan. Beberapa 

parameter yang terekam (output) merupakan hasil 

konvolusi antara sebuah operator dengan sifat fisis 

dari bumi, seperti : respon gayaberat yang terukur 

dengan metode gayaberat merupakan hasil 

konvolusi antara sebuah operator (Operator Green) 

dengan rapat massa pada titik pengukuran (Kadir, 

1998), respon seismik yang terekam dalam metode 

seismik pantul merupakan konvolusi antara suatu 

operator (wavelet) dengan reflektivitas lapisan 

(Yilmaz,1987). Rapat massa dan refletivitas lapisan 

merupakan parameter fisis yang akan dicari dalam 

pengukuran geofisika.  

Operator yang kita miliki dapat diketahui dari 

sumber yang kita gunakan (input) atau dengan 

menurunkan operator tersebut dari pemodelan. 

Apabila operator tersebut sudah kita ketahui, maka 

kita dapat memperoleh sifat-sifat fisis yang kita 

kehendaki dengan melakukan suatu proses yang 

dinamakan dekonvolusi dan operator yang kita 

gunakan dinamakan operator dekonvolusi. 

Penelitian ini adalah penelitian tentang proses 

dekonvolusi untuk metode gayaberat. Operator 

dekonvolusi dalam metode gayaberat ini sangat 

dipengaruhi oleh geometri, kedalaman, dan 

ketebalan dari benda anomaly yang menghasilkan 

respon gayaberat yang terukur di perrnukaan 

(Sarkowi, 2000; Minardi, 2002).

Input 

(f(x)) 
 

Black Box 

(g(x)) 

(?) 

Output 

(f(x)*g(x)) 
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Metode yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah pemodelan ke depan (forward modelling) 

yang menggunakan beberapa asumsi, yaitu : (1) 

bumi merupakan sebuah medium yang mendekati 

homogen dan heterogenitasnya hanya terjadi di 

sekitar benda anomali saja dan (2) operator 

dekonvolusi merupakan fungsi dari bentuk 

geometris benda anomali, kedalaman, dan 

ukurannya. Dalam penelitian ini benda anomalinya 

adalah berupa balok dengan ukuran dan beda 

densitas tertentu terhadap kondisi di sekelilingnya, 

sehingga operator dekonvolusi semata-mata hanya 

merupakan fungsi kedalaman dan ketebalannya 

saja.  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 

mengetahui pengaruh perubahan kedalaman dan 

ketebalan terhadap nilai operator dekonvolusi dan 

efeknya terhadap rapat massa yang diperoleh dari 

data gayaberat yang diukur di lapangan dan (2) 

membandingkan tingkat determinasi perubahan 

kedalaman dan ketebalan terhadap nilai operator 

dekonvolusi. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kadir (1998; 1999) menyatakan bahwa untuk 

benda 3 dimensi dengan sebaran rapat massa 

(,,), memberikan efek gayaberat di titik 

P(x,y,z) pada selang waktu tenentu (t) diberikan 

oleh:

∆𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧, ∆𝑡) = ∫ ∫ ∫
∆𝜌(𝛼, 𝛽, 𝛾, ∆𝑡)(𝑧 − 𝛾)

[(𝑥 − 𝛼)2 + (𝑦 − 𝛽)2 + (𝑧 − 𝛾)2]3 2⁄

∞

−∞

𝑑𝛼𝑑𝛽𝑑𝛾

∞

−∞

∞

0

 (1) 

 

Jika perubahan gayaberat pada selang waktu 

tersebut akibat perubahan rapat massa, dengan 

geometri (dan juga volume) tetap, maka persamaan 

di atas dapat didekati dengan:  

∆𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧, ∆𝑡) = 𝑅(𝑥 − 𝛼, 𝑦 − 𝛽, 𝑧 − 𝛾)∆𝜌 

(2) 

dengan R adalah fungsi Green yang 

menghubungkan perubahan gayaberat (atau 

anomali gayaberat) dengan kontras rapat massa, p 

pada selang waktu t, dari benda yang berpusat 

pada (,,). 

Ekspresi matematis persamaan di atas 

menunjukkan bahwa anomali gayabcrat adalah 

hasil konvolusi antara suatu operator yang 

bergantung kepada geometri benda penyebab, 

termasuk jaraknya terhadap titik ukur, danrapat 

massanya, sehingga persamaan (1) dapat pula 

diekspresikan sebagai:  

 

∆𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∫ ∫ ∫ ∆𝜌(𝛼, 𝛽, 𝛾)𝑅(𝑥 − 𝛼, 𝑦 − 𝛽, 𝑧 − 𝛾)

∞

−∞

𝑑𝛼𝑑𝛽𝑑𝛾

∞

−∞

∞

0

 

 

= ∆𝜌(𝛼, 𝛽, 𝛾) ∗ 𝑅(𝑥, 𝑦, 𝑧) (3) 
 

Teorema konvolusi dalam kawasan bilangan 

gelombang menyatakan bahwa jika dua buah fungsi 

dikonvolusikan dalamkawasan ruang, maka kedua 

fungsi itu mengalami proses perkalian biasa pada 

bilangan gelombang, dan sebaliknya. Dengan 

transfonnasi Fourier, yang mentransformasikan 

fungsi dalam kawasan waktu (ruang) menjadi 

fungsi dalam kawasan bilangan gelombang 

(frekuensi), kedua sisi persamaan (3) menjadi: 

𝐺(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 𝑃(𝑢, 𝑣, 𝑤)𝑅(𝑢, 𝑣, 𝑤) (4) 

dimana  

u, v,w = koordinat frekuensi sudut 

G(u,v,w)= transformasi Fourier dari g(x,y,z) 

P(u,v, w) = transformasi Fourier dari (,,) 

R(u, v, w)= transformasi Fourier dari R(x,y,z) 

Sesuai dengan persamaan (4) spektrum rapat massa 

p (,,) dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑃(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 𝑅−1(𝑢, 𝑣, 𝑤)𝐺(𝑢, 𝑣, 𝑤)  

= 𝐶(𝑢, 𝑣, 𝑤) 𝐺(𝑢, 𝑣, 𝑤) (5) 

dimana C(u,v,w) sama dengan 1/R(u,v,w) dan 

merupakan spektrum dari operator yang berfungsi 

mentransformasikan spectrum anomali gayaberat 

g(x,y,z) menjadi spectrum distribusi rapat massa 

p (,,)  

Hasil transformasi Fourier balik persamaan 

(5) menghasilkan : 
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∆𝜌(𝛼, 𝛽, 𝛾) = ∫ ∫ ∫ ∆𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝐶(𝑥 − 𝛼, 𝑦 − 𝛽, 𝑧 − 𝛾)

∞

−∞

𝑑𝛼𝑑𝛽𝑑𝛾

∞

−∞

∞

0

 (6) 

Persamaan (6) adalah persamaan dekonvolusi 

anomali gayaberat yang digambarkan oleh proses 

konvolusi antara anomali gayaberat g(x,y.z) 

dengan operator dekonvolusinya C(x,y,z)  
 

METODE 

Perangkat lunak yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah: Mathlab versi 5.3, Microsoft 

Excell XP Version, dan Curve Expert versi 1.3. 

Langkah-langkah yang ditempuh mcliputi empat 

tahap dan dapat diskemakan seperti pada Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram alir tahapan penelitian 

Dalam uji sensitivitas operator dekonvolusi, 

yang dipergunakan sebagai variabel bebas adalah 

kedalaman dan ketebalan benda anomali. 

a. Perubahan ketebalan dilakukan pada 

kedalaman tetap, masing-masing pada 

kedalaman 250, 500, 750, 1000 dan 1250 m. 

Ketebalan divariasikan setiap 250 m mulai dari 

250 meter hingga 1750 meter. 

b. Perubahan kedalaman dilakukan pada 

ketebalan tetap masing-masing pada ketebalan 

250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 dan750 m. 

Kedalaman divariasikan dari 250 hingga 1750 

m pertambahan masing-masing 250m. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perubahan pola kontur operator dekonvolusi 

yang diakibatkan oleh semakin pekanya daya pisah 

(daya beda) densitas terjadi akibat pembahan kedua 

variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

perubahan kedalaman dan ketebalan benda anomali 

mempunyai pengaruh (efek) pada operator 

dekonvolusi. Perubahan kepekaan operator 

dekonvolusi tersebut akan berakibat langsung pada 

kontur densitas sebagai hasil dekonvolusi data 

gayaberat.  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

perubahan dari masing-masing variabel tersebut, 

maka dilakukan analisis statistic berdasarkan grafik 

perubahan koefisien dekonvolusi terhadap 

perubahan kedalaman dan ketebalan. Hasilnya 

kemudian dianalisis dengan rnenggunakan analisis 

grafik dengan metode polynomial fitting.  

Langkah untuk menentukan besarnya 

pengaruh perubahan kedalaman maupun ketebalan  

benda anomaly atau tingkat determinasi diawali 

dengan perhitungan kofisien korelasi. Penentuan ini 

dilakukan dengan analisis grafis terhadap 

perubahan kedalaman pada ketebalan tctap dan 

perubahan ketebalan pada kcdalarnan tetap. Agar 

hasilnya  

Tahap Pertama 
Penurunan operator (koefisien) dekonvolusi 

Tahap kedua 
Pengaruh perubahan kedalaman dan ketebalan 

pada operator dekonvolusi 

Tahap ketiga 
Penerapan pada data lapangan 

Tahap keempat 
Uji tingkat determinasi variabel (d dan t) 
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lebih teliti, maka laju perubahan (ketebalan dan 

kedalaman) diperkecil merrjadi 50 meter dan 

ditinjau untuk setiap posisi tltik pada operator 

dekonvolusi seperti pada Gambar 5.  

Contoh grafik yang akan dianalisis dapat dilihat 

pada Gambar 6 dan Gambar 7. Setiap grafik 

mewakili satu titik operator seperti pada Gambar 5.  

Kurva yang dihasilkan selanjutnya diolah 

dengan program Curve Expert versi 1.3 untuk 

mendapatkan derajat polinomialnya. Polynomial 

fitting menunjukkan bahwa perubahan koefisien 

dekonvolusi terhadap perubahan kedalaman dan 

ketebalan benda anomali mempunyai derajat 

polinomial 6. Dari analisis tersebut diperoleh  

                                                                                                 

koefisien korelasi, dan kuadrat dari koefisien 

korelasi merupakan koefisien determinasi 

(Boediono dan Koster, 2002). Koefisien 

determinasi menunjukkan besamya pengaruh 

perubahan suatu variable bebas terhadap variabel 

terikatnya.  

Dari kedua hasil analisis di atas temyata baik 

perubahan ketebalan maupun perubahan kedalaman 

benda anomali, keduanya akan mempengaruhi hasil 

dekonvolusinya. Seberapa besar pengaruh dari 

masing-masing perubahan tersebut dapat dilihat 

dari nilai koefisien determinasi masing-masing 

perubahan tersebutterhadap perubahan operator 

dekonvolusi.  

 
 

Gambar 3. Data lapangan, operator dekonvolusi dan hasil dekonvolusi untuk kedalaman tetap (250 m) dan 

ketebalan 250 meter dan 500 meter

.  
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 Gambar 4. Data lapangan, operator dekonvolusi dan hasil dekonvolusi untuk ketebalan tetap (250m) dan 

kedalaman 1000 dan 1500 meter. 

 

 

 

Gambar 5. Posisi titik-titik operator dekonvolusi. Angka yapg sama menunjukkan jarak yang sama terhadap 

pusat operator sehingga nilai koefisiennya juga akan sama (koefisien dekonvolusi 2 dimensi 

bersifat simetris). 

 

Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai 

rata-rata koefisien korelasi untuk_setiap nilai 

ketebalan dan kedalaman. Koefisien korelasi 

dihitung sebagai rata-rata koefisien korelasi odari 

setiap nilai ketebalan (t) atau kedalaman (d) 

konstan dengan perubahan kedalaman (d) dan 

ketebalan (t) yang sama. Hasilnya seperti 

disajikan dalam Tabel 1. Untuk melihat seberapa 

besar tingkat deterrninasi kedua perubahan 

tersebut, maka dibuat grafik berdasarkan Tabel 1 

seperti pada Gambar 8. 
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Gambar 6. Kurva perubahan koefisien dekonvolusi terhadap perubahan kedalaman pada masing-masing  

posisi untuk ketebalan 250 meter. 

 

Gambar 7. Kurva perubahan koefisien dekonvolusi terhadap perubahan ketebalan pada masing-masing 

posisi untuk kedalaman 250 meter. 
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Tabel 1. Rata-rata kocfisien korelasi dan koefisicn determinasi untuk setiap ketcbalan dan 

kedalaman terhadap pcrubahan kcdalaman dan ketebalan. 

 

 

Gambar 8. Grafik koefisien detcrminasi pcrubahan kedalaman da.n ketebalan bcnda anomali. 

 

Dari grafik tersebut terlihat dengan nyata 

bahwa untuk polinomial derajat 6, perubahan 

kedalaman (dengan ketebalan tetap) 

mempunyaikoefisien dcterminasi mendekati 1 

(0,9998), sedangkan perubahan ketebalan 

(kedalaman tetap) mempunyai koefisien 

determinasi yang sangat bervariasi dan nilainya 

berkisar antara 0,62 hingga 0,77. Nilai tersebut 

jauh di bawah 1. Hal ini menunjukkan bahwa 

operator dekonvolusi mempunyai sensitivitas 

yang jauh lebih tinggi terhadap perubahan 

kedalaman dibandingkan perubahan ketebalan 

benda anomalinya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil perhitungan koefisien déterminasi 

menunjukkan bahwa pada perubahan kedalaman 

(ketebalan dibuat tetap) mempunyai koefisien 

determinasi 0,9998, sedangkan perubahan 

ketebalan (kedalaman dibuat tetap) mempunyai 

koefisien determinasi berkisar antara 0,66 hingga 

0,77. Hal ini menunjukkan bahwa operator 

dekonvolusi mempunyai sensitivitas yang jauh 

lcbih tinggi terhadap perubahan kedalamam 

dibandingkan perubahan ketebalan benda 

anomalinya. Oleh karena itu pada saat kita akan 

mementukan koefisien dekonvolusi dengan 

mcnggunakan metode trial and error kita dapat 

menggunakan perubahan ketebalan sebagai 

penala kasar (coarse tuning) dan perubahan 

kedalaman sebagai penala halus (fine tuning). 
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