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Bab 1 Pendahuluan
Geofisika adalah ilmu yang mempelajari struktur
dibawah

permukaan

instrumen-instrumen

bumi
fisika.

dengan

menggunakan

Pemahaman

manusia

tentang struktur bumi, baik dalam maupun bagian
luarnya, selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring
dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan
manusia mempelajari bumi dengan lebih baik.
1.1

Perkembangan Ilmu Geofisika
Perkembangan ilmu kebumian menjadi maju

dengan

sangat

pesat

pada

akhir

abad

ke-20.

Perkembangan teknologi informasi juga telah memberi
sumbangan yang sangat besar pada kemajuan ilmu
geofisika pada khususnya dan ilmu geologi pada
umumnya.
Ilmu geofisika sangat berperan penting dalam
kemajuan pemahaman manusia tentang kebumian atau
ilmu

geologi.

Jika

ahli

geologi

menggunakan

kenampakan fisik di permukaan bumi sebagai dasar
untuk mempelajari struktur bumi di dalamnya maka ahli
geofisika

menggunakan

instrumen

fisika

untuk

memahami struktur bawah permukaan bumi.
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Salah satu contoh kemajuan pesat ilmu geologi
adalah munculnya teori lempeng tektonik. Alfred
Wagner menggunakan instrumen seismik (sonar) untuk
memetakan kedalaman laut di berbagai belahan dunia.
Hasil pemetaan dengan metode seismik ini telah
membawa Alfred Wagner pada kesimpulan sementara
bahwa lapisan teratas bumi terdiri dari kepingankepingan lempeng yang selalu bergerak dengan arah dan
kecepatan tertentu yang berbeda-beda.
Kecurigaan ini didasarkan pada adanya mid
oceanic ridge yang ditemukan oleh Alfred Wagner
dihubungkan dengan bentuk tepian-tepian benua yang
tampak cocok dan mudah untuk disatukan. Pada tahap
selanjutnya, ternyata metode geofisika yang lain juga
sangat mendukung apa yang telah dipikirkan oleh Alfred
wagener tentang lempeng tektonik, salah satu faktanya
adalah magnetic pole wandering.
Stasiun seismik di seluruh dunia telah membantu
memberikan informasi struktur bumi yang menguatkan
teori Alfred Wagner tentang lempeng tektonik tentang
adanya bagian teratas lapisan bumi yang kaku serta
ringan.
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Perkembangan

teknologi

elektronika

dan

informatika telah membawa kemajuan yang sangat besar
pada upaya mitigasi bencana. Pada tahun 1960 ketika
teknologi komputer belum banyak digunakan para ahli
geologi dan geofisika harus menentukan secara manual
posisi pusat gempa (epicenter). Hasil analisis bacaan
sismogram di seluruh dunia digunakan sebagai dasar
untuk menentukan posisi pusat gempa dengan tepat.
Hasil dari analisis program untuk menentukan episenter
suatu gempa baru dapat diumumkan beberapa minggu
setelah terjadinya gempa.
Perkembangan teknologi informasi saat ini ini
telah menjadikankan seismograf yang ada di seluruh
dunia dapat diakses secara Real Time, dengan demikian,
analisis dapat segera dilakukan sesaat setelah terjadinya
gempa dan dalam hitungan menit, episenter gempa sudah
dapat ditemukan. Bahkan seorang yang tidak paham
geologi maupun geofisika pun dapat memanfaatkan
aplikasi pada Ponsel pintar untuk mengetahui pusat
gempa. Dengan teknologi informasi pula upaya mitigasi
untuk meminimalkan resiko akibat bencana dapat
dilakukan dengan cepat dan tepat.
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1.2

Geofisika dan Ilmu Lain

Gambar 1. 1 Piramida Ilmu alamiah (sains)
Ilmu pengetahuan alam atau sains dibagi menjadi
beberapa bidang yaitu fisika kimia biologi dan geologi
sedangkan matematika adalah alat untuk memahami atau
menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan alam.
Ilmu yang menghubungkan antara ilmu fisika dan kimia
adalah Kimia Fisika. Ilmu yang menghubungkan antara
biologi dengan fisika disebut dengan biofisika. Ilmu
yang menjembatani antara cara biologis dengan kimia
adalah biokimia. Ilmu yang mempelajari tentang biologi
dan kimia disebut geokimia. Ilmu yang menghubungkan
12

antara biologi dengan geologi adalah paleontology.
Sedangkan ilmu yang menghubungkan antara fisika
dengan geologi dikenal dengan geofisika. Gambar 1.1
menunjukkan piramida ilmu yang menghubungkan
hantara 4 ilmu dasar yaitu fisika kimia biologi dan
geologi
1.3

Metode Geofisika Aktif dan Pasif
Dalam ilmu geofisika, sifat fisik bumi adalah

parameter

yang

mempelajari

sangat

struktur

berperan

bumi

dan

penting
sifat

untuk

fisiknya.

Instrumentasi geofisika adalah syarat mutlak untuk
mempelajari bumi melalui metode geofisika. Gambar 1.2
menunjukkan

perbedaan

mendasar

antara

metode

geofisika aktif dan pasif.
Metode geofisika di bagi menjadi dua bagian besar yaitu
metode geofisika aktif dan pasif. Metode geofisika aktif,
bekerja dengan cara menginjeksikan sinyal atau medan
fisis ke dalam bumi dan menerima respon dari sinyal
atau medan yang telah terpengaruh oleh struktur di
bawah permukaan. Metode geofisika pasif, hanya
menerima

sinyal

atau

alami

dari

bumi

tanpa

menginjeksikannya.
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Gambar 1. 2 Meode geofisika aktif dan pasif
Metode geofisika, yang telah banyak berkembang
untuk memahami struktur bumi dan eksplorasi mineral
antara lain adalah metode gravitasi, metode magnetik,
metode

seismik,

metode

geolistrik,

dan

metode

electromagnet. Secara umum metode gravitasi dan
magnetik adalah termasuk ke dalam metode geofisika
pasif,

sedangkan

metode

seismik, geolistrik

dan

electromagnet adalah metode geofisika aktif. Walaupun
demikian ada bagian kecil yang menyimpang dari hal
tersebut, misalnya mikroseismik dan magneto-telluric
adalah metode geofisika pasif.
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Tabel 1 Metode geofisika dan parameter besaran
fisisnya
Metode
Besaran fisis
Besaran fisika
terukur
target
Gravitasi
Percepatan gravitasi
Densitas
(pasif)
Magnetik
Medan magnetik
Suseptibilitas
(pasif)
magnet
Seismik
Waktu tiba tercepat
Kecepatan
refraksi
gelomabang,
(aktif)
kedalaman
Seismik
Bentuk gelombang
Peta koefisien
refleksi
pantul,
refleksi, wavelet
(aktif)
waktu tiba
Seismik
Amplitudo,
Modulus elastis
mikro (pasif)
frekwensi
Tomografi
Amplitudo,
Kecepatan,
Seismik
kecepatan,
modulus elastis
(pasif)
waktu tiba
Resistivity
Kuat arus, potensial
Hambat jenis
(Aktif)
Miss A La
Kuat arus, potensial
Hambat jenis
Masse (aktif)
Self potential
potensial
Hambat jenis
(pasif)
Induced
Waktu transien
Ketermuatan
Polariztion
Magneto
Vector Amplitudo
Hambat jenis,
Telluric / MT
gelombang EM
Permitivitas
(pasif)
CSAMT
Vector Amplitudo
Hambat jenis,
(aktif)
gelombang EM
Permitivitas
15

Metode gravitasi didasarkan pada perbedaan
densitas antar material pembentuk lapisan bumi. Metode
magnetik didasarkan pada sifat suceptibilitas magnet
batuan pembentuk lapisan bumi. Metode electricity
didasarkan

pada

perbedaan

hambat

jenis

batuan

pembentuk lapisan bumi. Metode elektromagnetik
didasarkan pada sifat fisik pembentuk batuan yaitu
resistivitas, konduktivitas, suseptibilitas, permeabilitas
magnet, dan permitivitas listrik.
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Bab 2 metode gravitasi
Metode gravitasi adalah salah satu metode
geofisika yang menggunakan sifat fisik batuan penyusun
bumi yaitu densitasnya. Densitas atau kerapatan, sering
juga disebut dengan massa jenis, yaitu besaran fisika
yang menyatakan massa per satuan volum.
2.1 Densitas Batuan
Batuan penyusun bumi secara garis besar dibagi
menjadi 3 macam yaitu batuan beku batuan metamorf
dan batuan sedimen. Ketiga macam batuan ini memiliki
densitas yang berbeda-beda. Secara umum batuan beku
memiliki densitas paling tinggi sedangkan batuan
sedimen memiliki densitas paling rendah. Adapun
batuan metamorf memiliki densitas di tengah-tengah
antara batuan beku dan batuan sedimen.
Batuan beku adalah batuan yang berasal dari
Magma yang membeku. Jika magma membeku di dalam
permukaan bumi, maka batuan ini disebut batuan beku
plutonik. Lain halnya jika magma ini membeku setelah
berada di atas permukaan bumi, maka batuan ini disebut
dengan batuan vulkanik (gunung api). Batuan vulkanik
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yang meleleh dan mengalir dengan kekentalan tinggi
disebut dengan lava sedangkan batuan vulkanik yang
terlontar ke udara disebut tephra.
Densitas tinggi pada batuan beku disebabkan karena
batuan ini sangat kompak dan tidak memiliki ruang
kosong antar partikelnya. Walaupun demikian ada juga
batuan beku yang memiliki densitas sangat rendah yaitu
pumis atau batu apung, bahkan densitas batu apung ini
lebih kecil dari densitas air sehingga batuan ini tidak
tenggelam dan mengapun di atas permukaan air.
Batuan sedimen adalah batuan hasil lapukan yang
mengalami transportasi kemudian terendapkan dan
mengalami kompaksi serta litifikasi. Secara umum
densitas batuan sedimen lebih rendah dari tipe batuan
lain dikarenakan adanyanya ruang kosong (celah) antar
partikel penyusun batuan tersebut. Celah diantara batuan
ini disebut dengan pori. Pori-pori batuan dapat terisi oleh
air, namun ada kalanya pori ini terisi oleh minyak bumi.
Perbandingan antara ruang kosong atau pori-pori dengan
volume total batuan disebut dengan porositas. Semakin
besar porositas maka densitas batuan semakin kecil,
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sedang semakin kecil porositas maka densitas batuan
semakin besar.
Batuan metamorf secara umum memiliki densitas
menengah. Hal ini disebabkan karena batuan metamorf
merupakan batuan yang telah mengalami pemanasan dan
penekanan. Batuan beku dengan densitas tinggi jika
mengalami proses metamorfosis densitasnya

akan

berkurang karena terbentuknya ruang ruang kosong
berlapis yang arahnya memotong arah aliran panas saat
proses metamorfosis.
Batuan sedimen dengan densitas rendah akan
mengalami kompaksi saat proses metamorfosa, sehingga
volume

pori

mengecil

dan

terjadi

perubahan

mikrostruktur, akibat proses ini maka densitas menjadi
lebih besar.
2.2. Teori Gravitasi
Dasar dari metode gravitasi adalah hukum
gravitasi Newton. Hukum ini menyatakan bahwa jika
dua buah benda bermassa m1 dan m2 terpisah sejauh R
maka akan mengalami gaya yang besarnya sebanding
dengan massa m1 dan m2 dan berbanding terbalik
dengan jarak R
19

Hukum gravitasi Newton dapat dituliskan secara
sederhana dengan persamaan sebagai berikut:
(2.1)
F = gaya n
G = konstanta gravitasi
m = massa kg
r = jarak meter
Jika bumi dianggap sebagai bola padat dengan
densitas

seragam

di

semua

tempat

sedangkan

permukaannya datar dan rata, maka gravitasi diseluruh
permukaan bumi akan bernilai sama, akan tetapi
kenyataannya tidaklah demikian. Bentuk bumi bukanlah
seperti bola tetapi sedikit lonjong yaitu memiliki jari-jari
sedikit lebih besar pada ekuator (katulistiwa) dan jari-jari
sedikit lebih pendek pada kutub sehingga berbentuk
pepat.
Permukaan bumi juga tidak datar akan tetapi
berlekuk-lekuk karena adanya gunung, bukit, ngarai,
lembah, jurang, sungai, lautan dan palung. Bentuk bumi
yang tidak rata ini telah memberikan variasi nilai
gravitasi di berbagai tempat.
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Di permukaan laut nilai gravitasinya lebih kecil
dari rerata karena densitas air laut yang rendah,
sedangkan dataran memiliki gravitasi yang lebih besar
disebabkan karena densitas batuan yang lebih tinggi dari
air laut. Perbedaan ketinggian permukaan bumi juga
memberikan variasi nilai gravitasi di sekitarnya.

Gambar 2. 1 Gravitasi di titik P oleh elemen massa
Gambar 2.1 Gravitasi di titik P (x,y,z) akibat
elemen massa ρ(α,β,γ). Apabila suatu massa 3 dimensi
bentuk sembarang terdistribusi secara kontinyu dengan
selisih rapat massa ρ (α,β,γ), sebagaimana gambar 3.1,
maka potensial gravitasi di titik P (x,y,z) diatas dan di
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luar distribusi selisih rapat massa tersebut diberikan oleh
:
(

)
∭

(
*(

)

(

)

)
(

(2.2)
) +

Komponen gravitasi vertikal dan horisontal
akibat distribusi rapat massa di atas diperoleh dengan
mendiferensialkan persamaan 2 terhadap x,y,dan z, yang
hasilnya adalah:
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Dari persamaan (4) tampak bahwa percepatan
gravitasi g di permukaan bumi bervariasi dan nilainya
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tergantung pada distribusi massa di bawah permukaan
yang dikontrol oleh bentuk geometri (struktur) dan rapat
massa. G adalah konstanta gravitasi umum.

Medan

gravitasi g disebut juga percepatan gravitasi yang
memiliki satuan dalam CGS yaitu Gal.
2.3 Pengukuran Gravitasi Mikro
Pengukuran gravitasi dilakukan dengan alat ukur
percepatan gravitasi yang disebut dengan gravimeter.
Alat ini bekerja berdasarkan perubahan panjang pegas
akibat perubahan nilai gravitasi. Sesuai hukum Hooke
tentang pegas, perubahan panjang pegas berbanding
lurus (linear) terhadap besarnya gaya tarik. Ini berarti
nilai gravitasi sebanding dengan perubahan panjang
pegas. Gravitasi yang terukur adalah nilai gravitasi
relatif terhadap suatu titik yang diketahui nilai gravitasi
mutlaknya yang disebut dengan titik ikat.
Gambar 2.2 menunjukkan skema gravimeter
Lacoste Romberg yang diambil dari Telford dkk 1990.
LaCoste – Romberg gravimeter adalah gravimeter
pertama yang menggunakan zero length spring, yang
kemudian digunakan juga pada gravimeter lain. Zero
23

leng gravimeter akan memiliki panjang nol jika semua
gaya eksternal pada pegas dihilangkan. Nilai gravitasi
terukur dapat dituliskan sebagai g=K(1-c/s) yang
nilainya selalu sesuai asalkan nilai gravitasinya terbatas.

Gambar 2. 2 Skema Gravimeter Lacoste Romberg
Untuk memahami ketelitian gravimeter LaCoste
– Romberg, saat panjang pegas adalah s, tegangan pegas
dituliskan sebagai k(s-c) , dengan c adalah koreksi dari
asumsi zero length. Dengan menghitung momen gaya
pada gambar 2.2 didapatkan:
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M g a cos θ = k (s – c) b sin α
= k (s – c) b (y cos θ)/s
dengan aturan sinus didapatkan:
g = (k/M)(b/a)(1-c/s)y
Jika g mengalami peningkatan sebesar δg, maka
panjang pegas akan mengalami peningkatan sebesar δs,
sehingga dapat dituliskan:
δg =(k/M)(b/a)(c/s)(y/s) δs

(2.6)

Untuk perubahan gravitasi sebesar δg , dibuat
nilai δs sebesar mungkin dengan cara memperbesar nilai
a atau s, juga dengan cara memperkecil y, c, b maupun k.
Dalam perkembangannya alat ukur gravitasi
selalu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu
membaca perbedaan nilai gravitasi yang semakin kecil
dan memiliki ketelitian yang semakin baik. Hingga saat
ini gravimeter dapat mengukur percepatan gravitasi bumi
hingga orde mikroGal dengan ketelitian ± 0,5 mikroGal.
Hasil bacaan yang terukur oleh gravimeter,
merupakan angka skala yang harus diubah dalam satuan
mikroGal setelah melalui koreksi apungan (drift). Data
kemudian dikoreksi dengan beberapa tahap untuk
mendapatkan anomali Bouger.
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Perhitungan anomali gravitasi mikro antar waktu
dilakukan dengan mengurangkan gravitasi observasi,
anomali Bouguer sederhana ataupun anomali Bouguer
lengkap, tergantung dari perubahan yang terjadi di
daerah tersebut. Anomali Bouguer lengkap merupakan
selisih antara nilai gravitasi pengamatan dengan gravitasi
teoritik yang didefinisikan pada titik pengamatan bukan
pada bidang referensi, baik ellipsoid maupun muka laut
rata-rata

(Sarkowi

dkk.,2005).

Anomali

Bouguer

dinyatakan sebagai:
AB = gobs – (g(φ) – FAC + BC –TC)
AB = gobs – g(φ) + FAC - BC + TC
AB = gobs – g(φ) + (c1-c2)h + c3Δh + TC

(2.7)

dengan:
AB

: anomali Bouguer lengkap

gobs

: gravitasi observasi

g()

: gravitasi teoritis pada lintang 



: Lintang

FAC

: koreksi udara bebas (free air correction)

BC

: koreksi Bouguer (Bouguer correction)

TC

: koreksi medan (terrain correction)
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c1

: konstanta koreksi udara bebas (c1= 0,308765
mGal/meter)

c2

: konstanta koreksi Bouguer untuk lempeng
terbatas = 0,04193 ρ

c3

: konstanta koreksi medan (perubahan koreksi
medan akibat perubahan tinggi)

h

: tinggi (meter)

Δh

: beda

tinggi

titik

amat

dengan

topografi

sekelilingnya
Data yang telah di koreksi drift dapat segera
diubah ke dalam satuan mikroGal dengan cara
mengalikannya

terhadap

konstanta

tertentu

yang

besarnya di tetapkan oleh pembuat gravimeter. Koreksi
data gravitasi secara lengkap diberikan pada sub bab 2.4.
2.4 Koreksi Data Gravitasi
2.4.1 Koreksi apungan (Drift)
Gravimeter pada prisipnya adalah sebuah massa
yang digantung pada sebuah pegas yang memiliki
konstanta pegas sangat kecil. Pada saat perjalanan pegas
ini

mengalami

adanya

goncangan

sehingga
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memungkinkan tergesernya pembacaan titik nol pada
alat tersebut sebagai akibat regangan pada pegas.
Besarnya pergeseran pembacaan titik nol itulah yang
dinamakan drift (apungan), yang besarnya merupakan
fungsi waktu.
Koreksi ini dilakukan dengan mengadakan
pembacaan ulang pada titik yang sama dalam satu
lingkup (loop), sehingga dapat ditentukan besarnya
koreksi pada masing-masing titik pengukuran dalam
lingkup

itu.

Gambar

2.2

menunjukkan

skema

perhitungan koreksi drift berdasarkan waktu pengukuran
dengan looping.
Besarnya koreksi drift pada masing-masing titik
dapat ditentukan sebagai berikut:
=

(

)

(2.8)

=

(

)

(2.9)

dengan
Ds1, Ds2: besarnya koreksi drift pada stasiun 1 dan stasiun
2
t1, t2 : waktu pembacaan pada stasiun 1 dan stasiun 2
tso

: waktu pembacaan pada stasiun 0 (awal looping)
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t,so

: waktu pembacaan ulang pada stasiun 0 (akhir
looping)

Pso
P

1
so

: Pembacaan gravimeter pada stasiun 0
: Pembacaan ulang gravimeter pada stasiun 0

Gambar 2. 3 Skema perhitungan koreksi drift
Koreksi drift ini selalu dikurangkan terhadap
pembacaan gravimeter. gstd = gst– D, dengangstd adalah
nilai anomali gravitasi terkoreksi pasang surut dan drift.
2.4.2 Koreksi pasang surut (tidal)
Nilai

gravitasi

dipermukaan

bumi

selain

dipengaruhi oleh struktur dan perubahan massa yang ada
di bumi juga dipengaruhi oleh kedudukan bumi terhadap
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bulan dan matahari. Perubahan kontinyu secara periodik
nilai gravitasi yang disebabkan oleh adanya perubahan
kedudukan bumi terhadap matahari dan bulan dinamakan
pasang surut

gravitasi. Pengukuran pasang surut

gravitasi bumi dilakukan dengan mengukur nilai
gravitasi di suatu titik dalam hal ini pada base station
secara kontinyu.
Koreksi pasang surut pada dasarnya dilakukan
untuk menghilangkan pengaruh gravitasi bulan, matahari
dan benda-benda diluar bumi lainnya yang nilainya
dipengaruhi oleh posisi lintang, bujur dan waktu. Untuk
mendapatkan nilai terkoreksi pasang surut ini maka perlu
diukur nilai gravitasi stasiun dari waktu ke waktu pada
base stasion. Gravitasi terkoreksi pasang surut dapat
ditulis:
gst = gs± tc
dengan:
gst= gravitasi terkoreksi pasang surut (tidal)
gs = gravitasi pada pembacaan alat
tc = nilai koreksi pasang surut (tidal)
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2.4.3 Koreksi lintang (G. normal)
Koreksi lintang dilakukan untuk menghilangkan
efek bentuk bumi yang tidak sepenuhnya bulat
sempurna, tetapi pepat dengan jejari lebih besar pada
daerah ekuator dan jejari lebih kecil pada kutub sebagai
akibat dari gaya sentrifugal akibat rotasi bumi. Hal
tersebut membuat adanya perbedaan nilai gravitasi
karena pengaruh lintang yang ada di bumi. Secara umum
gravitasi normal sebagai fungsi lintang versi WGS84
dapat dituliskan sbb:

(

√

)

(2.10)

2.4.4 Koreksi udara bebas (free air correction)
Koreksi Udara Bebas atau Free Air Correction
berfungsi untuk memindahkan nilai gravitasi terukur dari
bidang ellipsoid ke ketinggian topografi di tempat
pengukuran. Pada koreksi ini diasumsikan bahwa
diantara ellipsoid dan titik pengukuran tidak terdapat
massa. Besarnya koreksi ini dirumuskan sebagai:

31

FAC = 0,3085672 . h

(2.11)

FAC

= koreksi udara bebas

h

= ketinggian permukaan dari datum (msl) satuan

meter
Nilai

koreksi

0,3085672

memiliki

satuan

mGal/meter. Angka ini adalah gradien horizontal
gravitasi

dengan

asumsi

bahwa

bumi

memiliki

permukaan datar dan densitas homogen. Jika medan
gravitasi di permukaan bumi dapat dituliskan sebagai
g=GM/R2, maka koreksi free air adalah turunan pertama
nilai g terhadap R, sehingga dapat dituliskan dg/dR = 2GM/R3 = - 2g/R yang nilainya negatif

0,3085672

dengan satuan mGal/meter. Tanda minus menunjukkan
bahwa semakin tinggi suatu titik pengukuran, maka nilai
gravitasinya semakin kecil.
2.4.5 Koreksi Bouguer
Koreksi ini dilakukan untuk menghilangkan
pengaruh adanya massa dari datum sampai ketinggian
titik pengukuran. Koreksi Bouguer didasarkan pada
massa berbentuk lempeng (slab) horizontal dengan
ketebalan sama dengan tinggi titik amat dari spheroida
yang luasnya tak hingga. Densitas massa tersebut disebut
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densitas Bouger. Efek dari massa ini disebut efek
Bouguer. Besarnya koreksi Bouguer sederhana adalah:
BC= 2πρGh
dengan

(2.12)

adalah densitas massa Bouguer (massa

topografi), G konstanta gravitasi umum dan h adalah
ketinggian titik amat dari referensi spheroida.
2.4.6 Anomali Bouguer
Anomali

Bouguer adalah semua gabungan

anomali yang disebabkan oleh benda sumber-sumber
anomali baik yang berada dekat dengan permukaan
maupun yang jauh dari permukaan bumi. Tujuan
eksplorasi geofisika pada umumnya untuk mempelajari
struktur yang dekat permukaan (cekungan hidrokarbon,
reservoar panas bumi, sumber daya alam, struktur
geologi),

sehingga

perlu

dilakukan

upaya

untuk

memisahkan efek residual dari efek regional.
Anomali Bouguer merupakan selisih antara nilai
gravitasi hasil pengukuran dengan nilai gravitasi teoritis
yang didefinisikan pada titik pengamatan bukan pada
bidang referensi elipsoid maupun muka laut rata-rata.
Selisih tersebut merupakan akibat dari variasi distribusi
rapat massa yang terdapat pada suatu daerah dengan
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daerah sekelilingnya ke arah lateral maupun ke arah
vertikal.
Anomali Bouguer dapat bernilai positif ataupun
negatif. Nilai anomali positif mengindikasikan adanya
kontras densitas bernilai positif pada lapisan bawah
permukaan dan anomali negatif menggambarkan kontras
densitas negatif.
Anomali Bouger Sederhana adalah nilai gravitasi
observasi yang telah dikoreksi dengan koreksi Bouger,
sedangkan anomali Bouger Lengkap adalah Anomali
Bouger

Sederhana

yang

telah

diberikan

koreksi

tambahan yaitu koreksi medan (Blakely, 1996).
Persamaan Anomali Bouguer Sederhana (ABS) dapat
dituliskan sebagai:
ABS = gob – gn + 0,3086h – 0,04193h

(2.13)

sedangkan Anomali Bouguer Lengkap (ABL) dituliskan
dengan persamaan:
ABL = gob – gn + 0,3086h – 0,04193h + TC

(2.14)
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2.4.7 Koreksi medan (terrain correction)
Koreksi medan dilakukan untuk menghilangkan
efek undulasi topografi disekitar titik pengukuran. Pada
koreksi Bouger, slab massa Bouger memiliki ketebalan
tetap, ini berarti undulasi topografi tidak diperhitungkan.
Pada koreksi medan, topografi di sekitar titik ukur di
perhitungkan sehingga didapatkan nilai anomali gravitasi
yang lebih baik.
Hammer (1939) melakukan koreksi medan
dengan menggunakan diagram lingkaran yang disebut
Hammer Chart dan tabel koreksi medan. Dalam metode
ini topografi yang berpusat di titik amat dibagi dalam
zona-zona melingkar konsentris. Tiap zona dibagi lagi
menjadi sektor-sektor, semakin jauh dari titik amat,
semakin banyak jumlah sektornya. Beda ketinggian ratarata topografi pada tiap sektor dihitung dan dikoreksi
dengan membandingkan ketinggian tersebut terhadap
tabel Hammer.
2.4 8 Koreksi Data Gravitasi 4D
Pada dasarnya metode gravitasi 4D tidak
membutuhkan koreksi sebanyak metode gravitasi biasa.
Koreksi yang harus dilakukan untuk metode ini hanya
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koreksi apungan (drift) dan koreksi pasang surut (tidal).
Koreksi free-air, terrain dan Bouguer tidak diperlukan
dalam metode gravitasi 4D, dengan anggapan topografi
di daerah pengukuraan tidak berubah. Perubahan
topografi membutuhkan skala waktu geologi yang
panjang, sehingga dua periode pengukuran dalam orde
bulan maupun tahun dapat diasumsikan tidak mengalami
perubahan secara signifikan.
2.5 Proyeksi ke Bidang Datar dengan Grid yang Teratur
Nilai gravitasi yang terukur, walaupun telah
mengalami proses koreksi, masih berada pada ketinggian
topografi.

Pemodelan

mensyaratkan

respon

maju
model

(forward
yang

modelling)

terletak

pada

ketinggian yang sama yaitu pada bidang datar tertentu.
Untuk memenuhi syarat tersebut data yang masih berada
pada ketinggian topografi perlu dilakukan reduksi ke
bidang datar. Proses reduksi ke bidang datar diusulkan
oleh Dampney pada tahun 1969. Proses ini dilakukan
dengan menentukan sumber massa ekuivalen berupa titik
massa diskrit pada kedalaman tertentu di bawah
permukaan. Sumber massa ekivalen ini didapatkan
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dengan memanfaatkan data anomali Bouguer lengkap
yang masih berada pada ketinggian totpografi. Pada
proses ini didapatkan nilai medan gravitasi teoritis yang
diakibatkan oleh sumber ekuivalen massa tersebut pada
bidang datar tertentu yang dikehendaki. Persamaan yang
digunakan pada proses ini adalah:

(

dengan

∫

)

(

∫

)

(
,(

)

)(
(

)
)

(

) -

(2.15)

merupakan anomali Bouguer lengkap, σ

merupakan distribusi kontras densitas luasan (massa per
satuan luas) yang meliputi bidang z = h, z adalah sumbu
vertikal dengan arah positif ke bawah dan h kedalaman
sumber ekuivalen titik massa dari speroida referensi.
Sumber ekuivalen massa pada bidang datar tersebut
sebenarnya bersifat kontinyu namun diubah menjadi
suatu titik-titik massa-massa diskrit. Persamaan untuk
distribusi massa diskrit dapat dinyatakan dalam bentuk
matriks berikut:

dengan
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(
,(

)

)

(

)

(

(2.16)

) -

bidang horisontal yang merupakan tempat distribusi
titik-titik massa berada pada kedalaman z = h. Anomali
medan gravitasi pada bidang datar pada ketinggian z
tertentu didapatkan dengan menggunakan persamaan:
(

)

∑

(
,(

)

(

)
)

(

) -

(2.17)

Batas bawah dari posisi sumber ekuivalen titik
massa diperoleh dari teori yang dikemukakan oleh
Bullard dan Cooper dalam Kirbani (2001). Teori itu
menyatakan bahwa jika titik-titik massa diskrit terletak
jauh di bawah permukaan, maka massa diskrit tersebut
yang berada di bawah sumber sebenarnya maka medan
gravitasi hasil proyeksi ke bidang datar akan terjadi
osilasi yang sangat besar. Luas daerah pada survei lokal
dapat membatasi posisi kedalaman sumber ekuivalen
titik massa. Jika (h-z) jauh lebih besar dari dimensi
survei, maka koefisien akan mendekati nilai a yang
diberikan oleh:
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(
)

,(
(

(

)
)

(

) -

(2.18)

)

jika sumber ekuivalen terlalu jauh di bawah permukaan
maka matriks a menjadi tak sesuai dan penyelesaiannya
tidak realistis.

Dampney melakukan uji coba dalam

mencari posisi sumber ekuivalen titik massa yang
optimum, sehingga respon medan gravitasi hasil
proyeksi ke bidang datar terhindar dari osilasi yang
sangat besar. Uji coba tersebut menyimpulkan bahwa
nilai-nilai (h-zi) harus memenuhi persamaan:
2,5 Δx < (h-zi) < 6 Δx

(2.19)

dengan Δx merupakan spasi antar titik-titik survei, h
adalah kedalaman bidang ekuivalen titik massa dan z
adalah ketinggian titik survei..
2.6 Pemisahan Anomali Gravitasi
Anomali

terukur

di

permukaan

bukanlah

merupakan system terisolasi yang bebas dari berbagai
gangguan tetapi merupakan resultan dari berbagai
anomali dari berbagai kedalaman yang berbeda. Anomali
yang tajam biasanya merupakan hasil dari sumber-
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sumber dangkal, sedangkan anomali landai dengan
panjang gelombang besar merupakan anomali dari
sumber dalam yang sering disebut anomali regional.
Dalam banyak kasus anomali berkedalaman
sedang adalah yang merupakan target dari pengukuran.
Untuk itu reduksi data anomali harus dilakukan untuk
mereduksi pengaruh yang tidak diinginkan. Anomali
dangkal memiliki sifat gradien horizontal yang tinggi,
sedangkan anomali dalam memiliki nilai gradien
horizontal yang kecil.
Ada beberapa metode dapat dilakukan untuk
memisahkan anomali gravitasi, antara lain kontinuasi ke
atas, turunan vertikal kedua, metode polinomial, metode
stripping, metode visual dan metode filtering. Pada
tulisan ini dipilih metode filtering sebagai metode yang
paling tepat, dengan alasan sumber sumber anomali
memiliki kedalaman tertentu yang diketahui.
2.6.1

Kontinyuasi ke atas
Kontinyuasi

ke

atas

adalah

usaha

untuk

menajamkan anomali regional dan memperkecil anomali
lokal. Persamaan kontinuasi ke atas dituliskan oleh
Blakely (1996):
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(

)
∬

*(

)

dengan

(
(

)
)

(2.20)
(

) +

.
Untuk mempermudah operasi matematis, maka

integrasi dilakukan pada domain fourier, sehingga
didapatkan:
F[Uu] = F[U]F[

(2.21)

]

dengan F[Uu] adalah transformasi fourier dari medan
kontinuasi ke atas. F[Uu] didapatkan dari suatu rumusan
analitik

dari

F[

],

yang

dapat

diperoleh

dari

transformasi fourier persamaan dan dinyatakan dalam
bentuk:
(2.22)
dengan
2.6.2

√

,

Turunan vertikal kedua
Turunan vertikal kedua dapat mempertajam

anomali dari sumber dangkal dan memperkecil anomali
dari sumber yang dalam. Turunan vertikal menunjukkan
ukuran

kelengkungan

suatu

anomali,

dengan
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kelengkungan yang besar menunjukkan anomali yang
dangkal.
Persamaan Laplace untuk medan potensial skalar
gravitasi bumi dapat dituliskan sebagai:
(2.23)

persamaan tersebut tidak berlaku untuk medan vektor
gravitasi bumi sehingga turunan vertikal kedua dari
medan vektor gravitasi bumi tidak bisa didapatkan dari
turunan kedua dari komponen x maupun y. Untuk
mendapatkan nilai turunan vertikal kedua maka harus
dilakukan dengan cara pengukuran berundak tiga yaitu
pengukuran gravitasi pada posisi koordinat x dan y yang
sama tetapi dengan tiga ketinggian berbeda. Selisih
pengukuran undak 1 dan 2 dibagi dengan jarak undak
adalah turunan vertikal pertama undak 1 dan 2. Selisih
pengukuran undak 2 dan 3 dibagi dengan jarak undak
adalah turunan vertikal pertama undak 2 dan 3. Selisih
antara turunan vertikal pertama undak 1 dan 2 dengan
turunan vertikal pertama undak 2 dan 3 dibagi dengan
jarak undak adalah turunan vertikal kedua pada titik
tersebut.
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2.6.3 Metode polinomial
Dalam metode Polinomial
(regional) dan anomali

dangkal

anomali

dalam

(residual) dapat

dinyatakan dengan perlapisan berorde rendah dan
berorde tinggi. Medan gravitasi regional sepanjang
sumbu x dapat dinyatakan sebagai:
gt = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + an xn

(2.24)

dengan n adalah tingkat orde yang digunakan untuk
pendekatan anomali regional. Koefisien dari tiap orde di
hitung dengan prinsip least square. Jika di putuskan
anomali regional pada orde 2 atau 3 maka selisih
anomali terukur dengan regional adalah anomali residu.
Pemilihan tingkat orde anomali regional tergantung pada
informasi geologi dan pengalaman dari interpreter.
2.6.4 Metode visual
Metode ini berprinsip pada kenampakan anomali
regional dan residual secara visual. Interpreter dengan
basis geologist cenderung mengandalkan metode ini.
Informasi geologi yang lengkap dan intuisi serta
pengalaman sangat berpengaruh pada kualitas penerapan
metode ini.
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2.6.5 Metode filter rerata bergerak
Metode Filter Rerata Bergerak didasarkan pada
konvolusi anomali gravitasi total pada bidang datar gt(x,y)
dengan suatu jendela dengan lebar tertentu:
F(x,y).grg(x,y) = gt(x,y) * F(x,y)

(2.25)

dengan grg(x,y) adalah anomali regional, sehingga anomali
lokal merupakan selisih anomali total dengan anomali
regional.

Lebar

jendela

tergantung

dari

panjang

gelombang filter yang nilainya gayut terhadap nilai
kedalaman sumber anomali regional.
Hasil filtering dari metode rerata bergerak ini
adalah anomali regionalnya yang merupakan hasil
pemangkasan anomali gelombang pendek. Anomali
regional merupakan anomali hasil Low Pass Filter, atau
Tapis Lolos Rendah yang memangkas gelombang
pendek dengan panjang gelombang dibawah lebar
jendela dan meloloskan panjang gelombang diatasnya.
Anomali residual didapatkan dengan mengurangkan
anomali total yang belum difilter dengan anomali
regional hasil filtering.
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2.6.6 Analisis spektrum
Analisis

spektrum

perlu

dilakukan

untuk

mengestimasi lebar jendela yang akan digunakan pada
moving average Filter serta estimasi kedalaman anomali
yang dominan pada data gravitasi. Analisis spektrum
dilakukan dengan cara menerapkan transformasi Fourier
satu dimensi atau dua dimensi pada peta kontur Anomali
Bouguer Lengkap. Transformasi Fourier dilakukan untuk
merubah sinyal dari domain ruang ke domain angka
gelombang, atau dari domain waktu ke domain
frekwensi, Untuk analisis lebih lanjut, gelombanggelombang penyusun anomali tersebut ditampilkan
sebagai fungsi dari angka-gelombangya. Hubungan
antara

gelombang

s(t)

yang

akan

diidentifikasi

gelombang sinusnya atau input dan S(f) sebagai hasil
transformasi Fourier diberikan oleh persamaan berikut:
( )

∫

( )

(2.26)

dengan j = √-1.
Spektrum diturunkan dari potensial gravitasi
terukur pada suatu bidang horizontal dengan tranformasi
Fourier sebagai berikut (Blakely, 1996):
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 ( )

( )

| |(

( )

)

(2.27)

| |

dengan, U = potensial gravitasi,

= konstanta gravitasi,

 = rapat massa, sedangkan r = jarak. Substitusi kedua
persamaan maka didapatkan persamaan:



( )

| |(

)
| |

(2.28)

Dari persamaan (27), transformasi Fourier anomali gaya
terukur pada bidang horizontal tersebut diberikan oleh:
(

 (

)



)

( )

)
(2.29)
( )
 | |(
dengan, gz = anomali gravitasi, zo = ketinggian titik amat,

k = angka gelombang dan z = kedalaman benda anomali.
Untuk distribusi rapat massa random dan tidak
ada korelasi antar tiap nilai gravitasi, maka μ = 1,
sehingga hasil transformasi Fouriernya menjadi:
| |(

)

(2.30)

dengan, A = amplitude dan C = konstanta.
Lebar jendela yang akan digunakan untuk
filtering anomali gravitasi dilakukan dengan analisis
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spectrum
didapatkan

dengan

transformasi

persamaan

garis

Fourier,

dengan

sehingga

nilai

angka

gelombang sebanding dengan logaritma amplitudo.
(

)| |

(2.31)

Dengan regresi linear, didapatkan titik perpotongan
antara garis anomali orde 1 (regional) dengan orde 2
(residual). Nilai k pada perpotongan tersebut dipakai
sebagai lebar jendela filtering, dengan nilai panjang
gelombang diperoleh dari persamaan (Blakely, 1996):

(2.32)
(
)
dengan, N = lebar jendela, maka didapatkan nilai
estimasi lebar jendela.
2.6.7 Metode lapisan ekivalen green
Cordell (1985) dalam Aina (1994) membuat cara
pemisahan anomali dalam dan dangkal dengan sifat
panjang gelombangnya dengan lapisan ekivalen Green
(Green’s equivalent layer). Sebuah operasi filter untuk
mendapatkan anomali sumber dangkal dinyatakan
sebagai berikut :
Gs ( k )  F ( k ) . G ( k )

(2.33)
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dengan Gs(k) adalah hasil transformasi Fourier dari
anomali dangkal dan G(k) adalah transformasi Fourier
dari anomali total dan F(k) adalah filter stripping.
Cordell (1985) dalam Aina (1994) memberikan bentuk
filter stripping sebagai berikut :

F(k) = 1/[1+exp(2k

(2.24)

Dengan  adalah rasio kontras densitas dari anomali
sumber dalam terhadap sumber dangkal, k adalah
bilangan gelombang dan adalah jarak vertikal antara
sumber dangkal dan sumber dalam.
2.7 Interpretasi Anomali Gravitasi
Interpretasi anomali gravitasi dapat dilakukan
dengan forward modelling maupun metode inversi.
Forward modelling dilakukan dengan cara membuat
model benda anomali yang didekati dengan bentuk
geometri

tertentu kemudian dari

bentuk tersebut

dilakukang perhitungan kedepan untuk mendapatkan
respon anomali graviatasinya. Respon ini di bandingkan
dengan respon nilai gravitasi yang terukur di lapangan
secara manual. Metode inversi dilakukan dengan cara
yang hampir sama, akan tetapi pembandingan respon
antara nilai gravitasi hasil pemodelan dengan data
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lapangan

dilakukan

dengan

perhitungan

secara

komputasi

denan

program

komputer.

Hasil

pembandingan yang belum sesuai akan diperbaiki secara
iterasi hingga sampai pada nilai kesalahan tertentu yang
cukup kecil.

Gambar 2. 4 (a) anomali berbentuk antiklin (b)
pendekatan antiklin dengan segitiga (c) pendekatan
antiklin dengan 3 buah bola
Saat ini sudah cukup banyak paket program
untuk perhitungan anomali gravitasi baik fordward
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maupun inversi. Salah satu program yang paling popular
yang di pakai untuk forward modelling adalah grav2d.
Perhitungan dengan program grav2d ini didasarkan pada
perhitungan 2 dimensi, dimana benda anomali dianggap
memiliki panjang tak hingga ke arah lateral. Program
inversi yang paling popular untuk perhitungan secara
inversi adalah GRABLOX. Program ini didasarkan pada
perhitungan numerik atas komponen benda anomali yang
dibagi menjadi kubus-kubus kecil dengan ukuran
tertentu dengan densitas yang ditentukan oleh pemakai.
Program GRABLOX membutuhkan model awal yang
harus ditentukan sendiri oleh pemakai. Semakin realistic
model awal yang diberikan, maka model akhir akan
didapatkan dengan lebih baik.
Gambar 2.4 menunjukkan teknik pendekatan
perhitungan anomali atas struktur geologi antiklin.
Gambar 2.4a menunjukkan fitur geologi berbentuk
antiklin. Gambar 2.4b menunjukkan pendekatan bentuk
antiklin yang dipresentasikan sebagai sebuah segitiga.
Gambar 2.5b menunjukkan fitur antiklin yang didekati
dengan model 3 buah silinder horizontal.
Gambar 2.5a menunjukkan fitur geologi berupa
diapir. Gambar 2.5 menunjukkan model diapir yang
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didekati dengan dua buah bola yang disusun secara
vertikal. Gambar 2.4c menunjukkan pendekatan diapir
yang dipresentasikan sebagai tabung vertikal. Gambar.
2.3 dan gambar 2.4 ini keduanya di ambil dari Mares dan
Tvrdy 1984.

Gambar 2. 5 (a) fitur geologi diapir (b) pendekatan
diapir dengan 2 buah bola (c) pendekatan diapir dengan
sebuah tabung
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Bab 3 Metode Magnetik
Bumi kita memiliki kutub magnet yaitu Kutub
Utara magnet dan kutub selatan magnet. Letak kutub
utara magnet bumi berada di dekat kutub selatan
geografis, sedangkan letak kutub selatan magnet bumi
berada di dekat kutub utara geografis. Di dalam bumi
seolah-olah terdapat batang magnet yang besar sehingga
di permukaan bumi terdapat medan magnet yang
arahnya dari selatan ke utara.

Gambar 3. 1 Kutub geografis dan kutub magnetis bumi
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Kutub utara jarum kompas selalu menunjukkan
arah utara, lebih tepatnya ke arah kutub selatan magnet
bumi

sedangkan

menunjukkan

arah

kutub
kutub

selatan
utara

jarum
magnet

kompas
bumi.

Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 3.1.

Gambar 3. 2 Medan magnetik bumi
Medan magnet di atas permukaan bumi dapat
berubah seiring perubahan waktu yang disebabkan
dinamika arus listrik di dalam interior bumi. Perubahan
medan magnet semacam ini sangat lambat dalam kurun
waktu yang lama. Perubahan medan magnet di
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permukaan juga dapat terjadi akibat adanya badai
magnetic yang merupakan akibat dari aktivitas Matahari
yang memancarkan sinar kosmik yang memasuki
atmosfer bumi. Perubahan medan magnet semacam ini
terjadi sangat cepat dan dalam kurun waktu yang relatif
pendek. Gambar 3.2 menunjukkan peta pemodelan
medan magnet bumi yang dibuat oleh negara Amerika
dan Inggris pada tahun 2010.

Gambar 3. 3 Sudut deklinasi
Karena Kompas tidak menunjukkan arah utara
geografis melainkan arah Kutub Selatan magnet bumi,
maka terdapat perbedaan antara Utara Kompas dengan
Utara cara geografis. Sudut yang dibentuk oleh Utara
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jarum kompas dengan Utara magnet bumi disebut
dengan sudut deklinasi.

Gambar 3. 4 Peta sudut deklinasi
Di daerah yang jauh dari khatulistiwa, jarum
kompas cenderung menunjukkan arah yang tidak
mendatar karena arah medan magnet di tempat tersebut.
Sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap
horizontal disebut dengan sudut inklinasi.
Peta isoklin adalah peta yang menunjukkan
besarnya sudut inklinasi di tempat-tempat tertentu. Garis
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kontur yang menunjukkan tempat dengan sudut inklinasi
sama disebut dengan garis isoklin.

Gambar 3. 5 Sudut inklinasi
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Gambar 3. 6 Peta sudut inklinasi
3.1

Teori Kemagnetan
Sebagaimana dalam teori electromagnet, medan

magnet dapat ditimbulkan oleh kuat arus listrik. Pada
gambar 3.7 ditunjukkan sebuah kawat lurus yang berarus
listrik sebesar I dengan komponen panjang sebesar Δl
akan menghasilkan medan listrik di titik P sebesar:
∆H = (I∆l) × (r1/4πr2 )

(3.1)

Dengan H adalah medan magnetisasi dalam
Amper/ m2 , l dalam r dalam meter dan dan arahnya
ditunjukkan oleh gambar 3.1.
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Medan
magnetisasi

magnet
pada

luar

material

akan

memberikan

magnet

dikarenakan

pergerakan elektron mengelilingi inti atom atau molekul
akan menghasilkan momen magnetic. Magnetisasi
terjadi pada material magnet dikarenakan arah orientasi
pergerakan elektron pada atom atau molekul menjadi
teratur. Magnetisasi biasanya disimbolkan dalam notasi
M.
Besarnya magnetisasi tergantung pada besarnya
medan magnet luar (H) dan suseptibilitas magnet (k) dari
magnet dari material magnet yang ter magnetisasi.
Suseptibilitas magnet adalah parameter fisis yang
merupakan target dari survei geofisika magnetic.
M=kH

(3.2)

Medan magnetik B adalah total medan magnet
termasuk

di

dalamnya

magnetisasi

sebagaimana

ditunjukkan oleh persamaan 3.3.
B = µ0(H + M) = µ0(1 + k)H = µ0µH

(3.3)

Dengan μ adalah permeabilitas ruang hampa atau
udara yang memiliki nilai 4π x

10-7

W/Am, μ adalah

permeabilitas relatif, di mana untuk ruang hampa
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maupun udara nilai μ ini besarnya adalah 1. Satuan dari
B adalah Tesla atau Weber/m2.
Dari persamaan diatas tampak bahwa wa
permeabilitas relatif adalah suseptibilitas magnetik
ditambah satu. μ = k +1.

Gambar 3. 7 Medan magnet oleh komponen arus listrik
3.2 sifat magnetik batuan
Batuan beku memiliki sifat kemagnetan yang
lebih besar dibandingkan dengan batuan metamorf
maupun batuan sedimen. Batuan sedimen memiliki sifat
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magnetik yang paling lemah dibandingkan dengan
batuan lain.
Pada saat batuan beku terbentuk magma pada
suhu yang tinggi secara perlahan mulai mendingin
karena kehilangan kalor. Pada suhu curie mulai terjadi
magnetisasi pada batuan. Magnet elementer pada batuan
mulai terbentuk dan arah orientasinya selalu sejajar
dengan medan magnet bumi saat itu. Sifat inilah yang
dimanfaatkan dalam paleomagnetik untuk mempelajari
sejarah kemagnetan bumi dan batuan pembentuknya.
Dengan

alasan

ini

pula

batuan

beku

memiliki

kemagnetan yang cukup kuat dibandingkan dengan
batuan lain.
Pada batuan sedimen, material yang mengandung
magnet elementer terkikis dan transportasi. Material ini
sesungguhnya bersifat magnetik tetapi saat pengendapan
orientasinya menjadi acak sehingga saling melemahkan,
hal inilah yang menyebabkan batuan sedimen memiliki
kemagnetan yang sangat lemah.
Pada batuan metamorf, pemanasan batuan tidak
dapat mencapai suhu curie, sehingga magnetisasi dan
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reorientasi magnet elementer tidak terjadi, sehingga sifat
kemagnetan batuan metamorf tidak terlalu kuat.
3.3 Pengukuran medan magnet
Pada survei magnetik, alat yang biasanya
digunakan untuk mengukur medan magnet di lapangan
adalah Proton precession magnetometer. Gambar 38
menunjukkan Proton precession magnetometer diambil
dari Telford dkk.1990.
Cara kerja Proton precision magnetometer ini
didasarkan pada presisi proton di dalam medan magnet.
Partikel Proton di dalam inti atom hidrogen memiliki
momen magnetik yang arahnya sejajar dengan medan
magnet luar. Inti atom hidrogen berprisi atau berputar
sebagaimana giroskop menyeimbangkan diri, jika medan
magnet luar berubah. Perubahan ini mengakibatkan
perubahan arah momen mgnet inti ke arah yang baru.
Kecepatan putaran presisi ini tergantung pada besarnya
medan magnet luar dengan berbanding lurus. Proton
precission magnetometer memiliki wadah yang diisi
dengan cairan hidrogen yang dicampur dengan alkohol
atau air. Wadah ini diletakkan di dalam kumparan yang
dialiri arus listrik, ketika arus listrik mengalir melalui
kumparan ini, maka akan menghasilkan medan magnet

61

sekitar 5 hingga 10 micro Tesla yang kemudian akan
mengarahkan momen magnet proton searah dengan
medan magnet dari kumparan ini. Ketika arus listrik
dimatikan, proton berputar menyesuaikan dengan medan
magnet luar secara cara berpresisi. Kumparan ini
kemudian mendapatkan arus induksi pada proses ini.
Frekuensi presisi yang terukur menunjukkan besarnya
medan magnet luar yang terukur.

Gambar

3. 8 Proton Precission
(Telforddkk. 1990)

Magnetometer
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Dalam melakukan pengukuran dengan proton
precission magnetometer, perlu diperhatikan bahwa arah
kumparan harus memiliki sudut sebesar mungkin
terhadap medan magnet bumi atau medan magnet yang
akan diukur sehingga presisi yang akan dilakukan oleh
proton dapat terukur dengan baik.
Medan magnet di permukaan bumi berubah-ubah
sebagai fungsi posisi dan waktu. Medan magnet berubah
sebagai fungsi posisi disebabkan oleh adanya anomali
yang ditimbulkan oleh batuan dengan sifat magnet yang
kuat. Medan magnet berubah terhadap waktu disebabkan
oleh adanya badai magnetik yang timbul akibat adanya
nya sinar kosmik dari matahari.
Untuk menghilangkan pengaruh badai magnetik
ini maka perlu dilakukan koreksi dengan menaruh
sebuah Proton precession magnetometer di suatu tempat
yang tetap

(stasioun)

dengan pengukuran secara

kontinyu. Hasil pengukuran medan magnet di lapangan
pada luasan tertentu kemudian dikoreksi dengan hasil
bacaan medan magnet pada base station.
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3.4 Anomali Magnet
Perlu dipahami bahwa medan magnet yang
dihasilkan oleh dipol magnet selalu terdiri dari dua kutub
(dipol), tidak sama dengan anomali gravitasi yang
dihasilkan oleh suatu masa yang bersifat monopol.
Sebagai akibatnya anomali yang ditimbulkan oleh
material magnet yang tertimbun di dalam bumi biasanya
terdiri dari anomali positif dan negatif yang yang ada
secara bersamaan. Dipole magnet biasanya dituliskan
dengan utara (N) dan selatan (S), kadang dituliskan pula
dengan positif (+) dan negatif (-). Kutub positif mewakili
kutub utara (N) dan kutub negatif mewakili kutub selatan
(S).
Mekanisme

timbulnya

anomali

positif dan

negatif pada survei magnetik ditunjukkan pada gambar
39. Sebuah massa yang memiliki dipol magnet
ditunjukkan oleh gambar 3.9c dimana kutub utara
anomali terpendam menyebarkan medan magnet ke arah
tertentu menjauhi kutub tersebut, sedangkan kutub
selatan mengumpulkan medan magnetik ke arah kutub
tersebut,

yang

menghasilkan

medan

magnet

dipermukaan sebagaimana ditunjukkan oleh gambar
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3.9b. Grafik dari hasil pengukuran magnet medan
magnet di permukaan ditunjukkan dengan anomali
medan magnet yang ditunjukkan pada gambar 3.9a.
Gambar 39 tersebut diambil dari Musset dan Khan tahun
2000.

Gambar 3. 9 (a) anomali magnet (b) medan magnet di
permukaan (c) massa anomali terkubur

65

Bentuk anomali medan magnet di permukaan
sangat dipengaruhi oleh kedalaman anomali target.
Semakin dangkal suatu target anomali magnetic maka
semakin eksesntris grafik anomali yang dihasilkan dan
semakin besar pula amplitudo magnetiknya. Gambar
3.10a menunjukkan respon model akibat anomali
dangkal, gambar 3.11a menunjukkan respon model
akibat anomali dengan kedalaman sedang, sedangkan
gambar 3.10a menunjukkan respon model akibat
anomali yang cukup dalam.

Gambar 3. 10 Respon anomali meagnet dengan
kedalaman target (a) dangkal (b) sedang (c) dalam
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Bentuk grafik anomali medan magnet juga
dipengaruhi oleh horizontalitas dipole magnet dari target
yang tertimbun dalam bumi. Gambar 3.11a menunjukkan
grafik anomali dengan sumber dipole magnet horizontal,
Gambar 3.11b menunjukkan grafik anomali dengan
sumber dipole magnet miring kebawah dengan sudut
27o, sedangkan gambar 3.11c menunjukkan grafik
anomali dengan sumber dipole magnet vertikal.

Gambar 3. 11 Bentuk anomali respon dipole magnet
dengan arah (a) horizontal (b) miring (c) vertikal
Gambar 3.12 menunjukkan respon anomali medan
magnet dari material magnet berbentuk balok dengan
arah magnetisasi yang bervariasi. Gambar 3.9, 3.10, 3.11
dan 3.12 diambil dari Musset dan Khan tahun 2000.
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Bab 4 Metode Seismik
Seismologi

adalah

ilmu

yang mempelajari

tentang perambatan gelombang seismik pada medium.
Lebih tepatnya lagi seismologi adalah ilmu yang
mempelajari tentang struktur bumi sebagai medium yang
telah dilewati gelombang seismic. Metode geofisika
yang

menggunakan

gelombang

seismik

dalam

mendapatkan informasi bawah permukaan dinamakan
metode seismic. Metode seismik memiliki dua bagian
besar yaitu seismologi itu sendiri dan seismik eksplorasi.
Seismologi menggunakan sumber gelombang
aktif maupun pasif dengan kekuatan sumber yang sangat
besar untuk mempelajari sifat fisik internal bumi.
Sumber gelombang seismic besar yang terjadi secara
alami adalah gempa dengan kekuatan besar, sedangkan
sumber gelombang seismic besar buatan manusia adalah
ledakan nuklir.
Seismik eksplorasi digunakan untuk mengetahui
struktur bawah permukaan pada kerak bumi untuk
eksplorasi minyak, gas dan sumber daya mineral.
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Seismik eksplorasi dibagi menjadi dua bagian yaitu
seismic dalam dan seismik dangkal.
Seismik dalam menggunakan metode pemantulan
gelombang seismik atau sering disebut metode seismik
refleksi. Metode ini menggunakan sumber gelombang
dengan kekuatan sedang untuk mengetahui struktur
perlapisan bumi hingga ke bagian terdalam kerak bumi
yang disebut bedrock. Sumber gelombang yang dipakai
antara lain dinamit vibroseis.
Seismik

dangkal

menggunakan

metode

pembiasan gelombang seismik atau sering disebut
dengan sismik refraksi.Metode ini menggunakan sumber
gelombang dengan kekuatan kecil. Seismik refraksi
hanya mampu mengukur beberapa lapisan paling atas.
Sumber gelombang yang digunakan berkekuatan sangat
kecil antara lain palu yang dipukulkan pada lempengan
besi atau bola besi yang dijatuhkan (white drop).
4.1 Gelombang seismik
Gelombang seismik dibagi menjadi dua bagian
yaitu gelombang permukaan atau surface wave dan
gelombang

tubuh

atau

body

wave.

Gelombang
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permukaan memiliki berbagai macam bentuk yaitu
Releigh wave dan love wave.
Gelombang tubuh (body wave) dibagi menjadi
dua macam jam yaitu gelombang P dan gelombang S.
Gelombang P adalah gelombang yang kecepatannya
lebih tinggi sehingga lebih dahulu sampai ke penerima
sedangkan gelombang s adalah gelombang yang yang
tiba kemudian. Hal ini terjadi disebabkan karena
kecepatan gelombang b lebih besar daripada kecepatan
gelombang S

Gambar 4. 1 Deformasi gelombang P dan S
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Gelombang P dapat diartikan sebagai gelombang
primer karena datang lebih dulu atau gelombang
pressure

yang

juga

disebut

dengan

gelombang

longitudinal. Nama gelombang S dapat diartikan sebagai
gelombang sekunder karena datang lebih akhir atau
gelombang shear karena sifat fisiknya yang merupakan
gelombang transversal.
Gambar 4.1 menunjukkan perbedaan antara
gelombang P dengan gelombang S. Deformasi yang
terjadi pada gelombang p memiliki arah sejajar dengan
arah rambat gelombang sedangkan deformasi yang
terjadi pada gelombang S memiliki arah tegak lurus
dengan arah rambat gelombang. Kecepatan gelombang P
yaitu vp dan kecepatan gelombang S atau vs dapat
dituliskan sebagai berikut:
√

(4.1)

√

(4.2

dengan
v = kecepatan penjalaran gelombang
modulus Bulk
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= massa jenis medium
= konstanta lame
4.2 Alat Ukur Gempa
Alat ukur gempa disebut dengan seismometer.
Alat ini bekerja berdasarkan hukum induksi Faraday di
mana perubahan fluks magnet menimbulkan tegangan
listrik.

Gambar

4.2

menunjukkan

rangkaian

seismometer. Seismometer sering juga disebut dengan
geophone

atau

hydrophone.

Seismometer

dengan

bandwidth kecil sering disebut dengan geophone jika
dipasang di di permukaan bumi dan disebut dengan
hydrophone jika dipasang di atas permukaan laut.
Seismometer dengan band width yang luas (broadband)
dipakai untuk memantau seluruh kejadian gempa di
seluruh permukaan bumi. Ribuan Stasiun seismometer
tersebar di seluruh penjuru dunia. Stasiun-stasiun
seismometer ini merekam semua Kejadian gempa secara
kontinyu dan real time. Data seismogram disimpan
dalam bentuk digital dan dapat diakses melalui internet
di seluruh dunia. Analisis dari data seismogram ini dapat
digunakan untuk mempelajari struktur bawah permukaan
bumi hingga ke inti bumi.
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Gambar 4. 2 Skema Seismometer (geophone)
4.3 Penentuan Epicenter Gempa
Penentuan episenter gempa dapat dilakukan
dengan minimal tiga stasiun seismograf dengan cara
triangulasi. Jarak pusat gempa dari stasiun seismograf
dapat ditentukan dengan mencari selisih waktu tiba
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gelombang P dengan gelombang S. Semakin besar
selisih waktu tiba maka semakin jauh jarak pusat
gempanya. Dari minimum tiga stasiun seismograf kita
dapat mengetahui hiposenter gempa.

Gambar 4. 3 Triangulasi episenter gempa
Gambar

4.3

menunjukkan

cara

penentuan

hiposenter suatu gempa. Pada gambar 4.3 terdapat 3

75

buah Stasiun seismograf yaitu Stasiun A, B dan C.
Dengan melihat grafik selisih waktu tiba, maka dapat
ditentukan jarak hiposenter dari Stasiun seismograf a
yaitu Sa. Dengan cara yang sama dapat pula dilakukan
pada Stasiun B dan C, sehingga didapatkan jarak Sb dan
Sc.
Menurut Stasiun seismograf A Jarak hiposenter
adalah berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari Sa,
menurut stasiun seismograf B dengan cara yang sama
didapatkan jari-jari Sd, demikian juga di stasiun seismik
grafik dengan jari-jari Sc. Perpotongan antara dua
permukaan bola dengan jejari Sa dan Sb berbentuk busur
lingkaran. Busur lingkaran tersebut adalah titik-titik
yang merupakan kumpulan dari letak hiposenter yang
mungkin dari stasiun a dan b. Perpotongan antara busur
lingkaran

tersebut

dengan

lingkaran

ketiga

dari

seismograf c adalah hiposenter dari gempa tersebut.
Gambar 4.4 adalah jalur tempuh (ray path)
gelombang primer dan gelombang sekunder. Stasiun
seismograf yang terletak jauh dari pusat gempa memiliki
peranan penting untuk mempelajari struktur internal
bumi melalui gelombang gempa yang dirambatkannya.
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Gambar 4. 4 Perambatan gelombang P dan S dalam
tubuh bumi
Dengan cara ini pula informasi bahwa bagian inti
dalam bumi adalah bersifat cair didapatkan dari sini.
Gelombang P dapat merambat pada medium cair
maupun padat sedangkan gelombang S hanya dapat
merambat pada medium padat. Gelombang S tidak dapat
melalui inti dalam bumi karena sifat mekaniknya
sehingga di tempat-tempat tertentu terdapat blind spot
yaitu daerah yang tidak mendapatkan gelombang S dari
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suatu gempa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa inti
dalam bumi (inner core) bersifat cair karena hanya
gelombang longitudinal atau gelombang p yang dapat
melewatinya.
4.4 Metode seismik eksplorasi
Metode seismik eksplorasi dibagi menjadi dua
bagian besar yaitu seismik bias (refraksi) dan seismik
pantul (refleksi). Seismik bias sering disebut juga dengan
seismik refraksi. Metode ini hanya dapat dilakukan pada
beberapa lapisan bagian atas yang dangkal sehingga
disebut dengan seismik dangkal. Prinsip kerja metode
seismik refraksi adalah penjalaran gelombang mekanik
berupa pembiasan.
Prinsip kerja dari seismik refleksi adalah
pemantulan gelombang mekanik pada batas pelapisan.
Metode ini dapat menembus banyak lapisan yang ada
pada bagian atas kerak bumi hingga kedalaman beberapa
kilometer, sehingga metode ini sering disebut dengan
seismic dalam.
4.4.1 Seismik refraksi
Sebagaimana

gelombang

optic,

gelombang

seismik juga mengalami pembiasan atau refraksi, karena
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perbedaan cepat rambat pada batas dua medium. Hukum
pembiasan ini dikenal dengan hukum Snellius.

Gambar 4. 5 Hukum Snellius tentang pembiasan
Dari persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa
semakin besar cepat rambat gelombang seismic, maka
semakin besar pula sudut datang atau sudut biasnya.
Gambar 4.5 menunjukkan hukum Snellius pada
gelombang

seisimik.

Seismik

refraksi

bekerja
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berdasarkan prinsip pembiasan gelombang mekanik pada
batas dua lapisan. Metode ini ini didasarkan pada
perhitungan waktu tercepat yang sampai dari sumber
gelombang menuju geofon.

Gambar 4. 6 (a) Gelombang langsung (b) Gelombang
pantul (c) Waktu tiba gelombang langsung dan pantul
Gambar 4.6 menunjukkan gelombang langsung
yang tiba tercepat pada saat nilai x kecil. Pada kondisi
ini

gelombang

langsung

menjalar

dari

sumber

gelombang menuju geofon secara langsung melalui
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permukaan yang merupakan jarak terpendek. Gelombang
pantul tidak pernah menjadi gelombang tercepat
sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 4.6.

Gambar 4. 7 Perambatan gelombang seismik dan
tampilan 2 macam seismograf refraksi
Gambar 4.7 menunjukkan penjalaran gelombang
refraksi dari batas lapisan pertama dan kedua. Pada jarak
X1

gelombang

langsung

tiba

bersamaan

dengan
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gelombang refraksi perlapisan pertama dan kedua. Pada
jarak X2 gelombang refraksi dari lapisan pertama dan
kedua datang secara bersamaan dengan gelombang
refraksi dari lapisan kedua dan ketiga.

Gambar 4. 8 Grafik waktu tercepat
Gambar 4.8 menunjukkan grafik waktu tercepat
pada metode seismik refraksi ini. Grafik garis lurus dari
jarak 0 hingga X1 kemiringannya menunjukkan seper
kecepatan pada lapisan pertama. Kecepatan pada
pelapisan kedua didapatkan dari seper slope grafik dari
X1 ke X2. Kecepatan pada pelapisan ketiga didapatkan
dari seper slope grafik dari jarak X2 ke X3.
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Persamaan waktu tercepat

dari

gelombang

langsung dituliskan dengan T1. Persamaan waktu
tercepat dari gelombang bias batas perlapisan 1 dan 2
dituliskan

dengan

T2

sedangkan

waktu

tercepat

gelombang bias batas lapisan 2 dan 3 dituliskan dengan
T3.
(1)
√
(2)
√

√
(3)

Dengan mengetahui nilai kecepatan perambatan
gelombang

pada

masing-masing

berlapisan

maka

didapatkan ketebalan lapisan pertama dan lapisan kedua.
Dengan cara yang sama ketebalan pelapisan ke-3
bisa didapatkan, jika panjang lintasan X diperpanjang,
dan didapatkan kecepatan pada perlapisan 4 dengan
persamaan T4.
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4.4.2 Seismik refleksi
Prinsip kerja dari seismik refleksi adalah
pemantulan gelombang mekanik pada batas pelapisan.
Dua buah perlapisan dengan modulus elastisitas berbeda
akan menghasilkan koefisien refleksi. Konvolusi antara
cara

koefisien

refleksi

dengan

wavelet

akan

menghasilkan gambar-gambar perlapisan.

Gambar 4. 9 Sistem fisis metode seismik refleksi
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Gambar 4.9 menunjukkkan sistem fisis pada
metode seisimik refraksi. Seismik refleksi biasanya
digunakan untuk eksplorasi minyak dan gas bumi
sehingga kedalaman targetnya bernilai hingga beberapa
kilometer. Karena kedalaman targetnya maka dibutuhkan
sumber gelombang dengan energi yang cukup besar.
Sumber gelombang yang biasa digunakan pada metode
seismik refleksi antara lain dinamik dan vibroseis.
Sensor gelombang seismik pada metode ini
disebut dengan geofon. Kadang-kadang survei seismik
dilakukan di lepas pantai, sehingga membutuhkan
sumber gelombang dan penerima gelombang yang
berbeda. Sumber gelombang yang biasanya digunakan
adalah Airblast sedangkan penerima gelombang yang
digunakan adalah hidrofon.
Gambar 4.10 menunjukkan wavelet-wavelet yang
membentuk

gambar

perlapisan

batuan.

Tahap

pemrosesan yang baik dan akurat akan menghasilkan
gambar perlapisan yang berkualitas. Sebaliknya langkah
yang salah akan menghasilkan gambar yang keliru yang
dapat berujung pada kesalahan interpretasi data seismik.
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Gambar 4. 10 Hasil pemrosesan seismik dalam skala
kecil
Gambar 4.11 menunjukkan gambar penampang seismik
dengan ukuran besar. Gambar yang berkualitas semacam
ini akan sangat membantu geosaintis untuk melakukan
interpretasi perlapisan batuan untuk mendapatkan posisi
reservoir yang tepat.
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Gambar 4. 11 Hasil proses seismik pantul berskala
besar
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Bab 5 Metode geolistrik
Metode geofisika geolistrik didasarkan pada sifat
kelistrikan batuan, baik kelistrikan statis maupun
kelistrikan dinamis. Beberapa metode geolistrik yang
paling populer adalah metode resistivity atau hambatan
jenis, metode sel potensial dan metode polarisasi
induksi. Walaupun sesungguhnya metode geolistrik
memiliki artian yang cukup luas, tetapi di Indonesia,
istilah geolistrik biasanya mengacu hanya pada ada
metode resistivitas.
Bumi terdiri dari berbagai batuan yang terbentuk
oleh berbagai mineral. Mineral sendiri terbentuk oleh
unsur-unsur dan senyawa-senyawa. Unsur dan senyawa
terdiri dari atom-atom yang didalamnya merupakan
gabungan dari partikel sub atom yaitu proton neutron
dan electron. Proton bermuatan listrik positif, netron
tidak bermuatan, sedangkan elektronnya bermuatan
listrik negatif. Sesungguhnya material bumi tersusun
oleh partikel partikel yang bermuatan listrik akan tetapi
jumlah yang sama antara muatan positif dan negatif
mengakibatkan muatan listrik bumi menjadi netral.
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Muatan listrik dapat berpindah dari satu tempat
ke tempat lain yang didasarkan pada pergerakan
electron. Elektron bergerak dari potensial rendah ke
potensial yang lebih tinggi, sedangkan arus listrik
didefinisikan

sebagai

muatan listrik positif

yang

bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Akan
tetapi kita paham bahwa muatan positif ada di dalam inti
atom sehingga tidak dapat bergerak. Jadi arus listrik
sesungguhnya hanya merupakan kebalikan dari arus
pergerakan electron. Jika elektron bergerak dari potensial
rendah ke potensial tinggi kita menyebutnya sebagai arus
listrik yang bergerak dari potensial tinggi ke potensial
rendah.
Pergerakan elektron atau arus listrik di dalam
bumi dapat disebabkan oleh potensial alami maupun
tegangan yang diberikan melalui elektroda. Potensial
dapat

terjadi

dikarenakan

proses

elektrokimiawi

sebagaimana yang terjadi pada metode selp potensial
(SP), sedangkan injeksi tegangan di permukaan bumi
menjadi dasar dari metode resistivitas.
5.1 Metode geolistrik
Jika

kita

menyebut

metode

geolistrik,

di

Indonesia sebutan tersebut hanya mengacu pada metode
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resistivity.

Sedangkan

metode

kelistrikan

lainnya

disebutkan sebagaimana adanya, misalnya self potensila
atau polarisasi induksi. Metode geolistrik ini didasarkan
pada hukum yang menyatakan bahwa nilai hambatan (R)
sebanding dengan beda potensial (V) dan berbanding
terbalik dengan kuat arus listrik (I) yang mengalir di
dalamnya.

Gambar 5. 1 Arus dan medan listrik pada resistor
R=

5.1)

R = Hambatan listrik (Ohm)
V = beda potensial (Volt)
I = kuat arus listrik (Ampere)
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Sebuah resistor yang diberi tegangan akan
menghasilkan kuat arus homogen yang mengacu pada
medan listrik yang homogen pula. Besarnya hambatan
jenis pada resistor ini dapat dinyatakan dengan:
(5.2)
dengan

adalah hambat jenis, R adalah hambatan, A

adalah luas penampang resistor dan I adalah kuat arus
yang mengalir pada resistor. Satuan dari hambatan
adalah Ohm sedangkan satuan dari hambatan jenis
adalah Ohm meter.
Konduktivitas didefinisikan sebagai kebalikan
dari resistivitas, atau konduktivitas (σ) dapat dinyatakan
sebagai bagai se per

. Satuan dari σ adalah Siemens per

meter. Siemens sering juga dituliskan sebagai Mho yang
menyatakan bahwa konduktivitas adalah kebalikan dari
resistivitas yang bersatuan Ohm. Penyebutan Mho
dikampanyekan oleh beberapa pihak, karena Siemens
mengacu pada merek dagang perangkat listrik dari
sebuah perusahaan besar.
Arus

yang

mengalir

dalam

bumi

tidak

sesederhana sebagaimana arus yang mengalir pada
resistor, dimana pada resistor, medan listrik dibuat
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secara homogen. Di dalam bumi arus listrik mengalir ke
segala arah di mana bidang ekipotensialnya membentuk
setengah bola untuk tempat-tempat yang dekat dengan
elektroda sumber.
Nilai hambatan jenis dari batuan yang dilewati
arus listrik dapat dirumuskan sebagai
(5.3)
dengan

adalah hamba jenis K adalah faktor geometri

adalah beda potensial, sedangkan I adalah kuat arus
listrik yang mengalir.
Gambar 5.1a menunjukkan kuat arus yang
dihasilkan oleh dua elektroda yang diinjeksikan ke
dalam bumi. Garis putus-putus menunjukkan kuat arus
listrik, sedangkan garis tidak putus menunjukkan bidangbidang ekipotensial. Bidang ekipotensial ini selalu tegak
lurus terhadap arah kuat arus listrik. Gambar 5.1b adalah
sama dengan gambar 5.1a yang dilihat dari samping.
Bagian atas adalah udara yang resistivitasnya sangat
besar, sedangkan bagian bawah adalah bumi yang
resistivitasnya cukup rendah, sehingga arus listrik hanya
mengalir pada bumi saja dan tidak melewati udara.
Gambar 5.1c menunjukkan nilai potensial yang terukur
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pada garis yang melalui dua elektroda tersebut. Gambar
5.1 diambil dari Musset dan Khan 2004.

Gambar 5. 2 (a) arus dan potensial disekitar elektroda
tamapak atas (b) arus dan potensial tampak samping (c)
potensial listrik dipermukaan
Gambar 5.2a menunjukkan arus listrik yang
diinjeksikan melalui dua elektroda dengan jarak yang
cukup jauh sehingga dapat menembus melalui beberapa
pelapisan. Gambar 5.2b menunjukkan dua elektroda
yang menginjeksikan arus listrik dengan jarak yang
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cukup dekat, sehingga arusnya hanya menembus 1
lapisan dan tidak melalui lapisan-lapisan di bawahnya.

Gambar 5. 3 (a) arus akibat elektroda berjauhan (b)
arus akibat elektroda berdekatan
Gambar 5.3 menunjukkan elektroda arus dan
elektroda potensial. Elektroda arus biasanya diberi nama
C1 dan C2 sedangkan elektroda potensial diberi nama P1
dan P2. Tegangan yang terukur pada elektroda potensial
biasanya dinyatakan dalam

.

Untuk survei resistivitas dangkal, tegangan yang
diinjeksikan pada elektroda arus besarnya antara 100
hingga 300 Volt. Arus yang mengalir pada bumi dalam
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survey ini, biasanya kurang dari 1 A, sedangkan
tegangan yang terbaca pada elektroda potensial memiliki
besaran dalam satuan mV. Potensial yang terukur pada
elektroda potensial biasanya dipengaruhi oleh polarisasi
yang terjadi pada kedua elektroda, untuk mengurangi
efek polarisasi ini maka elektroda potensial harus
memakai logam dengan efek polarisasi yang cukup
rendah, biasanya dalam hal ini elektroda yang digunakan
perunggu.

Untuk

mengurangi

polarisasi

dan

membuyarkan efek polarisasi pada elektroda maka arus
yang diinjeksikan harus di bolak-balik secara periodik
beberapa kali dalam satu detik. Pada alat survey
geolistrik model lama pembalikan arus ini dilakukan
secara cara mekanis, sedangkan pada alat-alat geolistrik
yang baru pembalikan ini dilakukan secara elektrolinik.
Arah arus listrik selalu tegak lurus dengan bidang
yang potensial listrik sehingga arus listrik mengalir
tergantung pada medan potensial yang dipengaruhi oleh
resistivitas batuan yang dilaluinya. Sebagaimana cahaya
dan gelombang seismik, kuat arus listrik juga mengalami
peristiwa refraksi (pembiasan) sebagaimana ditunjukkan
oleh gambar 5.4.
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Gambar 5. 4 (a) refraksi arus listrik dari hambat jenis
rendah ke tinggi (b) arus listrik dari hambat jenis tinggi
ke rendah
Gambar 5.4a menunjukkan arus yang menjalar
dari batuan dengan hambat jenis rendah ke batuan
dengan hambat jenis tinggi sedangkan gambar 5.4b
menunjukkan kuat arus listrik yang mengalir dari hambat
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jenis listrik tinggi ke hambat jenis listrik rendah. Gambar
tersebut diambil dari Musset dan Khan tahun 2000.

Gambar 5. 5 (a) potensial dari hembat jenis rendah ke
tinggi (b) tinggi ke rendah
Gambar 5.5 menunjukkan distorsi bidang ekipotensial
pada dua medium dengan hambat jenis yang berbeda.
Gambar ini diambil dari Telford dkk. 1990.
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Gambar 5. 6 (a) arus pada medium homogen (b) medium
berlapis

Gambar 5.6 menunjukkan arah kuat arus yang
dipengaruhi oleh hambatan jenis dua lapisan yang
berbeda
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Gambar 5. 7 Konfigurasi elektroda (a) Wenner (b)
Schlumberger (c) pole dipole (d) double dipole
Gambar 5.7 menunjukkan konfigurasi elektroda yang
biasa dipakai dalam survei geolistrik. Gambar 5.7a
adalah elektroda Wenner gambar 5.7 b adalah elektroda
Schlumberger gambar 5.7c adalah elektroda pole dipole
sedangkan gambar 5.7d adalah elektroda double dipole.
5.2 Ekplorasi air tanah dengan geolistrik
Air tanah merupakan air yang terdapat di bawah
permukaan tanah yang terdapat pada batuan akuifer.
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Karakteristik utama yang membedakan air tanah dari air
permukaan adalah pergerakan yang sangat lambat dan
waktu tinggal yang sangat lama. Durasi ini dapat
mencapai puluhan hingga ratusan tahun. Air tanah dapat
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu air tanah tidak
tertekan (free) dan air tanah tertekan (compressed). Air
tanah bebas adalah air tanah dari akuifer yang hanya
sebagian terisi air, dan terletak pada suatu dasar yang
kedap air, dan mempunyai permukaan bebas. Air tanah
tertekan (compressed aquifer) adalah air tanah dari
akuifer yang sepenuhnya jenuh air, dengan bagian atas
dan bawah dibatasi oleh lapisan yang kedap air.
Metode geolistrik merupakan salah satu metode
geofisika yang mempelajari sifat fisik di bawah
permukaan bumi menggunakan aliran listrik yang
dilewatkan

di

dalam

bumi,

sehingga

didapatkan

informasi geologi bawah permukaan melalui sifat fisik
kelistrikannya. Ada beberapa macam aturan / konfigurasi
pendugaan lapisan bawah permukaan tanah dengan
geolistrik ini, antara lain : Wenner, Schlumberger,
dipole-dipole dan lain sebagainya. Pada bagian ini yang
kita bahas adalah elektroda Schlumberger. Prosedur
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pengukuran

untuk

masing-masing

konfigurasi

bergantung pada variasi resistivitas terhadap kedalaman
yaitu pada arah vertikal (sounding) atau arah horizontal
(mapping). Metode geolistrik biasanya juga digunakan
untuk

survey

awal

sebelum

eksplorasi

lanjutan

dilakukan.
Pengukuran resitivitas suatu titik sounding
dilakukan dengan jalan mengubah jarak electrode mulai
dari jarak electrode kecil kemudian membesar secara
gradual. Jarak antar elektrode ini sebanding dengan
kedalaman lapisan batuan yang terdeteksi. Semakin
besar jarak bentangan elektrode, maka semakin dalam
lapisan batuan yang dapat terdeteksi. Interpretasi data
resistivitas didasarkan pada asumsi bahwa bumi terdiri
dari lapisan-lapisan tanah dengan ketebalan tertentu.
Metode resistivitas ini merupakan metode yang tepat
digunakan untuk eksplorasi air tanah karena sifat
resistivitas batuan yang nilainya dipengaruhi oleh
kandungan airnya, dan resistivitas kandungan air ini
berhubungan dengan kandungan ion-ion di dalamnya.
Dalam survey geolistrik, pengukuran dilakukan
dengan menggunakan 4 buah elektroda, yakni 2
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elektroda arus untuk menginjeksikan arus ke dalam bumi
dan 2 elektroda potensial untuk mengukur tegangan
responnya. Data hasil pengukuran berupa kuat arus dan
beda potensial yang telah didapatkan dapat diolah
menggunakan berbagai macam software geolistrik, salah
satunya software IP2Win untuk mendapatkan grafik 1D
dan rockwork 15 untuk mendapatkan model 2D dan 3D.
Hasil yang didapatkan dari survey geolistrik adalah
informasi posisi atau letak material geologi, dalam hal
ini berupa air tanah yang ada di area survey berupa
model 1D, 2D, dan 3D dari data geolistrik konfigurasi
schlumberger. Informasi ini kemudian digunakan untuk
mengetahui pola lapisan akuifer air tanah

bawah

permukaan dan digunakan untuk menentukan lokasi
pengeboran air tanah dengan tepat.
Umumnya

metoda

geolistrik

yang

sering

digunakan adalah yang menggunakan 4 buah elektroda
yang terletak dalamsatu garis lurus serta simetris
terhadap titik tengah, yaitu 2 buah elektroda arus (AB) di
bagian luar dan 2 buah elektroda tegangan (MN) di
bagian dalam. Dengan asumsi bahwa kedalaman lapisan
batuan yang bisa ditembus oleh arus listrik ini sama
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dengan separuh dari jarak elektroda arus (yang
dimisalkan dengan elektroda arus A dan elektroda arus
B) dapat bernilai AB/2 (apabila digunakan arus listrik
DC murni). Sehingga dapat diperkirakan pengaruh dari
injeksi aliran arus listrik ini berbentuk setengah bola
dengan jari-jari AB/2. Prosedur pengukuran untuk
masing-masing konfigurasi bergantung pada variasi
resistivitas terhadap kedalaman yaitu pada arah vertikal
(sounding) atau arah lateral (mapping).
Kombinasi dari jarak AB/2, jarak MN/2, besarnya
arus listrik yang dialirkan serta tegangan listrik yang
terjadi akan didapat suatu harga tahanan jenis semu
(„Apparent Resistivity‟). Disebut tahanan jenis semu
karena tahanan jenis yang terhitung tersebut merupakan
gabungan dari banyak lapisan batuan di bawah
permukaan yang dilalui arus listrik. Bila satu set hasil
pengukuran tahanan jenis semu dari jarak AB terpendek
sampai yang terpanjang tersebut digambarkan pada
grafik logaritma ganda dengan jarak AB/2 sebagai
sumbu-X dan tahanan jenis semu sebagai sumbu Y,
maka akan didapat suatu bentuk kurva data geolistrik.
Dari kurva data tersebut bisa dihitung dan diduga sifat
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lapisan batuan di bawah permukaan menggunakan kurva
bantu sebagai acuan untuk mencari resisitivitas dan
kedalaman target penelitian.
Pada konfigurasi Schlumberger idealnya jarak MN
dibuat sekecil-kecilnya, sehingga jarak MN secara
teoritis tidak berubah. Tetapi karena keterbatasan
kepekaan alat ukur, maka ketika jarak AB sudah relatif
besar maka jarak MN hendaknya dirubah. Perubahan
jarak MN hendaknya tidak lebih besar dari 1/5 jarak AB.
Kelebihan dari konfigurasi Schlumberger ini adalah
kemampuan untuk mendeteksi adanya non-homogenitas
lapisan

batuan

pada

permukaan,

yaitu

dengan

membandingkan nilai resistivitas semu ketika terjadi
perubahan jarak elektroda MN/2. Agar pembacaan
tegangan pada elektroda MN bisa dipercaya, maka ketika
jarak AB relatif besar hendaknya jarak elektroda MN
juga diperbesar.
Untuk

mencari resistivitas semu (ρ) dapat

menggunakan persamaan 5.3. Faktor geometri k untuk
konfigurasi elektroda Schlumberger dapat ditentukan
dengan persamaan :
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(
(

Metode

⁄ )
⁄ )

resistivitas

(5.4)
dengan

konfigurasi

Schlumberger dilakukan dengan cara mengkondisikan
spasi antar elektrode potensial adalah tetap sedangkan
spasi antar elektrode arus berubah secara bertahap.
Contoh hasil akuisisi data di lapangan dengan
menggunakan konfigurasi Schlumberger, yang kemudian
dilakukan pengolahan data menggunakan software
IP2WIN dan Rockwork 15, maka didapatkan informasi
nilai tahanan jenis nyata, kedalaman dan ketebalan
lapisan bawah permukaan tanah. Tabel 1 menunjukkan
contoh data titik sounding, koordinat dalam UTM dan
elevasi dalam meter diukur dari permukaan laut rerata.
Gambar 5.8a, 5.8b, 5.8c dan 5.8d masing-masing
menunjukkan hasil pengolahan data

geolistrik 1D

menggunakan software IP2WIN untuk titik pengukuran
1, titik pengukuran 2, titik pengukuran 3, titik
pengukuran 4. Gambar tersebut menunjukkan hasil
perhitungan inversi yang dilakukan oleh program pada
software

IP2WIN. Garis biru merupakan nilai

resistivitas nyata dari tiap perlapisan, garis merah adalah
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perhitungan resistivitas semu teoritis hasil inversi
sedangkan titik bulat merupakan nilai resistivitas semu
hasil pengukuran di lapangan. Perlu diperhatikan bahwa
grafik tersebut merupakan grafik logaritmis pada kedua
sumbunya. Dari data hasil inversi tersebut kemudian
dilakukan korelasi

antar titik sounding sehingga

didapatkan penampang 2 dimensi untuk minimal korelasi
dua buah titik. Gambar 5.9 menunjukkan hasil korelasi
dari keempat titik pengukuran, yaitu titik 1, 2, 3 dan 4.
Interpolasi dari software tersebut menghasilkan nilai peta
resistivitas nyata 3 dimensi sebagaimana ditunjukkan
oleh gambar 5.10.

(a)

(b)
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(c)

(d)

Gambar 5. 8 Tampilan grafik 1 dimensi pada (a) titik 1
(b) titik 2 (c) titik 3 (d) titik 4

Gambar 5. 9 Tampilan 2 dimensi nilai resistivitas
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Gambar 5. 10 Tampilan 3 dimensi nilai resistivitas
Dari pengolahan data didapat nilai resistvitas
pada tiap-tiap lapisan bawah permukaan., dengan
mengetahui nilai resistivitas pada tiap-tiap lapisan dapat
kita tentukan jenis batuan yang terkandung pada tipa
lapisan sesuai dengan table nilai resistivitas tiap-tiap
batuan. Berikut jenis batuan dengan nilai resistivitas
yang diperoleh nilai resistivitas, kedalaman dan lithologi.
Tabel 2, 3, 4 dan 5, masing-masing menunjukkan
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Interpretasi lithologi pada titik pengukuran 1, 2, 3 dan 4,
yang didasarkan pada nilai resistivitas dan lithologi.
Gambar 6 menunjukkan tampilan 2 dimensi
sebaran lithologi yang merupakan hasil interpretasi nilai
tahanan jenis nyata yang ditampilkan pada gambar 5.8.
Gambar 5.11 merupakan tampilan 3 dimensi dari sebaran
lithologi yang merupakan hasil interpretasi geologi atas
nilai tahanan jenis nyata yang ditampilkan pada gambar
5.10.

Gambar 5. 11 Tampilan 3D sebaran litologi
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5.3 Metode Self Potensial
Spontaneous potensial atau sering disebut dengan
self potensial adalah salah satu metode geofisika yang
didasarkan pada sifat kelistrikan material di dalam bumi.
Metode self potensial digunakan untuk eksplorasi
mineral terutama mineral yang memiliki sifat kelistrikan
atau menghasilkan larutan yang bersifat elektrokimia.
Mineral yang biasa dieksplorasi dengan metode self
potensial ini adalah logam oksida, logam sulfida dan
beberapa mineral seperti pirit dan magnetit.

Gambar 5. 12 Mekanisme timbulnya potensial pada
tubuh bijih mineral
Potensial listrik yang terukur di permukaan
merupakan hasil dari polarisasi mineral di dalam bumi.
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Potensial ini juga dapat timbul karena adanya pergerakan
muatan listrik karena aliran fluida dalam bumi. Potensial
listrik ini juga dapat ditimbulkan oleh aktivitas
bioelektrik dan biokimia. Biasanya terdapat perbedaan
potensial yang cukup signifikan dari tempat terbuka
dengan tempat yang padat vegetasinya. Perbedaan
potensial juga dapat disebabkan karena bentuk topografi.
Semakin tinggi tempatnya potensial listrik di tempat itu
semakin

negative.

Potensial

listrik

juga

dapat

ditimbulkan karena perbedaan tingkat keasaman atau PH
dari material tanah di atas water table dengan tingkat pH
dibawah water table. Perbedaan ini karena adanya tubuh
batuan yang terendam sebagian di bawah water table.
Gambar 5.12 menunjukkan timbulnya potensial di
permukaan akibat pergerakan ion positif dan negatif
akibat reaksi redoks pada tubuh bijih mineral yang
terendam sebagian pada water table.
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Gambar 5. 13 Porouspot non polarisasi
Pengukuran self potensial dilakukan dengan
menggunakan elektroda yang terbuat dari tembaga yang
direndam dalam kupri sulfat atau perusi dengan rumus
kimia CuSO4. Elektroda tembaga dan larutan kupri sulfat
diletakkan di dalam wadah yang bersifat poros yang
terbuat dari gerabah dengan ukuran volum sekitar 1
hingga 1,5 liter. Elektroda ini sering disebut dengan
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porouspot..

Kedua

elektroda

dibentangkan

untuk

mendapatkan selisih potensial di berbagai tempat di atas
permukaan. Penggunaan porouspot pada metode ini
dimaksudkan untuk menghilangkan efek polarisasi yang
timbul pada kedua elektroda. Gambar 5.13 menunjukkan
elektroda porouspot.
Perlu ditekankan bahwa selisih potensial terukur
adalah hasil dari pengukuran dengan memperhatikan
polaritas voltmeter. Voltmeter yang digunakan sebaiknya
menggunakan voltmeter berkualitas tinggi dengan
hambatan dalam yang sangat besar. Untuk mempercepat
proses pengukuran, sebaiknya voltmeter yang digunakan
adalah jenis voltmeter jenis digital, karena jenis
voltmeter ini tidak membutuhkan ketelitian paralaks
dalam melihat hasil pengukuran.
Hasil pengukuran potensial ini kemudian dapat
diplotkan dalam bentuk peta iso potensial. Berdasarkan
peta isopotensial ini nilai Charge Occurrence Probability
(COP) dapat dihitung. COP dapat dihitung berdasarkan
penyebaran potensial di atas permukaan. Perhitungan
sederhana dapat dilakukan kan pada sebuah garis
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potensial yang diinterpretasi ke dalam nilai COP dalam
peta penampang vertical 2 dimensi.
Perhitungan

yang

lebih

kompleks

dapat

dilakukan dari peta potensial secara keseluruhan yang
dapat membentuk peta COP secara tiga dimensi.
Perhitungan COP 3 dimensi dilakukan dengan algoritma
yang sama

dengan

hitungan

Charge

Occurrence

Probability (COP) pada dua dimensi. Peta-peta COP 2
dimensi ini kemudian digabungkan dengan interval grid
tertentu kemudian dilakukan gridding pada setiap
kedalaman. Maka nilai COP secara tiga dimensi dapat
dihasilkan.
Anomali Self Potensial, pada suatu garis di
sumbu χ dinyatakan dengan ΔV(χ), maka pada posisi ξ
yang berada di garis χ pada kedalaman δ, nilai COP
η(ξ,δ) dirumuskan oleh Patella 1997, sebagai:
η(ξ,δ) = -D δΣx ΔV(χ) (χ- ξ)[( χ- ξ)2+ δ2]-3/2 (5.5)
dengan
D =2.21/2[πΣx ΔV2(χ)]-1/2

(5.6)
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Untuk anomali self potensial berbentuk garis akan
menghasilkan peta COP 2 dimensi. Bentangan adalah
panjang garis survei self potensial. Grid Space adalah
jarak 1 titik pengukuran terhadap titik pengukuran
lainnya. Grid point adalah jumlah titik grid dalam sebuah
bentangan. Jumlah grid point adalah nilai panjang
bentangan dibagi dengan grid space. Gambar 5.13
menunjukkan contoh peta COP yang diolah dengan
program berbasis Matlab.

Gambar 5. 14 Peta Charge Occurence Probability
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