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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang seiring dengan 

pertambahan zaman, hal tersebut akan mendorong manusia untuk lebih 

mengeksplorasi seluruh kekayaan sumber daya alam yang ada terutama yang masih 

belum terjamah sampai saat ini, selain untuk keperluan ekonomi maupun untuk 

memperoleh informasi dan pengetahuan yang lebih luas lagi untuk dikembangkan. 

Diketahui sebelumnya bahwa bumi terdiri dari kerak benua dan kerak samudera 

yang aktif dan terus menghasilkan berbagai macam kejadian alam yang dapat 

berpotensi menghasilkan sumber daya alam yang berlimpah, dapat dilihat dari 

banyaknya kegiatan industri yang dilakukan seperti eksplorasi minyak bumi, 

geothermal, dan beberapa sumber energi maupun mineral lainnya.  

Adanya pertemuan dengan tiga lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-

Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia membuat kondisi geologi di 

Indonesia sangat aktif. Kondisi geologi tersebut menjadi salah satu penyebab dari 

kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki cadangan 

minyak bumi, geothermal, dan bahan tambang lainnya tersebar disetiap pulau. 

Kekayaan alam tersebut tidak semua dapat dirasakan secara langsung tetapi harus 

melalui proses eksplorasi terlebih dahulu. Tetapi saat ini kebutuhan akan sumber 

daya energi seperti minyak dan gas yang diperlukan oleh masyarakat terus 

meningkat tidak diiringi dengan pertambahan lahan produksi yang baru. Jika hal ini 

terus terjadi maka Indonesia akan mengalami krisis sumber daya di tanah yang kaya 

akan sumber daya tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan kegiatan eksplorasi 

lebih lanjut untuk menemukan cekungan-cekungan baru yang bisa mencukupi 

kegitan produksi di Indonesia ini.  

Salah satu metode geofisika yang dapat digunakan untuk melakukan suatu kegiatan 

eksplorasi sumber daya alam ini salah satunya adalah metode gayaberat. Metode 

ini dapat digunakan untuk mencari informasi struktur bawah permukaan bumi 

berdasarkan nilai variasi medan gravitasi bumi akibat dari perbedaan nilai densitas. 
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Metode gayaberat harus didukung oleh data geologi untuk mendapatkan struktur 

yang memiliki korelasi terhadapt jenis litologi dan densitas yang terukur. Adanya 

suatu sumber massa di bawah permukaan dapat memberikan gangguan pada medan 

gaya berat yang ada, gangguan itu biasa disebut anomali gayaberat. Tetapi metode 

ini memiliki banyak koreksi yang harus dilakukan akibat medan gravitasi dari 

benda lain baik yang berada di bawah permukaan bumi, di permukaan bumi, 

maupun di luar bumi itu sendiri. 

Sumatera merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki banyak kekayaan 

minyak bumi, hal tersebut ditandai dengan besarnya produksi yang berhasil 

dilakukan di tiga cekungan besar yang ada di Sumatera. Lampung yang berada di 

bagian paling selatan pulau Sumatera, rata-rata daerahnya berada di daerah tinggian 

Sumatera. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya potensi sumber daya 

minyak bumi yang dapat ditemukan di daerah Lampung terutama di bagian sub - 

cekungan dikarenakan daerah utara Lampung masih berdekatan dan dilalui oleh 

Cekungan Sumatera Selatan dan terdapat beberapa cekungan lainnya yang ada di 

sekitarnya seperti Cekungan Sunda di sebelah timur dan Cekungan Bengkulu di 

sebelah barat dari Lampung. 

 

 I.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada daerah Lampung yang memiliki luas sekitar 

35.376,50 km2. Letak geografis Provinsi Lampung berada antara 103o 40’- 105o 50’ 

Bujur Timur dan 3o 45’ – 6o 45’ Lintang Selatan. Pada bagian utara dari Lampung 

terdapat bagian yang diidentfikasi masih termasuk dalam bagian satu cekungan 

besar di Indonesia yaitu Cekungan Sumatera Selatan.   
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Gambar 1.1 Peta Provinsi Lampung 

 

I.3 Identifikasi Masalah 

Bagaimana pola sub-cekungan dan struktur geologi yang menjadi batas cekungan 

di daerah Lampung berdasarkan analisa data gayaberat menggunakan metode 

Second Vertical Derivative dan melakukan pemodelan bawah permukaan dari 

daerah tersebut. 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mempelajari aplikasi metode gayaberat dalam mengidentifikasi struktur 

bawah permukaan daerah penelitian 

2. Mengetahui batas – batas cekungan berdasarkan analisa SVD pada 

anomali bouguer 

3. Memodelkan struktur sesar, patahan, dan struktur geologi lainnya 

berdasarkan nilai kontras densitas batuan. 

4. Menganalisis pola sub-cekungan yang ada di dearah penelitian 

berdasarkan data anomali bouguer 
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I.5 Batasan Masalah 

Batasan yang digunakan pada penelitian ini antara lain : 

1. Data yang digunakan adalah data gayaberat observasi hasil pengukuran 

di lapangan yang telah dipublikasi di website topex.ucsd.edu 

2. Daerah penelitian yang digunakan adalah bagian utara dari Lampung. 

3. Penelitian ini dibatasi pada analisis pola sub-cekungan dari Cekungan 

Sumatera Selatan dan faktor geologi pengontrol di bawah permukaan 

pada daerah target berdasarkan anomali bouguer dan metode SVD. 

 

I.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini menjelaskan mengenai latar belakang 

dilakukannya penelitian ini, lokasi daerah penelitian, identifikasi serta 

batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II : TEORI DASAR 

Pada bab ini membahas mengenai konsep dasar dari metode gayaberat 

dan pemisahan anomali itu sendiri agar dapat menunjukan struktur 

sesar, patahan, dan struktur geologi lainnya yang ada di bawah daerah 

penelitian sampai cara memodelkannya. 

 

BAB III : TINJAUAN GEOLOGI 

Pada bab ini akan membahas tinjauan umum geologi daerah penelitian 

yang mencakup dari topografi,struktur geologi bawah permukaan, jenis 

batuan dan stratigrafi, serta cekungan besar yang ada di sekitar daerah 

penelitian yang dapat membantu dalam menganalisis penelitian ini.  
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BAB IV : METODOLOGI  

Bab ini akan menjelaskan metodologi dan langkah kerja yang dilakukan 

dalam mengerjakan penelitian kali ini sampai mendapatkan hasil yang 

diinginkan dan dibentuk dalam format diagram alir 

 

BAB V : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini membahas mengenai pengolahan data yang dilakukan sampai 

mendapatkan suatu hasil yaitu model bawah permukaan daerah 

penelitian lalu dari hasil tersebut akan dianalisis serta dikorelasikan 

dengan data geologi agar hasil yang didapatkan memiliki resolusi yang 

baik. 

 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh penelitian ini serta saran atau 

rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hasil penelitian 

yang telah dicapai. 

 

I.7 Timeline Pengerjaan 

Proses pengerjaan penelitian ini akan dilakukan berdasarkan jadwal yang dirincikan 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Timeline Pengerjaan 

No. Bentuk Kegiatan Bulan 
Minggu ke- 

1 2 3 4 5 

1 Persiapan Penelitian Juli           

2 Pengumpulan Data Agustus           

3 Pengolahan data Agustus           

4 Pemodelan Data September           

5 Analisis dan Interpretasi Oktober           

6 Penulisan Tugas Akhir Juli - Oktober           

 


