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BAB II 

TEORI DASAR 

 

2.1 Konsep Dasar Metode Gayaberat 

Metode gayaberat adalah salah satu metode dalam geofisika yang digunakan untuk 

menyelidiki keadaan bawah permukaan berdasarkan perbedaan rapat massa 

cebakan mineral dari daerah sekeliling (ρ = gr/cm3). Metode gayaberat didasarkan 

pada pengukuran medan gravitasi. Metode ini sangat sensitif terhadap perubahan 

vertikal, sehingga metode ini dapat digunakan untuk mempelajari batuan dasar, 

kontak intrusi, struktur geologi, lubang di dalam massa batuan, dan lain-lain. 

 

2.1.1 Gaya Gravitasi (Hukum Newton I) 

Dasar teori metode gayaberat dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Hukum gravitasi 

Newton pertama menyatakan bahwa gaya tarik-menarik antara dua buah benda 

adalah sebanding dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan 

kuadrat jarak antara kedua pusat massa benda tersebut (Telford, dkk., 1990). 

Interaksi gaya tarik-menarik antara dua buah benda dapat dijelaskan pada Gambar 

2.1 berikut: 

 

Gambar 2.1 Hukum Newton mengenai gaya tarik-menarik antara dua buah 

benda 

 

�⃑� = 𝛾
𝑚1𝑚2

𝑟2 𝑟        (2.1) 

keterangan:  �⃑� = gaya tarik-menarik (N) 

𝛾 = konstanta Gravitasi Universal (6.67 x 10-11 m3kg/s2) 

m1, m2 = massa benda 1 dan massa benda 2 (kg) 

r = jarak antara dua buah benda (m) 

𝑟 = vektor satuan (m) 
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2.1.2 Percepatan Gravitasi (Hukum Newton II) 

Newton juga mendefinisikan hubungan antara gaya dan percepatan. Hukum 

Newton kedua menyatakan besarnya gaya sebanding dengan perkalian massa benda 

dengan percepatan yang dialami benda tersebut. Jika arah geraknya vertikal, maka 

gaya (F) yang mempengaruhi adalah percepatan gravitasi atau dapat ditulis sebagai 

berikut: 

𝐹 = 𝑚𝑔        (2.2) 

 

Besarnya medan gayaberat di titik 𝑚2 akibat massa 𝑚1 yang berjarak 𝑟 jika 

persamaan (2.1) dan (2.2) disubtitusikan akan memiliki persamaan: 

�⃑� = 𝛾
𝑚1𝑚2

𝑟2 𝑟 = 𝑚2𝑔       (2.3) 

𝑔 = 𝐺
𝑚1

𝑟2         (2.4) 

Jika 𝑚1 adalah massa bumi (𝑀𝑒), G adalah nilai konstanta gayaberat 6.67 x 10-11 

m3kg/s2, maka nilai percepatan gravitasi (𝑔) dinyatakan pada persamaan: 

𝑔 = 𝐺
𝑀𝑒

𝑟2         (2.5) 

 

Terlihat bahwa besarnya gayaberat 𝑔 berbanding lurus dengan massa 𝑚, yaitu 

perkalian antara ρ dengan volume benda, sehingga besarnya gayaberat terukur 

merupakan pencerminan dari densitas dan volume massa tersebut. 

 

2.2 Koreksi Data Gayaberat 

Nilai 𝑔 hasil pengukuran gayaberat yang diinginkan adalah nilai densitas dari benda 

yang ditargetkan. Akan tetapi, nilai yang terukur di gravimeter juga terpengaruh 

oleh faktor-faktor lain seperti variasi topografi dan ketinggian, posisi lintang, 

pengaruh pasang surut, guncangan pegas, dan variasi densitas bawah permukaan. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi untuk mengurangi pembacaan faktor lain 

pada nilai gravitasi. Koreksi yang dilakukan diantaranya koreksi spheroid dan 

geoid, koreksi free-air, koreksi drift, koreksi tide, koreksi Bouguer, dan koreksi 

terrain. Anomali gayaberat didapatkan dari hasil perhitungan persamaan (2.6) 

berikut: 

𝑔𝑎𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖 = 𝑔𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 −  𝑔𝜙 + FAC – BC + TC   (2.6) 



7 
 

keterangan : 𝜙 = sudut lintang (rad) 

  FAC = free air correction 

  BC = Bouguer correction 

  TC = terrain correction 

 

2.2.1 Koreksi Spheroid dan geoid 

Koreksi spheroid dan geoid merupakan koreksi akibat bentuk bumi yang tidak 

bulat. Sehingga, digunakan spheroid referensi sebagai pendekatan untuk muka laut 

rata-rata (geoid) dengan mengabaikan efek benda di atasnya. Spheroid referensi (g 

lintang) dari persamaan GRS67 (Geodetic Reference System 1967) dapat dilihat 

pada persamaan (2.7) berikut: 

𝑔(𝜙) = 978031.846(1 + 0.0053024sin2𝜙 + 0.0000059 sin22𝜙) (2.7) 

dimana 𝜙 adalah sudut lintang dalam radian. 

 

2.2.2 Koreksi Free Air (Udara bebas) 

Nilai percepatan gayaberat berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua massa. 

Sehingga perbedaan ketinggian maupun kedalaman di setiap titik pengukuran 

terhadap bidang datum (mean sea level) akan mempengaruhi nilai dari data 

percepatan gayaberat yang tercatat di stasiun pengukuran tersebut. Perhitungan 

koreksi udara bebas ini bertujuan untuk mereduksi pengaruh elevasi dan kedalaman 

titik pengukuran terhadap data yang diakuisisi seperti ditunjukkan pada Gambar 

2.2 berikut: 

 

Gambar 2.2 Koreksi udara bebas terhadap data gayaberat (Zhou, 1990) 
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Koreksi udara bebas tidak memperhitungkan massa batuan diantara mean sea level 

terhadap titik pengukuran dengan persamaan: 

𝐹𝐴𝐶 = 0,3086 ∗ ℎ       (2.8) 

Setelah didapatkan nilai koreksi udara bebas, maka didapatkan Free Air Anomaly 

dengan persamaan sebagai berikut: 

FAA = gobs – gϕ + 𝐹𝐴𝐶      (2.9) 

keterangan : FAC = free air correction 

  h = ketinggian 

  FAA = free air anomaly 

  gobs = nilai gayaberat hasil pengamatan 

  gϕ = spheroid referensi  

 

2.2.3 Koreksi Drift (Apungan)  

Koreksi ini dilakukan akibat adanya perbedaan pembacaan gaya berat dari stasiun 

yang sama pada waktu yang berbeda yang disebabkan guncangan pada pegas 

gravimeter. Pengaruh ini dapat dihilangkan dengan desain lintasan pengukuran data 

gayaberat rangkaian tertutup seperti pada Gambar 2.3 dengan persamaan (2.10) 

berikut: 

 

Gambar 2.3. Sketsa pengambilan data gayaberat dengan loop tertutup 

 

𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 =
𝑔𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟−𝑔𝑎𝑤𝑎𝑙

𝑡𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟−𝑡𝑎𝑤𝑎𝑙
(𝑡𝑛 − 𝑡𝑎𝑤𝑎𝑙)     (2.10) 

keterangan: 𝑔𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 : pembacaan gravimeter pada akhir looping 

𝑔𝑎𝑤𝑎𝑙 : pembacaan gravimeter pada awal looping 

𝑡𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 : waktu pembacaan pada akhir looping 

𝑡𝑎𝑤𝑎𝑙 : waktu pembacaan pada awal looping 

𝑡𝑛 : waktu pembacaan pada stasiun ke – n. 
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2.2.4 Koreksi Tide (Pasang Surut) 

Koreksi pasang surut pada pengukuran gayaberat dilakukan untuk 

memperhitungkan pengaruh gayaberat dari benda-benda di luar bumi seperti 

matahari dan bulan. Pasang surut bumi dapat mempengaruhi gravitasi hingga 0.3 

mGal dengan periode ± 12 jam. Harga koreksi ini bergantung pada posisi lintang 

dan waktu pengambilan data gayaberat. Efek gayaberat di titik P pada permukaan 

bumi dapat dilihat pada Gambar 2.4 sebagai berikut (Longman, 1959): 

 

Gambar 2.4 Skema pengaruh gayaberat bulan terhadap titik P di permukaan bumi 

 

𝑈𝑝 = 𝐺(𝑟) [(
𝑐

𝑅
)

3
 (cos 2𝜃𝑚 +  

1

3
) + 

1

6
 
𝑟

𝑐
 (

𝑐

𝑅
)

4
(5 cos3 𝜃𝑚 + 3 cos 𝜃𝑚)] (2.11) 

keterangan: Up = potensial di titik P akibat pengaruh bulan 

  𝜃𝑚 = posisi lintang  

  BI = bulan 

  Bm = bumi 

  c = jarak rata-rata ke bulan 

  r = jari-jari bumi ke titik P 

  R = jarak dari pusat bumi ke bulan 

 

2.2.5 Koreksi Bouguer 

Koreksi Bouguer merupakan harga gayaberat akibat massa di antara bidang 

referensi muka air laut (mean sea level) sampai titik pengukuran sehingga nilai 

gobservasi bertambah. Koreksi ini digunakan untuk menghilangkan efek tarikan suatu 

massa yang berada di antara titik pengamatan dan titik acuan dengan asumsi lapisan 

batuan tersebut berupa lempeng (slab) tak berhingga seperti pada Gambar 2.5 

berikut: 
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Gambar 2.5 Koreksi Bouguer terhadap data gayaberat (Zhou, 1990) 

 

Besar koreksi ini adalah: 

BC = 0.04191 ρh       (2.12) 

keterangan: BC = koreksi Bouguer (mGal) 

h = elevasi (m) 

ρ = massa jenis (gr/cc) 

Setelah BC ditentukan, anomali gayaberat menjadi Simple Bouguer Anomaly 

(SBA) sehingga persamaannya menjadi: 

SBA = FAA − BC       (2.13) 

 

2.2.6 Koreksi Terrain 

Pada koreksi medan yang diperlihatkan pada Gambar 2.6 nilai koreksi Bouguer 

diperbaiki dengan mengasumsikan terdapat suatu efek topografi permukaan yang 

relatif kasar dengan perbedaan elevasi yang besar, seperti permukaan atau lembah 

di sekitar titik pengukuran.  

 

Gambar 2.6 Koreksi Medan terhadap data gayaberat (Zhou, 1990) 
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Sedangkan metode grafis yang dapat digunakan untuk menghitung koreksi medan 

adalah Hammer Chart seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.7 berikut.  

 

   

Gambar 2.7 Hammer Chart untuk menghitung koreksi medan (Reynold, 1997) 

 

Koreksi medan dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 

𝑇𝐶 =
2𝜋𝐺𝜌

𝑛
(𝑟𝐿 − 𝑟𝐷) +  (√𝑟𝐿

2 − 𝑧2) −  (√𝑟𝐷
2 − 𝑧2)   (2.14) 

keterangan: n = jumlah segmen dalam zona 

z = perbedaan elevasi rata-rata dan titik pengukuran 

rL, rD = radius luar dan radius dalam kompartemen 

ρ = densitas batuan rata-rata 

  

2.3 Bouguer Anomaly 

Setelah dilakukan koreksi terhadap data percepatan gayaberat hasil pengukuran, 

maka akan diperoleh anomali percepatan gayaberat yaitu (Blakely, 1995): 

a. Anomali udara bebas (gfa) 

gfa = gob – gn + 0.03086ℎ      (2.15) 

b. Anomali Bouguer (gbg) 

1. Anomali Bouguer sederhana (Δgobs) 

Δgobs = gob – gn + 0.03086ℎ – 0.04193𝜌ℎ    (2.16) 

2. Anomali Bouguer lengkap (Δgbg) 

Δgbg = gob – gn + 0.03086ℎ – 0.04193𝜌ℎ + TC   (2.17) 
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2.4 Analisis Spektrum 

Analisis spektrum dilakukan untuk mengestimasi lebar jendela serta estimasi 

kedalaman anomali gayaberat. Analisis spektrum dilakukan dengan cara 

mentransformasi Fourier lintasan yang telah ditentukan pada peta kontur anomali 

Bouguer. Secara umum, suatu transformasi Fourier adalah menyusun kembali atau 

mengurai suatu gelombang sembarang ke dalam gelombang sinus degan frekuensi 

bervariasi dimana hasil penjumlahan gelombang sinus tersebut adalah bentuk 

gelombang aslinya (Kadir, 2000). Untuk analisis lebih lanjut, amplitudo 

gelombang-gelombang sinus tersebut ditampilkan sebagai fungsi dari frekuensinya. 

Spektrum diturunkan dari potensial gayaberat yang teramati pada suatu bidang 

horizontal dimana transformasi Fouriernya adalah sebagai berikut (Blakely, 1995): 

𝐹(𝑈) = 𝛾𝜇𝐹 (
1

𝑟
)       (2.18) 

𝐹 (
1

𝑟
) = 2𝜋

𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧′ )

|𝑘|
       (2.19) 

keterangan: U = potensial gayaberat 

  𝛾 = konstanta gayaberat 

  𝜇 = anomali rapat massa 

  r = jarak 

Persamaan (2.19) disubtitusikan ke persamaan (2.18), sehingga formula di atas 

menjadi: 

𝐹(𝑈) = 2𝜋𝛾𝜇
𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧′ )

|𝑘|
      (2.20) 

Dari persamaan (2.18), transformasi Fourier anomali gayaberat yang diamati pada 

bidang horizontal adalah: 

𝐹(𝑔2) = 𝛾𝜇𝐹 (
𝜕

𝜕𝑧

1

𝑟
)       (2.21) 

𝐹(𝑔2) = 𝛾𝜇
𝜕

𝜕𝑧
𝐹 (

1

𝑟
)       (2.22) 

keterangan: 𝑔2 = anomali gayaberat 

  𝑧0 = ketinggian titik amat 

  k = bilangan gelombang 

  z = kedalaman benda anomali 
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Jika distribusi rapat massa bersifat acak dan tidak ada korelasi antara masing-

masing nilai gayaberat, maka 𝜇 = 1, sehingga hasil transformasi Fourier anomali 

gayaberat menjadi: 

𝐴 = 𝐶𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧′ )       (2.23) 

dimana: A = amplitudo dan C = konstanta 

 

Estimasi lebar jendela dilakukan untuk menentukan lebar jendela yang akan 

diperlukan dalam proses pemisahan anomali regional dan residual. Untuk 

mendapatkan lebar jendela, spektrum amplitudo yang didapat dari transformasi 

Fourier dilogaritmakan sehingga menghasilkan grafik antara bilangan gelombang 

(k) dengan ln A yang linier dimana komponen k menjadi berbanding lurus dengan 

spektrum amplitudo. Kurva ln A terhadap k ditunjukkan seperti pada Gambar 2.7 

berikut: 

 

Gambar 2.8 Kurva ln A terhadap k (Blakely, 1995) 

 

𝑙𝑛 𝐴 = |𝑘|(𝑧0 − 𝑧′ ) + ln 𝐶      (2.24) 

Dari persamaan di atas, melalui regresi linier akan didapat batas antara anomali 

regional dan residual. Nilai k pada batas tersebut diambil sebagai penentu lebar 

jendela. 

𝑁 =
2𝜋

𝑘∆𝑥
 dan  𝜆 = 𝑁 . 𝛥𝑥     (2.25) 

keterangan:  N = lebar jendela 

  𝛥𝑥 = spasi grid 

  k = bilangan gelombang 

  𝜆 = panjang gelombang 
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2.5 Pemisahan Anomali Gayaberat Regional dan Residual 

Anomali gayaberat yang terukur di permukaan merupakan gabungan dari berbagai 

sumber dan kedalaman anomali yang ada di bawah permukaan. Anomali Bouguer 

tersebut merupakan hasil dari anomali regional dan anomali residual yang ada pada 

daerah tersebut, atau secara sistematis dapat dituliskan: 

𝐺𝑏𝑜𝑢𝑔𝑢𝑒𝑟 = 𝐺𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 +  𝐺𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙     (2.26) 

 

Pada umumnya terdapat anomali yang menjadi target saat eksplorasi geofisika, 

yaitu target event yang akan digunakan selanjutnya pada tahap interpretasi kualitatif 

mengenai kondisi bawah permukaan. Jika target event tersebut adalah anomali 

residual yang merepresentasikan benda-benda anomali di kedalaman dangkal, maka 

perlu dilakukan pemisahan dengan event lainnya yaitu noise dan anomali regional. 

 

2.5.1 Metode Moving Average 

Salah satu metode yang digunakan untuk memisahkan anomali gayaberat target dan 

noise yaitu metode moving average. Prinsip dasar metode ini yaitu dengan merata-

ratakan nilai anomali Bouguer berupa nilai lebar jendela (window) dari hasil analisis 

spektrum. Hasil dari metode moving average adalah anomali regional yang 

merupakan target dalam daerah penelitian. Sementara itu, anomali residual didapat 

dari selisih antara anomali Bouguer dengan anomali regional, dimana anomali 

residual merupakan target dangkal daerah penelitian. Persamaan moving average 

untuk kasus satu dimensi adalah sebagai berikut: 

∆𝑔𝑟(𝑖) =
∆𝑔(𝑖−𝑛)+⋯+∆𝑔(𝑖)+⋯+∆𝑔(𝑖+𝑛)

𝑁
     (2.27) 

 

Sedangkan penerapan moving average untuk kasus dua dimensi, nilai ∆𝑔𝑟 pada 

suatu titik dihitung dengan merata-ratakan semua nilai 𝑔 dalam sebuah kotak 

persegi dengan titik pusatnya adalah titik yang nilai Δ𝑔𝑟-nya akan dihitung. 

Gambar 2.8 merupakan contoh penerapan moving average pada peta dua dimensi 

dengan lebar jendela 7 x 7.  
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Gambar 2.9 Penerapan moving average dengan lebar jendela 7 x 7 

 

Berdasarkan pada Gambar 2.9, harga ∆𝑔𝑟44 diperoleh dengan menjumlahkan 

semua nilai 𝑔 dalam persegi kemudian dibagi dengan banyaknya titik dalam 

persegi. Secara matermatis dapat ditulis sebagai berikut: 

∆𝑔𝑟44 =
1

49
∆𝑔11 + ∆𝑔12 + ∆𝑔13 + ∆𝑔14 + ⋯ + ∆𝑔77  (2.28) 

 

2.5.2 Metode Second Vertical Derivative (SVD) 

Metode lain yang dapat digunakan untuk memisahkan anomali regional dan 

residual adalah dengan menggunakan metode second vertical derivative  (SVD). 

Metode ini dilakukan untuk memunculkan efek dangkal dari pengaruh regionalnya 

dan untuk menentukan batas-batas struktur yang ada di daerah penelitian. SVD 

dapat menjadi filter yang dapat menyelesaikan anomali residual yang tidak mampu 

dipisahkan menggunakan metode pemisahan anomali lain seperti moving average. 

Persamaan metode SVD didapatkan dari penurunan persamaan Laplace (Telford, 

dkk., 1976): 

∇2𝑈 = 0        (2.29) 

Pada gayaberat, penerapannya sebagai berikut. 

∇2∆𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0       (2.30) 

Atau 

∂2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝜕𝑥2 +
∂2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝜕𝑦2 +
∂2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝜕𝑧2  = 0    (2.31) 

 

Untuk SVD persamaannya sesuai dengan persamaan (Telford, dkk., 1976): 

∂2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝜕𝑧2  = − (
∂2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝜕𝑥2 +
∂2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝜕𝑦2 )    (2.32) 
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Untuk data penampang, dimana y mempunyai nilai konstan maka persamaannya 

adalah: 

∂2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝜕𝑧2
 = − (

∂2∆𝑔(𝑥,𝑦,𝑧)

𝜕𝑥2
)      (2.33) 

 

Dari persamaan (2.31) di atas dapat diketahui bahwa second vertical derivative 

(SVD) dari suatu anomali gayaberat permukaan sama dengan negatif dari turunan 

orde dua horizontalnya, artinya bahwa anomali second vertical derivative (SVD) 

dapat melalui turunan orde dua horizontalnya yang lebih praktis di kerjakan. 

 

Untuk data anomali gayaberat dalam grid teratur, anomali second vertical 

derivative (SVD) dapat diturunkan melalui proses filtering, dimana persamaan 

konvolusinya diberikan oleh persamaan: 

∆𝑔𝑆𝑉𝐷(∆𝑥, ∆𝑦)  ≈  ∫ ∫ ∆𝑔(𝑥, 𝑦)𝐹(𝑥 − ∆𝑥, 𝑦 − ∆𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦
∞

−∞

∞

−∞
 (2.34) 

 

Dimana F adalah filter second vertical derivative (SVD) sesuai dengan persamaan 

(2.32) dan ∆𝑔 adalah anomali gayaberat sebagai data input. Terdapat beberapa 

operator filter second vertical derivative (SVD), yang dihitung oleh Henderson dan 

Zietz (1949), Elkins (1951), dan Rosenbach (1952). Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan operator filter second vertical derivative (SVD) hasil perhitungan 

Henderson dan Zietz (1949) yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Nilai koefisien filter SVD Henderson dan Zietz (1949) 

Henderson dan Zietz (1949) 

0.0000 0.0000 -0.0838 0.0000 0.0000 

0.0000 +1.0000 -2.6667 +1.0000 0.0000 

-0.0838 -2.6667 17.0000 -2.6667 -0.0838 

0.0000 +1.0000 -2.6667 +1.0000 0.0000 

0.0000 0.0000 -0.0838 0.0000 0.0000 
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2.6 Pemodelan Gayaberat Forward Modelling 

Untuk mendapatkan pola struktur bawah permukaan dari data gayaberat, maka 

anomali Bouguer hasil pengukuran dan perhitungan harus dilakukan pemodelan 

baik dengan metode pemodelan ke depan (forward modelling) atau pemodelan ke 

belakang (inversion modelling). Pada dasarnya, proses pemodelan ke depan adalah 

dengan membuat dan menghitung model awal yang berdasar pada intuisi geologi 

dan geofisika kemudian membandingkannya dengan anomali dari hasil pengukuran 

sehingga kedua anomali tersebut cocok. Sedangkan pada pemodelan ke belakang, 

parameter densitas dapat dihitung langsung dari anomali hasil pengukuran melalui 

metode numerik (Blakely, 1995). 

 

Pemodelan ke depan (forward modelling) adalah suatu proses perhitungan data 

yang secara teoritis akan teramati di permukaan bumi jika diketahui parameter 

model bawah permukaannya. Dalam pemodelan dicari suatu model yang cocok atau 

fit dengan data lapangan, sehingga model tersebut dianggap mewakili kondisi 

bawah permukaan di daerah pengukuran. Seringkali istilah forward modelling 

digunakan untuk proses trial and error. Trial and error adalah proses coba-coba 

atau tebakan untuk memperoleh kesesuaian antara data teoritis dengan data 

lapangan. Diharapkan dari proses trial and error ini diperoleh model yang cocok 

responnya dengan data (Grandis, 2009). 

 

 

Gambar 2.10 Elemen Geometri yang berkaitan dengan gayatarik gravitasi 

dari poligon dengan n-sisi (Talwani, 1959) 
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Menurut Talwani dkk (1990)  forward modelling untuk efek gravitasi benda bawah 

permukaan dengan penampang berbentuk sembarang dapat diwakili oleh suatu 

poligon berisi n yang dinyatakan sebagai integrasi garis sepanjang sisi-sisi poligon.  

Garis CB pada Gambar 2.10 diteruskan hingga bertemu sumbu x yaitu pada titik 

Q akan membentuk sudut ∅𝑖 pada sumbu x PQ = 𝑎𝑖 maka, 

𝑧 = 𝑥 tan 𝜃        (2.35) 

Untuk titik sembarang sepanjang garis BC persamaanya menjadi: 

𝑧 = (𝑥 −𝑎𝑖) tan ∅𝑖        (2.36) 

Dari persamaan (2.35) dan (2.36) diperoleh persamaan: 

𝑧 =  
𝑎𝑖 tan 𝜃 tan ∅𝑖

tan ∅𝑖−tan 𝜃
       (2.37) 

Atau dengan diintegralkan: 

∫ 𝑧 𝑑𝜃 
𝐵𝐶

=  ∫
𝑎𝑖 tan 𝜃 tan ∅

tan ∅𝑖−tan 𝜃
 𝑑𝜃 ≡  𝑍𝑖

𝐶

𝐵
     (2.38) 

Bila untuk horizontal dapat ditunjukkan dengan 

∫ 𝑥 𝑑𝜃 
𝐵𝐶

=  ∫
𝑎𝑖 tan ∅𝑖

tan ∅𝑖−tan 𝜃
 𝑑𝜃 ≡ 𝑋𝑖

𝐶

𝐵
     (2.39) 

Bila komponen vertikal dari gravitasi V dan komponen horizontal dari gravitasi H, 

dengan persamaan: 

𝑉 = 2𝐺𝜌∑ 𝑍𝑖
𝑛
𝑖=1        (2.40) 

Dan persamaan : 

H = 2𝐺𝜌∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1        (2.41) 

Penjumlahan dilakukan sepanjang nilai n sisi dari poligon. 

Nilai Zi dan Xi dapat ditentukan dengan persamaan : 

    

𝑍𝑖 = 𝑎 sin ∅𝑖 cos ∅𝑖 [
𝜃𝑖 −  𝜃𝑖+1 …

… + tan ∅𝑖  𝑙𝑜𝑔𝑎
cos 𝜃𝑖 (tan 𝜃𝑖−tan ∅𝑖

cos 𝜃𝑖+1 (tan 𝜃𝑖+1− 𝑡𝑎𝑛 ∅𝑖)

] (2.42) 

Dan  

𝑋𝑖 = 𝑎 sin ∅𝑖 cos ∅𝑖 [
𝑡𝑎𝑛∅𝑖  (𝜃𝑖 −  𝜃𝑖+1) …

… +  𝑙𝑜𝑔𝑎
cos 𝜃𝑖 (tan 𝜃𝑖−tan ∅𝑖)

cos 𝜃𝑖+1 (tan 𝜃𝑖+1− 𝑡𝑎𝑛 ∅𝑖)

]  (2.43) 

Dimana didapatkan :   

𝜃𝑖 = 𝑡𝑎𝑛−1  𝑍𝑖

 𝑋𝑖
        (2.44)  

∅𝑖 = 𝑡𝑎𝑛−1 𝑍𝑖+1− 𝑍𝑖

𝑋𝑖+1− 𝑋𝑖
       (2.45) 



19 
 

𝜃𝑖+1 = 𝑡𝑎𝑛−1 𝑍𝑖+1

𝑋𝑖+1
       (2.46) 

Dan 

𝑎𝑖+1 = 𝑋𝑖+1 +  𝑍𝑖+1 
𝑋𝑖+1− 𝑋𝑖

𝑍𝑖− 𝑍𝑖+1
      (2.47) 

 

Batas dari benda dua dimensi dapat diperkirakan dengan pendekatan poligon,  

dengan membuat jumlah sisi poligon cukup banyak. Hasilnya dapat diperoleh  

untuk komponen vertikal dan horizontal dari gravitasi yang berkaitan dengan 

poligon pada titik tertentu. Pernyataan tersebut dapat digunakan tanpa batasan 

ukuran atau posisi benda. Akurasi metode ini dipengaruhi oleh seberapa dekatnya 

poligon berhimpit dengan benda, dan dapat meningkat dengan menambah sisi dari 

poligon. Dengan begitu bentuk benda dua dimensi yang tak beraturan dapat dengan 

mudah diperkirakan oleh poligon dibanding dengan kotak (Talwani et al., 1959). 

 

Pemodelan Talwani 2,5D pada pemodelan anomali gaya berat dengan 

menggunakan bentuk anomali 2,5D yaitu model 2D dengan penampang berhingga 

yang sama pada arah tegak lurus dengan bidang 2D-nya. 

 

2.7 Sistem Panas Bumi 

Secara umum, sistem panas bumi dapat diartikan sebagai sistem penghantaran 

panas dalam mantel atas dan kerak bumi dimana panas dihantarkan dari suatu 

sumber panas (heat source) menuju suatu tempat penampungan panas (heat sink). 

Panas di dalam bumi diakomodasi oleh adanya material panas di bawah permukaan 

yang menyebabkan terjadinya aliran panas dari sumber tersebut hingga ke 

permukaan. Manifestasi panas bumi merupakan gejala di permukaan yang 

merupakan ciri terdapatnya potensi energi panas bumi. Suatu sistem dapat 

dikatakan sebagai sistem panas bumi apabila memiliki parameter-parameter 

sebagai berikut: 

 

2.7.1 Sumber Panas (Heat Source) 

Sumber panas pada sistem panas bumi dapat terdiri dari intrusi batuan, dapur 

magma (magma chambers) atau gradient temperatur dimana semakin ke dalam 
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temperatur semakin meningkat. Sistem panas bumi dengan sumber panas yang 

berasal dari intrusi batuan atau magma biasanya terdapat di daerah pegunungan 

(volcanic) sedangkan sistem panas bumi dengan sumber panas yang berasal dari 

gradient temperatur terdapat di daerah batas pertemuan lempeng tektonik aktif dan 

cekungan sedimen. 

 

Magma sebagai sumber panas yang umum pada sistem panas bumi terjadi karena 

proses pelelehan di mantel (partial melting). Proses pelelehan tersebut dapat 

disebabkan oleh penurunan tekanan di mantel atau penurunan temperatur sebagai 

akibat masuknya air dari permukaan bumi selama proses subduksi (Sigurdsson, 

2000). 

 

Sementara dapur magma (magma chambers) secara umum dibagi menjadi tiga 

(Marsh, 2000), yaitu:  

 Sills dan dikes  

Merupakan batuan lokal dengan bentuk paralel. Dikes berperan sebagai 

jalur transport magma dan sills sebagai tempat menyimpan magma. 

Ketebalan sills dan dikes dapat mencapai beberapa sentimeter sampai lebih 

dari satu kilometer.  

 Necks, plugs dan stocks  

Merupakan batuan intrusi yang memiliki bentuk silinder vertikal. Diameter 

batuan dapat mencapai 100 m sampai 1.5 km.  

 Plutons  

Merupakan batuan dengan bentuk seperti bola yang berada di daerah 

vulkanik yang terhubung dengan subduksi lempeng (plate subduction). 

Plutons memiliki diameter sekitar 2-10 km.  

 

Sumber panas mengalirkan panas melalui tiga proses yaitu konduksi, konveksi dan 

radiasi (Gupta dan Roy, 2007). Pada sistem panas bumi, perpindahan panas biasa 

terjadi melalui proses konduksi dan konveksi. Konduksi merupakan proses transfer 

energi kinetik dari molekul atau atom suatu benda yang panas kepada benda yang 

lebih dingin. Proses perpindahan panas secara konduksi terjadi pada bagian bumi 
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yang padat yaitu litosfer. Sementara konveksi adalah proses transfer panas dengan 

melibatkan perpindahan massa molekul-molekul dari satu tempat ke tempat 

lainnya. Transfer panas secara konveksi terjadi pada bagian bumi yang cair 

(viscous) yaitu astenosfer. 

 

2.7.2 Fluida Panas Bumi (Geothermal Fluid) 

Tipe-tipe fluida panas bumi (Moehadi, 2009):  

 Juvenille water merupakan air “baru” yang berasal dari magma primer yang 

kemudian menjadi bagian dari hidrosfer. 

 Magmatic water merupakan air yang berasal dari magma, sejak magma 

bersatu dengan air meteorik atau air dari material sedimen.  

 Meteoric water merupakan air yang berada di lingkungan atmosfer. 

 Connate water merupakan “fosil” air yang berhubungan dengan atmosfer 

selama periode geologi yang panjang. Air ini tertutupi oleh formasi batuan 

yang tebal dimana di dalam cekungan sedimentasi connate water 

merupakan air yang umumnya dihasilkan dari laut, tetapi telah mengalami 

perubahan oleh proses fisika dan kimia.  

Fluida tersebut akan terakumulasi pada reservoir dan dipanaskan oleh sumber panas 

(heat source). 

 

2.7.3 Reservoir Panas Bumi (Geothermal Reservoir) 

Reservoir panas bumi adalah formasi batuan di bawah permukaan yang mampu 

menyimpan dan mengalirkan fluida thermal (uap dan atau air panas). Reservoir 

harus memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. Komposisi fluida 

hidrotermal akan bereaksi dengan batuan reservoir yang akan mengubah kimiawi 

dari fluida tersebut. Reservoir dicirikan dengan kandungan klorida yang tinggi, pH 

mendekati nilai normal dan memiliki gradient temperatur yang tinggi. 

 

2.7.4 Batuan Penutup (Cap Rock) 

Batuan penutup atau cap rock pada sistem panas bumi berguna untuk menjaga agar 

panas yang berasal dari reservoir tidak keluar ke permukaan. Batuan penutup 

memiliki karakteristik yaitu permeabilitas yang rendah, tebal dan berada di atas 
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reservoir. Pada batuan penutup sering terjadi proses alterasi yang disebabkan oleh 

adanya interaksi fluida saat melewati batuan sehingga dapat menjadi indikator 

adanya sistem panas bumi pada suatu daerah. Batuan penutup (cap rock) biasanya 

berupa mineral lempung, yang kaya akan Co dan Ka sehingga bersifat konduktif 

dan mampu mengikat air. Parameter sistem panas bumi di atas akan lebih jelas 

dengan melihat model konseptual seperti ditunjukkan pada Gambar 2.11 berikut.  

 
Gambar 2.11 Model konseptual sistem panas bumi (Dickson dan Fanelli, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


