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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya kesimpulan dari penelitian 

“Pemodelan 2D Dan 3D Modeling Aliran Air Panas Daerah Panas Bumi Gunung 

Pancar Menggunakan Metode Resistivitas” ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Pemodelan dilakukan dengan inversi 2D least-square dan 3D modeling 

didapatkan dari hasil inversi 2D. 

2. Dari pemodelan dari nilai resitivitas sangat rendah batuan alterasi lempung 

(argilitic altered rock 1–10 Ωm) yang mengandung air panas, resistivitas 1– 40 

Ωm (ground water), resistivitas 50–800 Ωm alterasi lempung sisipan silika, 

resistivitas 800– 4000 Ωm alterasi silika dan resitivitas tinggi > 4000 Ωm 

batuan beku andesit (andesitic rock). Terdapat struktur kontak batuan tersebut 

merupakan kontak batuan beku andesit (andesitic rock > 4000 Ωm) dengan 

batuan alterasi lempung (argilitic altered rock 1 – 10 Ωm). Struktur tersebut 

mengarah pada arah Selatan-Utara. 

3. Arah aliran air panas berdasarkan topografi sebelah Utara lebih landai 

dibandingkan sebelah Selatan sehingga air mengalir daerah yang lebih tinggi 

ke daerah yang lebih rendah. Kemudian parameter kedua suhu air panas di 

permukaan pada Kawah merah memiliki suhu T = 70 °C di sebelah Selatan dan 

Kawah Hitam sebelah utara T = sekitar 50 °C sehingga air panas mengalir dari 

temperatur tinggi menuju temperatur yang lebih rendah. Parameter ketiga 

struktur kontak batuan mengarah ke Selatan-Utara, struktur kontak batuan 

tersebut yang menjadikan sebagai jalur aliran air panas mengalir. Berdasakan 

model 2D dan model 3D aliran air panas mengarah ke Utara dengan berbagai 
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parameter topografi, perbedaan temperatur dan struktur geologi kontak batuan 

serat bidang gelincir mengarah ke Utara sehingga air panas mengalir dari 

Selatan menuju Utara. 

 

 

5.2 Saran 

Zona out-flow ditunjukkan ke arah Utara dimana mata air panas, pada Kawah Merah 

dan Kawah Hitam. Perlu diperhatikan interferensi zona out-flow daerah discharge (up-

flow) dan daerah resapan (recharge) fluida air.  Suhu pada permukaan Kawah Merah 

(T = 70 °C) dan Kawah Hitam (T 50 °C) merupakan masih dalam satu zona out-flow, 

penentuan titik pengeboran sangat penting digunakan untuk menetukan pengeboran 

untuk mengkonfirmasi suhu di bawah permukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


