
 
 

PENINGKATAN KETAJAMAN POLA ANOMALI SECARA 
LATERAL DENGAN FIRST HORIZONTAL DERIVATIVE DAN 

SECOND VERTICAL DERIVATIVE PADA DATA MAGNET 
EKSPLORASI BIJIH BESI DI BAYOG ZAMBOANGA DEL SUR 

FILIPINA 

Falah Fadjariansyah Kusuma Kautsar*a, Rizka b, Ahmad Zaenuddinc 

a Institut Teknologi Sumatera 

b Institut Teknologi Sumatera 

c Universitas Lampung 

* E-mail: falahfadjariansyah@gmail.com

Abstract: Ground magnetic survey has been done at Bayog Zamboanga Del Sur by the geology 
team of Alpha First Asia Mining Corporation (AFAMC). The results of this survey obtain Total 
Magnetic Intensity (TMI) in the study area. This research is trying to increase the sharpness of 
TMI anomaly pattern to delineate the body of iron ore. One way to increase the sharpness of 
anomaly patterns is the First Horizontal Derivative (FHD) and Second Vertical Derivative (SVD) 
method. FHD and SVD profile as a guideline in process of forward modeling to determine the 
body limits of iron ore minerals in the study area. The distribution of iron ore body is qualitatively 
at low price in residual anomaly. In FHD anomalies, iron ore body limits are at high anomalies. 
Whereas in the SVD anomaly, the location of iron ore mineral body is at a low anomaly. 
Quantitatively, at line A-A', the location of iron ore minerals can be found from a depth of 50 m 
from the surface (500 m) and located along the 250 to 460 m points in residual anomalies. At 
line of A-A’, the FHD and SVD anomaly respons can determine the location of iron ore bodies that 
were previously unknown from the residual anomaly response. 

Keywords: Iron ore bodies, FHD, SVD. 

Abstrak: Telah dilakukan survei magnetik darat di Bayog Zamboanga Del Sur Filipina oleh team 

geologi Alpha First Asia Mining Corporation (AFAMC). Hasil dari survei ini mendapatkan Total 
Magnetic Intensity (TMI) di daerah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 
peningkatan ketajaman pola anomali TMI untuk mendelineasi tubuh mineral bijih besi. Salah 
satu cara peningkatan ketajaman pola anomali adalah dengan filter First Horizontal Derivative 
(FHD) dan Second Vertical Derivative (SVD). Penelitian ini juga melakukan forward modeling 
untuk melihat model bawah permukaan tubuh mineral bijih besi di daerah penelitian. Profiling 
FHD dan SVD menjadi pedoman dalam melakuan forward modeling untuk menentukan batas 
tubuh mineral bijih besi di daerah penelitian. Sebaran tubuh mineral bijih besi secara kualitatif 
berada di anomali rendah pada anomali residual. Pada anomali FHD, batas tubuh mineral bijih 
besi berada pada anomali tinggi (7 nT/m). Sedangkan pada anomali SVD, keberadaan tubuh 
mineral bijih besi berada pada anomali rendah (-0,128 nT/m2). Secara kuantitatif, pada lintasan 
A-A’ keberadaan mineral bijih besi terdapat mulai dari kedalaman 50 m dari permukaan (500 m) 
yang terletak di sepanjang titik 250 m sampai 460 m pada anomali residual. Pada lintasan A-A’, 
respon anomali FHD dan SVD dapat mengetahui keberadaan dan batas tubuh mineral bijih besi 
yang sebelumnya tidak diketahui dari respon anomali residualnya. 

Kata Kunci : Bijih Besi, FHD, SVD. 
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Pendahuluan 

Penelitian survei magnetik darat dilakukan di 
Bayog pada tahun 2009-2010 oleh tim Alpha 
First Asia Mining Corporation (AFAMC). 
Survei magnetik dilakukan karena ditemukan 
beberapa singkapan bijih besi di permukaan 
oleh tim geologi AFAMC. Oleh karena itu 
untuk mengetahui penyebaran dan 
kemenerusan dari keberadaan mineral bijih 
besi dan zona mineralisasi di bawah 
permukaan dibutuhkan data magnetik. Hasil 
dari survei ini mendapatkan peta sebaran 
nilai TMI (Total Magnetic Intensity).  
 
Untuk mempertajam pola anomali magnetik 
dari peta TMI yang dihasilkan maka 
diperlukan proses transformasi data atau 
pengolahan data lanjutan. Peningkatan 
ketajaman pola anomali (anomaly 
enhancement) data medan potensial 
khususnya data magnetik dapat dilakukan 
dengan berbagai cara. Reduksi ke kutub dan 
reduksi ke ekuator, kontinuasi ke bawah, 
sinyal analitik [1], transformasi logaritmik 
dan variansi [2] serta First Horizontal 
Derivative (FHD) dan Second Vertical 
Derivative (SVD). Proses penajaman anomali 
bertujuan untuk mendelineasi posisi anomali 
secara tepat dan juga untuk pemisahan 
anomali yang saling berdekatan [3]. 
 
Filter FHD dapat digunakan untuk 
menentukan lokasi batas kontak kontras 
densitas horizontal dari data gayaberat [4], 
berlaku juga untuk kontak kontras 
suseptibilitas horizontal dari data magnetik. 
SVD bersifat sebagai highpass filter, sehingga 
dapat menggambarkan anomali residual 
yang berasosiasi dengan struktur dangkal 
[5]. Filter FHD dan SVD pada data medan 
potensial dilakukan untuk mempertajam 
data, mendelineasi sumber anomali dan 
dapat memperjelas pola anomali [3]. 

Teori Dasar 

A. First Horizontal Derivative 
First Horizontal Derivative (FHD) atau 
Turunan Mendatar Pertama mempunyai 
nama lain yaitu Horizontal Gradient. FHD  

 
dari anomali  magnetik yang  disebabkan  
oleh  suatu body cenderung  untuk 
menunjukkan tepian dari body-nya 
tersebut. Jadi metode FHD dapat 
digunakan untuk menentukan lokasi 
batas kontak kontras densitas horizontal 
dari data gayaberat [4], berlaku juga 
untuk kontak kontras suseptibilitas 
horizontal dari data magnetik. 
 
Turunan horizontal data medan potensial 
dapat langsung dihitung karena 
umumnya data diukur pada titik yang 
tersebar secara spasial (x, y). Turunan 
horizontal orde satu arah x dan arah y 
dapat dihitung melalui pendekatan 
berikut [6]. 
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FHD cenderung memiliki nilai maksimal pada 
batas atau tepi dari body di bawah 
permukaannya, ilustrasi respon FHD atau 
horizontal gradient dari profile magnetik 
dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Respon First Horizontal Derivative dari 

profile magnetik (Blakely, 1996) 

 

B. Second Vertical Derivative 
Second Vertical Derivative (SVD) 
dilakukan untuk memunculkan efek 
dangkal dari pengaruh regionalnya dan 
untuk menentukan batas-batas struktur 
yang ada di daerah penelitian, sehingga 
filter ini dapat menyelesaikan anomali 
residual yang tidak mampu dipisahkan 



 
 
 

 

 
 
 

 

dengan metode pemisahan regional-
residual yang ada. Secara teoritis, 
metode ini diturunkan dari persamaan 
Laplace’s [7]: 
 

 ∇2∆𝐻 = 0   (2) 
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Berdasarkan persamaan di atas dapat 
diketahui bahwa second vertical 
derivative  (SVD) dari suatu anomali 
magnetik permukaan adalah sama 
dengan negatif dari derivative dapat 
melalui derivative orde dua horizontalnya 
yang lebih praktis dikerjakan. SVD  
bersifat sebagai highpass filter,  sehingga 
dapat menggambarkan anomali residual 
yang berasosiasi dengan struktur dangkal 
[5]. 
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dimana 𝐻𝑧 adalah fourier transform dari ∆𝐻, 
kx dan ky adalah bilangan gelombang dalam 
sumbu x dan sumbu y. 

Metodologi 

Data awal magnetik dalam penelitian ini 
adalah data bacaan pengukuran di 
lapangan. Data bacaan tersebut perlu 
dilakukan koreksi harian untuk mereduksi 
medan magnet eksternal bumi. 
Pengolahan data koreksi harian dilakukan 
dengan menggunakan perangkat lunak 
Gemlink. Hasil dari koreksi harian adalah 
TMI (Total Magnetic Intensity). Kemudian 
pengolahan data selanjutnya adalah 
membuat peta TMI. Proses ini dibantu 
dengan menggunakan perangkat lunak 
Geosoft Oasis Montaj. 

Setelah didapatkan peta TMI, langkah 
selanjutnya adalah melakukan 
pemisahan anomali regional, residual dan 
noise. Pemisahan anomali dilakukan 
untuk mendapatkan respon medan 
magnet pada target yang diinginkan. 
Pada penelitian ini target yang diinginkan 
berada pada anomali residual. Anomali 
regional didapatkan dengan koreksi IGRF. 
Setelah itu, data TMI dikurangi dengan 
IGRF untuk mendapatkan anomali 
dangkal. Anomali dangkal masih berisi 
komponen medan magnet residual dan 
anomali noise. Pemisahan anomali 
residual dan noise dilakukan dengan 
metode upward continuation. Hasil dari 
upward continuation mendapatkan 
anomali residual. Proses ini dibantu 
dengan menggunakan perangkat lunak 
Geosoft Oasis Montaj. 
 
Kemudian analisis derivative yang digunakan 
pada penelitian ini adalah First Horizontal 
Derivative (FHD) dan Second Vertical 
Derivative (SVD) pada peta anomali TMI dan 
residual. Proses ini dibantu dengan 
menggunakan perangkat lunak Geosoft 
Oasis Montaj dan program USGS Gx code. 
 
Model bawah permukaan dilakukan dengan 
metode forward modeling. Forward 
modeling dilakukan dengan proses slicing 
pada peta anomali residualnya untuk 
mendapatkan respon anomalinya. 
Lalu,dibuat model 2D batuan bawah 
permukaan yang disesuaikan dengan respon 
anomali residualnya. Penyesuaian juga 
dilakukan terhadap anomali FHD dan SVD 
yang sudah dihasilkan untuk membantu 
pembuatan model 2D bawah permukaan. 
Forward modeling 2D dilakukan sampai 
mendapatkan garis yang cocok antara model 
dan data. 



 
 
 

 

 
 
 

 

 
Gambar 2. Diagrm alir penelitian 

Hasil dan Pembahasan 

A. Interpretasi Kualitatif 
Berdasarkan anomali residual (Gambar 3), 
sebaran tubuh mineral bijih besi diduga 
berada pada nilai anomali yang rendah. 
Sebaran tubuh mineral bijih besi pada 
anomali residual yang didapatkan sangat 
besar atau luas. Terdapat 3 lokasi pendugaan 
mineral bijih besi, yaitu di bagian ujung Barat 
Daya lokasi penelitian, lalu berada di bagian 
Barat area bawah dan berada di Barat Laut 
daerah penelitian. Resolusi anomali FHD dan 
SVD lebih tinggi dibandingkan dari resolusi 
anomali residualnya untuk mengetahui 
sebaran tubuh mineral bijih besi. Pada 
anomali FHD (Gambar 4), indikasi batas 
tubuh mineral bijih besi berada pada 
anomali tinggi. Sedangkan pada anomali SVD 

(Gambar 5), indikasi keberadaan tubuh 
mineral bijih besi berada pada anomali 
rendah. Anomali FHD dan SVD dapat 
memberikan informasi lebih mengenai lokasi 
serta batas dari tubuh mineral bijih besi di 
daerah penelitian. Tubuh mineral bijh besi 
tersebar paling banyak pada area selatan 
dan timur laut. Anomali FHD dan SVD juga 
dapat mendeteksi keberadaan tubuh 
mineral bijih besi yang tidak terlihat pada 
anomali residualnya, yaitu pada bagian 
Timur pada area bawah. 

 
Gambar 3. Peta anomali residual 

 

 
Gambar 4. Peta FHD 

 



 
 
 

 

 
 
 

 

 
Gambar 5. Peta SVD 

B. Interpretasi Kuantitatif 
Berdasarkan hasil yang diperoleh terdapat 3 
tubuh bijih besi. Hal ini sebelumnya tidak 
diketahui dari informasi profile anomali 
residual, namun dengan filter FHD dan SVD 
dapat terlihat adanya respon berupa 
anomali rendah pada SVD dan anomali naik 
pada FHD. Berdasarkan respon anomali 
residual, di tengah lintasan A-A’ diketahui 
terdapat keberadaan dari tubuh mineral bijih 
besi di bawah permukaan, namun anomali 
residual belum bisa memberikan informasi 
lebih mengenai batas tubuh mineral bijih 
besinya. Sehingga penulis menggunakan 
informasi dari profiling FHD dan SVD untuk 
mengetahui batas antara tubuh mineral bijih 
besi. Pada area ini terdapat batas antara 2 
tubuh mineral bijih besi yang berdekatan 
terletak pada jarak 380 m dan kedalaman 50 
m. 

 
Gambar 6. Lintasan profiling dan forward modeling 

Gambar 7. Korelasi forward modeling dengan profiling 

FHD dan SVD 

Keberadaan mineral bijih besi terdapat mulai 
dari kedalaman 50 m dari permukaan (500 
m) yang terletak di sepanjang titik 250 m 
sampai 460 m. Batuan beku diorit terletak 
tepat di bawah tubuh mineral bijih besi, yang 
diinterpretasikan merupakan terjadi proses 
metasomatik kontak pada pembentukan 
mineral bijih besi di daerah penelitian. 
Penulis menggunakan beberapa informasi 
bantuan untuk melakukan forward modeling 
yaitu penampang resistivitas, profiling FHD 
dan profiling SVD. Korelasi forward modeling 
dengan profiling FHD dan SVD dapat dilihat 
pada Gambar 7. 

Kesimpulan 

1. Ketajaman pola anomali residual di 
daerah penelitian dapat ditingkatkan 
dengan metode FHD dan SVD. 



 
 
 

 

 
 
 

 

2. Sebaran tubuh mineral bijih besi secara 
kualitatif berada di anomali rendah pada 
anomali residual. Pada anomali FHD, 
batas tubuh mineral bijih besi berada 
pada anomali tinggi. Sedangkan pada 
anomali SVD, keberadaan tubuh mineral 
bijih besi berada pada anomali rendah.  
Secara kuantitatif, pada lintasan A-A’ 
terdapat litologi batuan metasedimen, 
batuan beku diorit dan mineral bijih besi. 
Keberadaan mineral bijih besi terdapat 
mulai dari kedalaman 50 m dari 
permukaan (500 m) yang terletak di 
sepanjang titik 250 m sampai 460 m pada 
anomali residual. Pada lintasan A-A’, 
respon anomali FHD dan SVD dapat 
mengetahui keberadaan dan batas tubuh 
mineral bijih besi yang sebelumnya tidak 
diketahui dari respon anomali 
residualnya. 
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