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BAB I PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Metode gaya berat merupakan salah satu metode geofisika yang digunakan untuk 

mendekati model bawah permukaan melalui sifat densitas batuan. Metode ini 

menggunakan respons gaya berat yang terukur melalui alat gravimeter untuk 

melakukan pendekatan model bawah permukaan. Hal ini disebabkan oleh benda 

yang memiliki massa akan menyebabkan timbulnya gaya tarik pada daerah di 

sekitarnya (Hukum Newton). Pengolahan data gaya berat menjadi model densitas 

bawah permukaan membutuhkan teknik pemodelan inversi yang berkaitan erat 

dengan forward modeling (Marcotte, 2014). 

Proses inversi membutuhkan iterasi berulang dari forward modeling, sehingga 

membutuhkan biaya komputasi yang mahal. Permasalahan harga komputasi bisa 

diakomodasi dengan meningkatkan kualitas perangkat keras dan teknik komputasi 

yang efisien. Efisiensi teknik komputasi pada forward modeling dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, di antaranya adalah model geometri massa jenis, model persamaan 

matematika, teknik paralelisasi, serta bahasa pemrograman yang digunakan 

(Gunawan & Alawiyah, 2016). Ada sejumlah cara untuk mendekati bentuk 

geometri dari model densitas tiga dimensi bawah permukaan. Bentuk umum model 

geometris dasar yang digunakan adalah tumpukan prisma segi empat, tumpukan 

prisma poligonal, dan polyhedron (Li & Chouteau, 1997). 

Pada penelitian ini, dilakukan kajian respons gaya berat menggunakan bentuk 

model geometri prisma segi empat dengan densitas homogen. Dengan bentuk 

geometri tersebut, respons gaya berat akan dihitung menggunakan model matematis 

dari peneliti sebelumnya yaitu Sorokin (1951), Haaz (1953), Jung (1961), Plouff 

(1966, 1976), Nagy (1966), dan Okabe (1979). Respons gaya berat hasil 

perhitungan dari empat model matematik akan dibandingkan tingkat akurasi serta 

kapabilitasnya. Model matematika terbaik digunakan untuk membuat aplikasi 
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pemodelan respons gaya berat, kemudian aplikasi ini akan diuji untuk menghitung 

respons gaya berat pada model geologi sederhana. 

 
1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Membuat aplikasi untuk pemodelan kedepan (forward modeling) berdasarkan 

model geologi yang diinginkan secara 3D. 

b. Menguji aplikasi dengan melihat visibilitas respons anomali hasil perhitungan 

forward modeling pada model geologi sederhana. 

 
1.3 Ruang Lingkup penelitian 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup antara lain: 

a. Metode perhitungan anomali untuk forward modeling yang digunakan adalah 

persamaan gravitasi berdasarkan Hukum Newton. 

b. Pendekatan model geologi berdasarkan bentuk tubuh prisma segi empat. 

c. Bahasa pemrograman yang digunakan hanya menggunakan Bahasa Python 

Versi 3.7. 

 
1.4 Metodologi 

Metodologi penelitian ini terpusat pada pengujian metode gaya berat untuk 

mendeteksi model geologi yang diinginkan berdasarkan hasil anomali  forward 

modeling. Berdasarkan tujuan penelitian ini metodologi dibagi menjadi beberapa 

bagian yaitu, analisa anomali hasil forward modeling terhadap geometri model 

(prisma segi empat), analisa anomali forward modeling dari beberapa metode di 

antaranya adalah metode Sorokin, Haaz-Jung-Plouff, Okabe, dan Nagy, serta 

keterkaitan dengan parameter fisis model. Parameter yang diujikan adalah kontras 

densitas dan kedalaman model. Setelah aplikasi tervalidasi, selanjutnya diuji untuk 

melakukan forward modeling pada model geologi yang lebih kompleks. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdapat lima bab. Bab pertama membahas 

tentang latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi, dan 

sistematika penulisan. Bab kedua membahas tentang dasar-dasar teori yang 

digunakan pada penelitian ini. Bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian 

lebih detail. Bab keempat menampilkan hasil dari penelitian ini dan 

pembahasannya. Terakhir, bab kelima menyimpulkan dari hasil yang diperoleh dari 

penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.  
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