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Abstract 

Research has been conducted using magnetic methods to identify geological structures in the Flores Sea. Residual anomalies in 

the analysis used Second Vertical Derivative to determine structures with 0-value anomalous contour patterns identified as ssars. 

The SVD results match the batimetry map where, there is a rising target in the East-West, normal target direction relative to the 

Northeast-SSW. Sliding sliding in the direction of the Northwest (Sesar Geser Bone). In addition to the three proven sesars, if 

seen from contrast anomalies and zero contours there are several locations that are estimated to be zero zones. As a result of 

modeling the A-A' trajectory and B-B's trajectory there are 6 types of rocks, Volcanic rocks as bed rocks with a value of 0.03 SI, 

Pliocene-aged Pelagic Sedimentary rocks with a layer thickness of approximately 1,750 m and a suseptibilitas value of 0.003 SI, 

Plio-plistocene-aged Clastic Sedimentary rock with a layer thickness of approximately 1,250 m and a suseptiability value of 0.001 

SI, Plitosen-aged Hemilagic sediment-Turbidite rocks with a layer thickness of approximately 1,000 m and a suseptibilitas value 

of 0.0009 SI , Plitosen-upper resen-aged Turbidite Sedimentary rocks with a layer thickness of approximately 1,300 m and and a 

suseptibilitas value of 0.0006 SI, new sedimentary rocks that are resen aged with a layer thickness of approximately 1,200 m and 

a suseptibilitas value of 0.0004 SI. 
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Abstrak 

Telah dilakukan penelitian dengan meggunakan metode magnetik untuk mengidentifikasi struktur geologi yang ada di Laut Flores. 

Anomali residual di analisis menggunakan Second Vertical Derivative untuk menentukan struktur dengan pola kontur anomali 

bernilai 0 yang di identifikasi sebagai sesar. Hasil SVD  memiliki kecocokan dengan peta batimetri dimana, terdapat sesar naik 

yang berarah Barat-Timur, Sesar normal yang berarah relatif Timurlaut-Baratdaya. Sesar geser mengiri berarah Baratlaut (Sesar 

Geser Bone). Selain ketiga sesar yang telah terbukti, jika di lihat dari kontras anomali dan kontur nol ada beberapa lokasi yang 

diperkirakan sebagai zona sesar. Hasil pemodelan lintasan A-A’ dan lintasan B-B’ terdapat 6 jenis batuan, batuan Vulkanik sebagai 

batuan dasar dengan nilai suseptibilitas 0.03 SI, batuan Sedimen Pelagik berumur Pliosen dengan tebal lapisan kira-kira 1.750 m 

dan nilai suseptibilitas 0.003 SI, batuan Sedimen Klastika berumur Plio-plistosen dengan tebal lapisan kira-kira 1.250 m dan nilai 

suseptibilitas 0.001 SI , batuan Sedimen Hemipelagik-Turbidit berumur Plitosen dengan tebal lapisan kira-kira 1.000 m dan nilai 

suseptibilitas 0.0009 SI, batuan Sedimen Turbidit berumur Plitosen-atas resen dengan tebal lapisan kira-kira 1.300 m dan dan nilai 

suseptibilitas 0.0006 SI, batuan sedimen baru yang berumur resen  dengan tebal lapisan kira-kira 1.200 m dan nilai suseptibilitas 

0.0004 SI. 

Kata kunci:  Metode Magnetik, Analisa Second Vertical Derivative, Forward Modelling, Inverse Modelling, Laut Flores. 
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Pendahuluan 

Lokasi penelitian secara administratif termasuk kedalam 

provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara geografis terletak 

di koordinat 6°00’00’–8°00’00” LS dan 121°30’00”–

123°00’00” BT. Dalam indeks pemetaan bersistem daerah 

penelitian termasuk ke dalam lembar peta 2208 dan 2209 Laut 

Flores (Gambar 1). Pada tahun 2012 Pusat Penelitiam dan 

Pengembangan Geologi Kelautan dengan menggunakan 

Kapal Riset Geomarine III telah melakukan pemetaan geologi 

dan geofisika(Purwanto, 2012). Maksud dari penulisan jurnal 

ini adalah  Mengidentifikasi pola sebaran anomali magnetik 

di dasar Laut Flores dan mengidentifikasi keberadaan struktur 

sesar di Laut Flores serta memodelkan struktur bawah 

permukaan di Laut flores melalui secara forward modelling 

2D dan pemodelan inversi 3D. 

Lintasan magnetik dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

pemeruman (batimetri), sebanyak 20 lintasan dengan panjang 

sekitar 1971 km dengan arah umum Utara-Selatan dan Barat-

Timur (Gambar 1). Kedalaman laut di daerah penelitian antara 

300 meter dan 5500 meter.Kedalaman sekitar 300 meter 

terdapat dibagian tengah survei dan daerah paling dalam 

(5500 meter) terdapat dibagian Selatan. Di bagian tengah 

daerah survei terdapat pulau-pulau kecil dengan kedalaman 

800 meter. Morfologi dasar laut di daerah Tenggara curam 

dan bergelombang ,kemungkinan besar dikontrol oleh 

struktur geologi. 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian (Tim PPGL. 2012) 

 

Gambar 2. Lintasan Magnetik, Lintasan seismik, dan 

pemeruman (Tim PPGL, 2012). 

Geologi Regional 

Kepulauan Nusa Tenggara  terbentuk  akibat dari subduksi 

Lempeng Indo-Australia di bawah Arc Sunda-Banda selama 

Tersier Atas di mana subduksi ini membentuk busur 

vulkanik dalam. Batuan tertua yang terdapat pada busur 

adalah Miosen Awal dan jejak vulkanisme berhenti pada 

Pilosen awal. 

 

Gambar 3. Setting tektonik masa kini menunjukkan 

kerangka mega tektonik (modifikasi dari Hamilton, 1979, 

Parkison, 1991; dan Mathews, 1992) 

Sulawesi 

Tenggara 

P. Flores 



Bali,Lombok, Sumbawa, Komodo, Rinca, Flores, Adonora, 

Solor, Lomblen, Pantar, Alor, Kambing dan Wetar; Satuan 

Busur Luar yang dibentuk oleh pulau bukan vulkanik yaitu 

Dana, Raijua, Sawu, Roti, Semau Menurut Rangin dan Silver 

(1990), Kepulauan Nusa Tenggara dapat dibagi menjadi 

empat satuan tektono-struktural dari utara ke selatan, yaitu: 

Satuan Busur Belakang yang terdiri atas Cekungan Busur 

Belakang dan Canggaan Belakang Flores yang ditempati oleh 

Laut Flores; Satuan Busur Vulkanik yang dibentuk oleh 

serangkaian pulau vulkanik yang terdiri daridan Timor. 

Satuan Busur Muka yang terletak di antara Satuan Busur 

Vulkanik dan Satuan Busur Luar yang merupakan Cekungan 

Busur Muka yaitu Cekungan Lombok dan Cekungan Sawu 

(Gambar 4). 

 

Gambar 4. Satuan Tektono-Struktural Kepulauan Sunda 

Kecil (Rangin and Silver, 1990) 

Rahardiawan dan Purwanto (2014) menunjukan bahwa 

daerah penelitian merupakan daerah yang aktif secara 

tektonik, dengan kondisi vulkanisme tidak aktif dan sesar-

sesar aktif. Keterdapatan sesar naik di daerah penelitian 

disebabkan dari adanya Zona Anjakan Busur Belakang Flores 

yang ditemukan di bagian selatan Pulau Kalaotoa dan 

aktivitas pembentukkan gunungapi sebagai busur magma 

tunggal di utara Pulau Flores yang terjadi pada Plitosen 

Bawah. Anjakan Busur Belakang Flores telah membentuk 

daerah prisma akresi dengan lebar di bagian barat mencapai 

>37,5 km dan menipis hingga <5 km sekitar Teluk Pemana. 

Hal ini menunjukkan bahwa pembentukkan cekungan busur 

belakang sebagai hasil pembalikan busur dimulai dari bagian 

barat dan semakin muda (Plistosen-Resen) di bagian Timur. 

Ke arah Timur sendiri terlihat bahwa Anjakan Busur 

Belakang Flores semakin mendekati daratan (menghilang) 

akibat adanya Komplek Batuan Gunungapi di bagian utara 

Pulau Kalaotoa dengan arah memanjang relatif Baratlaut-

Tenggara. Hal ini mengakibatkan penyempitan jalur Prisma 

Akresi. Gunung api bawah laut yang berada di bagian Utara 

Pulau Flores diperkirakan adalah gunung api bawah laut yang 

diperlihatkan oleh adanya sesar normal yang membundar 

mengelilingi gunungapi bawah laut dan membentuk daerah 

rendahan yang berasosiasi dengan sesar normal yang berarah 

relatif Timurlaut-Baratdaya. Struktur geologi lain yang sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan geologi daerah 

penelitian adalah sesar geser mengiri berarah baratlaut (Sesar 

Geser Bone) yang terbentuk Kala Plistosen hingga saat ini. 

Hal ini sebagai akibat adanya akomodasi tekanan dari Sesar 

Geser Palu-Koro bagian Utara yang semakin meningkat 

akibat tumbukan mikro-kontinen Banggai-Sula ke arah Barat. 

Sesar lain adalah sesar geser menganan berarah N 25° W di 

bagian Timur daerah penelitian yang diperkirakan menerus ke 

utara sebagai akibat tumbukan mikro- kontinen Buton-

Tukang Besi ke arah lengan Timur Sulawesi. Batas antara 

mikro kontinen Buton-Tukang Besi dengan Cekungan Banda 

Selatan diperkirakan berupa sesar normal, namun jejak yang 

tegas tidak teramati pada penampang-penampang seismik 

(Gambar 5). 

 

 

Gambar 5. Peta Batimetri daerah penelitian (Rahardiawan 

dan Purwanto, 2014) 

Metode Magnetik 

Metode magnetik memanfaatkan variasi nilai  

suseptibilitas dan anomali magnetik batuan bawah 

permukaan untuk mendeteksi jenis batuan atau struktur 

geologi, patahan atau sesar, intrusi batuan beku, 

geothermal, mineral logam dan sebagainya (sehah et al, 

2015) 



Koreksi Harian merupakan penyimpangan nilai medan 

magnetik bumi akibat adanya perbedaaan waktu dan efek 

radiasi matahari dalam satu hari.Koreksi ini digunakan untuk 

Menetralkan fungsi waktu pada pengukuran yang dilakukan 

pada waktu yang berbeda. Rumus yang digunakan pada 

koreksi diurnal adalah sebagai berikut : 

 

∆H = Htotal ± ∆Hharian 

Koreksi IGRF merupakan Standar nilai untuk 

menyeragamkan nilai-nilai medan magnet bumi, yang 

Dilakukan karena adanya perubahan medan magnet 

bumi. 

Anomali magnet total merupakan gabungan dari 

anomali magnet regional dan lokal, sehingga untuk 

mengetahui anomali lokal, dilakukan pemisahan terhadap 

anomali regional dan anomali total. Menurut Telford et al 

(1990), besarnya intensitas magnet total disekitar batuan 

yang termagnetisasi diformulasikan sebagai berikut:  

∆H = Htotal ± ∆Hharian ±  ∆Higrf 
 

Reduksi ke Kutub  

Mengubah anomali medan magnet yang bersifat dipole 

menjadi monopole dengan menganggap nilai inklinasi 

dan deklinasi memiliki nilai dan arah yang konstan dan 

mengubah nilai inklinasi sebenarnya kearah vertikal, 

dengan nilai inklinasi menjadi 90º dan deklinasinya 0º  

untuk mempermudah interpretasi, 

ℱ[∆𝑇𝑟] = ℱ[∆𝑇]ℱ[𝜓𝑡] 

 

ℱ[𝜓𝑡] : reduksi ke kutub 

∆𝑇𝑡 : anomali yang akan diukur pada kutub utara magnet, 

dimana magnetisasi diinduksi dan medan lingkungan 

keduanya akan diarahkan vertikal kebawah.  

 

 
 

Gambar 6. Anomali medan magnet hasil reduksi ke kutub 

(Blakely, 1995). 

 

 

 

 

Gaussian Regional/Residual Filter 

Gaussian regional/resiudal filter merupakan filter yang 

digunakan untuk memisahkan antara anomali regional 

(anomali dalam) dengan anomali residual (anomali dangkal), 

dengan menggunakan parameter kedalaman. 

• Low pass fliter → Meloloskan frekuensi 

rendah dengan meredam frekuensi tinggi, 

digunakan untuk body magnetik yang lebih 

dalam→ Anomali Regional. 

• High pass filter → Meloloskan frekuensi 

tinggi dengan meredam frekuensi rendah, 

digunakan untuk body magnetik yang lebih 

dangkal→ Anomali Residual. 

 

 

Second Vertical Derivative 

SVD bersifat high pass filter sehingga dapat 

menggambarkan anomali residual yang berasosiasi dengan 

struktur dangkal yang dapat digunakan untuk identifikasi 

sesar turun atau sesar naik. 

Secara teoritis metode ini diturunkan dari persamaan Laplace 

untuk anomali magnetik di permukaan yang 

persamaannyadapat ditulis: 

 

𝑆𝑉𝐷 =
𝐻 (𝑖−1) − 2𝐻𝑖 + 𝐻(𝑖+1)

∆𝑧2
 

 

 

Prinsip dasar dan Teknik perhitungan dari metode ini telah 

dijelaskan oleh Henderson & Zieltz (1949), Elkins (1951), 

dan Rosebach (1953). Pada data magnetik, nilai anomali akan 

mengalami perubahan secara vertikal yang diakibatkan 

karena adanya efek distribusi massa yang tidak merata secara 

vertikal, maka turunan keduanya akan memperlihatkan 

besarnya efek magnetik dari struktur-struktur yang lebih luas 

dan terletak jauh lebih dalam. Oleh karena itu struktur-

struktur kecil/local dan samar-samar dapat diperjelas 

keberadaannya lebih dipertajam bentuk kurvanya dibanding 

struktur-struktur regional yang lebih melebar bentuknya. 

Operator SVD yang digunakan dalam penelitian kali ini 

adalah Operator Henderson dan Zieltz (1949). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 1. Operator SVD Henderson dan Zietz (1949) 

 

 

Forward Modeling 

Model awal untuk badan sumber dibangun berdasarkan 

intuisi geologis dan geofisika yang memberi gambaran 

secara matematik geometri benda penyebab anomali. 

Dilakukan dengan proses trial and error (proses coba-coba 

atau tebakan untuk memperoleh kesesuain antara data 

teoritis dengan data lapangan).  

 

 

Tabel 2. Suseptibilitas Batuan 

 Telford dkk (1990). 

 

 
 

 

 

Inverse Modeling 

Pemodelan inversi adalah pemodelan berkebalikan dengan 

pemodelan ke depan. Pemodelan inversi berjalan dengan cara 

suatu model dihasilkan langsung dari data. Pemodelan ini 

menggunakan data fitting atau pencocokan data karena proses 

di dalamnya dicari parameter model yang menghasilkan 

respon yang cocok dengan data pengamatan. 

Anomali magnetik (ΔT) pada suatu lokasi dengan 

berhubungan dengan suseptibilitas (k) di bawah permukaan. 

Secara linier dapat dituliskan dalam persamaan berikut: 

ΔT = Gk 

Dimana G merupakan matriks dengan ukuran i x j: 

𝐺 = (

𝐺11 𝐺12 … 𝐺1𝑗

𝐺12 𝐺22 … 𝐺2𝑗

𝐺𝑖1 𝐺𝑖2 … 𝐺𝑖𝑗

) 

i adalah jumlah data dan j adalah jumlah parameter model. 

Matriks G digunakan untuk memetakan suatu model dari data 

keseluruhan data pada proses inversi.  

 

Metode Penelitian  

Tahapan dalam melakukan penelitian ini dapat dilakukan 

dengan melakukan koreksi data magnetic dan menghasilkan 

peta anomali medan magnet total, kemudian dilakukan filter 

RTP untuk mengubah sifat dipole menjadi monopole untuk 

mempermudah interpretasi, Kemduan dilakukan pemisahan 

anomali regional dan residual, dilanjutkan dengan melakukan 

pemodelan secara forward modeling 2D dan inverse modeling 

3D.  

 



 

Gambar 7. Diagram Alir Penelitian. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Medan Magnetik di Laut Flores 

Data hasil pengukuran lapangan merupakan data medan 

magnet total yang masih dipengaruhi oleh komponen medan 

magnet luar, sehingga data intensitas magnet yang diperoleh 

harus dikoreksi terhadap IGRF dan fluktuasi medan magnet 

variasi harian.  

 

Gambar 8. Peta Anomali Medan Magnet Total di Laut 

Flores 

Anomali medan magnet total merupakan nilai – nilai anomali 

setelah medan anomali relatif rendah tersebar di bagian Utara, 

Timur, dan Selatan daerah penelitian. Magnet total di lokasi 

pengukuran dikoreksi terhadap waktu (variasi harian) dan 

data IGRF. Sebaran anomali magnet total daerah penelitian 

yang kemudian di klasifikasikan dalam 5 kelompok warna, 

yaitu warna biru mulai dari – 694 ,8 nT sampai dengan –186,5 

warna hijau antara -175,9 nT hingga -48,3 nT, warna kuning 

sampai merah kemerahan antara -35,2 nT sampai dengan 

210,3 nT dan warna merah muda ke ungu antara 240,9 nT 

hingga 850,8 nT. Secara garis besar anomali magnet relatif 

tinggi terdapat di bagian Timur dan Baratdaya daerah 

penelitian, sedangkan sebaran anomali relatif rendah tersebar 

di bagian utara, timur dan selatan derah penelitian. 

Dalam mempermudah interpretasi data magnetik perlu 

dilakukan Transformation Reduction to Pole, adapun yang 

mendasari dilakukannya transformasi ini adalah adanya 

perbedaan nilai inklinasi dan deklinasi dari setiap daerah, 

sehingga transformasi ini mencoba untuk metransformasikan 

medan magnet bumi dari tempat pengukuran menjadi medan 

magnet di kutub Utara magnetik. 

Transformasi reduksi ke kutub ini mengasumsikan bahwa 

pada seluruh lokasi pengambilam data nilai medan magnet 

bumi (terutama I dan D) memiliki nilai dan arah yang konstan. 

Nilai intensitas Reduce to Magnetic Pole pada daerah 

penelitian berkisar antara -2330,1 nT sampai dengan 1764,1 

nT. 



 

Gambar 9. Peta Reduce To Pole di Laut flores 

Masih tercampurnya antara anomali regional dan residual 

akan mempersulit interpretasi, sehingga untuk memisahkan 

antara anomali regional dan anomali lokal perlu dilakukan 

filtering yaitu dengan Gaussian. 

 

Gambar 10. Peta Anomali Medan Magnet Regional di Laut 

Berdasarkan hasil filter Gaussian menunjukkan bahwa nilai 

anomali medan magnet regional di Laut Flores berkisar -452,1 

sampai 701,5 nT. Anomali rendah berada pada bagian Utara 

dan Barat daerah penelitian yaitu dengan nilai anomali antara 

-451,1 nT sampai dengan -130,1nT. Anomali rendah (Gambar 

11) ini berada, di sekitar pulau Batuata dimana berdasarkan 

informasi struktur geologi daerah ini terdapat gunung api 

bawah laut yang diperlihatkan oleh adanya sesar normal yang 

mengelilingi pulau tersebut. Selanjutnya anomali tinggi 

terdapat pada 3 bagian yaitu bagian Timur, Baratdaya dan 

barat laut daerah penilitian. 

Dalam survei dengan metode magnetik yang menjadi target 

dari pengukuran adalah variasi medan magnetik yang terukur 

di permukaan. Gambar 11 merupakan anomali magnetik yang 

disebabkan intensitas medan magnet lokal yang dihasilkan 

oleh batuan yang menghasilkan mineral magnetik. Medan 

magnet lokal sering disebut dengan anomali medan magnet 

(crustal field). 

 

Gambar 11. Peta Anomali Medan Magnet Residual di Laut 

Flores 

Berdasarkan sebaran anomali magnet lokal yang diperoleh di 

lokasi penelitian (Gambar 11) dapat dilihat bahwa nilai 

anomali medan magnet lokal yaitu antara -286.2nT sampai 

dengan 280,8nT. 

Anomali tinggi tersebar pada bagian baratdaya, Timur dan 

Baratlaut lokasi penelitian dengan rentang nilai 111,1 nT – 

280,8 nT. Anomali sedang dominan terletak pada bagian 

tengah dan memanjang, dengan rentang nilai antara 3.8 nT 



sampai 98,6 nT. Sedangkan anomali rendah yang tersebar 

pada bagian Utara, Barat, Selatan, dan Baratlaut. memiliki 

rentang nilai antara -286,2 nT sampai dengan -3,1 nT 

melingkupi daerah penelitian. 

 

 
Gambar 12. Peta Batimetri Laut Flores 

 

Pengukuran Magnetik dilakukan bersamaan dengan 

pengukuran pemeruman, Pengukuran pemeruman dilakukan 

dengan echosounding (sonar), yang dipasang di sisi suatu 

kapal kemudian gelombang di pancarkan. Waktu tempuh 

dari gelombang yang dipancarkan dari permukaan, kemudian 

dipantulkan oleh permukaan laut dan diterima kembali 

dipermukaan. Pengukuran ini digunakan untuk mengalkulasi 

kedalaman dari laut yang di ukur (Batimetri). Kedalaman 

Batimetri pada daerah penelitian berkisar antara 9 m sampai 

327,7 m. 

Estimasi Kedalaman Anomali Residual/Regional  

Gambar 13. Estimasi Kedalaman 

𝐻 =
𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒

4𝜋
 

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =  
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1

 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =

3.7 − (−3.1)
0.0305 − 0.0055

12.56
= 21.65 𝑚 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 =

(−3.1) − (−4.6)
0.05 − 0.0305

12.56
= 6.124 𝑚 

 

Second Vertical Derivative 

Peta Second Vertical Derivative (SVD) anomali 

residual didapatkan dengan teknik filtering 

menggunakan metode Henderson untuk menghasilkan 

anomali efek dangkal. Adanya struktur sesar di suatu 

daerah dapat diketahui dengan baik menggunakan 

metode ini, seperti pada Gambar 14 nilai kontur 

anomali SVD berkisar -900 sampai dengan 1100 

mGal/km2. Kontur bernilai 0 pada peta SVD dapat 

diidentifikasikan sebagai struktur sesar dari dua batas 

densitas yang berbeda. 

 

Gambar 14. Peta SVD dengan Operator Henderson dan Zietz 

(1949). 

Pada gambar 14 terdapat 3 jenis sesar terbukti, keterdapatan 

sesar naik di daerah penelitian disebabkan dari adanya Zona 

Anjakan Busur Bela kang Flores yang ditemukan di bagian 

selatan Pulau Kalaotoa dan aktivitas pembentukkan 

nT/m2 



gunungapi sebagai busur magma tunggal di utara Pulau Flores 

yang terjadi pada Plitosen Bawah. Sesar normal yang 

membundar mengelilingi gunungapi bawah laut dan 

membentuk daerah rendahan yang berasosiasi dengan sesar 

normal yang berarah relatif Timurlaut-Baratdaya. Sesar geser 

mengiri berarah baratdaya (Sesar Geser Bone) yang terbentuk 

Kala Plistosen hingga saat ini. Hal ini sebagai akibat adanya 

akomodasi tekanan dari Sesar Geser Palu-Koro bagian Utara 

yang semakin meningkat akibat tumbukan mikro-kontinen 

Banggai-Sula ke arah Barat. Selain ketiga sesar yang telah 

terbukti, jika di lihat dari kontras anomali dan kontur nol ada 

beberapa lokasi yang diperkirakan sebagai zona sesar. 

1. Forward Modelling 

Lintasan A-A’ dan lintasan B-B’ merupakan lintasan yang 

ingin dimodelkan baik secara  forward modelling maupun 

secara inverse modelling, lintasan A-A’dibuat berarah Barat-

Timur dan berada pada koordinat: X1 = 325000 (UTM), X2 = 

525000 (UTM), Y = 9275000 (UTM) dengan panjang lintasan 

berkisar 180, 65 Km, sedangkan lintasan B-B’ di buat berarah 

Baratdaya-Timurlaut berada pada koordinat: X1 = 347096,087 

(UTM), X2 = 9100586,87 (UTM), Y1 = 549428,769 (UTM), 

Y2 =9351871,01 (UTM) dengan Panjang lintasan berkisar 

317,25 Km. 

 

Gambar 15. Forward Modelling Lintasan A-A’ 
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Gambar 16. Forward modelling lintasan B-B’ 

Menurut Jurnal “Geological Struktur of Flores Sea, East Nusa 

Tenggara, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi 

Kelautan, Balitbang Energi dan Sumber Daya Mineral” 

(Rahardiawan, R., Purwanto, C.,). Daerah penelitian ini 

tersusun atas 6 jenis batuan:  

• Batuan dasar daerah penelitian adalah batuan 

Vulkanik yang termetamorfkan. 

• Batuan sedimen pelagik adalah sedimen biogenik 

yang terdiri atas berbagai struktur halus dan 

kompleks dan kebanyakan berasal dari sisa-sisa 

fitplankton dan zooplankton. Umur batuan ini adalah 

Pliosen tengah dengan ketebalan lapisan berkisar 

1.750 m.  

• Batuan Sedimen Klastika Pelagik berumur Plio-

plistosen dengan ketebalan berkisar 1.250 m. 

• Batuan Sedimen Hemipelagik Turbidit adalah 

sedimen yang diendapkan didasar laut dimana 

sumbernya berasal dari daratan dan lautan melalui 

proses turbidit. Batuan ini berumur Plistosen dengan 

ketebalan lapisan berkisar 1.000 m. 

• Batuan Sedimen Turbidit adalah sedimen yang 

terbentuk dan terendapkan akibat adanya arus 

turbidit. Batuan ini berumur Plitosen-atas regen, 

dengan ketebalan lapisan berkisar 1300 m. 

• Batuan Sedimen Baru ini berumur Resen dengan 

ketebalan lapisan 1.200 m. 

2. Inverse Modeling  

Pemodelan inversi dilakukan dengan menerapkan optimasi 

agar perbedaan nilai pengukuran dan perhitungan bisa 

diminimalkan. Pemodelan inversi 3D dibuat menggunakan 

perangkat lunak Oasis Montaj dimana sumbu x merupakan 

longitude, y adalah latitude sedangkan z adalah kedalaman. 

Input data yang digunakan merupakan anomali residual dan 

model awal. Kemudian dilakukan inversi mencari misfit 

(minimum error) dari pengukuran dan perhitungan untuk 

menghasilkan inversi terbaik. Pada Gambar 5.12 

menunjukkan hasil inversi daerah penelitian dengan rentan 

nilai suseptibilitas berkisar berkisar -0,0180 sampai 0,0090 

(SI) dan kedalaman sekitar 6.250 m dengan yang merupakan 

gambaran dari nilai kemagnetan batuan bawah permukaan 

yang berada pada daerah penelitian. 

Gambar 17.  Hasil inversi Anomali dangkal (Residual). 

3. Analisis Pemodelan 2D dan 3D 

Forward modelling merupakan suatu proses perhitungan 

data yang secara teoritis akan teramati di permukaan bumi 

jika diketahui harga parameter model bawah permukaan 

tertentu. Dalam pemodelan dicari suatu model yang cocok 

atau fit dengan data lapangan, sehingga forward modelling 
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dianggap mampu mewakili kondisi permukaan di daerah 

penelitian.  

Inverse modelling berproses dengan suatu model yang 

dihasilkan langsung dari data. Pemodelan jenis ini disering 

disebut dengan fitting atau pencocokan data karena proses di 

dalam nya dicari parameter model yang menghasilkan respon 

yang cocok dengan data pengamatan. Diharapkan respon 

model dan data pengamatan memiliki kesesuaian yang tinggi 

yang akan menghasilkan model yang optimum. 

Berdasarkan analisis hasil forward modeling dan inverse 

modelling menunjukkan hasil yang mendekati walau hasil 

inverse modelling belum mampu memodelkan batuan dasar 

akibat initial model yang dibuat pada oasis montaj kurang 

baik.  

 

Gambar 18. Analisis Pemodelan lintasan A-A’ 

 

Gambar 19. Analisis Pemodelan lintasan B-B’ 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian “Pemodelan 2D dan 3D Struktur 

Geologi Bawah Permukaan Pada data Magnetik di Laut 

Flores” yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Sebaran anomali medan magnet di lokasi penelitian 

memiliki nilai -286,2 nT sampai dengan 280,8 nT. 

Anomali tinggi tersebar pada bagian Baratdaya, 

Timur dan Baratlaut lokasi penelitian dengan 

rentang nilai 111,1 nT – 280,8 nT. Anomali sedang 

dominan terletak pada bagian tengah dan 

memanjang, dengan rentang nilai antara 3,8 nT 

sampai 98,6 nT. Sedangkan anomali rendah yang 

tersebar pada bagian Utara, Barat, Selatan, dan 



Baratlaut dengan rentang nilai antara -286,2 nT 

sampai dengan -3,1 nT melingkupi daerah 

penelitian. 

2. Berdasarkan analisis second vertical derivative 

anomali magnet residual menggunakan metode 

Henderson dan Zieltz mendapatkan bahwa terdapat 

struktur sesar yang memiliki kecocokan dengan peta 

geologi nya, dimana: terdapat sesar naik di daerah 

penelitian yang disebabkan oleh adanya zona 

anjakan busur belakang Flores yang relative berarah 

Barat-Timur, Sesar normal yang membundar 

mengelilingi gunung api bawah laut di sekitar Pulau 

Batuata  yang membentuk daerah rendahan yang 

berasosiasi dengan sesar normal yang berarah relatif 

Timurlaut-Baratdaya . Sesar geser mengiri berarah 

Baratdaya (Sesar Geser Bone) yang terbentuk Kala 

Plistosen hingga saat ini. Selain ketiga sesar yang 

telah terbukti, jika di lihat dari kontras anomali dan 

kontur nol ada beberapa lokasi yang diperkirakan 

sebagai zona sesar. 

3. Pada Hasil pemodelan lintasan A-A’ dan lintasan B-

B’ terdapat 6 jenis batuan, batuan Vulkanik sebagai 

batuan dasar dengan nilai suseptibilitas 0.03 dalam 

satuan SI, batuan pelagik berumur Pliosen dengan 

tebal lapisan kira-kira 1.750 m dan nilai 

suseptibilitas 0.003 dalam satuan SI, batuan Sedimen 

Klastika berumur Plio-plistosen dengan tebal lapisan 

kira-kira 1.250 m dan nilai suseptibilitas 0.001 dalam 

satuan SI , batuan Sedimen Hemipelagik-turbidit 

berumur Plitosen dengan tebal lapisan kira-kira 

1.000 m dan nilai suseptibilitas 0.0009 dalam satuan 

SI, batuan Sedimen Turbidit berumur Plitosen-atas 

resen dengan tebal lapisan kira-kira 1.300 m dan dan 

nilai suseptibilitas 0.0006 dalam satuan SI, batuan 

Sedimen Baru yang berumur Resen  dengan tebal 

lapisan kira-kira 1.200 m dan nilai suseptibilitas 

0.0004 dalam satuan SI. 

 

Saran 

Adapun saran yang diberikan penulis adalah 

melakukan pemodelan 3D dengan menggunakan initial 

model yang lebih baik yang sesuai dengan forward 

modelling dan informasi geologi.  
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