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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Indonesia Merupakan negara yang terletak di pertemuan tiga lempeng dunia (Ring 

Of Fire) yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik yang 

saling menumbuk satu sama lain sehingga terbentuklah daerah penujam seperti, 

lipatan, patahan serta sebaran gunung api dari Sumatra, Jawa hingga Bali. 

Penunjaman lempeng juga menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, 

gunung meletus,longsoran dan tsunami. Indonesia juga merupakan negara yang 

memiliki sumber daya alam yang sangat kaya seperti minyak bumi, timah, gas alam, 

nikel, tembaga, bauksit, batu bara, emas dan perak. Untuk memetakan daerah 

sumber daya alam, sumber bencana dan daerah rawan bencana maka dilakukan 

pemetaan perairan pada hal ini penelitian berlangsung di Laut Flores. Laut Flores 

adalah laut yang terletak di sebelah Utara Pulau Flores dan merupakan batas alami 

antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan. Laut Flores 

berada pada wilayah dengan kondisi tektonis yang kompleks akibat adanya 

interaksi dari tiga lempeng tektonik utama, dimana ketiga lempeng tersebut saling 

aktif bergerak satu sama lain sehingga mengakibatkan terbentuknya zona subduksi. 

Sebagian besar Kepulauan Nusa Tenggara terbentuk akibat dari subduksi Lempeng 

Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia merupakan lempeng samudra dengan 

berat  jenis lebih besar dibandingkan lempeng benua, yang relatif bergerak ke arah 

utara menyusup ke bawah Lempeng Eurasia. Akumulasi energi hasil desakan  

pertemuan dua lempeng yang melampaui batas elastisitasnya mengakibatkan 

muncul bidang patahan atau sesar. Sesar (fault) merupakan bidang rekahan atau 

zona rekahan pada batuan yang sudah mengalami pergeseran. Sesar terjadi 

sepanjang retakan pada kerak bumi yang terdapat slip di antara dua sisi yang 

terdapat sesar tersebut (Williams, 2004). 

 

Survei geofisika bertujuan untuk memetakan kondisi bawah permukaan bumi 

dengan menggunakan metode geofisika untuk merekam sifat fisis medium di bawah 
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permukaan. Salah satu survei geofisika yang dapat digunakan untuk mengetahui 

informasi struktur geologi bawah permukaan adalah metode geomagnet. Metode 

geomagnet merupakan metode yang didasarkan pada pemanfaatan sifat 

kemagnetan batuan penyusun perlapisan bumi. 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 dkk, 2015). 

 

Beberapa kajian terkait pendugaan struktur bawah permukaan pernah dilakukan 

sebelumnya di daerah Laut Flores dan sekitarnya seperti, potensi tsunami akibat 

longsoran yang mungkin terjadi di laut flores dilaporkan dari hasil taksiran seismik 

pantul yang telah dilakukan (Budiono, 2009), Menggambarkan struktur geologi 

bawah permukaan laut flores yang dikoreksi dengan menggunakan International 

Geomagnetic Reference Field (IGRF) (Nugraha, 2015). Akurasi yang lebih baik 

dapat diperoleh dengan menerapkan koreksi tambahan pada data anomali magnetik 

yang digunakan seperti koreksi variasi harian. Koreksi variasi harian mampu 

menghasilkan informasi yang lebih detail terkait struktur geologi bawah 

permukaan. Penerapan metode magnetik dapat dilakukan untuk memetakan 

struktur geologi bawah permukaan, salah satunya metode ini digunakan untuk 

untuk memperkirakan letak dan jenis sesar. 

Pengolahan data pada penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian “Analisis 

Model Data Anomali Magnetik untuk Mengidentifikasi Struktur Geologi Dasar 

Laut Perairan Flores” (Nugraha, 2015). Pada penelitian ini akan dilakukan analisis 

second vertical derivative terhadap peta residual, metode ini bersifat sebagai high 

pass filter yang digunakan untuk memunculkan sumber-sumber anomali 

dangkal/lokal sehingga dapat menggambarkan anomali residual yang berasosiasi 

dengan struktur dangkal yang dapat digunakan untuk identifikasi sesar. Hasil Peta 

anomali SVD akan memperlihatkan besarnya efek magnetik dari struktur-struktur 

yang lebih luas dan terletak jauh lebih dalam. Oleh karena itu struktur-struktur 

kecil/lokal dan samar-samar dapat diperjelas keberadaannya lebih dipertajam 

bentuk kurvanya dibanding struktur-struktur regional yang lebih melebar 

bentuknya. Peta anomali residual juga akan dimodelkan ke dalam 2 jenis 
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pemodelan yaitu, forward modelling 2D yang merupakan suatu proses perhitungan 

data yang secara teoritis akan teramati di permukaan bumi jika diketahui harga 

parameter model bawah permukaan tertentu. Dalam pemodelan ini dicari suatu 

model yang cocok atau fit dengan data lapangan, sehingga forward modelling 

dianggap mampu mewakili kondisi permukaan di daerah penelitian. Dan Inverse 

modelling 3D 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. 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar  belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah 

dituliskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola sebaran anomali intensitas medan magnet di Laut Flores?. 

2. Bagaimana struktur geologi bawah permukaan di Laut Flores menggunakan 

data SVD?. 

3. Bagaimana struktur batuan di Laut Flores melalui pemodelan kedepan 2 D 

(forward modelling) dan 3D inverse modelling? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk : 

1. Mengidentifikasi pola sebaran anomali magnetik di dasar Laut Flores. 

2. Mengidentifikasi keberadaan struktur sesar di Laut Flores.  

3. Memodelkan struktur bawah permukaan di Laut flores secara forward 

modelling 2D dan inverse modelling 3D.  

1.4. Batasan Penelitian  

Adapun batasan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil oleh tim survei 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (PPPGL) pada 

tanggal 14 Mei 2012 hingga 28 Mei 2012 di perairan Laut Flores yang 
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secara geografis berada pada koordinat 6°00’00’–8°00’00” LS dan 

121°30’00”–123°00’00” BT. 

2. Struktur geologi yang akan diidentifikasi adalah struktur patahan atau sesar.  

3. Metode SVD digunakan untuk membantu mengidentifikasi struktur patahan 

atau sesar. 

4. Pemodelan kedepan 2D dan pemodelan inversi 3D digunakan untuk 

memberi gambaran secara matematik geometri suatu anomali daerah 

penelitian. 

   

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersedianya informasi dan 

referensi tambahan bagi pemerintah serta masyarakat untuk digunakan sebagai 

dasar pertimbangan pada proses mitigasi bencana. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proposal tugas akhir ini disusun sebagai berikut: 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Bab I ini berisi pembahasan singkat mengenai latar belakang yang 

mendasari dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, 

Batasan masalah, dan sistematika penulisan penelitian tugas akhir ini. 

2. BAB II: TEORI DASAR 

Bab II ini berisi konsep dan teori yang digunakan saat penelitian, 

meliputi konsep genesa bijih besi, metode magnetik, teori dasar 

kemagnetan, suseptibilitas batuan, koreksi variasi harian, koreksi IGRF, 

Anomali Regional dan Anomali Residual, Second Vertical Derivative 

dan Forward Modelling serta prinsip pemodelan inversi 3D. 

3. BAB III: TINJAUAN GEOLOGI 

Bab III membahas tentang lokasi daerah penelitian yang mencakup 

geologi regional, dan struktur geologi pada Laut Flores. 

4. BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 
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Bab IV membahas tentang waktu dan tempat penelitian dari tahap 

penelitian, pengolahan data, metodologi dan diagram alir penelitian dari 

tahap persiapan data hingga interpretasi. 

5. BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB V membahas tentang hasil pengolahan data lapangan yang 

kemudian di interpretasi berdasarkan kondisi geologi. 


