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BAB II  

TEORI DASAR 

 

2. 1 Konsep Dasar Gayaberat 

Metode gayaberat didasarkan pada pengukuran variasi medan gayaberat bumi 

yang disebabkan adanya variasi densitas di bawah permukaan bumi. Dengan 

adanya penyimpangan nilai medan gayaberat, menandakan adanya perbedaan 

densitas suatu material terhadap lingkungan di sekitarnya. Konsep dasar metode 

ini ialah Hukum gravitasi Newton yang menyatakan bahwa gaya tarik-menarik 

antara dua buah benda sebanding dengan massa kedua benda tersebut dan 

berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara ke dua pusat massa benda 

tersebut (Gambar 2.1). Besarnya gaya tarik antara dua benda bermassa    dan 

   dinyatakan oleh persamaan berikut [8]: 

   
    

           (2.1) 

 

Gambar 2.1 Gaya Tarik Menarik antara Dua Benda. 

Sedangkan Hukum Newton II tentang gerak menyatakan bahwa gaya ( ) adalah 

besarnya hasil perkalian antara massa suatu benda (  ) dengan percepatan ( ) 

benda tersebut. Hukum Newton II dinyatakan oleh persamaan berikut: 

          (2.2) 

Bila percepatan berarah vertikal maka percepatan yang berlaku adalah percepatan 

gravitasi ( ). Sehingga persamaan (2.2) menjadi sebagai berikut: 

          (2.3) 
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Sedangkan untuk mendapatkan percepatan gravitasi yang dialami suatu benda 

bermassa (m1) yang disebabkan adanya massa bumi (m2) pada jarak tertentu, 

didapatkan dengan mensubstitusikan persamaan (2.3) ke persamaan (2.1) 

sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut: 

   
  

                                       (2.4) 

keterangan: 

  = gaya antara dua buah benda pada m1 dan m2 (Newton atau kg.m/s
2
) 

  = konstanta gravitasi (6,672 x 10
-11

 Nm
2
/Kg

2
) 

m1  = massa benda (kg) 

m2  = massa bumi (kg) 

   = vektor satuan berarah m2 ke m1 

r = jarak antara massa 1 dan 2 (m) 

   = percepatan gravitasi (m/s
2
) 

2. 2 Koreksi Data Gayaberat   

Besarnya gayaberat dipengaruhi oleh lima faktor yaitu lintang, elevasi, topografi 

daerah sekitar pengukuran, pasang surut bumi, dan variasi densitas di bawah 

permukaan [8]. Dalam eksplorasi gayaberat anomali disebabkan oleh variasi 

densitas di bawah permukaan. Oleh karena itu, dalam pengolahan data gayaberat 

dilakukan proses reduksi menggunakan koreksi-koreksi gayaberat agar hasil yang 

didapatkan berupa nilai gayaberat yang hanya dipengaruhi oleh variasi densitas 

dibawah permukaan saja. Koreksi yang dilakukan meliputi koreksi pasang surut 

(tidal correction), koreksi apungan (drift correction), koreksi lintang (latitude 

correction), koreksi udara bebas (free air correction), koreksi Bouguer (Bouguer 

correction), dan koreksi medan (terrain correction). Setelah melakukan koreksi-

koreksi tersebut didapatkan Complete Bouguer Anomaly (CBA) yang dapat ditulis 

dalam persamaan berikut: 

                        (2.5) 

                       )    (2.6)  
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                           (2.7) 

keterangan: 

    = anomali Bouguer lengkap (mGal) 

     = nilai bacaan pengukuran percepatan gravitasi (mGal)  

   = koreksi lintang (mGal) 

    = koreksi udara bebas (mGal) 

   = koreksi Bouguer (mGal) 

   = koreksi medan (mGal) 

2.2.1 Koreksi Pasang Surut (Tide Correction) 

Koreksi pasang surut ini dilakukan untuk memperhitungkan pengaruh gayaberat 

dari benda-benda di luar bumi seperti matahari dan bulan. Medan gayaberat di 

suatu titik pada permukaan bumi tergantung pada rotasi bumi di dalam medan 

gayaberat bulan dan matahari yang harganya berubah-ubah terhadap waktu. 

Besarnya koreksi pasang surut bumi di titik pengamatan dengan jarak r dari pusat 

bumi yang disebabkan oleh bulan dan matahari adalah sebagai berikut [9]: 

   
   

  
         )  

 

 

   

               )         (2.8) 

   
   

  
         )                                    (2.9) 

Koreksi pasang surut bumi total adalah superposisi dari kedua penyebab tersebut: 

                                                          (2.10) 

keterangan:  

         = koreksi total pasang surut sebagai fungsi waktu dan lintang (mGal) 

         = komponen tegak pasang surut bumi akibat bulan (mGal) 

         = komponen tegak pasang surut bumi akibat matahari (mGal) 

      = konstanta gravitasi (6,672 x 10
-11

 Nm
2
/Kg

2
) 

      = massa bulan (Kg) 

      = massa matahari (Kg) 

      = jarak dari pusat ke permukaan bumi (m) 
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        = jarak pusat bumi dan bulan (m) 

        = jarak pusat bumi dan matahari (m) 

         = sudut zenith bulan (radian) 

       = sudut zenith matahari (radian) 

2.2.2 Koreksi Apungan (Drift Correction) 

Koreksi drift ini dilakukan karena adanya perbedaan bacaan alat di stasiun 

pengukuran yang sama pada waktu yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya 

guncangan pegas pada alat gravimeter selama proses transportasi dari stasiun satu 

ke stasiun lainnya selama proses pengukuran. Selain itu terjadinya perubahan 

temperatur pada alat gravimeter juga dapat mengurangi elastisitas pegas yang 

dilengkapi massa (beban yang tergantung pada ujungnya). Solusi untuk 

menghilangkan efek ini adalah dengan membuat desain akuisisi dalam suatu 

rangkaian tertutup (loop), sehingga besar penyimpangan tersebut dapat diketahui 

dan diasumsikan linier pada selang waktu tertentu (Gambar 2.2). Nilai koreksi 

drift pada masing-masing stasiun dinyatakan oleh persamaan berikut: 

        
              

            
               )    (2.11) 

keterangan:    

           = koreksi drift (mGal) 

      = nilai gravitasi terkoreksi tidal (mGal) 

          = harga gN pada pengukuran stasiun terakhir (mGal) 

         = harga gN pada pengukuran stasiun awal dalam satu looping (mGal) 

           = waktu pengukuran stasiun akhir dalam satu looping (s) 

           = waktu pengukuran stasiun awal dalam satu looping (s) 

           = waktu pengukuran stasiun ke-n, dengan n = 1, 2, 3, ... dst (s) 
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Gambar 2.2 Skema Pengambilan Data Gayaberat dengan Tertutup (loop). 

2.2.3 Koreksi Lintang (Latitude Correction) 

Koreksi lintang ini dilakukan karena adanya perbedaan nilai percepatan gravitasi 

dipermukaan bumi yang disebabkan bentuk bumi yang sferoid, menggembung 

pada bagian ekuator dan datar di bagian kedua kutub. Hal ini merupakan hasil dari 

rotasi bumi yang menyebabkan bentuk bumi tidak bulat sempurna. Nilai 

percepatan gravitasi ini bervariasi dari ekuator ke kutub atau bervariasi terhadap 

lintang. Oleh karena itu dilakukan koreksi lintang dengan persamaan dari 

International Association of Geodesy (IAG) yang diberi nama Geodetic Reference 

System 1980 (GRS80) yaitu:   

                                              )        (2.12) 

dimana: 

   = gayaberat normal pada lintang tertentu (mGal) 

  = sudut lintang (radian) 

2.2.4 Koreksi Udara Bebas (Free Air Correction) 

Nilai gravitasi dipengaruhi oleh kuadrat jarak, dimana masing-masing stasiun 

pengukuran memiliki elevasi yang berbeda dari bidang datum. Oleh karena itu, 

koreksi ini dilakukan untuk menarik titik pengukuran ke bidang datum yaitu mean 

sea level (geoid) dengan tidak memperhitungkan massa batuan diantara titik 

pengukuran dengan bidang datum. Nilai koreksi udara bebas didapatkan dengan 

persamaan: 

                      (2.13) 
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dimana: 

              = elevasi (m) 

Nilai koreksi udara bebas akan ditambahkan pada nilai pembacaan alat jika 

stasiun berada di atas bidang datum, sedangkan jika stasiun berada di bawah 

bidang datum akan dikurangkan (Gambar 2.3).  Setelah didapatkan nilai koreksi 

udara bebas, maka free air anomaly (FAA) didapatkan dengan persamaan sebagai 

berikut: 

                          (2. 14) 

 

Gambar 2.3 Koreksi Udara Bebas untuk (a) Stasiun di Atas Permukaan dan (b) Stasiun di 

Bawah Permukaan [8]. 

2.2.5 Koreksi Bouguer (Bouguer Correction) 

Koreksi Bouguer ini dilakukan untuk memperhitungkan efek tarikan massa yang 

berada di antara stasiun pengukuran dan bidang datum, hal ini diabaikan pada 

koreksi udara bebas. Koreksi ini menganggap jika stasiun berada di atas dataran 

luas dengan ketebalan dan densitas yang sama atau disebut juga slab (Gambar 

2.4). Pembacaan gravitasi akan meningkat karena adanya tarikan slab tersebut, 

besar koreksi ini adalah: 

                  (2. 15) 
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keterangan:  

    = koreksi Bouguer (mGal) 

   = elevasi (m) 

    = massa jenis (gr/cc) 

 

Gambar 2.4 Koreksi Bouguer [10]. 

Jika stasiun berada di atas bidang datum maka nilai pembacaan akan dikurangkan 

dengan BC, begitu juga sebaliknya. Anomali gaya berat setelah dilakukan koreksi 

udara bebas dan koreksi Bouguer disebut Simple Bouguer Anomaly (SBA) yang 

didapatkan dengan persamaan berikut: 

               (2. 16) 

2.2.6 Koreksi Medan (Terrain Correction)  

Koreksi terrain ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh topografi 

permukaan yang cenderung berundulasi, seperti adanya bukit atau lembah di 

sekitar stasiun pengukuran. Perhitungan koreksi topografi dapat dilakukan 

menggunakan Hammer Chart yang dikembangkan oleh Sigmund Hammer. 

Koreksi ini dilakukan dengan membagi area pengukuran menjadi beberapa zona 

dan kompartemen lalu membandingkan topografi di dalam setiap segmen dengan 

topografi pada stasiun pengukuran. Hal ini dilakukan dengan menumpangkan 

kompartemen yang dibuat dengan kertas trasnparan di atas peta topografi. 

Hammer melakukan pendekatan pengaruh topografi dengan sebuah diagram 

berupa lingkaran konsentrik dan garis radial yang terlihat pada gambar  dibawah 

ini (Gambar 2.5). Nilai koreksi terrain ditambahkan pada nilai gayaberat karena 
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undulasi berupa bukit maupun lembah akan mengurangi nilai gayaberat terukur. 

Koreksi medan dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut: 

             )  (√      )  (√      )    (2. 17) 

keterangan:    

   = sudut sektor (radian) 

   = perbedaaan elevasi rata-rata kompartemen dan titik pengukuran (m) 

       = radius luar dan radius dalam kompartemen (m) 

   = densitas batuan rata-rata (gr/cc) 

 

Gambar 2.5 Hammer Chart [10]. 

2. 3 Estimasi Densitas Bawah Permukaan Rata-Rata 

Dalam metode gayaberat, densitas (rapat massa) merupakan parameter fisis yang 

sangat penting. Nilai percepatan gravitasi yang terukur di permukaan bumi akan 

bervariasi dipengaruhi distribusi densitas material (batuan) yang berada di bawah 

permukaan bumi yang berasosiasi dengan struktur dan kondisi geologi di dalam 

bumi. Pada dasarnya batuan sedimen memiliki densitas lebih rendah dibandingkan 

batuan beku dan batuan metamorf, karena densitas batuan sedimen dikontrol oleh 

porositas dan fluida pengisi porositas tersebut. Selain itu, densitas batuan sedimen 

juga dipengaruhi oleh umur batuan, proses pembentukan, kedalaman dan 

pembebanan.  

Mineral non logam biasanya memiliki densitas lebih rendah dari rata-rata batuan, 

sedangkan mineral logam memiliki densitas yang lebih besar. Namun, mineral 

logam tidak terbentuk dalam ukuran yang besar sehingga tidak terlalu 
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berpengaruh. Dalam perhitungan anomali Bouguer dibutuhkan harga densitas 

rata-rata di daerah penelitian. Maka nilai densitas rata-rata di daerah tersebut 

harus di estimasi terlebih dahulu, adapun cara yang dapat digunakan untuk 

mengestimasi densitas rata-rata diantaranya yaitu: 

2. 3. 1 Metode Nettleton 

Pada metode ini densitas diestimasi dengan melihat perbandingan antara anomali 

Bouguer dengan penampang topografi. Anomali Bouguer pada suatu lintasan 

dengan beberapa estimasi densitas diplot terhadap topografi yang dilalui lintasan 

tersebut. Nilai densitas diperoleh apabila nilai anomali gayaberat yang dihasilkan 

tidak mempunyai korelasi atau terkecil dengan topografi di daerah tersebut 

(Gambar 2.6).  

 

Gambar 2.6 Estimasi Rapat Massa dengan Metode Nettleton [8]. 

2. 3. 2 Metode Parasnis 

Metode ini didasarkan pada persamaan anomali Bouguer dengan asumsi nilai 

anomali Bouguer sama dengan nol. Sehingga nilai densitas rata-rata didapatkan 

dari gradien persamaan garis linier hasil plot antara koreksi Bouguer dikurangi 

koreksi terrain (            ) sebagai sumbu X terhadap nilai Free Air 

Anomaly (FAA) sebagai sumbu Y  (Gambar 2.7) seperti berikut: 

                                               (2.18) 

                               )                           (2.19) 
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                    )                                        (2.20)  

atau 

                                                (2.21) 

 

Gambar 2.7 Ilustrasi Estimasi Densitas Metode Parasnis. 

2. 4 Analisis Spektral 

Analisis spektral dilakukan dalam pengolahan data gayaberat untuk mengestimasi 

atau memperkirakan lebar jendela (window) dan kedalaman anomali gayaberat 

yang terukur pada data. Analisis spektral ini menggunakan transformasi Fourier 

untuk mengubah fungsi dalam jarak atau waktu menjadi fungsi dalam bilangan 

gelombang atau frekuensi. Analisis Spektral diturunkan dari potensial gayaberat 

yang teramati pada suatu bidang horizontal dimana transformasi Fourier adalah 

sebagai berikut [11]: 

   )     (
 

 
)       (2.22)  

 (
 

 
)    

 | |      )

| |
                (2.23) 

keterangan:   

U = potensial gayaberat (Joule) 

  = konstanta gayaberat (Nm
2
/kg

2
) 

μ = anomali rapat massa (gr/cc) 

r = jarak (m) 

  = bilangan gelombang (rad/m) 
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Sehingga persamaan di atas menjadi: 

    )      
 | |      )

| |
     (2.24) 

Dari persamaan (2.20) transformasi Fourier anomali gayaberat jika diamati pada 

bidang horizontal adalah: 

     )      (
 

  

 

 
)       | |      )         (2.25) 

keterangan:  

   = anomali gayaberat (mGal) 

z0 = ketinggian titik amat (m)   

k = bilangan gelombang (rad/m) 

z = kedalaman benda anomali (m) 

Jika distribusi rapat massa bersifat acak dan tidak ada korelasi antara masing-

masing nilai gayaberat maka nilai anomali rapat masa dianggap satu. Sehingga 

transformasi Fourier anomali gayaberat menjadi:  

     | |      )     (2.26) 

dimana: 

A         = amplitudo (m) 

C  = konstanta 

Estimasi lebar jendela diperlukan dalam proses pemisahan anomali regional dan 

residual. Untuk mendapatkan lebar jendela spektral amplitudo, hasil transformasi 

Fourier dilogaritmakan sehingga menghasilkan grafik antara   dengan     yang 

linier dimana komponen k menjadi berbanding lurus dengan spektral amplitudo. 

     | |      )             (2.27)  

Persamaan di atas dapat dianalogikan sebagai persamaan garis lurus, dimana 

    sebagai sumbu y, | | sebagai sumbu x dan       ) sebagai kemiringan garis 

(gradien). Gradien ini menunjukkan rata-rata kedalaman bidang regional dan 
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residual pada setiap lintasan (Gambar 2.8). Berdasarkan batas antara anomali 

regional dan residual di dapatkan nilai    (bilangan gelombang cut off ) yang 

diambil sebagai penentu lebar jendela. Adapun hubungan panjang gelombang λ 

dengan bilangan gelombang   diperoleh dari persamaan berikut [11]: 

  
  

 
             (2.28) 

atau 

   
  

 
                                                       (2.29) 

sehingga lebar jendela dapat dirumuskan sebagai berikut:  

                                                       (2.30) 

   
  

     
                                                     (2.31) 

keterangan: 

  = lebar jendela 

  = bilangan gelombang (rad/m) 

   = bilangan gelombang cut off (rad/m) 

   = spasi grid (m) 

  = panjang gelombang (m) 

 

Gambar 2.8 Kurva Pemisahan Zona Regional, Zona Residual dan Zona Noise. 
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2. 5 Pemisahan Anomali Gayaberat Regional dan Residual 

Anomali gayaberat yang terukur merupakan gabungan dari berbagai sumber dan 

kedalaman anomali yang ada di bawah permukaan yakni regional maupun 

residual. Target event merupakan target yang akan diinterpretasi sehingga target 

event harus dipisahkan dari event lainnya. Jika target yang diinginkan adalah 

anomali residual maka event lainnya adalah noise dan regional. Pemisahan 

anomali residual dan regional dapat dilakukan dengan beberapa filter di antaranya 

yaitu: 

2.5.1 Moving Average 

Pemisahan anomali menggunakan metode ini dilakukan dengan merata-ratakan 

nilai anomali Bouguer menggunakan metode perata-rataan bergerak (moving 

average). Teknik pemisahan ini jika dianalisis dari spektrumnya menyerupai low 

pass filter, sehingga output dari proses ini adalah frekuensi rendah dari anomali 

Bouguer yang akan merepresentasikan kedalaman yang lebih dalam (regional). 

Sementara itu, anomali residual didapat dari selisih antara anomali Bouguer 

dengan anomali regional, dimana anomali residual mewakili target event yang 

lebih dangkal. Hasil pemisahan anomali regional dan residual berguna sebagai 

bahan untuk interpretasi kualitatif tentang kondisi bawah permukaan sebelum 

melakukan pemodelan struktur bawah permukaan (interpretasi kuantitatif). 

Persamaan moving average untuk kasus satu dimensi adalah sebagai berikut: 

       )  
      )       )         )

 
                                    (2.32)  

                                                                  (2.33) 

dimana: 

  = nomor stasiun 

  = lebar jendela 

      = nilai anomali regional (mGal) 

       = nilai anomali residual (mGal) 

   = nilai anomali Bouguer (mGal)  
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Sedangkan penerapan moving average untuk kasus dua dimensi, nilai     pada 

suatu titik dihitung dengan merata-ratakan semua nilai g dalam sebuah kotak 

persegi dengan titik pusatnya adalah titik yang nilai    -nya akan dihitung. 

Contoh penerapan moving average pada peta 2D dengan lebar jendela 5x5 sebagai 

berikut (Gambar 2.9):  

        
 

  
                             )            (2.34) 

 
Gambar 2.9 Penerapan Moving Average dengan Lebar Jendela 5 x 5. 

2.5.2 Second Vertical Derivative (SVD) 

Filter SVD ini digunakan untuk memunculkan efek dangkal dari pengaruh 

regionalnya [6]. Metode ini mampu untuk menunjukkan diskontinuitas struktur 

bawah permukaan seperti sesar atau patahan, intrusi maupun kontak batuan. 

Metode ini adalah turunan vertikal orde dua yang bersifat high pass filter. Metode 

ini diturunkan dari persamaan Laplace, dimana untuk anomali gayaberat di 

permukaan dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:   

            (2.35) 

Sehingga persamaan SVD diperoleh sebagai berikut: 

    

   
 

    

   
 

    

   
                             (2.36) 

    

   
  (

    

   
 

    

   
)                            (2.37) 
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Untuk data penampang atau 1D, persamaannya disederhanakan menjadi: 

    

     (
    

   )                                                      (2.38) 

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa SVD dari suatu anomali gaya berat 

permukaan sama dengan negatif dari turunan orde dua horizontalnya. Data 

anomali gayaberat di dalam grid teratur dapat menggunakan proses konvolusi 

untuk mendapatkan anomali SVD tersebut, atau dapat dituliskan menjadi:  

           )  ∫ ∫       )           )    
 

  

 

  
            (2.39) 

Terdapat beberapa operator filter SVD yaitu yang dihitung oleh Henderson dan 

Zeits (1949), Elkins (1951), dan Rosenbach (1952) yang ditunjukkan pada pada 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Berbagai Operatot Filter SVD. 

Henderson & Ziets (1949) 

0 0 -0,0838 0 0 

0 1 -2,6667 1 0 

-0,0838 -2,6667 17 -2,6667 -0,0838 

0 1 -2,6667 1 0 

0 0 -0,0838 0 0 

Elkins (1951) 

0 -0,0833 0 -0,0833 0 

-0,0833 -0,0667 -0,0334 -0,0667 -0,0833  

0 -0,0334 1,0668 -0,0334 0 

-0,0833 -0,0667 -0,0334 -0,0667 -0,0833  

0 -0,0833 0 -0,0833 0 

Rosenbach (1953) 

0 0,0416 0 0,0416 0 

0,0416 -0,3332 -0,75 -0,3332 0,0416 

0 -0,75 4 -0,75 0 

0,0416 -0,3332 -0,75 -0,3332 0,0416 

0 0,0416 0 0,0416 0 
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2. 6 Forward Modeling 2,5D  

Pemodelan gayaberat digunakan untuk mengkarakterisasi suatu kondisi geologi 

bawah permukaan berdasarkan variasi densitas batuan. Selain itu pemodelan juga 

dapat merepresentasikan hubungan matematik atau teoritik antara parameter 

model dengan respon model. Dalam metode gayaberat parameter model adalah 

densitas, jari-jari dan kedalaman bola dari permukaan bumi (geometri), sedangkan 

respon model adalah percepatan gravitasi yang ditimbulkan oleh bola tersebut di 

permukaan bumi [12]. Hasil pemodelan akan digunakan untuk interpretasi 

kuantitatif dalam metode gayaberat. Pemodelan pada penelitian ini dilakukan 

secara forward (pemodelan ke depan). Forward modeling merupakan proses 

perhitungan data secara teori yang akan teramati di permukaan bumi jika 

parameter model diketahui. Perhitungan data teoritis tersebut menggunakan 

persamaan matematik yang diturunkan dari konsep fisika yang mendasari 

fenomena yang ditinjau. Pada saat melakukan pemodelan, dicari model yang 

menghasilkan respon yang fit (cocok) dengan data pengamatan atau data 

lapangan. Sehingga diharapkan kondisi model tersebut dapat mewakili atau 

mendekati keadaan sebenarnya.  

Untuk memperoleh kecocokan antara data teoritis (respon model) dengan data 

lapangan dapat dilakukan proses coba-coba (trial and error) dengan mengubah-

ubah harga parameter model (Gambar 2.10). Dengan kata lain, istilah pemodelan 

ke depan tidak hanya mencakup perhitungan respon model tetapi juga proses 

coba-coba secara manual untuk memperoleh model yang memberikan respon 

yang cocok dengan data [12].   
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Gambar 2.10 Diagram Alir Forward Modeling [11]. 

Pemodelan ke depan untuk menghitung efek gayaberat model bawah permukaan 

dengan penampang berbentuk sembarang dapat diwakili oleh sebuah poligon 

berisi n dinyatakan sebagai integral garis sepanjang sisi-sisi poligon tersebut [13]. 

Poligon tersebut jika ditinjau dari arahnya dapat dibedakan menjadi: 

1. Model 2D adalah model yang bervariasi pada arah x, z dan tetap 

dengan panjang tak hingga pada arah y. 

2. Model 2,5D adalah model yang bervariasi pada arah x, z dan tetap 

dengan panjang tertentu pada arah y. 

3. Model 3D adalah model yang bervariasi pada arah x, y, dan z. 

 
Gambar 2.11 Geometri dari Benda 2,5D  [14]. 
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Pemodelan gayaberat 2,5D merupakan model 2D dengan penampang berhingga 

yang sama pada arah tegak lurus dengan bidang 2D-nya (Gambar 2.12). Model 

2,5D ditambahkan panjang strike benda ke kiri maupun ke kanan dari poligon 

pada xz dan didefinisikan sebagai y1 bernilai positif pada arah +y dan y2 bernilai 

positif pada arah –y. Sedangkan z bernilai positif ke bawah dan x merupakan 

lintasan pengamatan. Berikut merupakan persamaan medan gayaberat untuk 

benda 2,5D yang diturunkan dari potensial gayaberat [14]: 

                   (2.40) 

                  (2.41) 

                  (2.42) 

Persamaan ini menunjukkan bentuk turunan parsial pertama dari integral volume. 

   dipilih untuk penetuan efek gayaberat karena medan gayaberat terukur berarah 

vertikal, dimana persamaan (2.38) menjadi: 

       ∭
 

  
         )              (2.43) 

Panjang strike didefinisikan sebagai y1 bernilai positif pada arah +y dan y2 

bernilai positif pada arah –y, sehingga persamaan (2.39) menjadi: 

       ∬[         )          )          )]             (2.44) 

dimana: 

   √     
             (2.45) 

    √     
             (2.46) 

Selanjutnya persamaan (2.40) diintegralkan terhadap z yaitu: 

       ∫ [         )          )           )]  

    

  
  (2.47) 
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Gambar 2.12 Elemen Geometri yang Berkaitan dengan Efek Gayaberat dari Poligon 

dengan n-Sisi [14]. 

Intergral dari semua area poligon merupakan integral garis sepanjang sisi poligon 

dengan mengasusmsikan z sebagai fungsi dari x di setiap sisi poligon maka: 

                  (2.48) 

dimana: 

         
       

       
                  (2.49) 

Sehingga persamaan (2.43) menjadi: 

              )    (2.50) 

dimana: 

   ∮    [         )
 ]                (2.51) 

   ∮        √  
           ) )           (2.52) 

untuk          


