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Abstract 

The research geothermal area is closely related to the western Sumatera magmatic arc path, with the high standing terrain 

geothermal system model. The gravity method is used in this study to determine the geothermal system in the form of structure, 

caprock and reservoir rock which passes through two manifestations, Babakan Bogor hot water and Sempiang/Itam hot water. 

The contour density of residual anomaly contours result in a northwest-southeast and southwest-northeast trand structure 

lineage. High anomalies have anomalous source at a depth 500-1000 meters and low anomalies have anomalous source depth 

of 0-500 meters based on euler deconvolution. The results of geophysical modeling of forward modeling and inverse modeling 

show that the area of Babakan Bogor has a very large low anomaly due to the active fault of Sumatera and the northeast part 

of the study (Sempiang/Bukit Itam) there is a low anomaly due to the caldera that has been covered by Kaba volcanic products.  

Caprock identified at a depth of 500 meters is in altered pryroclactic flow rock unit with a density of 2 g/cc-2.3 g/cc. Reservoir 

rock identified at a depth of 1200 meters are in rock unit from pyroclastic flow and old Kaba lava that have undergone rock 

deformation and permeable francures with a density 2.4 g/cc-2.5 g/cc. 
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Abstrak 

Daerah panas bumi penelitian sangat erat kaitannya dengan jalur magmatic arc Sumatera bagian barat, dengan model sistem 

panas bumi high standing terrain. Metode gayaberat digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui sistem panas bumi 

berupa struktur, batuan penudung dan reservoir yang melewati dua manifestasi yaitu air panas Babakan Bogor dan air panas 

Sempiang/Itam. Kerapatan kontur anomali residual menghasilkan liniasi struktur berarah barat laut-tenggara, barat daya-timur 

laut. Anomali tinggi memiliki sumber anomali pada kedalaman 500-1000 meter dan anomali rendah memiliki kedalaman sumber 

anomali 0-500 meter berdasarkan dekonvolusi euler. Hasil pemodelan geofisika pemodelan kedepan dan pemodelan 

kebelakang menunjukkan bahwa daerah bagian Babakan Bogor terdapat anomali rendah yang sangat besar akibat dari sesar 

aktif Sumatera dan bagian daerah timur laut penelitian (Sempiang/Bukit Itam) terdapat anomali rendah akibat dari kaldera yang 

telah tertutupi oleh produk gunung Kaba. Caprock teridentifikasi pada kedalaman 500 meter berada pada satuan batuan aliran 

piroklastik yang telah teralterasi dengan densitas 2 g/cc-2.3 g/cc. Reservoir teridentifikasi pada kedalaman 1200 meter berada 

pada satuan batuan dari aliran piroklastik dan lava Kaba tua yang telah mengalami deformasi batuan dan rekahan yang bersifat 

permeabel dengan densitas 2.4 g/cc-2.5 g/cc. 

Kata Kunci: gayaberat, pemodelan kedepan, pemodelan kebelakang, dekonvolusi euler, panas bumi. 
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Pendahuluan 

Metode geofisika merupakan metode yang digunakan dalam 

tahap eksplorasi, salah satunya yaitu metode gayaberat. 

Metode gayaberat dapat menentukan struktur dan juga 

komponen bawah permukaan. Penelitian ini berada di 

daerah panas bumi Provinsi Bengkulu. Secara garis besar 

komplek gunungapi Kaba terbagi menjadi 2 bagian yaitu 

produk erupsi Kaba tua dan produk erupsi Kaba muda yang 

dikelilingi oleh oleh produk gunung lain. Daerah penelitian 

terdapat dua kelompok manifestasi yaitu Kelompok 

Sempiang/Bukit Itam pada daerah ini terdiri dari mata air 

panas, fumarol dan batuan alterasi. Disekitar fumarol 

terdapat mata air panas dengan temperatur 94,1o dengan pH 

4,20 dan debit 30 liter/detik (Kusnadi dkk, 2011). Manifestasi 

Babakan Bogor dibagi tiga bagian yaitu Babakan Bogor 1 

yaitu air panas keluar dari Breksi lava, mengalir ke sekitar 

sawah, oksida besi, tidak berwarna, tidak berbau, Babakan 

Bogor 2 yaitu air panas keluar dari Breksi Lava, mengalir ke 

sekitar sungai, oksida besi, tidak berwarna, tidak berbau. 

Pada penerapan metode gayaberat dapat memberikan 

dugaan perbedaan densitas batuan bawah permukaan yang 

membentuk suatu sistem panas bumi berupa Analisa 

struktur, batuan penudung dan batuan reservoir. Dimana 

dari hasil tersebut akan dilakukan interpretasi komponen 

sistem panas bumi yang terdapat di daerah penelitian. Data 

gayaberat daerah penelitian untuk memodelkan bawah 

permukaan dengan luas daerah penyelidikan sekitar16 x 24 

km2. 

Berdasarkan laporan (Gafoer dkk, 1992) stratigrafi daerah 

penelitian dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu urutan Tersier 

dan Kuarter. Lajur barisan membentuk rangkaian gunung api 

barisan yang membujur di sepanjang bagian barat dan sejajar 

dengan sumbu panjang pulau sumatera. Lajur tersebut 

merupakan daerah kegiatan magmatik selama tersier dan 

kuarter. Jenis batuan meliputi tuff dan breksi gunung api, 

lava dengan retas atau retas lempeng, sedikit sedimen dan 

terobosan pluton.  

Struktur geologi yang teridentifikasi di daerah penelitian 

yaitu Ring fracture berbentuk setengah lingkaran berada di 

sisi barat dan timur mengelilingi bentukan kawah Itam 

hingga kawah Kaba baru. Sesar dengan arah barat laut-

tenggara merupakan sesar yang berasosiasi dengan sesar 

Sumatera dengan jenis sesar mendatar sinistral. Sesar 

dengan arah barat daya-timur laut merupakan sesar antitetik 

dari Sumatera. 

 
Gambar 1. Peta Geologi daerah Penelitian, Bengkulu (Kusnadi dkk, 2011) 

 

Metodologi 

Data diperoleh dari Pusat Sumber Daya Mineral Batubara 

dan Panas Bumi (PSDMBP), data yang didapatkan berupa 

data pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan total 286 

titik ukur yang tersebar secara acak dengan interval 250 m 

sampai 500 m. Pengolahan data lapangan dilakukan untuk 

menghilangkan pengaruh – pengaruh yang mengganggu data 

lapangan sehingga menghasilkan data pengolahan tersebut 

berupa nilai Complete Bouguer Anomaly (CBA) yang didapat 

dari hasil koreksi-koreksi antara lain: koreksi pasang surut 

(tidal), koreksi apungan (drift), koreksi topografi, koreksi 

medan, latitude serta koreksi Bouguer. Untuk melakukan 

pemisahan tersebut dilakukan secara Radially Averaged 

Power Spectrum, sistem ini yaitu melakukan analisis 

spektrum secara fft2d keseluruhan peta Complete Bouguer 

Anomaly (CBA). Dari Radially Averaged Power Spectrum akan 

didapatkan parameter dalam melakukan filter butterworth 

yaitu cut off (bilangan gelombang), panjang gelombang dan 

kedalaman dari tiap anomali.  
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Metode dekonvolusi euler adalah penyelesaian sistem yang 

dapat digunakan untuk memperkirakan kedalaman dan 

posisi anomali gravitasi Dalam penjelasan (Reid dkk, 1990) 

bahwa Thompson (1982) menunjukkan hubungan 

homogenitas euler dapat dituliskan dalam bentuk 

persamaan berikut: 

(𝑥 − 𝑥𝑜)
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Dalam pemodelan gayaberat secara umum dibedakan 

ke dalam dua cara, yaitu pemodelan kedepan (forward 

modeling) dan pemodelan inversi (inverse modeling). Prinsip 

umum dari kedua pemodelan ini adalah meminimumkan 

selisih anomali perhitungan dengan anomali pengamatan, 

melalui metode kuadrat terkecil (least square), teknik 

matematika tertentu, baik linier atau non linier dan 

menerapkan batasan-batasan untuk mengurangi ambiguitas.  

Menurut (Blakely, 1995) dengan memberikan potensial 

gravitasi dari benda dua dimensi dimana kerapatan 

volumetric ρ (x,y). 

 

Gambar 2. Efek gayaberat polygon (Blakely, 1995) 

Pemodelan inversi sering disebut data fitting atau 

pencocokan data karena proses di dalamnya dicari 

parameter model yang menghasilkan respon yang cocok 

dengan data pengamatan menggunakan Dalam software 

yang digunakan yaitu Grablox (Pirttijarvi, 2008) 

menggunakan inversi non-linier dengan pendekatan linier 

yang menggabungkan dua metode yaitu inversi Singular 

Value Decomposition (SVD) dan inversi Occam. Singular 

Value Decomposition (SVD) adalah suatu metode 

pemfaktoran matriks yang berkaitan erat dengan nilai Pada 

matriks yang terbentuk bukanlah matriks persegi sehingga 

tidak dapat digunakan. Hal tersebut di karenakan 

determinan dari matriks koefisien tidak dapat dicari, 

sehingga inversnya tidak dapat ditentukan, selain itu tidak 

semua matriks persegi mempunyai invers. Untuk mengatasi 

kekurangan metode tersebut maka digunakan metode 

Singular Value Decomposition (SVD). Metode ini melibatkan 

pemfaktoran A menjadi tiga bagian ke dalam hasil kali U S VT. 

𝐴 = 𝑈 𝑆 𝑉𝑇 

Inversi metode Occam adalah salah satu metode inversi yang 

memanfaatkan tingkat kekerasan model (Constable dkk, 

1987). Metode occam inversion diterapkan dalam optimasi 

occam d, occam h, yang secara matematis ditulis sebagai 

berikut: 

U = ||∂m||
2

+ μ−1{||𝑊𝑑 − 𝑊𝐺𝑚||
2

− 𝑋2} 

 

Pemodelan geofisika yang dilakukan dengan menggunakan 

peta complete bouguer anomaly (CBA) dan diperlukan juga 

peta geologi sebagai pendukung dalam pembuatan 

pemodelan, untuk informasi nilai densitas batuan dengan 

menggunakan metode parasnis.  

 



 

 

Gambar 3. Flowchart Penelitian 

Hasil dan Pembahasan 

Complete Bouguer Anomaly merupakan hasil dari 

dilakukannya koreksi pada data gayaberat. Persamaan untuk 

mendapatkan nilai Complete Bouguer Anomaly sebagai 

berikut:  

𝐶𝐵𝐴 = 𝑔𝑜𝑏𝑠 − 𝑔𝜑 + 𝐹𝐴𝐶 − 𝐵𝐶 + 𝑇𝐶               (1) 

Dari hasil peta Complete Bouguer Anomaly (CBA) tersebut 

memiliki rentang nilai anomali menjadi tiga bagian yaitu 

rentang nilai anomali bouguer rendah dari 26.3 – 29.9 mgal, 

anomali bouguer sedang dari 30.3 – 36.1 mgal, anomali 

bouguer tinggi dari 36.5 – 43.8 mgal. 

 

Gambar 4. Peta Complete Bouguer Anomaly (CBA) daerah penelitian 

Garis berwarna biru vertikal menunjukkan batas regional 

dengan wavenumber sebesar 0.26 dan garis berwarna kuning 

vertikal merupakan batas residual dengan wavenumber 

sebesar 0.64 sedangkan yang tidak dibatasi oleh garis ke arah 

kanan dianggap noise. Dengan menggunakan persamaan  

panjang gelombang didapatkan sebesar 3846.15 m pada 

anomali regional dan 1562.5 m untuk anomali residual. 

 

Gambar 5. Radially Averaged Power Spectrum 

Untuk mengetahui kedalaman dari tiap anomali dengan 

menggunakan kedalaman. Nilai slope regional dan residual 

didapatkan dari hubungan ln power dengan bilangan 



 

 

gelombang, maka didapatkan nilai dari kedalaman pada 

regional 1880.31 m dan kedalaman residual sekitar 619 m. 

 

Gambar 6. Peta Anomali Regional 

Anomali regional memberikan liniasi kontur dengan pola 

struktur yang berarah sesuai dengan pola struktur geologi 

regional (barat laut - tenggara, barat daya - timur laut). Nilai 

dari anomali regional menunjukkan bahwa cenderung 

meninggi kearah selatan. Anomali tinggi terdapat dibagian 

barat daya (Babakan Bogor), selatan, dan tenggara (sekitar G. 

Malintang) dengan rentang anomali dari 36.511 – 43.811 

mgal, sedangkan anomali rendah terdapat pada bagian 

daerah utara (dekat G. Kaba), tengah, timur laut, barat laut 

dengan rentang nilai anomali sekitar 26.301 – 29.451 mgal, 

sisanya merupakan respon dari anomali menengah dengan 

rentang nilai antara 29,864 – 36.122 mgal. 

Anomali residual rendah dengan nilai < -0.547 mgal, tersebar 

dibagian tengah barat daya serta bagian timur laut. Anomali 

residual sedang antara nilai -0.547 – 0.211 mgal tersebar 

pada bagian manifestasi air panas sempiang dan kearah 

tenggara. Anomali residual tinggi dengan nilai > 0.211 mgal, 

tersebar dibagian ujung barat daya dan bagian tengah yang 

mengarah ke arah bukit Itam dimana terdapat manifestasi air 

panas Babakan Bogor dan air panas Sempiang/Itam. 

 

Gambar 7. Perkiraan liniasi struktur residual 

Berdasarkan hasil pada residual menunjukkan liniasi struktur 

mengarah pada barat laut – tenggara dan barat daya – timur 

laut dimana struktur tersebut dikontrol oleh struktur sesar 

Semangko pada arah barat laut – tenggara dan struktur lokal 

yang mengarah barat daya – timur laut. Dalam menentukan 

liniasi struktur pada peta residual yaitu dengan melihat 

kontur dari anomali positif dan negatif yang dihasilkan. 

Pada penelitian ini parameter yang digunakan yaitu 

structural index 1, max.% depth tolerance 15, window size 12, 

max dist.to accept 2000, survey elevation 1027.169 meter. 

 

Gambar 8. Overlay dekonvolusi euler dengan peta residual 

Dari hasil dekonvolusi yaitu pada daerah penelitian 

penyebab dari adanya struktur terkonsentrasi pada 



 

kedalaman kurang dari 1 km. Posisi dari hasil dekonvolusi 

euler pada derah penelitian lebih mengarah pada barat laut 

dan timur laut. 

 

Gambar 9. Gabungan penampang geologi dengan forward modeling Ap. 

Babakan Bogor – Ap. Sempiang/Itam 

Panjang lintasan Ap. Babakan Bogor – Ap. Sempiang/Itam 9.8 

Km dengan range densitas 2 g/cc – 2.8 g/cc dan kedalaman 3 

Km. Dari hasil pemodelan di atas menunjukkan bahwa dari 

respon anomali gayaberat dapat teridentifikasi  kaldera baru 

pada bagian timur laut daerah penelitian (bukit Itam) yang 

secara geologi di permukaan tidak terlihat dikarenakan 

tertutupi oleh produk gunung Kaba. Terdapat basement yang 

merupakan batuan sedimen dengan densitas 2.8 g/cc serta 

Lava Kaba Tua I (LKT 1) dengan densitas 2.75 g/cc, Lava Kaba 

Tua II (LKT 2) densitas 2.6 g/cc, Lava Kaba Tua III (LKT 3) 

dengan densitas 2.5 g/cc, Aliran Piroklastik Kaba Tua I (APKT 

1) densitas 2.4 g/cc, Aliran Piroklastik Kaba Tua II (APKT 2) 

densitas 2.3 g/cc, Aliran Piroklastik Kaba Tua III (APKT 3) 

densitas 2.2 g/cc, serta Aliran Piroklastik Kaba Muda (APKM) 

dengan densitas 2 g/cc, error forward modeling sebesar 

0.297%. 

 

Pemodelan inversi daerah penelitian dilakukan dengan 

menginversi peta complete bouguer anomaly yang dimana 

parameter yang digunakan antara lain densitas 2.53 g/cc 

berdasarkan estimasi densitas metode parasnis, kedalaman 

3 km berdasarkan hasil dari filter Butterworth, dengan 

dimensi 20x20x20 (8000 blok) dengan range densitas yang 

digunakan 2 g/cc – 2.8 g/cc. Inisial awal model inversi yaitu 

berupa kubus homogen dengan nilai densitas yang sudah 

ditentukan secara estimasi densitas batuan dalam penelitian 

ini yaitu estimasi parasnis. Resolusi inversi dalam satu kotak 

kubus yang dihasilkan yaitu arah X 0.64km, arah Y 0.53km 

dan arah Z 0.15km.  

 

Gambar 10. Input parameter inisial model inversi 

 

Gambar 11. Hasil Inversi software grablox (Display pada Oasis Montaj) 

Hasil dari inversi memiliki densitas tinggi hingga rendah 

dalam batasan range densitas yang telah ditentukan. 

Densitas tinggi mendominasi lapisan paling bawah dan mulai 

terlihat pada kedalaman 2.5 km dengan densitas sebesar 

2.65 g/cc – 2.8 g/cc. Untuk densitas sedang berada pada 

rentang 2.4 g/cc – 2.65 g/cc, mulai terlihat pada kedalaman 

0 m – 1.5 km dan nilai densitas rendah 2 g/cc – 2.4 g/cc 

terletak dibagian atas lapisan. Inversi ini dilakukan sebanyak 



 

 

5 kali optimasi dimana dilakukan secara ber-urutan dimulai 

dari optimasi ke base, optimasi ke density, optimasi occam d, 

optimasi height, dan optimasi occam h, dari semua optimasi 

menghasilkan error sebesar 0.67% data rms dan 0.17% 

model rms. Optimasi dilakukan pada base, density dan height 

menggunakan singular value decomposition (SVD), optimasi 

pada occam d dan occam h menggunakan metode occam 

inversion. 

 

Gambar 12. Validasi hasil inverse modelling dengan hasil forward modelling 

Validasi merupakan salah satu cara untuk mengontrol hasil 

inversi yang dilakukan dengan cara mencocokkan dengan 

hasil pemodelan kedepan (forward modeling). Hasil 

pemodelan inversi dikatakan benar apabila hasilnya mirip 

atau sama dengan forward modeling. Hasil inverse modeling 

dan forward modeling di atas secara umum mirip dilihat dari 

sebaran nilai densitas dari barat daya ke timur laut dan dari 

bawah ke atas, dimana terlihat bahwa densitas dari bawah 

ke atas yaitu besar ke kecil. Validasi struktur yang terdapat 

juga memiliki kesesuaian antara forward dan inverse 

modeling, struktur yang barada di sebelah barat daya yaitu 

sesar aktif dari sesar Sumatera sedangkan sesar di sebelah 

timur laut yaitu sesar akibat dari sesar local (vulkanik) yang 

terjadi pada daerah penelitian . Basement pada forward 

modeling telihat pada inversi pada kedalaman 2 Km. 

 

 

Gambar 13. Penampang inversi Barat – Timur 

Penampang model inversi slice barat – timur daerah 

penelitian terdapat manifestasi air panas Babakan Bogor. 

Komponen panas bumi yang teridentifikasi berupa struktur, 

reservoir dan caprock. Struktur yang terdapat merupakan 

yang mengontrol manifestasi air panas Babakan Bogor yaitu 

bagian struktur aktif sesar Sumatera dan struktur yang 

terdapat pada sebelah timur penampang merupakan sesar 

lokal daerah penelitian, reservoir terbentuk pada kedalaman 

sekitar 1.2 Km dengan densitas batuan 2.4 g/cc -2.5 g/cc  dan 

caprock pada kedalaman sekitar 0.5 Km dengan densitas 

batuan sekitar 2 g/cc -2.3 g/cc.  

 

Gambar 14. Penampang inversi selatan – utara 

Penampang slice inversi selatan – utara daerah penelitian 

terdapat manifestasi pada arah utara dekat dengan gunung 

Kaba yaitu manifestasi air panas Sempiang/Itam. Terdapat 

dua sesar pada penampang ini, sesar Sempiang merupakan 

sesar yang mengontrol manifestasi air panas Sempiang/Itam 

sampai ke permukaan, dan sesar yang berada di bagian 

selatan merupakan bagian dari sesar aktif Sumatera. Caprock 

teridentifikasi pada kedalaman 0.5 Km dengan densitas 2 

g/cc – 2.3 g/cc, reservoir teridentifikasi pada kedalaman 1.2 

Km dengan densitas batuan sekitar 2.4 g/cc – 2.5 g/cc. 



 

 

Gambar 15.  Penampang inversi barat daya – timur laut 

Penampang slice inversi barat daya – timur laut 

menunjukkan pada bagian barat daya dari penampang 

terdapat sesar yang merupakan bagian sesar aktif Sumatera 

dan pada bagian sebelah timur laut merupakan sesar lokal 

daerah penelitian. Caprock teridentifikasi pada kedalaman 

0.5 Km dengan densitas batuan sekitar 2 g/cc – 2.3 g/cc, 

reservoir teridentifikasi pada kedalaman 1.5 Km dengan 

densitas batuan 2.4 g/cc – 2.5 g/cc. penampang ini akan 

menjadi validasi hasil inversi ke forward modeling.  

Struktur yang teridentifikasi pada daerah penelitian adalah 

struktur yang ber-arah barat laut – tenggara yang merupakan 

arah dari sesar aktif Sumatera dan juga sesar yang ber-arah 

barat daya – timur laut yang merupakan antiletik dari sesar 

Sumatera. Berdasarkan arah liniasi struktur peta residual 

menunjukkan arah sesar sama dengan arah dari sesar 

Sumatera dan antiletik dari sesar Sumatera. Struktur yang 

diperkirakan pada hasil anomali residual di atas 

menunjukkan bahwa liniasi dan kerapatan kontur antara 

anomali tinggi dan rendah pada bagian utara, timur laut dan 

barat daya yang sangat tajam, menunjukkan bahwa pada 

daerah bagian utara terdapatnya struktur kaldera baru yang 

melingkupi mata air panas Sempiang/Itam yang mengarah ke 

gunung Kaba dan pada bagian barat daya menunjukkan 

adanya struktur. Liniasi yang diperkirakan selain pada bagian 

utara, timur laut dan barat daya diperkirakan sebagai sesar 

geologi yang berarah barat laut–tenggara, timur laut–barat 

daya. Liniasi tersebut tersebar di timur laut, tengah, selatan, 

barat, liniasi ini diperkirakan segmen dari sesar dan struktur 

aktif sesar Sumatera yang memanjang dari selatan hingga 

bagian utara pulau Sumatera serta juga sebagai pengontrol 

dari struktur sesar pada mata air panas Babakan Bogor.  

Dari hasil liniasi struktur berdasarkan peta residual serta 

kerapatan kontur antara anomali tinggi dan rendah, 

didukung dengan hasil dari dekonvolusi euler. Berdasarkan 

hasil yang telah diperoleh bahwa hasil dekonvolusi euler 

menunjukkan posisi dan kedalaman dari sumber anomali 

yang dihasilkan pada data gayaberat di lokasi penelitian 

dengan konsentrasi dekonvolusi pada bagian barat daya - 

timur laut. Dari peta di atas membuktikan bahwa 

dekonvolusi dapat menentukan posisi dan kedalaman dari 

penyebab suatu anomali di daerah penelitian. Pada posisi 

anomali tinggi yang terdapat pada peta anomali residual 

menunjukkan rentang kedalaman berkisar pada 500 meter 

hingga 1000 meter di bawah permukaan sedangkan pada 

posisi anomali rendah rentang kedalaman pada 0 meter 

hingga 500 meter. 

Berdasarkan hasil forward modeling dan inverse modeling 

bahwa pada daerah penelitian yang berfokus pada area 

manifestasi air panas Babakan Bogor (barat daya) dan 

manifestasi air panas Sempiang/Itam (timur laut) memiliki 

sistem panas bumi yang terbentuk dari adanya gunungapi 

Kaba dan terdapatnya jalur sesar aktif Sumatera pada lokasi 

penelitian. Struktur yang terdapat pada manifestasi air panas 

Babakan Bogor merupakan bagian sesar aktif Sumatera yang 

mengontrol fluida sampai kepermukaan sedangkan struktur 

yang terdapat pada manifestasi air panas Sempiang/Itam 

diakibatkan pada daerah tersebut terdapat kaldera baru hasil 

dari letusan gunung Kaba sehingga membentuk sesar – sesar 

lokal pada daerah penelitian.  Range densitas dan kedalaman 

pada kedua pemodelan yaitu 2 g/cc – 2.8 g/cc dan 3 Km. 

Basement yang terdapat merupakan batuan sedimen yang 

berfungsi sebagai penghantar panas dengan densitas 2.8 

g/cc.  

Diantara manifestasi air panas Babakan Bogor (barat daya) 

sampai manifestasi air panas Sempiang/Itam (timur laut) 

terbentuk sistem panas bumi yang menjadikan daerah 

penelitian mempunyai prospek geothermal. Komponen 

sistem panas bumi yang teridentifikasi pada pemodelan 

forward modeling dan inverse modeling ini yaitu terdapatnya 

batuan penudung pada kedalaman sekitar 0.5 Km terletak 

pada batuan Aliran Piroklastik Kaba Tua III hingga Aliran 

Piroklastik Kaba Tua I dikarenakan pada batuan ini memiliki 

sifat Impermeable dengan kandungan mineral lempung yang 

cukup tinggi di sekitar manifestasi air panas Sempiang. 

Batuan reservoir terdapat pada kedalaman sekitar 1.2 Km 

terdapat pada batuan Lava Kaba Tua II hingga Aliran 

Piroklastik Kaba Tua I karena pada lapisan ini telah 

mengalami deformasi dan berada pada zona hancuran akibat 

sesar yang terdapat pada daerah penelitian yang 

membentuk rekahan yang intensif serta sifatnya permeable. 



 

 

Fluida panas bumi yang terjadi pada daerah penelitian 

berasal dari deep water secara konveksi mengalir naik 

menuju permukaan melalui permeabilitas batuan atau 

rekahan batuan dan zona patahan, daerah penelitian 

merupakan daerah resapan yang luas berfungsi sebagai 

suplai masuknya air meteorik ke dalam akuifer dalam dimana 

akan terjadi proses pencampuran air reservoir dan air 

permukaan seperti yag terdapat pada manifestasi air panas 

Sempiang/Itam dan Babakan Bogor. Berdasarkan geologi 

daerah penelitian menunjukkan daerah upflow terdapat 

pada daerah Sempiang dan daerah outflow pada Babakan 

Bogor. 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

1. Hasil peta Complete bouguer anomaly terdapat 

anomali tinggi 36.5-43.8 mgal, anomali sedang 30.3-

36.1 mgal, anomali rendah 26.3-29.9 mgal. Hasil 

dari pengolahan data estimasi densitas sebesar 2.53 

g/cc, kedalaman regional 1880.31 meter, 

kedalaman residual 619 meter, arah liniasi sesar 

berdasarkan peta residual ber-arah barat laut – 

tenggara, barat daya – timur laut. Anomali tinggi 

terkonsentrasi pada sekitar manifestasi panas bumi 

serta anomali rendah menunjukkan daerah kaldera 

dan zona lemah akibat dari sesar aktif Sumatera.  

2. Sumber anomali pada daerah penelitian yaitu 

batuan andesit yang mengalami deformasi akibat 

dari kontrol sesar besar di sumatera dan gunung api 

vulkanik aktif dan kedalaman hasil dekonvolusi 

euler menunjukkan sumber anomali 0 – 1000 meter 

(kedalaman residual), yang terdapat pada batuan 

Aliran piroklastik dan Lava Kaba Tua 2 dan 3. 

3. Berdasarkan forward dan inverse modelling 

mengindetifikasi komponen – komponen sistem 

panas bumi berupa caprock pada kedalaman 0.5 

Km, reservoir pada kedalaman 1.2 Km serta struktur 

yang berfungsi sebagai tempat keluarnya 

manifestasi kepermukaan dan juga sebagai area 

discharge juga recharge, serta berdasarkan 

pemodelan data gayaberat dapat mengidentifikasi 

kaldera baru (Bukit Itam) pada area penelitian. 
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