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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pulau Timor merupakan hasil tumbukan antara dua lempeng besar yaitu 

lempengan kontinen Australia dan lempengan busur kepulauan Banda. Aktivitas 

tektonik tersebut mengakibatkan kondisi tatanan geologi yang terdapat di pulau 

Timor cukup kompleks [13]. Proses tektonik akibat dari penunjaman yang terjadi 

dari pergerakan bagian paling jauh dari lempengan kontinen Australia sampai 

pada zona subduksi di Utara Timor bertemu dengan busur kepulauan (Wetar, 

Atauro, Alor, Kisar), sehingga wilayah Timor mengalami pengangkatan, 

perlipatan, dan pensesaran.  

Berdasarkan data seismik dalam, zona konvergensi antara Australia dan Busur 

Luar Banda di Timor, [13] menunjukkan struktur-struktur yang terbentuk selama 

deformasi litosfer akibat benturan benua dan busur. Kerak benua Australia ditekuk 

ke utara membentuk lower lithospheric plate. Lalu di atasnya, upper lithospheric 

plate disusun oleh sedimen-sedimen tepi benua Australia dari lingkungan paparan 

benua yang sekarang tertekan di antara benua Australia di selatan dan Busur 

Banda di utara. Sedimen-sedimen tepian ini mulai diakresikan ke upper plate pada 

Miosen Akhir. Di palung Timor, di dekat sambungan antara dua lempeng itu, 

upper plate dipotong struktur-struktur yang miring ke utara yang ditafsirkan 

sebagai sesar-sesar naik di sistem prisma akresi yang terbentuk sejak datangnya 

paparan benua Australia di zona benturan pada sekitar 2.5 Ma. 

Survei geofisika dapat digunakan untuk menggambarkan struktur geologi bawah 

permukaan salah satunya adalah metode gaya berat. Metode gaya berat 

menggambarkan struktur geologi bawah permukaan berdasarkan variasi medan 

gravitasi bumi akibat perbedaan densitas secara lateral. Hasil survei ditampilkan 

dalam bentuk peta anomali Bouguer gaya berat. Akan tetapi penentuan struktur 

bawah permukaan berdasarkan interpretasi anomali gaya berat tidak memberikan 
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informasi secara langsung karena hanya ditandai dengan adanya batas kontak 

kontras densitas. Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail maka dilakukan 

analisis bukan hanya untuk peta anomali Bouguer, tetapi di lakukan juga pada 

peta anomali residual, anomaly gradient analysis, analisis spektrum dan 

pemodelan 2.5D gaya berat dengan tujuan mengidentifikasi batas-batas struktur 

geologi. 

Dengan melakukan penelitian menggunakan metode gaya berat diharapkan dapat 

diketahui struktur geologi bawah permukaan pulau Timor berdasarkan Second 

Vertical Derrivative (SVD), Improved Normalized Horizontal (INH), dan 

Forward Modelling (2.5D). Pemodelan akan dikaitkan dengan informasi geologi 

pada daerah penelitian, maka akan mendapatkan informasi struktur bawah 

permukaan di pulau Timor. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menentukan struktur geologi bawah permukaan dengan 

mengkorelasikan data hasil anomali gaya berat residual, anomali Second 

Vertical Derivative dan anomali Improved Normalized Horizontal? 

2. Bagamaina menganalisis hasil model 2.5D struktur geologi bawah permukaan 

lokasi penelitian? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin dibahas maka tujuan yang akan 

diketahui adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi struktur geologi bawah permukaan daerah penelitian berdasarkan 

data anomali gaya berat residual, anomali Second Vertical Derivative (SVD) 

dan anomali Improved Normalized Horizontal (INH). 

2. Mengetahui pola struktur geologi bawah permukaan berdasarkan pemodelan 

forward modeling 2.5D. 
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup atau batasan masalah yang didefinisikan dalam penelitian Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gaya berat 

dengan data gaya berat berupa data Complete Bouguer Anomaly (CBA) yang 

di akses dari website http://topex.ucsd.edu/cgibin/get_data.cgi. 

2. Membuat pemodelan forward modeling 2.5D dengan menggunakan data 

anomali residual, anomali Second Vertical Derivative (SVD) dan anomali 

Improved  Normalized Horizontal (INH) untuk mengetahui struktur geologi 

bawah permukaan lokasi penelitian. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagi berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TEORI DASAR 

Teori dasar membahas mengenai metode gaya berat yang berisi tentang konsep 

dasar, koreksi data gaya berat, analisis spektrum, moving average, second vertical 

derivative (SVD),  pemodelan dan patahan. 

BAB III TINJAUAN GEOLOGI  

Dalam tinjauan geologi membahas mengenai geologi regional, fisiografi, 

tektonostratigrafi, dan tektonik regional daerah penelitian. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian membahas mengenai diagram alir yang digunakan dan 

metode yang digunakan dalam penelitian mulai dari tahap pengolahan data sampai 

tahap interpretasi data. 

BAB V HASIL  

http://topex.ucsd.edu/cgibin/get_data.cgi
http://topex.ucsd.edu/cgibin/get_data.cgi
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Hasil dan pembahasan berisi tentang pengolahan data dan interpretasinya 

sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

BAB VI PENUTUP 

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari analisa 

yang telah dilakukan. 

 


