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BAB II 

TEORI DASAR 

 

 

2.1 Metode Gaya berat 

Metode gaya berat adalah salah satu metode eksplorasi geofisika yang didasarkan 

pada variasi medan gravitasi di permukaan bumi. Prinsip dasar gaya berat 

mengacu pada gaya tarik menarik antara benda satu dengan benda lainnya akibat 

massa benda keduanya. Penyebaran variasi rapat massa batuan kemudian dapat 

digunakan untuk menggambarkan adanya struktur geologi di bawah permukaan 

Bumi. 
 

Teori gravitasi didasarkan oleh Hukum Gravitasi Newton tentang gaya tarik 

menarik antara benda dengan massa tertentu [8] seperti Gambar 2.1. Hukum 

Gravitasi Newton yang menyatakan bahwa gaya tarik menarik antara dua buah 

benda adalah sebanding dengan massa kedua benda tersebut dan berbanding 

terbalik dengan jarak kuadrat antara pusat massa kedua benda tersebut. Hukum 

Gravitasi Newton dinyatakan dengan persamaan: 

   
     

  
 ̂ (2.1) 

Dimana F adalah Gaya tarik menarik (N), G adalah konstanta Gravitasi Universal 

(6,67 x 10
-11

 Nm
2
/kg

2
), m1 dan m2 adalah massa benda (kg), r adalah jarak antar 

pusat kedua buah benda (m), serta  ̂ adalah vector satuan yang arahnya dari m1 

dan m2.  

 

Gambar 2.1 Hukum Newton tentang gaya tarik-menarik antar dua benda 
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Percepatan gravitasi dari sebuah massa yang jatuh sebagai respon medan gaya 

berat digunakan untuk menggambarkan gaya berat [7]. Maka Hukum Gravitasi 

Newton dapat dikorelasikan dengan Hukum II Newton yang menyatakan bahwa 

sebuah gaya adalah hasil perkalian dari massa suatu benda dengan percepatan 

benda tersebut. Hukum II Newton mengenai gerak Newton, yaitu: 

      (2.2) 

Hukum II Newton dapat dikorelasikan dengan Hukum I Newton, sehingga dari 

persamaan (2.1) dan (2.2) didapatkan persamaan sebagai berikut: 

 
     

  
     (2.3) 

   
 

  
 (2.4) 

dimana satuan g adalah m/s
2
 dalam SI dan dalam sistem CGS adalah cm/s

2
, yang 

diberi nama gal sebagai penghargaan pada Galileo. Pada persamaan 2.4, dapat 

dilihat bahwa besarnya percepatan gravitasi g berbanding lurus dengan massa m, 

yaitu perkalian antara densitas ρ dengan volume benda, sehingga besarnya g yang 

terukur merupakan pencerminan dari densitas dan volume massa penyebabnya. 

Nilai percepatan gravitasi pada permukaan Bumi adalah sekitar 9,8 m/s
2 
[20]. 

2.2 Koreksi-Koreksi Pada Metode Gaya berat 

Dalam pengukuran metode gayaberat, besar percepatan gravitasi yang terukur 

disetiap permukaannya berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan bentuk Bumi yang 

tidak bulat melainkan berbentuk elipsoid. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

nilai percepatan gravitasi adalah posisi lintang, ketinggian, topografi, pasang surut 

dan variasi rapat massa atau densitas batuan di bawah permukaan. Oleh karena 

itu, hasil pengukuran metode gaya berat dilapangan harus dikoreksi terlebih 

dahulu untuk mereduksi gangguan (noise) yang ditimbulkan. Data pengukuran 

yang telah dilakukan koreksi akan disebut dengan anomali Bouguer [2], yang 

kemudian siap dilakukan pengolahan data lanjut dan dinterpretasi lebih lanjut 

untuk mendapatkan informasi bawah permukaan. Adapun koreksi-koreksi pada 

gaya berat, yaitu: 
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2.2.1 Koreksi Apungan (Drift Correction) 

Secara teoritis, nilai pengukuran gaya berat pada suatu titik dan diulang kembali 

pengukurannya di titik tersebut maka nilai pengukuran gaya berat yang 

seharusnya didapatkan adalah nilai gaya berat yang tetap atau konstan. Namun 

dalam kenyataannya nilainya akan berubah. Selain diakibatkan kondisi pasang 

surut, perubahan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh mekanisme alat. Kelelahan 

alat yang menyebabkan perubahan sifat elastisitas pegas pada gravimeter dan 

guncangan pegas alat gravimeter pada saat transportasi dapat mempengaruhi 

mekanisme alat. 

Menghilangkan efek tersebut dapat dilakukan dengan sistem pengukuran gaya 

berat dalam suatu rangkaian lintasan tertutup (loop), dengan cara melakukan 

pengukuran ulang pada base station (titik ikat pada tiap loop). Besarnya koreksi 

apungan (drift correction) dirumuskan sebagai berikut: 

   
     

      
(     ) 

(2.5) 

dimana:  

Dn = koreksi drift pada waktu pembacaan titik ikat 

ga = pembacaan harga gravitasi di titik awal 

gb = pembacaan harga gravitasi di titik akhir 

ta = waktu pembacaan di titik awal 

tb = waktu pembacaan di titik akhir 

tn = waktu pembacaan di titik pengamatan ke-n 

2.2.2 Koreksi Lintang (Lattitude Correction) 

Bentuk Bumi yang tidak sepenuhnya bulat sempurna (pepat di ekuator) dan 

berotasi pada porosnya menyebabkan sebaran massa bumi yang berbeda. Hal 

tersebut membuat adanya perbedaan nilai gravitasi karena pengaruh lintang yang 

ada di Bumi. Spheroidal referensi merupakan penggunaan suatu elipsoid sebagai 

pendekatan untuk muka Laut rata-rata (geoid) dengan menghiraukan efek benda 
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yang berada di atasnya. Sesuai dengan [2], secara teoritis spheroid referensi pada 

persamaan GRS (Geodetic Reference System) 1989, yaitu: 

 ( )           (                                 ) (2.6) 

Dimana: 

φ = sudut lintang 

g(φ) = gaya berat normal pada lintang (mGal) 

2.2.3 Koreksi Pasang Surut (Tide Correction) 

Percepatan gravitasi bumi di pengaruhi juga oleh benda-benda luar bumi secara 

berkala yang disebabkan oleh pengaruh gaya tarik yang dialami bumi. Bulan dan 

matahari memiliki pengaruh yang paling besar dibanding benda-benda langit 

lainnya karena faktor massa dan jaraknya dari bumi, sehingga benda langit 

lainnya dapat diabaikan. Untuk menghilangkan pengaruh dari benda di luar bumi, 

maka perlu dilakukan koreksi pasang surut bumi dengan persamaan [10]: 

     
   

 
{

  

   
(       )  

  

  
(            )

 
  

   
(        )

} 

(2.7) 

dimana: 

p = sudut zenith bulan 

q = sudut zenith matahari 

M  = massa bulan 

S = massa matahari 

d = jarak antara pusat bumi dan bulan 

D = jarak antara pusat bumi dan matahari 

  = konstanta gravitasi Newton 

r = jarak pengukuran dari pusat bumi 
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2.2.4 Koreksi Udara Bebas (Free Air Correction) 

Nilai percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua massa. 

Sehingga perbedaan ketinggian maupun kedalaman di setiap titik pengukuran 

terhadap bidang datum (Mean Sea Level) akan mempengaruhi magnitude dari data 

percepatan gravitasi yang tercatat di stasiun pengukuran tersebut. Perhitungan 

koreksi udara bebas ini bertujuan untuk mereduksi pengaruh elevasi (ketinggian) 

dan kedalaman titik pengukuran terhadap data yang di akuisisi. 

Dengan menganggap Bumi adalah sebuah ellipsoid dengan massa terkonsentrasi 

pada pusatnya, nilai gaya berat pada bidang datum adalah: 

    
 

   
(2.8) 

Sedangkan nilai gaya berat pada stasiun dengan elevasi h (meter) di atas bidang 

datum adalah: 

    
 

(   ) 
      

   

  
 

(2.9) 

Perbedaan nilai gaya berat antara yang terletak di bidang datum dengan yang 

terletak dengan elevasi h (meter) adalah koreksi udara bebas diberikan pada 

persamaan [12]: 

          (
    

 
) 

(2.10) 

dimana: 

R = 6.37 x 10
6
 m 

g = 9817854.5 mGal 

Besarnya koreksi udara bebas jika ketinggian bertambah 1 meter adalah: 

  

  
                    

(2.11) 

Koreksi udara bebas di darat dengan asumsi bahwa bumi adalah ellipsoid 

diberikan oleh persamaan: 
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             (2.12) 

dimana: 

h = ketinggian stasiun pengukuran (meter) 

Persamaan 2.12 didasarkan atas penyesuaian kedalaman sehingga terjadi 

peningkatan nilai Δg karena pergerakan turun gravimeter ke dasar laut dengan 

jarak yang sama dengan kedalaman laut. Dengan g0 = 9,81785 x 10
5
 mGal dan R 

= 6,371 x 10
6
 m, sehingga besarnya anomali pada posisi tersebut menjadi:  

                 (2.13) 

 

Gambar 2.2 Koreksi udara bebas terhadap gaya berat [21] 

2.2.5 Koreksi Bouguer (Bouguer Correction) 

Pada koreksi udara bebas belum diperhitungkan adanya efek tarikan dari massa 

yang berada di antara bidang datum dan stasiun pengukuran itu sendiri, dimana 

untuk pengukuran di darat efek tarikan dari massa tersebut menyebabkan 

peningkatan nilai Δg. Koreksi Bouguer berfungsi untuk mereduksi pengaruh efek 

tarikan dari suatu massa yang diberikan oleh persamaan: 

               (2.14) 

dimana: 

h = ketinggian stasiun pengukuran (meter) 

ρ = densitas batuan rata-rata 



11 

 

 

Gambar 2.3 Koreksi Bouguer terhadap data gaya berat [21] 

2.2.6 Koreksi Medan (Terrain Correction) 

Pada koreksi medan nilai koreksi Bouguer dikoreksi dengan mengasumsikan 

terdapat suatu efek topografi permukaan yang relatif kasar dengan perbedaan 

elevasi yang besar, seperti permukaan atau lembah di sekitar titik pengukuran. 

Metode grafis yang dapat digunakan untuk menghitung koreksi medan adalah 

Hammer Chart. 

 

Gambar 2.4 Koreksi medan (terrain correction) terhadap data gaya berat [21] 

Piringan melingkar (circular disk) pada Gambar 2.5 dan sebuah persamaan untuk 

digunakan menyatakan daya tarik gaya berat yang terjadi di titik tengah piringan 

tersebut, yaitu: 

      (     √     ) (2.15) 
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dimana: 

R = radius piringan 

ρ = densitas piringan 

H = ketebalan piringan 

 

Gambar 2.5 Piringan melingkar sebagai dasar untuk perhitungan koreksi medan [14] 

Kemudian persamaan 2.16 digunakan untuk menentukan nilai gaya berat yang 

terjadi pada cincin silindris melingkar seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.6. 

Efek gravitasi dari setiap kompartemen diperoleh dengan menggunakan 

persamaan (dalam satuan meter): 

    
    

 
(     ) (√      )  (√      ) 

(2.16) 

dimana: 

n = jumlah kompartemen dalam zona tersebut 

z = elevasi rata-rata kompartemen dan titik pengukuran 

rL =  radius luar 

rD  = radius dalam 

ρ  = densitas batuan rata-rata 
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Gambar 2.6 Cincin silindris melingkar yang terbagi menjadi 8 [14] 

2.3 Anomali Bouguer (Bouguer Anomaly) 

Anomali Bouguer (dinamai oleh Pierre Bouguer) pada metode gaya berat 

disebabkan oleh benda anomali baik yang berada dekat dengan permukaan 

maupun yang jauh dari permukaan bumi. Anomali Bouguer merupakan selisih 

antara harga gravitasi pengamatan (gobs) dengan harga gravitasi teoritis (gn) yang 

didefinisikan pada titik pengamatan bukan pada bidang referensi, baik ellipsoid 

maupun muka laut rata-rata. Selisih tersebut merefleksikan variasi rapat massa 

yang terdapat pada suatu daerah dengan daerah sekelilingnya ke arah lateral 

maupun ke arah vertikal. 

Setelah dilakukan koreksi terhadap percepatan gaya berat hasil pengukuran maka 

akan diperoleh persamaan anomali percepatan gaya berat [2], yaitu: 

1. Anomali Bouguer Sederhana atau Simple Bouguer Anomaly (SBA) 

           ( )         (2.17) 

2. Anomali Bouguer Lengkap atau Complete Bouguer Anomaly (CBA) 

           (2.18) 

dengan: 

SBA = simple bouguer anomaly 

CBA = complete bouguer anomaly 

gobs = harga gravitasi pengamatan 

gn = harga gravitasi teoritis 

FAC = koreksi udara bebas 
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BC = koreksi bouguer 

TC = koreksi medan 

2.4 Analisis Spektrum (Spektrum Analysis) 

Analisis spektrum digunakan Transformasi Fourier untuk mengubah fungsi dalam 

jarak atau waktu menjadi fungsi dalam bilangan gelombang atau frekuensi [2]. 

Analisis spektrum dilakukan untuk mengestimasi lebar jendela (window) serta 

kedalaman anomali gaya berat dengan cara mentrasformasi Fourier lintasan yang 

telah ditentukan pada kontur Complete Bouguer Anomaly (CBA). Hasil dari 

transformasi Fourier akan berupa spektrum amplitudo dan spektrum fasa sehingga 

dapat memperkirakan kedalaman dengan mengestimasi nilai bilangan gelombang 

(k) dan amplitudo (A) yang dapat digunakan untuk menghitung lebar jendela filter 

yang selanjutnya dijadikan sebagai input data dalam proses filtering pemisahan 

anomali regional dan anomali residual. Spektrum dari potensial gaya berat yang 

teramati diturunkan pada suatu bidang horizontal [2]. 

 ( )      (
 

 
) dan   (

 

 
)    

    (     )

   
 

(2.19) 

Dari kedua persamaan diatas maka diperoleh: 

 ( )       
    (     )

   
 

(2.20) 

Sehingga transformasi Fourier anomali gaya berat pada bidang horizontal yang 

diamati, dinyatakan dalam persamaan: 

 (  )      (
 

  

 

 
)           (     ) 

(2.21) 

dimana: 

gz = anomali gaya berat 

k = bilangan gelombang 

z0 = ketinggian titik amat 

z1 = ketinggian benda anomali 
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Jika disribusi densitas bersifat random dan tidak ada korelasi antara masing-

masing nilai gaya berat, maka μ = 1, sehingga hasil transformasi Fourier anomali 

gaya berat menjadi: 

       (     ) (2.22) 

dimana: 

A = amplitudo  

C = konstanta 

k = bilangan gelombang 

z0 – z1 = kedalaman 

Untuk mendapatkan estimasi lebar jendela yang optimal maka dilakukan dengan 

cara menghitung logaritma spektrum amplitudo yang dihasilkan dari transformasi 

Fourier sehingga memberikan hasil persamaan garis lurus antara spektrum 

amplitudo (ln A) dan bilangan gelombang (k). 

              (     ) (2.23) 

     (     )            (2.24) 

Berdasarkan persamaan garis lurus y = mx + c, maka persamaan (2.24) 

didefinisikan bahwa ln A sebagai sumbu y, |k| sebagai sumbu x ,dan (z0 – z1) 

sebagai kemiringan garis (gradien). Nilai kemiringan garis (gradien) merupakan 

kedalaman benda anomali dari grafik hubugan antara ln A dan k. |k| sebagai 

sumbu x didefinisikan sebagai bilangan gelombang sampling yang diperoleh dari 

persamaan [2]: 

   
  

 
         

  

 
 

(2.25) 

Maka didapatkan estimasi lebar jendela (n) dengan rumus yaitu: 

   
 

  
  

  

    
 

(2.26) 
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Gambar 2.7 Ilustrasi kurva lnA terhadap bilangan gelombang (k) analisis spektral [2] 

Pada Gambar 2.7 dapat dilihat bahwa terdapat tiga trend yang mewakili zona 

regional, residual dan noise. Nilai gradien linier zona regional digunakan untuk 

estimasi kedalaman regional dan nilai gradien linier lurus zona residual digunakan 

untuk estimasi kedalaman residual. 

2.5 Filter Moving Average 

Metode moving average merupakan perata-rataan bergerak data anomali gaya 

berat yang akan menghasilkan output berupa anomali regional dan anomali 

residual. Anomali residual diperoleh dari selisih anomali Bouguer dengan anomali 

regional. Proses filter moving average secara matematis dituliskan dalam 

persamaan: 

   ( )   
  (   )      ( )      (   )

 
 

(2.27) 

Dimana: Δgr adalah anomali regional, i adalah nomor stasiun, N adalah lebar 

jendela. Sedangkan, penerapan moving average pada peta dua dimensi 

diperlihatkan pada Gambar 2.28, dimana harga ΔgR pada suatu titik dapat 

dihitung dengan merata-ratakan semua nilai ΔgB di dalam sebuah kotak persegi 

dengan titik pusat adalah titik yang akan dihitung harga Rg . Contoh aplikasi 

perata-rataan bergerak dalam jendela 5x5 pada data dua dimensi diberikan pada 

persamaan: 

       
 

  
[(   )  (   )    (    )] 

(2.28) 
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Gambar 2.8 Skema moving average jendela 5x5 [14] 

2.6 Second Vertical Derivative (SVD) 

Second Vertical Derivative (SVD) dilakukan untuk memunculkan efek dangkal 

atau residual dari pengaruh regional dan untuk menentukan batas-batas struktur 

yang ada di daerah penelitian. Secara teoritis metode ini diturunkan dari 

persamaan Laplace’s [20].  

        (2.29) 

     
  (  )

   
 

  (  )

   
 

  (  )

   
 

(2.30) 

 Sehingga persamaannya menjadi: 

  (  )

   
 

  (  )

   
 

  (  )

   
   

(2.31) 

  (  )

   
  [

  (  )

   
 

  (  )

   
] 

(2.32) 

Untuk data 1D (data penampang) dengan nilai y tetap maka persamaannya 

dituliskan sebagai berikut: 

  (  )

   
  [

  (  )

   
] 

(2.33) 
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Dari persamaan-persamaan diatas dapat diketahui bahwa second vertical 

derivative dari suatu anomali gaya berat permukaan adalah sama dengan negatif 

dari second horizontal derivative (SHD). Dalam pemisahan anomali 

menggunakan metode SVD, terdapat beberapa operator yang sudah dihitung oleh 

[3] ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Operator Elkins filter SVD [3] 

 

Second Vertical Derivative digunakan untuk memunculkan sifat-sifat anomali 

yang bersifat lokal/dangkal yang ditujukkan untuk mengetahui diskontinuitas dari 

suatu struktur bawah permukaan, khususnya patahan. 

2.7 Improved Normalized Horizontal (INH) 

Ada beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi suatu tepian akibat 

struktur sesar atau batas struktur geologi. Metode ini merupakan high-pass filter 

berdasarkan turunan horizontal dan vertikal dari anomali gravitasi. Horizontal 

Derivative (HD) ini memaksimalkan setiap perubahan densitas yang terjadi secara 

tiba-tiba dan dapat di rumuskan dengan [9]: 
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    √(
  

  
)
 

  (
  

  
)
 

 

(2.34) 

Dimana (∂g / ∂x) dan (∂g / ∂y) adalah turunan anomali gravitasi berdasarkan 

koordinat dengan arah x dan y. Anomali yang dihasilkan memiliki ketelitian 

terhadap struktur yang dangkal maupun yang dalam, dengan mengurangi 

pengaruh dari noise yang menghasilkan amplitudo horizontal derivative pada 

suatu daerah penelitian. 

Improved Normalized Horizontal (INH) filter ini ditemukan atas usulan [9], yang 

mana filter pendeteksi tepian ini dikembangkan melalui Normalized Horizontal 

Tilt Angle (TDX) oleh [9],  dengan rumus sebagai berikut: 

          √
(
  
  

)
 

  (
  
  

)
 

   (
  
  

)
  

(2.35) 

Dengan p adalah nilai konstanta positif yang ditentukan oleh interpreter. Secara 

umum, nilai p merupakan hasil dari sepersepuluh atau seperdua puluh nilai 

maksimum turunan horizontal total [9]. Nilai p tersebut dapat dapat dilakukan 

dengan metode trial and error (coba-coba). 

2.8 Forward Modeling 

Dalam geofisika, model dan parameter model digunakan untuk mengkarakterisasi 

suatu kondisi geologi bawah permukaan. Pemodelan merupakan proses estimasi 

model dan parameter model berdasarkan data yang diamati di permukaan bumi 

[4]. Forward modeling (pemodelan ke depan) adalah suatu metode interpretasi 

gaya berat dengan cara memperkirakan densitas bawah permukaan dengan 

membuat terlebih dahulu model geologi bawah permukaan [19]. Prinsip umum 

dari pemodelan kedepan adalah meminimumkan selisih anomali pengamatan 

untuk mengurangi ambiguitas.  
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Forward modeling untuk menghitung efek gaya berat model benda bawah 

permukaan dengan penampang berbentuk sembarangan yang dapat mewakili oleh 

suatu poligon berisi n dinyatakan sebagai integral garis sepanjang sisi-sisi 

poligon. Untuk komponen vertikal dinyatakan dalam persamaan [19]: 

      ∮     
(2.36) 

Integral garis tertutup dalam persamaan (2.34) dalam komponen vertikal 

   dapat dinyatakan sebagai jumlah integral garis tiap sisinya, persamaan tersebut 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

      ∑  

 

   

 
(2.37) 

   diberikan oleh persamaan berikut: 

                   [(       )

            {
      (            )

        (              )
}] 

(2.38) 

Pada saat melakukan interpretasi, dicari model yang menghasilkan respon yang 

cocok dengan data pengamatan, sehingga diharapkan kondisi model yang telah 

dibuat dapat mewakili atau mendekati kondisi bawah permukaan yang 

sebenarnya. Untuk memperoleh kesesuaian antara data teoritis (respon model) 

dengan data lapangan dilakukan dengan cara coba-coba atau trial and error. Trial 

and error dalam permodelan dimaksudkan dengan cara mengubah-ubah harga 

parameter model. 

2.9 Patahan 

2.9.1 Normal Fault 

Normal Fault merupakan patahan yang arah gerak blok batuannya mengkuti arah 

gaya berat, yaitu ke bawah sepanjang bidang patahan seperti pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9 Normal fault [11] 

2.9.2 Reverse Fault 

Reverse Fault merupakan patahan yang arah gerak blok batuannya berlawanan 

dengan arah gerak normal fault, yaitu mengarah ke atas seperti pada Gambar 

2.10. 

 

Gambar 2.10 Reverse fault [11] 

2.9.3 Strike-slip Fault 

Strike-slip Fault merupakan patahan yang arah gerak blok batuannya mendatar 

sepanjang bidang patahan seperti pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11 Strike-slip Fault [11] 
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2.9.4 Oblique-slip Fault 

Oblique-slip Fault merupakan patahan yang arah gerak blok batuannya saling 

menjauhi dalam arah mendatar atau arah lain, sehingga membentuk jurang yang 

lebar seperti pada Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Oblique-slip Fault [11] 

2.9.5 Rotation Fault 

Rotation Fault merupakan patahan yang arah gerak blok batuannya memutar 

bidang patahan seperti pada Gambar 2.13. 

 

Gambar 2.13 Rotation Fault [11] 


