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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Geologi Regional 

East Maui atau Haleakala Volcano membentuk dome seperti perisai dari basal 

olivin pada tiga zona rift. Basal diletakkan dalam kondisi yang sangat fluid karena 

sangat vesikuler pahoehoe dan aliran aa yang memiliki ketebalan sekitar 15 feet. 

Endapan vitric tuff jarang ditemukan di semua eksposur tetapi mungkin lebih 

banyak yang terkubur di dekat zona rift. Dome mencapai ketinggian sekitar 8.500 

feet. Batuan yang tertua di East Maui ialah Honomanu Volcanic Series. 

 

Beberapa lembah dipenuhi oleh aliran lava yang menggusur aliran sungai secara 

lateral. Yang lainnya hanya terisi sebagian dan segera digali kembali oleh sungai 

dan dipotong lebih dalam. Periode ini memuncak dengan penggalian ngarai besar 

Keanae, Waihoi, Kipahulu, dan Kaupo. Aliran tersebut menggerogoti sebagian 

besar bagian timur punggungan puncak. Aliran mata air mengalir ke laut di 

dalamnya, disuplai oleh air di sistem dike yang mendasari zona retakan dan telah 

dieskpos oleh erosi yang dalam. Ngarai-ngarai yang lebih kecil, yang sekarang tidak 

bernama dan dilenyapkan oleh aliran-aliran selanjutnya juga membuat lereng 

bergelombang. 

 

Umur batuan tidak pasti. Dome besar mungkin mulai meletus di atas permukaan 

laut pada masa Pliosen. Diperkirakan bahwa rangkaian gunung berapi Kula 

kemungkinan berumur awal dan tengah Pleistosen. Rangkaian gunung berapi Hana 

jelas masih muda dan meletus pada akhir zaman Pleistosen dan akhir-akhir ini. 

Basalt Honomanu sangat permeabel dan menghasilkan banyak pasokan air ke 

sumur. Andesit dari seri Kula kurang permeabel dan di tempat basah biasanya 

mengandung air yang hinggap di tanah interstratifikasi, konglomerat, atau ash. 

Endapan ash kasar yang tebal membawa sejumlah kecil air pada beberapa lapisan 

halus selingan yang lapuk dan dipadatkan. Konglomerat memasok beberapa mata 
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air tetapi banyak tempat disortir terlalu buruk untuk menghasilkan air dengan bebas 

dan lebih berharga sebagai formasi perch daripada sebagai akuifer. Kerikil lepas 

adalah yang terbaik dan lanau adalah yang terburuk dari akuifer sedimen. Daerah 

penelitian ini berada di East Maui (Gambar 2.1). 

 

 
Gambar 2.1 Peta Geologi Maui, Hawaii, USA (Dimodifikasi dari Stearns H.T., 1942) 

 

2.2 Geomorfologi 

Gunung berapi East Maui terakhir meletus sekitar 200 tahun yang lalu dan memiliki 

puncak besar yang disebut kawah Haleakala, yang sebagian besar berasal dari erosi. 

Erosi tersebut menuju ke arah Keanae dan Kaupo Valleys. Lembah tersebut 

dipenuhi lava dan terkikis sedikit di luar puncaknya karena disuplai oleh mata air 

di dike kompleks. Aktivitas vulkanik menghasilkan sederet cinder cone di 

sepanjang dike kompleks atau rift zone yang melintasi lembah-lembah tersebut. 
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Maui terdiri dari aliran lava dari gunung berapi Haleakala dan sedimen tanah. 

Lapisan lava turun sekitar 12° di puncak Haleakala secara horizontal di isthmus.  

 

Sebagian besar isthmus ditutupi dengan aluvium, terutama diendapkan oleh sungai 

dari West Maui. Aliran di East dan West Maui deras dan mengalir pada kemiringan 

yang curam. Ketika aliran mencapai isthmus, kecepatan menurun dan menjatuhkan 

sebagian besar sedimennya. Sebagian besar air tersebut hilang di bebatuan 

permeabel. Strip dari bukit pasir berkapur yang sangat permeabel yang 

membentang dari Kahului ke Kihei telah menambah ketinggian isthmus dan 

meningkatkan kehilangan aliran sungai yang melewatinya. Fosil laut di lubang uji 

107 menunjukkan bahwa laut juga menyumbang sedimen.  

 

East Maui memiliki tiga bentangan pantai yang berbatu di tepi laut, yang terpanjang 

dan tertinggi dimulai di Paia dan perlahan-lahan bertambah tinggi hingga 500 kaki 

di daerah Keanae dan berhenti di Nahiku karena penguburan oleh lava yang lebih 

muda, tetapi keberadaannya di bawah lava ini ditunjukan dengan kemiringan sekitar 

1 mil ke pedalaman sampai ke Hana. Semua lembah besar di East Maui 

terkontaminasi oleh erosi selama pengisiannya dengan Hana lava. Penurunan 

kekuatan erosif diakibatkan oleh penguburan mata air di kepala ngarai dan 

permeabilitas tinggi dari lava baru. 

 

Efek geomorfis dari aliran lava yang mengisi ngarai besar, erosi berlanjut di semua 

lembah besar di East Maui selama pengisian dengan Hana lava. Penurunan 

kekuatan erosif diakibatkan oleh penguburan mata air di kepala ngarai dan 

permeabilitas tinggi dari lava baru. Jumlah intrupsi pada pemotongan lembah 

ditentukan oleh jumlah aliran lava dan kedalaman erosi dengan interval waktu 

diantaranya. Efek pengisian basal yang curam, pendek, box-headed di sebuah 

gunung berapi cukup berbeda dari ngarai yang mengisi Continental Valley. 
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2.3 Stratigrafi 

Batuan vulkanik East Maui terdiri dari semua aliran lava batuan intrusif, batuan 

piroklastik, breksi, dan tanah selingan di East Maui. Sumbernya berasal dari 

gunung berapi Haleakala. Batuan tersebut telah terbagi menjadi tiga seri. Lava dari 

seri bawah yaitu seri Honomanu dipisahkan dari lava seri tengah yaitu seri Kula 

oleh perbedaan petrologi. Kontak ditandai di beberapa tempat dengan tanah merah 

tipis, tetapi di banyak tempat terdapat fase petrologi transisi, dan penempatan 

batuan yang benar di zona transisi ini, yang tebalnya 50 - 200 feet, tidak selalu dapat 

dilakukan dengan pasti.  Berikut seri vulkanik yang ada di East Maui: 

1. Honomanu Volcanic Series 

Basal Honomanu berada di lereng timur laut di lembah Honomanu. Aliran 

Honomanu membawa fenokris olivin dan atau feldspar. Pada ketinggian 1.100 feet 

di Manawainui Canyon sebelah timur Kaupo, hamparan pahoehoe porfiritik 

setinggi 60 feet mengandung konsentrat kristal olivin dan piroksen ¼ - ½ inci. Dike 

dari usia Honomanu tidak mudah dibedakan di lapangan dari yang lebih tua. 

Sebagian besar singkapan basal Honomanu jauh dari celah. Dike tersebut memiliki 

lebar 1-4 feet dan umumnya membawa olivin, beberapa mengandung fenokris 

feldspar saja atau keduanya.  

2. Kula Volcanic Series 

Kula lava sebagian besar berwarna abu-abu pekat aphanitik hingga steel blue tipe 

andesit mengalir dengan lapisan clinker yang tebal. Mereka umumnya lebih tebal 

dan lebih sempit dari basal Honomanu. Ciri-ciri ini menghasilkan terranes yang 

kasar dan menyebabkan perlapisan lentikuler, yang kurang terlihat di basal 

Honomanu. Banyaknya unconformity erosi dan lapisan tanah interstratifikasi 

menunjukkan bahwa Kula lava bagian atas terakumulasi dalam fase memudarnya 

gunung berapi ketika interval waktu antar aliran semakin lama. Konglomerat 

merupakan bagian kecil dari formasi Kula, tetapi penting karena konglomerat 

menunjukkan channels sungai yang terkubur, banyak di antaranya membawa air. 

Konglomerat selalu terletak di dasar lembah yang dipenuhi lava.  Kula lava secara 

keseluruhan jauh lebih permeabel dibandingkan basal Honomanu.  

3. Hana Volcanic Series 
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Rangkaian gunung berapi Hana mencakup tiga wilayah berbeda, ujung timur, ujung 

barat daya, dan summit depression. Zona rift yang melintasi kepala Lembah Keanae 

dan Kaupo adalah tempat terjadinya banyak letusan. Volume Hana lava dari zona 

rift timur kemungkinan melebihi barat daya. Lantai lava lembah Kaupo, Kipahulu, 

dan Waihoi muncul volume rift dari zona rift timur yang memanjang dari kepala 

lembah Kaupo ke arah timur melintasi kepala dua lembah lainnya.  

 

Lava yang ada pada zaman Hana ialah aa, tetapi beberapa aliran pahoehoe juga 

ditemukan, terutama di dekat vent tempat lava tipis dan sangat vesikuler biasa 

terjadi. Komposisi lava bervariasi dari porfiri augit olivin ultrabasa hingga andesit 

aphanitik, tetapi basal olivin ialah yang paling umum. Beberapa dike muncul di 

kerucut yang dipotong oleh Halla dan Hamon. Banyak dike yang masuk zona cast 

dan rift barat daya di zaman Hana, seperti yang ditunjukkan oleh banyak celah 

dibatasi oleh spatter di dekat puncak (Stearns dan Macdonald, 1942).   

 

2.4 Konsep Dasar Gayaberat 

Metode gayaberat merupakan salah satu metode yang digunakan pada survei awal 

geofisika untuk melihat terdapat adanya potensi panas bumi. Metode ini 

berlandaskan variasi medan gravitasi yang disebabkan karena terdapatnya variasi 

densitas batuan di suatu titik pengukuran terhadap titik pengukuran lainnya. 

Pengukuran pada metode ini menggunakan minimal dua alat gayaberat, yaitu saat 

di base dan lapangan. Umumnya pada pengukuran tersebut dilakukan dengan 

teknik looping. Teori yang melandasi metode gayaberat ialah Hukum Newton yang 

menyatakan bahwa gaya antara dua partikel bermassa 𝑚1 dan 𝑚2 berbanding lurus 

dengan hasil kali massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat 

massa (Gambar 2.1). Besarnya gaya tarik antara dua partikel bermassa 𝑚1 dan 𝑚2 

dinyatakan dalam persamaan berikut (Telford, dkk, 1990): 

 

 𝐹 =  𝛾
𝑚1𝑚2

𝑟2
𝑟 (2.1) 
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Gambar 2.2 Skema Gaya Tarik Menarik antara Dua Massa  

 

Dalam pengukuran gayaberat yang diukur bukan gaya tarik menarik antara dua 

partikel, melainkan percepatan gravitasi. Hubungan kedua tersebut dijelaskan oleh 

Hukum Newton II yang menyatakan bahwa gaya (𝐹) sebanding dengan perkalian 

massa partikel (𝑚2) dengan percepatan (𝑎) yang dialami partikel tersebut. Hukum 

Newton II dinyatakan dalam persamaan berikut: 

 𝐹 =   𝑚2𝑎 (2.2) 

Bila percepatan berarah vertikal, maka percepatan yang berlaku adalah percepatan 

gravitasi (𝑔), sehingga persamaannya menjadi: 

 𝐹 =   𝑚2𝑔 (2.3) 

Dengan mensubstitusikan persamaan (2.1) ke persamaan (2.2) dapat diperoleh 

persamaan percepatan (𝑔). 

 𝑔 =  𝛾
𝑚1

𝑟2
𝑟 (2.4) 

Percepatan (𝑔) sebanding dengan gaya gravitasi persatuan massa akibat 𝑚1. Jika 

𝑚1 adalah massa bumi, 𝑀𝑒, 𝑔 menjadi percepatan gravitasi bumi diberikan 

persamaan (Telford, dkk, 1990): 

 𝑔 =  𝛾
𝑀𝑒

𝑅𝑒
2

𝑟 (2.5) 

Dimana: 

𝐹 = gaya dua massa partikel (N atau Kg m/s2) 

𝛾 = konstanta gayaberat (6.67 × 10-11 N m2/Kg) 

𝑚1,𝑚2 = massa partikel (Kg) 

𝑟 = vektor satuan dari m2 menuju m1 

𝑟2 = jarak antara dua massa partikel (m) 

𝑀𝑒 = massa bumi (Kg) 

𝑅𝑒
2 = jari jari bumi (m) 
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2.5 Koreksi Data Gayaberat 

Bumi berbentuk oblate ellipsoid sedikit tidak beraturan, hal ini menunjukan bahwa 

medan gravitasi di permukaan bumi lebih besar di kutub daripada di ekuator, 

sehingga menyebabkan variasi nilai gravitasi di setiap titik pengukuran tidak 

konstan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, sebelum 

menginterpretasikan data gayaberat, penting dilakukan koreksi data untuk 

menghilangkan faktor gravitasi agar mendapatkan nilai gayaberat dari target bawah 

permukaan yang diinginkan yaitu nilai gayaberat yang hanya dipengaruhi oleh 

variasi densitas di bawah permukaan. Koreksi yang dilakukan yaitu 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 dilakukan koreksi-

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

dalam persamaan berikut: 

 

 𝐶𝐵𝐴 = 𝑔𝑜𝑏𝑠 − 𝑔𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 (2.6) 

 𝐶𝐵𝐴 = 𝑔𝑜𝑏𝑠 − (𝑔𝜙 − 𝐹𝐴𝐴 + 𝐵𝐶 − 𝑇𝐶) (2.7) 

 𝐶𝐵𝐴 = 𝑔𝑜𝑏𝑠 − 𝑔𝜙 + 𝐹𝐴𝐴 − 𝐵𝐶 + 𝑇𝐶 (2.8) 

Dimana: 

CBA = Anomali Bouguer Lengkap (mGal) 

𝑔𝑜𝑏𝑠 = nilai bacaan pengukuran percepatan gravitasi (mGal) 

𝑔𝜙 = koreksi lintang (mGal) 

𝐹𝐴𝐴 = koreksi udara bebas (mGal) 

𝐵𝐶 = koreksi Bouguer (mGal) 

𝑇𝐶 = koreksi medan (mGal) 

 

2.2.1 Koreksi Pasang Surut (Tide Correction) 

Pasang surut bumi disebabkan oleh matahari dan bulan yang memiliki amplitudo 

cukup untuk dideteksi oleh pengukur gravitasi yang bervariasi waktu. Pasang surut 

bumi dapat mempengaruhi nilai gravitasi hingga 0,3 mGal dengan periode sekitar 

12 jam. Efeknya bergantung pada waktu dan lintang (Blakely, 1996). Koreksi 
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pasang surut dilakukan untuk menghilangkan perbedaan pembacaan yang 

disebabkan oleh pengaruh jarak dari matahari dan bulan pada setiap saat. Untuk 

menghilangkan efek tersebut, maka perlu dilakukan koreksi pasang surut (tidal 

correction). Besarnya koreksi pasang surut bumi di titik pengamatan dengan jarak 

r dari pusat bumi yang disebabkan oleh bulan dan matahari adalah sebagai berikut 

(Handyarso, 2016): 

 𝑔𝑚 =
𝛾𝑀𝑟

𝑑3
(3𝑐𝑜𝑠2𝜃 − 1) +

3

2

𝛾𝑀𝑟2

𝑑4
(5𝑐𝑜𝑠3𝜃 − 3𝑐𝑜𝑠𝜃) 

(2.9) 

 𝑔𝑠 =
𝛾𝑆𝑟

𝐷3
(3𝑐𝑜𝑠2𝜑 − 1) 

(2. 10) 

 

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

 𝑔𝑡𝑖𝑑𝑎𝑙 = 𝑔𝑚 + 𝑔𝑠 (2. 11) 

 

Dimana: 

𝑔𝑚 = komponen vertikal akibat pengaruh Bulan (mGal) 

𝑔𝑠 = komponen vertikal akibat pengaruh Matahari (mGal) 

𝑔𝑡𝑖𝑑𝑎𝑙 = koreksi total pasang surut (mGal) 

𝛾 = konstanta gayaberat (6.67 × 10-11 N m2/Kg) 

𝑀 = massa bulan (Kg) 

𝑟 = jarak dari titik amat p ke pusat bumi (m) 

𝑆 = massa Matahari (Kg) 

𝑑 = jarak dari pusat Bumi ke Bulan (m) 

𝐷 = jarak dari pusat Bumi ke Matahari (m) 

𝜃 = sudut zenith Bulan (radian) 

𝜑 = sudut zenith Matahari (radian) 

 

2.2.2 Koreksi Apungan (Drift Correction) 

Koreksi drift dilakukan karena terdapat perbedaan bacaan alat di stasiun 

pengukuran yang sama pada waktu yang berbeda. Hal ini diakibatkan karena 

adanya guncangan pegas pada gravimeter selama perjalanan saat pengukuran. 

Untuk menghilangkan efek ini, maka dilakukan pengukuran dengan desain lintasan 

looping yang terlihat pada Gambar 2.3 sehingga besarnya penyimpangan dapat 
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dilakukan dan diasumsikan linear pada selang waktu tertentu. Koreksi ini dilakukan 

dengan cara: 

 

 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 =  
𝑔𝑁𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑔𝑁𝑎𝑤𝑎𝑙

𝑡𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑡𝑎𝑤𝑎𝑙
(𝑡𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖𝑢𝑛 − 𝑡𝑎𝑤𝑎𝑙) (2.12) 

 

Dimana: 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 = koreksi apungan 

𝑔𝑁𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 = nilai gravitimeter pada pengukuran stasiun terakhir loop (mGal) 

𝑔𝑁𝑤𝑎𝑙 = nilai gravitimeter pada pengukuran stasiun awal dalam loop (mGal) 

𝑡𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 = waktu pengukuran stasiun akhir dalam satu loop (s) 

𝑡𝑎𝑤𝑎𝑙 = waktu pengukuran stasiun awal dalam satu loop (s) 

𝑡𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖𝑢𝑛 = waktu pengukuran stasiun ke-n dalam satu loop (s) 

 

 
Gambar 2. 3 Desain Pengambilan Data Gayaberat Secara Looping 

 

2.2.3 Koreksi Lintang (Latitude Correction) 

Bumi berbentuk oblate ellipsoid sedikit tidak beraturan, hal ini menunjukan bahwa 

medan gravitasi di permukaan bumi lebih besar di kutub daripada di ekuator. 

Koreksi lintang dilakukan untuk mengoreksi nilai gaya berat pada setiap lintang 

geografis yang disebabkan oleh bentuk bumi yang elipsoid dan adanya gaya 

sentrifugal yang disebabkan oleh rotasi bumi. Oleh karena itu, dilakukan koreksi 

lintang dengan persamaan dari International Association of Geodesy (IAG) yang 

diberi nama Geodetic Reference System 1980 (GRS80) yaitu (Oldenburg, 2017): 

 𝑔𝜙 = 978032,7(1 + 0,0053024𝑠𝑖𝑛2𝜙 − 0,0000058𝑠𝑖𝑛22𝜙) (2.13) 

Dimana: 

𝑔𝜙 = gayaberat normal pada lintang tertentu (mGal) 

𝜙 = sudut lintang (radian) 
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2.2.4 Koreksi Udara Bebas (Free Air Correction) 

Koreksi udara bebas dilakukan karena terdapatnya pengaruh variasi ketinggian 

terhadap medan gravitasi bumi sehingga perlu dilakukan penarikan titik 

pengukuran gravitasi ke standar permukaan yaitu speroid referensi, yang dilakukan 

untuk menarik bidang pengukuran agar kondisinya sama dengan di spheroid. Nilai 

koreksi di lintang 45° atau -45° ialah -0,3086 mGal/m. Koreksi hanya 

mempertimbangkan perbedaan ketinggian relatif terhadap suatu datum dan tidak 

memperhitungkan massa antara titik pengamatan dan datum, seolah-olah stasiun-

stasiun tersebut menggantung di udara bebas (Gambar 2.4). 

 

 
Gambar 2.4 Koreksi Udara Bebas Terhadap Data Gayaberat (Zhou dan Zhong, 1990) 

 

Nilai koreksi udara bebas didapatkan dengan persamaan (Blakely, 1996): 

 𝐹𝐴𝐶 = 0,3086ℎ (2.14) 

Setelah didapatkan nilai koreksi udara bebas, maka akan didapatkan Free Air 

Anomaly dengan persamaan: 

 𝐹𝐴𝐴 = 𝑔𝑜𝑏𝑠 − 𝑔𝜙 + 𝐹𝐴𝐶 (2.15) 

 

2.2.5 Koreksi Bouguer (Bouguer Correction) 

Koreksi Bouguer memperhitungkan massa batuan yang terdapat diantara stasiun 

pengukuran dengan bidang geoid. Koreksi ini dilakukan untuk menghilangkan efek 

tarikan suatu material batuan yang berada diantara titik pengamatan dan titik acuan 

(mean sea level) dengan asumsi lapisan batuan tersebut berupa slab dengan 

ketebalan h dan densitas rata-rata ρ (Gambar 2.5). Persamaan koreksi Bouguer 

adalah (Telford, dkk, 1990): 
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 𝐵𝐶 = 0,04192𝜌ℎ (2.16) 

Dimana: 

𝐵𝐶 = koreksi Bouguer (mGal) 

𝜌 = densitas (gr/cc) 

ℎ = elevasi (m) 

 
Gambar 2.5 Koreksi Bouguer (Telford, dkk, 1990) 

 

Setelah dilakukan koreksi udara bebas dan koreksi Bouguer, maka dilakukan 

Simple Bouguer Anomaly (SBA) yang didapatkan dengan persamaan berikut: 

 𝑆𝐵𝐴 = 𝐹𝐴𝐴 − 𝐵𝐶 (2.17) 

Dimana: 

SBA = Simple Bouguer Anomaly (mGal) 

FAA = Free Air Anomaly (mGal) 

BC = Bouguer Correction (mGal) 

 

2.2.6 Koreksi Medan (Terrain Correction) 

Saat melakukan pengukuran, topografi terdekat seperti bukit dan lembah akan 

menarik massa dalam gravitimeter dan mengurangi nilai gravitasi yang diamati. 

Lembah menarik pegas gravitimeter ke bawah, sedangkan bukit menarik pegas 

gravitimeter ke atas. Maka undulasi topografi akan mempengaruhi pembacaan nilai 

gayaberat. Berdasarkan radiusnya koreksi ini dibagi menjadi dua (Gambar 2.6), 

yaitu inner zone dan outer zone: 

 

Menurut Reynolds (1997), besarnya koreksi medan dengan menggunakan 

pendekatan cincin silinder dalam persamaan berikut (Ranz, 2014): 
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 𝑇𝐶 = (
2𝜋𝐺𝜌

𝑁
[𝑟𝐿 − 𝑟𝐷 + √𝑟𝐿

2 − 𝑧2 − √𝑟𝐷
2 − 𝑧2]) (2.18) 

Dimana: 

𝑇𝐶 = Terrain Correction 

𝑁 = Jumlah kompatemen pada zona yang digunakan 

𝜌 = Densitas batuan rata-rata (gr/cc) 

𝑟𝐿 = Radius luar (m) 

𝑟𝐷 = Radius dalam (m) 

𝑧 = Perbedaan elevasi rata-rata kompartemen dan titik pengukuran 

 

2.6 Analisis Spektral 

Analisis spektral dilakukan untuk mengestimasi kedalaman anomali gayaberat dan 

menentukan lebar window yang akan digunakan dalam proses filtering untuk 

memisahkan anomali regional dan residual. Prinsip analisis spektral yaitu 

transformasi Fourier yang digunakan untuk mengubah domain waktu menjadi 

bilangan gelombang. Dengan menganalisis bilangan gelombang (𝑘) dan amplitudo 

(𝐴) (Gambar 2.7), sehingga dapat mengestimasi kedalaman dan dapat menentukan 

lebar jendela dari perhitungan frekuensi cut off. Analisis spektral diturunkan dari 

potensi gayaberat yang teramati pada suatu bidang horizontal. Transformasi 

Fourier dari potensi ini ialah (Blakely, 1996): 

  

 𝐹(𝑈) = 𝛾𝜇𝐹 (
1

𝑟
) (2.19) 

 𝐹 (
1

𝑟
) = 2𝜋

𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧′)

|𝑘|
 (2.20) 

 𝐹(𝑈) = 2𝜋𝛾𝜇
𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧′)

|𝑘|
 (2.21) 

Dimana: 

𝑈 = potensi gayaberat (J) 

𝛾 = konstanta gayaberat (Nm2/Kg2) 
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𝜇 = anomali densitas (gr/cc) 

𝑟 = jarak (m) 

𝑘 = bilangan gelombang (rad/m) 

 

Secara umum, tarikan vertikal gayaberat karena massa titik adalah turunan vertikal 

dari 𝛾𝜇/𝑟, yang dapat dituliskan sebagai berikut: 

 𝑔𝑧 = 𝛾𝜇
𝜕

𝜕𝑧

1

𝑟
 (2.22) 

Jika diamati pada bidang horizontal, bidang ini memiliki transformasi Fourier yang 

dituliskan dalam persamaan berikut: 

 𝐹|𝑔𝑧| = 𝛾𝜇𝐹 [
𝜕

𝜕𝑧

1

𝑟
] (2.23) 

 𝐹|𝑔𝑧| = 𝛾𝜇
𝜕

𝜕𝑧
𝐹 [

1

𝑟
] (2.24) 

 𝐹|𝑔𝑧| = 2𝜋𝛾𝜇𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧′), 𝑧′ > 𝑧𝑜  (2.25) 

Dimana: 

𝑔𝑧 = anomali gayaberat (mGal) 

𝑘 = ketinggian titik amat (m) 

𝑧𝑜 = bilangan gelombang (rad/m) 

𝑧′ = kedalaman beda anomali (m) 

 

Jika distribusi densitas bersifat random, maka tidak ada korelasi antara masing-

masing gayaberat, maka 𝜇 = 1, sehingga transformasi Fourier anomali gayaberat 

menjadi: 

 𝐴 = 𝐶𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧′) (2.26) 

Dimana 𝐴 adalah amplitudo dan 𝐶 adalah konstanta. Nilai amplitudo dalam hal ini 

dapat dicari menggunakan persamaan spektrum amplitudo seperti persamaan ini: 

 𝐴(𝑘) = √[(𝑅𝑒 𝐺(𝑘))
2

+ (𝐼𝑚 𝐺(𝑘))
2

] (2.27) 

Selanjutnya, melogaritmakan hasil transformasi di atas lalu dilogaritmakan 

sehingga diperoleh hubungan 𝑘 terhadap Ln 𝐴 dan kedalaman anomali (𝑧0 − 𝑧′): 

 Ln 𝐴 = (𝑧0 − 𝑧′)|𝑘| (2.28) 
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Pada persamaan di atas akan diplot ke dalam kurva, dimana k sebagai sumbu x, 

Ln 𝐴 sebagai sumbu y, dan (𝑧0 − 𝑧′) sebagai gradien. Gradien tersebut menunjukan 

kedalaman rata-rata bidang regional dan residual. Dari hasil plot kurva akan 

didapatkan 𝑘𝑐 (bilangan gelombang cut off) yaitu batas antara regional dan residual. 

Adapun hubungan panjang gelombang 𝜆 dan bilangan gelombang 𝑘 diperoleh dari 

persamaan: 

 𝑘 =
2𝜋

𝜆
 (2.29) 

atau 

 𝜆 =
2𝜋

𝑘
 (2.30) 

Sehingga lebar window (N) menjadi: 

 𝜆 = 𝑁∆𝑥 (2.31) 

 𝑁 =
2𝜋

𝑘𝑐∆𝑥
 (2.32) 

Dimana: 

𝑁 = lebar jendela 

𝑘 = bilangan gelombang (rad/m) 

𝑘𝑐 = bilangan gelombang cut off (rad/m) 

∆𝑥 = spasi grid (m) 

𝜆 = panjang gelombang (m) 

 

 
Gambar 2.6 Grafik K terhadap Ln A 

 

Untuk estimasi kedalaman menggunakan persamaan (Al-Badani dan Al-Wathaf, 

2018): 
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 ℎ =
𝑆

4𝜋
 (2.33) 

Dimana: 

ℎ = Kedalaman (m) 

𝑆 = Slope 

 

2.7 Pemisahan Anomali Regional dan Residual 

Setelah dilakukan koreksi-koreksi akan didapatkan nilai anomali Bouguer. Anomali 

Bouguer merupakan hasil penjumlahan dari anomali regional dan residual. Kedua 

anomali tersebut saling berinteraksi dan menimbulkan anomali yang tumpang 

tindih. Oleh karena itu, anomali-anomali tersebut harus saling dipisahkan. Sehingga 

diperlukan metode pemisahan anomali regional dan residual yang cukup baik, agar 

didapatkan anomali residual yang akurat untuk pemodelan geologi bawah 

permukaan bumi (Purnomo, dkk, 2013).  

 

Filter Gaussian merupakan filter smoothing linear dengan bobot yang dipilih sesuai 

dengan bentuk fungsi Gaussian. Filter smoothing Gaussian adalah filter yang sangat 

baik untuk menghilangkan noise yang diambil dari distribusi normal (Jain, dkk, 

1995). Bentuk fungsi transfer filter Gaussian adalah kurva berbentuk lonceng yang 

memodelkan fungsi distribusi probabilitas dari prosess stokastik normal. Smooth 

transisi antara pass-band dan stop-band menghasilkan hasil yang baik tanpa ringing 

artifacts yang terlihat. Frekuensi cutoff filter Gaussian ditentukan oleh variabel (𝜎) 

(Bower, 2009). 

 

Filter Gaussian juga merupakan filter yang sering digunakan untuk low-pass atau 

high-pass. Fungsi transfer Gaussian menggunakan persamaan berikut 

(Incorporated, 2001): 

  
𝐿(𝑘) = 1 − 𝑒

−
𝑘2

2𝑘0
2
 (2.34) 
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Gambar 2.7 Gaussian Filter (Incorporated, 2001) 

 

Dimana: 

𝐿(𝑘) = Fungsi transfer 

𝑘0 = Standar deviasi 

 

2.8 Second Vertical Derivative (SVD) 

Second Vertical Derivative (SVD) dilakukan untuk memunculkan efek dangkal dari 

pengaruh regionalnya dan untuk menentukan batas-batas struktur yang ada di 

daerah penelitian. Metode ini bersifat high pass filter, sehingga dapat 

menggambarkan anomali residual yang berhubungan dengan struktur dangkal dan 

dapat digunakan untuk mengidentifikasikan struktur. Turunan dari metode ini dapat 

diperoleh dari turunan horizontal karena medan gravitasi memenuhi persamaan 

Laplace (Reynolds, 2011): 

 ∇2𝑔 =
𝜕2𝑔

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑔

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑔

𝜕𝑧2
= 0 (2.35) 

 𝜕2𝑔

𝜕𝑧2
= − (

𝜕2𝑔

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑔

𝜕𝑦2
) 

(2.36) 

 

Adapun beberapa nilai koefisien filter SVD, di antaranya menurut Henderson dan 

Zietz (1949), Elkins (1951), dan Rosenbach (1957) yang ditunjukan pada Tabel 2.1 

di bawah ini: 
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Tabel 2.1 Nilai Operator SVD 
Handerson dan Ziets (1949) 

0 0 -0,0838 0 0 

0 1 -2,6667 1 0 

-0,0838 -2,66667 17 -2,6667 -0,0838 

0 1 -2,6667 1 0 

0 0 -0,0838 0 0 

Elkins (1951) 

0 -0,0838 0 -0,0838 0 

-0,0838 -0,0667 -0,0334 -0,0667 -0,0838 

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

-0,0838 -0,0667 -0,0334 -0,0667 -0,0838 

0 -0,0838 0 -0,0838 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 

 

2.9 Pemodelan Kedepan (Forward Modelling) 

Pemodelan kedepan gayaberat digunakan untuk menggambarkan struktur geologi 

bawah permukaan secara deskriptif, dimana struktur geologi tersebut didapat dari 

interpretasi kualitatif. Pemodelan ke depan (forward modelling) menyatakan bahwa 

proses perhitungan “data” yang secara teoritis akan teramati di permukaan bumi 

jika diketahui harga parameter model bawah permukaan tertentu. Perhitungan data 

teoritis tersebut menggunakan persamaan matematik yang diturunkan dari konsep 

fisika yang mendasari fenomena yang ditinjau. Dalam pemodelan data geofisika, 

dicari suatu model yang menghasilkan respon yang cocok dengan data observasi 

atau data lapangan. Dengan demikian, model tersebut dapat dianggap mewakili 

kondisi bawah permukaan di tempat pengukuran data. Untuk memperoleh 

kesesuaian antara respons model dengan data lapangan dapat dilakukan dengan 

proses trial and error dengan mengubah-ubah harga densitas model (Grandis, 

2009). 

 

2.10 Sistem Panas Bumi 

Menurut Nicholson (1993), sistem panas bumi meliputi sumber panas dan fluida 

yang memindahkan panas mengarahkan ke permukaan. Adanya konsentrasi energi 
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panas pada sistem panas bumi umumnya dicirikan oleh adanya anomali panas yang 

dapat terekam di permukaan, yang ditandai dengan gradien temperatur yang tinggi. 

Komponen-komponen penting dari sistem hidrotermal, yaitu: 

1. Caprock 

Caprock merupakan lapisan batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang 

rendah. Lapisan batuan ini berfungsi sebagai penutup reservoir untuk mencegah 

keluar atau bocornya fluida panas bumi (Syafitri dan Putra, 2018). 

2. Sumber panas 

Sumber panas yang berasal dari suatu sistem hidrotermal umumnya berupa tubuh 

intrusi magma. Namun sumber yang bukan berasal dari sistem hidrotermal yaitu 

batuan beku. Panas dapat dihasilkan dari peristiwa uplift basement rock yang masih 

panas atau bisa juga dari sirkulasi air tanah dalam yang mengalami pemanasan 

akibat adanya lipatan atau patahan. Gunung api merupakan potensi sumber panas 

dari suatu sistem panas bumi. 

3. Reservoir 

Reservoir panas bumi merupakan formasi batuan di bawah permukaan yang dapat 

menyimpan dan mengalirkan fluida termal. Batuan pada reservoir ialah batuan 

yang memiliki porositas dan permeabel yang baik. 

4. Recharge area 

Daerah resapan adalah daerah yang dimana arah aliran air di tempat tersebut 

bergerak menjauhi muka tanah. Daerah resapan berada pada ketinggian yang lebih 

tinggi dibandingkan ketinggian dari daerah sumur-sumur produksi berada. 

5. Discharge area 

Daerah ini merupakan daerah yang dimana arah aliran air tanah di tempat tersebut 

bergerak menuju muka tanah. Daerah ini pada sistem panas bumi ditandai dengan 

terdapatnya manifestasi di permukaan. Manifestasi permukaan merupakan tanda-

tanda yang menunjukan adanya sistem panas bumi di bawah permukaan di sekitar 

kemunculannya (Evelyn, 2017). 
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2.11 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh Ormat Nevada, Inc dan Corescan Inc 

dengan judul “Blind Geothermal System Exploration in Active Volcanic 

Environments; Multi-phase Geophysical dan Geochemical Surveys in Overt and 

Subtle Volcanic System, Hawaii, dan Maui”. Lokasi dan geometri sesar atau 

rekahan, zona vent, dan intrusi dike di dalam HSWRZ disimpulkan berdasarkan 

gayaberat berbasis ground yang digabungkan dengan heliborne magnetik dan 

dataset LiDAR. Pengukuran fluks CO2 tanah biasanya tidak mengungkapkan aliran 

CO2 yang diturunkan dari magma ke permukaan di dalam HSWRZ dan KLERZ. 

Sebaliknya, variasi spasi fluks berkorelasi dengan jenis dan densitas vegetasi serta 

perkembangan tanah.  

 

Gas mulia dan geokimia karbon menunjukkan kontribusi magmatik helium dan 

karbon ke air tanah dangkal di dalam HSWRZ, zona rift Hualalai, namun ini 

tercampur dengan baik dan tidak setinggi yang ditemukan di sumur pemantauan 

dangkal atau sumur produksi dalam di dekat Puna di KLERZ. Setelah 

membandingkan hasil dari Maui, Puna, dan Kona geokimia air tanah dapat 

menjadikan indikator yang lebih berhasil untuk fluid upflow magmatik daripada 

pengukuran fluks CO2 tanah di daerah dengan aliran airtanah yang tinggi, zona 

vadosa yang relatif dalam, dan atau vegetasi lebat yang mungkin menutupi upflow 

volatif magmatik ke permukaan. Meskipun ada bukti untuk sumber panas magmatik 

dan struktur yang ditentukan secara geofisika yang dapat memberikan zona 

permeabel. (Fercho, dkk, 2015). 

  


