
 
 
 

5 
 
 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Daerah Penelitian 

Pada daerah penelitian merupakan Provinsi Lampung yang mencakup empat 

lembar peta geologi yaitu Tanjung Karang, Kotaagung, Baturaja, dan Menggala. 

Secara geografis letak wilayah Provinsi Lampung berada pada ujung selatan Pulau 

Sumatera. Provinsi Lampung terletak pada koordinat 105⁰ 50' - 103⁰ 40' Bujur 

Timur dan  3⁰ 45' - 6⁰ 45' Lintang Selatan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(BPS). Dengan batas wilayah Provinsi Lampung pada bagian Utara Provinsi 

Sumatera Selatan dan Bengkulu, pada bagian Selatan Selat Sunda, pada bagian 

Timur Laut Jawa, dan pada bagian Barat Samudra Hindia. Provinsi Lampung 

memiliki 13 Kabupaten dan 2 Kota Madya sejak dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat. Wilayah 

Kota/Kabupaten di Lampung yaitu, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten 

Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, 

Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung 

Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesisir 

Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, 

Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten 

Tanggamus. Luas wilayah daratan Provinsi Lampung adalah 350x250 km2 

termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian ujung sebelah Tenggara pulau 

Sumatera.  
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Gambar 2.1 Lokasi Daerah Penelitian (Peta Administrasi Prov. Lampung,2015). 

2.2 Geologi Regional Daerah Penelitian 

Sumatera terletak di sepanjang tepi Barat Daya Paparan Sunda, pada perpanjangan 

Lempeng Eurasia ke daratan Asia Tenggara dan merupakan bagian dari Busur 

Sunda. Kerak Samudra yang mengalasi Samudera Hindia dan sebagian Lempeng 

Indo-Australia, telah menunjam miring di sepanjang Parit Sunda di lepas pantai 

Barat Sumatera (Hamilton, 1979). 

Berdasarkan struktur geologi diperlihatkan pada Gambar 2.2 pada daerah penelitian 

berdasarkan 4 lembar peta geologi yaitu, Lembar Baturaja, Lembar Kotaagung 

Lembar Menggala, dan Lembar Tanjung Karang.  
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Gambar 2.2 Peta Geologi Regional Daerah Penelitian (Penggabungan Peta Geologi 

Lembar Baturaja, Lembar Kotaagung Lembar Menggala, dan Lembar Tanjung Karang, 

1993). 

Provinsi Lampung mempunyai keadaan geografis yang kompleks, wilayahnya 

dilalui jalur bukit barisan dan diapit oleh dua lempeng besar yaitu Lempeng Indo-

Australia dan lempeng Eurasia  dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, 

berada di wilayah pegunungan yang berada pada zona patahan Semangko (Sumatra 

Transform Fault Zone) yang membentang sepanjang 1,900 Km dari Aceh hingga 

Teluk Semangka Lampung ((PUSGEN)., 2017). 
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Gambar 2.3 Segmen Sesar Sumatera (Sieh & Natawidjaja, 2000). 

 

Menurut (Sieh & Natawidjaja, 2000) sistem Sesar Sumatera sepanjang 1.900 km 

dan terbagi menjadi 19 segmen utama seperti yang terlihat dalam Gambar 2.3 

Berdasarkan gambar tersebut terdapat beberapa segmen utama dari sistem Sesar 

Sumatera yang melewati wilayah Lampung, yaitu Segmen Sunda, Segmen 

Semangko dan Segmen Kumering. 

1. Segmen Sunda (6.75⁰LS – 5.9⁰LS) 

Merupakan segmen Sesar Sumatera yang berada paling Selatan. Keberadaan 

segmen sesar ini ditandai dengan adanya graben dengan kedalaman mencapai 

1.800 meter dibawah perairan selat sunda. segmen Sesar sunda memiliki 

panjang sekitar 150 km. Menurut PUSGEN (2017), segmen sunda terbagi 

menjadi 2 yaitu sesar kulon A dan sesar kulon B. sesar yang lebih mendekati 

wilayah Lampung yaitu sesar kulon A yang memiliki kecepatan pergerakan 

(annual slip rate) 10 mm/tahun. Aktivitas pergerakan sesar ini berpotensi 

menghasilkan gempa bumi maksimum M 7.3. 
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2. Segmen Semangko (5.9⁰LS – 5.25⁰LS) 

Terbentuknya Lembah Suoh di Lampung Barat dikarenakan adanya Segmen 

Semangko yang memanjang dari Teluk Semangko 6 km ke arah Barat Laut 

yang mengakibatkan kejadian gempa bumi pada tanggal 26 Juli 1908. 

Berdasarkan ((PUSGEN)., 2017) Sesar Semangko terbagi menjadi Semangko 

Graben (3 mm/thn, berpotensi M 6.5), Sesar Semangko Timur-A (5 mm/thn, 

berpotensi M 6.5), Semangko Timur-B (3 mm/thn, berpotensi M 6.9), 

Semangko Barat-A (8 mm/thn, berpotensi M 7.4), dan Semangko Barat-B (8 

mm/thn, berpotensi M 7.3). 

3. Segmen Kumering (5.3⁰LS - 4.35⁰LS) 

Segmen Kumering melewati Danau Ranau yang berada di perbatasan antara 

Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan dengan panjang 150 km. 

Histori kegempaan yang terjadi adalah gempa bumi Liwa pada tanggal 24 Juni 

1933 dengan kekuatan 7,5 Ms. Selain itu gempa bumi Liwa tanggal 16 Februari 

1994 dini hari dengan Mw 6,8 juga terjadi pada segmen ini. ((PUSGEN)., 

2017) membagi Sesar Kumering menjadi Kumering Utara (12,5 mm/thn M 

7.5) dan Kumering Selatan (12,5 mm/thn M 7.1). 

2.3 Fisiografi dan Morfologi 

Secara umum daerah ini dapat dibagi menjadi tiga satuan morfologi: dataran 

bergelombang di bagian Timur dan Timur Laut, pegunungan kasar di bagian tengah 

dan Barat Daya, dan daerah pantai berbukit sampai datar. Daerah dataran 

bergelombang menempati lebih dari 60% luas lembar dan terdiri dari endapan 

vulkanoklastika Tersier-Kuarter dan Aluvium dengan ketinggian beberapa puluh 

meter di atas muka laut. Pegunungan Bukit Barisan menempati 25-30% luas 

lembar, terdiri dari batuan beku dan malihan serta batuan gunungapi muda. Lereng-

lereng umumnya curam dengan ketinggian sampai dengan 500-1.680 m di atas 

muka laut. Daerah pantai bertopografi beraneka ragam dan seringkali terdiri dari 

perbukitan kasar, mencapai ketinggian 500 m di atas muka laut dan terdiri dari 

batuan gunungapi Tersier dan Kuarter serta batuan terobosan. 
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Gambar 2.4 Peta Fisiografi daerah Lampung (Mangga dkk., 1993). 

2.4 Stratigrafi 

Stratigrafi regional di daerah penelitian ini disusun oleh batuan-batuan dari 

Runtunan Pra-Tersier, Runtunan Tersier dan Runtunan Kuarter. 

a. Runtunan Pra-Tersier, terdiri dari batuan tertua adalah runtunan batuan 

malihan derajat rendah-sedang, yang terdiri dari sekis, gneis, pualam dan 

kuarsit, yang termasuk Kompleks Gunungkasih. 

b. Runtunan Tersier, terdiri dari batuan gunungapi busur benua dan sedimen 

yang diendapkan di tepi busur gunung api, yang diendapkan bersama-sama 

secara luas, yaitu Formasi Sabu, Campang dan Tarahan. Ketiganya berumur 

Paleosen sampai Oligosen. 

c. Runtunan Kuarter, terdiri dari lava Plistosen, breksi dan tufa bersusunan 

andesit-basal di Lajur Barisan, basal Sukadana celah di Lajur Palembang, 

batugamping terumbu dan sedimen alluvium Holosen. 
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Susunan Stratigrafi dan Karakteristik masing-masing satuan batuan di daerah 

penelitian dari yang tertua hingga termuda pada Gambar 2.2 (Penggabungan Peta 

Geologi Lembar Baturaja, Lembar Kotaagung Lembar Menggala, dan Lembar 

Tanjung Karang,1993) sebagai berikut: 

1. Kompleks Gunung Kasih (Pzg) Satuan Kompleks Gunung Kasih berupa 

batuan metamorf yang pada umumnya terdiri dari sekis, kuarsit, batu 

pualam, dan migmatit.  

2. Formasi Tarap (Pct) Satuan Formasi Tarap berupa tektonit yang berumur 

Paleozoikum Akhir. Pada umumnya terdiri dari filit, sekis, batu sabak, 

kuarsit, batu tanduk, dan sedikit marmer.   

3. Formasi Menanga (Km) Satuan Formasi Menanga pada umumnya berupa 

perselingan antara serpih dan batulempung dengan basal dengan sisipan 

rijang. Formasi Menanga termasuk ke dalam Lajur Bukit Barisan.  

4. Granodiorit Sulan (Kgdsn) Satuan Granodiorit Sulan pada umumnya berupa 

granodiorit.  

5. Granit Kalimangan (Kgk) Satuan Granit Kalimangan pada umumnya 

berupa granit dan diorit.  

6. Diorit Sekampung Terfoliasi (Kds) Satuan Diorit Sekampung Terfoliasi 

pada umumnya berupa diorit kuarsa.  

7. Granodiorit Branti (Kgdb) Satuan Granodiorit Branti pada umumnya berupa 

granodiorit dan diorit.  

8. Granit Kapur (Kgr) Satuan Granit Kapur pada umumnya berupa granit, 

diorit, dan dasit.  

9. Granodiorit Seputih (Kgds) Satuan Granodiorit Seputih pada umumnya 

berupa granodiorit. 

10. Sumbat Basal (Tpeb) Satuan Sumbat Basal pada umumnya berupa basal.  

11. Formasi Tarahan (Tpot) Satuan Formasi Tarahan pada umumnya berupa tuf 

dan breksi dengan sisipan rijang. Formasi Tarahan termasuk ke dalam Lajur 

Bukit Barisan.  

12. Formasi Campang (Tpok) Satuan Formasi Campang pada bagian bawah 

berupa perselingan antara batu lempung, serpih, breksi dan tuff. Pada bagian 
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atas berupa breksi dengan sisipan batupasir dan batulanau. Formasi 

Campang termasuk ke dalam Lajur Bukit Barisan.  

13. Formasi Sabu (Tpos) Satuan Formasi Sabu pada umumnya berupa 

perselingan breksi konglomerat dengan batupasir. Formasi Sabu termasuk 

ke dalam Lajur Bukit Barisan. 

14. Formasi Kikim (Tpok) Satuan Formasi Kikim pada umumnya berupa breksi 

dan tuf bersusunan andesit. Formasi Kikim termasuk ke dalam Lajur Bukit 

Barisan.  

15. Granit Jatibaru (Tejg) Satuan Granit Jatibaru pada umumnya berupa granit 

merah jambu.  

16. Formasi Talangakar (Tomt) Satuan Formasi Talangakar pada umumnya 

berupa breksi konglomeratan, batupasir kuarsa, batupasir dengan sisipan 

lignit/batubara dan batugamping. Formasi Talangakar termasuk ke dalam 

Lajur Palembang.  

17. Formasi Gading (Tomg) Satuan Formasi Gading pada umumnya berupa 

batupasir, batulanau dan batulempung dengan sisipan lignit dan 

batugamping. Formasi Gading termasuk kedalam Lajur Bukit Barisan.  

18. Formasi Hulusimpang (Tomh) Satuan Formasi Hulusimpang pada 

umumnya berupa lava andesit basal, tuf dan breksi gunung api berubah 

dengan batu gamping. Formasi Hulusimpang termasuk ke dalam Lajur 

Bukit Barisan.  

19. Formasi Seblat (Toms) Satuan Formasi Seblat pada umumnya berupa 

perselingan antara batupasir, batulanau, batulempung, batupasir tufan, 

serpih, umumnya gampingan. Formasi Seblat termasuk ke dalam Lajur 

Bengkulu.  

20. Formasi Baturaja (Tmb) Satuan Formasi Baturaja pada umumnya berupa 

batugamping terumbu, kalkarenit dengan sisipan serpih gampingan dan 

napal. Formasi Baturaja termasuk ke dalam Lajur Palembang.  

21. Formasi Gumai (Tmg) Satuan Formasi Gumai pada umumnya berupa serpih 

gampingan, napal, batulanau dan batulempung. Formasi Gumai termasuk 

ke dalam Lajur Palembang.  
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22. Batuan Terobosan (Tm) Satuan Batuan Terobosan pada umumnya berupa 

granit, diorit, dan dasit.  

23. Formasi Kantur (Tmpk) Satuan Formasi Kantur pada umumnya berupa 

perselingan antara tuf, batulempung karbonatan, batulanau karbonatan dan 

batupasir. Formasi Kantur termasuk ke dalam Lajur Bukit Barisan.  

24. Formasi Bal (Tmba) Satuan Formasi Bal pada umumnya berupa breksi 

gunungapi bersusunan dasit, tuf dasitan dan sisipan batupasir. Formasi Bal 

termasuk ke dalam Lajur Bukit Barisan.  

25. Formasi Lemau (Tml) Satuan Formasi Lemau pada umumnya berupa 

batupasir tufan, gampingan, batulempung gampingan dengan sisipan 

batugamping yang mengandung foram dan moluska. Formasi Lemau 

termasuk ke dalam Lajur Bengkulu.  

26. Andesit (Tpv) Satuan Andesit pada umumnya berupa lava andesit dengan 

kekar lembar. Satuan Andesit termasuk ke dalam Lajur Bukit Barisan.  

27. Formasi Lakitan (Tmpl) Satuan Formasi Lakitan pada umumnya berupa 

breksi gunungapi bersusunan andesit-basal, epiklastik, sedikit dasitan, tuf 

dan batupasir tufan. Formasi Lakitan termasuk ke dalam Lajur Bukit 

Barisan.  

28. Formasi Simpangaur (Tmps) Satuan Formasi Simpangaur pada umumnya 

berupa batupasir tufan, batulanau tufan, tuf, dan konglomerat mengandung 

moluska dan cangkang kerang. Formasi Simpangaur termasuk ke dalam 

Lajur Bengkulu.  

29. Formasi Kasai (QTk) Satuan Formasi Kasai pada umumnya berupa 

batulempung, batupasir dan konglomerat. Formasi Kasai termasuk ke dalam 

Lajur Palembang.  

30. Formasi Lampung (QTl) Satuan Formasi Lampung pada umumnya berupa 

tuf berbatuapung, tuf riolitik, tuf tufit, batulempung tufan dan batupasir 

tufan. Formasi Lampung termasuk ke dalam Lajur Bukit Barisan. 

31. Formasi Ranau (QTr) Satuan Formasi Ranau pada umumnya berupa breksi 

batuapung, tuf mikaan, tuf batuapung. Formasi Ranau termasuk ke dalam 

Lajur Bukit Barisan.  
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32. Formasi Semung (QTse) Satuan Formasi Semung pada umumnya berupa 

batupasir konglomeratan dan batulempung. Formasi Semung termasuk ke 

dalam Lajur Bukit Barisan.  

33. Formasi Terbanggi (Qpt) Satuan Formasi Terbanggi pada umumnya berupa 

batupasir dengan sisipan batulempung. Formasi Terbanggi termasuk ke 

dalam Lajur Palembang.  

34. Formasi Bintunan (Qtb) Satuan Formasi Bintunan pada umumnya berupa 

batupasir tufan, batulempung tufan, tuf pasiran, konglomerat dan tuf 

berbatuapaung. Formasi Bintunan termasuk ke dalam Lajur Bengkulu.  

35. Batugamping Koral (Qg) Satuan Batugamping Koral pada umumnya berupa 

batugamping koral sebagian berkeping.  

36. Basal Sukadana (Qbs) Satuan Basal Sukadana pada umumnya berupa basal 

berongga. Satuan Basal Sukadana termasuk ke dalam Lajur Palembang.  

37. Batuan Gunungapi Kuarter Tua (Qv) Satuan Batuan Gunungapi Kuarter Tua 

pada umumnya berupa lava andesit basal, tuf dan breksi gunungapi. Batuan 

Gunungapi Kuarter Tua termasuk ke dalam Lajur Bukit Barisan.  

38. Batuan Gunungapi Kuarter Muda (Qhv) Satuan Batuan Gunungapi Kuarter 

Muda pada umumnya berupa breksi, lava dan tuf bersusunan andesit basal. 

Batuan Gunungapi Kuarter Muda termasuk ke dalam Lajur Bukit Barisan.  

39. Endapan Rawa (Qs) Satuan Endapan Rawa pada umumnya berupa lumpur, 

lanau, dan pasir.  

40. Aluvium (Qa) Satuan Aluvium merupakan endapan permukaan Kuarter 

berumur Plistosen sampai Holosen. Pada umumnya berupa kerakal, kerikil, 

lanau, lumpur, pasir, lempung, dan gambut. Terdapat dibagian hilir sungai 

dan rawa-rawa, merupakan pasir lepas yang penyebarannya sangat terbatas 

pada daerah bagian hilir Sungai Tanjung Iman.  

2.5 Konsep Dasar Gaya berat 

Konsep dasar pada gaya berat berdasarkan Hukum Grativasi Newton yang 

menjelaskan adanya gaya tarik menarik antar kedua buah benda yang memiliki 

massa M dan m berbanding terbalik dengan jarak kedua titik pusat partikel tersebut 

diperlihakan pada Gambar 2.5 (Grant & West, 1965). 
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Gambar 2.5 Gaya Tarik Menarik Antar Dua Buah Benda. 

Pada kedua benda tersebut dipisahkan oleh bentangan jarak yang memiliki gaya 

tarik menarik dengan diperoleh persamaan berikut: 

𝐹(r) =𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
�̂�                                              (2.1)    

Hubungan antara gaya dan percepatan didefinisikan oleh Newton. Diatur pada 

Hukum II Newton yang menjelaskan gaya sebanding dengan massa benda dan 

percepatan yang dilalui benda tersebut 

𝐹 =𝑚𝑔                                  (2.2) 

Jika persamaan (2.1) dan (2.2) disubstitusikan maka akan didapatkan persamaan: 

𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2 �̂�= 𝑚𝑔                      (2.3) 

𝑔 = 𝐺
𝑚

𝑟2 �̂�                (2.4) 

 

Dimana : 

𝐹  : Gaya tarik menarik (N) 

𝐺  : Konstanta Gravitasi Universal (6,67 x 10−11m3kg s−2) 

𝑚1𝑚2  : massa benda 1 dan massa benda 2 (kg) 

𝑟  : jarak antara dua buah benda (m) 

�̂�                       : vektor satuan (m) 
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2.6    Satuan Gaya berat    

Dalam satuan gaya berat 𝑔 yang menyatakan percepatan gravitasi memakai sistem 

MKS adalah 𝑚/𝑠2 dan dalam CGS adalah 𝑐𝑚/𝑠2. Pengukuran percepatan gravitasi 

pertama kali dikemukakan oleh Galileo. 

1 𝐺𝑎𝑙 = 1𝑐𝑚/𝑠2 = 10−2 𝑚/𝑠2 (dalam CGS) 

 

Satuan anomali gaya berat dalam kegiatan eksplorasi diberikan dalam orde miligall 

(mGal): 

1 𝑚𝐺𝑎𝑙= 10−3 𝐺𝑎𝑙 

1 𝜇𝐺𝑎𝑙= 10−3 𝑚𝐺𝑎𝑙 =  10−6 𝐺𝑎𝑙 =  10−8 𝑚/𝑠2 

dalam satuan MKS, Gravitasi diukur dalam 𝑔. 𝑢. = 10−5 𝑚/𝑠2 

2.7   Koreksi Data Gaya berat 

Secara teoritis bumi dianggap bulat sempurna namun kenyataannya bumi tidak 

bulat sempurna, tetapi dalam bentuk elipsoid (agak pepat pada kutubnya). Dalam 

survey gaya berat dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu lintang, elevasi, topografi daerah 

sekitar pengukuran, pasang surut bumi dan variasi densitas bawah permukaan 

(Telford dkk., 1990). 

Dari pengolahan data gaya berat inilah perlu dilakukannya koreksi untuk 

mendapatkan hasil berupa variasi densitas bawah permukaannya saja. Koreksi yang 

dilakukan meliputi 6 Spheroid Referensi dan Geoid, koreksi Tidal, koreksi Drift, 

koreksi Free-Air (FAC), koreksi Bouguer (BC), dan koreksi Terrain (TC). Anomali 

gaya berat Bouguer dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut: 

𝑔𝑎𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖 = 𝑔𝑜𝑏𝑠 - 𝑔(∅) + 𝐹𝐴𝐶 − 𝐵𝐶 + 𝑇𝐶   (2.5) 

 

2.7.1 Koreksi Lintang (Latitude Correction) 

Koreksi lintang merupakan koreksi karena adanya rotasi bumi yang menyebabkan 

perbedaan nilai percepatan gravitasi di seluruh permukaan bumi berupa nilai jari-

jari dan kecepatan dari ekuator ke kutub ataupun sebaliknya. 
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Gambar 2.6 Perbedaan nilai Gaya berat di kutub dan dikatulistiwa (Telford dkk., 1990). 

Dalam pendekatan rata-rata menggunakan Spheroidal referensi dengan 

menghiraukan adanya efek benda yang berada di atasnya. Sesuai dengan Blakely 

(1995), secara teoritis spheroid referensi pada persamaan GRS (Geodetic Reference 

System) 1989 yaitu: 

(𝛷) = 978032.7 (1 + 0.0053024 𝑠𝑖𝑛2𝜃 − 0.0000058 𝑠𝑖𝑛2𝜃)  (2.6) 

Dengan: 

𝛷 = posisi lintang titik pengukuran dalam radian. 

 

2.7.2 Koreksi Pasang Surut (Tide Correction) 

Koreksi pasang surut dilakukan untuk memperhitungkan pengaruh gaya berat dari 

benda-benda di luar bumi seperti matahari dan bulan yang mempengaruhi nilai 

gravitasi di bumi.  

 

Gambar 2.7 Pengaruh gravitasi bulan di titik P (Kadir, 2000). 

Koreksi ini bergantung pada posisi lintang dan waktu pengambilan data gaya berat. 

Efek gaya berat di titik P pada permukaan bumi adalah sebagai berikut: 
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Up = G(r)[(
𝑐

𝑅
)3 (cos 2𝜃𝑚 +

1

3
)+

1

6

𝑟

𝑐
(

𝐶

𝑅
)4(5 cos 3𝜃𝑚 + 3 cos 𝜃𝑚) (2.7) 

Keterangan : 

Up  = potensial di titik P akibat pengaruh bulan  

𝜃𝑚= posisi lintang  

Bl   = bulan  

Bm = bumi  

c     = jarak rata-rata ke bulan 

r    = jari-jari bumi ke titik P  

R  = jarak dari pusat bumi ke bulan 

2.7.3 Koreksi Apungan (Drift Correction) 

Koreksi apungan karena perbedaan pembacaan nilai gravitasi di stasiun yang sama 

pada waktu yang berbeda oleh alat gravitymeter. Perbedaan ini disebabkan karena 

terjadi guncangan pegas dan perubahan temperatur  pada alat gravitymeter selama 

proses perjalanan dari satu stasiun ke stasiun berikutnya. Sistem gravitymeter 

memakai sistem pegas. 

 

Gambar 2.8 Koreksi apungan (Reynolds, 1997). 

Drift pembedaan pembacaan nilai gravitasi disebabkan adanya beberapa faktor 

seperti sifat elastisitas pegas pada gravitymeter, pengaruh suhu, dan guncangan 

selama melakukan survey. Pada gravitymeter sangatlah sensitif maka perlu 

dilakukan sistem pengukuran tertutup (looping) pada base station dalam satu 

survey, untuk mengatasi kesalahan pembacaan alat yaitu dengan pembacaan di awal 

dan akhir pada base station, sehingga dapat mengetahui perbandingan pada nilai 
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awal dan akhir. Perbedaan inilah yang disebabkan oleh kesalahan pembacaan 

gravitymeter. Besarnya koreksi Drift dirumuskan sebagai berikut: 

Drift = 
𝑔𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟−𝑔𝑎𝑤𝑎𝑙

𝑡𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟−𝑡𝑎𝑤𝑎𝑙

 (𝑡𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖𝑢𝑛− 𝑡𝑎𝑤𝑎𝑙 
)    (2.8) 

Keterangan : 

Drift = koreksi apungan akhir  

𝑔𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟= nilai gravitimeter pada pengukuran stasiun akhir dalam loop awal  

𝑔𝑎𝑤𝑎𝑙  = nilai gravitimeter pada pengukuran stasiun awal dalam loop takhir  

𝑡𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟= waktu pengukuran stasiun akhir dalam satu loop tawal  

𝑡𝑎𝑤𝑎𝑙= waktu pengukuran stasiun awal dalam satu loop tstasiun  

𝑡𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖𝑢𝑛= waktu pengukuran stasiun ke-n 

 

2.7.4 Koreksi Udara Bebas (Free Air Correction) 

Koreksi udara bebas untuk menghilangkan topografi yang mempengaruhi 

pembacaan pada nilai gaya berat tanpa memperhatikan efek dari massa batuan 

dengan melakukan mean sea level (geoid) dengan gaya berat yang diukur pada 

ketinggian h meter dengan tidak ada batuan diantaranya. 

 

Gambar 2.9 Koreksi udara bebas terhadap data Gaya berat (Zhou dkk., 1990). 

 

Bentuk bumi yang ideal, spheroid, tidak berotasi, dan massa terkonsentrasi pada 

pusatnya membentuk mean sea level. Perhitungan koreksi udara bebas (free air 

correction) dilakukan dengan cara (Rosid, 2005) yaitu: 
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𝑔0= G 
𝑀

𝑅2
     (2.9) 

Nilai gaya berat pada stasiun pengukuran dengan elevasi h (meter) dari mean sea 

level adalah (Kadir W. , 2000): 

𝑔ℎ= G 
𝑀

(𝑅+ℎ)2 = 𝑔0 + ℎ
𝜕𝑔0

𝜕𝑅
    (2.10) 

Perbedaan nilai gaya berat antara yang terletak pada mean sea level dengan titik 

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

persamaan sebagai berikut (Telford, Geldart, Sheiff, & Keys, 1990): 

𝐹𝐴𝐶 =  𝜕𝑔𝑓 = 
𝜕𝑔0

𝜕𝑅
 h = 

𝜕(𝐺 
𝑀

𝑅2)

𝜕𝑅
 h = - 

2𝐺𝑀

𝑅3
 h = - (

2𝑔0

𝑅
) h = -0,3085 h (2.11) 

Denga.n 𝑔0= 981785 mGal dan R = 6371000 meter 

Sehingga besarnya anomali pada posisi tersebut menjadi : 

𝐹𝐴𝐴 =  𝑔𝑜𝑏𝑠 - 𝑔𝜑+𝐹𝐴𝐶   (2.12) 

 

2.7.5 Koreksi Bouguer (Bouguer Correction) 

Koreksi bouger merupakan koreksi pada bidang pengamatan yang  

memperhitungkan adanya efek dari massa batuan yang berada di antara bidang 

datum (geoid) dan titik amat dengan asumsi memiliki jari-jari tak terhingga dengan 

tebal h (meter) dan densitas 

( 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3) Sehingga koreksi ini dapat ditulis sebagai berikut: 

𝐵𝐶 = 0,0419. 𝜌. ℎ.𝑚𝐺𝑎𝑙   (2.13) 

Keterangan : 

𝜌 = rapat massa rata-rata daerah penelitian ( 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3)  

H = ketinggian titik amat (m) 

Anomali gaya berat setelah diaplikasikan koreksi udara bebas dan koreksi Bouguer 

yaitu: 

𝑆𝐵𝐴 = 𝐹𝐴𝐴 − 𝐵𝐶    (2.14) 

 

2.7.6 Koreksi Medan (Terrain Correction) 

Koreksi medan mengakomodir ketidakteraturan pada topografi sekitar titik 

pengukuran. Pada saat pengukuran, elevasi topografi di sekitar titik pengukuran, 
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biasanya dalam radius dalam dan luar, diukur elevasinya. Sehingga koreksi ini 

dapat ditulis sebagai berikut : 

𝑇𝐶 =
2𝜋𝐺𝜌

𝑛
(𝑟𝐿 -𝑟𝐷) + (√𝑟𝐿

2 + 𝑍2) - (√𝑟𝐷
2 + 𝑍2) mGal  (2.15) 

Keterangan : 

𝑟𝐿 𝑑𝑎𝑛 𝑟𝐷 = radius luar dan radius dalam kompartemen 

z    = perbedaan elevasi rata-rata kompartemen 

n     = jumlah segmen dalam zona tersebut 

𝜌    = densitas batuan rata-rata 

 

 

Gambar 2.10 Hammer Chart (Reynold, 1997). 

Karena komponen gaya Horizontal (koreksi medan) bersifat mengurangi nilai gaya 

berat terukur, maka koreksi medan harus ditambahkan pada Simple Bouguer 

Anomaly (SBA), sehingga anomali menjadi Complete Bouguer Anomaly (CBA). 

𝐶𝐵𝐴 = 𝑆𝐵𝐴 + 𝑇𝐶    (2.16) 

 

2.8 Pemisahan Anomali Regional dan Residual 

Pada pemisahan anomali pada data gaya berat berupa gabungan dari anomali 

regional dan residual. Terdapat zona regional harus dipisahkan dari zona residual. 

Dalam pemisahan anomali regional dan residual dapat dilakukan dengan 

menggunakan transformasi fourier 2 dimensi. Salah satu filter yang dapat 

digunakan adalah filter Butterworth. 

 

2.8.1 Filter Butterworth 

Filter Butterworth memberikan harga respon maksimal yang daftar pada frekuensi 

yang dilewatkan (passband) dan harga yang nol pada frekuensi yang di tapis 
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(stopband). Filter ini dapat dilakukan dengan meloloskan nilai frekuensi tinggi dan 

rendah. Persamaan filter Butterworth dengan tapis rendah dinyatakan dalam 

persamaan: 

𝐻 (𝑘𝑥, 𝑘𝑢) =  
1

1+ [
𝜆(𝑘𝑥,𝑘𝑦

𝜆0
]

2𝑛           (2.17) 

 

 

Dengan: 

𝐻 : Fungsi transfer 

𝜆 : Panjang gelombang 

𝜆0 : Panjang gelombang frekuensi batas 

𝑘 : Bilangan gelombang 

𝑛 : Nomor orde 

Persamaan filter Butterworth untuk tapis lolos tinggi dinyatakan dalam persamaan: 

 

𝐻 (𝑘𝑥, 𝑘𝑢) =  
1

1+ [
𝜆(𝑘𝑥,𝑘𝑦

𝜆0
]

2𝑛    (2.18) 

 

Dalam software Oasis Montaj menggunakan filter Butterworth dapat digambarkan 

dengan: 

 

Gambar 2.11 Grafik filter Butterworth 

 

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa: 

G : Fungsi filter tiap bilangan gelombang 
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n : Derajat fungsi filter 

0/1 : flag; 0 = residual, dan 1 = regional 

Dalam pemisahan anomali regional dan residual menggunakan filter Butterworth 

menggunakan analisis spectral (Radially average power spectrum). Pada system 

RAPS melakukan analisis secara keseluruhan pada peta Complete Bouguer 

Anomaly (CBA). Nilai dari RAPS dapat dilakukan penentuan cut-off pada panjang 

gelombang berdasarkan grafik kecuramannya. Untuk mendapatkan nilai panjang 

gelombang dengan menggunakan filter Butterworth dapat menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

𝜆 =
1

𝑘
𝑥1000        (2.19) 

Dengan:  

λ = Panjang Gelombang 

k = Nilai batas gelombang anomali (cycle/Ground unit) 

Maka dalam penentuan kedalaman dapat menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

ℎ =
𝑆

4𝜋
        (2.20) 

Dimana: 

h = Kedalaman (meter) 

S = Slope (meter) 

Untuk Slope didapatkan dari hubungan Ln Power dengan bilangan gelombang. 

2.9 Second Vertical Derivative (SVD) 

Pada Second Vertical Derivative (SVD) memperlihatkan adanya efek dangkal dari 

regional yang tujuannya menentukan batasan struktur. Sehingga filter ini dapat 

menyelesaikan anomali residual yang tidak mampu dipisahkan dengan metode 

pemisahan regional residual yang ada. Secara teoritis, metode ini diturunkan dari 

persamaan Laplace’s (Telford dkk., 1990): 
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∇2∆𝑔 = 0 dimana ∇2∆𝑔 =
𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑥2 +
𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑦2 +
𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑧2   (2.21) 

Sehingga persamaannya menjadi: 

𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑥2 +
𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑦2 +
𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑧2  = 0   (2.22) 

 

𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑧2
= − [

𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑥2
+

𝜕2(∆𝑔)

𝜕𝑦2
]   (2.23) 

 

Dari persamaan-persamaan di atas dapat diketahui bahwa second vertical derivative 

dari suatu anomali gaya berat permukaan adalah sama dengan negatif dari 

derivative. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan filter SVD hasil perhitungan 

(Elkins, 1951). Filter Second Vertical Derivative (SVD) dengan operator Elkins 

filter 2D ditunjukkan pada Gambar 2.12. 

 

 

Gambar 2.12 Filter Second Vertical Derivative (Elkins, 1951). 

2.10 Forward Modeling 

Pemodelan struktur bawah permukaan dilakukan dengan cara pemodelan ke depan 

(forward modeling). Forward modeling (pemodelan ke depan) adalah suatu metode 

interpretasi yang memperkirakan densitas bawah permukaan dengan membuat 

terlebih dahulu benda geologi bawah permukaan. Dalam pemodelan dicari suatu 

model yang cocok atau fit dengan data lapangan, sehingga model tersebut dianggap 

mewakili kondisi bawah permukaan di daerah pengukuran. Pemodelan ke depan 
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dilakukan untuk menghitung efek gaya berat model benda bawah permukaan 

dengan penampang 18 berbentuk sembarang yang dapat diwakili oleh suatu poligon 

bersisi n dinyatakan sebagai integral garis sepanjang sisi-sisi poligon. 

Pemodelan ke depan (forward modeling) merupakan proses perhitungan data dari 

hasil teori yang akan teramati di permukaan bumi jika parameter model diketahui. 

Pada saat melakukan interpretasi, dicari model yang menghasilkan respon yang 

cocok dan fit dengan data pengamatan atau data lapangan, sehingga diharapkan 

kondisi model tersebut bisa mewakili atau mendekati keadaan sebenarnya. 

Seringkali istilah forward modeling digunakan untuk proses trial and error. Trial 

and error adalah proses coba-coba atau tebakan untuk memperoleh kesesuaian 

antara data teoritis dengan data lapangan. Diharapkan dari proses trial and error ini 

diperoleh model yang cocok responnya dengan data. 

Forward modeling untuk menghitung efek gaya berat model benda bawah 

permukaan dengan penampang berbentuk sembangan yang mewakili oleh suatu 

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

(Talwani, 1959). 

Persamaan (Talwani, 1959) dalam komponen Vertical dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

𝑔𝑧=2𝐺𝜌 ∮ 𝑧 𝑑𝜃    (2.24) 

Integral garis tertutup dalam persamaan (2.22) dalam komponen 𝑔𝑧 dapat 

dinyatakan sebagai jumlah integral garis tiap sisinya, persamaan tersebut dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

𝑔𝑧=2𝐺𝜌 ∑ 𝑧𝑖
𝑛
𝑖=1     (2.25) 

Model benda anomali sembarang oleh Talwani didekati dengan poligon-poligon 

dimana sistem koordinat kartesien. Untuk benda sederhana, dapat ditunjukkan 

dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑔1 = ∫
𝑎1 tan 𝜃1

tan 𝜑1−tan 𝜃

𝑎

𝑏
𝑑𝜃            (2.26) 
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Gambar 2.13 Efek Gravitasi Poligon Menurut Talwani (Talwani, 1959). 

Sehingga diperoleh persaman sebagai berikut: 

𝑔1 =  𝑎𝑖 sin 𝜑𝑖 cos 𝜑𝑖 {(𝜃1 + 𝜃2) ln
cos 𝜃1(tan 𝜃1− tan 𝜑1)

cos 𝜃2(tan 𝜃2− tan 𝜑2)
}      (2.27) 

Atau 

𝑍1 =  
𝑎1𝑐

𝑐2+1
{𝜃1 − 𝜃2 +

1

2
𝐶 (

𝑥
2
2−𝑧

2
2

𝑥
2
1−𝑧

2
1

)}      (2.28) 

Dengan:   

𝑎1 = 𝑥2 − 𝑧2 cot 𝜑1 = 𝑥2 − 𝑧2 (
𝑥2+𝑥

𝑧2−𝑧1
)               (2.29) 

𝜃1 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑧1

𝑥1
)        𝜑1 = 𝑡𝑎𝑛−1 (

𝑧2+𝑧1

𝑥2−𝑥1
)                    (2.28) 

 

Pemodelan Talwani 2.5 D adalah pemodelan anomali gaya berat dengan 

menggunakan bentuk anomali 2.5 D yaitu model 2 D dengan penampang berhingga 

yang sama pada arah tegak lurus dengan bidang 2 D-nya. Untuk model benda 

anomali gravitasi 2.5 D ditambahkan panjang strike benda kekiri maupun kekanan 

dari poligon pada bidang xz didefinisikan sebagai Y1 bernilai positif pada arah +Y 

dan Y2 bernilai positif pada arah –Y. 
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Gambar 2.14  Geometri dari Benda 2.5 D Sumbu Z positif Kebawah, Sumbu Y Arah 

Strike dan Keseluruhan Lintasan pada Arah X (Cady, 1980). 

2.11 Struktur Geologi Sesar 

Deformasi adalah perubahan dalam tempat dan atau orientasi dari tubuh batuan 

akibat pengaruh gaya (tektonik) yang bekerja pada batuan tersebut. Deformasi 

didefinisikan menjadi 4 pergerakan, yakni: Dilatasi yaitu perubahan volume, 

Translasi yaitu perubahan posisi, Rotasi yaitu perubahan orientasi, dan Distorsi 

yaitu perubahan bentuk (Davis, 1984). 

Geologi struktur merupakan ilmu yang mempelajari berbagai struktur atau bentuk 

lapisan tanah akibat adanya gaya tektonisme. Akibatnya akan menghasilkan lipatan 

(fold), kekar (joint) dan patahan/sesar (fault). Patahan/sesar (fault) merupakan 

bidang rekahan atau zona rekahan pada batuan yang sudah mengalami pergeseran. 

Klasifikasi Anderson membagi jenis sesar berdasarkan atas principle stress. 

Principal stress adalah stress yang bekerja tegak lurus bidang sehingga harga 

komponen shear stress pada bidang tersebut adalah nol. Bidang tersebut dikenal 

sebagai bidang utama atau principal surface. 

Struktur patahan terbentuk apabila tekanan yang diberikan cukup kuat, sehingga 

sifat plastis batuan tidak dapat menetralisir. Berdasarkan arah gerak batuan di 

sepanjang bidang patahan dikenal 5 tipe patahan, yaitu normal fault, reverse fault, 

strike-slip fault, oblique-slip fault dan rotation fault. 

 

2.11.1 Normal Fault 

Normal Fault merupakan patahan yang arah gerak blok batuannya mengkuti arah 

gaya berat, yaitu ke bawah sepanjang bidang patahan. 
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Gambar 2.15 Normal fault (Ramsay, 1987). 

2.11.2 Reverse Fault 

Reverse Fault merupakan patahan yang arah gerak blok batuannya berlawanan 

dengan arah gerak normal fault, yaitu mengarah ke atas. 

 

Gambar 2.16 Reverse fault (Ramsay, 1987).  

2.11.3 Strike-slip Fault 

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

sepanjang bidang patahan. 

 

Gambar 2.17 Strike-slip Fault (Ramsay, 1987). 
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2.11.4 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. 

 

Gambar 2.18 Oblique-slip Fault (Ramsay, 1987). 

2.11.5 Rotation Fault  

Rotation Fault merupakan patahan yang arah gerak blok batuannya memutar 

bidang patahan. 

 

Gambar 2.19 Rotation Fault (Ramsay, 1987). 

2.12  Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh Maya Mardiani (2019) dengan judul 

“Identifikasi Struktur Sesar Daerah Lampung Bagian Selatan Berdasarkan Analisis 

Data Gayaberat” yang meliputi dua lembar peta anomali Tanjung Karang dan Kota 

Agung. Disimpulkan dalam penelitian ini adanya Analisis struktur geologi 

berdasarkan peta anomali Bouguer residual Second Vertical Derivative (SVD) 

diidentifikasikan adanya struktur sesar dengan arah persebarannya dari Barat Laut 

- Tenggara daerah penelitian dan ada beberapa yang berarah Timur Laut - Barat 

Daya daerah penelitian.dan mendapatkan Hasil dari forward modeling bawah 

permukaan dapat di identifikasikan sebanyak 14 struktur patahan/sesar dan daerah 

rawan bencana kegempaan yang harus diwaspadai berdasarkan respon grafik 

Second Vertical Derivative (SVD). 


