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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Lebak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki 

ibukota bernama Rangkasbitung. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan 

Sukabumi di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Pandeglang di barat. 

Secara geografis wilayah Kabupaten Lebak berada pada 105.25’-106.30 BT dan 

6.18’-7.00’ LS. Bagian utara kabupaten ini berupa dataran rendah, sedangkan 

bagian selatan kabupaten ini merupakan pegunungan dengan puncak tertingginya 

yaitu Gunung Halimun yang terletak pada ujung tenggara kabupaten ini.  

 

Kabupaten Lebak memiliki potensi alam yang melimpah, salah satunya potensi 

panas bumi di area Gunung “GDT”. Penyelidikan terpadu geologi, geokimia, dan 

geofisika telah dilakukan di area panas bumi Gunung GDT, Kabupaten Lebak - 

Banten pada tahun 2006. Hasil penyelidikan tersebut dapat menggambarkan daerah 

prospek panas bumi secara lateral. Penyelidikan tersebut juga telah dilanjutkan 

dengan survey magnetotellurik untuk mengetahui keadaan bawah permukaan 

secara vertikal. Hasil penyelidikan survei magnetotellurik menyatakan hasil berupa 

sistem panas bumi daerah tersebut, kedalaman reservoir, dan luasan daerah prospek 

serta saran lokasi titik bor untuk eksplorasi panas bumi tersebut, tetapi belum 

memberikan alasan yang jelas terkait alasan titik bor tersebut.  

 

Pada penelitian ini, penulis akan mencoba memetakan zona persebaran reservoir 

panas bumi di daerah penyelidikan tersebut, lalu dilanjutkan dengan pemberian 

estimasi lokasi titik bor beserta alasannya. Penelitian tersebut dilakukan 

menggunakan inversi 2D magnetotellurik dengan membandingkan model sebelum 

dan sesudah rotasi tensor impedansi. 
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1.2. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai 

 berikut: 

1. Bagaimana perbandingan hasil antara model 2D sebelum dilakukan rotasi 

tensor dengan model 2D setelah dilakukan rotasi tensor ? 

2. Seperti apa persebaran reservoir panas bumi area tersebut setelah dilakukan 

zonasi ? 

3. Dimana titik yang paling efisien untuk dilakukan pengeboran ? 

4. Kenapa pengeboran harus dilakukan pada titik tersebut ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Fokus masalah yang akan dibahas pada tulisan ini yaitu inversi dua dimensi data 

magnetotellurik (MT) yang kemudian digunakan untuk memetakan zona 

persebaran reservoir di area tersebut. Setelah peta zonasi selesai dibuat, penulis 

dapat memperkirakan daerah mana yang efisien untuk dilakukan pengeboran sumur 

panas bumi.  

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder milik Pusat Sumber Daya 

Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui respon data sebelum rotasi tensor dan sesudah rotasi tensor. 

2. Memetakan zona persebaran reservoir panas bumi dengan inversi dua dimensi 

menggunakan data magnetotellurik (MT). 

3. Memetakan titik efisien untuk dilakukan pengeboran sumur panas bumi 

berdasarkan peta hasil inversi dua dimensi. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk tinjauan ketika daerah tersebut akan 

dilakukan tahap eksplorasi panas bumi.  

 

1.6. Perangkat Lunak 

 Adapun perangkat lunak yang digunakan didalam penelitian ini yaitu: 
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1. Microsoft Word 

Digunakan untuk penulisan dan pengolahan kata serta untuk Menyusun 

kerangka tugas akhir mulai dari dasar pemikiran sampai hasil yang telah 

diperoleh. 

2. Microsoft Excel 

Digunakan untuk pengolahan angka berupa koordinat yang digunakan untuk 

penginputan data dan digunakan untuk mengolah nilai hasil inversi. 

3. Microsoft PowerPoint 

Digunakan untuk presentasi materi.  

4. ArcGis 

Digunakan untuk pengolahan berupa overlay peta. 

5. Surfer 

Digunakan untuk pengolahan dan konversi koordinat. 

6. WinGlink 

Digunakan untuk pengolahan dan pembuatan model inversi.  

  


