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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi panas bumi merupakan energi alami yang berasal dari sumber panas di 

dalam inti bumi (Siahaan, dkk., 2011) serta energi terbarukan yang ramah 

lingkungan dibandingkan dengan energi fosil (Wahyuningsih, 2005). Energi 

tersebut dihasilkan sebagai transfer panas dari sumber panas ke sekelilingnya dan 

kemudian disimpan di bawah permukaan bumi dalam bentuk uap atau air panas 

(Darge, dkk., 2019). Energi panas bumi cocok digunakan dalam pemenuhan energi 

di dalam negeri karena bersifat nonekspor. 

 

Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik yang merupakan pertemuan antara lempeng 

Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Keadaan tersebut memberikan dampak 

langsung terhadap ketersediaan sumber panas bumi di Indonesia (Gupta & Roy, 

2007). Sepanjang jalur formasi vulkanik dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, 

Sulawesi hingga Maluku, terdapat 276 sumber panas yang tersebar di 26 provinsi 

dengan total energi sebesar 28,99 GW (Siahaan, dkk., 2011). 

 

Salah satu wilayah yang mempunyai potensi sumber panas bumi adalah daerah 

Sipoholon terletak bagian tenggara Kecamatan Sipoholon dan Tarutung bagian 

utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Lapangan panas bumi 

Sipoholon dicirikan oleh 15 mata air panas berada di pull-apart basin Tarutung. 

Litologi daerah ini didominasi oleh produk vulkanik Tersier dan Kuarter. Produk 

vulkanik termuda diperkirakan hasil aktivitas vulkanik Gunung Marimbang yang 

berumur 0,6 ± 0,1 juta tahun atau Pleistosen yang terletak di selatan (Direktorat 

Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, 2017). 

 

Dalam menentukan potensi sumber daya panas bumi dengan menggunakan 

beberapa teknologi, salah satunya dengan teknologi penginderaan jauh. Teknologi 

penginderaan jauh (Remote Sensing) merupakan suatu metode untuk 
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mempermudah pembuatan peta dan analisis suatu wilayah tanpa berhadapan 

langsung dengan objek yang akan diteliti (Suwargana, 2008).  

 

Teknologi penginderaan jauh dapat diterapkan sebagai survei pendahuluan untuk 

mendeteksi potensi panas bumi menggunakan sensor termal. Sensor termal adalah 

teknik yang efisien untuk mendapatkan suhu permukaan tanah. Prinsip dasar 

teknologi ini memiliki panjang gelombang 3-5 µm dan 8-14 µm untuk melihat 

perubahan suhu. Sensor termal citra satelit menunjukkan suhu permukaan dimana 

suhu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti emisivitas, konduktivitas, 

kapasitas termal, inersia termal, dan difusivitas (Siahaan, dkk., 2011). 

 

Dengan metode ini, dapat digunakan sebagai metode hemat biaya untuk 

mengeksplorasi area potensi panas bumi yang luas, dan survei berbasis lahan 

dapat digunakan untuk memilih target berikutnya untuk eksplorasi lebih lanjut. 

Sumber panas bumi dapat ditentukan dengan beberapa parameter seperti suhu 

permukaan tanah dari proses pengolahan citra satelit. Selain itu, terdapat 

parameter geologi, seperti jenis batuan, sesar, serta mata air panas (Darge, dkk., 

2019). 

 

Penelitian dengan metode Land Surface Temperature (LST) dilakukan oleh (Farras, 

dkk., 2017) di kawasan Gunung Telemoyo, peneliti memanfaatkan citra Landsat 8 

diproses dengan ENVI (The Environment for Visualizing Images) dalam 

menganalisis estimasi energi panas bumi serta berhasil memetakan sebaran area 

panas bumi. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Ermida, dkk., 2020) mengenai 

pengolahan LST menggunakan machine learning Google Earth Engine (GEE). 

Penelitian di atas membuktikan bahwa pengolahan tidak hanya dilakukan pada 

software ENVI melainkan Google Earth Engine (GEE) untuk menemukan daerah 

potensial panas bumi karena Google Earth Engine merupakan platform pengolahan 

data geospasial berbasis cloud berskala global. Sehingga penelitian ini bermaksud 

untuk menganalisis hasil pengolahan Land Surface Temperatur (LST) 

menggunakan software ENVI 5.1 dan Google Earth Engine (GEE) dalam 

penentuan lokasi potensi panas bumi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisis hasil pengolahan Land Surface Temperatur (LST) 

menggunakan software ENVI 5.1 dan machine learning Google Earth Engine 

(GEE)? 

2. Bagaimana menganalisis sebaran potensi sumber panas bumi menggunakan citra 

satelit Landsat 8 di Kecamatan Sipoholon-Tarutung berdasarkan hasil Land 

Surface Temperatur (LST)? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Daerah penelitian mencakup koordinat 488000 mT-504000 mT dan 215600 mU 

– 232100 mU dalam sistem koordinat UTM Zona 47 di Belahan Bumi Utara. 

Daerah prospek panas bumi Sipoholon terletak di Kecamatan Sipoholon bagian 

tenggara dan Kecamatan Tarutung bagian utara, Kabupaten Tapanuli Utara, 

Provinsi Sumatera Utara. 

2. Data yang digunakan adalah citra Landsat 8 Level 1 Precision Terrain (L1TP) 

pada 17 Oktober 2017 dan 05 September 2019. 

3. Metode Land Surface Temperature (LST) yang digunakan adalah Mono-

Window. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis hasil pengolahan Land Surface Temperature (LST) 

menggunakan software ENVI dan machine learning Google Earth Engine 

(GEE). 

2. Menganalisis sebaran lokasi potensi sumber panas bumi Kecamatan 

Sipoholon-Tarutung dari hasil Land Surface Temperatur (LST) dan data survei 

terdahulu. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian Tugas Akhir ini, dapat menentukan daerah potensial panas bumi 

menggunakan perangkat ENVI dan Cloud Computing di Kecamatan Sipoholon-
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Tarutung. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi tentang 

panas bumi sehingga dapat digunakan sebagai keperluan eksplorasi. 

 

1.6 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Google Earth Engine (GEE), platform pengolahan data geospasial berbasis 

cloud berskala global. 

2. ENVI (The Environment For Visualizing Images) 5.1, digunakan sebagai 

pengolahan data citra Landsat 8. 

3. Arcgis 10.5, digunakan untuk proses georeferencing, digitasi dan layout peta. 

Microsoft Word, digunakan untuk penulisan laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


