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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
 
2.1. Geologi Regional 
2.1.1. Fisiografi dan Morfologi 
Daerah penelitian ini merupakan negara Alaska, dimana daerah penelitian 
terbentuk sekitar 200 juta tahun yang lalu. Geologi di Alaska termasuk ke dalam 
batuan beku prekambrian dan batuan metamorf yang terbentuk pada terran lepas 
pantai dan bertambah ke batas Barat Amerika Utara yang terbentuk sejak zaman 
Paleozoic (Cathy, 1988). 
Berdasarkan formasi penyusun, negara Alaska dapat dibagi menjadi empat bagian 
utama, yaitu : 

1. Alaska Utara  
Terbentuk ketika terran Yukon-Tanana bertabrakan dengan lempeng 
Amerika Utara sekitar 200 juta tahun yang lalu. Aktivitas tekntonik ini 
mengangkat bagian-bagian dari dasar Laut Arktik, membentuk Brooks 
Range dan White Mountains, dan meninggalkan Dataran Arktik 
(Lereng Utara) antara Brooks Range dan Samudra Arktik.  

 
2. Interior Alaska 

Terletak di antara Brooks Range di Utara dan Busur Aleutian di 
Selatan. Terdiri dari kerak yang tertutup sedimen dari terran Yukon-
Tanana. 

 
3. Busur Aleutian 

Terletak di sepanjang tepi Selatan lempeng Amerika Utara di Alaska. 
Daerah ini merupakan zona subduksi aktif yang terjadi akibat 
tumbukan antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. 
Hasilnya adalah busur pulau vulkanik yang membentang 2.500 
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kilometer (1550 mil) dari daratan Alaska melalui Aleutians ke 
Semenanjung Kamchatka Rusia.  
 

4. Alaska Tenggara 
Adalah salah satu daerah paling kompleks secara geologis. 

 
2.1.2. Stratigrafi Daerah Penelitian 
Stratigrafi daerah penelitian dapat dibagi menjadi sepuluh satuan batuan yang 
berumur Paleozoik hingga Mesozoik (Gambar 2.1.). Satuan batuan tersebut adalah 
Endapan Berumur Holosen (Qh), Endapan Continental Cretaceous Atas (uKc),  
Endapan Continental Cretaceous Bawah (IKc), Batuan Sedimen Cretaceous Atas 
(uK), Batuan Sedimen Cretaceous Bawah (IK), Batuan Sedimen Cretaceous  
Jurrasic (kJ), Batuan Sedimen Jurrasic, Triasic Permian (JP), Batuan Sedimen 
Jurrasic - Missisipian (JM), Batuan Sedimen Missisipian (M), Batuan Metamorf 
Mesozoic (MzM) (Beikman, 1980). 

1. Endapan Berumur Holosen (Qh) 
Endapan ini terdiri atas alluvial, glacial, estuarin, dan daratan hasil 
banjir endapan pantai 

2. Endapan Continental Cretaceous Atas (uKc) 
Endapan ini tersusun atas batupasir, konglomerat, serpih dan lanau. 

3. Endapan Continental Cretaceous Bawah (IKc) 
Endapan ini tersusun atas serpih, lempung, lanau, batupasir, dan 
konglomerate.  

4. Satuan Batuan Sedimen Cretaceous Atas (uK) 
Satuan batuan ini terdapat pada formasi Ninuluk, terdiri atas serpih, 
batupasir, dan konglomerat. 
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5. Satuan Batuan Sedimen Cretaceous Bawah (IK) 
Satuan batuan ini merupakan merupakan bagian dari Formasi 
Tiglukpuk, satuan batuan ini tersusun atas graywacke, batupasir, 
serpih, dan lanau. 

6. Satuan Batuan Sedimen Cretaceous  Jurrasic (kJ) 
Satuan batuan ini tersusun atas argilite, serpih, quartz, konglomerat, 
lava dan tuff. 

7. Satuan Batuan Sedimen Jurrasic, Triasic Permian (JP) 
Satuan ini tersusun atas serpih, lanau, rijang, dan greywacke satuan 
batuan ini merupakan penyusun brooks range. 

8. Satuan Batuan Batuan Sedimen Jurrasic - Missisipian (JM) 
Satuan batuan ini tersusun atas sabak dan quartz yang terdapat pada 
sungai Porcupine 

9. Satuan Batuan Sedimen Missisipian (M) 
Satuan batuan ini tersusun atas konglomerat, serpih, lanau, sabak, dan 
dolomite. 

10. Batuan Metamorf Mesozoic (MzM) 
Satuan ini tersusun atas batuan vulkanik, beku dengan sedikit massa 
batuan sedimen. 

 Gambar 2.1.Peta Persebaran Satuan Batuan (Beikman, 1980) 
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2.1.3. Struktur Geologi 
Struktur geologi yang terdapat pada daerah penelitian yaitu berupa sesar,lipatan, 
dan cekungan sedimen. Alaska-Aleutian Megathrust merupakan sistem sesar 
terpanjang pada negara ini dengan pergerakan sekitar 5 mm/tahun dan bergerak ke 
arah Barat laut, kemudian Sesar Denali yang bergerak secara vertikal dengan 
pergerakan 5 mm/tahun dan merupakan jenis strike-slip fault (Koehler dkk, 1980). 
Sedangkan pada daerah penelitian terdapat 18 cekungan sedimen dengan sembilan 
berada di darat dan sembilan lainnya berada di lepas pantai (Charles, 1992). 
2.2. Konsep Dasar Metode Gayaberat 
2.2.1. Hukum Newton 
Prinsip gayaberat pertama kali dikemukakan oleh Sir Isaac Newton (1642  
1727), yang menjelaskan bahwa perbandingan antara gaya tarik menarik antar dua 
benda adalah sama dengan massa kedua benda tersebut (m1, m2) dan berbanding 
terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua pusat kedua massa tersebut (Telford, 
1990). Prinsip ini  menjadi dasar metode gayaberat seperti pada Gambar 2.2. 

 

 
Gambar 2.2 Gaya Tarik Menarik Antar Dua Benda (Telford,1990) 

 
 

  (2.1) 
   
Pada Hukum II Newton dinyatakan bahwa gaya adalah perkalian massa dengan 
percepatannya, maka dapat ditulis persamaan : 

   (2.2) 
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Pada konsep gayaberat nilai  (percepatan) dapat diganti dengan g (percepatan 
gayaberat bumi), sehingga persamaan dapat ditulis menjadi : 

    (2.3) 
Apabila persamaan 2.1 dan 2.3 dihubungkan, maka akan didapatkan 
persamaan : 

    (2.4) 

Dimana : 
F = Gaya tarik menarik antara dua buah benda (Newton) 
G = Konstanta gayaberat (6,67 x 10-11 Nm2/Kg2) 

 Percepatan gravitasi (m/s2) 
m1 = Massa bumi (kg) 
m2 = Massa benda (kg) 

 Vektor satuan berarah m1 dan m2  
r2 = Jarak antar benda 1 dan 2 (m2) 

2.2.2. Koreksi Gayaberat 
Dalam akuisisi dan pengolahan data gayaberat, alat ukur gayaberat tidak 
menampilkan secara langsung anomali gayaberat, hal ini dikarenakan adanya 
beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran gayaberat. Terdapat lima 
faktor utama yang mempengaruhi nilai anomali gayaberat, yaitu adanya faktor 
gaya tarik benda luar/pasang surut (tidal), kelelahan alat pada saat akuisisi 
(apungan), posisi lintang, ketinggian, topografi, dan variasi densitas bawah 
permukaan. 
Dalam hal tersebut, perlu dilakukan koreksi untuk mendapatkan nilai akhir dari 
anomali gayaberat, adapun penjelasan mengenai masing-masing koreksi : 
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a. Koreksi Pasang Surut (Tidal) 
Koreksi tidal/pasang surut merupakan koreksi yang dilakukan 
karena adanya gaya tarik benda luar bumi khususnya bumi  
terhadap matahari dan bulan. Koreksi ini dilakukan untuk 
menghilangkan efek gaya tarik tersebut. Hal ini disebabkan 
karena nilai gayaberat bumi dapat berubah secara periodik 
dikarenakan adanya perubahan kedudukan bumi terhadap bulan 
dan matahari. Nilai gayaberat terkoreksi tidal dapat dihitung 
dengan persamaan : 
 
       (2.5) 
 
Dimana : 

 Nilai gayaberat terkoreksi tidal (mGal) 
 Nilai bacaan gayaberat pada alat (mGal) 

tidal  = Nilai koreksi pasang surut tidal 
  

b. Koreksi Apungan (Drift Correction) 
Koreksi drift / apungan merupakan koreksi yang dilakukan 
karena adanya perbedaan pembacaan gayaberat di stasiun yang 
sama pada waktu yang berbeda, Hal itu dikarenakan pada saat 
pengukuran di lapangan terjadinya guncangan pegas dan 
perubahan temperatur pada alat gravimeter yang menyebabkan 
pengurangan tingkat elastisitas pegas selama perpindahan dari  
stasiun satu ke stasiun lainnya selama proses pengukuran. Hal 
tersebut mengakibatkan perlunya dilakukan pengecekan kembali 
setelah dilakukan pengukuran di lapangan, pengecekan ini 
dilakukan di base sehingga sistem pengukuran gayaberat ini 
dibuat menjadi suatu sistem tertutup seperti Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Sistem Pengukuran Gayaberat (Telford, 1990)  

Adapun untuk memperoleh nilai gayaberat terkoreksi drift, 
digunakan persamaan : 
 
   (2.6) 
 
Dimana : 

  Nilai gayaberat terkoreksi drift (mGal) 
 Nilai pengukuran gayaberat di stasiun akhir (mGal) 
 Nilai pengukuran gayaberat di stasiun awal (mGal) 
 Waktu pengukuran gayaberat di stasiun akhir (s) 
 Waktu pengukuran  gayaberat di stasiun awal (s) 

 Waktu pengukuran gayaberat di stasiun ke-n (s) 
 

c. Koreksi Lintang 
Koreksi lintang dilakukan dikarenakan bentuk bumi yang tidak 
bulat sempurna, melainkan mendekati spheroid. Secara umum, 
nilai gayaberat terkoreksi lintang dapat dihitung menggunakan 
persamaan : 
 

  (2.7) 
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 Dimana : 
 Nilai gayaberat terkoreksi lintang (mGal) 

d. Koreksi Udara Bebas (Free Air Correction) 
Koreksi ini dilakukan untuk mengukur elevasi dari setiap stasiun 
pengukuran, hal ini terjadi dikarenakan bentuk bumi yang tidak 
datar, oleh karena itu perlu dilakukan koreksi untuk mengetahui 
nilai gayaberat pada elevasi setiap stasiun pengukuran. Besar 
faktor koreksi udara bebas (Free Air Correction Factor) pada 
bidang ekuator adalah 0.3086 mGal/m, sehingga untuk 
mendapatkan nilai gayaberat terkoreksi udara bebas dapat 
menggunakan persamaan : 
 
    (2.8) 
 
  (2.9)   
 
Dimana : 

elevasi stasiun pengukuran (m) 
 Free Air Correction 
 Free Air Anomaly (mGal) 
Nilai gayaberat observasi (mGal) 

 Nilai gayaberat terkoreksi lintang (mGal) 
 

e. Koreksi Bouguer 
Koreksi ini dilakukan untuk memprediksi efek massa bawah 
permukaan. Koreksi ini dapat dihitung menggunakan persamaan 
: 
    (2.10) 
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Dimana : 
BC = Bouguer Correction (mGal) 

  Densitas batuan (gr/cc) 
  Elevasi (m) 

 
f.  Koreksi Terrain 

Koreksi ini dilakukan akibat adanya pendekatan terhadap kondisi 
bouguer, dimana pada dasarnya permukaan bumi yang 
berundulasi dapat menyebabkan adanya pengurangan terhadap 
nilai Simple Bouguer Anomaly. Pada penerapannya koreksi ini 
dibagi menjadi dua berdasarkan radiusnya, yaitu inner zone dan 
outer zone (Hammer, 1939) , sehingga perhitungannya adalah 
sebagai berikut : 
 

  (2.11) 
 
Dimana : 
TC = Terrain Correction (mGal) 

  Densitas batuan (gr/cc) 
 Jumlah partisi kompartemen yang digunakan 
 Inner zone (m) 
Outer zone (m) 

 Modulus perbedaan antara elevasi stasiun dengan elevasi 
rata-rata segmen 

 
g.  Anomali Bouguer 

Anomali bouguer merupakan selisih antara nilai gayaberat  
pengamatan dengan nilai gayaberat teoritis yang telah didapatkan 
dari seluruh koreksi yang telah dilakukan. Selisih tersebut 
merefleksikan variasi rapat massa yang terdapat pada area 
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pengamatan. Adapun nilai anomali bouguer terbagi menjadi dua, 
yaitu : 
 
1. SBA (Simple Bouguer Anomaly) 

 
         (2.12) 
 
 
Dimana : 
SBA = Simple Bouguer Anomaly (mGal) 
 

2. CBA (Complete Bouguer Anomaly) 
 
          (2.13) 
 
Dimana : 
CBA = Complete Bouguer Anomaly (mGal) 
 

2.3. Analisis Spektral 
Analisis spektral pada metode gayaberat dilakukan untuk mengestimasi 
kedalaman target berdasarkan frekuensi dan panjang gelombang. Konsep dasar 
dari analisis spektral ini adalah Transformasi Fourier, dimana Transformasi 
Fourier dilakukan pada anomali gayaberat yang dipilih. Menurut Blakley (1995) 
persamaan Transformasi Fourier adalah sebagai berikut :  

     (2.14) 

     (2.15) 

  Dimana : 
   = Anomali Gayaberat  
  Jarak 
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   Bilangan Gelombang    
   Kedalaman titik amat 
   Anomali rapat massa         

 Kedalaman anomali 
 

Persamaan 2.14 selanjutnya disubtitusikan ke dalam persamaan 2.15 sehingga 
didapatkan persamaan  sebagai berikut : 

     (2.16) 

Sehingga proses transformasi fourier untuk anomali gayaberat pada bidang 
horizontal ditunjukkan pada persamaan 2.17   : 

   (2.17) 

Dikarenakan adanya variasi yang tinggi pada distribusi densitas,maka nilai 
anomali rapat massa ( ) adalah 1, sehingga pada transformasi fourier  untuk data 
gayaberat hasilnya adalah sebagai berikut : 
      (2.18) 
  Dimana : 
  C =    

A = Amplitudo gelombang 
  e = Eksponen 
 
Selanjutnya persamaan 2.18 perlu diubah kedalam bentuk persamaan linier, hal ini 
bertujuan untuk memisahkan zona regional dan residual, dimana proses perubahan 
kedalam bentuk linier ini dengan cara melogaritmakan persamaan 2.18, sehingga 
menjadi : 

     (2.19) 
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Berdasarkan regresi linier yang dilakukan terhadap persamaan 2.19, maka akan 
terlihat pembagian batas antara zona regional, zona residual, dan zona noise 
seperti pada Gambar 2.4. 

 
 
  
 
 

 
 
 
 

Gambar 2.4. Kurva k Terhadap Ln A 
2.4. Moving Average 
Metode ini merupakan salah satu metode pemisahan anomali regional dengan 
residual, konsep dasar metode ini adalah dengan merata-ratakan nilai di sekitar 
titik yang menjadi daerah penelitian dengan menggunakan nilai lebar jendela yang 
dihasilkan dari analisis spektral. Hasil yang diperoleh dari metode ini adalah peta 
anomali regional, dimana apabila ingin mendapatkan peta anomali residual adalah 
dengan mengurangkan antara peta complete bouguer anomaly  dengan peta 
anomali regional. 
2.5. Second Vertical Derivative 
Filter second vertical derivative merupakan filter yang digunakan untuk 
memperlihatkan batas struktur dari peta hasil pengolahan gayaberat, secara teoritis 
filter ini diturunkan berdasarkan persamaan Laplace : 

  (2.20) 

Maka persamaan yang didapatkan adalah : 

Zona Residual 

Zona Regional 

Zona Noise 

Batas Zona Regional - Residual Batas Zona Residual - Noise 

Ln A 

k 
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     (2.21) 

     (2.22) 

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa second vertical derivative dari 
suatu anomali gayaberat permukaan sama dengan negatif dari turunan orde dua 
horizontalnya, Data anomali gayaberat di dalam grid teratur dapat menggunakan 
proses konvolusi untuk mendapatkan anomali SVD tersebut. Terdapat beberapa 
operator filter Second Vertical Derivative, yang dihitung oleh Henderson dan 
Zeits (1949), Elkins (1951), dan Rosenbach (1952). Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan operator filter Second Vertical Derivative hasil perhitungan Elkins. 

Elkins (1951) 
0.0000 -0.0833 0.0000 -0.0833 0.0000 
-0.0833 -0.0667 -0.0334 -0.0667 -0.0833 
0.0000 -0.0334 +1.0668 -0.0334 0.0000 
-0.0833 -0.0667 -0.0334 -0.0667 -0.0833 
0.0000 -0.0833 0.0000 -0.0833 0.0000 

Gambar 2. 5. Operator Filter SVD Elkins (1951) 
 
2.6. Pemodelan Kedepan 
Pemodelan adalah sebuah proses untuk memperoleh model bawah permukaan 
dimana pemodelan ini memanfaatkan informasi anomali bouguer dan data 
pendukung seperti data geologi. Pemodelan kedepan merupakan proses 
perhitungan data yang secara teoritis akan teramati di permukaan bumi dengan 
mengetahui harga parameter model bawah-permukaan  tertentu (Grandis, 2008). 
Pada saat melakukan interpretasi, dicari model yang menghasilkan respon yang 
cocok dan fit dengan data pengamatan atau data lapangan, sehingga kondisi model 
itu bisa dikategorikan mewakili atau mendekati keadaan sebenarnya. 
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Proses pemodelan kedepan menggunakan proses trial and error dimana proses 
tersebut merupakan 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. 
Menurut Blakley (1995), konsep pemodelan kedepan dengan polygon bersisi 
seperti Gambar 2.5. dan dapat diketahui menggunakan persamaan sebagai berikut 
: 

  (2.23) 

Dimana : 
    (2.24) 

     (2.25) 
     (2.26) 

      (2.27) 

 
Gambar 2. 6. Efek Gayaberat Polygon (Blakley,1995) 
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2.7. Petroleum System 
Menurut (Koesoemadinata, 1980) Petroleum System merupakan sebuah sistem 
yang menjadi panduan utama dari sebuah eksplorasi hidrokarbon. Petroleum 
System digunakan untuk mengetahui  keadaan geologi yang memiliki potensi 
sebagai tempat akumulasi minyak dan gas bumi. 

2.7.1. Batuan Sumber (Source Rock) 
Batuan sumber adalah batuan yang merupakan tempat minyak dan gas 
bumi terbentuk. Pada umumnya batuan sumber ini berupa lapisan serpih 
(shale) yang tebal dan mengandung material organik. Pada batuan sumber 
terjadi pematangan hidrokarbon. 
2.7.2. Migrasi 
Migrasi merupakan proses perpindahan hidrokarbon dari batuan sumber 
melewati rekahan dan pori-pori batuan waduk menuju tempat yang lebih 
tinggi. Terdapat beberapa jenis sumber penggerak perpindahan 
hidrokarbon ini diantaranya adalah kompaksi, tegangan permukaan, gaya 
pelampungan, tekanan hidrostatik, tekanan gas dan gradien hidrodinamik 
(Koesoemadinata, 1980) 
2.7.3. Batuan Reservoar 
Batuan reservoar merupakan batuan berpori atau retak-retak, yang dapat 
menyimpan dan melewatkan fluida. Di alam batuan reservoar umumnya 
berupa batupasir atau batuan karbonat. Faktor-faktor yang menyangkut 
kemampuan batuan reservoar ini adalah tingkat porositas dan 
permeabilitas, yang sangat dipengaruhi oleh tekstur batuan sedimen yang 
secara langsung dipengaruhi sejarah sedimentasi dan lingkungan 
pengendapannya.  
2.7.4. Lapisan Penutup 
Lapisan penutup merupakan lapisan pelindung yang bersifat tak permeabel 
yang dapat berupa lapisan lempung, shale yang tak retak, batugamping 
pejal atau lapisan tebal dari batuan garam. Lapisan ini bersifat melindungi 
minyak dan gas bumi yang telah terperangkap agar tidak keluar dari 
sarang perangkapnya. 
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2.7.5. Perangkap 
Secara geologi perangkap yang merupakan tempat terjebaknya minyak dan 
gasbumi dapat dikelompokan dalam tiga jenis perangkap, yaitu perangkap 
struktur, perangkap stratigrafi dan perangkap kombinasi dari keduanya. 
Adapun salah satu contoh dari perangkap struktur adalah perangkap sesar. 
Sesar dapat juga bertindak sebagai unsur penyekat minyak dalam 
penyaluran penggerakan minyak selanjutnya. Kadang-kadang dipersoalkan 
pula apakah sesar itu bersifat penyekat atau penyalur. 
Berikut merupakan jenis-jenis sesar : 
a. Sesar Normal 

Sesar normal biasa sekali terjadi sebagai suatu unsur perangkap. 
Biasanya minyak lebih sering terdapat di dalam hanging wall dari pada 
di dalam foot-wall, terutama dalam kombinasi dengan adanya lipatan.  

b. Sesar Naik 
Sesar naik juga dapat bertindak sebagai suatu unsur perangkap dan 
biasanya selalu berasosiasi dengan lipatan yang ketat ataupun asimetris 

c. Sesar Strike-Slip 
Sesar transversal/horizontal yang disebut pula wrench-faults atau 
strike-slip fault dapat juga bertindak sebagai perangkap. Terdapatnya 
sistem sesar transversal sangat penting sebagai pelengkap perangkap 
struktur.   


