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BAB II LANDASAN TEORI  

 

 

2.1 Geologi Regional 

Menurut Van Bemmelen (1949) sebagaimana Gambar 2.1, Jawa Tengah berdasarkan 

fisiografinya memiliki  tujuh zona, yaitu (1) Gunung Api Kuarter, (2) Dataran 

Aluvial Pantai Utara Jawa, (3) Kubah dan Punggungan pada Pusat Depresi, (4) Zona 

Depresi Tengah dan Randublatung, (5) Antiklinorium Rembang-Madura, (6) 

Antiklonorium Bogor-Serayu Utara-Kendeng, dan (7) Pegunungan Selatan.   

 

Gambar 2.1 Peta fisiografi daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Daerah penelitian ditunjukkan 

dengan bujur sangkar berwarna merah (dimodifikasi dari Van Bemmelen, 1949). 

 

Wilayah Jawa Tengah terdiri dari rangkaian Pegunungan Serayu Utara yang 

bersebelahan dengan jalur Pegunungan Bogor di bagian barat, Pegunungan Kendeng 

di bagian timur, dan Pegunungan Serayu Selatan yang merupakan lanjutan dari 

Depresi Bandung di Jawa Barat. Pegunungan Serayu Utara mencakup area seluas 

30-50 kilometer diapit oleh Pegunungan Slamet di barat, dan endapan vulkanik muda 

dari Pegunungan Rogojebangan, Prahu dan Ungaran di timur. Dari peta fisiografi 

pada Gambar 2.1, diketahui jika letak daerah penelitian daerah penelitian termasuk 

ke dalam Zona Depresi dan deretan Pegunungan Serayu Utara.  
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2.2 Geologi Daerah Penelitian 

Gunung Ungaran adalah Gunung Api Kuarter yang berada di sisi paling timur dari 

Pegunungan Serayu Utara. Kawasan Gunung Ungaran di sebelah selatan merupakan 

jalur vulkanik Kuarter yang terdiri dari Gunung Sumbing, Telomoyo, serta Merbabu. 

Kemudian pada bagian utara berbatasan dengan Dataran Aluvial Jawa Utara. 

Adapun kawasan Gunung Ungaran pada sisi timur dibatasi oleh Pegunungan 

Kendeng. 

  

Menurut Van Bemmelen (1949) Gunung Ungaran terbentuk akibat depresi volkano-

tektonik. Gunung Ungaran mengalami evolusi dan terbagi pada tiga periode. Periode 

pertama terjadi pada masa Plestosen Bawah terbentuk Gunung Ungaran Paling Tua 

yang menghasilkan produk berupa lava andesit basaltik, serta aliran piroklastik. 

Kemudian pada periode kedua terbentuk Gunung Ungaran Tua yang menghasilkan 

produk berupa basalt andesitik serta terjadi sistem sesar volkano-tektonik. Periode 

ketiga yaitu terbentuknya Gunung Ungaran Muda dari pusat letusan Gunung 

Ungaran Tua yang menghasilkan produk berupa aliran lava dengan kandungan 

basaltik dan andesitik (Gaffar dkk., 2007). 

  

Thanden dkk., (1996) mengidentifikasi stratigrafi dari Gunung Ungaran meliputi 

breksia vulkanik, batuan lava andesit, dan lava perlitik pada siklus Ungaran kedua 

dan ketiga. Adapun jenis batuan yang terdapat di Gunung Ungaran cukup beragam 

mencakup gabbro, andesit piroksen, basalt, dan andesit hornblende. Selanjutnya 

morfologi Gunung Ungaran dapat digolongkan menjadi beberapa satuan morfologi 

utama yaitu morfologi Gunung Ungaran Muda (daerah puncak, lereng dan kaki), 

morfologi Gunung Ungaran Tua, kerucut gunung api, daerah manifestasi panas bumi 

dan dataran aluvial. Adapun manifestasi panas bumi yang ada di sekitar Gunung 

Ungaran yaitu fumarol di daerah Gedongsongo, mata air panas tersebar di daerah 

Kaliulo, Diwak, Banaran, dan Nglimut (Budiarjo dkk., 1997). Menurut Thanden dkk. 

(1996) sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.2 daerah penelitian yaitu kompleks 

Gunung Ungaran terdiri dari: 
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a. Formasi Kaligetas (Qpkg) yaitu formasi berupa breksi vulkanik, tufan dan 

batulempung. 

b. Batuan Gunung Api Kaligetas (Qpk) merupakan produk aktifitas gunung api 

berupa aliran basalt olivin augit, tersingkap di lereng utara Gunung Ungaran. 

c. Formasi Jongkong (Qpj) merupakan formasi yang terdapat di daerah Gunung Jadi 

berupa breksi andesit hornblende-augit sebagian berongga. 

d. Batuan Gunung Api Gajahmungkur (Qhg) merupakan andesit hornblende augit 

yang merupakan aliran lava dan tersingkap di puncak Gunung Ungaran. 

e. Formasi Kerek (Tmk) merupakan perselingan breksi vulkanik, batulempung 

napal, batupasir tufan, batugamping dan konglomerat. 

f. Batuan Intrusi Basalt (Tmb) merupakan batuan intrusi yang memiliki kandungan 

basalt augit dengan komposisi bervariasi diantaranya pada Gunung Sitapel 

ditemukan porfir palgioklas serta pada Gunung Mergi dalam bentuk andesitan 

olivine-augit. 

g. Batuan Intrusi Andesit (Tma) adalah batuan intrusi batuan beku asam jenis andesit 

hornblende augit. 

 

Secara umum struktur geologi yang terdapat di daerah Gunung Ungaran merupakan 

struktur runtuhan atau collapse structure berarah barat menuju tenggara. Kemudian 

terdapat sistem sesar berarah barat laut menuju barat daya serta sesar berarah 

tenggara menuju barat daya yang mengontrol batuan vulkanik penyusun pre-

caldera. Selain itu, terdapat sistem sesar regional yang mengontrol batuan vulkanik 

penyusun post-caldera. 
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Gambar 2.2 Peta geologi kompleks Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Lingkaran biru menunjukkan 

manifestasi panas bumi berupa mata air panas dan garis tegas hitam menujukkan sesar (dimodifikasi 

dari Hadisantono dan Sumpena, 1993; Thanden dkk., 1996). 

 

2.3 Sistem Panas Bumi 

Menurut Goff dan Janik (2000) sistem panas bumi tersusun oleh tiga komponen 

utama yaitu sumber panas (heat source), batuan reservoir yang permeable,dan fluida 

pembawa panas. Selain itu, pada sisitem panas bumi konvensional juga didukung 

dengan adanya lapisan penutup (cap rock) berupa claycap, adanya struktur geologi 

(dapat berupa rekahan, ketidakselarasan dan patahan), serta daerah resapan air 

(recharge area). Sistem panas bumi terbentuk dari proses transfer panas secara 

konduksi dan konveksi. Transfer panas ini berasal dari sumber panas ke daerah 

sekelilingnnya. Kontak antara air (fluida) dengan heat source mengakibatkan 

terjadinya transfer panas secara konveksi sedangkan proses konduksi terjadi melalui 

batuan. Berdasarkan model konseptual panas bumi pada Gambar 2.3 sistem panas 

bumi memiliki struktur geologi berupa rekahan atau patahan (fault) yang berperan 

sebagai recharge area dan discharge area. Sehingga air dapat meresap menuju ke 

lapisan bawah permukaan melalui recharge area. Selanjutnya air yang sampai ke 
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sumber panas akan mengalami peningkatan temperatur yang menyebabkan sebagian 

air menguap dan sebagian lagi tetap berada pada temperatur yang tinggi. Pada fluida 

panas ini terjadi transfer panas secara konveksi ke batuan sekitar. Fluida panas 

tersebut memiliki tekanan yang tinggi sehingga menekan batuan di sekitarnya. 

Fluida memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan di permukaan sehingga 

fluida bergerak naik melalui discharge area. Fluida ini kemudian keluar menuju ke 

atas permukaan bumi dan  menjadi manifestasi panas bumi (Daud, 2010). Adapun 

bentuk manifestasi panas bumi dapat berupa fumarol, mata air panas, solfatara, tanah 

beruap, geyser, warm ground, hot pools, mud pools, dan travertine. 

 

Gambar 2.3 Model konseptual sistem panas bumi terdiri dari beberapa komponen yaitu heat source, 

clay cap, reservoir, sesar sebagai zona recharge dan zona discharge kemudian didukung adanya 

aliran fluida serta diindikasikan munculnya manifestasi panas bumi di permukaan (dimodifikasi dari 

Daud, 2010). 

 

Hochstein dan Browne (2000) mengklasifikasikan sistem panas bumi menjadi tiga 

jenis yaitu: 

1. Sistem hidrotermal yaitu sistem panas bumi yang melibatkan fluida meteorik 

(baik disertai sisa fluida magmatik atau tidak) dalam proses perpindahan panas 

secara konveksi dari sumber panas ke permukaan bumi. 

2. Sistem vulkanik yaitu sistem panas bumi yang melibatkan konveksi fluida 

magmatik dan subsurface melts dalam proses perpindahan panas dari dapur 

magma ke permukaan. 
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3. Sistem vulkanik-hidrotermal yaitu perpaduan sistem panas bumi antara sistem 

hidrotermal dan vulkanik. Pada sistem ini terjadi mixing antara fluida magmatik 

yang naik ke permukaan dengan fluida meteorik. 

Menurut Hochstein dan Browne (2000) berdasarkan temperatur reservoir, suatu 

sistem panas bumi dikategorikan tiga tipe yaitu:  

1. Tinggi yaitu jika temperatur reservoir bernilai lebih besar dari 225℃ 

2. Sedang atau intermediet yaitu jika temperatur reservoir berada pada rentang 125℃ 

hingga 225℃ 

3. Rendah yaitu jika temperatur reservoir bernilai lebih kecil dari 125℃ 

 

2.4 Metode Magnetik 

Metode magnetik yaitu satu diantara metode geofisika yang umumnya dimanfaatkan 

dalam kegiatan survei awal dalam eksplorasi mineral, panas bumi, serta monitoring 

gunung api. Umumnya metode ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis batuan, 

struktur geologi dan mineral berdasarkan sifat kemagnetan suatu batuan. Prinsip 

metode magnetik didasarkan pada respon hasil pengukuran intensitas medan magnet 

yang bervariasi dari suatu batuan yang diinduksi oleh medan magnet bumi (Telford 

dkk., 1990). Adanya variasi sifat kemagnetan (suceptibility) ini diakibatkan 

perbedaan suseptibilitas antar batuan dan perubahan struktur dalam kerak bumi, 

sehingga menghasilkan medan magnetik yang heterogen yang disebut sebagai 

anomali magnetik. 

 

2.5 Teori Dasar Kemagnetan 

Dalam metode magnetik terdapat prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan teori 

kemagnetan suatu material atau bahan. Teori kemagnetan berkaitan dengan 

parameter fisis yang diperoleh dan berhubungan dengan target yang ingin diperoleh. 

Adapun prinsip-prinsip dasar yang diantaranya sebagai berikut: 

2.5.1 Gaya Magnet  

Gaya magnet (𝐹 ) yaitu gaya yang ditimbulkan oleh dua kutub yang berada pada jarak 

𝑟 dan mempunyai muatan masing-masing 𝜌1dan 𝜌2 (Telford dkk., 1990). Sehingga 

dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 
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  𝐹 =  
1

𝜇0
 
𝜌1 𝜌2 

𝑟2  �̂�                             (2.1) 

 

Dimana: 

𝐹   = Gaya magnetik (N) 

𝜇0  = Permeabilitas medium magnetik (ruang hampa=1) 

r   = Jarak antara kutub 𝜌1dan 𝜌2 (m) 

�̂� = Vektor satuan  

𝜌1 dan  𝜌2 = Muatan kutub 1 dan 2 (C) 

 

2.5.2 Kuat Medan Magnet  

Kuat medan magnet (�⃑⃑� ) diperoleh dari besarnya nilai gaya magnetik per satuan 

muatan. Menurut Telford dkk. (1990) kuat medan magnet dapat dituliskan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

 

    �⃑⃑� =
𝐹 

𝜌
        (2.2)  

Dimana: 

�⃑⃑�  = Kuat medan magnetik (T) 

𝜌 = Muatan magnet (C) 

𝐹   = Gaya magnetik (N) 

 

2.5.3 Intensitas Magnetik 

Menurut Reynold (1998) besarnya intensitas magnetik pada suatu benda yang 

mengalami induksi oleh medan magnet sebesar 𝐻 dapat dinyatakan dalam 

persamaan sebagai berikut: 

 

    𝐼 = 𝑘. �⃑⃑�               (2.3) 

Dimana: 

I = Intensitas magnetik (T) 

k = Suseptibilitas magnetik (dalam satuan SI) 

�⃑⃑�  = Kuat medan magnetik (T) 
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2.5.4 Suseptibiltas Kemagnetan 

Suseptibiltas kemagnetan (k) didefinisikan sebagai besarnya kemungkinan suatu 

benda untuk mengalami magnetisasi (Telford dkk., 1990). Suseptibilitas 

didefinisikan dalam persaamaan sebagai berikut: 

 

𝑘 =
𝐼

�⃑⃑� 
        (2.4) 

Dimana: 

I = Intensitas magnetik (T) 

k = Suseptibilitas kemagnetan (dalam satuan SI) 

�⃑⃑�  = Kuat medan magnetik (T) 

 

2.5.5 Induksi Magnetik 

Medan magnet yang tedeteksi pada magnetometer ditimbulkan oleh medan magnet 

induksi dan efek magnetisasinya (Telford dkk., 1990). Sehingga dapat dinyatakan 

dengan persamaan sebagai berikut:  

 

    �⃑�  = 𝜇0 (1 + k)�⃑⃑�       (2.5) 

Dimana: 

�⃑�   = Induksi magnetik (T) 

𝜇0  = Permeabilitas medium magnetik (ruang hampa=1) 

k = Suseptibilitas kemagnetan (dalam satuan SI) 

�⃑⃑�  = Kuat medan magnetik (T) 

 

2.6 Medan Magnet Bumi 

Medan magnet bumi timbul akibat aktifitas dari inti dalam bumi yang terdiri dari 

unsur-unsur logam serta radioaktif. Selain itu, medan magnet disebabkan oleh rotasi 

bumi serta adanya arus konveksi di mantel bumi. Menurut Telford dkk. (1990) 

sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.4 komponen yang terdapat pada medan magnet 

bumi yaitu: 

1. Deklinasi (D), yaitu sudut yang besarnya merupakan simpangan antara kutub 

utara magnetik dengan kutub utara geografis. 
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2. Inklinasi (I), yaitu sudut hasil simpangan sudut medan magnetik total berdasarkan 

bidang horizontal terhadap bidang vertikal. 

3. Intensitas horizontal (H), yaitu nilai medan magnetik total bidang horizontal. 

4. Medan magnetik total (F), yaitu nilai anomali berdasarkan vektor medan magnetik 

total. 

 

 

Gambar 2.3 Komponen yang menyusun medan magnet bumi yaitu medan magnet total disimbolkan 

huruf F, intensistas magnetik disimbolkan huruf H, inklinasi disimbolkan huruf I dan deklinasi 

dsimbolkan huruf D terdiri dari (Telford dkk., 1990). 

Medan magnet terdiri dari 3 bagian yaitu: 

1. Medan Magnet Utama 

Medan magnet utama berasal dari inti bumi. Medan magnet utama bumi dipengaruhi 

arus elektromagnetik akibat sistem geodinamika dalam inti-mantel bumi hingga 

perubahan akibat perputaran bumi (Telford dkk., 1990). Medan magnet utama 

mengalami perubahan secara lambat dan berubah-ubah setiap waktu sehingga 

dilakukan penyeragaman dengan standar nilai yang mengalami perubahan setiap 

lima tahun sekali dengan IGRF (International Geomagnetic Reference Field). Nilai 

IGRF digunakan untuk memperkirakan nilai magnetik bumi secara regional.  

2. Medan Magnet Luar 

Medan magnet luar berasal dari luar bumi disebabkan ionisasi yang menghasilkan 

aliran listrik dalam lapisan atmosfer. Ioniasi ini ditimbulkan dari sinar ultraviolet 

matahari. Perubahan medan magnet luar berlangsung cepat. Menurut Telford dkk. 

(1990) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi medan magnet luar bumi yaitu: 
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a. Konduktivitas yang berubah pada atmosfer dalam siklus 11 tahun. 

b. Intensitas matahari sangat signifikan mempengaruhi nilai anomali dalam rentang 

waktu 24 jam. 

c. Perubahan anaomali sekitar 2 nT akibat intensitas pasang surut air laut dalam 

rentang waktu 25 jam. 

d. Badai magnetik dari matahari dapat mencapai hingga 1000 nT. 

3. Anomali Medan Magnet  

Anomali medan magnet merupakan medan magnet yang terdeteksi pada 

magnetometer disebabkan variasi sifat kemagnetan batuan yang menyusun kerak 

bumi. Adanya sifat kemagnetan batuan yang bervariasi merupakan respon dari 

batuan yang kaya akan kandungan mineral magnetik seperti magnetit, hematit, 

maghemit, titanomagnetit. Dalam pengukuran metode magnetik berfokus pada 

variasi medan magnetik yang terukur di permukaan bumi. 

 

2.7 Suseptibilitas Batuan 

Suseptibilitas adalah ukuran kemampuan suatu material untuk termagnetisasi. 

Besarnya nilai suseptibilitas sebanding dengan nilai medan magnet. Saat nilai medan 

magnet meningkat maka nilai suseptibilitas meningkat pula. Nilai suseptibilitas 

semakin besar jika terdapat mineral-mineral yang bersifat magnetik. Berdasarkan 

suseptibilitasnya, material penyusun litologi bumi digolongkan menjadi 3 jenis 

yaitu: 

a. Diamagnetik 

Diamagnetik merupakan material yang tidak dipengaruhi oleh medan magnet 

eksternal. Sifat material ini yaitu momen magnet bernilai nol jika medan magnet 

dihilangkan. Batuan diamagnetik mempunyai nilai suseptibilitas kecil dan bernilai 

negatif. Contohnya: grafit, kuarsa, garam dan marmer. 

b. Paramagnetik 

Paramagnetik merupakan material yang dipengaruhi temperatur. Jika medan magnet 

luar dihilangkan, maka momen magnetnya akan kembali acak. Batuan paramagnetik 

mempunyai nilai susueptibilitas sedikit lebih besar dari satu serta bernilai positif. 

Contohnya: piroksen, olivin, garnet dan biotit. 
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c. Ferromagnetik 

Ferromagnetik merupakan material yang dipengaruhi temperatur. Saat material 

mencapai temperature currie maka sifat ferromagnetik akan hilang dan momen 

magnetiknya kembali acak.  Jika medan magnet luar dihilangkan, maka momen 

magnetnya tidak kembali acak. Batuan paramagnetik mempunyai nilai suseptibilitas 

jauh lebih besar dari satu serta bernilai positif. Contohnya: besi, nikel, kobalt. 

Suseptibilitas batuan dipengaruhi beberapa hal yaitu jenis mineral magnetik dan 

konsentrasinya di dalam batuan. Sehingga setiap batuan memiliki nilai suseptibilitas 

yang bervariasi. Adapun beberapa nilai suseptibilitas batuan menurut Telford dkk. 

(1990) dijelaskan pada Tabel 2.1. 

 

    Tabel 2.1 Susesptibilitas batuan (Telford dkk., 1990). 

Jenis 
Suseptibilitas x 10-3 (SI) 

Rentang Rata-Rata 

Sedimentary 

       Dolomite 0 - 0,9 0,1 

       Limestone 0-3 0,3 

       Sandstone 0-20 0,4 

       Shales 0,01-15 0,6 

     Av. 48 sedimentary 0-18 0,9 

Metamorphic 

Amphibolite 0,7  

Schist 0,3-3 1,4 

Phyllite  1,5  

Gneiss 0,1-25  

Quartzite  4  

Serpentine 3-17  

Slate  0-35 6 

Av.61 metamorphic 0-70 4,2 

 

Igneous 

Granite 0-50 2,5 
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Rhyolite  0,2-35  

Dolorite 1-35 17 

Augite-syenite  30-40  

Olivine-diabase 25  

Diabase  1-160 55 

Porphyry 0,3-200 60 

Gabbro  1-90 70 

Basalts  0,2-175 70 

Diorite 0,6-120 85 

Pyroxenite  125  

Peridotite 90-200 150 

Andesite 160  

Av. Acidic igneous 0-80 8 

s Av. Basic igneous 0,5-97 25 

 

2.8 Koreksi Data Magnetik 

Koreksi data magnetik merupakan evaluasi terhadap hasil akuisisi data magnetik di 

lapangan yang dilakukan agar diperoleh anomali magnetik yaitu dengan melakukan 

dua koreksi yaitu harian (diurnal) dan IGRF. 

a. Koreksi Harian (Diurnal Correction) 

Koreksi harian merupakan evaluasi hasil akuisisi data magnetik di lapangan yang 

diakibatkan pengaruh medan magnet eksternal yang berubah-ubah terhadap waktu. 

Medan magnet eksternal dipengaruhi efek radiasi matahari. Koreksi ini secara 

matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

  𝐻𝑉ℎ = 
( 𝑡𝑛−𝑡𝑎𝑤𝑎𝑙)

(𝑡𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟−𝑡𝑎𝑤𝑎𝑙)
  (𝐻𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝐻𝑎𝑤𝑎𝑙)    (2.6) 

 

 

 

Dimana: 

𝐻𝑉ℎ = Nilai medan magnet harian (T) 
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 𝑡𝑛 = Waktu akuisisi data pada titik ke-n (detik) 

𝑡𝑎𝑤𝑎𝑙 = Waktu akuisisi pada base awal (detik) 

𝑡𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 = Waktu akuisisi pada base akhir (detik) 

𝐻𝑎𝑤𝑎𝑙 = Nilai medan magnet di base awal akuisisi (T) 

𝐻𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 = Nilai medan magnet di base akhir akuisisi (T) 

 

b. Koreksi IGRF (International Geomagnetic Reference Field) 

Koreksi IGRF yaitu evaluasi data magnetik yang digunakan untuk mereduksi 

pengaruh medan magnet utama bumi. Koreksi IGRF adalah model pendekatan 

matematika terhadap medan magnet bumi. Medan magnet utama bumi berubah 

terhadap waktu, sehingga IGRF diperbarui setiap lima tahun sekali. 

 

2.9 Anomali Magnetik 

Anomali medan magnetik yaitu medan magnet yang disebabkan oleh variasi sifat 

kemagnetan pada suatu batuan yang menyusun kerak bumi yang tidak dipengaruh 

medan magnetik lain. Medan magnet ini disebut juga sebagai medan magnet lokal. 

Anomali medan magnetik dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut: 

 

    ∆𝐻 = 𝐻𝑜𝑏𝑠 − 𝐻𝐼𝐺𝑅𝐹 ± 𝐻𝑉ℎ     (2.7) 

Dimana: 

∆𝐻 = Nilai anomali medan magnet (T) 

𝐻𝑜𝑏𝑠 = Medan magnet observasi atau medan magnet total bumi (T) 

𝐻𝐼𝐺𝑅𝐹  = Medan magnet utama atau IGRF (T) 

𝐻𝑉ℎ = Nilai medan magnet harian (T) 

 

2.10 Filter dan Transformasi Data Magnetik 

Dalam metode magnetik terdapat beberapa trasformasi data yang memudahkan 

intrepetasi hasil pengolahan. Adapun filter dan transformasi yang digunakan pada 

penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

2.10.1 Reduce to Pole ( RTP) 

Pola dan besarnya anomali magnetik dipengaruhi adanya variasi inklinasi dan 

deklinasi di bumi (Hinze dkk., 2013). Pada reduce to pole arah magnetisasi dan 
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medan magnet diubah menuju arah vertikal agar anomali magnetik berubah dari 

dipol menjadi monopol sehingga mempermudah intrepetasi. Prinsip transformasi ini 

yaitu mengubah nilai inklinasi di daerah observasi berada pada medan magnetik 

sesungguhnya. Adapun hubungan antara medan potensial f dan distribusi material s 

dapat dijelaskan pada persamaan berikut (Blakely, 1996): 

 

    𝑓 (𝑃) =  ∫ 𝑠 (𝑄)𝜓(𝑃, 𝑄)𝑑𝑣
 

𝑅
     (2.8) 

 

Dimana R merupakan material sumber, P merupakan titik observasi Q didefinisikan 

sebagai titik distribusi, dan ψ(P,Q) adalah fungsi green. Secara umum terdapat 

hubungan antara anomali magnet dalam fungsi domain fourier yang terukur di 

permukaan horizontal dengan sumber anomali yang berada di bawah permukaan 

bumi. Adapun persamaan RTP dapat dituliskan sebagai berikut (Blakely, 1996): 

 

    𝐹[𝜓𝑡] =
𝜃 ḿ 𝜃 �́�

𝜃m 𝜃𝑓
       (2.9) 

 

Dimana [ψt] merupakan hasil reduksi ke kutub, θm didefinisikan sebagai fungsi 

kompleks yang dipengaruhi orientasi dipol, θf merupakan fungsi kompleks yang 

dipengaruhi medan sekitar. 

 

2.10.3 Filter Gaussian  

Filter gaussian berfungsi untuk memisahkan anomali regional dan anomali lokal atau 

residual. Filter gaussian merupakan jenis low pass filter yang meloloskan sinyal 

dengan frekuensi yang lebih rendah dari posisi frekuensi cut off serta didasarkan 

fungsi distribusi probabilitas gaussian. Pada dasarnya filter ini merupakan operasi 

matematis perkalian matriks kernel dengan matriks dengan gambar aslinya. Adapun 

persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut (Gonzales dan Woods, 2002): 

 

     𝑓(𝑥) =  𝑒
− 

𝑥2

2𝜎2       (2.10) 

 

 Kemudian fungsi gauss pada 2 dimensi dapat dituliskan sebagai berikut: 
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     𝑓(𝑥) =  𝑒
− 

𝑥2+ 𝑦2

2𝜎2       (2.11) 

 

2.11 Pemodelan Data Magnetik 

Dalam penelitian ini dilakukan pemodelan inversi 3D. Adapun prinsip dasar dari 

inverse modelling dapat dijelaskan sebagai berikut: 

2.11.1 Inverse Modelling 

Pada inverse modelling, model diperoleh langsung dari data. Adapun dalam proses 

pencarian parameter model dilakukan fitting data agar diperoleh respon yang sesuai 

dengan data yang diamati (Grandis, 2009). Pemodelan inversi adalah metode yang 

berfungsi mengestimasi model respon magnetik yang paling sesuai untuk data 

observasi. Adapun pada data magnetik secara sederhana inverse modeling dapat 

dituliskan dengan persamaan linear sebagai berikut: 

 

     𝑑 = 𝐺.𝑚      (2.12)  

 

Dengan d merupakan data observasi, G didefinisikan sebagai matriks kernel dan m 

merupakan parameter model yang ingin diperoleh. Pada kenyataanya jumlah data 

observasi berjumlah lebih sedikit dibanding dengan parameter model ingin diperoleh 

sehingga dikatakan under-determined. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan 

ini digunakan persamaan sebagai berikut (Grandis, 2009): 

 

     m = 𝐺𝑇 [𝐺.𝐺𝑇] −1 d     (2.13) 

 

Dengan G didefinisikan sebagai matriks kernel (N x M) yang memetakan sumber 

anomali magnetik menjadi data observasi, kemudian N merupakan jumlah data dan 

M merupakan jumlah parameter model (Grandis, 2009). Adapun matriks kernel 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

             𝐺 =  [
𝐺11 𝐺12 𝐺1𝑁
𝐺22 𝐺22 𝐺2𝑁
𝐺𝑀1 𝐺𝑀2 𝐺𝑀𝑁

]          (2.18) 
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Proyeksi anomali medan magnet pada arah tertentu dihitung untuk mengevaluasi 

data anomali magnetik yang diperoleh di atas permukaan. Adapun sumber anomali 

ditempatkan pada mesh 3D yang terbagi pada sejumlah cell. Pada mesh 3D, setiap 

cell diasumsikan memiliki nilai suseptibilitas sedangkan besarnya magnetik remanen 

dan pengaruh demagnetisasi diabaikan (Li dan Oldenburg, 1996). Adapun hubungan 

antara anomali magnetik (∆𝐻)  dengan suseptibilitas batuan di bawah permukaan (k) 

dan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut: 

     ∆𝐻 = 𝐺. 𝑘          (2.19) 

Pada prinsipnya, proses inversi pada data anomali bersifat linier terhadap variasi 

suseptibilitas. Pada Gambar 2.4 menjelaskan jika data observasi di permukaan bumi 

terletak pada bidang x, y. Kemudian di bagian kiri merupakan kalkulasi respon 

magnetik dititik P, posisi kubus sesuai sumbu x, y dan z yaitu x1, x2, y1, y2 serta 

bagian kanan adalah diskritisasi medium 3D menjadi susunan kubus dengan 

geometri yang seragam. 

 

Gambar 2.4 Geometri model 3D prisma tegak atau kubus (Grandis, 2009) 

 

2.12 Penelitian Terdahulu 

Menurut Rezky dkk. (2012) sistem panas bumi di Gunung Ungaran berada di zona 

depresi dengan litologi permukaan didominasi oleh batuan vulkanik berumur 

Kuarter. Selanjutnya pada penelitian Saibi dkk. (2012) berdasarkan data gravitasi 
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menunjukkan adanya mata air panas (misalnya, Gedongsongo, Nglimut, Diwak, dan 

Banaran) berkorelasi dengan anomali gradien horizontal tinggi yang ditafsirkan 

sebagai batas karakteristik geologi atau patahan. Hal ini menunjukkan bahwa 

manifestasi panas bumi Ungaran terkendali secara struktural oleh patahan. Menurut 

Wahyudi (2006) daerah Gedongsongo merupakan daerah prospek panas bumi 

sedangkan daerah Banaran, Diwak, Kaliulo dan Nglimut merupakan zona outflow. 

Hasil penelitian terpadu oleh (Zarkasyi dkk., 2011) menyebutkan jika prospek panas 

bumi terdapat di daerah Gedongsongo, Nglimut serta Kendalisodo sebagaimana 

ditunjukkan Gambar 2.5.  

 

Gambar 2.5 Deliniasi prospek panas bumi  (dimodifikasi dari Zarkasyi dkk., 2011) 

 

 

 

 


