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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian serta Desain Akuisisi 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Data penelitian yang digunakan merupakan data gayaberat sekunder yang dapat 

dari satelit. Data yang diperoleh merupakan data gayaberat yang berada di Wae 

Sano, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Secara geografis lokasi 

penelitian berada pada koordinat 119º57’30’’-120º06’26’’ BT dan 8º36’32’’- 

8º48’22’’ LS. Luas daerah penelitian sekitar 21.87 km x 16.5 km. Data yang 

digunakan berjumlah 130 titik pengukuran dengan jarak antar titik 1800 meter/titik 

pengukuran. 

 

Gambar 3.1 Peta daerah pengukuran dan desain akuisisi 

 

3.1.2 Jadwal Kegiatan Penelitian 

Jadwal kegiatan penelitian dilaksanakan dalam waktu dan bulan terhitung dari 

bulan November 2020. Jadwal penelitian diantaranya studi literatur, pengolahan 

data, pemodelan data, analisis dan interpretasi data, serta penyusunan laporan 

disusun sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai penunjang utama 

terlaksananya proses akhir dalam penyelesaian Tugas Akhir yaitu laptop penulis. 

 

3.2.2 Bahan/Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data gayaberat sekunder yang 

didapatkan pada situs https://topex.ucsd.edu/cgi-bin/get_data.cgi dalam bentuk 

nilai Free Air Anomaly (FAA) sebanyak 130 stasiun dengan jarak antar titik 1800 

meter/titik pengukuran untuk diolah penulis sebagai penyelesaian Tugas Akhir.  

 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Mencari nilai Complete Bouguer Anomaly (CBA) 

Data gayaberat penelitian merupakan data Free Air Anomaly (FAA) dan topografi 

yang harus dilakukan pengolahan hingga mendapatkan nilai Complete Bouguer 

Anomaly (CBA). Pengolahan yang dilakukan berupa koreksi bouguer yang akan 

menghasilkan nilai Simple Bouguer Anomaly (SBA), selanjutnya dilakukan koreksi 

medan dan yang terakhir menghitung nilai Complete Bouguer Anomaly (CBA). 

 

3.3.2 Pembuatan Peta Kontur Complete Bouguer Anomaly (CBA) 

Data gayaberat yang berupa koordinat dan nilai Complete Bouguer Anomaly (CBA) 

serta titik pengukuran ditampilkan berupa peta kontur yang diolah menggunakan 

software Geosoft Oasis Montaj. 

3.3.3 Analisis Spektrum 
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Analisis spektrum 2D (Radially Average Spectrum) dikerjakan dengan 

menggunakan software Geosoft Oasis Montaj dengan data input berupa peta 

Complete Bouguer Anomaly Fast Fourier Trasnform (FFT) dilakukan dengan 

melakukan perata-rataan keseluruhan nilai anomali bouguer yang terdapat pada 

Peta Complete Bouguer Anomaly yang menghasilkan output berupa kurva Radially 

Average Spectrum. Selanjutnya kurva tersebut dilakukan pemisahan batas trend 

regional, residual dan noise yang nantinya didapatkan nilai estimasi kedalaman 

regional dan residual. 

 

3.3.4 Pemisahan Anomali Regional dan Residual 

Pemisahan anomali regional dan anomali residual pada penelitian ini dibantu 

dengan menggunakan software Geosoft Oasis Montaj yang dilakukan dengan 

metode Moving Average. Metode ini menggunakan data input berupa Peta 

Complete Bouguer Anomaly (CBA) dan dilakukan pemisahan dengan cara trial and 

error dengan mengestimasikan lebar jendela (window) yang selaras dengan 

informasi kelurusan struktur geologi daerah penelitian. Proses pemisahan anomali 

regional dan residual. Hasil dari moving average ini berupa anomali regional dan 

anomali residual diperoleh dari selisih Complete Bouguer Anomaly dengan anomali 

regional 

 

3.3.5 Analisis Tilt Derivative  (TDR) 

Pada proses analisis TDR ini menggunakan software Geosoft Oasis Montaj dan data 

peta Complete Bouguer Anomaly (CBA) yang kemudian dilakukan turunan anomali 

gayaberat terhadap arah x, arah y dan arah z. Proses TDR ini dilakukan untuk 

menguatkan anomali tepian atau batas struktur sehingga dapat menunjukkan adanya 

batas struktur yang terdapat di daerah penelitian.  

 

3.3.6 Pemodelan Bawah Permukaan 

Pemodelan bawah permukaan pada penelitian ini adalah Forward Modeling. 

Pemodelan kedepan berfungsi untuk mengetahui struktur geologi bawah 

permukaan daerah penelitian. Proses pemodelan ini adalah dengan melakukan 

slicing yang melewati pola struktur patahan yang ingin diidentifikasi pada peta 
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anomali residual dan menggunakan estimasi kedalaman bawah permukaan yang 

telah dilakukan pada saat analisis spektral serta informasi geologi daerah penelitian 

yang telah di peroleh. Proses pemodelan ini menggunakan software Geosoft Oasis 

Montaj.  

 

3.3.7 Metode Intrepretasi 

Metode interpretasi gayaberat dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

 

3.3.7.1 Interpretasi Kualitatif 

Interpretasi kualitatif digunakan untuk memperkirakan atau memungkinkan adanya 

pola struktur akibat pengaruh pola anomali tetapi dapat dipastikan karena didukung 

oleh adanya data. Teknik dari intepretasi kualitatif adalah dengan mengamati pola 

penyebaran anomali gayaberat kemudian dihubungkan dengan tatanan geologi dan 

informasi geologi lainnya. 

 

3.3.7.2 Interpretasi Kuantitatif 

Interpretasi kuantitatif merupakan interpretasi lanjutan dari teknik interpretasi 

kualitatif. Teknik dari interpretasi kuantitatif adalah dengan mengasumsikan 

distribusi rapat massa yang kemudian dibandingkan dengan gayaberat yang 

diamati. Interpretasi kuantitatif ini dilakukan untuk mengetahui model geologi 

bawah permukaan yang meliputi dimensi atau ukuran model dan komposisi batuan 

yang dibantu dengan menggunakan Software Geosoft Oasis Montaj dalam 

membuat model geologi bawah permukaan. 
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 

  


