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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian serta Desain Akuisisi 

Jadwal kegiatan penelitian Tugas Akhir dimulai pada bulan Desember – Agustus 2021 

di Kampus Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan (dapat dilihat pada Tabel 

3.1). Kegiatan penelitian terdiri dari studi literatur, pengolahan data, analisis dan 

interpretasi yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

 

Data yang digunakan merupakan hasil akuisisi metode gayaberat Tim Penyelidikan 

Terpadu PSDG didaerah Panas Bumi Sipoholon pada Tahun 2005. Lokasi daerah 

penelitian Tugas Akhir ditunjukkan pada Gambar 3.1 yang berada di Kabupaten 

Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Menurut koordinat geografis, daerah ini 

terletak diantara 98º54’00’’ - 99º01’30’’ Bujur Timur dan 01º56’00’’ sampai 

02º06’00’’ Lintang Utara atau antara 488000mT – 504000 mT dan 215600 – 232100 

mU pada sistem koordinat UTM zona 47N. 
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Gambar 3.1 Lokasi Daerah Penelitian 

 

Daerah penelitian memiliki ukuran sekitar 16 km (ke arah Utara) dan 14 km (ke arah 

Timur). Data anomali Bouguer yang dihasilkan sebanyak 230 titik pengukuran yakni 

sebanyak 7 lintasan yang terdiri dari 177 titik berarah Barat – Timur dan 53 titik 

tersebar secara acak yang berada di sekitar Graben Tarutung dengan spasi interval antar 

titik 250 – 500 m dengan alat gravimeter LaCoste & Romberg. Persebaran titik 

pengukuran ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

 

 

Gambar 3.2 Desain Akuisisi Tim Penyelidikan Terpadu PSDG Bandung 
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3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat  

Adapun peralatan untuk membantu penelitian Tugas Akhir berupa laptop yang 

digunakan dalam semua proses studi literetur, pengolahan data, dan interpretasi. 

Laptop dilengkapi dengan software atau perangkat lunak yang dibutuhkan dalam 

pengolahan data seperti Surfer 13, Oasis Montaj, Global Mapper, Microsoft Excel 

2013, dan Microsoft Word 2013 

 

3.2.2 Bahan 

1. Data Sekunder Anomali Bouguer daerah Sipoholon 

Data sekunder berupa nilai CBA yang merupakan hasil pengolahan metode 

gayaberat yang telah dilakukan oleh Tim Penyelidikan Terpadu PSDG 

Bandung pada tahun 2005. Data ini didapatkan penulis dari Laporan 

Penyelidikan PSDG. Data terdiri dari 230 titik pengukuran dengan spasi 250 

– 500 m dengan alat gravimeter Lacoste & Romberg. 

 

2. Peta Geologi PSDG daerah Sipoholon 

Peta geologi yang digunakan merupakan Peta Geologi yang dibuat oleh PSDG 

pada tahun 2011. Dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian Tugas Akhir ini dilakukan untuk mendapatkan hasil identifikasi 

struktur geologi bawah permukaan berdasarkan data anomali residual gayaberat dan 

Normalized Horizontal Tilt Angle (TDX). Adapun Tahapan dalam prosedur penelitian 

Tugas Akhir ini diantaranya: 

 

3.3.1 Pembuatan Peta Complete Bouguer Anomaly (CBA) 

Data anomali gayaberat penelitian berupa titik koordinat pengukuran dan nilai 

Complete Bouguer Anomaly (CBA) yang dilakukan seleksi data jika terdapat data 
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yang tidak perlu digunakan. Kemudian dilakukan proses gridding atau pembuatan 

Peta Complete Bouguer Anomaly (CBA).  

 

3.3.2 Analisis Spektrum 

Analisis spektrum 2D (Radially Average Power Spectrum) dilakukan dengan 

menggunakan software Geosoft Oasis Montaj. Data input pada tahap analisis 

spektrum berupa Peta Complete Bouguer Anomaly. Fast Fourier Transform (FFT) 

dilakukan dengan melakukan perata – rataan keseluruhan nilai anomali bouguer 

yang terdapat di Peta Complete Bouguer Anomaly. Hasil kurva analisis spektrum 

kemudian dilakukan pemisahan batas trend regional, residual, dan noise. Sehingga 

dari trend regional dan residual tersebut didapatkan nilai estimasi kedalaman 

regional dan residual. 

 

3.3.3 Pemisahan Anomali Regional dan Residual Gayaberat 

Pemisahan anomali regional dan residual gayaberat pada penelitian ini 

menggunakan metode moving average. Metode ini dilakukan dengan memasukkan 

input berupa peta Complete Bouguer Anomaly (CBA) dan dilakukan pemisahan 

secara trial and error dengan mengestimasikan nilai windows yang sesuai sehingga 

menghasilkan informasi kelurusan struktur yang sesuai dengan informasi geologi 

daerah penelitian. Dari hasil moving average tersebut didapatkan peta anomali 

regional. Sehingga untuk mendapatkan peta anomali residual dengan cara 

mengurangan peta Complete Bouguer Anomaly (CBA) dengan peta anomali 

regional.  

 

3.3.4 Analisis Normalized Horizontal Tilt Angle (TDX) 

Input yang digunakan dalam proses analisis TDX berupa peta Complete Bouguer 

Anomaly (CBA). Peta CBA dilakukan penurunan anomali terhadap arah x, y, dan z. 

Kemudian filter TDX dilakukan berdasarkan total dari turunan horizontal yaitu arah 

x dan y terhadap arah vertikal yaitu arah z. Filter TDX bertujuan untuk menguatkan 
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anomali tepian atau batas struktur sehingga dapat menunjukkan adanya struktur 

yang terdapat didaerah penelitian. 

 

3.3.5 Pemodelan Bawah Permukaan 

Pemodelan bawah permukaan yang dipakai pada penelitian kali ini yakni forward 

modelling. Permodelan kedepan dilakukan untuk mendapatkan pemodelan 2.5D 

dengan input data slicing yang melewati pola struktur patahan pada peta anomali 

residual. Pada proses pemodelan 2.5D perlu diperhatikan informasi kedalaman, 

anomali residual, Normalized Horizontal Tilt Angle (TDX), dan informasi geologi 

yang telah diperoleh. 

 

3.3.6 Metode Interpretasi 

Setelah melakukan prosedur pengolahan data maka proses selanjutnya dilakukan 

tahap interpretasi. Secara umum, metode interpretasi gayaberat terbagi menjadi dua 

yakni: 

 

3.3.6.1 Interpretasi Kualitatif 

Interpretasi kualitatif dilakukan untuk memperkirakan adanya kemungkinan 

pola struktur yang terlihat dari pola anomali gayaberat yang dapat dipastikan 

karena didukung oleh adanya data. Teknik interpretasi ini dilakukan dengan 

mengamati pola penyebaran anomali gayaberat yang dihubungkan dengan 

informasi geologi daerah penelitian. 

 

3.3.6.2 Interpretasi Kuantitatif 

Interpretasi kuantitatif dilakukan untuk memahami hasil dari interpretasi 

kualitatif. Interpretasi kuantitatif menghitung efek gayaberat dan 

mengasumsikan distribusi rapat massa yang kemudian dilakukan perbandingan 

dengan gayaberat yang diamati. Interpretasi ini dilakukan untuk mengetahui 

model bawah permukaan yang meliputi dimensi atau ukuran model dan 
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komposisi batuan yang dibantu dengan menggunakan perangkat lunak dalam 

membuat model geologi bawah permukaan pada daerah penelitian 

 

3.4 Diagram Alir Penelitian 

Berikut merupakan diagram alir penelitian Tugas Akhir dapat dilihat pada Gambar 

3.3. 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian 

  


