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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian serta Desain Akuisisi 

3.1.1 Daerah Penelitian 

Secara administrasi daerah penelitian seperti yang digambarkan pada Gambar 3.1 

berada pada Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung yang merupakan 

lapangan panas bumi di Kompleks Gunung Rajabasa. Puncak gunung ini 

disimbolkan dengan segitiga biru dan memiliki ketinggian 1.281 mdpl dengan tipe 

gunung api kerucut. Secara geografis lokasi penelitian terletak pada koordinat 

koordinat 105⁰ 33'- 50'E dan 5⁰40' S - 55 'S dengan cakupan luas 14 x 15 km
2
. 

Akuisisi data dilakukan oleh Rasimeng dkk., (2005) dengan titik pengukuran 

berjumlah 224 titik dengan titik manifestasi yang ditemukan berjumlah 12 titik. 

Titik pengukuran disimbolkan dengan simbol lingkaran merah dan manifestasi 

panas bumi disimbolkan dengan simbol lingkaran hijau. 

 

Gambar 3.1 Peta daerah penelitian dan akuisisi metode magnetik 
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Peta topografi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2 memiliki tiga variasi 

warna berdasarkan ketinggian. Warna oranye menunjukkan dataran tinggi lebih 

dari 1050 mdpl, warna kuning menunjukkan ketinggian (450 – 1000) mdpl, dan 

warna hijau menunjukkan dataran rendah dengan ketinggian (0 – 350) mdpl. 

 

 

Gambar 3.2 Peta topografi 3D dan pengukuran metode magnetik 

 

Peta geologi daerah penelitian dan titik pengukuran seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.3 memiliki empat stratigrafi utama penyusun Kompleks Gunung 

Rajabasa, yaitu Endapan Gunung Api Muda (Qhv), Formasi Lampung (QTl), 

Satuan Aluvium (Qa), dan Satuan Andesit (Qpv). 

Dapat dilihat juga pada Gambar 3.3 manifestasi panas bumi yang ditemukan di 

Gunung Rajabasa adalah mata air panas Way Belerang, mata air panas Dermaga 

Kalianda yang terletak di kaki Gunung Rajabasa, dan Kecapi Simpur. Manifestasi 

lainnya adalah mata air panas, fumarol, dan lumpur panas di daerah Gunung 

Botak serta belerang panas yang terletak di daerah Kunjir. 
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Gambar 3.3 Peta geologi penelitian dan pengukuran metode magnetik (modifikasi dari 

Mangga dkk., 1993) 

 

3.1.2 Timeline Penelitian 

Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan selama delapan bulan, dimulai pada bulan 

Desember 2020 hingga Agustus 2021 yang dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 Timeline pelaksanaan tugas akhir 

No Kegiatan 
Bulan Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Studi Literatur dan 

Pengumpulan Data 
              

 

2 
Penyusunan 

Proposal Penelitian 
              

 

3 
Pengolahan Data 

Magnetik 
              

 

4 Pemodelan 3D                

5 
Interpretasi Hasil 

Sementara 
              

 

6 Seminar Proposal                
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7 
Penulisan Laporan 

Penelitian 
              

 

8 Interpretasi Hasil                

9 
Ujian 

Komprehensif  
              

 

10 Sidang Akhir                

 

3.2 Alat dan Bahan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa alat dan bahan sebagai 

berikut: 

1) Perangkat lunak yang terdiri dari: 

a. Geosoft Oasis Montaj, digunakan untuk proses pengolahan data magnetik 

dalam proses filter seperti reduksi ke kutub, kontinuitas ke atas, Analytic 

Signal, Tilt Derivative, dan pemodelan 3D. 

b. QGIS Version 3.16, digunakan untuk mendapatkan peta desain akuisisi, 

digitasi peta geologi penelitian, dan membuat layout setiap peta pada 

penelitian ini. 

c. Google Earth Pro, digunakan untuk mencari nilai titik koordinat yang 

belum diketahui. 

d. Surfer 13, digunakan untuk mengubah koordinat dari UTM ke WGS 84 

atau sebaliknya dan membuat peta penelitian secara 3D. 

e. Globbal Mapper Version 20, digunakan untuk memotong peta DEM atau 

SRTM agar didapat model 3D topografinya. 

f. CorelDraw Graphics Suite X8, digunakan untuk membuat layout peta dan 

diagram alir penelitian. 

2) Peta digital yang terdiri dari: 

a. Peta fisiografi dan morflogi geologi Pulau Sumatera 

b. Peta geologi regional lembar Tanjungkarang 

3) Data pengukuran magnetik dalam format*.xlsx. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian Tugas Akhir ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

3.3.1 Peta TMI 

Peta TMI di dapatkan dengan melakukan krigging yang sebelumnya data 

pengukuran telah melalui koreksi harian dan IGRF. Krigging adalah suatu metode 

dalam geostatistika untuk mengestimasi nilai dari sebuah titik yang tidak 

dilakukan pengukuran. Data TMI yang telah dilakukan koreksi selanjutnya di 

masukkan ke dalam software Oasis Montaj dengan format *.txt atau *xlxs dan 

dilakukan krigging. 

3.3.2 Melakukan Reduksi Ke Kutub ( RTP) 

Data pengukuran yang telah di koreksi selanjutnya dilakukan griding, hasil 

griding kemudian dilakukan krigging kemudian diperoleh data dalam bentuk peta 

Total Magnetik Intesitas (TMI). Peta TMI secara default masih bersifat dipole, 

karenanya peta tersebut harus dilakukan filter reduksi ke kutub (RTP) agar 

diperloleh anomali dalam bentuk monopole. Adapun pengolahan dilakukan 

dengan aplikasi Oasis Montaj. Transformasi ini menghasilkan anomali magnetik 

dalam bentuk monopole sehingga menunjukkan keadaan anomali di lapangan 

yang sesungguhmya. 

3.3.3   Kontinuasi Ke Atas (Upward Continuation) 

Sebelum melakukan kontinuasi ke atas, langkah yang harus dilakukan adalah 

estimasi kedalaman. Estimasi kedalaman dalam penelitian ini menggunakan 

analisis spektral. Estimasi kedalaman digunakan untuk memperkirakan kedalaman 

nilai anomali regional dan residual serta mengetahui titik cutt off, yaitu titik yang 

memisahkan anomali regional dan residual. Setelah didapatkan nilai cut off 

kemudian dilakukan estimasi nilai hasil cut off sehingga diperoleh peta anomali 

magnetik yang telah ditransformasi menuju medan potensial pada permukaan 

yang lebih jauh dari sumber anomali. Kontinuasi ke atas merupakan filter yang 

digunakan untuk mereduksi efek dari sumber anomali dangkal. Dalam penelitian 



 

29 

 

ini dilakukan pengangkatan sebanyak enam kali dengan kedalaman 100, 300, 700, 

1100, 2000, dan 3000 meter. 

3.3.4 Filter Gaussian 

Filter Gaussian digunakan sebagai proses pemisahan anomali residual dan 

regional. Filter ini menggunakan prinsip low pass filter yang meloloskan sinyal 

dengan frekuensi rendah. Filter ini dilalukan dalam menu MAGMAP pada 

software Oasis Montaj. Terdapat tiga garis kurva yang menandakan anomali 

regional, residual, dan noise. Kurva tersebut di arahkan sehingga membentuk cut 

off. Hasil yang diperoleh merupakan peta regional sehingga untuk mendapatkan 

peta residual dapat diperoleh menggunakan menu Grid Math dengan 

mengurangkan anomali RTP dan anomali regional.  

3.3.5 Analytic Signal 

Analytic signal dilakukan dengan akar kuadrat penjumlahan turunan pertama dari 

komponen horizontal dan vertikal medan magnet lokal. Analytic signal digunakan 

untuk menggambarkan zona batas geologi. Proses ini dapat dilakukan 

menggunakan Grid Math pada menu Griding pada software Oasis Montaj. Hasil 

yang diperoleh untuk interpretasi adalah anomali yang memiliki amplitudo 

maksimum sebagai zona batas struktur atau litologi. 

3.3.6 Tilt Derivative 

Tilt derivative dilakukan dengan membandingkan turunan pertama dari komponen 

vertikal dalam hal ini adalah vertical derivative (VDR) dengan nilai komponen 

horizontal dalam hal ini adalah total horizontal derivative (THDR) menggunakan 

fungsi trigonometri arctangent. VDR dan THDR ini diperoleh dari anomali yang 

telah dilakukan proses monopole (RTP). Hasil filter ini digunakan sebagai 

penyempurna analytic signal dan digunakan amplido nol (0) sebagai batas tepi 

yang diidentifikasi adanya zona-zona batas struktur atau litologi. 

3.3.7 Pemodelan Kebelakang 3D (Invers Modeling) 

Pemodelan yang digunakan dalam penelitian adalah pemodelan kebelakang atau 

invers modeling. Proses pemodelan ini menggunakan aplikasi voxi dari Geosoft 

Oasis Montaj dengan parameter model anomali monopole sebagai inputan dan 
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komponen medan magnet bumi lainnya seperti sudut inklinasi dan deklinasi, nilai 

IGRF, dan nilai elevasi. Dalam kotak measurment tipe model diubah menjadi 

suseptibility dan tipe data adalah magnetik. Mesh parameter yang digunakan 

adalah 100 x 100 x 100 meter dengan luas bidang 14 x 15 kilometer. Model 3D 

kemudian dilakukan slicing dengan beberapa lintasan yang memotong struktur 

secara tegak lurus kemudian pemodelan dilakukan dengan memperkirakan nilai 

suseptibilitas batuan dan memerhatikan kondisi daerah penelitian. Pemodelan 

kebelakang dilakukan untuk mencari parameter model yang cocok dengan data 

observasi, untuk itu diperlukan model yang cocok atau fit dengan data hasil 

observasi di lapangan. Dengan demikian model tersebut dapat dianggap mewakili 

kondisi bawah permukaan sebenarnya di lokasi observasi data (Grandis, 2008).   
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

Adapun diagram alir yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Diagram alir penelitian 

  


