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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Geologi Regional 

 

Pulau Sumatra merupakan salah satu pulau yang mengalami pertemuan antara dua 

lempeng aktif dunia yaitu Lempeng samudra Indo-Australia dengan Lempeng 

benua Eurasia. Teori yang membahas mengenai proses dinamika bumi mulai dari 

pembentukan jalur pegunungan, jalur gunung api, gempa bumi hingga cekungan 

sedimen yaitu teori tektonik lempeng. Pada dasarnya seluruh permukaan bumi 

tertutupi oleh kerak bumi yang berbentuk lapisan batuan. Akibat adanya aliran 

panas atau arus konveksi dalam astenosfer menyebabkan kerak bumi terbagi 

menjadi beberapa bagian lempeng. Sumber panas berasal dari peluruhan 

radioaktif secara spontan yang berlangsung pada lapisan astenosfer dan inti bumi. 

Panas tersebut menimbulkan arus konveksi yang menyebabkan terjadinya 

pergerakan lempeng [14].  

 

Menurut teori tektonik lempeng terdapat tiga jenis pergerakan lempeng yaitu 

divergen, konvergen dan transformasi sesar. Pergerakan lempeng secara divergen 

merupakan pergerakan lempeng yang saling menjauh, akibatnya terbentuknya 

dasar samudra dan pegunungan tengah samudra dan menghasilkan aktivitas 

tektonik didalam laut. Pergerakan lempeng secara konvergen merupakan 

pergerakan antara dua lempeng bumi yang saling mendekat yang salah satu 

lempeng masuk kedalam lempeng lainnya, akibatnya terbentuknya zona subduksi. 

Salah satu contoh pergerakan lempeng secara konvergen yaitu pertemuan antara 

lempeng samudra dan lempeng benua di sisi sebelah barat Pulau Sumatra. Ilustrasi 

pergerakan lempeng secara konvergen ditunjukkan pada Gambar 2.1. Pergerakan 

sesar transformasi merupakan pergerakan lempeng yang tergelincir satu sama lain 

dan relatif mengubah arah pergerakan lempeng antara batas divergen maupun 

batas konvergennya. Sesar transformasi terletak di antara lempeng seperti 

lempeng samudra dengan continental litosfer [15]. Salah satu contoh pergerakan 

sesar ini yaitu patahan San Andreas di pesisir California yang panjangnya lebih 

dari 600 km [16]. 
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Gambar 2.1 Subduksi Lempeng samudra Indo-Australia terhadap Lempeng 

benua Eurasia (digambar ulang oleh penulis) [14]. 

 

Dapat dilihat dari Gambar 2.1 menunjukkan bahwa pada zona subduksi terbentuk 

palung, yang diikuti oleh pemekaran oleh lempeng samudra. Pertemuan antara 

kedua lempeng yang saling mendekat dan lempeng samudra menunjam lempeng 

benua sehingga membentuk zona subduksi. Pergerakan tersebut menghasilkan 

gaya yang berkerja baik itu vertikal maupun horizontal sehingga membentuk 

lipatan, pegunungan, sesar, jalur gempabumi dan jalur gunung api [14]. Subduksi 

ini membentuk morfologi pada Kepulauan Mentawai, Kepulauan Batu dan Pulau 

Sumatera. 

 

Kepulauan Mentawai merupakan kepulauan yang terbentuk di bagian barat Pulau 

Sumatra serta termasuk ke dalam daerah prisma akresi akibat subduksi Sunda. 

Zona subduksi Sunda yang terbentang mulai dari Adaman-Sumatra-Jawa hingga 

Nusa Tenggara sepanjang 4950 km memiliki karakter busur muka yang beragam. 

Keberadaan pulau - pulau kecil di sisi sebelah barat Pulau Sumatra berkaitan erat 

dengan pengangkatan dan menunjukkan tingginya tingkat sedimentasi di wilayah 

ini, dimana proses pembentukannya berkaitan erat dengan pasokan sedimen dari 

India ke arah Busur Sunda [17]. Pulau Pagai, Sipora dan Siberut termasuk ke 

dalam jajaran Kepulauan Mentawai. Secara geografis, Pulau Pagai dan Sipora 

terletak di 99 30' BT - 100 45' BT dan 2  LS - 3 45' LS.  
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Secara stratigrafi formasi batuan yang terdapat di Pulau Pagai dan Sipora 

terbentuk pada zaman Miosen Akhir. Kompleks batuan yang terbentuk pada 

daerah ini yaitu kompleks batuan Mélange yang banyak ditemukan di tengah 

pulau dan pulau-pulau kecil disekitarnya. Kompleks Mélange (bancuh) terbentuk 

akibat dari pergerakan sesar. Kompleks Mélange dibentuk oleh diapirisme lumpur 

yang terdiri dari fragmen batuan dari berbagai umur dan ukuran. Fragmen batuan 

terdiri dari grewak, serpih, konglomerat, batu pasir kuarsa, arkosa, serpentinit, 

gabro, lava basalt, tufa, rijang merah, kalsilutit, batu pasir malih, sabak, filit, sekis 

mika, amfibolit, genes granit, diorit, diabas, andesit dan batu gamping numulit 

dalam masa dasar pasir berbutir sangat halus dan lempung bersisik. Umur dari 

kompleks Mélange ditentukan oleh adanya fosil pada batu lempung dan batu 

gamping [2].   

 

Gambar 2.2 Peta geologi regional Pulau Pagai dan Sipora. 

 

Batuan sedimen yang terbentuk pada Pulau Pagai dan Sipora termasuk kedalam 

formasi Telisa, Maonai dan Batumonga. Formasi Telisa terendapkan pada 

lingkungan laut dangkal sekitar pada zaman Miosen Awal dan menindih kompkes 

batuan Mélange. Zat-zat yang terdapat pada formasi Batumonga diendapkan pada 

lingkungan pasir bagian dalam pada zaman Miosen Tengah-Akhir hingga Pliosen. 
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Formasi batuan yang ada di Pulau Pagai dan Sipora tersusun dari jenis batuan 

yang berbeda-beda, pada formasi Batumonga tersusun dari batuan perselingan 

napal, batu pasir gamping, batu gamping pasiran dan batu lempung tufan. Pada 

formasi Manoai tersusun dari batuan perselingan batu pasir tufan, batu lanau 

tufan, batu pasir, batu lempung tufan dan batu pasir gampingan. Pada formasi 

Tolopulai/Telisa tersusun dari batu pasir, batu tufaan, batulanu, batu lempung, dan 

batupasir berdinamika dengan sisipan konglomerat dan batu gamping. Pada 

formasi Simatobat terdiri dari batu gamping terumbu, kalsirudit, kalkarenit dan 

konglomerat aneka bahan.  

 

Pada bongkah batu ultramafik terdiri dari serpentinit, piroksinit, dan dunit 

terserpentinkan. Batu gamping koral merupakan batu gamping koral yang bersifat 

terumbu serta sebagiannya berkeping. Pada alluvium tersusun dari lempung, pasir, 

kerakal dan bongkah hasil rombakan batuan yang lebih tua [18]. Bentuk struktur 

geologi pada daerah Pulau Pagai dan Sipora adalah sesar, lipatan dan 

rekahan/kekar yang dapat dilihat pada Gambar 2.2. Kepulauan Mentawai 

termasuk kedalam kompleks akresi yang terangkat dari pulau non-vulkanik. Sesar 

yang terbentuk pada daerah ini yaitu sesar Mentawai yang memanjang dari selatan 

Nias hingga Pulau Pagai. Pola tektonik sesar ini menunjukkan adanya gerakan 

strike-slip (mendatar). Struktur lipatan membentuk antiklin dan sinkronis yang 

umumnya berkembang pada formasi Telisa. Lipatan ini akan berkembang menjadi 

patahan dorong khususnya pada batuan sedimen. Aktivitas tektonik yang terjadi 

pada zaman Oligosen Awal – Miosen Awal disebabkan karena terjadinya 

tumbukan antara lempeng Samudra Hindia yang bergerak ke arah utara dengan 

lempeng Eurasia yang stabil [2]. 

 

2.2  Prinsip Dasar Gravitasi 

 

Metode gravitasi memiliki prinsip dasar fisika yang mendasari cara kerjanya. 

Prinsip dasar tersebut adalah hukum yang dinyatakan oleh Newton mengenai gaya 

tarik menarik antara dua benda yang disebut sebagai Hukum Gravitasi Newton. 

Hukum ini menyatakan bahwa besarnya gaya tarik antara dua buah benda dengan 

massa masing-masing 1m  dan 2m  dipisahkan pada jarak 21r


 sebanding dengan 
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perkalian antara kedua massa namun berbanding terbalik terhadap jarak kuadrat 

yang dapat dilihat pada Gambar 2.3. Gaya tersebut dapat dinyatakan seperti 

berikut: 

212

21

21
21 r̂

r

mm
GF 


             (2.1) 

dimana 
21F


 merupakan besar gaya yang bekerja pada partikel satu dikarenakan 

adanya partikel dua dan G adalah konstanta gravitasi umum yang nilainya 6,67

10
-11

 Nm
2
/kg

2
. 

 

Gambar 2.3 Ilustrasi aksi dan reaksi antara dua benda. 

 

Kuat medan gravitasi merupakan nilai yang terbaca pada saat melakukan 

pengukuran menggunakan metode gravitasi. Kuat medan gravitasi suatu benda 

bermassa 1m  yang berada di posisi 1r


 dan 2r


 dari 2m  yaitu: 

212

21

1

2

21 ˆ)( r
r

m
G

m

F
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             (2.2) 

Jika bumi dianggap berbentuk bulat sempurna yang homogen dan tidak berputar 

atau berotasi, maka kuat medan gravitasi di atas permukaan bumi dapat dituliskan 

seperti berikut: 

r
R

M
GrEg ˆ)(

2



              (2.3) 
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dengan M  merupakan massa dari bumi, R  merupakan jari-jari bumi dan g 

merupakan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi pertama kali diukur oleh 

Galileo dengan eksperimennya di Pisa. Satuan dari percepatan gravitasi yaitu 

2cm/s  disebut sebagai Galileo atau Gal [19]. 

 

Medan gravitasi Newton merupakan medan yang bersifat konservatif karena 

pergerakannya tidak bergantung terhadap lintasannya namun bergantung terhadap 

titik awal dan titik akhir dari benda tersebut. Medan yang bersifat konservatif 

dapat diturunkan dari fungsi potensial skalar )(rU


 . 

)()( rErU


             (2.4) 

dimana  

r
r

rm
GrU ˆ

)(
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2

1





              (2.5) 

Nilai )(rU


 merupakan nilai potensial pada massa partikel dua ( 2m )  

 

Gambar 2.4 Besar potensial pada massa tiga dimensi. 

 

Dari persamaan (2.5), besarnya potensial karena suatu benda bermassa dm yang 

berjarak r dari P (0,0,0) di titik (x, y, z) dapat diilustrasikan pada Gambar 2.4. 

Sehingga persamaannya dapat dituliskan seperti berikut: 

r

dm
GdU 
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r

dzdydx
GdU

..
             (2.6) 

dengan ),,( zyx  merupakan rapat massa serta 2r  sama dengan 222 zyx  . 

Keseluruhan potensial dari massa m dapat dihitung menggunakan persamaan 

berikut: 

   









x y z

dzdydx
r

GU ..


               (2.7) 

karena g merupakan percepatan gravitasi kearah vertikal bawah dalam sumbu z 

dan mengasumsikan bahwa nilai   tetap, sehingga: 

   






















x y z

dzdydx
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z
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3
           (2.8) 

 

2.3 Reduksi Metode Gravitasi 

 

Secara teoritis bumi dianggap bulat sempurna, namun pada hakikatnya bumi 

bukanlah berbentuk bola yang homogen sehingga mengakibatkan percepatan 

gravitasi di atas permukaan bumi tidak konstan. Arah medan gravitasi bumi hanya 

memiliki satu arah yaitu arah vertikal terhadap permukaan bumi dan selalu 

mengarah ke pusat bumi. Besar medan gravitasi karena adanya benda anomali 

dalam arah vertikal memiliki nilai yang lebih beragam bergantung pada letak 

benda anomali. Bentuk bumi yang tidak homogen karena adanya pegunungan dan 

lembah maka dibutuhkan suatu bentuk geometri yang dapat mewakili bentuk 

bumi yang sebenarnya. Permukaan geoid dapat dipilih sebagai elipsoid yang dapat 

mewakili bentuk bumi. 

 

Geoid adalah bidang ekipotensial yang berhimpitan dengan permukaan air laut 

dalam keadaan tanpa gangguan dan tenang [20]. Selain karena dipengaruhi oleh 

spheroid dan geoid bumi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kuat 

medan gravitasi seperti faktor ketinggian, topografi disekitarnya, posisi lintang, 

pasang surut air laut dan variasi kepadatan (rapat massa) dibawah permukaan 

bumi [19]. Dalam eksplorasi metode gravitasi yang diperhitungkan hanya faktor 
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variasi kepadatan batuan pada struktur bawah permukaan, maka dari itu faktor-

faktor lain harus dihilangkan.  

 

2.3.1 Gravitasi Teori 

Medan yang ditimbulkan oleh komponen non-geologi dan nilainya dihitung 

berdasarkan persamaan yang sudah ditentukan sebelumnya disebut sebagai medan 

gravitasi teori. Medan gravitasi teori yang ditentukan pertama kali adalah medan 

gravitasi normal yang terletak di datum pada ketinggian nol sebagai titik referensi 

geodesi. Rumusan medan gravitasi normal telah diterapkan oleh The International 

Association of Geodesy (IAG). Menurut Blakely (1995) persamaan matematis 

yang saat ini digunakan oleh World Geodetic System 1984 (WGS 1984) [21] 

adalah: 

mGal 
sin 90130066943799,01

sin 86390019318513,01
7803267714,9

2

2

0








g        (2.9) 

Dengan 0g  disebut sebagai gravitasi teoritis atau gravitasi normal dan   

merupakan posisi lintang dititik pengukuran. 

 

2.3.2 Koreksi Udara Bebas 

Koreksi udara bebas (free-air correction) merupakan salah satu cara yang 

digunakan untuk memindahkan medan gravitasi normal pada bidang referensi 

elipsoida menjadi medan gravitasi normal di atas permukaan bumi. Koreksi udara 

bebas memiliki tujuan untuk mengurangi pengaruh kedalaman dan ketinggian dari 

titik pengukuran atau perbedaan nilai gravitasi yang terletak pada geoid dengan 

gravitasi yang terukur pada ketinggian h. Dalam melakukan koreksi udara bebas 

menggunakan persamaan seperti berikut:  

mGal 308,0 hFAC              (2.10)   

FAC bernilai positif hanya untuk titik pengukuran diatas geoid. Setelah 

dilakukannya koreksi udara bebas diperoleh anomali udara bebas. Nilai anomali 

udara bebas merupakan anomali gravitasi hasil pengukuran yang dikoreksi 

terhadap posisi lintang dan ketinggian dari titik pengukuran dirumuskan sebagai 

berikut: 
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0gFACgg obsfa           (2.11) 

Dimana 
obsg  adalah anomali gravitasi pada titik pengukuran dan 

0g  adalah 

gravitasi normal. 

 

2.3.3 Koreksi Topografi 

Pada koreksi udara bebas tidak memperhitungkan besar massa yang terletak di 

antara permukaan topografi dengan bidang datum (sferoida referensi), yang pada 

dasarnya massa ini sangat berpengaruh terhadap nilai anomali medan gravitasi. 

Massa diantara kedua bidang dapat terbagi menjadi dua, ialah massa yang terletak 

di antara bidang datum dengan bidang Bouguer dan massa yang berada diatas 

bidang Bouguer dengan sebagian massa hilang di bagian dasar bidang Bouguer.  

 

Massa yang terletak di antara bidang datum dan bidang Bouguer memiliki efek 

yang diakibatkan oleh adanya massa ini. Efek yang ditimbulkan disebut sebagai 

efek Bouguer dan dibutuhkan koreksi Bouguer. Koreksi Bouguer bertujuan untuk 

memperhitungkan massa antara datum dengan titik ukur. Nilai anomali setelah 

dilakukannya koreksi Bouguer disebut sebagai anomali Bouguer sederhana. 

Koreksi Bouguer dilakukan dengan cara memperhitungkan gaya gravitasi yang 

disebabkan oleh batuan sebagai bongkahan yang memiliki ketebalan h dan rapat 

massa rata-rata. Koreksi Bouguer dihitung menggunakan persamaan seperti 

berikut [19]: 

hGgB 2            (2.12) 

dengan   adalah densitas massa topografi, G merupakan konstanta gravitasi 

umum yang nilainya sebesar 6,6710
-11

 Nm
2
/kg

2
 dan h adalah ketinggian titik 

pengukuran dari bidang datum. Massa yang terletak di atas bidang Bouguer dan 

bidang bawah Bouguer memiliki efek yang disebut sebagai efek medan (terrain 

effect). Karena adanya efek ini diperlukan koreksi terrain atau koreksi medan. 

Koreksi terrain bertujuan untuk menghilangkan pengaruh massa yang tidak 

teratur di sekitar titik pengukuran. Bentuk bumi yang memiliki bukit dan lembah 

akan mengurangi besar medan gravitasi yang sebenarnya [22].  
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2.3.4 Anomali Bouguer 

Anomali Bouguer merupakan parameter yang sangat penting dalam pengukuran 

menggunakan metode gravitasi. Anomali Bouguer merupakan perbedaan antara 

percepatan gravitasi pengukuran dengan percepatan gravitasi normal atau teori. 

Nilai anomali percepatan gravitasi teori diperoleh dari nilai anomali normal pada 

titik pengamatan yang sudah terkoreksi. Nilai anomali Bouguer dapat dihitung 

menggunakan persamaan (2.13). 

teoriobs ggAB              (2.13) 

Menurut Telford dkk (1990) persamaan anomali Bouguer dapat dituliskan seperti 

berikut: 

)( tcBfateoriobs gggggAB         (2.14)  

dimana AB merupakan anomali Bouguer, obsg  merupakan nilai gravitasi 

pengukuran, teorig  merupakan nilai gravitasi teori, 
fag  merupakan koreksi udara 

bebas, Bg  merupakan koreksi Bouguer dan tcg  merupakan koreksi medan. 

 

2.6 Analisis Power Spektral  
 

Berbagai fenomena osilator harmonik di alam dapat dianalisis secara harmonik 

menggunakan analisis power spektral [23]. Untuk mengetahui kedalaman sumber 

anomali dapat menggunakan analisis spektral pada data anomali gravitasi, dengan 

mentransformasikan domain jarak ke dalam bilangan gelombang menggunakan 

deret Fourier. Bentuk transformasi dari domain jarak ke domain frekuensi adalah 

[21]: 

( ) ( ) ikxf k f x e dx







            (2.15) 

dimana f (k) merupakan fungsi spektrum dalam domain frekuensi, f (x) merupakan 

fungsi spektrum dalam domain waktu, k  merupakan bilangan gelombang dan x 

merupakan jarak. Analisis spektral diperoleh dari turunan potensial gravitasi yang 



15 
 

teramati di bidang horizontal dimana transformasi Fouriernya dapat dituliskan 

seperti berikut [21] : 











r
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          (2.17) 

dimana U adalah potensial gravitasi, G adalah konstanta gravitasi,   adalah 

anomali rapat massa dan r adalah jarak. Dengan menstubtitusikan persamaan 

(2.17) ke dalam persamaan (2.16), maka diperoleh persamaan sebagai berikut: 
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        (2.18)  

Transformasi Fourier untuk setiap lintasan yang dipilih pada data anomali 

Bouguer menggunakan persamaan seperti berikut: 
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           (2.19) 

Dimana zg  adalah anomali gravitasi dalam satuan mGal, k adalah bilangan 

gelombang, 0z
 
adalah ketinggian dari titik pengukuran dalam satuan meter dan z 

adalah kedalaman benda anomali dalam satuan meter. Apabila bagian dari suatu 

massa memiliki kualitas yang tak tentu serta tidak memiliki ketidak cocokan pada 

setiap nilai anomali gravitasi, sehingga nilai rapat massa diibaratkan bernilai satu. 

Sehingga, transformasi Fourier anomali gravitasi menjadi seperti berikut: 

)'( 0 zzk
CeA


            (2.20) 
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Dimana A merupakan amplitudo dan C merupakan sebuah konstanta. Untuk 

mendapatkan hubungan antara bilangan gelombang, amplitudo serta kedalaman 

dari sumber anomali, dapat dilakukan dengan cara melogaritmakan persamaan 

(2.20). Sehingga akan mendapatkan persamaan garis lurus antara bilangan 

gelombang (k) dengan spectrum logaritma amplitudo (ln A). 

 '||ln 0 zzkA            (2.21) 

Dari persamaan (2.24) dapat dibuat pola transformasi Fourier perbandingan antara 

logaritma amplitudo dengan bilangan gelombang untuk mengklasifikasikan 

kedalaman dari anomali residual dan anomali regional.  

 

Gambar 2.5 Grafik ln A terhadap bilangan gelombang (k). 

Dalam mengestimasi kedalaman yang diperoleh dari nilai gradien persamaan garis 

lurus dapat dilihat pada Gambar 2.5. Untuk estimasi kedalaman dari anomali 

regional yaitu nilai gradien linier pada daerah regional sedangkan untuk estimasi 

kedalaman dari anomali residual yaitu nilai gradien linier pada daerah residual. 

 

2.7 Filter Frekuensi 
 

Distribusi percepatan gravitasi direpsentasikan berupa peta anomali gravitasi yang 

disebut sebagai anomali Bouguer lengkap (ABL) [24]. Anomali Bouguer adalah 
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anomali gabungan dari tiga zona anomali yaitu zona anomali regional, anomali 

residual dan noise. Pemisahan antara anomali regional dengan residual merupakan 

tahap yang sangat penting dalam pengolahan data gravitasi. Proses pemisahan 

anomali gravitasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, salah 

satu metode yang dapat digunakan yaitu metode filter frekuensi. Proses filterisasi 

dapat dilakukan dengan mentransformasikan data spasial kedalam data dalam 

domain frekuensi dengan memanfaatkan transformasi Fourier, dengan membuang 

komponen frekuensi tertentu dan melakukan transformasi invers kembali kedalam 

data spasial [19].  

 

Gambar 2.6 Ilustrasi filter frekuensi. 

Pada prinsipnya motode filter frekuensi ataupun panjang gelombang ialah filter 

yang dapat digunakan untuk melakukan pemisahan anomali, baik itu anomali 

residual maupun anomali regional berdasarkan panjang gelombang atau besar 

frekuensi tertentu [25]. Pada proses pemisahan anomali terdapat tiga jenis filter 

yaitu lowpass, highpass dan bandpass filter. Lowpass filter adalah filter frekuensi 

yang menampilkan anomali dengan bilangan gelombang atau frekuensi rendah 

yang berasosiasi dengan anomali regional dengan membuang frekuensi atau 

bilangan gelombang tinggi. Highpass filter adalah filter frekuensi yang 

menampilkan anomali dengan bilangan gelombang atau ferekuensi tinggi dengan 
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membuang frekuensi atau bilangan gelombang rendah. Bandpass filter adalah 

filter frekuensi yang berfungsi untuk membuang bilangan gelombang atau 

frekuensi pada range tertentu [25]. Ilustrasi filter frekuensi dapat dilihat pada 

Gambar 2.6. 

 

2.6  Pemodelan Geofisika 

 

Dalam geofisika, parameter model atau model yang dibuat bertujuan untuk 

menggambarkan kondisi geologi di bawah permukaan. Proses penentuan 

parameter dan estimasi pembuatan model berdasarkan data pengukuran disebut 

sebagai pemodelan. Dalam referensi tertentu, istilah model tidak hanya 

mengungkapkan penggambaran kondisi geologi oleh besaran fisika, tetapi juga 

menggabungkan perhitungan numerik atau teori antara paraemeter model dan 

respon model [26]. Terdapat dua jenis pemodelan yaitu forward modeling 

(pemodelan ke depan) dan inverse modeling (pemodelan ke belakang).  

 

2.6.1  Forward Modeling (Pemodelan ke Depan) 

Pemodelan ke depan merupakan proses perhitungan data yang dilakukan secara 

teori, bentuk model bawah permukaan bumi akan terlihat jika diketahui nilai 

parameter modelnya. Teknik pemodelan ke depan ditunjukkan oleh Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Teknik pemodelan dengan metode coba-coba. 
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Persamaan matematis yang diambil dari konsep fisika akan digunakan dalam 

proses perhitungan data karena konsep tersebut mendasari fenomena yang 

teramati di lapangan. Dalam pemodelan data geofisika, dicari model yang 

menghasilkan respon yang sesuai dengan data pengukuran. Selanjutnya model 

tersebut dapat dipertimbangkan untuk mewakili keadaan di bawah permukaan 

pada daerah penelitian. Untuk memperoleh kecocokan antara data teori dan data 

pengukuran, dapat dilakukan dengan metode coba-coba atau trial and error 

dengan mengubah nilai parameter model. Dengan ini pemodelan ke depan tidak 

hanya mencangkup perhitungan proses model tetapi juga proses coba-coba secara 

manual untuk mendapatkan model yang sesuai dengan data penelitian [26].  

 

2.6.2  Inverse Modeling (Pemodelan ke belakang) 

 

Pemodelan ke belakang merupakan kebalikan dari pemodelan ke depan karena 

batas-batas model pada pemodelan ini didapatkan secara langsung dari data di 

lapangan. Pada dasarnya proses pemodelan inversi sama seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.7. Namun, meknisme modifikasi model supaya memperoleh 

kesesuaian antara data perhitungan dan data pengukuran lebih baik dilakukan 

secara komputasi. Pemodelan inversi sering disebut sebagai data filtering karena 

dalam prosesnya dicari parameter model yang sesuai dengan data pengukuran. 

Dengan meminimumkan fungsi objektif akan memperoleh kesesuaian antara 

respon model dan data pengukuran. Dalam kasus kalkulus suatu fungsi mencapai 

nilai minimumnya jika turunan terhadap variabel atau parameter yang tidak 

diketahui sama dengan nol. Hal tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan 

parameter model. Secara lebih umum, model dimodifikasi sedemikian hingga 

menjadi sesuai dengan data [26]. 

 

Dalam memodelkan struktur bawah permukaan bentuk tiga dimensi, metode 

inversi yang dapat digunakan yaitu metode Inversi Occam. Pemodelan tiga 

dimensi akan menggambarkan geometri anomali dan distribusi densitas dengan 

kedalaman yang bervariasi. Metode inversi Occam merupakan inversi yang 

digunakan untuk mengoptimalkan kesesuaian antara data hasil pengukuran dan 

data hasil perhitungan. Metode inversi Occam berfungsi untuk memperkecil 

tingkat kesalahan model yang dihasilkan. Inversi Occam terdiri dari tiga bagian 
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yaitu Occam d, Occam h dan Occam d+h. Occam d (Occam density) digunakan 

untuk memaksimalkan nilai densitas pada blok. Occam h (Occam heights) 

digunakan untuk memaksimalkan kedalaman lapisan atau ketinggian blok dengan 

meminimalkan tingkat kesalahan. Occam h+d digunakan untuk memaksimalkan 

nilai ketinggian dan densitas blok secara bersamaan [27, 28]. 

 

2.7  Densitas Batuan 

 

Dalam pengukuran geofisika metode gravitasi, sifat fisis yang akan diketahui 

adalah densitas (rapat massa) batuan struktur bawah permukaan pada daerah 

penelitian. Rapat massa atau densitas merupakan perbandingan antara massa 

dengan volume total dari suatu benda. Sebuah benda yang memiliki densitas yang 

besar maka akan memiliki kerapatan massa yang besar. Secara matematis untuk 

mencari nilai dari densitas dapat dituliskan sebagai berikut: 

V

m


 

             (2.22) 

dimana   merupakan densitas (rapat jenis), m ialah massa dari suatu benda dan V 

ialah volume dari benda. Untuk mengetahui nilai densitas dari batuan tertentu 

dapat dilakukan penelitian di dalam laboratorium dengan mengambil sebuah 

sempel batuan. Selain itu, nilai densitas batuan juga dapat diperkirakan dari 

kecepatan seismik [19]. Data densitas batuan ditunjukkan oleh Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Data densitas batuan [19]. 

Tipe Batuan Rentang 

(g/cm
3
) 

Rata-rata 

(g/cm
3
) 

Tipe Batuan Rentang 

(g/cm
3
) 

Rata-rata 

(g/cm
3
) 

Sedimen 

(Basah)  

  Lava 2,80 – 3,00 2,90 

Tanah  1,2 – 2,4 1,92 Diabas  2,50 – 3,20 2,91 

Tanah liat 1,63 – 2,6 2,21 Basal  2,70 – 3,30 2,99 

Krikil 1,7 – 2,4 2,0 Gabbro  2,70 – 3,50 3,03 

Pasir  1,7 – 2,3 2,0 Peridotit 2,78 – 3,37 3,15 

Batu Pasir 1,61 – 2,76 2,35 Beku asam  2,30 – 3,11 2,61 
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Serpih 1,77 – 3,2 2,40 Beku dasar  2,09 – 3,17 2,79 

Batu Kapur 1,93 – 2,90 2,55 Batuan 

Metamorf  

  

Dolomit 2,28 – 2,90 2,70 Kuarsit 2,5 – 2,70 2,60 

Batuan 

sedimen 

 2,50 Sekis  2,39 – 2,70 2,60 

Batuan beku   Graywake  2,6 – 2,7 2,65 

Riolit  2,35 – 2,70 2,52 Marmer  2,6 – 2,9 2,75 

Andesit  2,4 – 2,8 2,61 Serpentine  2,4 – 3,10 2,78 

Granit 2,50 – 2,81 2,64 Slate  2,7 – 2,9 2,79 

Grano diorite  2,67 – 2,79 2,73 Geniss 2,59 – 3,0 2,80 

Porpiri  2,60 – 2,89 2,74 Amfibolit 2,90 – 3,04 2,96 

Diorit kuarsa  2,62 – 2,96 2,79 Eklogit 3,2 – 3,54 3,37 

Diorite  2,72 – 2,99 2,85 Metamorf  2,4 – 3,1 2,74 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Singh dkk (2010) menggunakan data 

batimetri dan data seismik menemukan bahwa pada lintasan seismik seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.8, di antara Pulau Sipora dan Pagai Utara terdapat 

cekungan piggyback yang berbentuk horizontal diatas batuan sedimen yang 

terlipat tebal. Cekungan piggyback merupakan cekungan yang terbentuk dan 

terbawa di atas suatu batuan besar seperti lembaran (thrust sheet) yang bergerak. 

Pegunungan Busur depan terdiri dari sedimen yang lebih tua dan sudah terkikis 

serta terlihat dengan jelas sebuah sesar naik yang tegak lurus (frontal backhrust). 

 

Gambar 2.8 Profil refleksi seismik pada lintasan di antara Pulau Sipora dan Pagai 

Utara. 
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Pada profil lintasan seismik seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.9, di daerah 

Pulau Pagai Selatan menunjukkan bahwa terdapat cekungan piggyback yang 

dibatasi oleh pegunungan Busur depan dan sesar naik (backthrust) utama. Pada 

timur Pulau Pagai Selatan menunjukkan sesar naik pada kedalaman 700 meter 

dalam air dan cekungan lokal selebar 6 km. Berdasarkan data batimetri yang ada 

pada kemiringan lereng pertama yang ada di Pulau Pagai Selatan yang berada 

pada kedalaman air yang lebih dangkal sekitar 400 m terdapat cekungan 

piggyback dan push up ridge yang terlihat dengan jelas serta terdapat patahan 

kedua pada kedalaman 1100 m. Dari data gabungan profil seismik dan batimetri 

terdapat tiga sesar naik di sepanjang tepi timur Kepulauan Mentawai. 

 

Gambar 2.9 Profil refleksi seismik pada lintasan di daerah Pulau Pagai Selatan. 

Aktivitas tektonik yang masih terjadi pada daerah Sumatra disebabkan karena 

Pulau Sumatra terletak pada area subduksi Sunda yang merupakan pertemuan 

antara Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. Saraswati dan Mutiara 

(2014) melakukan penelitian dengan menggunakan metode gravitasi menunjukkan 

bahwa nilai anomali gravitasi rata-rata subduksi Sunda menunjukkan nilai yang 

negatif yaitu -42,8729 mGal. Nilai anomali yang lebih rendah ditujukkan pada 

daerah cekungan busur depan dengan komposisi batuan sedimen kerak benua. 

Nilai anomali positif berada pada wilayah pegunungan busur muka yang 

membentuk barisan kepulauan di sebelah barat Pulau Sumatra dan juga pada 

busur belakang serta orogen yang membentuk barisan pegunungan di daratan 
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Pulau Sumatra. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setyanta (2015) pada 

Pulau Siberut dan sekitarnya dengan menggunakan metode yang sama 

menunjukkan bahwa daerah prisma akresi dan palung laut di sebelah barat 

dialiansi oleh kerak samudra dan kerak akresi (kerak bancuh) dengan rapat massa 

sekitar 3,00 g/cm
3
 dan 2,5 g/cm

3
. daerah palung laut sebelah timur dan busur 

vulkanik dialiansi oleh batuan alas kerak peralihan atau kerak andesitik dengan 

rapat massa 2,80 g/cm
3
. 

 

Adanya gempa historis yang terjadi pada tahun 1787 dengan magnitudo 8,5-8,7 

SR dan tahun 1833 dengan magnitudo 8,6 – 8,9 SR membuat daerah Kepulauan 

Mentawai rawan akan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tahun 2007 dan 2010 

belum semua energi yang tersimpan dilepaskan sehingga dapat memungkinkan 

akan terjadi gempa besar dimasa yang akan datang. Yuliatmoko (2020) 

melakukan penelitian untuk menentukan zona seismik gap menggunakan data 

gravitasi TOPEX pada bagian barat Pulau Sumatra. Seismik gap merupakan 

daerah bagian sesar yang telah menghasilkan gempa bumi besar di masa lalu 

tetapi sekarang sunyi tidak menghasilkan gempa bumi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pada daerah gugusan pegunungan bawah laut yang berjajar ke 

arah timur dari Kepulauan Mentawai termasuk ke dalam zona seismik gap karena 

berada pada zona transisi anomali menengah ke anomali rendah yaitu sebesar 300 

mGal hingga 400 mGal yang menandakan terdapat variasi anomali gravitasi 

dengan densitas batuan yang beragam. Dengan ini daerah tersebut mengalami 

kuncian energi gaya dorong dari Lempeng Indo-Australia.  

 


