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1.1 Geologi Regional 

Wilayah penelitian terletak di Pulau Sumatera tepatnya di Kepahiang, Kabupaten 

Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Terdapat Lajur Barisan (Bal, Formasi Ranau, dan 

batuan gunung api, Formasi Hulusimpang, batuan terobosan dalam, Formasi) dan 

Lajur Bengkulu (Simpangaur, Formasi Seblat, Bintunan, Lemau, dan satuan batuan 

gunung api selama masa Kuarter) adalah satuan batuan yang ada di wilayah 

Bengkulu. Lalu terdapat formasi Hulusimpang (tuf, breksi gunung api, dan lava) yang 

memiliki umur Oligosen hingga Miosen Awal adalah batuan yang terdapat di 

kawasan Bengkulu. Bagian atas dari formasi batuan ini terbentuk menjemari di 

bawah Formasi Seblat (perselingan batulempung gampingan, batulanau dengan 

sisipan, batulempung, konglomerat dan batupasir) yang memiliki umur Awal Miosen 

hingga Tengah. Batuan terobosan kedalam (diorit dan granit) yang memiliki umur 

Tengah Miosen menerobos Formasi Seblat dan Formasi Hulusimpang  (Geofer, 

Armin, & Pardede, 1992) 

Formasi Lemau (batulempung, batubara, batulempung gampingan, konglomerat, dan 

batupasir) yang  memiliki umur Tengah Miosen sampai Akhir menimpah secara 

takselaras pada Formasi Seblat (Yulihanto drr., 1995). Lalu terdapat Formasi Lemau 

yang tertimpah tidak selaras dengan Formasi Simpangaur (batu lumpur mengandung 

cangkang moluska, batupasir, batupasir konglomeratan dan  batupasir tufan) yang 

memiliki umur Akhir Miosen sampai dengan Pliosen, lalu mengendap di kawasan 

transisi.  

Formasi Bintunan (tuf, batuantufan, batulempung tufan dengan sisipan lignit, dan sisa 

tumbuhan, dan konglomerat polimik) yang memiliki umur Plio-Plistosen, yang 

mengendap di lingkungan payau sampai setempat laut dangkal dan air tawar dan, 

menindih tak selaras Formasi Simpangaur (Gafoer drr., 1992). 



 

Gambar 2.1 Peta geologi lembar bengkulu (Gafoer dkk,1992) 

 

1.2 Geologi Daerah Penelitian 

Data geologi wilayah penelitian berada pada wilayah Kepahiang, berbatasan dengan 

kecamatan Sindang Kelingi, kecamatan Curup dan kecamatan Padangulak Tandiing, 

kabupaten Rejang Lebong, di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi, 

Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dan disebelah barat, memiliki batasan 

dengan kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Utara dan Bermani Ulu, 

Kabupaten Rejang Lebong disebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Taba 

Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara. Secara geografis, lokasi penelitian berada 

pada 101˚55’19” sampai 103˚01’29” Bujur Timur dan 2˚43’07” sampai 3˚46’48” 

Lintang Selatan. 

1.2.1 Geomorfologi  

Kawasan yang ada di tempat penelitian adalah kawasan yang terkena proses endogen 

ditunjukan dengan ada terciptanya gunung-gunung lalu mengalami proses eksogen 



karena adanya proses erosional dan deformasi. Kawasan penelitian terbagi menjadi 

empat geomorfologi yaitu geomorfologi Tubuh (Malintang, Taba Penanjung dan 

Kaba), geomorfologi Kaki Kaba, geomorfologi Puncak Kaba dan geomorfologi 

Pedataran (Kusnaidi, Nurhadi, & Suparman, 2011). 

a. Geomorfologi PuncakKaba 

Morfologi puncak bagian utara tengah kawasan penyelidikan mencakup kisaran 15% 

dari wilayah penelitian. Dibagian tengah kawasan penelitian terdapat kerucut 

vulkanik yang memiliki arah barat sampai timur yang berupa Bukit 1705, Bukit 1960, 

Bukit Salojuang, Bukit Itam, dan gunung Kaba. Umumnya berupa kerucut yang 

memiliki lereng yang sangat terjal, dan memiliki elevasi 1000-1936 mdpl. Bukit Itam 

dan Gunung Kaba memiliki kawah berdiameter kurang dari satu Km dan di dalamnya 

ditemui fumarol dan. solftara Pola sungai yang ada di satuan geomorfologi ini 

merupakan pola aliran radial dengan lembah sungai yang memiliki bentuk V dan 

bertandakan erosi yang dominan vertikal. Satuan ini terbentuk karena adanya batuan 

hasil dari gunung api (piroklastik lepas, dan aliran lava). 

b. Geomorfologi Tubuh 

Geomorfologi ini berada dibagian baratdaya wilayah penyelidikan, Tubuh Malintang 

berada di tenggara wilayah penelitian dan Tubuh Kaba menempati bagian tengah 

wilayah penyelidikan yang mengitari geomorfologi puncak Kaba. Besar satuan ini 

sekitar 60% dari besar wilayah penyelidikan. Secara umum berupa bukit-bukut yang 

membentuk panjang berelief kasar berlereng yang curam hingga berbentuk 

gelombang yang sedang, elevasi sekitar 450-1000 mdpl. Pola aliran sungai yang ada  

disatuan geomorfologi ini merupakan pola aliran trellis, dentritik, dan parallel dengan 

lembah dan sungai yang membentuk V sempit yang lumayan lebar, hal ini bertanda 

erosi masih lmayan dominan ke arah vertikal dan terkontol oleh adanya struktur. 

Satuan ini terbentuk karena adanya batuan produk gunung api (piroklastik, dan aliran 

lava). 

c. Geoforfologi  Kaki Kaba 

Geomorfologi kaki Kaba terdapat di daerah tengah selatan, barat, timur,  dan utara 

wilayah penelitian, dan mencakup  20% dari luas wilayah penyelidikan. Secara mum 

berupa bukit-bukit berelief sedang dan memiliki  lereng yang memiliki gelombang 

yang lemah, dan memiliki elevasi sekitar 200mdpl hingga 450mdpl. Pola aliran 

sungai yang ada pada satuan geomorfologi ini memiliki bentuk pola sub-dentritik, 

subparalel dan tresllis dan memiliki lembah dan sungai yang memiliki bentuk V yang 

berubah menjadi berbentuk U bertandakan erosi sudah ke arah lateral dan dikontol 



oleh struktur. Pada dasarnya satuan ini bersusun oleh batuan hasil gunungapi 

(piroklastik dan aliran lava). 

d. Geoformofogi Pedataran 

Geomorfologi Pedataran terdapat di bagian barat sampai baratdaya, mencakup sekitar 

5% dari besar wilayah penyelidikan. Secara umum berbentuk dataran dan memiliki 

elevasi kurang dari 200mdpl, dan memiliki kemiringan lereng sekitar 0 sampai 2%. 

Lembah dan sungai sungai berbentuk lebar dan membentuk U, pinggiran sungai 

cukuplandai dan membentuk aliran sungai meander, dibeberapa wilayah kota Baru 

ditemukan alluvium. Hal ini menunjukan bahwa proses erosi yang terjadi ada di 

stadium lanjut, proses erosi lebih kearah lateral. 

1.2.2 Stratigrafi  

Menurut laporan (Geofer, Armin, & Pardede, 1992), stratigrafi yang terdapat pada 

wilayah penelitian dibagi menjadi dua urutan, yaitu Tersiier dan Kuarter. Lajur 

Barisan menghasilkan gunungapi barisan yang membentang dari bagian barat dan 

lurus dengan sumbu panjang yang ada pada Pulau Sumatra. Lajur Barisan adalah 

wilayah kegiatan magmatis selama  masaTersier hingga Kuarter. Jenis batuan yang 

ada di wilayah penelitian mencakup breksi gunung api, lava,  tuff dan sedikit sedimen 

dan terobosan pluton . 

 Stratigrafi Tersier  

Urutan pada stratigrafi selamatersier pada wilayah penelitian meliputi formasi Seblat 

(Toms), yang memiliki umur Oliosen Tengah hingga Miosen Akhir. Yang ada 

dibawah terdapat batupasiir tufan kayu terkersikan, batu pasir yang sebagian 

karbonan dan konglomerat. Ditengah terdiri dari batu lempung dan batu gamping. 

Diatas formasi terdiri dari sisipan batu lempungtufan, konglomerat dan napal. 

Formasi Seblat terendapkan di kawasan laut dan memiliki kondisi turbidid. Formasi 

Hulu Simapang (Tomh) memiliki umur Oligosen Akhir hingga Miosen Tengah. 

Formasi ini dijumpai di wilayah selatan penyelidikan. Formasi Hulu Simpang 

terbentuk dari tuf, breksi gunungapi  dan lava, khas terpropiltkan dan terkhloritkan 

serta mineralisasi sulfida dan urat kuarsa. Lava andesit basal fenokris plagioklas 



beberapa berubah menjadi serisi didalam masa dasar yang terdapat hornblenda. 

Breksi gunung api terpilah tidak baik, dan memiliki komponen menyudut tersusun 

andesit-basal. Tuf pada umumnya terlapis baik , berubah kuat, epidotsi dan kloritasi 

dan pirit yang berupa tuf. mengendap di lokasi peralihan, darat hingga laut dangkal. 

Formasi Gumai mengendap di kawasan neritik. Batuan Terobosan Miosin Diorit 

(Tmdl) batuan ini menyelip Formasi Hulu Simpang dan ditimpah batuan gunungapi 

Plistosen. Batuan ini diperkirakan memiliki umur Miosen Tengah dan menjadi bagian 

dari jalan pluton regional bersusun diorit yang menembus sepanjang lereng bagian 

barat pegunungan Barisan. Batuan terobosan Diorit wilayah penyelidikan di temukan 

di utara sampai barat. Formasi Gumai (Tmg), memiliki umur MiosenTengah. Formasi 

Gumai terbawah terdiri dari perselingan batulempung, napal dan serpih dengan bintik 

batulanau dan batugamping: dibagian tengah terdiri dari batu lempung dan serpih 

dengan sisipan batu lanau dan batu pasir tufan: dibagian teratas terdiri dari serpih dan 

sisipan batuan lempung gampingan. 

 Stratigrafi Kuarter 

Satuan batuan yang terdapat di urutan stratigrafi kuarter pada wilayah penelitian 

meliputi Batuan Gunung api (Qv) yang memiliki umur Plistosen hingga Holosen, dan 

terdiri dari lava tersusun andesit hingga basalt, breksi lahar dan tuff. 

Batuan Breksi Gunungapi (Qhv), memiliki umur holosen, terbentuk dari breksi 

gunung api, tuff tersusun andesit hingga basalt. Wilayah penelitian  didominasi 

dengan Batuan Breksi Gunung api. 



 

Gambar 2. 2 Peta geologi bengkulu (Kusnadi dkk, 2011) 

 

1.3  Metode Geomagnet 

Metode geomagnetik merupakan suatu metode geofisika yang mampu dipakai untuk 

menghitung variasi magnet  terukur yang ada dimuka bumi yang terjadi karena 

adanya perbedaan distribusi benda yang termagnetisasi dibawah muka bumi. Variasi 

intensitas yang sebelumnya telah terukur lalu diolah kebentuk distribusi bahan 

magnetik yang ada di bawah permukaan selanjutnya  menjadi sebagai dasar untuk 

pendugaan bawah permukaan.yang kemudian dijadikan dasar dari pendugaan kondisi 

bawah permukaan bumi. Metode magnetik mempertimbangkan variasi besar dan arah 

vektor megnetisasi. Survei geomagnet dapat diukur di darat, laut dan udara dan dan 



yang sering digunakan untuk melakukan eksplorasi pendahuluan minyak bumi, 

batuan mineral dan panas bumi. Untuk survey yang dilakukan untuk prospek panas 

bumi dilakukan guna mencari keberadaan kontras wilayah dimagnetisasi batuan 

akibat proses hidrotermal. Proses yang dapa menyebabkan suatu kontras magnetisasi 

yang signifikan adalah interaksi antara fluida panas bumi dan batuan pada reservoir. 

Air panas pada reservoir dan mengandung sulfida dapa mengakibatkan berubahnya 

magnetit (besi oksida ferimagnetit dalam batuan vulkanik) menjadi pirit karena 

rusaknya magnetisasi pada batuan pada reservoir. Karena proses demagnetisasi itulah 

survei magnetik dapat digunakan untuk mendeteksi demagnetisasi hidrotermal batuan 

reservoir di wilayah vulkanik. 

1.3.1 Sumber Utama Medan Magnet Bumi 

Terdapat tiga sumber utama medan magnet bumi yaitu medan magnet anomali, 

medan magnet utama dan medan magnet luar. 

 Medan Magnet Utama 

Medan magnet ini bersumber didalam bumi serta dapat berubah seiring berjalannya 

waktu. Didalam teori magnetohidrodinamik dikatakan bahwa didalam inti bumi ada 

aliranfluida yang mengalami ionisasi lalu terjadi aksi dinamo karena dirinyasendiri 

hingga bisa memunculkan medan magnet utama bumi. 

 Medan Anomali Magnet 

Medan anomali magnet dihasilkan karena adanya batuan yang memiliki mineral 

magnetik diantaranya titanomagnetit, magnetit dan lain sebagainya yang letaknya ada 

di dalam kerak bumi. Medan anomali magnetik juga sering disebut medan magnet 

lokal (crustal field). 

 Medan Magnet Luar 

Medan magnet luar terjadi karena pengaruh yang diakibatkan adanya pengaruh 

medan magnet yang bersumber diluar bumi. Asal medan luar bumi ini dari aktifitas 

ionosfer dan pengaruh radiasi yang berasal dari matahari, oleh karena itu medan 



magnet yang ada bumi bisa terganggu oleh aktivitas yang ada diatmosfer. Radiasi dari 

matahari berada dipuncaknya saat siang hari, sumbangan medan magnet dari luar 

terhadap medan magnet yang ada dibumi haya berkisar sekitar 1%  saja dari total 

yang ada di medan magnet. 

1.3.2 Kuat Medan Magnetik 

Kuat medan magnet (H) diartikan sebagai gaya tarik satuan muatan. Medan magnet di 

sebuah titik dapat dinyatakan sebagai berikut: 

  
 

 
 (1) 

Dimana: 

H = kuat Medan Magnet (Tesla) 

F = Gaya Magnetik (Newton) 

P = Muatan Kutub (Coloumb) 

1.3.3 Gaya Magnetik 

Gaya megnetik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua buah muatan 

magnetik yang persamaannya tidak jauh berbeda dengan hukum gaya gravitasi 

newton, maka jika dua buah kutub p1 dan p2 dari monopol magnetik yang berlainan 

pada jarak, maka persamaan dapat dinyatakan dengan: 
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(2) 

Dimana: 

µ = permaebilitas magnetik (untuk ruang hampa µ=1) 

Fm = gaya magnetik (newton) 

r = jarak p1 dan p2 (meter) 



p = muatan kutub (coloumb) 

1.3.4 Suseptibilitas 

Suseptibilitas memiliki nilai yang mengatakan bahwa kemampuan suatu benda untuk 

dapat termagnetisasi dan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

       (3) 

Dimana: 

k = Suseptibilitas dalam bentuk satuan SI 

k’ = Suseptibilitas dalam bentuk satuan emu 

Harga dari suseptibilitas sangat penting dalam pencarian benda anomali karena pada 

setiap benda memiliki nilai suseptibilitas yang berbeda-beda. Batuan dapat 

dikelompokan menjadi 5 bahan magnetik yaitu: 

 Diamagnetik  

Diamagnetik memiliki suseptibilitas negatif dengan nilai yang kecil serta memiliki 

suseptibilitas yang tidak bergantung pada temperatur dan kuat medan magnet luar 

contoh diamagnetik: bismut, gypsum, marmer 

 Paramagnetik  

Paramagnetik memiliki nilai suseptibilitas yang kecil dan positif yang tidak 

terpengaruh dari medan magnet luar karena terisolasi secara acak, apabila 

terpengaruhi dari luar arah momen magnetnya akan cenderung sejajar dengan medan 

magnet luar. Pada paramagnetik nilai suseptibilitas tergantung berdasarkan suhu. 

Contoh: pyroxene, fayalite, amphiboles biotite  

 Antiferomagnetik 

Antiferomagnetik menghasilkan momen magnetik yang berlawanan arah dan sama 

besar, sehingga saling meniadakan ketika diberi pengaruh dari luar. Nlai suseptibilitas 

dari antiferomagnetik bergantung pada suhu. Contoh: hemait 

 Feromagnetik  



Bahan ini memiliki nilai susebtibilitas positif dan bernilai besar dan bergantung pada 

suhu. Feromagnetik memiliki momen magnetik searah. Contoh: besi 

 Ferrimagnetik 

Ferrimagnetik memiliki nilai suseptibilitas yang besar dan bergantung pada suhu. 

Ferromagnetik memiliki momen magnet yang berllawanan arah yang tidak sama 

besar. Contoh : magnetit 

Nilai suseptibilitas dari batuan dapat dilihat pada tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Nilai suseptibilitas (modifikasi Telford, 1990) 

 

1.3.5 Sudut Deklinasi dan Inklinasi 

Bumi memiliki medan magnet yang besar dan memiliki kutub magnet utara dan 

selatan yang kedudukannya tidak dalam satu posisi yang segaris dengan kutub utara 

dan selatan bumi secara geografis sehingga membentuk sudut deklinasi. Sedangkan 

sudut inklinasi adalah sudut yang terbentuk dari garis kutub magnet bumi terhadap 

Interval Rata-rata

Batu Pasir 0-20 0.4

Lempung 0.6

Rata-Rata Sedimen 0.9

Batuan Metamorf

Slate 0-35 6

Kuarsit 4

Rata Rata Metamor 0-70 4.2

Basalt 0.2-175 70

Andesit 160

Granit 0-50 2.5

Riolit 0.2-3.5

Rata-Rata Beku Asam 0-80 8

Rata-Rata Beku Basa 0.5-97 25

Hematit 0.5-35 6.5

Imenit 300-3500 1800

Magnetit 1200-19200 6000

Suseptibilitas

Batuan Sedimen

Batuan Beku

Mineral

Jenis Batuan



sudutbidang horizontal bumi, inklinasi terjadi dikarenakan adanya garis gaya medan 

magnet bumi yang taksejajar dengan permukaan bumi.  

 

Gambar 2. 3 Komponen medan magnet bumi (Telford, 1990) 

1.3.6 Intensitas Magnet 

Intensitas magnetik pada suatu benda magnetik yang ditempatkan pada suatu medan 

magnet dengan kuat medan H akan terpolarisasi oleh magnetik yang ada pada benda 

tersebut dengan besarnya diberikan oleh: 

     (4) 

Dimana: 

M = intensitas magnetik (tesla)`` 

k = suseptibilitas magnetik SI 

1.3.7 Pengukuran  

Pengukuran geomagnet dilakukan di titik yang telah di tentukan pada desain survei 

magnetik sebelum melakukan pengukuran. Pada umumnya pengukuran magnetik 

dilakukan dengan menggunakan dua alat magnetometer, dengan menggunakan salah 

satu pada base pengukuran magnetik untuk mengukur variasi harian intensitas magnet 

di titik yang disebut base stasion, dan salah satunya digunakan untuk melakukan 

pengukuran di titik ukur lintasan untuk mengukur intensitas magnet yang terukur 

pada lapangan. 



1.3.8 Koreksi Data Magnetik 

Dari data yang telah diambil dari pengukuran lapangan yang berupa data intensitas 

magnet terukur, nilai pengukuran pada base, dan waktu pengukuran di lapangan. 

Selanjutnya dilakukan dua buah koreksi yaitu: 

 

 

 Koreksi Harian 

Koreksi harian bertujuan mengurangi pengaruh yang diakibatkan adanya pengaruh 

medan magnet yang bersumber pada luar bumi. Medan eksternal ini terbentuk karena 

aktivitas ionosfer dan pengaruh radiasi  matahari, sehingga medan magnet bumi bisa 

terganggu karena adanya aktivitas yang terjadi pada atmosfer. Radiasi karena 

matahari akan sampai puncak pada saat siang hari, lalu akan terjadi penurunan seiring 

berjalannya waktu (Denitth dan Mudge, 2014). Koreksi harian dapat dihitung dengan 

persamaan: 

         (5) 

Keterangan: 

IMT  = Intensitas Magnet Total 

F  = Field magnet/ data lapangan 

VH  = Variasi Harian 

Dimana: 

   
        

            
               

(6) 

 

Keterangan: 

tn = Waktu Titik Ke-N  

tawal = Waktu Keawal 

takhir = Waktu Keakhir 

Hawal = Besar Medan Magnet Pada Titik Akhir  

Hakhir = Besar Medan Magnet Pada Titik Awal  



 IGRF (International Geomagnetic Reference Field) 

IGRF (International Geomagnetic Reference Field) adalah pemodelan matematis  

medan magnet yang ada di medan utama pada bumi dan akan dipakai dengan luas 

untuk mempelajari interior yang ada dibumi, kerak bumi, ionosfer, dan 

magnetosphere. Awalnya IGRF dikemukakan oleh Asociation of Geomagnetism and 

Aeronomy tahun 1968 dan selalu di ukur kembali setiap 5 tahun dikarenakan adanya 

perubahan medan magnet bumi terhadap waktu. Koreksi IGRF dapat dilakukan 

dengan menggunakan persamaan: 

          (7) 

 

Dimana: 

∆H = Beda nilai anomali medan magnet  

IMT = Medan magnet total  

H0 = Medan magnet utama IGRF 

 

1.3.9  Filter Data Magnetik 

Pada data magnet yang telah di dapatkan masih harus dilakukan beberapa filter 

diantaranya:  

 Reduksi ke Kutub (RTP) 

Data yang telah di olah menjadi peta Anomali Magnet Total (AMT) yang masih berupa 

dipol/memiliki dua kutub sehingga menyulitkan untuk dilakukan intepretasi maka perlu 

dilakukan filter Reduksi ke Kutub agar hasil anomali magnet memiliki satukutub. Proses 

perubahan ini dikerjakan dengan cara merubah arah magnetisasi serta medan utama menjadi 

kearah vertikal. Dengan  persamaan yang menunjukan hubungan antar medan magnet 

potensial dan distribusi material  ditunjukan dengan persamaan: 

        [ 
 
]      (8) 

Dimana: 



       = Anomali magnetik Reduce To Pole 

      = Anomali magnetik 

      = Reduksi ke arah Kutub 

 

 

Gambar 2. 4 anomali magnetik sebelum dan sesudah reduce to pole (Blakely, 1995) 

 Moving Average 

Filter moving average akan menghasilkan anomali regional sedangkan anomali 

residual didapatkan dari anomali RTP dikurangi anomali regional. Pemisahan 

anomali dilakukan menggunakan perata-rataan yang bergerak dan bersifat menapis 

anomali dengan gelombang frekuensi tinggi (low pass filter). Semakin banyak 

jendela yang digunakan maka nilai dari anomali residualnya akan mendekati nilai 

anomali RTP. Proses filter moving average secara matematis dapat dituliskan dalam 

persamaan: 

      
                         

 
 

(9) 

 

Dimana: 

∆h = anomali regional 

I = nomor stasiun 

N = lebar jendela 

Sementara, penerapan moving average pada dua dimensi dapat dihitung dengan 

persamaan: 



      
 

 
                      

(10) 

 

 

 Normalised Horizontal Tilt Angle (TDX) 

Metoda Derivative Horizontal (THD) adalah metoda yang digunakan guna mendeksi 

batastepi yang dikarenakan adanya struktur atau bataspada geologi. Metoda THD  

bersifat highpass berdasar dari turunan vertikal dan horizontal pada anomali 

magnetik. Dimana metoda ini dapat menjadikan maksimal setiap adanya perbedaan 

anomali yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat dituliskan sebagai: 

    √(
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 (
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(11) 

Dimana: 

HD  =  Derivative Horizontal (THD) 

  

  
 = turunan anomali berdasarkan arah x 

  

  
 = turunan anomali berdasarkan arah y 

Sehingga anomali yang dihasilkan mampu memiliki ketelitian terhadap tepi struktur 

dangkal dengan mengurangi pengaruh noise. Metoda Derivative Horizontal (THD) 

adalah metoda yang digunakan untuk mendeksi batas pada tepi dikarenakan adanya 

struktur atau batas-batas geologi. Metode ini memiliki sifat highpass dan didasarkan 

oleh turunan vertikal dan horizontal dari anomalimagnetik. Dimana metoda ini dapat 

menjadikan maksimal setiap peerubahan anomali yang terjadi secara tiba-tiba dan 

dapat dituliskan sebagai: 
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(12) 

 

 

Dimana: 

TDX = Metode Normalized Horizontal Tilt Angle 

  

  
 = turunan anomali berdasarkan arah z 

Metode Metode Normalized Horizontal Tilt Angle (TDX) mampu menguraikan batas 

tepi suatu body anomali magnetik. Batas tepi ini dapat digambarkan sebagai nilai 

maksimum hasil TDX. sehingga batas tepi struktur geologi dapat dideteksi 

keberadaan menggunakan metode ini. 

1.3.10 Pemodelan Data Geomagnetik 

Setelah data yang terukur diolah, selanjutnya dilakukan pemodelan data untuk 

mendapatkan gambaran kondisi bawah permukaan yang nantinya pada hasil 

pemodelan akan dilakukan intepretasi agar mendapatkan hasil pada penelitian yang 

telah dilakukan. Forward modeling atau pemodelan kedepan merupakan proses 

perhitungan data dengan teori yang akan diamati di permukaan bumi dengan 

parameter model diketahui. Pemodelan kedepan digunakan untuk proses trial and 

error atau proses menebak untuk memperoleh kesesuaian antara data teoritis dengan 

data lapangan. 

Talwani dan Heirtzler (1964) memperkenalkan metode perhitungan anomali 

magnetik menggunakan pendekatan poligon takhingga. Metode ini merupakan proses 

inepreasi dengan melakukan fitting antara anomali magnetik lapangan dan data 

kalkulasi. Pada dasarnya pemodelan ini membutuhkan studi lapangan labih lanjut 



mengenai informasi geologi yang ada di kawasan penelitian. Persamaan yang 

digunakan untuk forward modeling (Won dan Bevis, 1987) : 
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