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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Filipina merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya mineral yang 

melimpah. Hal ini erat hubungannya dengan posisi Filipina secara regional yang 

terletak antara pertemuan lempeng besar Eurasia, Lempeng Indo-Australia, serta 

Lempeng Pasifik, dan menyebabkan Filipina menjadi negara yang kaya akan 

sumber daya mineral. Pada tahun 2012, Mines and Geosciences Bureau (MGB) 

mengidentifikasi dan memberikan kesimpulan bahwa sekitar 9 juta hektar area 

merupakan daerah yang mengandung potensi mineral yang tinggi. Salah satu daerah 

yang mengandung keterdapatan sumber daya mineral di negara Filipina adalah 

Kota Bayog (Mines and Geosciences Bureau (MGB), 2012). Kota Bayog berada di 

Provinsi Zamboanga del Sur yang terletak di bagian selatan dari Semenanjung 

Zamboanga, bagian barat Pulau Mindanao. Temuan singkapan bijih besi di 

beberapa lokasi di kota ini menjadi indikasi awal keberadaan mineral bijih besi (168 

Ferrum Pacific, 2009). Mineral bijih besi merupakan salah satu sumber daya yang 

bermanfaat secara ekonomi karena merupakan salah satu bahan baku dalam 

pembuatan besi baja (Hilman. dkk., 2014).  

 

Seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan dalam kegiatan eksplorasi 

mineral, maka ilmu geofisika dapat dijadikan salah satu studi dalam mempelajari 

dan mencari keberadaan mineral di bawah permukaan. Metode geofisika dapat 

menggambarkan kondisi bawah permukaan termasuk keberadaan zona mineralisasi 

bijih besi serta kemenerusan dari zona tersebut baik secara vertikal maupun 

horizontal (Grandis & Sumintadireja, 2018). Salah satu metode geofisika yang 

dapat digunakan seiring dengan perkembangan teknologi dalam bidang eksplorasi 

mineral untuk mempermudah menentukan keberadaan zona persebaran mineral 

bijih besi adalah dengan metode magnetik (Winda. dkk., 2015) (Sampurno, 2011) 

(Maslihah. dkk., 2017). 
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Metode magnetik pertama kali digunakan untuk melokalisir deposit bijih besi oleh 

Von Wrede pada tahun 1843. Ini memberikan gambaran bahwa metode magnetik 

merupakan salah satu metode yang cukup prospek dalam eksplorasi mineral bijih 

karena metode ini dapat mengukur nilai variasi intensitas medan magnetik batuan 

yang memiliki sifat magnetisasi. Metode magnetik memiliki kelebihan berupa 

pengukuran yang sensitif terhadap perubahan vertikal, relatif mudah dilakukan, 

waktu yang relatif cepat, serta biaya yang tidak terlalu besar (Winda. dkk., 2015). 

 

Pada  dasarnya,  penyelidikan magnet  digunakan untuk mengukur  besaran  magnet  

bumi  yang  ditimbulkan oleh  berbagai  sumber, baik  yang  ada  di bawah 

permukaan bumi maupun adanya pengaruh luar, seperti radiasi matahari 

(Telford,1990). Metode magnetik didasarkan pada pengukuran nilai variasi 

magnetisasi dari suatu material, misalnya karena terdapatnya unsur mineral 

magnetik atau logam pada batuan. Kemampuan untuk termagnetisasi tergantung 

dari suseptibilitas magnetik masing-masing batuan. Batuan dengan kandungan 

mineral-mineral tertentu dapat dikenal dengan baik dalam eksplorasi magnetik, 

yang dimunculkan sebagai anomali (Panjaitan, 2015). 

 

Intensitas magnetik total yang diukur di lapangan terdiri dari 2 komponen 

bersuperposisi, yaitu komponen anomali regional dan komponen anomali lokal 

(residual). Komponen anomali regional yang memiliki frekuensi rendah, 

memberikan informasi mengenai benda sumber anomali pada kedalaman yang 

besar. Komponen anomali lokal memberikan informasi sebaliknya, yaitu memiliki 

frekuensi tinggi dan benda sumber anomali pada kedalaman yang lebih kecil 

(dangkal). Jika area survei yang diukur relatif kecil, maka harga medan magnet 

bumi yang dihasilkan relatif sama. Harga anomali regional yang relatif sama kurang 

begitu representatif untuk mencari anomali residual (lokal). Hal ini akan 

mempengaruhi pada tahap interpretasi nantinya (Satiawan, 2009). 

 

Dalam penelitian ini, akan dibahas peningkatan ketajaman pola anomali secara 

vertikal dengan menggunakan Analisis Spektral dan Upward Continuation pada 

data magnetik dalam eksplorasi mineral bijih besi.  
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Analisis Spektral dilakukan dengan cara mentransformasi Fourier lintasan yang 

telah ditentukan. Transformasi Fourier adalah menyusun kembali/mengurai suatu 

bentuk gelombang sembarang ke dalam gelombang sinus dengan frekuensi 

bervariasi dimana hasil penjumlahan gelombang-gelombang sinus tersebut adalah 

bentuk gelombang aslinya (Blakely, 1995). 

 

Metode Upward Continuation merupakan metode pengubahan data medan 

potensial yang diukur pada suatu bidang permukaan menjadi data yang seolah-olah 

diukur pada bidang permukaan lebih ke atas. Metode ini menampakkan anomali 

yang disebabkan oleh sumber yang lebih dalam atau menghilangkan anomali yang 

disebabkan oleh sumber dangkal (Blakely, 1995).  

 

Dengan kedua metode tersebut, diharapkan proses interpretasi data secara kualitatif 

dapat dilakukan dengan baik. Data ini nantinya digunakan sebagai salah satu acuan 

untuk memetakan persebaran dari mineral bijih besi yang ada di bawah permukaan. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dilakukan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana melakukan peningkatan ketajaman pola anomali secara vertikal 

dengan menggunakan metode magnetik Analisis Spektral dan Upward 

Continuation dalam eksplorasi mineral bijih besi ? 

b. Bagaimana model inversi 3 dimensi pola anomali vertikal mineral bijih besi  

berdasarkan nilai kontras suseptibilitas ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Melakukan peningkatan ketajaman pola anomali secara vertikal dengan 

menggunakan metode magnetik Analisis Spektral dan Upward Continuation   

di daerah Kota Bayog, Zamboanga del Sur. 
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b. Membuat model inversi 3 dimensi pola anomali vertikal mineral bijih besi di 

daerah Kota Bayog, Zamboanga del Sur. 

 

1.4.  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup batasan penelitian ini adalah: 

a. Penelitian dilakukan hanya pada daerah Kota Bayog, Zamboanga del Sur. 

b. Metode yang digunakan adalah metode magnetik Analisis Spektral dan 

Upward Continuation. 

c. Pemodelan 3D didukung oleh data geologi pada daerah Kota Bayog, 

Zamboanga del Sur. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I    : Pendahuluan 

Bab ini berisi hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  : Teori Dasar Metode Magnetik 

Bab ini berisi konsep dan teori yang digunakan saat penelitian, meliputi konsep 

genesa bijih besi, metode magnetik, teori dasar kemagnetan, suseptibilitas batuan, 

koreksi variasi harian, koreksi IGRF, Upward Continuation, Analisis Spektral dan 

prinsip pemodelan inversi 3D. 

 

BAB III   : Tinjauan Geologi 

Bab ini berisi kondisi geologi daerah penelitian, seperti keadaan geografi dan  

geologi regional pada Kota Bayog, Zamboanga del Sur. 
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BAB IV  : Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi diagram alir penelitian, data penelitian, software yang digunakan, 

konsep pengolahan data menggunakan metode magnetik, dan jadwal penelitian. 

 

BAB V   : Hasil Pengolahan Data 

Bab ini berisi hasil pengolahan dan analisis data penelitian mulai dari topografi 

daerah penelitian, anomali magnet total hingga inversi 3 dimensi. 

 

BAB VI  : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


