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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Medan Magnet

2.1.1 Intensitas Magnet

Pada tahun 1785 Charles Augustin de Coulomb menyatakan bahwa gaya magnet

berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak antara dua muatan magnetik, yang

persamaannya mirip hukum gaya gravitasi Newton. Dengan demikian, apabila

dua buah kutub 1p dan 2p dari monopole magnet yang berlainan terpisah pada

jarak r, maka persamaan gaya magnet dinyatakan sebagai,
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dengan mG adalah gaya magnet monopole pada 1p dan 2p , r̂ adalah vektor

satuan berarah dari 1p ke 2p , 1p dan 2p adalah muatan kutub 1 dan 2

monopole, µ adalah permeabilitas medium magnetik (untuk ruang hampa µ = 1).

Gaya magnet mG per satuan muatan 1p didefinisikan sebagai kuat medan

magnet terukur ( H ). Dengan demikian dihasilkan kuat medan magnet pada

muatan 1p yang dapat dinyatakan sebagai,
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Jika suatu benda terinduksi oleh kuat medan magnet H , maka besar intensitas

magnet yang dialami oleh benda tersebut adalah,

HkM  , (3)

dengan M adalah intensitas magnetisasi dalam satuan (A/m) dan k adalah

suseptibilitas magnetik dalam satuan SI [5]. Selain itu, intensitas magnetisasi juga

merupakan besaran yang menyatakan intensitas keteraturan atau kesearahan arah

momen-momen magnetik dalam suatu material sebagai akibat dari pengaruh

medan magnet luar yang melingkupinya. Intensitas magnetisasi juga dapat di
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definisikan sebagai momen dipol magnet per unit volume yang dituliskan dalam

rumus,

volume
mM  (4)

dengan M adalah intensitas magnetisasi dalam satuan (A/m) dan m adalah

momen dipol magnet dalam satuan ( 2Am ).

2.1.2 Momen magnetik

Kutub magnet yang berada di alam bersifat dipole atau dua kutub. Suatu dipol

magnetik yang dimisalkan sebagai +p dan –p dan terpisahkan oleh jarak l, maka

momen dipol magnetik dirumuskan sebagai,

rlpm ˆ (5)

dimana m adalah momen dipol dalam satuan ( 2Am ) dengan r̂ adalah vektor

satuan berarah dari kutub negatif menuju kutub positif [7].

2.1.3 Suseptibilitas Magnet

Suseptibilitas magnet adalah kemampuan suatu material termagnetisasi. Adapun

faktor yang mempengaruhi nilai suseptibilitas magnet suatu material adalah

litologi batuan (deskripsi karakteristik fisik suatu batuan yang meliputi warna,

tekstur, ukuran butir dan komposisi) dan kandungan mineral batuan.

Tabel 2.1 Nilai suseptibilitas batuan [7]

Jenis Kisaran ( 310 ) Rata-rata ( 310 )
Sedimentary
Dolomite 0-0,9 0,1
Limestone 0-3 0,3
Sandstone 0-20 0,4
Shales 0,01-15 0,6
Av. 48 Sedimentary 0-18 0,9
Metamorphic
Amphibolite 0,7
Schist 0,3-3 1,4
Phylite 1,5
Gneiss 0,1-25
Quartzite 4
Serpentine 3-17
Slate 0-35 6
Av. 61 Metamorphic 0-70 4,2
Igneous
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Granite 0-50 2,5
Rhyolite 0,2-35
Dolorite 1-35 17
Augite-Syenite 30-40
Olivine-Diabase 25
Diabase 1-160 55
Porphyry 0,3-200 60
Gabro 1-90 70
Basalts 0,2-175 70
Diorite 0,6-120 85
Pyroxenite 125

Tabel 2.1 memperlihatkan nilai suseptibilitas berbagai jenis batuan. Meskipun

terdapat nilai variasi yang besar, nilai suseptibilitas antar jenis batuan bahkan

saling tumpang tindih pada batuan tertentu. Seperti batuan sedimen yang memiliki

nilai suseptibilitas rata-rata terendah dan batuan beku dasar yang memiliki nilai

suseptibilitas yang tinggi. Dalam setiap kasus nilai suseptibilitas hanya

bergantung pada jumlah mineral ferrimagnetik yang ada, terutama magnetit, dan

tidak jarang pula pyrhotite. Nilai dari chalcopyrite dan pyrite adalah tipikal dari

banyak mineral sulfida yang pada dasarnya tidak bersifat magnetis. Ada

kemungkinan ditemukannya mineral yang memiliki nilai suseptibilitas yang

negatif. Walaupun sangat kecil, namun perlu diperhatikan juga bahwa banyak

mineral besi yang sedikit/ kecil nilai magnetisnya seperti aluminium oksida dan

magnesium oksida [7].

Adanya medan magnet yang berasal dari bumi dapat mengakibatkan terjadinya

induksi magnet pada batuan yang memiliki suseptibilitas. Induksi magnet dalam

suatu material dipengaruhi medan eksternal dan magnetisasi material tersebut.

Secara umum, persamaannya dapat dituliskan sebagai [8]:

,0 mHHB  (6)

dengan B adalah induksi magnet dalam material. mH adalah medan yang

dihasilkan oleh material magnet dan dapat didefinisikan sebagai,

,0MHm  (7)

dengan M adalah intensitas medan magnet dan 0 adalah permeabilitas ruang

hampa yang nilainya 67 10...25663,1104   H/m. Permeabilitas ruang hampa

merupakan ukuran besarnya hambatan yang muncul ketika membentuk medan
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magnet dalam ruang hampa.. Sedangkan medan eksternal 0H dapat didefinisikan

dengan,

,00 HH  (8)

dimana H adalah kuat medan magnet dalam A/m. Sehingga dari persamaan (7)

dan (8) dapat disubstitusikan kedalam persamaan (6) sebagai,

),(0 HMB   (9)

dan disubstitusi persamaan (3) ke persamaan (9) sehingga diperoleh persamaan

induktif B ,

,)1( 00 HHkB r  (10)

Dimana kr 1 adalah permeabilitas relatif dengan k adalah suseptibilitas

magnetik dan r0 adalah permeabilitas bahan. Ketika diudara nilai 10  ,

sehingga persamaan (10) menjadi,

.HB r (11)

2.2 Medan Magnet Bumi

Bumi berlaku seperti sebuah magnet sferis yang sangat besar, dengan suatu medan

magnet yang mengelilinginya. Medan itu dihasilkan oleh suatu dipole magnet

yang terletak pada pusat bumi. Sumbu dipole ini bergeser sekitar 110 dari sumbu

rotasi bumi, yang berarti kutub utara geografis bumi tidak terletak pada tempat

yang sama dengan kutub selatan magnetik bumi. Menurut IGRF (2000), melalui

perhitungan posisi simetris dimana dipole magnetik memotong permukaan bumi,

letak kutub utara bumi adalah 79,3 N, 71,5 W dan 79,3 S, 108,5 E untuk kutub

selatan.

Medan magnet bumi terkarakterisasi oleh parameter fisis yang dapat diukur yaitu

arah dan intensitas kemagnetannya. Parameter fisis itu adalah deklinasi magnetik

(D), intensitas horisontal ( eH ) dan intensitas vertikal ( eZ ). Dari elemen-elemen

ini, semua parameter medan magnet lainnya dapat dihitung. Parameter yang

menggambarkan arah medan magnetik adalah deklinasi (D) (sudut antara utara

magnetik dan utara geografis) dan inklinasi (I) (sudut antara bidang horisontal dan

https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang_hampa
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vektor medan total), yang diukur dalam derajat. Intensitas medan magnet total ( eF )

digambarkan dengan komponen horisontal ( eH ) dan elemen medan magnet bumi

yang memiliki tiga arah utama dan dinyatakan dalam koordinat kartesian (Gambar

2.1), yaitu komponen arah utara eX , komponen arah timur eY , dan komponen

arah ke bawah eZ . Isi dari elemen medan magnet bumi adalah deklinasi (D) dan

inklinasi (I) [7]. Intensitas horizontal ( eH ) adalah magnitudo dari medan magnet

total pada arah horizontal, dan medan magnet total ( eF ) adalah magnitudo dari

vektor magnet total.

Gambar 2.1 Elemen medan magnet bumi, modifikasi dari [7].

Intensitas medan magnetik bumi secara kasar antara 25.000-65.000 nT [9]. Untuk

wilayah Indonesia yang terletak di utara ekuator mempunyai intensitas 40.000 nT,

sedangkan yang di selatan ekuator mempunyai intensitas 45.000 nT. Intensitas

medan magnet untuk daerah Kepulauan Bangka berkisar ±43.000 nT (Gambar

2.2). Kemudian nilai Inklinasi dan deklinasi bumi besarnya berkisar antara -90º -

90º dan untuk wilayah Kepulauan Bangka inklinasinya berkisar antara -20º - 40º

sedangkan deklinasinya berkisar antara 0º - 2º yang ditunjukkan pada Gambar 2.3

dan Gambar 2.4.
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Gambar 2.2Model medan magnet dunia [9].

Gambar 2.3Model deklinasi utama bumi [9].
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Gambar 2.4Model inklinasi utama bumi [9].

Gambar 2.2; 2.3; dan 2.4 berturtu-turut adalah peta medan magnet bumi, peta

deklinasi dan peta inklinasi. Peta tersebut diperoleh dengan mengakses situs web

www.ngdc.noaa.gov yang merupakan situs web penyedia standar nilai kalkulasi

medan magnet yang melakukan pembaharuan setiap lima tahun sekali, hal ini

karena medan utama bumi berubah terhadap waktu. Standar nilai kalkulasi

tersebut diperoleh dari hasil pengukuran rata-rata pada daerah luasan sekitar 1 juta

km yang dilakukan dalam waktu satu tahun. Medan magnet bumi terdiri dari tiga

bagian, yaitu:

2.2.1 Medan Utama (main field)

Pengaruh medan utama magnet bumi 99% dan variasinya terhadap waktu sangat

lambat dan kecil. Medan utama disebabkan oleh arus konveksi dari bahan

konduksi yang bersirkulasi dalam inti luar (yang memanjang dari kedalaman

2.800 hingga 5.000 km). Inti bumi diasumsikan sebagai campuran besi dan nikel,

keduanya merupakan konduktor listrik yang baik.

2.2.2 Medan Magnet Luar

Medan magnet luar berasal dari pengaruh luar bumi yang merupakan hasil

ionisasi di atmosfer yang ditimbulkan oleh sinar ultraviolet dari matahari. Karena

sumber medan luar ini berhubungan dengan arus listrik yang mengalir dalam

http://www.ngdc.noaa.gov
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lapisan terionisasi di atmosfer, maka perubahan medan ini terhadap waktu jauh

lebih cepat [7]. Beberapa sumber medan magnet dari luar antara lain:

1. Perubahan konduktivitas listrik lapisan atmosfer dengan siklus 11 tahun.

2. Variasi harian dengan periode 24 jam yang berhubungan dengan pasang surut

matahari dan mempunyai jangkauan 30 nT.

3. Variasi harian dengan periode 25 jam yang berhubungan dengan pasang surut

bulan dan mempunyai jangkauan 2 nT.

4. Badai geomagnet yang bersifat acak dan mempunyai jangkauan sampai

dengan 1.000 nT.

Pengamatan badai geomagnet telah lama dilakukan dan yang pertama kali

mengidentifikasi pola badai magnet adalah Moos. Moos mengamati terjadinya

peningkatan mendadak dari komponen H geomagnet di Colaba, India. Chapman

kemudian mendefinisikan kejadian tersebut sebagai “magnetic storm‟. Chapman

pertama kali mengamati dampak badai magnet di berbagai stasiun geomagnet di

dunia. Sugiura dan Chapman mendefinisikan dampak tersebut sebagai

Disturbance Storm Time (DST) yang direpresentasikan sebagai indeks yang

menggambarkan gangguan pada komponen H geomagnet saat terjadi badai.

Pengukuran DST dilakukan empat stasiun yang berlokasi di lintang rendah dan

terdistribusi secara merata terhadap ekuator magnet, yaitu Hermanus, Kakioka,

Honolulu, dan San Juan yang menghasilkan indeks DST skala global [10].

Klasifikasi intensitas badai geomagnet berdasarkan pola indeks DST ditunjukkan

pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Klasifikasi Indeks DST [10]
Klasifikasi DST Intensitas DST (nT)

Lemah -50<DST<-30

Sedang -100<DST<-50

Kuat -200<DST<-100

Sangat Kuat DST<-200

2.2.3 Anomali Medan Magnetik

Variasi medan magnetik yang terukur di permukaan merupakan target dari survei

magnetik (anomali magnetik). Besarnya anomali magnetik berkisar ratusan

sampai dengan ribuan nano-tesla, tetapi ada juga yang lebih besar dari 100.000 nT,
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yang berupa endapan magnetik. Secara garis besar anomali ini disebabkan oleh

medan magnetik remanen dan medan magnet induksi [11].

Adanya anomali magnetik menyebabkan perubahan dalam medan magnet total

bumi dan dapat dituliskan sebagai:

AMT HHH  (12)

dengan

TH = medan magnetik total bumi (nT)

MH = medan magnetik utama bumi (nT)

AH = medan anomali magnetik (nT)

Bila besar AH << TH dan arah AH hampir sama dengan arah TH maka,

∆T = TH + AH (13)

Gambar 2.5 Vektor yang menggambarkan hubungan antara medan anomali, medan utama dan
medan magnet total, modifikasi dari [11].

2.3 Kemagnetan Material Bumi

Setiap jenis material mempunyai sifat dan karakteristik tertentu dalam medan

magnet. Hinze, dkk (2012) mengklasifikasikan material menjadi empat jenis

berdasarkan nilai suseptibilitas magnet, yaitu diamagnet, paramagnet, ferromagnet,

dan ferrimagnet.

2.3.1 Diamagnet

Diamagnetik adalah bahan yang kulit elektronnya lengkap dan terisi oleh elektron

yang berpasangan. Jika dipengaruhi oleh medan magnet luar, spinelektron akan

menghasilkan arah momen magnet yang berlawanan dengan arah medan magnet
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luar sehingga akan menghasilkan resultan yang berarah negatif. Diamagnet

memiliki nilai suseptibilitas k< 10 5 dalam satuan SI. Contohnya adalah bismuth,

gipsum, marmer, kuarsa, garam, tembaga, seng dan emas.

2.3.2 Paramagnet

Paramagnet adalah bahan yang jumlah elektron pada kulit atomnya tidak lengkap

(sebagian ada elektron yang tidak berpasangan). Tanpa adanya pengaruh kuat

medan magnet luar, sehingga momen magnet memiliki arah orientasi yang acak.

Jika tidak ada pengaruh dari medan luar, maka momen magnet akan sejajar

dengan medan tersebut. Paramagnet memiliki nilai suseptibilitas 10 3 - 10 6

dalam satuan SI. Contohnya adalah pirite, zincblende, platina, mangan, dan

hematite.

2.3.3 Ferromagnet

Ferromagnet adalah bahan yang sifat kemagnetannya dipengaruhi oleh temperatur,

yaitu pada temperatur di atas temperatur Curie (batasan temperatur maksimal

suatu medium magnetik) akan kehilangan sifat kemagnetannya. Selain dari

pengaruh temperatur, sifat bahan ferromagnetik juga dipengaruhi oleh magnetisasi

spontan, yaitu total magnetisasi yang terdapat didalam elemen volume seragam

meskipun tidak ada medan magnet luar. Momen magnet timbul dari putaran

elektron yang berinteraksi kuat dengan elektron disekitarnya secara bergantian

sehingga terjadi penyearahan momen magnet dalam atomnya dengan arah yang

sama bahkan tanpa adanya medan magnet luar. Jika dimasukkan ke dalam medan

magnet luar, magnetisasi bahan ini akan meningkat tajam. Ferromagnet memiliki

nilai suseptibilitas k > 10 6 dalam satuan SI. Contohnya adalah besi, nikel, kobalt,

dan baja.

2.3.4 Antiferromagnetik

Antiferromagnetik adalah sifat bahan magnetik yang memiliki struktur elektron

yang hampir sama dengan medium ferromagnetik tetapi memiliki dua arah

momen magnet yang berlawanan dengan besar yang sama. Ketika ada pengaruh
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dari medan magnet luar, maka momen magnet ini akan saling meniadakan.

Momen yang saling belawanan ini disebut momen paralel dan anti-paralel.

2.3.5 Ferrimagnet

Ferrimagnet adalah bahan yang sifat kemagnetannya seperti ferromagnet yaitu

dipengaruhi oleh temperatur. Tanpa adanya pengaruh kuat medan magnet luar,

arah momen magnetnya paralel dan saling berlawanan. Ferrimagnet memiliki nilai

suseptibilitas 10 6 <k<1 dalam satuan SI. Contohnya adalah magnetit, ilmenite,

pirhotit, dan hematit [12].

2.4 Koreksi Medan Magnet

2.4.1 Variasi Harian (diurnal)

Variasi harian adalah representasi gangguan terhadap medan magnet regional

karena adanya sumber medan magnet luar dalam nT, sehingga untuk

mendapatkan nilai variasi harian, persamaannya dapat dituliskan sebagai [13]:

).( ab
ab

an HH
tt
ttF 




 (14)

dengan nt adalah waktu saat pengukuran dalam detik, at adalah waktu terukur di

base awal dalam detik, bt adalah waktu terukur di base akhir dalam detik, bH

adalah nilai medan magnet total pada base akhir dalam nT, dan aH adalah nilai

medan magnet total pada base awal dalam nT.

2.4.2 Koreksi IGRF

Koreksi IGRF digunakan untuk menghilangkan pengaruh yang berasal dari medan

magnet utama bumi. Medan magnet bumi berubah terhadap waktu, untuk

menyeragamkannya dibuatlah nilai ketentuan yang disebut IGRF (International

Geomagnetics Reference Field). Koreksi IGRF dapat dilakukan dengan

mengurangi nilai IGRF ke total medan magnet yang telah dikoreksi setiap hari

pada setiap titik pengukuran pada posisi geografis yang sesuai [14]. Nilai IGRF

ini yang akan digunakan dalam pengolahan terhadap koreksi IGRF, dimana nilai

koreksi IGRF ini dapat dituliskan,
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IGRFratarataa HHHH   var (15)

Dengan aH adalah anomali medan magnet total dalam nT, ratarataH  adalah

nilai rata rata medan magnet terukur tiap stasiun, varH adalah nilai koreksi

variasi harian, dan IGRFH adalah nilai koreksi IGRF.

2.5 Transformasi

2.5.1 Kontinuasi ke atas

Kontinuasi ke atas dilakukan dengan merubah medan potensial yang diukur pada

permukaan tertentu menuju ke medan potensial pada permukaan lain yang jauh

dari sumber. Transformasi ini mengurangi anomali sebagai fungsi panjang

gelombang. Semakin pendek panjang gelombang maka semakin besar atenuasinya

(penurunan intensitasnya). Kontinuasi ke atas cenderung menonjolkan anomali

yang disebabkan oleh sumber dalam dari pada anomali yang disebabkan oleh

sumber dangkal. Survei magnetik di medan vulkanik muda misalnya,

didominasi oleh panjang gelombang pendek karena anomali batuan vulkanik yang

berada di dekat permukaan. Kontinuasi ke atas dapat digunakan untuk menipiskan

anomali sumber dangkal untuk menekan sumber yang lebih dalam, seperti batuan

plutonik yang mendasarinya. Konsep dasar dari transformasi ini berasal dari

identitas ketiga teorema Green.

dS
rn

UdS
n
U

r
dv

r
UPU

SSR
 











1

4
11

4
1

4
1)(

2


, (16)

Identitas ketiga teorema Green (persamaan 16) menjelaskan sebab kontinuasi

keatas harus dilakukan. Jika sebuah fungsi U harmonik, kontinu, dan memiliki

turunan kontinu di sepanjang daerah R, lalu mengikuti dari identitas ketiga Green

bahwa nilai U pada setiap titik P dalam daerah R (Gambar 2.6 dan 2.7) diberikan

oleh persamaan 17,
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(17)

di mana S menunjukkan batas daerah R, kemudian n menunjukkan arah normal

luar, dan r menunjukkan jarak dari titik p ke permukaan S [5]. Persamaan 17

menjelaskan prinsip dasar dari kontinuasi keatas, bahwa suatu medan potensial
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dapat dihitung pada setiap titik di dalam suatu daerah berdasarkan sifat medan

magnet pada permukaan yang melingkupi daerah tersebut.

Gambar 2.6 Kontinuasi keatas dalam permukaan S, modifikasi dari [5].

Fungsi harmonik di seluruh daerah R dapat dievaluasi disetiap titik dalam daerah

R dengan aturan batas S.


n satuan vektor normal ke permukaan S.

Gambar 2.7 Kontinuasi keatas dari permukaan horizontal, modifikasi dari [5].

Bidang potensial dapat diketahui pada bidang horizontal 0zz  dan diinginkan

pada titik P (x, y, 0z - ∆z), (∆z > 0). Permukaan S terdiri dari bidang horizontal

ditambah jari-jari setengah bola α. Titik P' adalah gambar cerminan dari P yang

diproyeksikan dengan permukaan yang datar. Titik Q terintegrasi pada permukaan

S, kemudian r menunjukkan jarak dari Q ke P dan p menunjukkan jarak dari Q ke

P ' [5].
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2.5.2 Reduksi ke kutub

Anomali gravitasi positif cenderung terletak di atas konsentrasi massa, tetapi hal

yang sama belum tentu benar untuk anomali magnetik ketika magnetisasi dan

medan sekitar keduanya tidak diarahkan secara vertikal. Kecuali m dan f

keduanya vertikal, m dan f akan mendistribusi fase ke anomali magnetik,

yang dapat menggeser anomali secara lateral, mendistorsi bentuk, dan bahkan

mengubah tandanya (Gambar 2.8).

Secara umum, jika magnetisasi dan medan sekitar tidak vertikal, distribusi

magnetisasi simetris (seperti bola magnet yang seragam) akan menghasilkan

"kecondongan" dari pada anomali magnetik yang simetris. Kompleksitas ini dapat

dihilangkan dari survei magnetik dengan menggunakan persamaan,

     tt FTFTF  , (18)

dimana

 
fm

fm
tF






''

 , (19)

Persamaan 18 dan 19 menggambarkan operasi filter yang mengubah anomali

medan total dengan arah magnetisasi dan medan sekitar yang diberikan menjadi

anomali baru yang disebabkan oleh distribusi magnetisasi yang sama tetapi

dengan arah vektor baru.

Gambar 2.8 Anomali magnetik sebelum dan sesudah di reduksi kekutub, modisikasi dari [5].

Jika kita membutuhkan m' = f' = (0,0,1) dalam persamaan 19, maka persamaan 18

akan mengubah medan anomali total yang terukur menjadi komponen bidang

vertikal yang disebabkan oleh distribusi sumber bermagnet ke arah vertikal.

Transformasi anomali dalam domain Fourier diberikan oleh,
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     TFFTF rr   , (20)
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Penerapan  rF disebut reduksi ke kutub, karena rT adalah anomali yang

akan diukur pada kutub magnet utara, tempat diinduksi magnetisasi dan medan

sekitar kemudian keduanya akan diarahkan secara vertikal ke bawah (Gambar 2.8).

Reduksi ke kutub menghilangkan satu tingkat kompleksitas dari proses

interpretasi, hal itu dilakukan dengan menggeser anomali secara lateral untuk

ditempatkan di atas sumbernya masing-masing dan mengubah bentuknya

sehingga sumber simetris menyebabkan anomali simetris. Arah magnetisasi dan

medan sekitar diasumsikan pada persamaan 21, tetapi tidak ada asumsi lain

tentang distribusi magnetisasi yang dibutuhkan, kecuali yang menyangkut dimensi

lateral dari sumber yang dijelaskan sebelumnya [5].

2.6 Pemodelan

2.6.1 Forward Modeling

Forward modeling (pemodelan kedepan) digunakan untuk membuat pemodelan

melalui pendekatan berdasarkan intuisi geologi dan geofisika. Berdasarkan nilai

medan magnet terukur hasil pengamatan, medan koreksi IGRF (International

Geomagnetic Reference Field), dan medan variasi harian, kemudian dapat

dilakukan interpretasi pemodelan bawah permukaan. Dalam pemodelan geofisika
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dicari suatu model yang menghasilkan respon yang cocok dengan hasil

pengamatan. Dengan demikian, pemodelan tersebut dapat mewakili kondisi

bawah permukaan.

Pemodelan kedepan data magnetik dilakukan dengan membuat benda anomali

dengan geometri dan harga kemagnetan tertentu. Untuk memperoleh data

kesesuaian antar data teoritis (respon model) dengan data pengamatan dilapangan

dapan dilakukan dengan proses coba-coba (trial and error) dengan merubah

parameter model (bentuk geometri anomali dan harga kemagnetan). Parameter

model disesuaikan untuk meningkatkan kesesuaian antara kedua anomali. Tiga

langkah proses penyesuaian bentuk badan geometri, perhitungan anomali, dan

perbandingan anomali diulang sampai perhitungan dan anomali yang diamati

dianggap cukup sama [5].

Gambar 2.9Model 2D bentuk poligon

Nilai anomali benda 2D poligon (Gambar 2.9) ditentukan dengan menggunakan

metode talwani. Berdasarkan metode talwani, pemodelan kedepan digunakan

untuk menghitung anomali medan magnet model benda bawah permukaan dengan

penampang berbentuk sembarang yang berupa bentuk poligon bersisi. Besarnya

anomali magnetik 2D dari benda poligon adalah,
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Dengan T sebagai anomali magnetik 2D dan M sebagai intensitas magnetik.

Persamaan 22 menunjukkan bahwa anomali magnetik bergantung pada,

geometri benda, suseptibilitas, inklinasi, deklinasi, serta medan magnet bumi.

Bentuk persamaan numerik untuk anomali magnetik total dua dimensi adalah,
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2.6.2 Inversi Modeling

Inversi modeling (pemodelan inversi) sering disebut kebalikan dari pemodelan

kedepan, karena parameter model didapat secara langsung dari data. Menke (1984)

mendefinisikan teori inversi sebagai metode matematik dan statistik untuk

memperoleh informasi yang berguna mengenai sistem fisika berdasarkan

observasi terhadap sistem tersebut. Sistem fisika yang dimaksud adalah fenomena

yang kita tinjau, observasi terhadap sistem adalah data, sedangkan informasi yang

ingin diperoleh dari data adalah model atau parameter model [6].

Gambar 2.10 Proses pemodelan inversi [6].



21

Pemodelan inversi pada dasarnya adalah proses sebagai mana ditunjukkan pada

Gambar 2.10 namun, mekanisma modifikasi model agar diperoleh kecocokan data

perhitungan dan data pengamatan yang lebih baik dilakukan secara otomatis.

Pemodelan inversi biasa disebut sebagai data fitting karena dalam prosesnya dicari

parameter model yang menghasilkan data yang fit dengan data pengamatan.

Ketidak sesuaian antara respon model dengan data pengamatan umumnya

dinyatakan oleh suatu fungsi obyektif yang harus di minimumkan. Proses

pencarian minimum fungsi obyektif tersebut berasosiasi dengan proses pencarian

model optimum. Dalam kalkulus jika suatu fungsi mencapai minimum maka

turunannya terhadap variabel yang tidak diketahui di titik minimum tersebut

berharga nol. Karakteristik minimum suatu fungsi tersebut digunakan untuk

pencarian parameter model. Secara umum model dimodifikasi sedemikian

sehingga hasil respon menjadi fit dengan data. Dalam proses tersebut pemodelan

inversi hanya bisa dilakukan jika hubungan antara data dengan parameter model

telah diketahui [6].

2.7 Proton Precession Magnetometer

Setiap proton adalah massa yang berputar dan membawa muatan listrik positif.

Putaran muatan partikel ini menghasilkan momen magnet dan momentum angular

pada arah sumbu putarnya. Sebagai akibatnya, sumbu proton akan berpresesi,

seperti ditunjukkan pada gambar 2.11. Jumlah putaran sumbu proton di sekitar

sumbu dalam waktu tertentu disebut frekuensi presesi proton ( f ). Nilai f

tergantung pada momen magnet proton m, momentum angular proton l , dan

medan magnet bumi T yang dapat dinyatakan dalam persamaan [7]:

,
22 
GTT

l
mf  (24)

dengan konstanta
l
mG  adalah gyromagnet ratio dan faktor dari

G
2 = 23,487±

0,002 nT/Hz , maka persamaannya dapat dituliskan sebagai:

T = 23,48 f (nT) , (25)



22

Gambar 2.11 Analogi proton precession dan spinning-top, modifikasi dari [7].

Proton Precession Magnetometer (PPM) adalah suatu sensor untuk mengukur

induksi medan magnet total yang prinsip kerjanya didasarkan pada putaran

muatan partikel. Komponen utama PPM secara umum terdiri dari sumber proton,

medan magnet polarisasi yang sangat kuat dan diarahkan searah dengan medan

magnet bumi, kumparan yang dililitkan pada sumber proton penguat untuk

menguatkan tegangan induksi di dalam kumparan, dan pengukur frekuensi.

Sensor ini berisi zat cair yang kaya akan proton (methanol atau kerosene). Di

dalam sensor ini terdapat koil atau kumparan yang melingkupi zat cair yang kaya

akan proton tersebut. Koil ini dihubungkan dengan sumber arus dan rangkaian

penghitung frekuensi. Jika arus listrik dilewatkan melalui koil tersebut, maka akan

timbul medan magnet dan mempolarisasikan proton pada arah koil. Pada saat arus

diputus, koil akan dihubungkan dengan rangkaian penghitung frekuensi,

sementara proton akan berpresesi pada arah medan magnet bumi. Gerakan momen

magnet proton akan menghasilkan medan magnet siklik yang menginduksi arus

pada kumparan dengan interval 3 detik sebelum proton berhenti berpresesi.

Selama interval waktu tersebut, penghitung frekuensi akan mengukur frekuensi

presesi proton. Nilai frekuensi presesi proton yang terukur, kemudian diolah dan

nilai medan magnet total ditampilkan pada layar PPM [7].
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2.8 Magnetometer

Magnetometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas

medan magnet bumi. Magnetometer pertama kali dibuat oleh Carl Friedrich Gauss

menggunakan magnet batang secara horizontal digantung dari tali emas.

Magnetometer memiliki prinsip kerja proton yang ada pada semua atom berputar

pada sumbu axis yang sejajar dengan medan magnet Bumi. Setiap proton adalah

massa yang berputar dan membawa muatan listrik positif. Putaran muatan partikel

ini menghasilkan momen magnetik dan momentum angular pada arah sumbu

putarnya. Medan magnet bumi akan menyearahkan momen magnetik proton yang

kemudian dilawan oleh momentum angular proton. Sebagai akibatnya, sumbu

proton akan berpresisi di sekitar kerucut yang menunjukkan arah medan magnet

bumi. Jumlah putaran sumbu proton di sekitar kerucut dalam waktu tertentu

disebut frekuensi presisi proton [15].

2.9 Geologi Regional

Secara umum, struktur stratigrafi kepulauan bangka utara dan kepulauan bangka

tengah terdiri dari 8 (delapan) formasi batuan yaitu eluvium, formasi ranggam,

formasi tanjunggenting, granit klabat, diabas penyambung, kompleks pemali,

endapan rawa dan pasir kuarsa. Pada daerah penelitian sendiri terdiri dari eluvium,

formasi tanjunggenting, granit klabat dan kompleks pemali yang berlokasikan di

Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah.
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Gambar 2.12 Geologi regional daerah penelitian.

Pada eluvium mineral batuan berupa bongkah, kerakal, kerikil, lempung, pasir dan

gambut dengan ditunjukkan daerah berwarna putih pada peta geologi. Pada

formasi tanjunggenting tersusun atas perselingan batupasir malih, batu pasir,

batu pasir lempungan, dan batu lempung dengan lensa batu gamping, setempat

dijumpai oksidasi bes berlapis baik, terlipat kuat, terkekarkan dan tersesarkan.

Tebalnya 250 m - 1250 m. Didalam batu gamping dijumpai fosil montlivaultia

molukkana, j. Wanner, peronidella g. Willkess, introshhus sp, dan encrinus sp.

Kumpulan fosil ini menunjukkan umur trias; Lingkungan pengendapan

diperkirakan laut dangkal. Lokasi tipe terletak di tanjung genting dan dapat

dikorelasi dengan formasi bintan. Diterobos oleh granit klabat dan mendidih Tak

selaras komplek pemali (Ccp). Pada granit klabat mineral batuan yang tersusun

berupa granit, granodiorit, adamalit, diorit dan diiorit kuarsa, setempat dijumpai

retas aplit dan pegmatit. Terkekarkan dan tersesarkan, dan menerobos di abas

penyambung (pt d). Umur dari hasil analisa radiometri menunjukkan umur 217±5

atau trias akhir. Pada komleks pamali batuan yang tersusun terdiri atas filit dan

sekis dengan sisipan kuarsit dan lensa batu gamping: terkekar, terlipat, tersesarkan

dan menerobos oleh granit klabat (T Jkg). de Rover (1951) menjumpai fosil
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berumur perm pada batu gamping di dekat air duren sebelah selatan tenggara

pemali. Umur satuan diduga perm dengan lokasi tipe didaerah pemali.

Gambar 2.13 Stratigrafi daerah Terak.

Daerah Terak secara umum tersusun oleh batuan metamorf berumur

Permo-Karbon, batuan beku plutonik tua berupa granit berumur Trias, dan

endapan permukaan, serta endapan aluvium [16]. Struktur geologi umumnya

berupa kelurusan yang terlihat pada batuan granit dengan arah yang beragam dan

sesar mendatar berarah timurlaut-baratdaya serta sesar normal dan sesar mendatar

berarah baratlaut-tenggara, yang terbentuk pada Paleozoikum Akhir, Trias-Jura,

dan Kapur.
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2.10 Panas Bumi dan Sistem Panas Bumi di Indonesia

Panasbumi dapat didefinisikan sebagai sumber panas yang terkandung dalam air

panas, uap air, serta batuan bersama mineral pengikutnya dan gas lainya yang

secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi [17].

Sumber panas bumi berasal dari distribusi suhu dan energi panas dibawah

permukaan bumi. Sumber panas dibawah permukaan ini berasal dari intrusi

magma yang menerobos ke permukaan. Magma ini terbentuk dari tumbukan

lempeng yang bergerak perlahan dan terus menerus. Karena panas didalam

astenosfer yang dihasilkan dari gesekan kemudian ujung dari lempeng tersebut

hancur, meleleh, dan mempunyai temperatur yang sangat tinggi. Pada Gambar

2.14 di bawah memperlihatkan model konseptual panasbumi seperti rekahan dan

patahan yang terdapat di permukaan membuat air dapat masuk ke dalam pori-pori

batuan. Kemudian air tersebut menembus ke bawah maupun ke samping selama

masih ada celah untuk air dapat mengalir. Ketika air sampai ke sumber panas

(heat source) maka temperatur air tersebut akan meningkat dan air akan menguap

dan sebagian lagi akan tetap menjadi air dengan suhu yang tinggi.

Gambar 2.14Model konseptual panas bumi [17].

Fluida panas akan mentransfer panas ke batuan disekitarnya dengan proses

konveksi, jika temperatur meningkat maka akan mengakibatkan bertambahnya

volume dan tekanan. Selanjutnya fluida panas akan mencari celah atau jalan

keluar melalui rekahan untuk melepas tekanan. Karena tekanan dibawah

permukaan lebih tinggi dari pada tekanan diatas permukaan, maka fluida akan
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cenderung naik keatas. Fluida yang keluar dipermukaan disebut dengan

manifestasi permukaan. Manifestasi yang keluar di permukaan dapat berupa mata

air panas, kubangan lumpur panas, geyser dan manifestasi lainnya

mengindikasikan terdapat sistem panas bumi di daerah manifestasi.

Berdasarkan sumber panas, sistem panasbumi dibagi menjadi sistem vulkanik dan

non-vulkanik [18]. Sistem panasbumi non-vulkanik diantaranya gradien panas

batuan sendimen, sirkulasi air dalam, ataupun intrusi batuan beku tua [19].

Geologi Indonesia berada di jalur vulkanik aktif dunia, menjadikan Indonesia

memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah [20]. Satu diantaranya ialah

panasbumi yang jika akumulasikan dari total ketersediaan panasbumi yang ada

dunia, 40% berada di Indonesia. Panasbumi yang tedapat di Indonesia terdiri dari

2 kelompok yaitu, jalur vulkanik yang meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara hingga Maluku Utara.

Kemudian jalur non-vulkanik yang meliputi daerah Kepulauan Bangka Belitung,

Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah,

Maluku dan Papua.

Sistem panasbumi non-vulkanik di Indonesia menurut [21] dikelompokan menjadi

4 diantara yaitu:

1. Sistem panasbumi dilingkungan sendimen (cekungan dan geopressure)

Sistem yang terbentuk pada lingkungan sedimen berkaitan dengan

pembentukan cekungan sedimen yang terisi secara cepat oleh produk

sedimentasi, sehingga fluida hidrotermal yang terbentuk mengalami tekanan

tinggi. Akuifer yang terbentuk pada cekungan sedimen sebagian terisi oleh air

laut, hingga 60% dan terperangkap saat proses kompaksi dan litifikasi.

Sedimentasinya sangat tebal, bisa mencapai 3 km s.d. 4 km, dan

mengakibatkan akumulasi panas (heat flow). Daerah cekungan Sumatera,

Jawa dan Kalimantan sangat berpotensi dalam pembentukan seperti tipe ini.

Umumnya berhubungan dengan kawasan minyak dan gas bumi.

2. Sistem panasbumi intrusi - radiogenik

Sistem panas bumi intrusi - radiogenik berkaitan dengan peristiwa peluruhan

unsur-unsur radioaktif seperti uranium, thorium dan potasium yang dapat
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menghasilkan sumber panas, daerah seperti ini biasanya didominasi oleh

batuan granitik seperti di Bangka Belitung, dan Sulawesi Tengah.

3. Sistem panasbumi sesar-tektonik

Sistem panas bumi sesar-tektonik biasa disebut heat sweep. Berkaitan dengan

zona sesar dan rekahan pada kedalaman di daerah yang memiliki heat flow

yang tinggi. Umumnya terjadi pada tumbukan antar lempeng (plate collision),

atau pada sesar aktif. Sumber panasnya berupa kerak benua yang mengalami

deformasi. Di Indonesia banyak dijumpai di sepanjang Sesar Sumatera, Sesar

Palu-Koro dan Sesar Sorong.

4. Sistem panasbumi vulkanik tua

Sistem panas bumi pada daerah vulkanik tua tidak terkait dengan gunung

berapi kuarter. Sumber panas diasumsikan sebagai sisa magma yang

terakumulasi dari aliran panas konduktif, bukan magma cair gunung berapi

kuarter. Umumnya berhubungan dengan patahan aktif atau kaldera tua yang

terkubur dan juga batuan intrusi. Beberapa lokasi di Jawa bagian selatan,

Sumatera bagian barat dan Maluku menunjukkan sistem tersebut.

2.11 Penelitian-Penelitian Terdahulu

Kepulauan bangka merupakan daerah dengan sistem panas bumi non-vulkanik

dengan tipe radiogenik. Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa kondisi

daerah yang terindikasi sistem panas bumi di kepulauan bangka baik secara

geologi, geokimia, sampai dengan metode survei geofisika yang digunakan.

Beberapa penelitian tersebut antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Ikhsan

dan Titisari, 2016). Penelitian ini dilakukan barat daya kepulauan bangka tepatnya

di bukit baginda. Hasil dari penelitian menganalisa bahwa secara geologi didaerah

penelitian terdapat mineral penyusun batuan daerah penelitian berupa kuarsa,

plagioklas, alkali feldspar, biotit, hornblende, dan beberapa mineral asesori seperti

fluorit, rutil, zirkon dan mineral opak. Secara geokimia memperlihatkan bahwa

senyawa SiO2 berkorelasi negatif dengan senyawa-senyawa utama TiO2, Al2O3,

Fe2O3, CaO, K2O, Na2O, MnO, MgO dan P2O5 yang mengambarkan adanya

pengaruh fraksinasi magma. Afinitas magmanya sebagai kalk-alkali dengan

kandungan K yang tinggi (high K Calc-Alkaline) dan shoshonitik. Serta
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diindikasikan bahwa granitoid Bukit Baginda terbentuk pada tatanan VAG

(Volcanic Arc Granites) yang berhubungan dengan pembentukan pegunungan

(orogenik) dan berasosiasi dengan subduksi. Selanjutnya penelitian yang

dilakukan oleh (Siregar dan Kurniawan, 2018). Penelian ini dilakukan di daerah

Nyelanding Kecamata Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka

Belitung. Penelitian dilakukan dengan pengambilan data menggunakan metode

geolistrik kofigurasi schlumberger. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan

granit di sekitar Nyelanding panas pegas dengan resistivitas di jalur 1 (timur

dariair panas) menunjukkan nilai resistivitas 56,5 - 1046 Ωm, di jalur 2 yang

terletak di utara dari mata air panas menunjukkan resistivitas diagram mulai dari

45 - 322 Ωm dan nilai resistivitas sekitar 300 - 452 Ωm. Track 3 menunjukkan

granit yang sangat jernih kontur anomalinya. Data resistivitas tinggi menunjukkan

bahwa struktur geologi area studi tidak terkait dengan yang umum alterasi

hidrotermal batuan dalam wilayah vulkanik. Berikutnya penelitian yang dilakukan

oleh (Febrido Arwanda, Janiar Pitulima, dan Guskarnali, 2017). Penelitian

berlokasi di Desa Mesu Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian

didasari oleh ditemukannya singkapan batuan granit di daerah lokasi. Kegiatan

survei dilakukan dengan menggunakan metode geomagnetik. Berdasarkan data

pembacaan metode geomagnetik di daerah Bukit Nunggal, IGRF 42.870,88

mendapat titik kemiringan -12.5308 deklinasi 0,5616. Selain itu, nilai kerentanan

tertinggi adalah 7,8 nT dan terendah adalah -11,1 nT. Sementara batu granit yang

diidentifikasi memiliki nilai kerentanan antara 2,5-7,8 nT. Peta kontur dari

anomali magnetik yang dihasilkan menunjukkan zona potensial dan arah

distribusi sumber daya batu granit ke arah barat.


