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BAB II  

TEORI DASAR 

 

2. 1 Metode Magnetotellurik 

Metode magnetotellurik (MT) merupakan teknik pencitraan bawah 

permukaan tanah yang digunakan untuk mengetahui struktur tahanan jenis 

(resistivitas) dari bawah permukaan bumi. Metode ini tergolong metode pasif 

dengan memanfaatkan sumber alami berupa medan listrik dan medan magnet 

yang berubah terhadap waktu. Parameter ini diukur secara bersamaan yang 

kemudian dapat diketahui impedansinya di mana hasil akhir dapat digunakan 

untuk mendeskripsikan penetrasi medan elektromagnetik (EM) ke dalam bumi. 

Medan yang dihasilkan dari medan listrik disebut sebagai arus tellurik 

yang mengalir di dalam bumi, interval frekuensi yang digunakan dalam 

eksplorasi MT cukup bervariasi mulai dari frekuensi tinggi hingga frekuensi 

sangat rendah. Dengan menggunakan frekuensi yang rendah MT mampu untuk 

mendeteksi nilai resistivitas bawah permukaan bumi sampai penetrasi yang 

sangat dalam hingga mencapai puluhan kilometer. 

Terdapat dua sumber utama sinyal EM alami yang digunakan terkait 

dengan eksplorasi MT. Pertama frekuensi lebih dari 1 Hz, medan EM alami 

utama ini dapat dihasilkan oleh aktivitas petir, sumber ini merambat melalui 

ionosfer. Kedua, sinyal di bawah 1 Hz datang dari fluktuasi medan magnet 

bumi, yang disebabkan oleh perubahan dalam magnetosfer. Magnetosfer itu 

sendiri merupakan zona kompleks plasma yang secara simultan diterpa oleh 

solar wind [3].    

2.1.1 Sumber Sinyal MT Frekuensi Tinggi ( f  > 1 Hz) 

Untuk frekuensi di atas 1 Hz, sebagian besar sumber sinyal 

MT berasal dari aktivitas petir yang terjadi di ionosfer pada seluruh 

bagian bumi yang kemudian akan menjalar hingga permukaan bumi.  

Pada saat petir ini mencapai permukaan bumi, maka medan magnet 

bumi akan mengalami perubahan. Apabila petir ini mencapai 
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permukaan bumi berulang kali maka medan magnet di bumi akan 

terus-menerus mengalami perubahan. Sehingga akan menghasilkan 

fluks magnet yang selanjutnya fluks magnet ini akan menginduksi 

arus listrik di bawah permukaan bumi serta menghasilkan medan 

magnet sekunder yang kemudian terekam pada alat MT. Untuk 

frekuensi yang lebih tinggi hingga mencapai 2 KHz sinyal tidak 

dapat merambat dengan baik karena amplitudo yang dihasilkan 

sinyal tersebut sangatlah kecil, tetapi untuk frekuensi yang lebih 

besar lagi, yaitu di atas 5 KHz sinyal EM akan dapat menjalar 

dengan baik kembali [7]. 

Pada metode MT, untuk frekuensi di atas 1 Hz sering 

dijumpai noise yang menyebabkan berkurangnya kualitas data yang 

didapatkan pada saat pengukuran yang dapat berimbas pada saat 

proses interpretasi. Noise yang didapatkan dapat terjadi pada nilai 

medan listrik maupun medan magnet. 

   

2.1.2 Sumber Sinyal MT Frekuensi Rendah( f  < 1 Hz) 

Untuk rentang frekuensi ini, sumber sinyal MT dihasilkan di 

bagian magnetosfer melalui fenomena alam yang disebut solar 

wind. Solar wind merupakan suatu fenomena pergerakan ion H dan 

He yang kemudian berinteraksi dengan medan magnet bumi. 

Interaksi dengan medan magnet bumi. Interaksi dengan medan 

magnet bumi menyebabkan solar wind  ini terdefleksi sehingga 

terbentuklah magnetosfer [7]. 

Perubahan nilai medan magnet di bagian magnetosfer dapat 

menyebabkan terjadinya proses induksi arus listrik yang cukup besar 

di bagian ionosfer. Seperti yang telah diketahui, bahwa ionosfer 

merupakan suatu lapisan yang berada 50-1500 km di atas permukaan 

bumi yang merupakan daerah di mana plasma dengan nilai 

konduktivitas yang sangat besar. Perubahan arus yang terjadi di 

ionosfer yang disebabkan oleh aktivitas di magnetosfer juga akan 



 

7 

 

menyebabkan perubahan medan magnet yang terukur di permukaan 

bumi. 

 

Gambar 2.1 Aktifitas Solar Wind [7]. 

Aktivitas solar wind  yang terjadi di magnetosfer 

mempunyai kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi kondisi 

medan magnet bumi, yaitu: 

1. Solar wind berada dalam keadaan stabil atau tetap. Pada keadaan 

ini medan magnet bumi akan mengalami perubahan atau variasi 

harian yang disebabkan pengaruh rotasi bumi di dalam sistem 

arus magnetosfer dan ionosfer atau yg bisa disebut solar quit day 

variation (sq). Amplitudo dari variasi harian ini mempunyai 

nilai antara 10-25 nT dan bervariasi pada latitudo tertentu [7]. 

2. Solar wind berada dalam keadaan aktif. Pada keadaan ini dapat 

dikatakan bahwa medan magnet bumi mengalami gangguan 

karena terciptanya badai magnetik. Kondisi ini terjadi pada saat 

terjadi perubahan sistem arus selama beberapa hari yang 

menyebabkan terjadinya perubahan medan magnet bumi hingga 

mencapai 100 nT [7]. 

Aktivitas matahari merupakan siklus sebelas tahun yang 

mempunyai kondisi maksimum atau minimum pada waktu tertentu. 

Pada saat aktivitas matahari berada pada kondisi maksimum maka 

akan menghasilkan medan magnet luar bumi yang sangat besar yang 
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berimbas pada terciptanya badai magnetik serta adanya aurora di 

bagian bumi utara dan selatan. 

 

2. 2  Prinsip Penjalaran Metode EM Pada Metode MT 

Prinsip penjalaran gelombang EM pada metode magnetotellurik 

secara matematis dapat dijelaskan melalui persamaan Maxwell berikut 

∇. �⃗� =  
𝜌

0
       (2.1) 

Persamaan (2.1) di atas dikenal sebagai hukum Gauss yang 

menyatakan bahwa besarnya medan listrik (�⃗� ) yang terdapat pada suatu 

ruang adalah sebanding dengan muatan total yang terdapat dalam 

lingkungan ruangan tersebut 

∇. �⃗⃗� =  0       (2.2) 

Persamaan (2.2) merupakan bentuk lain dari hukum Gauss untuk 

gejala magnetik di mana persamaan ini menyatakan bahwa medan magnet 

(�⃗⃗� ) tidak memiliki monopol magnetik 

∇. �⃗� =  −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
      (2.3) 

Persamaan (2.3) merupakan persamaan yang diturunkan dari hukum 

Faraday, di mana persamaan tersebut menyatakan bahwa adanya perubahan 

medan magnet terhadap waktu akan menyebabkan terbentuknya medan 

listrik 

∇. �⃗⃗� =  𝑗 +
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
     (2.4) 

Persamaan (2.4) merupakan turunan dari hukum Ampere, 

persamaan tersebut menyatakan bahwa medan magnet tidak akan terjadi 

karena adanya sumber arus listrik, namun dapat terjadi juga karena 

pengaruh perubahan medan listrik terhadap waktu sehingga menginduksi 

medan magnet.  
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Untuk penyederhanaan analisis permasalahan elektromagnetik di 

bumi, adapun beberapa asumsi yang digunakan, di antaranya: 

a. Bumi tidak membangkitkan medan elektromagnetik melainkan 

hanya mendisipasi atau menyerap medan elektromagnetik; 

b. Seluruh medan diperlukan secara konservatif serta analitik dari 

sumbernya; 

c. Sumber medan dibangkitkan oleh sistem arus ionosfer skala besar 

yang relatif jauh dari permukaan bumi, sehingga dapat dianggap 

sebagai gelombang bidang EM uniform yang datang pada arah 

normal di permukaan bumi; 

d. Tidak terdapat akumulasi muatan bebas di suatu lapisan bumi 

(model bumi berlapis dengan konduktivitas bervariasi secara 

vertikal). Pada bumi multidimensi, muatan dapat terakumulasi di 

sepanjang diskontinuitas; 

e. Muatan terkonservasi dan bumi berlaku sebagai konduktor ohmik; 

f. Medan listrik perpindahan (displacement) adalah kuasi-statis untuk 

sounding periode MT. Oleh karena itu, induksi medan EM 

merupakan proses difusi di dalam bumi yang mana arus perpindahan 

fungsi waktu (yang dibangkitkan dari efek polarisasi) tidak 

diperlukan; dan 

g. Variasi permitivitas listrik dan permeabilitas batuan diasumsikan 

tidak signifikan dibanding dengan variasi konduktivitas bulk batuan. 

Dari asumsi di atas maka hubungan antara intensitas medan dan 

fluks dalam medium dapat dinyatakan: 

�⃗⃗� =  휀�⃗�        (2.5) 

�⃗� =  𝜇�⃗⃗�        (2.6) 

𝐽 =  𝜎�⃗�        (2.7) 

Dengan 휀 adalah permitivitas dielektrik dengan satuan farad/meter, 

𝜇 merupakan permeabilitas magnetik (henry/meter), 𝜎 adalah konduktivitas 

(simens/meter) dan 𝜌 yang merupakan resistivitas dengan satuan 
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Ohm.meter. kemudian dari asumsi di atas, maka persamaan yang 

menyatakan akumulasi muatan pada persamaan (2.1) di atas tidak terjadi 

sehingga persamaan tersebut dapat ditulis ulang kembali dalam bentuk 

 ∇. �⃗� =  0       (2.8) 

Kemudian dengan menerapkan hubungan antara intensitas medan 

dan fluks dalam medium pada persamaan (2.5), (2.6) dan (2.7) maka 

persamaan (2.2), (2.3) dan (2.4) dapat ditulis kembali dalam bentuk berikut 

∇ × �⃗� =  − 𝜇
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
      (2.9) 

∇ × �⃗⃗�  = 𝜎�⃗� + 휀
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
     (2.10) 

∇. �⃗⃗� =  0       (2.11) 

Berdasarkan persamaan (2.8), (2.9), (2.10) dan (2.11) di atas, hanya 

terdapat dua variabel yakni medan listrik (�⃗� ) dan medan magnet (�⃗⃗� ). 

Selanjutnya dengan melakukan operasi curl terhadap persamaan (2.12) dan 

(2.13) diperoleh sebagai berikut 

∇ × ∇ × �⃗� =  − 𝜇𝜎
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
−  𝜇휀

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2     (2.12) 

∇ × ∇ × �⃗⃗� =  − 𝜇𝜎
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
−  𝜇휀

𝜕2�⃗⃗� 

𝜕𝑡2     (2.13)  

Mengingat sifat identitas dari operasi curl pada suatu vektor (misal vektor 

𝐹 ) 

∇ × ∇ × 𝐹  = ∇∇. 𝐹 − ∇2𝐹      (2.14) 

Kemudian dengan memanfaatkan persamaan (2.14) maka 

persamaan (2.12) dan (2.13) dapat ditulis dalam bentuk 

      ∇∇. �⃗� − ∇2�⃗�  = − 𝜇𝜎
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
−  𝜇휀

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2     (2.15) 

       ∇∇. �⃗⃗� − ∇2�⃗⃗� =  − 𝜇𝜎
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
−  𝜇휀

𝜕2�⃗⃗� 

𝜕𝑡2    (2.16) 
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Mengingat asumsi diterapkan pada persamaan (2.8) dan (2.11), 

maka ungkapan persamaan (2.15) dan (2.16) dapat disederhanakan ke dalam 

bentuk berikut 

∇2�⃗�  = − 𝜇𝜎
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
−  𝜇휀

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2      (2.17) 

∇2�⃗⃗� =  − 𝜇𝜎
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
−  𝜇휀

𝜕2�⃗⃗� 

𝜕𝑡2
    (2.18) 

Persamaan (2.17) dan (2.18) dikenal sebagai persamaan Helmholtz. Pada 

kedua persamaan tersebut, variabel medan listrik (�⃗� ) dan medan magnet (�⃗⃗� ) 

yang merupakan fungsi posisi dan waktu. Selanjutnya, variasi terhadap 

waktu dapat dipresentasikan oleh fungsi periodik sinusoidal yang dapat 

ditulis dalam bentuk berikut 

�⃗�  (𝑟 , 𝑡) =  𝐸0 (𝑟 ) 𝑒
𝑖𝜔𝑡      (2.19) 

�⃗⃗�  (𝑟 , 𝑡) =  𝐻0 (𝑟 ) 𝑒
𝑖𝜔𝑡      (2.20) 

dengan besaran 𝐸0 , 𝐻0 dan 𝜔 secara berturut-turut merupakan 

komponen amplitudo medan listrik, amplitudo medan magnet dan frekuensi 

gelombang elektromagnetik dalam satuan hertz (Hz). Dari persamaan (2.19) 

dan (2.20) maka persamaan (2.17) dan (2.18) dapat dituliskan menjadi 

∇2�⃗� = 𝑖𝜔𝜇𝜎[𝐸0 (𝑟 ) 𝑒
𝑖𝜔𝑡] − 𝜔2𝜇휀[𝐸0 (𝑟 ) 𝑒

𝑖𝜔𝑡]  (2.21)   

∇2�⃗⃗� = 𝑖𝜔𝜇𝜎[𝐻0 (𝑟 ) 𝑒
𝑖𝜔𝑡] − 𝜔2𝜇휀[𝐻0 (𝑟 ) 𝑒

𝑖𝜔𝑡] (2.22) 

atau dalam bentuk yang lebih sederhana, persamaan (2.21) dan (2.22) dapat 

dituliskan dalam bentuk 

∇2�⃗� = (𝑖𝜔𝜇𝜎 − 𝜔2𝜇휀)�⃗�     (2.23) 

∇2�⃗⃗� = (𝑖𝜔𝜇𝜎 − 𝜔2𝜇휀)�⃗⃗�     (2.24) 

suku yang mengandung 휀 dapat diabaikan terhadap suku yang 

mengandung 𝜎 (konduksi listrik) karena harga 𝜔𝜇𝜎 ≫ 𝜔2𝜇휀, untuk 𝜇 =

𝜇0 = 4𝜋 × 10−7 H/m. pendekatan tersebut adalah aproksimasi keadaan  

kuasi-stasioner di mana waktu tempuh gelombang diabaikan [8]. Dari 
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asumsi tersebut maka persamaan (2.23) dan (2.24) dapat ditulis kembali 

dalam bentuk 

∇2�⃗� = 𝑖𝜔𝜇𝜎�⃗�       (2.25) 

∇2�⃗⃗� = 𝑖𝜔𝜇𝜎�⃗⃗�       (2.26) 

tau dalam bentuk yang lebih sederhana dapat dituliskan sebagai 

∇2�⃗� = 𝑘2�⃗�       (2.27) 

∇2�⃗⃗� = 𝑘2�⃗⃗�       (2.28) 

di mana  

k2 = 𝑖𝜔𝜇𝜎       (2.29) 

atau  

k = ±√𝑖𝜔𝜇𝜎      (2.30) 

ungkapan ini merupakan bilangan gelombang. Ungkapan tersebut dapat 

dituliskan dalam bentuk bilangan kompleks yang dituliskan dalam bentuk 

𝑘 =  ±(1 + 𝑖)√
𝜔𝜇0𝜎

2
     (2.31) 

Persamaan (2.31) di atas akan sangat berguna untuk memperoleh solusi 

akhir dari persamaan (2.27) dan (2.28). Selanjutnya, dengan menerapkan 

syarat batas yakni nilai medan listrik (�⃗� ) berhingga pada kedalaman menuju 

tak hingga (z  = ∞), maka solusi yang memenuhi persamaan (2.32) sebagai 

berikut 

�⃗�  (𝑟 , 𝑡) =  𝐸0 (𝑟 ) 𝑒
𝑖𝜔𝑡+𝑘𝑧     (2.32) 

adalah 

�⃗�  (𝑟 , 𝑡) =  𝐸0 (𝑟 ) 𝑒
𝑖𝜔𝑡−[(1+𝑖)√

𝜔𝜇0𝜎

2
 ]𝑧

   (2.33) 

atau dalam bentuk lain dapat diungkapkan sebagai: 
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�⃗�  (𝑟 , 𝑡) =  𝐸0 (𝑟 ) 𝑒
𝑖[𝜔𝑡−(√

𝜔𝜇0𝜎

2
)𝑧]

𝑒
−[√

𝜔𝜇0𝜎

2
 ]𝑧

  (2.34) 

Persamaan (2.33) ini pun berlaku untuk medan magnet, yang dapat 

dituliskan dalam bentuk 

�⃗⃗�  (𝑟 , 𝑡) =  𝐻0 (𝑟 ) 𝑒
𝑖[𝜔𝑡−(√

𝜔𝜇0𝜎

2
)𝑧]

𝑒
−[√

𝜔𝜇0𝜎

2
 ]𝑧

  (2.35) 

Suku 𝑒
−[√

𝜔𝜇0𝜎

2
 ]𝑧

 pada kedua persamaan terakhir yakni persamaan 

(2.34) dan (2.35) merupakan ungkapan yang menyatakan besaran peluruhan 

yang dialami medan listrik (�⃗� ) dan medan magnet (�⃗⃗� ) secara eksponensial 

seiring dengan bertambahnya kedalaman (z). 

Kemudian terdapat suatu besaran fisis yang sering digunakan untuk 

menjelaskan proses penetrasi difusi gelombang elektromagnetik pada suatu 

material yang dikenal sebagai skin depth. Besaran skin depth didefinisikan 

sebagai suatu nilai kedalaman, ketika suatu gelombang elektromagnetik 

telah teratenuasi menjadi 1/e dari nilai semula (nilai di permukaan bumi) di 

mana e merupakan bilangan natural dengan besar e=2,71828. 

Dari persamaan (2.34) dapat diturunkan nilai skin depth. Ketika tercapai 

keadaan  skin depth  maka persamaan (2.34) di atas dapat dituliskan dalam 

bentuk  

�⃗�  (𝑟 , 𝑡) =  𝐸0 (𝑟 ) 𝑒
𝑖[𝑤𝑡−(√

𝜔𝜇0𝜎

2
)𝑧]

𝑒
−[√

𝜔𝜇0𝜎

2
 ]𝛿

  (2.36) 

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa kondisi skin depth tercapai ketika suku  

𝑒
−[√

𝜔𝜇0𝜎
2

 ]𝑧
, bernilai e-1 maka kita dapat menuliskan kembali bahwa nilai 

skin depth  

e-1 = 𝑒
−[√

𝜔𝜇0𝜎

2
 ]𝛿

      (2.37)  

Dari persamaan (2.35) diperoleh 

1= (√
𝜔𝜇0𝜎

2
) 𝛿      (2.38) 
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Maka besaran skin depth dinyatakan dalam 

𝛿 = √
2

𝜔𝜇0𝜎
      (2.39) 

Dengan menyatakan frekuensi gelombang elektromagnetik sebagai 

𝜔 = 2𝜋𝑓       (2.40) 

Serta hubungan antar konduktivitas dan resistivitas medium yang 

dinyatakan dalam 

 𝜎 =  
1

𝜌
       (2.41) 

Substitusi nilai permeabilitas magnetik di udara bebas ke dalam 

persamaan (2.37) maka besaran skin depth dapat dituliskan kembali ke 

dalam bentuk yang lebih sederhana[9]  

𝛿 = 503√
𝜌

𝑓
      (2.42) 

Besaran skin depth ini bisa digunakan untuk memprediksi 

kedalaman penetrasi atau kedalaman investigasi gelombang 

elektromagnetik. Untuk keperluan yang lebih praktis, digunakan dalam 

bentuk lain yang serupa yakni kedalaman efektif yang lebih kecil dan skin 

depth di mana besarnya dinyatakan dalam 𝛿/2 [9].  

 

2. 3 Mode Pengukuran metode MT 

Dalam metode pengukuran MT, terdapat dua metode yang dapat 

membantu dalam proses pemodelan atau interpretasi tahap awal, yaitu TE 

(Transverse Electric) mode dan TM (Transverse Magnetic) mode.  

Mode TE menunjukkan pada bidang arah sumbu y dan z hanya 

komponen magnetik saja, sedangkan komponen medan listrik sejajar dengan 

arah struktur utama [7] Mode TE dapat dilihat pada Gambar 2.2. 



 

15 

 

 

Gambar 2.2 Mode TE (Transverse Electric)[7]. 

Dalam mode TE, arus listrik tidak akan mengalir melewati batas antara 

daerah yang memiliki nilai resistivitas yang berbeda, oleh karena itu 

komponen �⃗� 𝑥 akan kontinu terhadap bidang sumbu y. Mode TE dapat 

dihitung dengan persamaan sederhana sebagai berikut[10] 

𝜌𝑥𝑦(𝑓) =̃ (1/5𝑓)
𝐸𝑥(𝑓)2

𝐻𝑦(𝑓)2
     (2.43) 

Mode TM menunjukkan pada bidang arah sumbu y dan z hanya 

komponen medan listrik saja sedangkan komponen medan magnet sejajar 

dengan arah struktur utama[7]. Mode TM dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Mode TM (Transverse Magnetic) [7]. 

Pada mode TM, arus listrik dapat melewati batas antara bagian yang 

memiliki perbedaan resistivitas. Dalam TM mode  terjadi fenomena efek 

konduktif yang terjadi juga pada TE mode, namun pada mode ini terjadi 

juga efek statik yang disebabkan adanya heterogenitas resistivitas medium, 

sehingga muatan-muatan terkumpul pada batas medium tersebut. Mode TM 

dapat dihitung dengan persamaan sederhana sebagai berikut [10] 

  

𝜌𝑦𝑥(𝑓) =̃ (1/5𝑓)
𝐸𝑦(𝑓)2

𝐻𝑥(𝑓)2
     (2.44) 
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2. 4 Pengolahan Data MT  

1. Transformasi Fourier 

Langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan data MT adalah 

mengubah domain data time series dari domain waktu menjadi domain 

frekuensi. Hal tersebut dilakukan menggunakan transformasi Fourier. 

Secara prinsip, transformasi Fourier adalah suatu operasi matematis yang 

mengubah sinyal menjadi spektrum[11]. Proses transformasi ke dalam 

domain frekuensi ini dilakukan karena parameter fisis seperti impedansi 

resistivitas semu dan fase merupakan fungsi frekuensi. Transformasi 

Fourier hanya dapat digunakan untuk space atau time series yang 

merupakan fungsi kontinu [9]. 

Berikut ini merupakan fungsi dari transformasi Fourier dengan 𝑓(𝜔) 

adalah fungsi gelombang dalam domain frekuensi, 𝑓(𝑡) adalah fungsi 

gelombang dalam time domain, i adalah imaginer, 𝜔 = 2𝜋𝑓 adalah fungsi 

angular, t adalah waktu dan e adalah eksponen. 

𝐹(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒𝑖𝑤𝑡 𝑑𝑡 
∞

−∞
     (2.45) 

2. Robust Processing 

Robust processing adalah teknik pemrosesan statistika yang menggunakan 

bobot iterasi dari residual untuk mengidentifikasi dan menghapus data yang 

menyimpang oleh noise. Robust processing menggunakan beberapa 

pengukuran dari suatu kontribusi individual dari rata-rata untuk 

merendahkan bobot outliers pada iterasi selanjutnya. Outlier adalah data 

dengan nilai yang menyimpang jauh dari nilai rata-rata, umumnya data 

tersebut dapat dianggap sebagai noise sehingga robust processing dapat 

berperan sebagai filter noise  awal bagi data magnetotellurik. 

3. Menghitung impedansi, resistivitas semu dan fase 

Impedansi adalah perbandingan antara medan magnet dan medan 

listrik, Impedansi sebagai fungsi dari periode memberikan informasi 
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mengenai resistivitas medium sebagai fungsi dari kedalaman [2]. fungsi 

transfer magnetotellurik untuk memperoleh tensor impedansi adalah 

sebagai berikut [2]. 

(
𝐸𝑥

𝐸𝑦
) =  [

𝑍𝑥𝑥 𝑍𝑥𝑦

𝑍𝑦𝑥 𝑍𝑦𝑦
] (

𝐻𝑥

𝐻𝑦
)    (2.46) 

di mana  

𝑍 =  [
𝑍𝑥𝑥 𝑍𝑥𝑦

𝑍𝑦𝑥 𝑍𝑦𝑦
]       (2.47) 

mempresentasikan tensor impedansi. Bentuk matriks impedansi tergantung 

pada dimensionalitas medium [9]. 

 Medium 3D, matriks impedansi memiliki 4 komponen yang 

impedansi. 

 Medium 2D, matriks impedansi memiliki 3 komponen independen 

dengan bentuk sebagai berikut: 

𝑍 = [
𝑍 𝑍𝑥𝑦

𝑍𝑦𝑥 −𝑍
] 

Apabila pengukuran dilakukan dengan koordinat sejajar atau tegak 

lurus terhadap arah strike, maka matriks impedansi hanya memiliki 

2 komponen independen dengan bentuk matriks sebagai berikut: 

𝑍 = [
0 𝑍𝑥𝑦

𝑍𝑦𝑥 0
] 

 Medium 1D, matriks impedansi hanya memiliki 1 komponen 

independen dengan bentuk matriks sebagai berikut: 

𝑍 = [
0 𝑍
𝑍 0

] 

Resistivitas semu untuk lapisan bumi diperoleh dari persamaan sebagai 

berikut [12]. 

𝜌𝑎 = 
1

𝜔𝜇
 |

𝐸𝑥

𝐻𝑦
|
2

      (2.48) 
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Dua modus independen dari impedansi dianalisis untuk analisis pendekatan 

bumi 2D dalam sistem koordinat kartesian dengan Y searah dengan arah 

strike dan X tegak lurus terhadap arah struktur geologi. Modus Transverse 

Electric (TE) adalah modus ketika medan listrik searah dengan struktur 

geologi. Modus Transverse Magnetic (TM) adalah modus yang ketika 

medan magnet searah dengan struktur geologi. Bagian diagonal dari 

impedansi tensor untuk pendekatan bumi 2D adalah nol. 

𝑍 = [
0 𝑍𝑥𝑦

𝑍𝑦𝑥 0
]      (2.49) 

di mana  

𝑍𝑥𝑦 = 𝑍𝑇𝐸 = 
𝐸𝑥

𝐻𝑦
      (2.50) 

𝑍𝑥𝑦 = 𝑍𝑇𝑀 = 
𝐸𝑥

𝐻𝑦
      (2.51) 

Dengan demikian, nilai resistivitas semu dapat didefinisikan sebagai berikut 

𝜌𝑥𝑦 = 
1

𝜔𝜇
 |

𝐸𝑥

𝐻𝑦
|
2

      (2.52) 

𝜌𝑦𝑥 = 
1

𝜔𝜇
 |

𝐸𝑦

𝐻𝑥
|
2

      (2.53) 

di mana 𝜌 yaitu resistivitas medium (ohm.m), Z yaitu impedansi, 𝜔 = 2𝜋𝑓 

yaitu frekuensi angular, 𝜇 adalah permeabilitas (henry/m). Sedangkan fase, 

dapat didefinisikan sebagai 

𝜙𝑥𝑦 = tan−1 (
𝑖𝑚 (

𝐸𝑥
𝐻𝑦

)

𝑟𝑒 (
𝐸𝑥
𝐻𝑦

)
)     (2.54) 

𝜙𝑦𝑥 = tan−1 (
𝑖𝑚 (

𝐸𝑥
𝐻𝑦

)

𝑟𝑒 (
𝐸𝑥
𝐻𝑦

)
)     (2.55) 

di mana ɸ yaitu fase (degress), im yaitu bilangan imaginer, re yaitu bilangan 

real dan (
𝐸𝑥

𝐻𝑦
) yaitu perbandingan medan listrik dan medan magnet. 
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4. Pemodelan 1D 

Model 1 dimensi berupa model berlapis horizontal, yaitu model 

yang terdiri dari beberapa lapisan, di mana tahanan jenis tiap lapisan 

homogen. Dalam hal ini parameter model 1D adalah tahanan jenis dan 

ketebalan tiap lapisan. Inversi 1D terdiri dari dua jenis yaitu: 

a. Transformasi Bostick 

Proses inversi yang terjadi dalam metode ini yaitu diterapkan pada data 

resistivitas semu dan fase yang kemudian dilakukan transformasi hingga 

mendapatkan nilai resistivitas sebenarnya dan data kedalaman. Secara 

sederhana, transformasi ini dapat dihitung dengan persamaan sederhana 

[13] yaitu 

𝜌(𝐷) =  𝜌𝑎(𝜔) (
𝜋

2𝜙
− 1)     (2.56) 

dan 

𝐷 =  (
𝜌𝑎(𝜔)

𝜇𝜔
)
1/2

      (2.57) 

di mana D adalah kedalaman, 𝜌(𝐷) adalah resistivitas sebagai fungsi 

dari kedalaman (D), 𝜌𝑎(𝜔) adalah resistivitas semu sebagai fungsi 

frekuensi (𝜔), 𝜔 adalah frekuensi angular, 𝜇 adalah permeabilitas 

magnetik, dan 𝜙 adalah fase. 

b. Inversi Occam 

Proses inversi yang terjadi dalam metode ini terbagi menjadi dua fase. 

Fase I adalah fase di mana proses inversi akan membawa RMS ke level 

yang diinginkan dengan mengubah λ. Sementara itu, fase II adalah fase 

di mana inversi akan meminimalisasi model norm (normalisasi model). 

Hal ini dilakukan juga dengan mengubah λ untuk menemukan model 

dengan normalisasi terkecil sementara RMS tetap dijaga berada pada 

level yang diinginkan. Dalam inversi ini, λ tidak ditetapkan di awal 

inversi, melainkan akan berubah dari iterasi 1 ke iterasi lainnya. 
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5. Inversi 2 Dimensi 

Inversi adalah suatu proses pengolahan data lapangan yang 

melibatkan teknik penyelesaian matematika dan statistik untuk 

memperoleh distribusi sifat fisis bawah permukaan. Analisis terhadap data 

lapangan dilakukan dengan cara melakukan pencocokan kurva antara 

model matematika dengan data lapangan.  

Inversi 2D dapat dilakukan dengan menggunakan metode inversi 

Nonlinear Conjugate Gradient (NLCG). Metode NLCG mampu 

memperkecil suatu fungsi objek yang terdapat pada resistivitas. Metode ini 

dapat secara langsung meminimalisasi problem yang bukan kuadratik, 

membebaskan kerangka iterasi dan inversi linear. 

Penyelesaian yang dapat dilakukan  untuk menyelesaikan permasalahan 

inversi MT adalah dengan meminimalkan persamaan fungsi unconstraint 

yang ada dengan pendekatan iterasi.  

Pada data magnetotellurik, terdapat dua jenis fungsi utama unconstrain 

yang harus diminimalkan dengan menggunakan pendekatan iterasi untuk 

menghasilkan model yang match dengan data. Salah satunya adalah dengan 

fungsi berikut 

𝑈(𝑚, λ) = λ−1(𝑑 − 𝐹[𝑚])𝐶𝑑
−1(𝑑 − 𝐹[𝑚]) − 𝑋−2 + (𝑚 −

                  𝑚0)𝑇𝐶𝑚
−1(𝑚 − 𝑚0)    (2.58) 

di mana m adalah model resistivitas dalam dimensi M, m0 adalah prior 

model, Cm adalah model matrix covariance, d adalah data observasi dengan 

dimensi N, F[m] adalah forward model response, Cd adalah data matrix 

covariance, X-2 adalah misfit yang dicari, λ−1 adalah faktor pengali 

Lagrange [14].  
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2. 5 Struktur Geologi 

Struktur geologi merupakan ilmu yang mempelajari berbagai struktur 

atau bentuk lapisan tanah akibat adanya gaya tektonisme. Akibatnya akan 

menghasilkan lipatan (fold) dan patahan/sesar (fault).  

1. Lipatan 

Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari 

gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula 

membentuk lengkungan. Berdasarkan bentuk lengkungannya lipatan 

dapat dibagi dua, yaitu lipatan Sinklin adalah bentuk lipatan yang 

cekung ke arah atas, sedangkan lipatan Antiklin adalah lipatan yang 

cembung ke arah atas. 

 

2. Patahan 

Patahan/sesar didefinisikan sebagai bidang rekahan yang disertai 

dengan adanya pergeseran relatif (displacement) antara satu blok batuan 

terhadap blok batuan lainnya. Jarak pergeseran tersebut bersifat relatif, 

sebagian memiliki pergeseran relatif mulai dari skala milimeter hingga 

mencapai puluhan kilometer, sedangkan bidang sesarnya mulai dari 

berukuran beberapa sentimeter hingga puluhan kilometer.  

Klasifikasi sesar berdasarkan pada pola tegasan utama sebagai 

penyebab terbentuknya sesar. 3 jenis sesar, yaitu sesar mendatar (strike 

slip faults), sesar naik (reverse fault), dan sesar turun (normal fault)  

Strike slip fault adalah patahan yang pergerakan relatifnya berarah 

horizontal mengikuti arah patahan. Patahan jenis ini berasal dari tegasan 

geser yang bekerja di dalam kerak bumi. Patahan jenis strike slip fault 

dapat dibagi menjadi dua yaitu left-lateral strike-slip fault jika bidang 

pada salah satu sisi bergerak ke arah kiri dan  right-lateral strike-slip 

fault jika bidang patahan pada sisi lainnya bergerak ke arah kanan. 
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Gambar 2.4 Strike slip fault [15]. 

Reverse fault adalah patahan hasil dari gaya tegasan kompresional 

horizontal pada batuan yang bersifat retas, dimana hanging wall block  

berpindah relatif ke arah atas terhadap foot wall block. 

 

Gambar 2.5 Reverse  fault yang disebabkan oleh gaya tegasan kompresional [15]. 

Normal fault adalah patahan yang terjadi karena gaya tegasan 

tensional horizontal pada batuan yang bersifat retas dimana hanging 

wall block telah mengalami pergeseran relatif ke arah bagian bawah 

terhadap foot wall block. 

 

 

Gambar 2.6 Normal fault yang disebabkan oleh gaya tegasan tensional horizontal [15]. 
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3. Horst dan Graben  

Dalam kaitannya dengan sesar normal yang terjadi sebagai 

akibat dari tegasan tensional, sering kali dijumpai sesar-sesar normal 

yang berpasangan-pasangan dengan bidang patahan yang berlawanan. 

Dalam kasus yang demikian, maka bagian dari blok-blok yang turun 

akan membentuk Graben sedangkan pasangan dari blok-blok yang 

terangkat sebagai horst [15]. 

Contoh kasus dari pengaruh gaya tegasan tensional yang bekerja 

pada kerak bumi pada saat ini adalah East African Rift Valley suatu 

wilayah dimana terjadi pemekaran benua yang menghasilkan suatu Rift. 

Contoh lainnya yang saat ini juga terjadi pemekaran kerak bumi adalah 

wilayah di bagian Barat Amerika Serikat. 

 

Gambar 2.7  Rangkaian patahan normal hasil dari gaya tegasan tensional horizontal yang 

membentuk horst dan graben [15]. 
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4. Half-Grabens 

Half-grabens adalah patahan normal yang bidang patahannya berbentuk 

lengkungan dengan besar kemiringannya semakin berkurang ke arah 

bagian bawah sehingga dapat menyebabkan blok yang turun mengalami 

rotasi.

 

Gambar 2.8 Patahan normal yang bidang patahannya berbentuk lengkungan [15]. 

  


