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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian “Pemodelan 2D dan 3D Struktur Geologi Bawah 

Permukaan Pada data Magnetik di Laut Flores” yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Sebaran anomali medan magnet di lokasi penelitian memiliki nilai -286,2 

nT sampai dengan 280,8 nT. Anomali tinggi tersebar pada bagian 

Baratdaya, Timur dan Baratlaut lokasi penelitian dengan rentang nilai 111,1 

nT – 280,8 nT. Anomali sedang dominan terletak pada bagian tengah dan 

memanjang, dengan rentang nilai antara 3,8 nT sampai 98,6 nT. Sedangkan 

anomali rendah yang tersebar pada bagian Utara, Barat, Selatan, dan 

Baratlaut dengan rentang nilai antara -286,2 nT sampai dengan -3,1 nT 

melingkupi daerah penelitian. 

2. Berdasarkan analisis second vertical derivative anomali magnet residual 

menggunakan metode Henderson dan Zieltz mendapatkan bahwa terdapat 

struktur sesar yang memiliki kecocokan dengan peta geologi nya, dimana: 

terdapat sesar naik di daerah penelitian yang disebabkan oleh adanya zona 

anjakan busur belakang Flores yang relative berarah Barat-Timur, Sesar 

normal yang membundar mengelilingi gunung api bawah laut di sekitar 

Pulau Batuata  yang membentuk daerah rendahan yang berasosiasi dengan 

sesar normal yang berarah relatif Timurlaut-Baratdaya . Sesar geser mengiri 

berarah Baratdaya (Sesar Geser Bone) yang terbentuk Kala Plistosen hingga 

saat ini. Selain ketiga sesar yang telah terbukti, jika di lihat dari kontras 

anomali dan kontur nol ada beberapa lokasi yang diperkirakan sebagai zona 

sesar. 

3. Pada Hasil pemodelan lintasan A-A’ dan lintasan B-B’ terdapat 6 jenis 

batuan, batuan Vulkanik sebagai batuan dasar dengan nilai suseptibilitas 

0.03 dalam satuan SI, batuan pelagik berumur Pliosen dengan tebal lapisan 

kira-kira 1.750 m dan nilai suseptibilitas 0.003 dalam satuan SI, batuan 
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Sedimen Klastika berumur Plio-plistosen dengan tebal lapisan kira-kira 

1.250 m dan nilai suseptibilitas 0.001 dalam satuan SI , batuan Sedimen 

Hemipelagik-turbidit berumur Plitosen dengan tebal lapisan kira-kira 1.000 

m dan nilai suseptibilitas 0.0009 dalam satuan SI, batuan Sedimen Turbidit 

berumur Plitosen-atas resen dengan tebal lapisan kira-kira 1.300 m dan dan 

nilai suseptibilitas 0.0006 dalam satuan SI, batuan Sedimen Baru yang 

berumur Resen  dengan tebal lapisan kira-kira 1.200 m dan nilai 

suseptibilitas 0.0004 dalam satuan SI. 

 

6.2. Saran 

Adapun saran yang diberikan penulis adalah melakukan pemodelan 3D 

dengan menggunakan initial model yang lebih baik yang sesuai dengan 

forward modelling dan informasi geologi.  

 

 

 

 

 


