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BAB II KAJIAN TEORI 
 
 
2.1 Sistem Panas Bumi (Geotermal) 

2.1.1 Sistem Geotermal 
Sumber daya panas bumi adalah sumber daya alam berupa air panas atau 
uap yang terdapat dan terbentuk di dalam reservoir panas bumi. Pada 
umumnya sistem reservoir panas bumi mencakup empat bagian utama, yaitu 
sumber panas alami, suplai air yang cukup, akuifer dan batuan penutup (cap 
rock). Dimana sumber fluidanya adalah air meteorik (air hujan), dan hanya 
sebagian kecil fluidanya berasal dari air magmatik. Air meteorik tersebut 
masuk ke reservoir melalui patahan atau bisa juga melalui rekahan  dan 
dipanasi oleh batuan melalui proses konduktif dan konvektif. Akuifer adalah 
formasi geologis yang dapat menyimpan air karena batuannya yang 
permeabel. Dan batuan penutup (cap rock) merupakan batuan yang 
memiliki permeabilitas rendah sehingga fluida tidak dapat menembusnya 
[4]. 
 

2.1.2 Efek Temperatur, Tekanan dan Porositas terhadap Kecepatan 
Gelombang Seismik 
Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang kuat 
antara kecepatan gelombang seismik dan litologi. Umumnya nilai Vp yang 
lebih rendah terlihat dalam objek dengan porositas yang tinggi, seperti 
endapan piroklastik dan tufa. Kehadiran rekahan mengurangi kecepatan 
seismik dibandingkan dengan batu utuh [5]. Peningkatan temperatur 
memberikan efek pada penurunan kecepatan gelombang seismik baik 
kecepatan gelombang P (Vp) maupun kecepatan gelombang S (Vs) [6]. 
Penurunan kecepatan tersebut umumnya disebabkan oleh pelenturan dan 
melelehnya batuan akibat temperatur yang tinggi serta perbedaan ekspansi 
termal pada mineral-mineral batuan. 
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Pada keadaan gas-saturated rock nilai Vp dan Vs cenderung mengalami 
penurunan, menurunnya nilai Vp yang cenderung lebih besar dibanding Vs 
menyebabkan nilai rasio Vp/Vs cenderung kecil [6]. Perubahan 
karakteristik fisik suatu batuan (litologi, porositas, jenis fluida dan saturasi, 
tekanan) menghasilkan perubahan kecepatan gelombang P dan S, dan juga 
perubahan rasio Vp/Vs. Sehingga penurunan saturasi minyak dan gas, dan 
peningkatan saturasi air, menyebabkan peningkatan kecepatan gelombang 
P, dan penurunan kecepatan gelombang S, serta peningkatan rasio kecepatan 
Vp/Vs. Oleh karena itu, pada batuan gas-saturated menyebabkan penurunan 
kecepatan gelombang P dan gelombang S serta Vp/Vs yang cenderung kecil 
[7]. 

 
2.2 Pemodelan Kedepan 

Pemodelan kedepan dengan ray tracing metode pseudo-bending bertujuan 
untuk menentukan waktu tempuh antara sumber dan penerima. Metode ini 
menggunakan prinsip Fermat yang menyatakan bahwa gelombang merambat 
melewati suatu medium dengan waktu tempuh tercepat. Metode ini 
membutuhkan waktu yang singkat dalam perhitungan. 

 

 
Gambar 2.1 Ilustrasi dari skema 3 titik pertubasi ( , , ) 

 
Dalam perhitungan waktu tempuh gelombang dengan penjumlahan numerik 
sepanjang ray segment, persamaan waktu tempuh gelombang dapat dituliskan 
kembali dengan menggunakan cara trapezoidal [8]: 
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= −
1 + 1

2  (2.1) 

 merupakan vektor anti normal dari vektor titik  ke titik . Vektor ini 
paralel dengan arah gradient kecepatan (∇ ). Dapat diturunkan dari hubungan 
persamaan 2.2 :  

′ = (∇ ) −  (∇ ). − ( − )
−   (2.2) 

dan jarak Rc dapat dihitung dengan persamaan 2.3: 
= − + 1

{4 . (∇ ) } + ( + 1) /
{4 . (∇ ) } + 2

/
 (2.3) 

dimana 
= −  (2.4) 

=
1 + 1

2  (2.5) 
sehingga didapat titik lintasan sinar gelombang yang baru dangan cara : 

′ = +  (2.6) 
dimana = | | (2.7) 

 
2.3 Penentuan Lokasi Hiposenter 

2.3.1 Simulated Annealing 
Metode simulated annealing (SA) merupakan metode pendekatan global 
dimana model yang menuju atau dekat dengan solusi memperoleh nilai 
probabilitas yang lebih besar untuk dipilih, sehingga karena pemilihan 
modelnya yang acak namun terarah metode ini termasuk dalam guided 
random search. Algoritma SA yang digunakan bersifat cepat dan adaptif 
[9][10]. Oleh karena itu, beberapa faktor yang perlu diperhatikan, perturbasi 
model, kriteria pemberhentian iterasi, nilai  awal, formulasi penurunan 

, serta jumlah simulasi pada suatu , dimana  merupakan faktor 
pengontrol iterasi dengan satuan sama dengan fungsi misfit. 
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Metode ini dalam inversinya didasarkan pada proses termodinamika 
pembentukan kristal suatu medium yang mana pada temperatur tinggi 
medium berbentuk cair, kemudian pada temperatur rendah medium 
mengalami proses pendinginan yang secara perlahan akan membentuk 
kristal yang berasosiasi dengan energi sistem minimum [11]. 
 
Tahapan pertama pada metode simulated annealing adalah menentukan 
ruang model, yaitu nilai interval minimum dan maksimum model dari 
informasi “a priori”. Kemudian dilanjutkan dengan perturbasi model 
ditentukan secara acak pada ruang model dengan cara mengambil bilangan 
acak R berdistribusi uniform antara 0 dan 1. Parameter model akan 
diperbarui sesuai dengan persamaan 2.8 [12]: 

∆ =  ( − ) (2.8) 
Pada persamaan 2.8, interval [xmax, xmin] merupakan rentang nilai 
mungkin yang diizinkan pada simulasi ke-k. Dimana  dapat cari dengan 
persamaan 2.9: 

= ( [0,1] − 0.5) [ 1 + 1 | ( [ , ] )|
− 1] (2.9) 

 
Pada simulasi ke-k akan menghasilkan  yang bernilai [-1,1]. Mekanisme 
penurunan  dapat ditentukan secara coba-coba. Setelah beberapa 
percobaan trial dan error untuk memperkirakan nilai optimum dari  awal, 
dapat diperkirakan bahwa nilai optimum dari nilai tersebut dapat ditentukan 
dari konfigurasi parameter secara acak pada simulasi awal [13]. Pada 
penelitian ini, nilai  awal diperoleh dari standar deviasi atau misfit 
simulasi pertama. Oleh karena itu, nilai  awal akan berubah (tidak tetap) 
pada setiap proses inversi. Pada penelitian ini, menggunakan formulasi 
penurunan sederhana yaitu pada persamaan 2.10 [13]: 

=  0.99 (2.10) 
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Nilai  merupakan faktor pengontrol iterasi dengan satuan sama dengan 
fungsi misfit. Probabilitas perturbasi model dinyatakan pada persamaan 
2.11:  

(∆ ) = exp − ∆  (2.11) 
∆  merupakan perubahan misfit akibat perturbasi model tersebut. Jika ΔE 
< 0, maka perubahan model diterima, sebaliknya jika ΔE ≥ 0, maka 
penentuan dilakukan secara probabilistik menggunakan bilangan acak R 
yang terdistribusi uniform pada interval [0,1]. Sehingga jika < (∆ ), 
perubahan model diterima, namun jika ≥ (∆ ) perubahan ditolak dan 
kembali ke model sebelumnya. 
 
Dapat dilihat dari gambar 4.2 yang merupakan diagram alir metode 
simulated annealing, bahwa terdapat faktor pengontrol jumlahnya simulasi 
perhitungan pada suatu  (faktor pengontrol iterasi) yaitu variabel  dan 

. Dimana nilai  mengontrol setiap model baru yang diterima, jadi nilai 
 akan bertambah setiap ada model baru yang diterima, sampai pada batas 

 yang sudah ditentukan terlebih dahulu dimana  merupakan angka 
bulat. Pada saat nilai  rendah, model baru yang diterima hampir tidak ada 
sehingga perlu adanya variabel lain yaitu . Nilai  mengontrol 
banyaknya perturbasi model yang dilakukan, sehingga terdapat batas 
perhitungan pertubasi model pada suatu nilai  tersebut sampai batas . 
 
Faktor terakhir yang mengatur jumlah simulasi perhitungan sebagai kriteria 
pemberhentian iterasi pada metode ini adalah varibel U. Nilai U == 0 jika 
pada suatu faktor pengontrol iterasi ( ) terdapat pembaruan model (ada 
model baru yang diterima, ≥ 1). Nilai U akan bertambah, jika pada nilai 

 tersebut tidak terdapat model baru yang diterima ( == 0) dengan batas 
nilainya adalah . Simulasi perhitungan terhenti ketika tidak terdapat 
konfigurasi sistem yang berubah atau sudah konvergen (tidak terdapat 
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model baru yang diterima dan == 0) sehingga U>= . Kemudian 
dilanjutkan perhitungan event selanjutnya yang mengikuti prosedur awal 
perhitungan untuk menentukan hiposenter. 

 
2.4 Seismik Tomografi 

2.4.1 Tomografi Waktu Tunda 
Tomografi merupakan teknik untuk mendapatkan gambaran dari bawah 
permukaan dengan menggunakan parameter fisis. Dengan data waktu tunda 
(selisih antara waktu tempuh observasi dan waktu tempuh kalkukasi) dan 
panjang ray path tiap segmen model tiga-dimensi, dapat dibangun matriks 
tomografi seperti pada persamaan (2.15) – (2.16) [3]. Tomografi waktu 
tunda memanfaatkan perbedaan waktu tempuh observasi dengan waktu 
tempuh kalkulasi untuk menyelesaikan suatu pemodelan inversi tomografi. 

= −   (2.12) 
Persamaan matriks tomografi didapatkan dari persamaan 2.13: 

=  ( ) 
( )

 (2.13) 

Persamaan 2.13 diatas jika dalam model elemen blok dapat dinyatakan 
seperti dibawah ini, 

∆ = ∆  (2.14) 
Selanjutnya persamaan 2.14 dapat diuraikan menjadi persamaan linier untuk 
semua sinar gelombang ke-j sebagai berikut: 

∆ = ∆ + ∆ + … + ∆  
∆ = ∆ + ∆ + … + ∆  

…. 
…. (2.15) 
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∆ = ∆ + ∆ + … + ∆  
Sehingga, persamaan 2.15 dapat dibuat dalam matriks sebagai berikut, 

[ ] = [ ][ ] 
∆∆⋮∆

=  ⋮  ⋮  
……⋮…

 ⋮
∆∆⋮∆

 
(2.16) 

Dimana matriks [ ] berisi data waktu tunda yang merupakan selisih antar 
waktu tempuh observasi dan waktu tempuh kalkulasi untuk setiap sinar 
gelombang, [ ] merupakan matriks kernel yang berisi panjang ray path 
setiap data dengan ukuran n x m, serta matriks [ ] merupakan parameter 
deviasi slowness yang dimiliki setiap elemen blok dimana matriks [ ] 
merupakan parameter yang dicari dalam proses inversi. Untuk mencari 
parameter deviasi slowness dapat dicari dengan persamaan 2.17, 

= ( )  (2.17) 
Pada penelitian ini, nilai perubahan kecepatan dianggap cukup besar 
sehingga untuk memperoleh nilai dari perubahan kecepatan (∆ ) digunakan 
persamaan 2.18 [3] : 

∆ = −∆
1 + ∆  (2.18) 

Kemudian dipertubasi dengan model kecepatan awal ( ), dan hasil akhir 
tomografinya dijadikan persen pertubasi, yang bertujuan untuk mengetahui 
hasil perubahan kecepatannya dengan model kecepatan awal, yang 
kemudian dapat di interpretasi. 
 
Pada proses inversi, untuk menghindari matriks  yang mendekati 
singular (  = 0), maka perlu ditambahkan damping. Faktor damping 
(redaman) yang digunakan antara lain: 
a) Norm damping ( ) bertujuan untuk memberikan solusi pada blok yang 

tidak dilalui sinar menjadi bias terhadap model awal. 
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b) Gradient damping ( ) bertujuan untuk memberikan solusi pada blok 
yang tidak dilalui sinar menjadi bias terhadap model smooth. 

Sehingga setelah ditambahkan norm damping serta gradient damping, dapat 
rumuskan dengan persamaan matriks tomografi 2.19 [3] : 

[ ] = ∆00
 (2.19) 

Dimana A merupakan matriks jacobian dengan ukuran n x m,  adalah 
matriks norm damping dengan ukuran m x m,  adalah matriks gradient 
damping dengan ukuran m x m,  adalah slowness. 
 

2.4.2 Tes Resolusi 
Tes resolusi atau biasa disebut dengan Checkerboard Resolution Test 
bertujuan untuk mengetahui resolusi yang baik dari blok yang dilalui sinar. 
Tes resolusi dapat dilakukan dengan forward modelling, dimana model awal 
dikalikan dengan anomali positif dan negatif seperti papan catur. Kemudian 
untuk mendapatkan waktu tempuh observasi dilakukan ray tracing pseudo-
bending dari sumber ke stasiun pada setiap data, sehingga menjadi 
parameter input data yang kemudian dilakukan proses inversi. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


