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1 BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

2  

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di daerah Milford Utah, Amerika serikat (Gambar 

4.1). Pengukuran ini terletak di FORGE Utah yang berada 350 km di selatan Salt 

Lake City di utara Milford, kota kecil dengan populasi 1400 jiwa. Data penelitian 

ini merupakan data sekunder dari organisasi open ei yang diperoleh langsung 

dengan pegukuran di lapangan. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri 

dari 323 titik pengukuran yang tersebar dengan variasi jarak 250 m hingga 320 m 

dan dibatasi oleh luas daerah pengukuran 8,25 km x 5,25 km (Gambar 4.2).  

 



37 
 

Gambar 4.1 A) Lokasi situs FORGE Utah. B) Distibusi proyek energi 

terbaharukan Utah C) Lokasi situs FORGE, sumur utama dan 

proyek energi terbaharukan.  (Utah Geological Survey Project 

#0011 May 2019 ) 

 

 

Gambar 4.2 Titik pengukuran daerah penelitian (Utah Geological Survey  

Project #0011 May 2019 ) 
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2.2 Perangkat Lunak dalam Pengolahan Data 

2.2.1 Microsoft Excel 

Microsoft Excel digunakan dalam pengolahan data gravity untuk 

menghitung nilai dari Complete Bouguer Anomaly (CBA) dan pengolahan data 

secara Moving Average. Namun sebelum menuju CBA, harus menghitung 

koreksi-koreksi lainnya seperti koreksi lintang, Free Air Correction (FAC), 

Terrain Correction (BC), dan Simple Bouguer Anomaly (SBA).  

2.2.2 Microsoft Word 

Software Microsoft Word merupakan software yang digunakan untuk 

penyusunan laporan penelitian.  

2.2.3 Global Mapper 

Proses pengolahan data dengan menggunakan Software Global Mapper 

bertujuan untuk mengakses daerah atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini 

untuk memperoleh  data titik stasiun daerah Milford Utah dan ketinggian yang 

sebenarnya, dilakukan dengan meng-input peta SRTM Utah.  

2.2.4 Surfer  

Proses pengolahan data menggunakan Software Surfer digunakan untuk 

memperoleh peta kontur dengan meng-input data topografi, Bouguer Correction, 

G observasi, Complete Bouguer Anomaly, dan Geologi daerah penelitian). Surfer 

juga dapat digunakan untuk menghasilkan peta kontur anomali regional dan 

residual.  

2.2.5 Oasis Montaj 

Proses pengolahan data dengan menggunakan Software Oasis Montaj 

membantu untuk pemodelan data. Dimana pada Software ini, dapat melakukan 

pemodelan data secara dua dimensi maupun tiga dimensi.  

2.3 Tahapan pengolahan data 

Data yang telah diukur di lapangan akan diolah dan dilakukan koreksi-

koreksi pada gaya berat. Dalam gaya berat terdapat koreksi-koreksi, seperti 

koreksi udara bebas, koreksi bouguer, koreksi medan, koreksi lintang, koreksi 
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apungan dan koreksi pasang surut. Koreksi dilakukan untuk memperoleh nilai dari 

CBA (Complete Bouguer Anomaly), dan nilai CBA ini yang akan diolah pada 

software Surfer dan Oasis Montaj untuk memperoleh model gayaberatnya.  

2.3.1 Diagram alir 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2020 hingga bulan 

Februari 2021. Jadwal penelitian meliputi studi literatur, input data lapangan, 

pengolahan data, pemodelan data, analisis dan interpretasi data hasil penelitian 

dalam bentuk diagram alir (Gambar 4.3).    

 

Gambar 4.3 Diagram alir penelitian 
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Pengolahan data dimulai dengan adanya studi literatur, dimana pada studi literatur 

diperoleh dua output, yaitu data gravity observasi dan data geologi daerah 

penelitian. Setelah diperoleh nilai dari gravity observasi, dilakukan koreksi-

koreksi pada gaya berat. Koreksi ini dilakukan karena banyaknya faktor yang 

terukur pada saat proses akuisisi gayaberat. Koreksi dilakukan hingga diperoleh 

nilai dari CBA. Data gravity observasi yang diperoleh selanjutnya dikoreksi 

lintang, koreksi ini dilakukan dikarenakan bentuk bumi yang tidak bulat sempurna 

sehingga adanya perbedaan jari-jari bumi di kutub dan jari-jari bumi di 

khatulistiwa. Setelah diperoleh nilai koreksi lintang, selanjutnya dilakukan Free 

Air Correction (FAC). Dimana koreksi ini dilakukan untuk menghilangkan efek 

topografi atau efek ketinggian yang mempengaruhi  pembacaan nilai gayaberat 

tanpa memperhatikan efek dari massa batuan. Setelah diperoleh hasil dari koreksi 

FAC, selajutnya dilakukan koreksi bouguer (bouguer correction). Koreksi ini 

adalah koreksi ketinggian yang memperhitungkan adanya efek dari massa batuan 

yang berada diantara bidang datum. Dari koreksi ini diperoleh nilai simple 

bouguer anomaly (SBA). Setelah diperoleh nilai SBA, selanjutnya dilakukan 

terrain correction (TC). Terrain correction dilakukan untuk mengoreksi adanya 

pengaruh ketidak teraturan pada topografi disekitar daerah titik pengukuran. Dari 

terrain correction akan diperoleh nilai complate bouguer anomay (CBA). 

Selanjutnya dilakukan proses analisis spektrum dengan input nilai CBA. Analisis 

spektrum berfungsi untuk mengetahui kandungan frekuensi dari data gayaberat 

degan diaplikasikan Fourier Transform yang mengubah data pada dominan 

spasial ke domain frekuensi. Dari analisis spktrum akan diperoleh nilai kedalaman 

untuk regional dan residualnya serta nilai dari jendelanya. Selanjutnya dilakukan 

proses filtering dengan menggunakan moving average, dimana pada proses ini 

CBA akan dipisahkan menjadi anomali bouguer regional dan anomali bouguer 

residual. Pada penelitian ini yang akan digunakan yaitu peta anomali bouguer 

residual, dimana pada peta ini akan dilakukan proses Second Vertikal Derivative 

(SVD) dilakukan untuk memunculkan efek dangkal dari pengaruh regionalnya 

dan untuk menentukan batas-batas struktur yang ada di daerah penelitian. Setelah 

dilakukan SVD, selanjutnya akan dilakukan pemodelan. Pemodelan dilakukan 
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secara 2.5D dan inversi 3D. Pada pemodelan 2.5D, modelnya akan dikorelasikan 

dengan data geologi yang telah diperoleh sebelumnya.  

2.4 Tahapan interpretasi 

Setelah diperoleh nilai dari CBA (Complete Bouguer Anomaly), selanjutnya 

akan dilakukan proses interpretasi data. Proses interpretasi data pada metode 

gayaberat secara umum dibagi dua, yaitu interpretasi secara kualitatif dan 

interpretasi secara kuantitatif 

2.4.1 Interpretasi Kualitatif 

Interpretasi kualitatif yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan data yang 

diperoleh. Interpretasi kualitatif dalam gayaberat dilakukan dengan proses 

membuat penampang gravitasi dengan peta kontur anomali. Pada gayaberat, 

adanya perbedaan bentuk pada kontur menggambarkan suatu bentukan di 

permukaan. Misalnya pada peta kontur anomali bouguer jika diperoleh bentuk 

kontur yang tertutup, dapat di interpretasikan sebagai struktur batuan berupa 

lipatan silkin maupun antiklin.  

2.4.2 Interpretasi Kuantitatif 

Interpretasi kuantitatif dalam gayaberat dilakukan dengan membuat 

penampang dari hasil anomali pada peta kontur. Pada gayaberat interpretasi 

kuantitatif dilakukan dengan mengasumsikan distribusi dari rapat massa dan efek 

gaya gravitasi dan kemudian dibandingkan dengan gaya gravitasi yang diamati. 

Pada penelitian ini, interpretasi kuantitatif dilakukan dengan analisis model bawah 

permukaan dari penampang anomali Bouguer dua dimensi dan tiga dimensi 

dengan menggunakan Software Oasis Montaj. Pada gayaberat secara umum 

pemodelan dibedakan menjadi dua, yaitu pemodelan ke depan (Forward 

Modeling) dan inversi (inverse modeling). Secara umum kedua metode pemodelan 

ini memiliki prinsip yang sama, yaitu meminimumkan selisih anomali perhitungan 

dengan anomali pengamatan melalui metode kuadrat terkecil dan menerapkan 

batasan-batasan untuk mengurangi ambiguitas dalam interpretasi.  

 

 


