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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian serta Desain Akuisisi 

3.1.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan yang dimulai dari bulan Januari 2021 

sampai dengan bulan Juni 2021 yang dijelaskan dalam Tabel 3.1 yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Rencana penelitian Tugas Akhir 

No Kegiatan 
Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 

1 Studi Literatur              

2 Pengumpulan Data Penelitian             

3 Pengolahan Data             

4 Seminar Proposal Penelitian             

5 Pemodelan 2D             

6 Analisis dan Interpretasi             

7 
Penulisan Laporan Penelitian Tugas 

Akhir 
            

8 Ujian Komprehensif             

9 Sidang Tugas Akhir             

 

3.1.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Lapangan Panas Bumi Gurun San Emidio, Nevada, USA 

yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Desain akuisisi penelitian. 

 

3.2 Alat dan Data Penelitian 

3.2.1 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam melakukan penelitian Tugas Akhir baik itu digunakan 

saat melakukan pengolahan data dan penulisan laporan penelitian adalah laptop/PC. 

 

3.2.2 Data Penelitian 

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data gayaberat sekunder yang 

diperoleh dari situs resmi OpenEI (https://openei.org) dalam bentuk nilai Complete 

Bouguer Anomaly (CBA) dengan jumlah 973 titik pengukuran dan jarak antar titik 

pengukuran 200-420 meter. Luas wilayah pengukuran sebesar 48 km2.  

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini yaitu terdiri dari 

persiapan penelitian, pengolahan data, analisis dan interpretasi.  

 

3.3.1. Pesiapan Penelitian 

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian, pada tahap ini 

dilakukan penentuan topik yang akan dilakukan dalam penelitian yaitu identifikasi 

https://openei.org/
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struktur bawah permukaan menggunakan data gayaberat. Setelah mendapatkan 

topik pembahasan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang akan digunakan 

untuk penelitian. Data yang digunakan berupa data dalam bentuk nilai Complete 

Bouguer Anomaly (CBA). Selanjutnya melakukan studi literatur mengenai kondisi 

geologi daerah penelitian dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik 

penelitian untuk mempermudah dalam tahap pengolahan data dan interpretasi pada 

penelitian. 

 

3.3.2. Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data pada penelitian ini yaitu diawali dengan mendapatkan peta 

Complete Bouguer Anomaly (CBA), analisis spektral, pemisahan anomali regional 

dan residual menggunakan filter moving average, analisis Second Vertical 

Derivative dan First Horizontal Derivative, dan pemodelan ke depan (forward 

modelling 2,5D). 

 

3.3.2.1. Peta Complete Bouguer Anomaly (CBA) 

Peta CBA didapatkan dari hasil grid nilai CBA terhadap nilai koordinat dari titik 

pengukuran dengan menggunakan aplikasi Geosoft Oasis Montaj.  

 

3.3.2.2. Analisis Spektral 

Analisis spektral dilakukan untuk mendapatkan nilai estimasi kedalaman dan nilai 

lebar window yang akan digunakan untuk pemisahan anomali regional dan residual 

dengan filter moving average. Dalam analisis spektral dilakukan proses slicing pada 

peta CBA menggunakan aplikasi Geosoft Oasis Montaj. Slicing dilakukan 

sebanyak 7 lintasan dengan spasi interval data 200 meter. Selanjutnya domain jarak 

dan waktu pada data anomali gayaberat diubah menjadi domain frekuensi atau 

bilangan gelombang menggunakan Transformasi Fourier.  Transformasi Fourier 

dilakukan menggunakan aplikasi NUMERI yang menghasilkan bilangan real dan 

imajiner. Kemudian melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai bilangan 

gelombang (k) dan Ln amplitude (ln A). Nilai estimasi kedalaman didapatkan dari 

regresi linear grafik antara k dan ln A dengan menentukan tren dari anomali 
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regional, residual, dan noise. Proses mendapatkan nilai estimasi lebar window yaitu 

dengan mencari nilai cut-off dan lambda. 

 

3.3.2.3. Moving Average 

Dalam pemisahan anomali regional dan residual menggunakan filter moving 

average. Filter ini menggunakan nilai lebar window hasil analisis spektral. Filter 

moving average dilakukan menggunakan aplikasi Surfer 13. 

 

3.3.2.4. Second Vertical Derivative 

Proses filter SVD dilakukan dengan menggunakan aplikasi Geosoft Oasis Montaj. 

Pada SVD keberadaan patahan dapat ditunjukkan oleh kontur anomali yang bernilai 

nol dan diapit oleh nilai anomali tinggi dan rendah. Operator filter SVD yang 

digunakan adalah operator Elkins (1951). Respon anomali pada SVD dapat dilihat 

pada data sintetis berikut: 

 
Gambar 3.2 Hasil respon anomali SVD terhadap data sintetis 

 

3.3.2.5. First Horizontal Derivative 

Proses first horizontal derivative dilakukan untuk melihat lokasi batas kontras 

antara blok batuan. Proses FHD menggunakan aplikasi Geosoft Oasis Montaj. 
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Dalam menentukan lokasi batas kontras dapat dilihat dari respon anomali peta FHD 

dengan indikasi patahan dilihat dari puncak maksimum dan minimum anomali. 

Respon anomali FHD yang dapat melihat adanya keberadaan struktur dapat dilihat 

pada data sintetis berikut: 

 

Gambar 3.3 Hasil respon anomali FHD terhadap data sintetis. 

 

3.3.2.6. Forward Modelling 2,5D 

Pemodelan ke depan dilakukan dari respon slicing pada peta anomali regional yang 

tegak lurus terhadap sesar. Input data pada forward modelling berupa peta anomali 

regional dan output berupa suatu model yang menggambarkan distribusi densitas 

dan struktur geologi di bawah permukaan. Pada pemodelan ke depan diperlukan 

informasi kondisi geologi daerah penelitian sebagai data pendukung dalam 

pembuatan model menggunakan aplikasi Geosoft Oasis Montaj. 

 

3.3.3. Analisis dan Interpretasi 

Pada tahap analisis dan interpretasi menjelaskan semua hasil pengolahan data yang 

telah dilakukan. Pada tahap analisis yaitu mengkorelasikan hasil pemodelan dengan 
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geologi daerah penelitian dan pada tahap interpretasi melakukan penafsiran hasil 

penelitian sesuai dengan target yang dilakukan penelitian. 

 

3.4 Diagram Alir Penelitian 

Berikut merupakan diagram alir dalam penelitian Tugas Akhir yang dapat dilihat 

pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Diagram alir penelitian. 


