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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Telah dilakukan penelitian oleh PT. Hitay Rawas Energy pada bulan Oktober 

hingga Desember 2014 di wilayah panas bumi Tiris, Probolinggo, Jawa Timur. Secara 

geografis berada  7° 40’ s/d 8° 10’ LS dan 112° 50’ s/d 113° 30’ BT dengan metode 

magnetik. Pengambilan data dilakukan selama 3 bulan untuk luas area pengukuran 32 

x 24 km dengan 227 titik pengukuran. Peta akuisisi daerah penelitian ditunjukkan oleh 

Gambar 3.1 berikut. 

 

Gambar 3 1 Peta Desain Akuisisi Daerah Penelitian 

 

 

Gambar 3 2 Peta Topografi Desain Akuisisi Daerah Penelitian 
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Tabel 3.1 Tahapan Pengerjaan Tugas Akhir 

No Jadwal Kegiatan 
Bulan-ke 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Studi literatur & 

pengumpulan 
data                          

2 Pengolahan Data 
                        

 

 

3 Penyusunan 
Laporan                         

 

 

4 Seminar Proposal 
                        

 

 

5 Sidang Tugas Akhir                         
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3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam tugas akhir ini,antara lain: 

1. Reduce To Pole (RTP) 

Data anomali medan magnetik total kemudian di reduksi ke kutub. Reduksi ke kutub 

adalah salah satu filter pengolahan data magnetik untuk menghilangkan pengaruh 

sudut inklinasi megnetik. Filter tersebut diperlukan karena sifat dipole anomali 

magnetik menyulitkan interpretasi data lapangan yang umumnya masih berpola 

asimetrik. Reduksi ke kutub dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak 

magpick. Hasil dari reduksi ke kutub menunjukkan anomali medan magnet yang 

berda dibawahnya. Filter ini digunakan dengan prinsip bahwa seolah-olah anomali 

yang di dapat direduksi ke kutub, menuju inklinasi 90◦ dari inklinasi area survei. 

2. Upward Continuation 

Proses kontinuasi ke atas dilakukan pada peta anomali reduksi ke kutub. Penentuan 

anomali regional dilakukan dengan proses pengangkatan ke atas (upward 

continuation) pada anomali medan magnetik total. Penggunaan kontinuasi keatas 

diharapkan dapat membantu untuk memisahkan anomali regional dengan anomali 

lokal. 

3. Second Vertical Derivative (SVD) 

Second Vertical Derivative (SVD) dilakukan untuk memunculkan efek dangkal dari 

pengaruh regionalnya yang digunakan untuk mendeteksi anomali yang disebabkan 

oleh struktur. Pada Second Vertical Derivative (SVD) anomali yang disebabkan oleh 

struktur geologi akan memiliki nilai mutlak maksimum dan nilai mutlak minimum 

serta dibatasi nilai nol sebagai batas karakteristik geologi.  

4. Pemodelan 

Pada penelitian tugas akhir ini dilakukan inverse modelling. Inverse modelling 

dilakukan dengan menggunakan peta Reduce To Pole (RTP) dan peta Total 

Magnetic Intensity (TMI)  pada software voxi. Selanjutnya hasil dari inverse 

modelling digunakan untuk menganalisa dan interpretasi struktur geologi daerah 

penelitian. 
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

Adapun diagram alir penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai Gambar 3.4 berikut: 

 

Gambar 3 3  Diagram Alir Pengolahan Data 

 

 

 

 

 

 

 


