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BAB II KAJIAN TEORI 

 

2.1 Geologi Regional 

Proses geologi yang terjadi di daerah Sipoholon terbentuk akibat adanya penunjaman 

antara Lempeng Eurasia dibagian utara dan Lempeng Indo – Australia dibagian selatan 

(Gambar 2.1). Penunjaman tersebut menghasilkan jalur pegunungan pada bagian 

Barat Pulau Sumatera yakni Bukit Barisan. Jalur pegunungan ini membentang dari 

bagian utara Pulau Sumatera hingga ke bagian selatan yang memiliki umur Paleogen 

sampai Resen.  Sehingga litologi yang terbentuk dipengaruhi oleh deretan gunung api 

tersebut. Persebaran batuan vulkanik di Pulau Sumatera dihasilkan dari proses vulkanik 

yang berlangsung dari Zaman Tersier hingga saat ini. Pada umumnya, batuan vulkanik 

yang terbentuk merupakan hasil dari letusan gunung api stratovulkano yang muncul 

diatas batuan sedimen tersier sampai pratersier serta batuan malihan khususnya litologi 

batuan di daerah Sipoholon. 

 

Gambar 2.1Tektonik Regional Sumatera sumber: 

https://en.wikibooks.org/wiki/File:Sumatra_map.jpg  

https://en.wikibooks.org/wiki/File:Sumatra_map.jpg
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Sistem Sesar Sumatera merupakan hasil penunjaman yang terbentuk secara berkala 

akibat pergerakan sesar – sesar geser yang membentang dibagian barat Pulau Sumatera 

menurut Tim Penyelidikan Terpadu PSDG (2005) dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

Sistem Sesar Sumatera memiliki panjang sekitar 1650 km dan memiliki peran sebagai 

struktur utama berarah barat laut - tenggara menurut Katili, J. A. dan Hehuwat (1967) 

mulai dari bagian utara hingga bagian Selatan Pulau Sumatera. Sistem Sesar Sumatera 

tersusun dari 18 segmen sesar (Tjia, 1970). Umur segmen sesar yang masih aktif 

sampai saat ini ini beranekaragam mulai dari Kapur hingga Paleogen. Akibat dari 

pergerakan yang aktif, menghasilkan banyak struktur depresi (graben) disepanjang 

jalur sesar, terutama segmen sesar yang mengalami gaya tarikan (extension) atau yang 

dikenal dengan istilah pull - apart basin. Sehingga Struktur geologi yang masih aktif 

dan berkembang hingga saat ini mengontrol keberadaan panas bumi yang ada di daerah 

Sipoholon. 

 

Gambar 2.2 a) Skema Penunjaman di Pulau Sumatera (Katili, J. A. dan Hehuwat, 

1967); b) Pergerakan Lempeng dan Zona Subduksi Sesar di Sumatera (Sieh, K. dan 

Natawidjaja, D., 2000) 
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2.2 Geologi Daerah Penelitian 

2.2.1 Morfologi 

Daerah Sipoholon tersusun atas 4 satuan morfologi yang terdiri dari Pendataran 

Tinggi, Perbukitan Berelief Sedang, Perbukitan Berelief Terjal, dan Kerucut 

Gunung Api menurut Tim Penyelidikan Terpadu PSDG (2005) dapat ditunjukkan 

pada Gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.3 Peta topografi daerah Sipoholon – Tarutung dan persebaran titik 

pengukuran gayaberat (Modifikasi dari PSDG, 2011) 

 

1. Kerucut Gunung Api 

Morfologi ini tersusun atas lava andesitik hasil dari aktivitas Gunung Martimbang 

dan Gunung Palangkagading. Morfologi ini terdapat pada bagian barat dan selatan 

daerah penelitin dan memiliki kemiringan lereng antara 45º - 60º dengan elevasi 

sekitar 1.500 – 1.678 mdpl. 
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2. Perbukitan Berelief Terjal 

Morfologi ini memiliki kemiringan lereng mencapai 90º dengan elevasi 1150 – 

1500 mdpl dan membentuk lembah sungai berbentuk “V” yang dikontrol litologi 

serta struktur geologi. Morfologi ini terdapat pada bagian timur dan barat daya 

Graben Tarutung. 

 

3. Satuan Perbukitan Berelief Sedang 

Morfologi ini memiliki kemiringan lereng antara 15º - 30º dengan elevasi 1000 - 

1150 mdpl dan  membentuk lereng sungai berbentuk “V” dan “U” dibagian ber-

elevasi lebih rendah. Morfologi ini terdapat pada bagian barat daya dan timur laut 

Graben Tarutung. 

 

4. Satuan Pedataran Tinggi 

Morfologi ini memiliki kemiringan lereng antara 0º - 15 º dengan elevasi 900 – 

1000 mdpl. Morfologi ini terdapat pada bagian tengah sepanjang Graben 

Tarutung, berupa bentukan depresi “Tarutung” sebagai hasil aktivitas pergerakan 

struktur geologi berupa graben. 

 

2.2.2 Struktur Geologi 

Hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh Hasan, R., dkk. (2005), terdapat 

keberadaan 12 segmen sesar yang memiliki 4 arah kelurusan yakni barat laut – 

tenggara, timur laut – barat daya, utara – selatan, dan barat – timur yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.4 dengan rincian sebagai berikut: 

 

1. Sesar Sipoholon 

Sesar ini dicirikan dengan keberadaan mata air panas (Sipoholon) dan memiliki 

arah barat laut - tenggara. Selain itu, terlihat dengan adanya kelurusan lembah atau 

tekuk lereng. Sesar ini merupakan sesar normal dengan bidang naik berada di timur 

laut dan bidang turun di bagian barat daya. Sesar ini terbentuk akibat gaya tarikan 

(extension) yang berarah timur laut – barat daya. 
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2. Sesar Sibatu – batu 

Sesar ini dicirikan dengan keberadaan mata air panas Sitompul dan memiliki arah 

barat laut – tenggara. Diperkirakan bahwa sesar ini merupakan kelurusan dari 

Sesar Sipoholon ke arah tenggara. Sesar ini merupakan sesar normal dengan 

bidang naik di sebelah timur laut dan bidang turun disebelah barat daya. 

 

3. Sesar Sigeaon 

Sesar ini dicirikan dengan bualan gas H2S didaerah Pintu Bosi dan memiliki arah 

barat laut – tenggara. Sesar ini merupakan sesar normal dengan bidang naik 

disebelah barat daya dan bidang turun disebelah timur laut. 

 

4. Sesar Toru 

Sesar ini dicirikan dengan mata air panas dan bualan gas CO2 (air soda) dengan 

arah barat laut - tenggara. Sesar ini merupakan sesar normal dengan bidang naik 

disebelah barat laut dan bidang turun disebelah barat daya. 

 

5. Sesar PintuBosi 

Sesar ini dicirikan dengan mata air panas Tapian Nauli dan bualan gas H2S 

didaerah Pintubosi dengan arah timur laut – barat daya. Sesar ini merupakan sesar 

normal dengan bidang naik sebelah barat dan bagian turun disebelah timur. 

 

6. Sesar Tarutung 

Sesar ini dicirikan dengan mata air panas Ugan dan memiliki arah utara – selatan. 

Sesar ini merupakan sesar normal dengan bidang naik di sebelah barat dan bagian 

turun disebelah timur. 

 

7. Sesar Parbubu  

Sesar ini dicirikan dengan mata air panas Sibadak dan Parbubu dengan arah barat 

- timur. Sesar ini merupakan sesar normal dengan bidang naik disebelah utara dan 

bidang turun disebelah selatan. 
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8. Sesar Siborboron 

Sesar dicirikan dengan kelurusan punggungan dan memiliki arah barat laut - 

tenggara. Sesar ini merupakan sesar normal dengan bidang naik disebelah barat 

daya dan bidang turun disebelah timur laut. 

 

9. Sesar Hutabarat 

Sesar ini dicirikan dengan mata air panas dan bualan gas H2S (Hutabarat) serta 

memiliki arah timur laut – barat daya. Sesar ini merupakan sesar normal dengan 

bidang naik disebelah barat laut dan bidang turun disebelah tenggara. 

 

10. Sesar Martimbang 

Sesar ini dicirikan dengan mata air panas Parbubu dan memiliki arah utara – 

selatan. Sesar ini merupakan sesar normal dengan bagian naik di sebelah barat dan 

bagian turun disebelah timur. 

 

11. Sesar Sibadak 

Sesar ini dicirikan dengan kelurusan lembah sungai dan memiliki arah utara - 

selatan. Sesar ini merupakan sesar normal dengan bidang naik disebelah timur dan 

bidang turun disebelah barat. 

 

12. Sesar Jorbing 

Sesar ini dicirikan dengan kelurusan punggungan dan lereng serta memiliki arah 

barat laut - tenggara. Sesar ini merupakan sesar normal dengan bidang naik 

disebelah timur laut dan bidang turun disebelah barat daya. 

 

Sesar - sesar diatas merupakan salah satu faktor yang berperan dalam manifestasi 

panas bumi daerah Sipoholon. Manifestasi yang dihasilkan berupa mata air panas, 

bualan gas, dan solfatar. Menurut Hasan, R., dkk. (2005) manifestasi panas bumi 

tersebut terbagi di beberapa titik yakni mata air panas Sipoholon, Hutabarat, 
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Tapian Nauli, Ugan, Penabungan, Sitompul, Sipolhas, Simamora, Sait Nihuta, 

Parbubu, dan Pansur Batu. 

 

2.2.3 Stratigrafi 

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan pengambilan sampel batuan di 54 

lokasi titik amat oleh Tim Penyelidikan Terpadu PSDG (2005), didapatkan bahwa 

daerah penelitin terbagi atas 8 satuan batuan yang terdiri dari 1 satuan batuan 

endapan permukaan, 1 satuan batuan sedimen, dan 6 satuan batuan vulkanik. 

Persebaran kedelapan satuan batuan tersebut kemudian dipetakan dan 

dikelompokkan menurut urutan terbentuknya seperti pada Gambar 2.4 dan 

Gambar 2.5. Urutan satuan batuan dan genesa batuan dari yang paling tua ke 

paling muda menurut Hasan, R., dkk. (2005) sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.4 Peta Geologi Daerah Panas Bumi Sipoholon (modifikasi dari PSDG, 

2005) 
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Gambar 2.5 Stratigrafi Daerah Panas Bumi Sipoholon (modifikasi dari PSDG, 2005) 

 

1. Satuan Tmlj (Lava Jorbing) 

Satuan Tmlj diperkirakan berumur Tersier (Miosen) dan merupakan hasil dari 

produk vulkanik Gunung Jorbing serta tersebar dibagian tenggara daerah 

penelitian. Satuan ini bermorfologi relief sedang – terjal dan tersusun dari batuan 

beku andesit piroksen dengan warna abu – abu terang gelap, dan porfiritik. Batuan 

ini memiliki kontak tidak selaras dengan satuan piroklastik Toba. 

 

2. Satuan Tmlsb (Lava Siborboron) 

Satuan Tmlsb diperkirakan berumur Tersier (Miosen) dan merupakan hasil dari 

produk vulkanik Gunung Siborboron serta tersebar dibagian barat daerah 

penelitian. Satuan ini bermorfologi relief terjal di lereng Gunung Siborboron dan 

terdiri dari batuan beku andesit piroksen dengan warna abu – abu muda tua dengan 

posisi stratigrafinya selaras dengan satuan Piroklastik Toba. 

 

3. Satuan Qvt 1 (Piroklastik Toba 1) 

Satuan Qvt 1 diperkirakan berumur Kuarter (Pleistosen) dan merupakan hasil dari 

produk vulkanik Gunung Api Purba Toba. Kemunculannya berada dibagian 

selatan daerah penelitian tepatnya disebelah barat Gunung Martimbang. Terdiri 
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dari kristal plagioklas, tufa gelas vulkanik, dan terdapat endapan oksida besi sisa 

aktivitas hidrotermal. 

 

4. Satuan Qvt 2 (Piroklastik Toba 2) 

Satuan Qvt 2 diperkirakan berumur Kuarter (Pleistosen) dan merupakan hasil dari 

produk vulkanik Gunung Api Purba Toba. Kemunculannya terdapat hampir 

disetiap bagian daerah penelitian dengan warna abu – abu terang, didominasi gelas 

vulkanik, kristal kuarsa, plagioklas, terdapat fragmen batu apung berdiameter 10 

cm, memiliki komposisi riodasit, dan terdapat struktur aliran.  

 

5. Satuan Qvpg (Kubah Lava Palangka Gading) 

Satuan Qvpg diperkirakan berumur Kuarter (Pleistosen) dan merupakan hasil dari 

produk vulkanik Gunung Palangka Gading dan tersebar dibagian barat daerah 

penelitian. Satuan ini tersusun dari batuan beku andesitik dengan ciri – ciri 

berwarna abu – abu kehijauan. Batuan ini memiliki kontak tidak selaras dengan 

Piroklastik Toba 2. 

 

6. Satuan Qvma (Kubah Lava Martimbang) 

Satuan Qvma diperkirakan berumur Kuarter (Pleistosen) dan merupakan hasil 

pembekuan lava Gunung Martimbang serta tersebar disekitar lereng Gunung 

Martimbang. Satuan ini memiliki ciri – ciri berwarna abu – abu, didominasi kristal 

plagioklas, mineral gelas, piroksen, dan terdiri dari batuan beku andesit piroksen. 

 

7. Satuan Qsk (Sinter Kalsit)  

Satuan Qsk diperkirakan berumur Kuarter (Holosen) dan pembentukannya 

berlangsung dampai saat ini.Satuan ini terdapat di sekitar permukaan hasil dari 

endapan fluida panas berkomposisi bikarbonat dan dibeberapa tempat struktur 

perlapisan dan gua (caving) dengan stalaktit dan stalagmit. Hasil sayatan tipis 

menunjukkan bahwa 95% terdiri dari Kristal kalsit hasil rekristalisasi fluida 

berkomposisi bikarbonat.  
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8. Satuan Qal (Endapan Alluvial) 

Satuan Qal diperkirakan berumur Kuarter (Holosen) dan merupakan endapan 

alluvial dari Sungai Sigaeon serta keberadaannya terdapat disepanjang di Graben 

Tarutung. Satuan ini terdiri dari pasir, tuff, dan batuan beku andesit yang memiliki 

fragmen berukuran diameter hingga 50 cm dan membundar tanggung tidak padu. 

 

2.2.4 Geothermal Play Daerah Panas Bumi Sipoholon 

Menurut Nukman, M. dan Moeck, I (2013) Geothermal Play merupakan sebuah 

model geologi dan geodinamika yang berkaitan dengan sumber panas, 

perpindahan panas, dan jalur migrasi. Dengan mengetahui jenis geothermal play, 

maka sumber daya panas bumi yang berhubungan dengan kondisi geologi pada 

daerah penelitian dapat dipahami dengan baik. Daerah Sipoholon termasuk dalam 

tipe extensional domain play (Nukman, M. dan Moeck, I, 2013). Tipe ini 

merupakan dominasi konveksi karena adanya siklus air yang dangkal dan 

terbentuk akibat peregangan serta penipisan kerak bumi, sehingga menyebabkan 

pengangkatan mantel dan peningkatan gradien panas yang lebih tinggi dari 

biasanya. Sistem ini lebih dominan akibat adanya stuktur patahan. Peregangan 

yang terjadi pada kerak bumi akibat gaya tarik – menarik (Gambar 2.6). Efek dari 

gaya tarik - menarik tersebut menyebabkan sesar – sesar relatif turun dan 

membentuk bagian yang rendah terhadap bidang lainnya. Tipe ini juga biasa 

ditandai dengan adanya batuan kompleks, cekungan atau graben (pull-apart 

basin), dan intracontinental rift (International Geothermal Assosiation, 2014). 

Graben Tarutung merupakan bagian pada daerah penelitian yang termasuk 

kedalam tipe extensional domain play akibat adanya pergerakan stuktur patahan 

yakni Sistem Sesar Sumatera. 
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Gambar 2.6 Tipe extensional domain play (Nukman, M. dan Moeck, I, 2013) 

 

2.2.5 Zona Deprasi Tarutung 

Graben Tarutung merupakan salah satu zona depresi yang berada di Pulau 

Sumatera dan berada pada bagian selatan Kaldera Toba dapat dilihat pada 

Gambar 2.7. Terbentuknya Graben Tarutung akibat dari adanya gaya tarik - 

menarik ke barat dan timur yang saling berlawanan. Berdasarkan hasil interpretasi 

data SRTM (Gambar 2.7) memperlihatkan bahwa graben ini memiliki geometri 

yang panjang namun sempit. Menurut Nukman, M. dan Moeck, I (2013) Graben 

Tarutung terbentuk dari beberapa sesar normal yang cukup kompleks.  

 

Gambar 2.7 Peta topografi DEM 90m daerah Sipoholon (Nukman, M. dan Moeck, I, 

2013) 
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Illustrasi pembentukan Graben Tarutung dapat dilihat pada Gambar 2.8. Dapat 

dilihat pada gambar bahwa pembentukan Graben Tarutung akibat beberapa sesar 

yang relatif turun. Proses pergerakan yang terjadi antar sisi menyebabkan 

munculnya rongga akibat kurangnya kekompakkan batuan sehingga magma 

berupa intrusi batuan dapat menerobos hingga kepermukaan. Rongga tersebut 

dapat menjadi jalur keluarnya panas dari dalam hingga ke permukaan bumi, 

sehingga panas yang dihasilkan dapat berpotensi menjadi sumber daya panas bumi 

di Sipoholon.  

 

 

Gambar 2.8 Model sederhana pembentukan Graben Tarutung (Muksin, 2013) 

 

2.2.6 Sistem Panas Bumi (Geothermal System) 

Menurut Hochstein, M. P. dan Browne, P. R. L. (2000) sistem panas bumi 

didefinisikan seperti perpindahan panas yang terjadi secara alami dalam volume 

tertentu, dimana panas berpindah dari sumber panas ke zona pelepasan sehingga 

membentuk manifestasi dipermukaan bumi. Klasifikasi sistem panas bumi 

dilakukan berdasarkan kondisi geologi, hidrologi, dan karakteristik transfer 

panasnya, salah satunya sistem hidrotermal (Sukhyar, R., dkk., 2012). Sistem ini 

terdiri dari sumber panas (heat source), batuan reservoir, batuan penudung 
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(caprock), zona resapan fluida (recharge area), manifestasi permukaan (discharge 

area), dan zona sesar sebagai jalur aliran fluida.  

 

 Panas dapat berpindah secara konduksi dan konveksi (Sukhyar, R., dkk., 2012). 

Perpindahan secara konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan 

akibat adanya hubungan antar molekul, sedangkan perpindahan secara konveksi 

merupakan perpindaan panas yang diikuti dengan perpindahan massa. Proses 

perpindahan secara konveksi akibat adanya perbedaan densitas air resapan yang 

memiliki suhu yang rendah dengan fluida panas dengan suhu tinggi, air resapan 

akan bergerak kebawah sedangkan fluida panas akan bergerak ke atas hingga 

muncul ke permukaan melalui zona sesar. 

 

 

Gambar 2.9 Illustrasi model sistem panas bumi hidrotermal (Niasari, 2015) 

 

Menurut Hochstein, M. P. dan Sudarman, S (2008) sistem panas bumi terbagi 

menjadi dua yakni sistem vulkanik dan non vulkanik. Di Indonesia, sistem 

vulkanik berasal dari intrusi magma dangkal dan berasosiasi dengan gunung api 

berstatus aktif ataupun non aktif. Ciri manifestasi permukaan tipe vulkanik 
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terdapatnya fumarol yang memiliki suhu tinggi, lubang disekitar gunung api yang 

mengeluarkan uap panas, dan alterasi asam dipermukaan (Hochstein, M. P. dan 

Browne, P. R. L., 2000). Sedangkan sistem panas bumi non-vulkanik dicirikan 

dengan adanya intrusi batuan beku tua, gradien panas pada batuan sedimen, dan 

sirkulasi air yang dalam (International Geothermal Association, 2014). Menurut 

Sugianto, A. dan Rahadinata, T. (2015) batuan yang terletak pada zona sesar 

memiliki perbedaan kontras densitas yang lebih rendah dari batuan disekitarnya. 

 

Zona sesar pada sistem panas bumi memiliki peran aktif sebagai jalur migrasi 

fluida sehingga membentuk menifestasi dipermukaan. Sesar dapat berjenis sesar 

normal, sesar naik, maupun sesar geser yang terbentuk akibat aktivitas tektonik 

yang aktif. Akibat proses tektonik ini menyebabkan kurangnya kekompakan pada 

batuan sehingga memiliki permeabilitas maupun porositas yang jauh lebih besar 

dibandingkan dengan sebelumnya dan memiliki potensi sebagai jalur migrasi 

fluida. 

 

2.2.7 Patahan (Fault) 

2.2.7.1 Normal Fault 

Normal Fault merupakan sesar dengan foot wall lapisan batuan bergerak 

dengan arah relatif naik terhadap hanging wall. Memiliki besar sudut 

kemiringan mendekati 90º. 

 

Gambar 2.10 Normal Fault (Ramsay, G, 1987) 
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2.2.7.2 Reverse Fault 

Reverse Fault merupakan sesar dengan arah foot wall yang relatif turun 

dibandingkan dengan hanging wall. Memiliki besar sudut kemiringan 

kurang dari 45º. 

 

Gambar 2.11 Reverse Fault (Ramsay, G, 1987) 

 

2.2.7.3 Strike-slip Fault 

Strike-slip Fault merupakan sesar dengan arah relatif mendatar ke kiri atau 

ke kanan. Arah patahan ini tidak sepenuhnya bergerak dengan arah mendatar 

namun sebagian bergerak ke arah vertikal. Gerakan patahan ke kanan disebut 

dengan sesar geser sinistral, sedangkan ke kiri disebut dengan sesar geser 

dekstral. 

 

Gambar 2.12 Strike-slip Fault (Ramsay, G, 1987) 

 

2.3 Metode Gayaberat 

Metode geofisika yang didasarkan pada perhitungan medan gravitasi bumi adalah 

metode gayaberat. Pengukuran metode gayaberat dapat dilakukan dipermukaan bumi, 

dilaut, dan diudara. Metode gayaberat mempelajari variasi medan gravitasi bumi akibat 

adanya variasi rapat massa batuan dibawah permukaan, sehingga perbedaan medan 
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gravitasi bumi dari suatu titik observasi dapat diketahui. Menurut Adhi, P.M., dkk. 

(2011) kelebihan dari pengukuran metode gayaberat yakni untuk peninjauan awal 

dalam eksplorasi geofisika dikarenakan dapat menggambarkan kondisi letak struktur 

geologi dan variasi densitas batuan di bawah permukaan.  

Prinsip dasar yang digunakan malam metode gayaberat adalah Hukum Newton 

Gayaberat yang menjelaskan gaya tarik yang ditimbulkan antara suatu benda dengan 

benda lainnya merupakan hasil perkalian kedua massa serta berbanding terbalik 

terhadap kuadrat jarak kedua benda tersebut. Besar gaya tarik yang terjadi antara dua 

benda bermassa 𝑚1 dan 𝑚2 dituliskan dengan persamaan berikut: 

𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
�̂� 

(2.1) 

 

Dimana, 

𝐹 = Gaya tarik menarik antara 2 benda yang bermassa 𝑚1 dan 𝑚2 (N).  

𝐺 = Nilai konstanta gayaberat (6.67 x 10-11 m3/kg det2) 

𝑚1  = Massa benda m1 (kg) 

𝑚2  = Massa benda m2 (kg) 

𝑟 = Jarak antara 𝑚1 dan 𝑚2 (m) 

 

Gambar 2.13 Hukum Newton tentang gaya tarik - menarik antar dua benda 

 

Gaya tarik bumi terhadap suatu massa benda diluar bumi menyebabkan massa ini 

dipercepat secara vertikal kebawah. Menurut Hinze, W. (1990) gaya gravitasi 
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digambarkan sebagai suatu respon percepatan gravitasi yang dialami oleh benda jatuh. 

Sehingga Hukum Newton Gravitasi dapat di korelasikan dengan Hukum Percepatan 

Gravitasi Newton yang menjelaskan bahwa suatu gaya merupakan hasil dari perkalian 

antara massa benda dengan percepatan benda tersebut. Persamaan Hukum Percepatan 

Gravitasi Newton dapat dinyatakan sebagai berikut: 

𝐹 = 𝑚. 𝑔 (2.2) 

 

Hasil korelasi persamaan Hukum Newton Gayaberat (2.1) dengan persamaan Hukum 

Percepatan Gravitasi Newton (2.2) akan diperoleh persamaan percepatan gayaberat: 

𝑔 = 𝐺
𝑚

𝑟2
 

(2.3) 

 

Pada persamaan 2.3 nilai 𝑔 berbanding lurus dengan suatu massa 𝑚 yaitu hasil 

perkalian densitas (ρ) dengan volume benda (v), sehingga besar 𝑔 merupakan 

pencerminan dari densitas dan volume suatu massa penyebabnya. 

 

2.4 Teori Khusus Mengenai Pengolahan dan Permodelan Data 

2.4.1 Koreksi Data Gayaberat 

Besarnya nilai pengukuran gayaberat pada titik dipermukaan bumi dipengaruhi 

oleh lima faktor diantaranya, topografi, lintang, ketinggian, variasi densitas, dan 

pasang surut (Telford, W. G., dkk., 1976). Sehingga pada saat pengolahan data 

perlu dilakukan beberapa koreksi sehingga mendapatkan hasil berupa anomali 

gayaberat yang memberikan informasi variasi densitas bawah permukaan dan 

mereduksi noise yang ditimbulkan (Blakely, R. J, 1996). Terdapat beberapa 

koreksi gayaberat yang dilakukan diantaranya: 

 

2.4.1.1 Koreksi Lintang (Lattitude Correction) 

Rotasi bumi menyebabkan percepatan sentrifugal yang semakin mengecil 

beriringan dengan pertambahan derajat lintang. Percepatan sentrifugal yang 

memiliki arah berlawanan dengan percepatan gravitasi dan perubahan 
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bentuk bumi menjadikan percepatan gravitasi bumi di daerah kutub akan 

lebih besar. Bentuk bumi didekatkan dengan pendekatan ellipsoid, yang 

menggelembung diekuator dan flattening dikutub, diberikan oleh 

persamaan: 

𝑓 =
𝑅𝑒𝑅𝑝

𝑅𝑒
 

(2.4) 

 

Dengan, 

Re  = jari – jari bumi di ekuator 

Rp  = jari – jari bumi di kutub  

 

Gambar 2.14 Perbandingan Jari-jari di Ekuator dan Kutub (Telford, 1990) 

 

International Assosiation of Geodesy pada tahun 1967 memperhitungkan 

faktor-faktor yang telah disebutkan diatas dengan suatu persamaan yang 

diberikan pada persamaan berikut: 

𝑔(𝜑) = 9780318.46(1 + 0.005278895 𝑠𝑖𝑛2𝜑

+ 0.000023462𝑠𝑖𝑛4𝜑) 

(2.5) 

 

Dengan, 

𝜑  = Sudut lintang 

𝑔(𝜑) = Gayaberat normal pada lintang 𝜑 (mGal) 
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2.4.1.2 Koreksi Pasang Surut (Tide Correction) 

Adanya benda-benda angkasa akan mempengaruhi pembacaan anomali 

gayaberat dipermukaan sehingga perlu dilakukan koreksi untuk 

menghilangkan efek-efek benda langit terutama bulan dan matahari. 

Pengaruh yang paling besar terdapat pada bulan dan matahari jika di 

bandingkan benda – benda langit lainnya dikarenakan faktor massa dan 

jaraknya dari bumi. Untuk menghilangkan pengaruh tersebut, maka perlu 

dilakukan koreksi pasang surut yang dapat dinyatakan sebagai berikut 

(Longman, I. M., 1959): 

𝑔0 =
𝐺𝑀𝑚𝑟

𝐷𝑚3
{3𝑐𝑜𝑠2 ∝𝑚− 1}

+
3

2

𝐺𝑀𝑚𝑟2

𝐷𝑚4
{5𝑐𝑜𝑠3 ∝𝑚− 3𝑐𝑜𝑠 ∝𝑚}

+
𝐺𝑀𝑠𝑟

𝐷𝑠3
{3𝑐𝑜𝑠2 ∝𝑠− 1} 

(2.6) 

 

Dengan, 

G  = Nilai konstanta gravitasi 

r  = Jari - jari bumi 

𝑀𝑚, 𝑀𝑠 = Massa bulan dan matahari 

𝐷𝑚, 𝐷𝑠 = Jarak bulan dan matahari 

∝𝑚, ∝𝑠 = Sudut geosentris bulan dan matahari 

 

2.4.1.3 Koreksi Apungan (Drift Correction) 

Koreksi Drift dilakukan sebagai akibat adanya perbedaan bacaan alat pada 

waktu yang berbeda namun diukur pada stasiun yang sama. Hal ini 

dikarenakan perubahan harga pegas alat selama perjalanan. Kelelahan alat 

dan guncangan pada saat akuisisi merupakan faktor yang mengakibatkan 

perubahan sifat elastis pegas pada gravimeter Untuk menghilangkan efek ini, 

pengukuran dilakukan dalam lintasan tertutup. 
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𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 =
𝑔𝑛 − 𝑔1

𝑡𝑛 − 𝑡1
(𝑡𝑛 − 𝑡1) 

(2.7) 

Dengan, 

𝑔𝑛  = Pembacaaan harga gravitasi di titik akhirl 

𝑔1  = Pembacaaan harga gravitasi di titik awal 

𝑡𝑛  = Waktu pembacaan dititik akhir 

𝑡1  = Waktu pembacaan dititik awal 

 

2.4.1.4 Koreksi Udara Bebas (Free Air Corerection) 

Koreksi udara bebas dilakukan untuk mereduksi pengaruh elevasi dan 

kedalaman titik pengukuran terhadap bidang datum (Mean Sea Level) yang 

menyebabkan pertambahan jarak antara titik pengukuran dan pusat bumi.  

Dengan anggapan bahwa bumi berbentuk ellipsoid dengan massa berada 

pada pusatnya, sehingga nilai gaya berat pada mean sea level adalah: 

𝑔0 = 𝐺
𝑀

𝑅2
 

(2.8) 

 

Sedangkan nilai gayaberat pada stasiun dengan elevasi diatas mean sea level 

adalah: 

𝑔ℎ = 𝐺
𝑀

(𝑅 + ℎ)2
= 𝐺

𝑀

𝑅2
(1 −

2ℎ

𝑅
) 

(2.9) 

 

Perbedaan nilai gayaberat di mean sea level dengan elevasi koreksi udara 

bebas dituliskan dengan persamaan: 

𝜕𝑔𝐹 = 𝑔0 − 𝑔ℎ = (
2𝑔0ℎ

𝑅
) 

(2.10) 

 

Dengan, 

R  = 6.37 x 106 m 

g  = 9817854.5 mGal 
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Koreksi udara bebas didarat dengan asumsi bahwa bumi adalah ellipsoid 

diberikan oleh persamaan: 

FAC = 0.3086 ∙ h (mGal) (2.11) 

 

Dengan, 

h  = Ketinggian pengukuran (m)  

 

Gambar 2.15 Koreksi Udara Bebas Terhadap Gaya Berat (Zhou, 1990) 

 

Sehingga besarnya anomali suatu titik pengukuran dapat dituliskan dalam 

persamaan berikut (Blakely, R. J, 1996):  

𝐹𝐴𝐴 =  𝑔𝑜𝑏𝑠 −  𝑔𝜑 +  𝐹𝐴𝐶 

 

(2.12) 

 

2.4.1.5 Koreksi Bouguer (Bouguer Correction) 

Koreksi bouguer dilakukan untuk mereduksi efek dari tarikan massa – massa 

disekitar titik pengukuran. Oleh karena itu, untuk mereduksi pengaruh efek 

tarikan dari suatu massa tersebut dapat dituliskan dalam persamaan berikut 

(Telford, W. G., 1990): 

𝐵𝐶 = 0.04193 ∙ 𝜌𝑟 ∙ ℎ (𝑚𝐺𝑎𝑙) (2.13) 

 

Dengan, 

h  = Ketinggian stasiun pengukuran (m) 
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𝜌𝑟  = Densitas batuan rata –rata  

 

Gambar 2.16 Koreksi Bouguer Terhadap Data Gaya Berat (Zhou, 1990) 

 

2.4.1.6 Koreksi Medan (Terrain Correction) 

Koreksi medan dilakukan untuk mereduksi pengaruh topografi di permukaan 

yang relatif kasar dan perbedaan elevasi pada permukaan maupun lembah 

disekitar titik pengukuran. Metode Hammer Chart umumnya digunakan 

untuk menghitung koreksi medan. 

 

 

Gambar 2.17 Koreksi Medan terhadap data gayaberat (Zhou, 1990) 

 

Piringan melingkar pada Gambar 2.18 dan sebuah persamaan digunakan 

untuk menyatakan daya tarik gayaberat yang terjadi dititik tengah piringan 

tersebut, yaitu: 
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𝑔 = 2𝜋𝐺𝜌(𝐻 + 𝑅 − √𝐻2 + 𝑅2) (2.14) 

 

Dengan, 

R  = Radius piringan 

𝜌  = Densitas piringan 

𝐻  = Ketebalan piringan 

 

Gambar 2.18 Piringan Melingkar Sebagai Dasar untuk Perhitungan 

(Robinson, 1988) 

 

Sedangkan persamaan (2.15) dilakukan untuk mendapatkan nilai gayaberat 

pada cincin silindris melingkar seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

2.19. Efek gravitasi dari setiap kompertemen diperoleh dengan 

menggunakan persamaan (Reynolds, J. M., 1997): 

𝑇𝐶 =
2𝜋𝐺𝜌

𝑛
(𝑟𝐿 − 𝑟𝐷) + (√𝑟𝐿

2 − 𝑧2) − (√𝑟𝐷
2 − 𝑧2) 

(2.15) 

 

Dengan, 

n  = Jumlah kompartemen dalam zona tersebut 

z  = Perbedaan elevasi rata – rata kompartemen dan titik 

pengukuran 

𝑟𝐿 𝑑𝑎𝑛  𝑟𝐷 = Radius luar dan radius dalam kompartemen 

𝜌  = Densitas batuan 
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Gambar 2.19 Cincin Silindris Melingkar yang Terbagi Menjadi 8 Segmen 

untuk Menghitung Koreksi Medan (Robinson, 1988) 

 

Nilai Complete Bouger Anomaly (CBA) dapat di hasilkan dengan 

penambahan nilai koreksi medan dengan Simple Bouguer Anomaly (SBA), 

dikarenakan pada komponen gaya horizontal (koreksi medan) bersifat 

mengurangi nilai gayaberat yang terukur. Sehingga dapat dituliskan dalam 

persamaan berikut: 

𝐶𝐵𝐴 = 𝑆𝐵𝐴 + 𝑇𝐶 (2.16) 

 

2.4.2 Analisis Spektrum 

Analisis spektrum digunakan untuk mengestimasi lebar jendela (windows) serta 

kedalaman batas diskontinuitas dangkal dan dalam. Menurut Blakely, R. J (1996) 

proses analisis spektrum menggunakan Transformasi Fourier untuk mengubah 

domain spasial kedalam domain bilangan gelombang atau frekuensi. Pada 

prosesnya, analisis spektrum merupakan hasil penurunan potensial gayaberat yang 

pada suatu bidang horizontal yakni sebagai berikut (Blakely, R. J, 1996): 

𝐹(𝑈) =  𝛾𝜇𝐹 (
1

𝑟
)    dan    𝐹 (

1

𝑟
) = 2𝜋

𝑒|𝑘|(𝑧0−𝑧′)

|𝑘|
 

(2.17) 

 

Dengan: 

U   = Potensial Gayaberat 

𝛾  = Konstanta Gayaberat 
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𝜇  = Anomali Densitas 

r  = Jarak 

Berdasarkan kedua persamaan (2.17) didapatkan: 

𝐹(𝑈) =  2𝜋𝛾𝜇
𝑒|𝑘|(𝑧0 − 𝑧′)

|𝑘|
 

(2.18) 

 

Sehingga berdasarkan persamaan (2.18) yang telah diperoleh, Maka Transformasi 

Fourier anomali gayaberat yang diamati pada bidang horizontal diberikan oleh 

persamaan berikut: 

𝐹(𝑔𝑧) =  𝛾𝜇𝐹 (
𝜕

𝜕𝑧

1

𝑟
) =  2𝜋𝛾𝜇𝑒|𝑘|(𝑧0 − 𝑧′) 

(2.19) 

 

Dengan: 

gz   = Anomali Gayaberat 

k   = Bilangan Gelombang 

z0   = Ketinggian Titik Amat 

z’   = Kedalaman Benda Anomali 

Apabila distribusi densitas bernilai random dan tidak memiliki korelasi pada 

masing – masing nilai gayaberat, maka nilai 𝜇 = 1, sehingga didapatkan hasil 

Transformasi Fourier yang diberikan oleh persamaan berikut: 

𝐴 = 𝐶𝑒|𝑘|(𝑧0 − 𝑧′) (2.20) 

 

Dengan: 

A   = Amplitudo Gelombang 

C   = Konstanta 

K  = Bilangan Gelombang 

𝑧0 − 𝑧′ = Kedalaman 

Hasil dari Transformasi Fourier lalu dialgoritmakan sehingga menghasilkan kurva 

antara ln A terhadap k (Gambar 2.20). 
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𝑙𝑛 𝐴 = (𝑧0 − 𝑧′)|𝑘| (2.21) 

 

Kedalaman rata – rata pada bidang diskuntinuitas akan berbanding lurus dengan 

gradien kemiringan pada grafik analisis spektrum dapat ditunjukkan dari hasil 

logaritma tersebut. Sehingga gradien yang dihasilkan dari masing - masing grafik 

analisis spektrum pada setiap lintasan merupakan estimasi kedalaman bidang 

anomali. Hubungan antara panjang gelombang 𝜆 dengan bilangan gelombang k 

diperoleh dari persamaan (Blakely, R. J, 1996): 

𝑘 =
2𝜋

 𝜆
   atau   𝜆 =

2𝜋

 𝑘
 (2.22) 

 

Sehingga didapatkan perhitungan lebar jendela (n) menjadi: 

𝜆 = 𝑛. ∆𝑥   atau   𝑛 =
𝜆

 ∆𝑥
=

2𝜋

 ∆𝑥.𝑘
 (2.23) 

 

 

Gambar 2.20 Illustrasi kurva ln A terhadap bilangan gelombang (k) 

 

Semakin besar nilai gelombang (k) maka nilai frekuensi (f) akan semakin besar. 

Hubungan bilangan gelombang (k) dengan frekuensi (f) adalah = 2𝜋𝑓 . Frekuensi 

rendah berasal dari sumber anomali regional sedangkan frekuensi tinggi berasal 

dari sumber anomali residual. 
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2.4.3 Perata-rataan Bergerak (Moving Average) 

Konsep dari Moving Average yakni merata - ratakan nilai anomali bouguer 

sehingga menghasilkan nilai anomali regional. Sedangkan nilai anomali residual 

didapatkan dengan cara mengurangkan nilai Complete Bouguer Anomaly (CBA) 

dengan anomali regional. Pemisahan yang dilakukan dengan metode perata-rataan 

bergerak bersifat Low Pass Filter (LPF) yakni melewatkan sinyal anomali yang 

memiliki frekuensi rendah dan menghambat anomali dengan frekuensi tinggi. 

Semakin besar nilai lebar jendela yang digunakan maka nilai anomali residual 

yang dihasilkan akan mendekati nilai anomali bouguer. 

 

Penerapan metode perata-rataan bergerak dapat ditunjukkan pada Gambar 2.21, 

nilai ∆𝑔𝑅𝑒𝑔 pada suatu titik didapatkan dengan merata-ratakan semua nilai  ∆𝑔 

pada sebuah kotak persegi dengan titik pusat yang merupakan titik yang akan 

dihitung harga ∆𝑔𝑅𝑒𝑔 (Robinson, E. S, 1988). Berikut merupakan contoh 

penerapan metode perata-rataan bergerak pada data dua dimensi yang secara 

matematis dapat dituliskan dalam persamaan: 

∆𝑔𝑅𝑒𝑔 =
1

25
[(∆𝑔1) + (∆𝑔2)+. . . +(∆𝑔25) ] 

(2.24) 

 

 

Gambar 2.21 Skema moving average jendela 5x5 (Robinson, E. S, 1988) 
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2.4.5 Permodelan Kedepan (Forward Modelling) 

Permodelan kedepan merupakan hasil perkirakan densitas bawah permukaan 

berupa pembuatan model geologi. Pembuatan model geologi dilakukan dengan 

mengkorelasikan respon pengamatan dan kalkulasi sehingga menghasilkan 

respon yang cocok dan fit (Gambar 2.22). Sehingga saat tahap interpretasi 

diharapkan model geologi tersebut dapat mendekati keadaan yang sebenarnya 

(Talwani, M. W., 1959). Respon kalkulasi dari model geologi yang dibuat 

kemudian dibandingkan dengan respon observasi (anomali bouguer) yang 

diperoleh dari survei gayaberat. Prinsip dari pemodelan yaitu meminimumkan 

selisih anomali observasi dengan kalkulasi sehingga meminimalisir ambiguitas. 

 

Forward Modelling dilakukan untuk menghitung efek gayaberat model bawah 

permukaan dengan penampang yang dapat mewakili suatu poligon berisi n dan 

dinyatakan dalam integral garis pada tiap sisi poligon (Talwani, M. W., 1959). 

Persamaan komponen vertikal dituliskan sebagai berikut: 

𝑔𝑧 =  2Gρ ∮ 𝑧 𝑑𝜃 
(2.25) 

 

Integral garis tertutup dalam komponen vertikal 𝑔𝑧 dapat dinyatakan sebagai 

jumlah integral garis tiap sisinya, sehingga persamaan dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

𝑔𝑧 = 2Gρ ∑ 𝑍𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(2.26) 

 

Dengan 𝑍𝑖 diberikan oleh persamaan berikut: 

𝑍𝑖 =  𝑎1 sin ø𝑖 cos ø𝑖 [(𝜃𝑖 + 𝜃𝑖+1)

+ tan ø𝑖 . 𝑙𝑛 {
cos 𝜃𝑖 − tan ø𝑖

cos 𝜃𝑖+1(tan 𝜃𝑖+1 − tan ø𝑖
}] 

(2.27) 
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Forward Modelling sering kali menggunakan proses trial and error yakni proses 

coba – coba sehingga memperolah kecocokan antara data kalkulasi dengan data 

observasi. Sehingga hasil trial and error mendapatkan model geologi yang cocok 

responnya dengan data (Grandis, H., 2009). 

 

 

Gambar 2.22 Efek gravitasi poligon (Talwani, M. W., 1959) 

 

2.4.6 Normalized Horizontal Tilt Angle (TDX) 

Terdapat beberapa metode untuk mendeteksi batas tepian struktur sesar maupun 

struktur geologi, diantaranya Normalized Horizontal Tilt Angle (TDX) (Cooper, 

G. R. J., dan Cowan, D. R., 2006). Metode ini merupakan anomaly enhancement 

berdasarkan total dari turunan horizontal dan vertikal dari anomali gayaberat. 

Dimana total dari turunan horizontal (THD) memaksimalkan setiap perubahan 

densitas suatu anomali gayaberat dan dapat di tuliskan sebagai berikut: 

𝑇𝐻𝐷 =  √(
𝜕𝑔

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝑔

𝜕𝑦
)

2

 

 

(2.28) 

 

Dimana nilai (𝜕g/𝜕x) dan (𝜕g/𝜕y) merupakan turunan anomali gayaberat 

berdasarkan koordinat arah x dan y. Sehingga anomali yang dihasilkan mampu 
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memiliki ketelitian terhadap tepi struktur dangkal dengan mengurangi pengaruh 

dari noise. 

 

Metode Normalized Horizontal Tilt Angle (TDX) merupakan metode yang 

diusulkan oleh (Cooper, G. R. J., dan Cowan, D. R., 2006). Cooper, G. R. J., dan 

Cowan, D. R. (2006) mempresentasikan Normalized Horizontal Tilt Angle 

(TDX) sebagai rasio dari total turunan horizontal ke turunan vertikal dan dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

𝑇𝐷𝑋 = tan−1

√(
𝜕𝑔
𝜕𝑥

)
2

+ (
𝜕𝑔
𝜕𝑦

)
2

|
𝜕𝑔
𝜕𝑧

|
 

(2.29) 

 

Metode Normalized Horizontal Tilt Angle (TDX) mampu menguraikan batas tepi 

struktur suatu body anomali gayaberat. Batas tepi atau batas sumber anomali 

dapat digambarkan secara langsung dari nilai maksimum hasil TDX. Sehingga 

batas tepi struktur geologi dapat dideteksi keberadaannya menggunakan metode 

ini. 

 

2.5 Kajian Pustaka Penelitian Sebelumnya 

2.5.1 Magnetotelluric Investigation of the Sipoholon Geothermal Field, 

Indonesia 

Penelitian tentang magnetotellurik (MT) dilakukan oleh Sintia W. Niasari pada 

Tahun 2015 untuk menghasilkan peta distribusi konduktivitas bawah permukaan 

didaerah Sipoholon yang diinterpretasi sebagai unit batuan serta kemungkinan 

jalur fluida berdasarkan distribusi konduktivitas bawah permukaan dengan data 

pendukung lain berupa penelitian geologi, geofisika, dan geokimia. Penelitian MT 

dapat memberikan penjelasan komprehensif tentang keberadaan reservoir dan 

sumber panasnya. Pada bagian bawah reservoir, konduktor vertikal bermaterial 

andesitik diinterpretasikan sebagai sirkulasi fluida panas yang memanaskan 
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reservoir. Proses subduksi menyebabkan adanya sirkulasi fluida panas oleh 

pergerakan air magmatik.  

 

 

Gambar 2.23 Cross Section Inversi MT  3D Daerah Panas Bumi Sipoholon 

(Niasari, 2015) 

 

2.5.2 Penyelidikan Geomagnet Daerah Panas Bumi Ria – Ria Sipoholon, 

Tarutung, Tapanuli Utara – Sumatera Utara 

Hasil penelitian geomagnet yang dilakukan oleh Timoer Situmorang pada Tahun 

2005 memperlihatkan beberapa dugaan struktur sesar dilihat dari kelurusan 

anomali magnet yang berarah tenggara – barat taut dan hampir utara – selatan. 

Sesar – sesar tersebut diperkirakan menjadi salah satu faktor pengontrol 

kemunculan manifestasi air panas yang ditemukan di Sipoholon diantaranya mata 
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air panas Sipoholon dan Hutabarat, munculnya endapan sinter karbonat di kedua 

lokasi (Sipoholon dan Hutabarat), dan terbentuknya Graben Tarutung. 

 

 

Gambar 2.24 Peta Anomali Magnet Total Daerah Panas Bumi Sipoholon (Tim 

Penyelidikan Terpadu PSDG, 2005) 

 

2.5.3 Penyelidikan Gaya Berat Daerah Panas Bumi Sipoholon Tarutung 

Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara 

Hasil penelitian gaya berat yang dilakukan oleh Ade Djudjun pada Tahun 2005 

memperkirakan keberadaan struktur sesar yang berarah barat laut – tenggara, utara 

– selatan, dan timur laut – barat daya. Manifestasi panas bumi didaerah Sipoholon 

pada umumnya muncul pada batuan piroklastik toba (Tufa Toba) dan dikontrol 

oleh sesar yang berarah barat laut – tenggara. 
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Gambar 2.25 Peta Anomali Residual Daerah Panas Bumi Sipoholon (Tim 

Penyelidikan Terpadu PSDG, 2005) 

  


