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ABSTRAK 

 

Arizta Miaranatha. 101117016. Aplikasi Metode Derivatif Pada Data Gravitasi Dalam 

Identifikasi Komponen Sistem Panasbumi Daerah Amagmatic 

Carson Sink merupakan cekungan sedimen berumur tersier yang terletak di wilayah Basin and 

Range. Daerah Carson Sink terletak di timur laut area Walker Lane serta dibatasi oleh sesar 

berarah timur-timur laut. Sebagian besar sistem panas bumi di daerah Carson Sink merupakan 

blind geothermal system (tidak mempunyai mata air panas  permukaan). Berdasarkan kondisi 

geologi tersebut, maka tujuan dari penelitian kali ini yaitu untuk mengidentifikasi struktur 

cekungan atau struktur intrusi serta melakukan evaluasi komponen sistem panas bumi pada 

daerah Carson Sink dengan menggunakan metode analisis spektral dan metode derivatif. Hasil 

pengolahan dan pengolahan lanjutan data gravitasi divalidasi dengan data atau informasi 

geologi regional dan referensi terkait dari penelitian sebelumnya. Overlay Struktur geologi 

regional serta lokasi dari lapangan panas bumi sangat membantu dalam analisis data gravitasi. 

Hasil yang didapatkan dari pengolahan menggunakan metode derivative yaitu didapatkan 

struktur dominan berarah timur laut serta didapatkan struktur cekungan sedimen didaerah 

tengah Carson Sink dan struktur intrusi di bagian tenggara. Selain itu didapatkan geothermal 

sistem area Carson sink berdasarkan indikasi lithologi serta daerah permeable dan impermeable 

yang meliputi caprock dengan komposisi tuff lapilli dan densitas batuan 2.2 g/m3 dikedalaman 

300-600 m, reservoir dengan komposisi sedimen kerikil-lanau dan densitas batuan 2.3 g/m3 

dikedalaman 300-1100 m, batuan besement metamorf dengan densitas batuan 2.2-2.5 g/m3 

dikedalaman >2200 m, serta sistem panasbumi area carson sink dikontrol secara struktural oleh 

sesar normal sebagai sumber panas.   

Kata Kunci : Carson Sink, struktur  cekungan, struktur intrusi, konseptual model 
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ABSTRACT 

 

Arizta Miranatha. 101117016. Application of Derivative Methods on Gravity Data in    

Identifying Components of Amagmatic Regional Geothermal Systems 

Carson Sink is a tertiary sedimentary basin located in the Basin and Range region. The Carson 

Sink area is located northeast of the Walker Lane area and is bounded by an east-northeast 

trending fault. Most of the geothermal systems in the Carson Sink area are blind geothermal 

systems (no surface hot springs). Based on these geological conditions, the purpose of this study 

is to identify the basin structure or intrusion structure and evaluate the components of the 

geothermal system in the Carson Sink area using spectral analysis methods and derivative 

methods. The results of processing and further processing of gravity data are validated with 

regional geological data or information and related references from previous studies. Overlay 

Regional geological structures as well as the location of the geothermal field are very helpful 

in the analysis of gravity data. The results obtained from processing using the derivative method 

are obtained with a dominant structure trending northeast and a sedimentary basin structure in 

the middle of the Carson Sink and an intrusion structure in the southeast. In addition, the 

geothermal system in the Carson sink area was obtained based on lithological indications as 

well as permeable and impermeable areas which included caprock with a composition of tuff 

lapilli and a rock density of 2.2 g/m3 at a depth of 300-600 m, a reservoir with a sedimentary 

composition of gravel-silt and a rock density of 2.3 g/m3 at a depth of 300-1100 m, a basement 

with composition of metamorphic rock and a rock density of 2.2-2.5 g/m3 at a depth of >2200 

m, and the geothermal system in the carson sink area is structurally controlled by normal faults 

as a heat source. 

Keywords: Carson Sink, basin structure, intrusion structure, conceptual model 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi struktur geologi terutama mengenai informasi rekahan rekahan dan patahan sangat 

penting dalam pengembanagan area lapangan panasbumi, terutama mengenai sirkulasi fluida panas 

yang dikontrol oleh suatu patahan seperti yang ditemukan di wilayah Basin and Range. Carson sink 

merupakan cekungan di wilayah Basin and Range dengan tipe sistem panasbumi blind geothermal 

yang merupakan sistem panas bumi tanpa mata air panas permukaan (Coolbaugh dkk., 2007). 

Sebagian besar struktur di wilayah Basin and Range merupakan sesar normal yang berorientasi tegak 

lurus dengan arah ekstensional (Coolbaugh et al., 2002; Faulds et al., 2004). Aliran fluida panasbumi 

dengan panas yang intens umumnya terletak di zona patahan, sesar normal mayor, maupun zona 

akomodasi (Curewitz dan Karson, 1997; Faulds et al., 2006).  

Penentuan sistem panasbumi mampu untuk dikembangkan secara komersial cukup 

menantang. Sistem panasbumi tipe blind geothermal system dapat ditutupi oleh cekungan yang berisi 

sedimen dikedalaman beberapa kilometer. Namun, beberapa dari panas bumi paling produktif 

memiliki reservoir yang terletak di cekungan sedimen yang dalam (Allis et al., 2011). Meskipun 

potensi volume besar, suhu tinggi reservoir dalam basin, bagian dalam cekungan sebagian besar 

belum menjadi sasaran energi panasbumi.  

Berdasarkan data gravitasi menunjukkan bahwa struktur cekungan di wilayah Basin and 

Range yaitu struktur proksimal intra basinal yang merupakan struktur yang masuk atau membelah 

dibagian dalam lantai cekungan. Geologi struktur diidentifikasi sebagai prospek dalam sistem 

panasbumi juga cenderung menjadi sumber panas di kedalaman cekungan sedimen dari suatu sistem 

panasbumi. Struktur tersebut diharapkan berfungsi sebagai saluran untuk cairan entalpi. Sumber 

panas berupa struktur patahan telah dikategorikan di banyak sistem panasbumi aktif di wilayah Basin 

and Range (Faulds dkk., 2016). 

Keberadaan potensi panas bumi yang cukup besaar di wilayah Basin and Range mendukung 

ide untuk dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada daerah Carson Sink yang 

merupakan lokasi dari struktur cekungan utama di wilayah Basin and Range. Pada dasarnya sudah 

terdapat beberapa lapangan panasbumi yang berproduksi di daerah tersebut, hanya saja lokasi 

persebaran sumur dan cakupan areanya masih belum mencakupi keseluruhan bagian dari area Carson 

Sink. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan studi dasar untuk memperkirakan struktur 

cekungan utama dari project Carson Sink ini serta konseptual model dari daerah penelitian dengan 

menggunakan metode geofisika. Pemilihan metode gravitasi dalam penelitian kali ini dikarenakan 

metode ini merupakan metode awal dari tahap eksplorasi serta metode gravitasi mampu mendeteksi 

struktur dengan melihat adanya perbedaan densitas serta proses pengolahan lanjutan. 

Adapun target pengolahan yang akan dilakukan untuk mengidentifikasi struktur cekungan atau 

intrusi yang terdapat di daerah Carson Sink serta melakukan konseptual model untuk mengevaluasi 

system panas bumi di daerah penelitian. Kemudian sebelum menarik kesimpulan, data hasil 

pengolahan akan dihubungkan dan dibandingkan dengan hasil penelitian lain yang terkait. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur geologi yang terdapat di daerah Carson Sink dari hasil pengolahan 

lanjutan data gravitasi? 

2. Bagaimana evaluasi komponen sistem panas bumi di daerah Carson Sink dengan 

menggunakan hasil pengolahan dan pengolahan lanjutan data gravitasi? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Data yang digunakan merupakan data survei gravitasi dari project Carson Sink yang telah 

dilakukan koreksi. 

2. Penentuan kedalaman  anomali regional dan residual dengan menggunakan analisis spectral. 

3. Analisis struktur geologi dilakukan dengan menggunakan filter Numerical Derivative. 

4. Filter SVD digunakan untuk mengkonfirmasi apakah pada daerah penelitian hanya berupa 

cekungan atau terdapat intrusi.  

5. Melakukan pemodelan 2D  komponen sistem panas bumi daerah Carson Sink. 

1.4 Tujuan Penenlitian 

1. Mengidentifikasi struktur sedimentasi atau struktur intrusi yang terdapat pada daerah carson 

sink menggunakan hasil pengolahan lanjutan data gravitasi. 

2. Melakukan evaluasi komponen sistem panas bumi pada daerah Carson Sink menggunakan 

hasil pengolahan dan pengolahan lanjut an data gravitasi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan dalam penelitian lebih lanjut terkait data open 

source dan penggunaan metode gaya berat dari project carson sink. 

1.6 Lokasi Penelitian 

Daerah penelitian mecakup wilayah churcill, pershing dan Lyon Counties, Nevada, USA. 

Lokasi daerah penelitian memiliki batasan koordinat UTM X:293978-421092 dan UTM Y : 

4322574-4452594 
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Gambar 1.1 Lokasi Daerah Penelitian 

(UNR Carson Sink Gravity Survey and Integrated Survey, 2014) 

 

1.7 Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Tabel 1.1 Ghancart Pelaksanaan Penelitian 

  

Tugas 

Bulan 

Februa

ri 

Maret April Mei Juni Juli Agustus 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Studi Literatur                           

Pengumpulan data 

dan pemahaman 

data 
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Pengolahan data: 

Pengolahan awal 

Field continuation 

Spectral analisis 

Numerical 

Derivative 

Proses Liniasi 

Pemodelan 2D 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Analisis: 

Analisis Patahan 

Analisis Profil 

SVD 

Analisis 

pemodelan 

                          

                          

                          

                          

Seminar 

kemajuan TA 

                          

Penyusunan 

laporan 

                          

Sidang Tugas 

Akhir 

                          

Pengumpulan 

Laporan  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Geologi Regional 

Wilayah barat laut Nevada merupakan wilayah aktif tektonik yang mencakup dua bagian 

wilayah yang berbeda, yaitu wilayah Walker Lane dan Basin and Range. Di wilayah Basin and Range 

terdapat rantai pegunungan dan normal-fault yang dipisahkan oleh cekungan yang mengarah ke utara 

utara-timur laut dan ortogonal ke arah ekstensional (Hammond dan Thatcher, 2005; Hammond dkk., 

2011). 

Walker Lane yang berarah barat laut merupakan zona geser dekstral seluas 60 hingga 100 km 

bagian barat wilayah Basin and Range. Deformasi di Walker Lane dibagi menjadi domain struktural 

yang berbeda didominasi oleh rotasi blok. Di domain Carson, blok dan sesar sinistral dominan 

berarah timur-timur laut mengakomodasi geser dextral. Sesar dominan timur-timur laut dari domain 

Carson adalah bagian dari sabuk yang lebih luas dari struktur dominan timur-timur laut yang terdiri 

dari zona struktural Humboldt (ZSH) yang meluas di sebagian besar Nevada utara dan Idaho selatan. 

Struktur dengan orientasi ini kemungkinan mengikuti kelemahan kerak utama yang sudah ada 

sebelumnya dan hampir ortogonal ke sabuk geser dextral berarah barat laut. Sesar geser dekstral 

sepanjang Walker Lane mengalami penurunan dibagian utara Carson sink. Walker lane berkurang 

secara progresif ke barat laut di wilayah ini, dan geser dekstral dipindahkan ke ekstensi berarah barat 

laut pada rangkaiaan patahan normal yang berarah utara-timur laut (Faulds dan Henry, 2008).  

 

Gambar 2.1 Geologi Struktur Carson Sink (Faulds et al., 2014). Panah hitam menunjukkan arah 

ekstensional; kotak hitam adalah lapangan panasbumi Soda Lake;warna biru tua merupakan Zona 

Struktural Humboldt. Sesar normal dominan di wilayah Basin and Range berarah dari utara-timur 

laut ke utara ortogonal terhadap arah ekstensional. (Faulds dan Henry, 2008) 
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2.2 Cekungan Carson Sink 

Cekungan Carson Sink berada tepat di timur laut wilayah Carson di utara Walker Lane. Batas-

batas bagian barat laut dan timur cekungan terdapat pegunungan berarah utara-timur laut hingga 

timur-timur laut yang dibatasi oleh Cekungan utama dan Range patahan normal (Pegunungan Hot 

Springs, West Humboldt Range, Stillwater Range, dan Pegunungan Bunejug) yang mengelilingi 

sebelah barat daya dan tenggara dari cekungan Carson Sink. Kerangka stratigrafi di sekitar cekungan 

Carson Sink didominasi oleh: 

1) Bagian tengah Suite vulkanik berumur Miosen hingga Pliosen awal yang terdiri dari aliran 

mafik, felsik hingga menengah tufa dan kubah, dan batuan sedimen interbedded yang lebih 

kecil. 

2) Tufa aliran abu oligosen paleovalley yang diisi secara lokal diukir di basement Mesozoikum 

dan 

3) Basement Mesozoikum, terdiri dari intrusi granit Kapur dan Jurassic, mafik Jurassic (gabro ke 

diorit) intrusi kompleks, dan batuan metamorf Trias hingga Jurassic. 

Metamorf Trias berbeda hingga awal Jurassic basement terlihat di area Carson Sink yang lebih 

besar:  

1) Shallow marine shelf terrane timur dan timur laut cekungan ,  

2) Sebuah terrane deep marine di tepi utara dan barat laut cekungan, dan  

3) Busur terrane magmatik ke selatan dan barat daya. Batuan Trias dan awal Jurassic disusupi 

oleh pluton granit, stok, dan tanggul yang terkait dengan Sierra Nevada batholith di akhir 

Jurassic dan Cretaceous. 

 

Gambar 2.2 Geologi regional Carson Sink. Sesar regional aktif utama berwarna merah. Garis 

putus-putus biru merupakan lekukan oroklinal di tepi timur wilayah Carson yang diarsir dengan 

warna biru  (Faulds dan Perkins, 2007; Faulds dan Henry, 2008). Lapangan panasbumi yang 

berproduksi diberi label dan ditandai dengan kotak hitam; BM, Bunejug Mountains; DCM, Dead 

Camel Mountains; LM, Lahontan Mountains; RM, Rainbow Mountains; TM, Terrill Mountains. 
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Cekungan Carson Sink merupakan cekungan komposit berarah utara-timur laut yang meluas 

di bagian barat daya (~ 55 km) dan menyempit menjadi ~ 15 km di ujung timur lautnya. Sepertiga 

bagian selatan cekungan Carson sink disebut sebagai Lembah Lahontan yang mencakup bagian 

Carson yang beririgasi Gurun. Dalam studi ini, kami diterapkan istilah Carson Sink untuk seluruh 

wilayah cekungan komposit, termasuk Lembah Lahontan. Data gravitasi menunjukkan bahwa 

Carson Sink terdiri dari beberapa sub-basin yang miring ke timur dan barat yang dipisahkan oleh 

beberapa zona akomodasi antara sub-basin dengan kemiringanyang berlawanan (Faulds et al., 2015, 

2016). 

2.3 Geologi Struktur – Lapangan Panas Bumi Soda Lake 

Lapangan panas bumi Soda Lake berada di bagian tengah-barat cekungan Carson Sink, 

puluhan kilometer dari patahan normal utama  dan  25 km ke timur dari batas timur laut Walker Lane. 

Semua Walker Lane yang diidentifikasi sebagai struktur terletak di sebelah barat lapangan 

panasbumi. Namun, kelurusan yang berarah barat laut diidentifikasi sebagai zona sesar dalam 

pemetaan regional melewati Upsal Hogback, ~ 9,5 km ke timur laut lapangan panas bumi. Zona sesar 

barat laut yang memiliki sesar-sesar strike-slip yang berkaitan dengan Walker Lane kemungkinan 

meluas di bawah isi cekungan di sebelah timur yang sudah stabil di batas timur laut dari Walker 

Lane. Namun, tidak ada identifikasi struktur dominan barat laut di lapangan panasbumi Soda Lake. 

Survei geofisika dan geodesi regional, serta semua data menunjukkan bahwa lapangan panasbumi 

Soda Lake terletak dalam graben selebar kurang lebih 3 km yang berasal dari strike normal fault 

utara ke utara-timur laut (Echols et al., 2011; Benoit, 2016). Arah ekstensional di Carson Sink bagian 

selatan terletak di barat-barat laut dan mengakibatkanterjadinya slip-slip pada sesar dominan di timur 

laut dan utara-timur laut, seperti yang terjadi di seluruh wilayah Basin and Range di barat laut.(Kent, 

2013). 

Selain itu, lapangan panasbumi Soda Lake terletak pada garis garis tren utara-timur laut. 

Kelurusan tersebut berasal dari kerucut tufa basaltik Upsal Hogback, kompleks vulkanik Soda Lake 

dan indikasi permukaan bersejarah aktivitas panas bumi di dekat lapangan panasbumi. Ujung garis 

barat daya ditentukan oleh kompleks vulkanik Soda Lake, kerucut piroklastik selebar 3-4 km berisi 

dua kawah yang terisi air, Soda Lake Besar dan Soda Lake Kecil (Gambar 2.3.A). Lithologi Soda 

Lake terdiri dari lapili berlapis, sedimen, dan bom trachybasaltic yang tersebar serta tegakan kurang 

lebih 30 m di atas playa sekitarnya. Material yang paling muda merupakan letusan di maar Soda 

Lake diperkirakan ~ 6000 ka (Russell, 1885; Cousens et al., 2012). Ujung timur laut dari kelurusan 

ditentukan oleh Upsal Hogback, struktur berarah utara-timur laut yang terdiri dari empat atau lebih 

kerucut tufa yang terkikis yang terdiri dari lapili basaltik berlapis dan tufa abu (Gambar 2.3.A). Setiap 

kerucut tufa memiliki lebar ~ 1 km, dan tegakan tertinggi ~ 10 m di atas permukaan. Sebuah lapisan 

tephra basal di sedimen danau terdekat bertanggal pada ca. 25 ka yang merupakan usia kompleks 

kerucut tuf (Cousens et al., 2012; Anderson, 2014). Bagian tengah kelurusan didefinisikan sebagai 

(sekarang punah) fumarol dan sumur air panas dangkal di sisi barat laut lapangan panasbumi Soda 

Lake (Morrison, 1964; Garside dan Schilling, 1979; Benoit, 2016). Sumur panas dan fumarol 

merupakan satu-satunya indicator aktivitas panas bumi yang bersejarah di area lapangan panasbumi 

Soda Lake. 

Dua pusat vulkanik Kuarter di dekatnya menunjukkan adanya magmatik sumber panas yang 

mendorong anomali termal Soda Lake. Namun, basalt dari Upsal Hogback dan Soda Lake masih 

berumur muda. Kedua pusat vulkanik tersebut tidak menunjukkan bukti geokimia (Fultz et al., 1984; 

Anderson, 2014), Survei geofisika memberikan indikasi tidak ada ruang magma kerak di bawah 
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kedua pusat vulkanik tersebut. Bukti menunjukkan bahwa lapangan panasbumi Soda Lake berada di 

proksimal sesar intra-basinal dan sirkulasi cairan di lapangan panasbumi ini dikontrol secara 

struktural, tanpa magmatik komponen, seperti halnya sebagian besar aktivitas panasbumi di wilayah 

ini (Blackwell, 1983; Faulds dkk., 2004, 2010; Hinz dkk., 2016). 

 

 

Gambar 2.3 A) Gologi Struktur lapangan panasbumi Soda Lake. Lapangan panasbumi Soda Lake 

ditunjukkan dengan garis kotak berwarna biru tua; lapangan panasbumi yang berproduksi 

dilambangkan dengan kotak hitam; sumur dalam diindikasikan sebagai berikut: merah untuk sumur 

produksi, aqua untuk sumur injeksi, dan hitam untuk sumur yang tidak aktif. B). Gambar lapangan 

panasbumi Soda Lake yang diperbesar; sumur aktif diberi label dengan nomor Kettleman. C)  

perbesaran sumur dalam yang  diberi label dengan nomor Kettleman. (Olmsted, 1977). 
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2.4 Kerangka Stratigrafi 

Beberapa kumpulan kerangka stratigrafi di Lapangan panasbumi Soda Lake dibagi menjadi 

dua:  

1) isi cekungan tidak terkonsolidasi yang terdiri dari sedimen klastik dan lakustrin, dengan lava 

dan tufa yang diselingi secara lokal, dan  

2) Batuan dasar Miosen, tersusun atas batuan vulkanik dan batuan sedimen. Basin tidak 

terkonsolidasi tebal lebih dari 1000 m di lapangan Soda Lake 

Sedangkan untuk kerangka stratigrafi detail pada lapangan panasbumi Soda Lake dibagi 

menjadi: 

a. Isi cekungan bagian atas (Qal) dikedalaman (0-400 m) 

Beberapa ratus meter bagian atas cekungan diisi oleh kerikil hingga lumpur sedimen di 

dekat permukaan. Bagian atas cekungan yang terletak dikedalaman 400 m mengandung 

mineral kuarsa> feldspar >> mika + litik. Ukuran butir berkisar dari lempung sampai batu 

besar, tetapi dominan berukuran lumpur sampai kerikil 

b. Isi cekungan yang berasal dari vulkanik dan tuf lapili kristal litik (Tlat) dikedalaman  (>275-

620 m). 

Sedimen pengisi cekungan bagian bawah 'horison batulumpur' didominasi oleh batuan 

berukuran pasir hingga kerikil, tetapi dikedalaman yang bertambah,  populasi butir semakin 

bersumber dari vulkanik, terutama di bawah lapisan epiklastik tipis di sisi timur lapangan 

panasbumi Soda Lake. Pasir detrital dan gradasi kerikil menjadi tuf litik kristal lapili di bagian 

tengah lapangan panasbumi berada dikedalaman 390 – 500 m. Tuf berfragmen ini didominasi 

oleh batuan berukuran pasir ejecta dan berkorelasi dengan unit "greywacke"(Sibbett, 1979).  

c. Isi cekungan bagian dalam (QTlac) dikedalaman (~620-~950 m) 

Sedimen yang didominasi kerikil dan pasir menutupi tuf abu lapili bagian atas Sedimen 

yang didominasi lanau dan lumpur bersinggungan dengan bagian bawah tufa. Sedimen pengisi 

cekungan tuf Tlat didominasi lanau dan lumpur hingga kontak batuan dasar, dan membentuk 

interval kaya-lumpur, unit QTlac memiliki ketebalan ~300-400 m yang terdiri dari >80% 

tufaan dan lumpur. Bagian bawah unit adalah disisipi oleh dua hingga tiga lapisan felsik 

hingga intermediet setebal 15-25 m.  (Faulds et al., 2010, 2012).  

d. Trachyandesite (Tta) dikedalaman ~450–650 m 

Unit pengisi cekungan dalam disispi oleh batuan vulkanik Pliosen berbutir halus. Unit 

ini ditandai dengan mineral mikrolit plagioklas halus. 

e. Batuan Dasar Miosen dikedalaman lebi ~1000 m)  

Batuan paling atas di Miosen bagian vulkanik di dasar cekungan lapangan panasbumi 

Soda Lake dikloritisasi trachyandesite ke aliran andesit basaltik, diselingi oleh tuff dengan 

ketebalan ~20 hingga 180 m), batuan vulkanik felsik, batuan sedimen klastik dan batu kapur. 

Lava mafik dan aliran breksi (atau tuf fragmen kasar) tidak dapat dibedakan dalam stek, tetapi 

batuan ekstrusif mafik secara keseluruhan mencapai lebih dari dua pertiga bagian Miosen. 

Tidak ada analisis geokimia di lava Miosen, tetapi secara petrografi mirip dengan Pliosen 

dibagian atas trachyandesite dan lava andesit basaltik dengan usia yang sama tersingkap di 

Hot Springs Mountains ke arah barat laut (Faulds et al., 2011b, 2012, 2017). Dikes dan tufa 

yang sedikit lebih muda tidak dapat dikesampingkan dalam sampel stek. Dua cakrawala 

penanda kaya batuan sedimen menandai bagian vulkanik Miosen. Penyadapan sumur 

menunjukkan bahwa keduanya  cukup tebal di dekat dan di bagian tengah lapangan panasbumi 



 

Universitas Pertamina - 10 

 

Soda Lake, dan menipis  ke arah barat laut dan timur. Kedua unit penanda tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

1) Penanda lantai cekungan urutan I (Toil dan Tbai)  dikedalaman ~120 hingga 200 m. 

Penanda lantai cekungan urutan 1 berada dibagian atas batuan dasar  miosen yang 

memiliki tebal ~1 km. Penanada lantai cekungan urutan 1 terdiri dari aliran mafik yang 

sangat plagfirik (kaya plagioklas) berbutir sedang, batulempung berlanau berlapis sampai 

batupasir berbutir halus. 

2) Penanda lantai cekungan urutan II (Tseds),  terdapat lima sumur di lapangan pansabumi  

Soda Lake yang lebih dalam memotong Tsed dibagian vulkanik miosen. Tsed terletak 

dikedalaman ~1575 hingga 1775 m di bagian tengah sumur, kedalaman 1725 hingga 1925 

m di sumur bagian timur, dan dikedalaman ~1400 m terdiri dari: 

a) Felsic tuff tipis (tebal 30-60 m), dan  

b) Batulempung dan batupasir indurasi. 

f. Batugamping (Tls) – Tipis (≤10 m)  

Lapisan batugamping berbintik-bintik terlihat di 5 sumur di lapangan panasbumi Soda 

Lake. Lapisan batugamping tersebar di seluruh mafik Tmb2 unit vulkanik, dan memiliki 

ketebalan  0-200 m dibawah Toil dan Tbai. Lapisan batugamping dalam satuan Tmb2 

memungkinkan berkorelasi dengan satuan serupa di Pegunungan Hot Spring (Faulds, et al., 

2010b; 2011).  

g. Tanggul Felsic/Intermediate (Td) 

Pemotongan dari unit ini adalah tangray pucat menjadi putih 'susu', silisifikasi atau 

perubahan tanah liat, dan mengandung kuarsa dan feldspar peninggalan fenokris. Sebagian 

dasit muncul dalam potongan di sumur lain di lapangan panasbumi Soda Lake, tetapi tidak ada 

unit dasit horizontal ke subhorizontal yang dapat dilacak di antara sumur. Berdasarkan pada 

log litologi awal sumur 77-29 (Sibbett, 1979), sebuah tanggul dasit mungkin menembus 

sedimen pengisi cekungan yang tidak terkonsolidasi, tetapi tidak memotong Soda Lake 5,1 

Ma trachyandesit. Kemunculan dasit yang berbintik-bintik diinterpretasikan sebagai tanggul 

yang menerobos secara curam dan berumur Miosen Akhir. Batuan vulkanik tersier di lapangan 

panasbumi Soda Lake tampaknya sebagian besar berada di tengah Miosen atau lebih muda 

dan berkorelasi dengan aliran di Pemandian Air Panas bagian selatan (misalnya, Faulds et al., 

2011b). 

h. Basement Mesozoikum (Kg dan TrJals)  

Batuan basement Mesozoikum ditembus di tiga sumur di lapangan panasbumi Soda 

Lake. Pillit dan metasandstone berpotongan di dua sumur yang lebih utara, 81-33 dan 41B-33. 

81-33 mencapai abu-abu gelap, mengandung karbon hingga filit grafit ~2215 m di bawah 

permukaan. Filit dan batupasir berpotongan di sumur 41B-33 (2interval total ~120 m) dimulai 

pada kedalaman ~2225 m. Sumur 84-33 berpotongan sedang, granodiorit terkloritisasi pada 

kedalaman 2167 m. Granodiorit belum diberi tanggal tetapi dianggap Mesozoikum, karena 

teksturnya mirip dengan granit Kapur-Jurassic.  
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Gambar 2.4 Kerangka Stratigrafi Lapangan Panasbumi Soda Lake (McLachlan, 2018) 

2.5 Teori Dasar Metode Gaya Berat 

Metode gayaberat merupakan salah satu metode geofisika yang didasari hukum gravitasi 

Newton (2.1). Metode gravitasi merupakan metode untuk mengukur percepatan gravitasi yang 

dipengaruhi oleh variasi densitas dari sumber dalam dan dangkal secara lateral. Hasil pengukurannya 

merupakan percepatan gayaberat yang masih dipengaruhi oleh macam-macam factor sehingga perlu 

dilakukan pengolahan untuk menghilangkan pengaruh di luar pengaruh geologi, seperti pengaruh 

pasang – surut air laut, elevasi titik ukur, dan lain-lain, hingga didapatkan Anomali Bouguer. Gaya 

gravitasi erat hubungannya dengan hokum newton, dimana gaya gravitasi terjadi karena adanya dua 

buah partikel dengan masa tertentu yang terpisahkan dengan jarak tertentu yang biasa disebut hukum 

Newton pertama, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

F = 𝐺
𝑀 𝑚

𝑟2          (2.1) 

Keterangan: 

G  = Konstanta gravitasi (6.6732 x 10-11 N-m2/kg2 =  6.67408 x 10-11 m3·kg-1·s-2) 

M, m   = Massa bumi dan benda (kg) 

r   = Jarak antar pusat massa kedua benda (m) 
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F  = Gaya Tarik antara dua benda (N) 

g  = percepatan gravitasi (m/s2) 

Hubungan antara gaya gravitasi dan percepatan gravitasi dihubungkan dengan hukum kedua 

Newton hukum kedua newton menyatakan bahwa gaya gravitasi merupakan perkalian percepatan 

gravitasi dengan masa benda. Namun, gaya gravitasi bumi tidak dapat diukur secara langsung dari 

massa, sehingga untuk mendapatkan nilai gaya gravitasi tersebut perlu didekati dari percepatan 

massa yang jatuh dan dianggap sebagai respon dari medan gravitasi. Untuk membahas tentang 

keterkaitan akselerasi dengan gaya gravitasi dari masa pada medan gravitasi yang mengalami jatuh 

bebas disebut hokum kedua Newton yang dapat dirumuskan sebagai berikut.  

g =
𝐹

𝑚
, 𝑔 = 𝐺

𝑀 

𝑟2         (2.2) 

Apabila massa diganti menjadi perkalian volume dan densitas, maka nilai percepatan gravitasi 

akan sebanding dengan nilai densitas. Nilai percepatan gravitasi observasi yang berbeda dengan nilai 

percepatan gravitasi teoritis dari suatu model teoritis bumi akan menghasilkan anomali gravitasi 

(Blakely, 1996). Nilai anomali yang didapatkan pada hasil akhir pemrosesan data gravitasi 

merupakan anomali Bouguer yang hanya dipengaruhi oleh fitur geologi. Anomali Bouguer 

mencerminkan nilai densitas batuan yang ada di bawah permukaan, batuan dengan densitas tinggi 

akan menunjukkan nilai anomaly percepatan gravitasi yang tinggi, begitu pula sebaliknya (Reynolds, 

1997). Nilai anomali Bouguer merupakan anomali gabungan dari sumber dalam atau anomali 

regional dan anomali dangkal atau anomali residual.  

2.6 Pengolahan Data Gravitasi Project Carson Sink 

Pemrosesan dasar pembacaan gravimeter untuk menghitung Bouguer Anomaly dilakukan 

menggunakan software Gravity and Terrain Correction versi 7.1 untuk Oasis Montaj oleh Geosoft 

LTD. dari Toronto, Kanada. Gravitasi yang diamati adalah percepatan gravitasi, dalam miligal yang 

ditentukan dengan pengukuran relatif yang dibuat dalam lingkaran dari dasar gravitasi setelah 

pembacaan meter telah dikoreksi untuk tinggi instrumen, faktor skala instrumen, drift instrumen dan 

pasang surut bumi. Penyimpangan instrumen jangka panjang adalah tingkat di mana setiap instrumen 

tertentu akumulasi kesalahan karena faktor instrumen seperti getaran, perubahan tegangan baterai, 

dan relaksasi elastis, antara lain. Ini diminimalkan dengan teknik yang tepat, dan pemanasan 

instrumen. Pasang surut bumi menyebabkan variasi gravitasi yang diamati untuk land base survey 

hingga sekitar 0,03 miligal per jam (Seigel, 1995). Koreksi dihitung dengan menggunakan pra-tabel 

pasang surut teoritis terprogram yang merupakan bagian dari perangkat lunak pengurangan gravitasi 

Geosoft™. Gravitasi yang diamati adalah fungsi dari posisi (lintang dan ketinggian geografis) dan 

variasi densitas material bawah permukaan. Serangkaian pengurangan dilakukan untuk menghapus 

variasi gravitasi yang disebabkan oleh posisi sehingga variasi gravitasi yang disebabkan oleh bawah 

permukaan distribusi kepadatan tetap. Koreksi lintang harus dilakukan pada pengukuran gravitasi 

yang diamati karena bumi tidak bulat, tetapi memiliki radius yang sedikit lebih besar di ekuator (gaya 

sentrifugal)(Seigel, 1994). Koreksi lintang dihitung untuk Internasional Ellipsoid tahun 1984 

(Asosiasi Internasional Geodesi, 1984). 

𝑔𝑡 = 978032.67714[(1 + 0.00193185138639𝑠𝑖𝑛2(𝑙)√(1 − 0.00669437999013𝑠𝑖𝑛2(𝑙)]

           (2.3) 

Keterangan: 

𝑔𝑡  = gravitasi secara teori (mGal) atau koreksi lintang 

𝑙   = lokasi lintang 
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Koreksi elevasi memiliki dua bagian yaitu koreksi udara bebas dan Bouguer koreksi. Koreksi 

udara bebas mengkompensasi variasi gravitasi bumi lapangan dengan jarak yang jauh dari pusat 

bumi. Perkiraan dan sering digunakan koreksi adalah -0,308596 miligal per meter di atas ellipsoid. 

Dalam praktiknya ini biasanya direferensikan ke Geoid karena fakta bahwa sampai saat ini teknologi 

GPS, ketinggian diturunkan dengan leveling, yang menurut sifatnya, dirujuk ke Geoid. Koreksi udara 

bebas (Heiskanen dan Mortiz, 1967) dihitung dalam Geosoft Montaj program dengan menggunakan 

rumus berikut: 

𝑔𝑓𝑎 = 𝑔𝑎 − 𝑔𝑙 + (0.308767763 − 0.000439834(𝑠𝑖𝑛2(𝑙)) − 0.000000072124602 × 

           ℎ𝑠) × ℎ𝑠         (2.4) 

Keterangan: 

𝑔𝑓𝑎 = free air anomaly (mGal) 

𝑔𝑎 = gravitasi observasi 

𝑔𝑙  = koreksi lintang 

ℎ𝑠 = elevasi (m) 

𝑙  = lokasi lintang 

Koreksi Bouguer mengkompensasi massa material yang terletak di antara elevasi stasiun dan 

Geoid (permukaan laut rata-rata). Koreksi Bouguer dihitung pada dasar gaya tarik gravitasi pelat 

horizontal yang luasnya tak terhingga yang ketebalannya sama dengan perbedaan elevasi antara 

stasiun tujuan dan permukaan laut rata-rata: 

𝑔𝑏𝑎 = 𝑔𝑓𝑎 − 0.0419088 × [𝜌ℎ𝑠]       (2.5) 

Keterangan: 

𝑔𝑏𝑎 = simple Bouguer Anomali (mGal) 

𝑔𝑓𝑎 = free air anomaly (mGal) 

𝜌   = densitas batuan 

Koreksi Bouguer digunakan untuk mengoreksi fakta bahwa massa batuan antara Geoid dan 

elevasi stasiun adalah cangkang bola, sebagai lawan dari horizontal tak terbatas lempeng. Koreksi 

yang digunakan oleh Zonge International didasarkan pada rumus yang diberikan oleh LaFehr (1991). 

Koreksi Bouguer diterapkan pada Simple Bouguer dan Complete Bougeur Anomali. Koreksi 

Bouguer disajikan dalam file fakta utama untuk pengurangan kepadatan 2,67 gm/cc. Anomali 

Bouguer Lengkap mencakup koreksi yang ditemukan di Simple Anomali Bouguer, serta koreksi 

untuk pengaruh topografi di sekitarnya. Koreksi untuk efek gravitasi dari elevasi variabel Medan gtc 

dibuat dari kombinasi pengukuran operator dan data elevasi digital. Pengukuran kemiringan adalah 

dibuat dengan inclinometer hingga radius 10 meter dari stasiun. Koreksi medan untuk topografi dari 

10 meter hingga radius 167 kilometer menggunakan Dataset Ketinggian Nasional (NED) 1 Arc Data 

medan digital kedua.  
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Anomali gravitasi Bouguer yang sederhana dan lengkap dihitung untuk multiple densitas 

reduksi, termasuk namun tidak terbatas pada 2.00, 2.30, 2.50, 2.67 gm/cc berikut. Kepadatan reduksi 

berganda memberikan opsi masa depan untuk membandingkan dan memilih yang paling banyak 

kepadatan yang sesuai untuk subarea studi tertentu. Standar publikasi untuk studi regional adalah 

2,67 gram/cc; tetapi di wilayah studi tertentu, pemilihan kepadatan yang dioptimalkan secara lokal 

biasanya mengurangi over-print topografi pada anomali gravitasi yang lebih dalam dan karenanya 

menguntungkan. Pilihannya sebagian subjektif. Secara teknis, densitas reduksi ini harus sesuai 

dengan bulk volume relief yang membentuk sedimen atau batuan yang terletak di atas bidang 

horizontal yang ditetapkan pada elevasi permukaan terendah di area studi tertentu. Efek dari 

ketidakcocokan kepadatan terlihat sebagai over-print tergantung elevasi dalam anomali CBA sekitar 

1,25 mikrogal per feet untuk setiap 0,1 gm/cm3 perbedaan kepadatan (Hinze, 1990). Kepadatan yang 

meminimalkan korelasi antara ketinggian dan pengurangan gravitasi umumnya dipilih sebagai 

pengurangan kepadatan untuk diproses lebih lanjut dan diplot. 

2.7 Spektral Analisis 

Analisis spektrum betujuan untuk mengestimasi kedalaman dari suatu anomali gayaberat. 

Analisis spektrum dilakukan dengan transformasi fourier yang bermanfaat untuk mengganti fungsi 

dari t dan s kedalam K dan F (Blakely, R. J., 1996). Dari  hasil transformasi Fourier yang didapatkan 

kemudian dibuat dalam grafik antara K (bilangan gelombang) pada sumbu x serta ln A (amplitudo) 

sebagai sumbu y. 

FFT (Fast Fourier Transform) digunakan karena pada dasarnya data geofisika berbentuk array 

yang dapat dimodelkan melalui pendekatan numerical. FFT merupakan model spektrum yang secara 

akurat mempresentasikan data sebagai hasil penjumlahan dari seri cosinus dan sinus pada urutan 

terbatas dari panjang gelombang diskrit yang seragam (Hinze, Frese, & Saad, 2013). Pada dasarnya 

kedalaman lapisan yang memiliki tingkat kepadatan berbeda dapat diprediksi menggunakan teknik 

faktorisasi spektral (Spector dan Grant, 1970). Adapun didasari dari penelitian Sato & Untung (1978) 

dan Shafie, Hamzah, Samsudin, & Ibrahim (2016), penurunan rumus untuk mendapatkan nilai yang 

diperlukan dalam membuat kurva power spectrum (ln A dan bilangan gelombang) yaitu dilakukan 

dengan melakukan perhitungan FFT pada data yang diinginkan sehingga didapatkan nilai an dan bn, 

sebagai berikut: 

∆𝑔(𝑥𝑖) = ∑ (𝑎𝑛 cos
𝑛𝜋𝑥𝑖

𝐿
+ 𝑏𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥𝑖

𝐿
)

𝑁

𝑛=0
     (2.6) 

Berdasarkan persamaan diatas kemudian diturunkan dengan menggunakan persamaan least 

square: 

𝑎𝑛 =
2

𝑘
∑ ∆𝑔𝑘(𝑥𝑖)𝑐𝑜𝑠𝑛𝜋 (

2𝑘

𝐾
− 1)

𝑘

𝑘=0
      (2.7) 

𝑏𝑛 =
2

𝑘
∑ ∆𝑔𝑘(𝑥𝑖)𝑠𝑖𝑛𝑛𝜋 (

2𝑘

𝐾
− 1)

𝑘

𝑘=0
      (2.8) 

Selanjutnya, persamaan an (cosinus) dan bn (sinus) digabung untuk menghasilkan log dari 

power spectrum (An ): 

log 𝐴𝑛 = log(𝑎𝑛
2 + 𝑏𝑛

2)        (2.9) 

𝐴𝑛 = (𝑎𝑛
2 + 𝑏𝑛

2)        (2.10) 

Lebih lanjut, informasi frekuensi dari medan anomali densitas yang memiliki kandungan 

batuan yang berbeda-beda disepanjang profil, dapat dituliskan sebagai berikut: 
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∆𝑔(𝜔) = 2𝜋𝐺∆𝜌(𝜔)𝑒−𝜔𝑑       (2.11) 

Apabila nilai densitas random dan tidak sepadan dengan nilai gravitasi, maka respon 

frekuensinya ( ) , serta power spectrumnya dapat dihitung sebagai berikut: 

𝐴𝑛 = 𝐶𝑒−2𝜔|𝑑|          (2.12) 

Untuk mendapatkan nilai kedalaman  yaitu dihubungakan dengan energy sebelumnya. 

log A = log 𝐶 − 2𝜔|𝑑|        (2.13) 

|𝑑| = −
1

4𝜋
(

log 𝐴1−log 𝐴2

𝑘1−𝑘2
)        (2.14) 

Untuk menginterpretasi suatu kedalaman dari metode analissis spectral yaitu dengan plot nilai 

energy gelombang terhadap bilangan gelombang. Kurva plot tersebut akan menghasilkan beberapa 

trend nilai yang kemudian dapat ditentukan titik cutoff-nya. Nilai cut-off tersebut yang akan dihitung 

untuk mendapatkan kedalaman suatu anomaly. Dari nilai cut off tersebut pula dapat diekstrak untuk 

menghasilkan peta anomali regional dan residual. 

 

Gambar 2.5 Kurva hubungan energi gelombang (ln A) terhadap bilangan gelombang (k) (Blakely, 

1996) 

2.8 Numerical Derivative 

Turunan nilai potensial dari data gravitasi dilakukan baik secara lateral maupun vertical. 

Turunana dari data graviatsi mampu mendeteksi batas tepian suatu sumber anomaly. Berdasarkan 

gambar 2.6. terlihat bahawa tepian sumber anomaly berhubungan dengan maksimum FHD. Sehingga 

metode FHD ini cukup efektif untuk menentukan bats diskontinuitas dari suatu sumber anomaly. 

(Cordell 1979). 

 

Gambar 2.6 Respon grafik anomali gravitasi terhadap FHD, FVD dan SVD ketika terdapat suatu 

struktur dibawah permukaan (Hinze, Frese, & Saad, 2013) 
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Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan HGM (Horizontal Gradient Magnitude), 

sehingga Untuk menghitung nilai HGM dapat menggunakan persamaan sebagai berikut (Cordell, L., 

Grauch, V. J. S., 1985): 

𝑓(𝑥, 𝑦) = √(
𝜕𝑔

𝜕𝑥
)

2
+ (

𝜕𝑔

𝜕𝑦
)

2
       (2.15) 

Turunan pertama dalam persaman HGM dilakukan dalam finite 

differences yang diperoleh dari grid data digital sehingga persamaan nya di turunkan sebagai berikut: 

𝜕𝑔

𝜕𝑥
≈

𝑔(𝑖+1,𝑗)−𝑔(𝑖−1,𝑗)

2∆𝑥
 ,

𝜕𝑔

𝜕𝑦
≈

𝑔(𝑖+1,𝑗)−𝑔(𝑖−1,𝑗)

2∆𝑥
     (2.16) 

Dikarenakan pada penelitian kali ini grid atau spasi dari x dan y berbeda, maka digunakan metode 

transformasi fourier. Selain itu turunan horizontal juga mudah dilakukan di domain Fourier. Menurut 

teorema diferensiasi, turunan horizontal dari ϕ(x,y) dapat dirumuskan 

 

Oleh karena itu (𝑖𝑘𝑥)𝑛  dan (𝑖𝑘𝑦)𝑛 adalah filter yang mengubah fungsi yang diukur pada 

permukaan horizontal menjadi turunan orde-n terhadap x atau y, masing-masing. Jika (ϕ) adalah 

potensial, maka memiliki kemampuan untuk menghitung gradien vertikal. Memang, turunan vertikal 

kedua adalah konsekuensi langsung dari Persamaan Laplace, karena jika ϕ adalah potensial, 

maka∇2𝜙 = 0 dan 

 

Jika ϕ diukur pada permukaan horizontal, maka persamaan Laplace dapat ditransformasikan 

ke domain Fourier dengan bantuan persamaan (17) dan (18), yaitu, 

 

Oleh karena itu, turunan vertikal kedua dari medan potensial yang diukur pada suatu 

permukaan horizontal dibingkai sebagai tiga step operasi penyaringan: transformasi fourier medan 

potensial, kalikan dengan |k|2, dan invers Fourier transform. Turunan vertikal kedua adalah teknik 

interpretasi awal karena membantu untuk menyelesaikan dan menonjolkan sumber-sumber yang 

dangkal. Untuk melihat mengapa ini harus menjadi kasus, pertimbangkan dua monopole yang 

diamati di titik P, satu di kedalaman dangkal d1 dan yang lainnya pada kedalaman yang lebih dalam 

d2. Medan masing-masing monopole adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ke P. Oleh 

karena itu, saat P bergerak menuju monopole, medan karena monopole dangkal akan meningkat lebih 

cepat daripada medan monopole dalam. Demikian pula, turunan vertikal kedua menonjolkan dan 

membantu menyelesaikan tepi sumber magnet atau gravitasi.  

 

  

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 
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Sifat-sifat turunan vertikal kedua ini juga mengikuti dari persamaan (20) : Mengalikan medan 

potensial dengan |k|2 akan menguatkan komponen panjang gelombang pendek dari medan dengan 

menghilangkan komponen panjang gelombang panjang.  Turunan vertikal kedua adalah konsekuensi 

langsung dari perasamaan Laplace's. Turunan vertikal dari urutan apa pun dapat diperoleh dari suatu 

medan potensial. Ini mengikuti dari diskusi sebelumnya tentang kelanjutan ke atas. Menggunakan 

konvensi biasa bahwa z meningkat ke bawah dan bahwa ∆z > 0, turunan vertikal orde pertama 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

dan transformasi ke domain Fourier menghasilkan 

 

Selain itu turunan vertical kedua juga dapat digunakan untuk memvalidasikan adanya sebuah 

strukur cekungan/ intrusi. Gambar 2.7. merupakan garfik profil yang menjelaskan hubungan kurva 

CBA dan SVD terhadap struktur yang ada dibawah permukaan. Gambar A menjelaskan bahwa 

turunan nilai CBA akan berhubungan dengan kenaikan nilai SVD, hal tersebut menujukkan bahwa 

dibawah permukaan terdapat suatu struktur. Sedangkan pada Gambar B menjelaskan bahwa apabila 

nilai SVDmax > SVDmin menunjukkan bahwa terdapat struktur berupa cekungan dibawah 

permukaan, serta pada gambar C terlihat bahwa apabila nilai SVDmax< SVDmin maka menunjukkan 

bahwa dibawah permukaan perdapat struktur berupa intrusi. 

 

Gambar 2.7 Respon agarfik CBA dan SVD pada struktur cekungan dan intrusi (Bott,1962) 

Untuk memperjelas hubungan nilai SVDmax dan SVD min dapat dilihat pada perbandingan 

nilai SVD dibawah ini, Bott (1962): 

|SVD𝑚𝑎𝑘𝑠| > |SVD𝑚𝑖𝑛| menunjukkan adanya struktur cekungan. 

|SVD𝑚𝑎𝑘𝑠| < |SVD𝑚𝑖𝑛| menunjukkan adanya struktur intrusi. 

  

(2.21) 

(2.22) 
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2.9 Sistem Panas Bumi Non-Vulkanik 

Sistem panas bumi non vulkanik merupakan sistem panas bumi yang tidak berkaitan dengan 

aktifitas vulkanik. 

Sistem panas bumi non-vulkanik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Terdapat pada lingkungan sedimen, plutonik, dan metamorf 

2. Berhubungan dengan proses tektonik 

3. Secara umum manifestasi panas bumi umumnya hanya dicirikan oleh pemunculan mata air 

panas 

Berikut merupakan beberapa tipe Sistem Panas Bumi Lingkungan non-Vulkanik, (Lund, 

2007): 

1. Sistem Panas Bumi Geopressure 

Sistem panas bumi geopressure merupakan system panas bumi yang pembentukannya 

berkaitan denganbagian dalam cekungan sedimen, dalam hal ini terjadi proses sedimentasi 

yang begitu cepat sehingga memungkinkan fluida-fluida yang ada ikut terperangkap oleh 

lapisan sedimen yang bersifat impermeable pada tekanan yang tinggi. System panas bumi 

geopressure biasanya terletak pada lingkungan sedimen yang cukup dangkal.  

 

 

Gambar 2.8 Sistem Panas Bumi Geopressure 

(Anderson, 1979 & Lund, 2007) 

2. Sistem Panas Bumi Cekungan Sedimen 

Sistem panas bumi cekungan sedimen merupakan system panas bumi yang terbentuk 

pada lingkungan sedimen serta berkaitan dengan pembentukan cekungan sedimen yang terisi 

secara cepat oleh sedimentasi. Sistem panas bumi cekungan sedimen memiliki sedimentasi 

yang relative tebal hinggai 3 sampai 4 km dan mengakibatkan akumulasi panas. 
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Gambar 2.9 Sistem panas bumi cekungan sedimen 

(Bebout, dkk., 1978 dalam Lund, 2007) 

3. Sistem Panas Bumi Hot Dry Rock 

Sistem panas bumi hot Dry Rock merupakan system panas bumi yang tersimpan dalam 

batuan impermeable, dimana  untuk mengekstraksi energy panas tersebut dibuat suatu sistem 

menyerupai system konvekstif. System tersebut dibuat dengan cara membuat rekahan pada 

batuan yang disertai dengan injeksi air dingin pada lapisan batuan impermeable yang 

mengandung panas. Sehingga air panas tersebut dapat terpanaskan dan digunakan sebagai 

pembangkit listrik. 

 

Gambar 2.10 Sistem Panas Bumi Hot Dry Rock (Lund, 2007) 

4. Sistem panas bumi radiogenic 

Sistem panas bumi radiogenic merupakan system panas bumi yang berkaitan dengan 

peristiwa peluruhan unsur radioaktif seperti uranium, thorium dan potassium yang dapat 

menghasilkan sumber panas. System panas bumi radiogenic biasanya terdapat didaerah 

dengan dominasi batuan granit.  
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Gambar 2.11 Sistem Panas Bumi Radiogenic (Anderson & Lund, 1979) 

5. Sistem panas bumi heat sweep 

Sistem panas bumi heat sweep merupakan system panas bumi yang berkaitan dengan 

zona sesar dan rekahan didaerah yang memiliki heat flow yang tinggi. System panas bumi ini 

biasanya terjadi pada tumbukan antar lempeng atau sesar aktif. Kerak benua yang mengalami 

deformasi merupakan sumber panas dari system panas bumi heat sweep  

 

 

Gambar 2.12 Sistem Panas Bumi Heat Sweep (Hochstein & Browne, 2000) 
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BAB III 

DATA DAN METODOLOGI 

 

3.1 Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian kali ini yaitu berupa analisis kuantitatif terhadap hasil pengolahan data 

seperti profil SVD dan pemodelan. 

3.2  Metode Pengumpulan data 

Data yang digunakan dalam penelitian kali ini merupakan data Survei gravitasi dari University 

Of Nevada Reno dari Project Carson Sink yang telah dilakukan koreksi. Data yang digunakan 

bersumber dari situs web https://gdr.openei.org/submissions/361 yang memiliki luasan area 167 

km2. Data yang digunakan merupakan data hasil pengukuran (ground) dengan interval titik 

pengukuran yaitu 400, 800, dan 1600 dengan jumlah titik pengukuran 1243 titik pengukuran. Tetapi 

data penelitian juga dilakukan integrasi dengan hasil integrasi survei, sehingga jumlah titik 

pengukuran berjumlah 2679 titik pengukuran. 

3.3  Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu Laptop dan beberapa perangkat lunak 

Seperti Microsoft Excel, Oasis Montaj, dan Microsoft Word, ArcGis, dan Geo Rose. 

3.4 Data Anomali Gaya Berat 

Data anomaly gaya berat yang diapatkan merupakan data anomaly yang sudah dilakukan 

koreksi. Utnuk membuktikan bahwa pengolahan data CBA yang dilakukan sudah benar. Maka 

penulis melakukan quality control dengan membandingkan data peta elevasi dengan data free air 

anomaly. Penggunaan peta elevasi dan peta FAA sebagai quality control dikarenakan nilai FAA 

berkaitan erat dengan nilai elevasi. Sehingga apabila pengolahan yang kita lakukan sudah benar maka 

akan menghasilkan peta elevasi yang sama dengan peta FAA. 

Berdasarkan gambar 3.1.dan gambar 3.2 terlihat bahwa pada bagian peta elevasi dengan nilai 

elevasi yang tinggi berhubungan nilai anomaly tinggi pula pada bagian peta FAA,begitu juga pada 

bagian peta elevasi dengan nilai elevasi yang rendah berhubungan dengan nilai anomaly rendah pada 

bagian peta FAA. Pada kedua peta tersebut, anomaly rendah hingga sedang cenderung berada 

dibagian tengah yang mengarah NE dari daerah penelitian. Dapat dilihat, bahwa adanya pola yang 

sama dengan elevasi meskipun sudah dilakukan koreksi efek ketinggian titik amat (reduksi udara 

bebas) tetapi masih terjadi adanya korelasi yang positif antara peta elevasi dan peta FAA. 

https://gdr.openei.org/submissions/361
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         Gambar 3.1 Peta Elevasi   Gambar 3.2 Peta Free Air Anomaly 

3.3 Metodologi Penelitian 

Adapun diagram alir pengolahan data gravitasi pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Proses Pengolahan data Gravitasi 
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Proses pengolahan pada penelitian kali ini dimulai dari data CBA (Complete Bouguer 

Anomali) dan koordinat UTM yang telah didapatkan dilakukan grid data untuk menghasilkan peta 

Complete Bouguer Anomaly (CBA). Dari data CBA yang didapatkan dilakukan proses analisis 

spectral untuk mendapatkan kedalaman dari masing-masing anomaly, serta proses pemisahan 

anomaly menggunakan metode bandpass filter untuk mendapatkan anomaly regional dan residual. 

Selain itu peta CBA juga dilakukan proses filter Numerical Derivative untuk mendapatkan Peta 

HGM (Horizontal Gradient Magnitude) dan peta SVD (Second Vertical Derivative). Dari hasil peta 

CBA dan HGM yang didapatkan, dilakukan proses liniasi untuk mengetahui struktur dominan dari 

daerah penelitian. Kemudian dari peta Anomali regional, peta anomaly residual, Peta SVD, serta 

hasil liniasi dilakukan analisis dan interpretasi dan didapatkan hasil penampang komponen system 

panas bumi dari pemodelan 2D. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Anomali Bouguer Lengkap 

 

Gambar 4.1 Peta Complete Bouguer Anomaly; titik-tiitk berwarna hitam merupakan titik 

pengukuran gravitasi; garis segitiga berwarna merah merupakan batasan area Studi Carson Sink 

Anomali Bouguer Lengkap merupakan hasil anomaly udara bebas yang telah terkoreksi 

bouguer dan medan. Densitas yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu sebesar 2.55 gr/cm3. 

Berdasarkan Gambar. Pada Peta CBA didapatkan anomali dari rentang -183.5 sampai -133.6 mGal. 

Nilai percepatan gravitasi yang didapatkan merupakan representasi dari densitas batuan yang ada di 

daerah tersebut. Nilai percepatan gravitasi yang besar akan berhubungan dengan nilai densitas yang 

besar, begitu pula dengan nilai percepatan gravitasi yang kecil akan berhubungan dengan nilai 

densitas yang kecil. Nilai anomali berharga negativ yang ditunjukkan pada peta CBA menunjukkan 

bahwa pada daerah penelitian terdapat batuan dengan kontras densitas yang rendah.  

Pada Gambar.4.1 terlihat anomali tinggi dengan harga -142 sampai -133.6 mGal terletak 

dibagian batasan tepian area Studi Carson Sink, anomali tinggi tersebut berasosiasi dengan batuan 

vulkanik yang bersifat mafik. Anomali sedang dengan harga -162.4 sampai -142 mGal menujukkan 

batas diskontinuitas, hal tersebut didukung dengan overlay terhadap struktur geologi seperti terlihat 

pada Gambar. dari Hasil overlay tersebut terlihat anomali sedang pada peta CBA berkorelasi cukup 

baik dengan struktu geologi. Sedangkan anomali rendah diperoleh dengan harga -183.5 sampai -

162.4 mgal terletak dibagian tengah daerah penelitian serta bagian luar batasan area studi Carson 

Sink dibagian Tenggara. Nilai densitas yang rendah berasosiasi dengan batuan sedimen atau batuan 

vulkanik yang bersifat felsic.  
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Pada penelitian kali ini, yang menjadi fokus utama dari penulias adalah anomali rendahan yang 

ditunjukkan oleh warna biru pada peta CBA, karena pada penelitian kali ini salah satu struktur yang 

ingin diidentifikasi adalah suatu struktur berupa cekungan. Tetapi pada peta CBA terlihat bahwa 

anomali rendah pada peta CBA terletak di bagian tengah NE dan bagian  SE.  Mengacu pada peta 

geologi regional, pada bagian tengah daerah penelitian yang ditunjukkan oleh anomali rendahan 

memiliki lithologi berupa sedimen quarter, sedangkan pada bagian sebelah SE dari daerah penelitian 

yang juga ditunjukkan oleh anomali rendahan memiliki lithology berupa sedimen kuarter dan 

vulkanik tersier. Sehingga untuk memastikan struktur yang ada dikedua bagian anomali rendah 

tersebut perlu dilakukan analisis lebih lanjut pada tahapan pengolahan lanjutan. 

 

Gambar 4.2 Overlay Peta Complete Bouguer Anomali dengan Struktur Geologi Regional; garis 

berwarna hitam merupakan struktur geologi; kotak berwarna kuning merupakan lapangan panas 

bumi 

Untuk menentukan struktur dominan dari daerah penelitian dilakukan proses liniasi dengan 

menggunakan data liniasi struktur geologi serta interpretasi data gravitasi. Proses liniasi struktur 

seperti yang terlihat pada gambar.4.3 dilakukan dengan memplot data liniasi struktur geologi yang 

telah tersedia serta proses liniasi dengan interpretasi data gravitasi. Proses liniasi dengan data 

interpretasi data gravitasi dilakukan dengan memperhatikan anomali sedang pada data gravitasi yang 

diduga sebagai zona patahan.  

Berdasarkan proses liniasi yang telah dilakukan didapatkan struktur dominan pada daerah 

penelitian. Struktur dominan tersebut dapat terlihat pada diagram rose yang ditunjukkan pada 

Gambar.4.4 dan Gambar.4.5 .Berdasarkan informasi geologi diketahui bahwa struktur yang dominan 

berararh SE-NW yang terlihat pada diagram rose struktur geologi merupakan struktur berarah barat 

laut yang disimpulkan memiliki sesar-sesar strike-slip terkait dengan Walker Lane yang mungkin 

meluas di bawah isi cekungan di sebelah timur yang sudah stabil di batas timur laut dari Walker 
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Lane. Sedangkan sesar dominan yang berarah NE-SW yang terlihat pada diagram rose struktur 

interpretasi dan diagram rose struktur geologi merupakan range patahan normal. 

 

Gambar 4.3 Peta Anomali Bouguer Lengkap; Garis berwarna putih merupakan garis struktur 

berdasarkan interpretasi data gravitasi; Garis berwarna hitas merupakan garis struktur liniasi 

   

  Gambar 4.4 Diagram rose struktur interpretasi        Gambar 4.5 Diagram rose struktur geologi 
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4.2 Spektral Analisis 

Penentuan kedalaman anomali regional dan anomali residual pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan analisis Radially Average Power Spectrum (RAPS). Pemisahan anomali 

dilakukan secara lebih spesifik dengan membagi anomali menjadi empat jenis yaitu regional, sub-

regional, residual, dan sub-residu. Hal ini dilakukan selain untuk mengestimasi estimasi yang lebih 

tepat, tetapi juga untuk mendapatkan berbagai pola anomali. Pembagian anomali juga dilakukan 

dengan mempertimbangkan kedalaman anomali dari informasi geologi. 

 

Gambar 4.6 Radial Power Spektrum dan depth estimate 

Untuk memudahkan dalam melakukan cut-off wavenumber spektrum pengolahan dilanjutkan 

dalam software Microsoft Excel. Pemilihan titik cut-off diinterpretasi berdasarkan trend data yang 

terbentuk, serta diperkuat dari prediksi kedalaman rata-rata dari kurva depth estimate pada gambar 

di atas. 

 

Gambar 4.7 Radial Average Power Spectrum pada data excel 
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Setelah mendapatkan nilai gradien dari tiap trend anomali, dilakukan kalkulasi menggunakan 

persamaan 15 untuk mendapatkan nilai kedalaman sesungguhnya (ground unit). 

Tabel 4.1 Hasil Kedalaman anomali 

 

Berdasarkan proses analisis spectral tersebut, didapatkan kedalaman dari masing-masing 

anomali. Kedalaman anomali regional merepresentasikan anomali yang terletak dikedalamn yang 

lebih dalam. Kedalaman anomali regional dengan kedalaman sekitar 5 km diinterpretasi sebagai 

kedalaman cekungan dibagian utara dari domain Carson sink atau batuan basement. Hal tersebut 

suesuai dengan informasi geologi menurut Hastings, 1979; Anderson et al., 1983; Faulds et al., 2016 

bahwa dibagian utara cekungan Carson Sink, data gravitasi dan refleksi seismik mengungkapkan 

relief yang terkubur (> 4 km). Kedalaman dari anomaly sub regional diperoleh dikedalaman sekitar 

2,2 km, kedalaman tersebut dapat diinterpretasi sebagai kedalaman cekungan yang lebih dangkal 

yang terletak disebelah selatan tengah cekungan Carson Sink atau sekitar area Lapangan Panas Bumi 

Soda Lake. Hal tersebut didukung dengan informasi geologi yang menyatakan bahwa terdapat 

cekungan dengan kedalaman < 3km dibagian selatan tengah cekungan Carson Sink. Sedangkan 

anomali residual didapatkan pada kedalaman sekitar 900 m, kedalaman tersebut dapat diinterpretasi 

sebagai kedalaman dari basin floor dari Lapangan Panas Bumi Soda lake, hal tersebut diperkuat 

dengan kerangka stratigrafi pada Gambar. Anomali residual dan sub residual juga merepresentasikan 

kedalaman anomali yang lebih dangkal seperti struktur patahan. 

4.2 Pemisahan Anomali 

Berdasarkan proses pemisahan anomali dengan menggunakan metode bandpass filter 

diperoleh anomali regional dari rentang -185 sampai -138.2 mGal. Anomali regional ini berhubungan 

dengan anomali yang memiliki kedalaman yang lebih dalam seperti batuan basement. Bagian tengah 

NE dari daerah penelitian terlihat seperti membentuk suatu cekungan, sedangkan pada bagian 

tenggara terdapat batuan basement yang mengalami penebalan. Selain itu metode bandpass filter 

juga diperoleh anomali residual. Pada gambar anomali residual didapatkan nilai anomali dari rentang 

-8.7 sampai 8.4 mGal. Anomali residual biasanya berhubungan dengan anomali yang memiliki 

kedalaman yang lebih dangkal seperti adanya struktur patahan yang ditunjukkan dengan perbedaan 

nilai densitas yang tinggi dan rendah. Tetapi pada hasil peta residual belum terlalu jelas untuk 

dilakukan suatu analisis struktur, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut.   
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Gambar 4.8 Peta Anomali Regional (kiri), Peta Anomali Residual (kanan) ; garis berwarna hitam 

merupakan struktur geologi; kotak berwarna kuning merupakan Lapangan panas bumi 

4.3 Analisis Numerik 

Berdasarkan proses filter numerical derivative dari anomaly Bouguer Lengkap, didapatkan 

haril peta Horizontal Gradient Magnitude (HGM). Peta HGM digunakan untuk memperjelas batas-

batas struktur yang berhubungan dengan nilai maksimum HGM. Gambar. merupakan overlay peta 

HGM terhadap struktur geologi. berdasarkan Gambar. nilai maksimum HGM berasosiasi cukup baik 

dengan struktur geologi. selain itu untuk menentukan struktur dominan pada daerah penelitian, 

dilakukan proses liniasi pada peta HGM. Proses liniasi dilakukan berdasarkan liniasi struktur serta 

interpretasi dari data gravitasi.  

 

Gambar 4.9 Peta Horizontal Gradient Magnitude Anomaly (HGM); Garis berwarna hitam 

merupakan struktur geologi; kotak berwarna kuning merupakan lapangan panas bumi 
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Pada Gambar 4.10 Garis berwarna putih merupakan liniasi interpretasi dari data gravitasi, 

sedangkan garis berwarna hitam merupakan liniasi dari struktur geologi. Dari proses liniasi yang 

dilakukan terhadap data gravitasi, terlihat pada Gambar. Yang merupakan diagram rose dari struktur 

interpretasi memperlihatkan terdapat struktur dominan berarah NE-SW. sedangkan dari proses liniasi 

yang dilakukan terhadap data geologi regional, terlihat pada gambar. Yang merupakan diagram rose 

dari struktur geologi regional memperlihatkan terdapat struktur dominan berarah East 

West.berdasarkan informasi geologi diketahui bahwa struktur yang dominan berararh SE-NW yang 

terlihat pada diagram rose struktur geologi merupakan struktur berarah barat laut yang disimpulkan 

memiliki sesar-sesar strike-slip terkait dengan Walker Lane yang mungkin meluas di bawah isi 

cekungan di sebelah timur yang sudah stabil di batas timur laut dari Jalur Walker. Sedangkan sesar 

dominan yang berarah NE-SW yang terlihat pada diagram rose struktur interpretasi dan diagram rose 

struktur geologi merupakan range patahan normal. 

 

Gambar 4.10 Peta Horizontal Gradient Magnitude (HGM); Garis berwarna putih merupakan garis 

struktur berdasarkan interpretasi data gravitasi; Garis berwarna hitas merupakan garis struktur 

liniasi 

          

Gambar 4.11 Diagram rose struktur interpretasi             Gambar 4.12 Diagram rose struktur geologi 
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Selain diperoleh peta Horizontal Gradient Magnitude (HGM), dari proses filter numerical 

derivative juga didapatkan hasil peta Second Vertical Derivative (SVD). Peta SVD ini biasanya 

digunakan untuk memperjelas batas-batas struktur yang berhubungan dengan nilai zero value. 

Sedangkan pada penelitian kali ini, analisis SVD dilakukan untuk mengkonfirmasi struktur cekungan 

dan intrusi yang terdapat di daerah penelitian. Untuk melakukan analisis struktur cekungan atau 

intrusi dari peta SVD, terlebih dahulu dilakukan slicing didaerah yang diduga terdapat struktur 

cekungan serta didaerah yang diduga terdapat struktur berupa intrusi. Pendugaan tersebut dapat 

terlihat pada peta CBA, area yang diduga memiliki struktur berupa cekungan serta intrusi pada peta 

CBA memperlihatkan anomaly dengan nilai percepatan gravitasi yang rendah atau anomaly yang 

ditunjukkan dengan warna biru. Pada peta CBA anomaly rendah terletak di bagian tengah timur laut 

serta bagian tenggara. Selain melihat zona rendahan pada peta CBA, untuk memastikan batas dari 

struktur cekungan dan intrusi tersebut adalah dengan melihat hasil liniasi dari peta HGM. Pada peta 

HGM, batas suatu struktur berhubungan dengan nilai maksimum HGM. Pada bagian tengah dan 

tenggara dari peta HGM memperlihatkan suatu batas dari struktur yang dapat memperkuat dugaan 

awal dari peta CBA, dimana dugaan dari kedua peta tersebut (peta CBA dan HGM) mengarah pada 

bagian tengah timur laut dan tenggara daerah penelitian. Sehingga untuk mengkonfirmasi struktur 

cekungan dan intrusi yang ada di daerah penelitian dilakukan analisis SVD yaitu dengan membuat 

slicing pada bagian tengah timur laut serta bagian tenggara dari peta SVD. Arah slicing dilakukan 

tegak lurus terhadap arah struktur yaitu mengarah NW-SE. pemilihan area slicing didasarkan pada 

area sekitar salah satu lapangan panas bumi yang ada di daerah Carson Sink, yaitu lapangan panas 

bumi Soda Lake dengan bantuan overlay dari lokasi lapangan panas bumi, serta slicing pada bagian 

yang memotong cekungan dengan integrasi dari struktur geologi dan hasil analisis HGM. Selain itu 

jg dilakukan slicing pada area yang diduga terdapat struktur berupa intrusi berdasarkan peta Geologi.  

 

Gambar 4.13 Peta Second Vertical Derivative Anomaly (SVD); Garis berwarna hitam merupakan 

struktur Geologi; Garis berwarna biru muda merupakan slicing untuk grafil proffil SVD; kotak 

berwarna kuning merupakan lapangan panas bumi 
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Gambar 4.14 A) merupakan grafik profil SVD hasil dari slicing pada bagian tengah timur laut 

daerah penelitian. Terdapat dua kurva pada profil tersebut. Kurva berwarna biru merupakan kurva 

CBA (Complete Bouguer Anomaly) sedangkan kurva berwarna orange merupakan kurva SVD 

(Second Vertical Derivative). Dari slicing yang dilakukan pada bagian timur laut daerah penelitian 

yaitu pada line 32 serta slicing pada area sekitar lapangan Panas Bumi Soda Lake yaitu pada line 30 

menunjukkan nilai dari SVD maksimum lebih besar dari SVD minimum. Pada line 32 didapatkan 

nilai SVD maksimum yaitu sebesar 3.5 x10-6 sampai 2.3 x10-5 mGal/m2, sedangkan nilai SVD 

minimum yaitu sebesar -2.2 x10-6 sampai -4 x10-6 mGal/m2.Serta pada line 30 didapatkan nilai SVD 

maksimum yaitu sebesar 4.5x10-6 sampai 5.7x10-6 mGal/m2, sedangkan nilai SVD minimum yaitu 

sebesar -3.6x10-6 sampai -3.7x10-6 mGal/m2. Untuk lebih jelasnya perbandingan nilai SVDmax dan 

SVDmin dapat dilihat pada Tabel.3. 

 

 

Gambar 4.14 Grafik profil SVD (A) Line 32, (B) Line 30 

 Tabel 4.2 Perbandingan nilai SVDmax dan SVDmin 

Nama 

Line 

Panah1 

(SVDmax) 

Panah2 

(SVDmin) 

Panah3 

(SVDmin) 

Panah4 

(SVDmax) 

Struktur 

Line 32 2.3x10-5 -4x10-6 -2.2x10-6 3.5x10-6 Cekungan 

Line 30 5.7x10-6 -3.6x10-6 -3.7x10-6 4.5x10-6 Cekungan 
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Sedangkan Gambar 4.15 merupakan grafik profil SVD hasil dari slicing pada bagian tenggara 

daerah penelitian. Kurva berwarna orange merupakan kurva CBA (Complete Bouguer Anomaly) 

sedangkan kurva berwarna biru merupakan kurva SVD (Second Vertical Derivative). Dari slicing 

yang dilakukan pada bagian tenggara daerah penelitian yaitu pada line 19, dan 12 menunjukkan nilai 

dari SVD maksimum lebih kecil dari SVD minimum. Pada line 19 didapatkan nilai SVD maksimum 

yaitu sebesar 1.38 x10-6 sampai 1.6 x10-6 mGal/m2, sedangkan nilai SVD minimum yaitu sebesar -

1.09x10-5 sampai -1.45x10-5 mGal/m2. Pada line 12 didapatkan nilai SVD maksimum yaitu sebesar 

4 x10-7 sampai 4.7x10-6 mGal/m2, sedangkan nilai SVD minimum yaitu sebesar -2.3x10-6 sampai -

1.77x10-5 mGal/m2. 

 

 

Gambar 4.15 Grafik profil SVD (A) Line 19, (B) Line 12 

  Tabel 4.3 Perbandingan nilai SVDmax dan SVDmin 

Nama 

Line 

Panah1 

(SVDmax) 

Panah2 

(SVDmin) 

Panah3 

(SVDmin) 

Panah4 

(SVDmax) 

Struktur 

Line 19 1.38x10-5 -1.09x10-5 -1.45x10-5 1.6x10-6 Intrusi 

Line 12 4.7x10-6 -1.77x10-5 -2.3x10-6 4x10-7 Intrusi 

Berdasarkan analisis kurva SVD yang telah dilakukan, dapat diinterpretasi bahwa pada bagian 

tengah NE daerah penelitian dan area sekitar Lapangan Panas Bumi Soda Lake merupakan struktur 

berupa cekungan, sedangkan pada bagian tenggara daerah penelitian merupakan struktur berupa 

intrusi.  
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4.4 Pemodelan 2D 

Pemodelan Variasi Densitas dilakukan dengan melakukan slicing pada peta CBA. Pemodelan 

dilakukan dengan mengacu pada data geologi, struktur dan stratigrafi di daerah penelitian Pemilihan 

area slicing didasarkan pada analisis struktur berdasarkan analisis HGM dan SVD. Pada penelitian 

kali ini dilakukan pemodelan 2D pada dua area. Area pertama yaitu area sekitar Lapangan Panas 

Bumi Soda Lake (Line 1) serta area bagian tenggara yang diduga terdapat struktur berupa cekungan 

dan intrusi (Line 2). Pemilihan area slicing sebisa mungkin searah dengan slicing pada peta SVD 

serta melewati atau tegak lurus terhadap struktur yang diduga sebagai sesar.  

 

Gambar 4.16 Peta CBA; Garis berwarna putih merupakan slicing pemodelan line 1; garis berwarna 

merah merupakan slicing pemodelan line 2 

 

Gambar 4.17 Peta CBA zona interest Soda Lake; Garis berwarna putih merupakan slicing 

pemodelan line 1; titik berwarna putih merupakan lokasi sumur; garis berwarna kuning merupakan 

batas basalt aquifer 

Dengan melihat kondisi geologi serta kerangka stratigrafi daerah Carson Sink didapatkan 

model penampang 2D pada line 1 dan Line 2 seperti pada gambar, dan gambar.densitas yang 

digunakan dalam melakukan pemodelan penampang line 1 dan line 2 ditunjukkan pada table 4.4. 
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    Tabel 4.4 Komposisi dan Densitas Batuan 

Nama 

Batuan 

Qal Tlat QTlac Tmb Tmb TrJals Kg 

Komposisi Lumpur 

sedimen 

Tuff 

Lapili 

Sedimen 

kerikil-

lanau 

Batuan 

felsic 

(Andesit) 

 basaltic metamorf  Granit 

kapur 

Densitas 1.8 2.2 2.3 2.5-2.6 2.8 2.2 - 2.5 2.6 

Berdasarkan hasil pemodelan 2D pada line 1 didapatkan 6 jenis litologi batuan. terlihat bahwa 

lapisan paling atas merupakan batuaan dengan komposisi lumpur sedimen atau alluvium, lapisan 

kedua merupakan batuan dengan komposisi Tuff lapilli yang merupakan produk dari aktivitas 

vulkanis, lapisan ketiga merupakan batuan dengan komposisi sedimen kerikil-lanau, lapisan keempat 

merupakan batuan dengan komposisi basaltic yang terisi oleh air yang membentuk seperti kawah, 

dilapisan yang sama terdapat batuan felsic (andesit), serta lapisan terakhir merupakan batuan 

metamorf. Berdasarkan informasi geologi dan pengolahan data gravitasi yang telah dilakukan 

cekungan Carson Sink di sekitar area Lapangan Panas Bumi Soda Lake berada sampai kedalaman 

sekitar 2,2 km atau berada sampai bagian bawah lapisan basalt.      

 

Gambar 4.18 Hasil Pemodelan 2D pada Line 1; garis berwarna merah merupakan sesar ; garis 

berwarna hitam merupakan salah satu sumur yang ada di lapangan panas bumi Soda Lake (sumur 

Hoenig) 

Berdasarkan hasil pemodelan 2D pada line 2 terlihat bahwa lapisan paling atas merupakan 

batuaan dengan komposisi lumpur sedimen, lapisan kedua merupakan batuan dengan komposisi 

Tuff, lapisan ketiga merupakan batuan dengan komposisi sedimen kerikil-lanau, lapisan keempat 

merupakan batuan dengan komposisi andesit (felsic), serta lapisan terakhir merupakan batuan 

metamorf. Pada bagian basement sebelah kanan batuan metamorf diintrusioleh batuan plutonik ganit. 

Adanya intrusi tersebut sesuai dengan hasil analisis SVD yang dilakukan sebelumnya dimana pada 

bagian kiri merupakan struktur berupa cekungan, sedangkan sebelah kanan terdapat struktur berupa 

intrusi. 
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Gambar 4.19 Hasil Pemodelan 2D pada Line 2 ; garis berwarna merah merupakan interpretasi sesar 

4.5 Geothermal System daerah Lapangan Panas Bumi Soda, Carson Sink 

Geothermal System pada area Carson Sink sebagian besar berkaitan erat dengan area 

amagmatic. Untuk mengetahui Geothermal System di Area Carson Sink dilakukan interpretasi dan 

pemodelan sistem panasbumi dengan menggunakan pemodelan line 1. Berdasarkan pemodelan line 

1 terdapat lithology batuan tuff lapilli pada kedalamn 300-600 yang dapat diinterpretasi sebagai 

caprock. Interpretasi tersebut didasarkan pada nilai densitas batuan, dimana batuan yang bertindak 

sebagai caprock akan memilki densitas batuan yang rendah.untuk lapisan ketiga dari daerah 

penelitian yaitu batuan sedimen kerikil-lanau, berdsarkan lithology batuan tersebut dapat 

diinterpretasi bahwa batuan QTlac dengan dominasi batu pasir ukuran kerikil lanau pada kedalaman 

400-1100 m merupakan reservoir dari system geothermal tersebut. Penentuan komponen system 

panas bumi tersebut didasarkan pada lithology dan densitas batuan serta kemampuan batuan tersebut 

dalam meloloskan fluida, dimana komponen caprock memiliki permeabilitas yang rendah, 

sedangkan komponen reservoir memiliki permeabilitas yang tinggi dengan lithology berupa batu 

pasir. Selain caprock dan reservoir, dalam geothermal sytem kita perlu menentukan sumber panas 

atau hosted rock.  

Berdasarkan informasi geologi, kerangka stratigrafi serta pemodelan 2D yang dilakukan, area 

Carson Sink berada di proksimal sesar intra-basinal dan sirkulasi cairan di lapangan panas bumi 

daerah tersebut dikontrol secara struktural, tanpa magmatik komponen. Tetapi kita perlu menentukan 

struktur atau sesar manakah yang bertindak sebagai sumber panas. Berdasarkan pemodelan yang 

telah dilakukan daerah Line 1 diidentifikasi terdapat normal fault yang membentuk sebuah grabben. 

Hal tersebut diperkuat dari hasil survei geofisika dan geodesi regional, serta semua data 

menunjukkan bahwa area carson Sink pada line 1 terletak dalam graben selebar kurang lebih 3 km 

yang ditentukan oleh strike normal fault utara ke utara-timur laut. 
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Gambar 4.20 Hasil Pemodelan 2D pada Line 1; garis berwarna merah merupakan interpretasi sesar; 

garis berwarna hitam merupakan salah satu sumur yang ada di lapangan panas bumi Soda Lake 

(sumur Hoenig); garis putus-putus putih 1 merupakan interpretasi caprock; garis putus-putus putih 

2 merupakan interpretasi reservoir; panah merah merupakan interpretasi source rock 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan pengolahan data lanjutan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa area 

pada studi Carson Sink terdapat struktur berupa cekungan dan intrusi, struktur cekungan 

terletak di bagian tengah NE dan terletak di area geothermal field. Sedangkan struktur intrusi 

terletak dibagian SE dari daerah penelitian. Selain itu terdapat struktur patahan yang berarah 

East-west dan NE-SW. 

2. Berdasarkan hasil pemodelan 2D yang telah dilakukan didapatkan komponen sistem panas 

bumi didaerah Carson Sink meliputi bagian Caprock merupakan batuan Tlat dengan komposisi 

tuff lapili yang terletak dikedalaman 300-600 m, bagian reservoir merupakan batuan QTlac 

dengan komposisi batuan sedimen kerikil lanau yang terletak dikedalaman 300-1100 m, 

batuan basement dikedalaman lebih dari 2200 m, serta pengaturan sistem panas bumi yang 

dikontrol secara struktural oleh struktur sesar normal sebagai sumber panas yang merupakan 

pengembangan dari grabben.  

5.2 Saran 

Untuk membuat interpretasi konseptual model dalam menentukan geothermal system sangat 

diperlukan adanya data landaiaan suhu pada daerah penelitian. Data landaiian suhu tersebut 

diperlukan untuk melihat anomaly dengan temperature yang tinggi, sehingga hal tersebut dapat 

membantu dalam memastikan daerah sumber panas didaerah penelitian. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data excel liniasi struktur geologi  

 

Lampiran 2. Data strike dan dip dirrection liniasi struktur geologi  
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FORMULIR BIMBINGAN TUGAS AKHIR 

 
 

Nama Mahasiswa : Arizta Miranatha  NIM: 101117016 

Nama Pembimbing : Soni Satiawan, M.Sc  NIP   : 119018 

 

No. Hari/Tanggal: Kamis, 18 Maret 2021 

Hal yang menjadi perhatian: 

1. Pastikan kembali data data yang tersedia termasuk densitas yang digunakan 

untuk plot peta CBA. 

2. Spektral analisis dilakukan secara 2D 

3. Pastikan kembali hasil pemisahan anomali (anomali regional lebih smooth) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Paraf Pembimbing: 

No. Hari/Tanggal: Kamis, 1 April 2021 

Hal yang menjadi perhatian: 

1. Pastikan kembali cutoff dari spektral analisis (lihat trend) 

2. Alasan kenapa perlu dilakukan Upward continuation 

3. Hasil pemisahan anomali perlu dicek kembali dengan filter yang lain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Pembimbing: 

 

Formulir Bimbingan Tugas Akhir 

FAKULTAS TEKNOLOGI EKSPLORASI & PRODUKSI 

PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA 
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Nama Mahasiswa : Arizta Miranatha  NIM : 101117016 

Nama Pembimbing    : Soni Satiawan, M.Sc  NIP : 119018 

 

No. Hari/Tanggal: Jumat, 9 April 2021 

Hal yang menjadi perhatian: 

1. Menampilkan plot titik pengukuran di peta CBA. 

2. Cek kembali data-data yang kosong. 

3. Lakukan plot peta HGM 

4. Mencoba cari tau batas cekungan 

5. Mempelajari mengenai spektral analisis (Blakely) 
 

 

 

 

 
 

 

Paraf Pembimbing: 

No. Hari/Tanggal: Selasa, 13 April 2021 

Hal yang menjadi perhatian: 

1. Mengenai penjelasan data sintetik HGM dan SVD 

2. Hubungan respon anomali HGM dan SVD terhadap struktur atau batas 

diskontinuitas. 

3. Bagaimana penurunan rumus HGM 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Paraf Pembimbing: 

UP-SPMI/FR154/R00 

 

Formulir Bimbingan Tugas Akhir 

FAKULTAS TEKNOLOGI EKSPLORASI & PRODUKSI 

PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA 
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Nama Mahasiswa : Arizta Miranatha  NIM : 101117016 

Nama Pembimbing : Soni Satiawan, M.Sc  NIP    : 119018 

 

No. Hari/Tanggal: Senin, 29 april 2021 

Hal yang menjadi perhatian: 

1. Melakukan georeference dan overlay struktur geologi. 

2. Melakukan uji liniasi. 

3. Melakukan analisis cekungan dengan SVD (reynold) 

4. Uji liniasi dilakukan berdasarkan struktur geologi dan data gravitasi. 

5. Memplot hasil liniasi melalui diagram rose. 
 

 

 

 

 

 

 
Paraf Pembimbing: 

No. Hari/Tanggal: Minggu, 30 Mei 2021 

Hal yang menjadi perhatian: 

1. Semua peta dibuat tampilan shaded relief 

2. Perhatikan anomali dalam melakukan slicing pada peta SVD. 

3. Pastikan kemabli plot dip dirrection pada liniasi struktur 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Paraf Pembimbing: 

UP-SPMI/FR154/R00 
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FAKULTAS TEKNOLOGI EKSPLORASI & PRODUKSI 

PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA 
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Nama Mahasiswa : Arizta Miranatha  NIM : 101117016 

Nama Pembimbing : Soni Satiawan, M.Sc  NIP : 119018 

 

No. Hari/Tanggal: Jumat, 11 Juni 2021 

Hal yang menjadi perhatian: 

1. Lakukan uji liniasi terhadap peta CBA, residual, dan HGM 

2. Bandingkan hasil liniasi yang telah dilakukan dengan data geologi, sebanding 

atau tidak. 

3. Perhatikan dalam menginterpretasi (anomali rendah menunjukkan apa, anomali 

tinggi menujukkan apa) 
 

 

 

 

 
 

 

Paraf Pembimbing: 

No. Hari/Tanggal: Rabu, 23 Juni 2021 

Hal yang menjadi perhatian: 

1. Koreksi ppt seminar : 

a. Judul penelitian terlalu panjang 

b. Latarbelakang tekankan pada non-volkanik, area aktif tektonik, komponen 

sistem panas buminya seperti apa. 

c. Salah satu tujuan dari penelitian yaitu untuk mengkonfirmasi struktur 

cekungan atau intrusi. 

 

 

 

 

 
Paraf Pembimbing: 

UP-SPMI/FR154/R00 
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Nama Mahasiswa : Arizta Miranatha  NIM : 101117016 

Nama Pembimbing : Soni Satiawan, M.Sc  NIP    : 119018 

 

No. Hari/Tanggal: Senin, 28 Juni 2021 

Hal yang menjadi perhatian: 

1. Hasil penentuan zona patahan dari analisis peta HGM dilanjutkan ke peta 

residual dengan menentukan area geothrmal field. 

2. Untuk analsisis lebih tekankan hasil analsis profil SVD, hasil liniasi. 

3. Analsis peta residual berdasarkan zona rendahan yang menujukkan adanya 

geothermal field. 
 

 

 

 

 

 

 

Paraf Pembimbing: 

No. Hari/Tanggal: Senin, 12 Juli 2021 

Hal yang menjadi perhatian: 

1. Membahas mengenai Laporan 

a. Pemisahan anomali regional dan residual perlu diketahui cut off wavelength 

yang digunakan. 

2. Slicing SVD ditambahkan dibagian area Soda Lake 

3. Overlay peta HGM terhadap struktur geologi 

4. Untuk grafik analisis SVD dibuat di excel agar lebih jelas 

5. Pembuatan pemodelan 2D perlu mengintegrasikan pengolahan yang sudah 

dilakukan termasuk memperhatikan analisis HGM dan SVD maupun data 

geologi 

 

 
Paraf Pembimbing: 

UP-SPMI/FR154/R00 
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Nama Mahasiswa : Arizta Miranatha  NIM : 101117016 

Nama Pembimbing : Soni Satiawan, M.Sc  NIP   : 119018 

 

No. Hari/Tanggal: Kamis, 5 Agustus 2021 

Hal yang menjadi perhatian: 

1. Pelajari mengenai pemodelan (Telford) 

2. Perhatikan dalam membuat suatu intrusi dalam suatu pemodelan 2D 

3. Pastikan kedalaman horizon dlam pemodelan sesuai dengan informasi geologi. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Paraf Pembimbing: 

No. Hari/Tanggal: Jumat, 11 Agustus 2021 

Hal yang menjadi perhatian: 

1. Koreksi laporan TA mengenai display gambar (gambar diberikan keterangan 

detail) 

2. Mengenai hasil pemodelan harus dipastikan lagi 

3. Dari hasil grafik SVD diberikan keterangan bagian manakah SVDmax dan 

SVDmin 

4. Bagian pemodelan diberikan lokasi sumur 
 

 

 

 
 

 
Paraf Pembimbing: 

UP-SPMI/FR154/R0 

 

Formulir Bimbingan Tugas Akhir 

FAKULTAS TEKNOLOGI EKSPLORASI & PRODUKSI 

PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA 




