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ABSTRACT
The Analysis of total magnetic field anomaly data research of Rajabasa volcano area has been done to obtain the
information of the fault area direction. This research is done by the use of geomagnetic method by conducting the
measurement of magnetic field intensity on the surface of earth. The IGRF correction and daily variation are conducted
to obtain anomaly magnetic field from the rock due to under surface respond. Based on the map of total contour anomaly
magnetic field at level surface showed an interesting anomaly rock respond on the direction of south of measurement
area (manifestation of Simpur and Wartawan coast), on the direction of northwest area (crater of Sukamandi village), the
north area (Kecapi crater) and the midst area (mount and crater Rajabasa volcano). These responds are indication of the
existence of fault with the direction to the northwest-southeast as geothermal fluid flow area to the earth surface.
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1. PENDAHULUAN
Gunung rajabasa atau dikenal dengan nama lain
gunung rajobaso merupakan salah satu gunungapi
strato di Indonesia dengan klasifikasi tipe B. Gunung
Rajabasa terletak di wilayah kecamatan Penengahan
dan kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
Propinsi Lampung, dengan posisi geografis puncak
terletak pada 05o47'00" LS dan 105o37'05" BT. Gunung
rajabasa memiliki dua puncak yaitu puncak gunung
Balerang dan puncak Rajabasa dengan ketinggian 1281
m dpl (Rajabasa) dan 1181 (Balerang), selain itu
memiliki empat kawah yaitu kawah puncak G. Rajabasa,
kawah puncak G. Balerang, kawah Way Belerang (desa
Sukamandi) dan kawah Simpur 1).
Keberadaan kawah sebagai manifestasi geothermal
menjadi salah satu parameter penting adanya potensi
geothermal di daerah tersebut. Berdasarkan data
geologi regional gunung rajabasa terletak pada
perpotongan sesar dengan arah barat laut–tenggara
dan timur laut-barat daya2). Kedua sesar regional
tersebut yang di tafsirkan sebagai jalur aliran
hidrothermal ke permukaan.
Survey geomagnetik telah dilakukan di daerah gunung
rajabasa untuk menentukan pola-pola sesar dan struktur
geologi yang berkembang. Metode geomagnetik secara
umum dimanfaatkan untuk mendeteksi batuan atau
mineral yang memiliki suseptibilitas magnetik. Selain
dipengaruhi oleh mineral-mineral ferromagnetik yang
terkandung di dalamnya, sifat-sifat kemagnetan batuan
juga sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan
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batuan tersebut. Pada batuan sedimen misalnya,
struktur dan teksturnya sangat dipengaruhi oleh gayagaya hidrolis saat terjadi proses deposisi sedimen3).
Medan induksi yang terukur di permukaan bumi
ditimbulkan oleh batuan di bawah permukaan akibat
medan utama bumi (main field), medan magnet anomali
dan medan luar diukur menggunakan alat ukur magnetik
tipe fluxgate. Fluxgate magnetometer adalah sensor
yang mampu melakukan pengukuran dengan metode
non-kontak4). Besarnya harga medan magnet total pada
suatu tempat di permukaan bumi sangat bergantung
pada ke-heterogen-an batuan termagnetisasi di bawah
permukaan. Variasi batuan termagnetisasi yang ada di
bawah permukaan inilah yang disebut anomali medan
magnet.

2. METODE PENELITIAN
Keberadaan medan magnet bumi akibat adanya
pengaruh medan magnet luar (external field) dan dari
bumi itu sendiri berupa medan utama bumi dan medan
anomali (anomaly field) dilakukan oleh Gauss pada
tahun 1838, yang menyimpulkan bahwa medan magnet
utama bumi (main field) bersumber dari dalam inti bumi
(internal original) 5).
Medan luar (external field) bersumber dari luar bumi
yang merupakan hasil ionisasi di atmosfer yang
ditimbulkan oleh sinar ultraviolet dari matahari.
Sumbangan medan luar ini terhadap medan magnet
bumi hanya sebesar 1% dari keseluruhan. Sedangkan
medan anomali (anomaly field) sebagian besar berasal
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dari batuan yang mengandung mineral magnetik.
Batuan tersebut mempunyai suseptibilitas magnetik
yang menunjukkan kemampuannya untuk termagnetisasi 6).

HT adalah intensitas medan magnet total (nano tesla)
HM adalah intensitas medan magnet utama bumi (nano
tesla)
HL adalah intensitas medan magnet luar (nano tesla)
HA adalah intensitas anomali medan magnet total (nano
tesla)

Penelitian ini dilakukan melalui pengukuran intensitas
medan magnet komponen horisontal (Hh) dan
komponen vertikal (Hz) menggunakan alat flux gate
magnetometer. Berdasarkan harga kedua komponen
medan magnet tersebut dihasilkan intensitas medan
magnet total, dan dihitung besarnya harga medan
magnet anomali berdasarkan Persamaan (1):

HT = H M + H L + H A

Selain pengukuran medan magnetik juga dilakukan
pengukuran posisi dengan menggunakan GPS (global
positioning system) Garmin e-track. Data pengukuran
posisi ini digunakan untuk menentukan letak titik-titik
pengukuran dalam bentuk peta posisi. Gambar 1
merupakan visualisasi sebaran data pengukuran pada
bidang topografi.

(1)

dengan,

Gambar 1. Topografi dan sebaran titik pengukuran
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Gambar 2. Peta kontur anomali medan magnet total pada topografi
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Pengolahan data pengukuran lapangan medan
magnetik antara lain dengan melakukan koreksi variasi
harian dan koreksi IGRF (International Geomagnetism
Reference Field)7). Kedua koreksi ini bermanfaat untuk
mereduksi data pengukuran dari pengaruh medan
magnet utama bumi dan medan magnet luar, sehingga
diperoleh data anomali medan magnet total yang
ditimbulkan oleh mineral-mineral magnetik penyusun
batuan di bawah permukaan. Selanjutnya data anomali
medan magnet total disajikan dalam bentuk peta kontur
seperti pada Gambar 2.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peta kontur anomali medan magnet total (gambar 3)
memperlihatkan beberapa pasangan klosure yang
merupakan indikasi respon suatu anomali batuan bawah
permukaan. Akan tetapi data anomali yang diperoleh
masih terletak mengikuti bidang topografi, sehingga
akan menyebabkan kesalahan pada saat melakukan
interpretasi. Oleh karena itu data anomali tersebut harus
di transformasi pada suatu bidang dengan ketinggian
yang sama (level surface)8). Kesalahan yang mungkin
timbul jika dilakukan interpretasi/pemodelan pada
bidang yang tidak rata (uneven surface), disebabkan
oleh ketidak-teraturan ketinggian data pengukuran.
Sebuah deret taylor menggunakan turunan sebuah
fungsi yang dihitung pada satu titik untuk
mengekstrapolasi fungsi terhadap titik yang berdekatan.
Deret taylor diterapkan sebagai suatu teknik untuk
memodifikasi bentuk benda penyebab anomali agar bisa
memecahkan problem invers nonlinier. Deret taylor juga
dapat digunakan untuk memprediksi harga suatu medan
potensial pada titik-titik yang jauh dari permukaan
observasi.

F[ψ u ] = e

− ∆z k

, ∆z > 0

Dengan:

ψ u ( x, y, ∆z) = −

(4)

1 ∂ 1
2π ∂∆z r

(5)

Suatu solusi terhadap Persamaan (2) memerlukan
turunan vertikal dari medan yang diukur, dan ini dapat di
temukan dengan menggunakan domain Fourier.
Transformasi Fourier turunan vertikal ke n medan
potensial diberikan oleh Persamaan (6) :

 ∂n 
n
F  n U  = k F [U ]
∂
z



(6)

Dengan menggunakan Persamaan (6) variasi turunan
vertikal dari medan hasil observasi dapat diperoleh dan
dapat digunakan pada Persamaan (2) untuk
memperoleh medan pada permukaan z(x,y).
Tiga suku pertama dari formulasi Persamaan (2) secara
umum telah cukup untuk memperoleh hasil yang baik,
demikian pula untuk kontinuasi dari suatu permukaan
rata (level surface) ke permukaan yang tidak rata
(uneven surface)9). Untuk kontinuasi dari permukaan
tidak rata ke permukaan rata maka Persamaan (2)
harus dilakukan modifikasi dengan mengatur kembali
suku-suku pada persamaan tersebut. Dengan
mengisolasi suku pertama maka akan menghasilkan :
∞
(z − z0 )n ∂n
U(x, y, z0 ) =U(x, y, z) −∑
U(x, y, z0 ) (7)
n! ∂z n
n=1

Kuantitas U(x,y,z0) yang diinginkan dapat diestimasi
melalui aproksimasi berturut-turut; yaitu U(x,y,z0) yang
ditentukan pada iterasi yang ke i dapat digunakan untuk
mencari U(x,y,z0) pada iterasi ke (i+1),

U ( x, y, z 0 ) = U ( x, y, z ) −

( z − z0 ) n ∂ n
U ( x, y, z 0 )
∑
n!
∂z n
n =1
∞

(i )

(8)

Tinjau suatu medan potensial U(x,y,z0) yang diukur
pada suatu permukaan yang datar (z0=konstant) dan
diinginkan pada suatu permukaan yang tidak rata z(x,y).
Harga medan potensial pada satu titik (x,y,z) dari suatu
permukaan diberikan oleh persamaan :

dengan suatu tebakan awal pada U(x,y,z0) diperlukan.

Secara empiris bahwa konvergensi Persamaan (2)
adalah paling cepat jika z0 ditempatan pada daerah ratarata dari z(x,y) dan ini dapat diperoleh dengan suatu
kontinuasi level to level dengan menggunakan
Persamaan (3) dan (4).
(3)
F[U u ] = F[U ]F[ψ u ]

Gambar 3 merupakan peta kontur anomali medan
magnet total pada level surface daerah penelitian.
Terlihat bahwa sebaran manifestasi geothermal di
permukaan memberikan harga respon anomali medan
magnet yang cukup baik. Hal ini terlihat adanya
pasangan-pasangan klosure kontur anomali positifnegatif di sekitar manifestasi tersebut. Akan tetapi
pasangan closure yang lebih dominan adalah yang
berada di sekitar puncak dan kawah gunung Rajabasa.

∂
U ( x, y, z) = U ( x, y, z 0 ) + ( z − z0 ) U ( x, y, z0 )
∂z
2
2
( z − z0 ) ∂
(2)
+
U ( x, y, z0 ) + ...
2
∂z 2
∞
( z − z0 ) n ∂ n
=∑
U ( x, y, z0 )
n!
∂z n
n =0

dan
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Dengan mengasumsikan U(x,y,z0) secara aktual diukur
pada permukaan horisontal dan mengkontinuasikannya
terhadap permukaan tidak rata z(x,y) dengan
menggunakan Persamaan (2), maka turunan vertikal
dari Persamaan (7) dapat diestimasi dengan
Persamaan (6), meskipun secara pendekatan.
Implementasi deret taylor untuk reduksi ke bidang datar
dibuat dengan program fortran10).
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Gambar 3. Anomali pada bidang datar

Gambar 4. Penampang gunungapi1)
Secara umum pasangan profil menarik antara lain
terdapat pada pada bagian selatan sekitar
kawah/manifestasi Simpur dan Pantai Wartawan.
Bagian utara yang terletak di sekitar manifestasi Kecapi,
bagian barat-laut sekitar kawah/manifestasi pemandian
air panas Way Belerang dan lapangan belerang kering.
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Dan yang paling dominan adalah di sekitar puncak dan
kawah gunung rajabasa. Gambar 4 menjelaskan bahwa
gunungapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam
kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas
atau cairan lainnya ke permukaan bumi, dengan bentuk
sumber erupsi pusat dimana erupsi keluar melalui
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Gambar 5. Peta geologi daerah penelitian13)
kawah utama. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan
magma dapat keluar melalui celah. Magma yang keluar
melalui celah tersebut muncul pada retakan/sesar dapat
memanjang sampai beberapa kilometer11).

kemagnetan yang ditimbulkan oleh batuan di bawah
permukaan. Respon tersebut di indikasikan oleh
pasangan klosure (medan dipole) di bagian selatan,
barat-laut, utara dan bagian tengah daerah penelitian.

Oleh sebab itu ada kemungkinan kemunculan
manifestasi/kawah di sekitar gunung rajabasa
disebabkan oleh suatu pen-sesar-an yang cukup besar,
sehingga fluida hidrothermal dapat keluar sampai ke
permukaan melalui bidang sesar yang terbentuk. Hal ini
terlihat dengan kemunculan manifestasi dengan arah
relatif baratlaut-tenggara yaitu manifestasi Way
Belerang-lapangan belerang kering-kawah puncak
rajabasa-manifestasi Simpur (Gambar 3). Secara
umum, panas yang dibawa oleh batuan terobosan
kemudian memanaskan air tanah yang terjebak pada
suatu lapisan berpori dan permeabel sehingga
membentuk sistem reservoar panas bumi. Air panas
tersebut kemudian naik ke permukaan melalui struktur
dan zona lemah yang akhirnya muncul sebagai
manifestasi air panas12).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan peta geologi (Gambar 5.) daerah gunung
rajabasa terdiri atas satuan batuan gunungapi recent
berupa lava dan breksi, satuan gunungapi plistosen
berupa lava andesit dan breksi serta satuan andesit
berupa batuan lava andesit13). Sehingga jika di
korelasikan dengan data anomali medan magnet total,
terlihat adanya kesesuaian dengan respon intensitas

Berdasarkan analisis data anomali medan magnet total
daerah gunung rajabasa dapat ditafsirkan adanya pensesar-an (faulting) dengan arah relatif baratlauttenggara, yang merupakan bidang rekahan dan menjadi
jalur aliran fluida goethermal ke permukaan. Pola
closure yang menarik di bagian selatan, baratdaya,
utara dan bagaian tengah daerah penelitian merupakan
respon batuan/jalur aliran fluida geothermal.

DAFTAR PUSTAKA
1.

Pengenalan Gunungapi, http://portal.vsi.esdm.go.id
(diakses pada oktober 2006)

2.

Amin, T.C., Sidarto, S. Santosa, W. Gunawan,
1994, Geology of the Kotaagung Quadrangle
Sumatera, Geological Research and Development
Centre, Bandung, p. 45.

3.

Bijaksana, S. 2004, Ulasan tentang landasan fisis
anisotropi magnetik pada batuan, Jurnal Geofisika
Himpunan Ahli Geofisika Indonesia , 1: 2-8.
71
 2008 FMIPA Universitas Lampung

S. Rasimeng... Analisis Sesar Gunung Rajabasa Lampung Selatan

9.

Cordell, L. and Grauch, V.J.S. 1982. Reconciliation
of the discrete and integral fourier transform,
Geophysics, 47: 237-242.

4.

Suyatno, Djamal M., Yulkifli dan Rahmondia. 2008.
Desain dan pengembangan fluxgate magnetometer
dan beberapa aplikasinya, J. Fisik. Apli., 4 (1): 1 4.

5.

Blakely, R.J. 1995. Potential Theory in Gravity and
Magnetic Applications, Cambridge University
Press, London.

6.

Telford, W.M., Geldart, L.P., Sheriff, R.E., and
Keys, D.A., 1976, Applied Geophysics, Cambridge
University Press, London.

11. Maurice Krafft et Jörg Keller, 1989, Temperature
Measurements in Carbonatite Lava Lakes and
Flows from Oldoinyo Lengai, Tanzania, Science,
245:168-170.

7.

U.S. Geologycal Survey Information Service, World
IGRF
Magnetic
Chart,
web
page
http://geomag.usgs.gov , (diakses pada oktober
2006)

12. Widodo, S., Kasbani, Sulaeman, B., Sumardi, E.,
dan Iim, D. 2007. Potensi Panas bumi wilayah
Kabupaten Buru Maluku, Buletin Sumberdaya
Geologi Pusat Sumberdaya Geologi, 2 (1) 91-98.

8.

Rasimeng, S. 2008. Transformasi Anomali Medan
Magnetik pada Bidang Topografi ke Level Surface
Dengan Pemdekatan Deret Taylor Studi Kasus:
Daerah Potensi Panas Bumi Ulubelu, (dalam
proses publikasi)

13. Mangga, S.A., Amiruddin, Suwandi, T., Gafoer, S.
and Sidarto, 1994. Geology of the Tanjungkarang
Quadrale, Sumatera, Geological Reseach and
Development Centre, Bandung.

72

10. Grauch, V.J.S. 1984. Does Draping aeromagnetic
data reduce terrain-indused effect, Geophysics. 49:
75-82.

 2008 FMIPA Universitas Lampung

