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Abstrak 
 

Telah dilakukan pengukuran dengan metode magnetik untuk mengetahui struktur bawah 
permukaan di sekitar gunung kelud. Pengambilan data dilakukan secara acak pada area  seluas 
0,6 km x 1 km dengan jumlah titik  yang diperoleh 244 titik ukur. Proses akusisi dilakukan dengan 
menggunakan Magnetometer Proton ENVI SCINTREX. Pengolahan data diawali dengan koreksi 
IGRF dan koreksi variasi harian untuk mendapatkan anomali medan magnet total. Kemudian 
reduksi bidang datar, kontinuasi ke atas pada ketinggian 100 meter hingga 400 meter di atas 
sferoida referensi dan hasilnya digunakan untuk pemisahan anomali lokal dan regional. Hasil 
interpretasi kualitatif  menunjukkan adanya anomali dipole magnetik di sebelah timur yang 
membentang dari arah barat laut ke tenggara sebesar -2125 nT hingga 1863 nT. Metode Talwani 
2-D digunakan untuk  interpretasi kuantitatif. Model geologi yang dihasilkan adalah patahan atau 
sesar. Nilai suseptibilitas magnetik di bawah kubah kawah gunung kelud sampai ke gunung lirang 
(k=0,0124 emu/gram) didominasi batuan basalt, dan di gunung sumbing (k=0,0234 emu/gram – 
0,0239 emu/gram) yang didominasi batuan andesit. 

 
 
Kata kunci : anomali magnetik total,  gunung kelud, struktur bawah permukaan 
                    dan suseptibilitas batuan.  

 

1. PENDAHULUAN 
Peristiwa keluarnya magma Gunung Kelud 

pada tahun  2007 yang  membentuk anak 
gunung  adalah merupakan deformasi dari 
tubuh gunungapi. Peristiwa deformasi ini dapat 
berupa inflasi ataupun deflasi. Deformasi yang 
berupa inflasi umumnya terjadi karena proses 
gerakan magma ke permukaan yang menekan 
permukaan tanah di atasnya. Dalam hal ini 
deformasi yang maksimal biasanya teramati 
tidak lama sebelum letusan gunungapi 
berlansung. Sedangkan deformasi berupa 
deflasi umumnya terjadi selama atau sesudah 
masa letusan.   

Perubahan struktur di bawah permukaan 
bumi terjadi akibat perubahan beban massa 
tanah dan batuan baik di permukaan bumi 
maupun di dalam bumi, dalam peristiwa 
keluarnya magma gunung kelud. Untuk 
mengidentifikasi struktur bawah permukaan 
akibat peristiwa tersebut, dapat digunakan 
beberapa metode geofisika. Metode geofisika 
yang sering digunakan untuk menyelidiki 
struktur bawah permukaan antara lain: metode 
geolistrik, metode gaya berat, metode seismik 
dan metode geomagnet atau magnetik. 
Penelitian ini akan menggunakan metode 
magnetik karena telah banyak digunakan dalam 

eksplorasi mineral dan batuan [1]. Metode 
magnetik dapat digunakan untuk menentukan 
struktur geologi besar bawah permukaanseperti 
sesar, lipatan, intrusi batuan beku atau kubah 
garam dan reservoir geothermal.  Menurut [2]  
metode magnetik dapat digunakan untuk 
mengetahui kedalaman dan struktur 
permukaan, pengukuran dapat diperoleh 
dengan mudah untuk studi lokal dan regional. 
Metode magnetik bekerja didasarkan pada 
pengukuran variasi kecil intensitas medan 
magnetik di permukaan bumi. Variasi  ini 
disebabkan oleh kontras sifat kemagnetan antar 
batuan di dalam kerak bumi , sehingga 
menimbulkan medan magnet bumi yang tidak 
homogen, bisa disebut juga sebagai suatu 
anomali magnetik [3]  

2. DASAR TEORI 
2.1  Morfologi Daerah Penelitian 

Gunung Kelud(70 56‘  S  dan 1120 19’ E ) 
merupakan salah satu gunung api kuarter yang 
berkembang di Jawa Timur. Gunung Kelud 
dikelilingi oleh beberapa gunung api yang lebih 
tua, seperti Gunung Kawi dan Gunung Butak di 
sebelah timur, serta Gunung Anjasmara di 
sebelah timur laut. Gunung-gunung tersebut 

membentuk morfologi kasar dengan bukit 



 

dan jurang yang terjal di timur laut dan di lereng 
Gunung Kelud. Menurut [4]  morfologi Gunung 
Kelud dapat dibagi menjadi 5 unit, yaitu puncak 
dan kawah Gunung Kelud, badan Kelud, 
cekungan parasitik Kelud, kaki dan dataran 
Kelud. Gunung Kelud mempunyai ketinggian 
lebih dari 1731 meter dpl, dan mempunyai 
morfologi yang tidak teratur. Hal ini disebabkan 
adanya erupsi yang bersifat eksplosif yang di 
ikuti pembentukan kubah lava.  

Stratigrafi dari satuan batuan Gunung 
Kelud terdiri dari berebagai macam aliran lava, 
kubah lava, aliran piroklastik dan timbunan 
piroklastik lembut. Batuan pra-kelud terdiri dari 
batuan vulkanik dari pegunungan selatan, 
Gunung Anjasmara, Gunung Butak dan 
Gunung Kawi. Timbunan sekunder terdiri dari 
lahar dingin dan kolovium. 

 
2.2 Struktur Geologi Daerah Penelitian 

Struktur geologi Gunung Kelud terdiri dari 
beberapa kawah (Lirang, Gajahmungkur, 
Tumpak, Sumbing,  Dargo, Gupit, Badak dan 
Kelud) dan terdapat 32 patahan normal. 
Kesepuluh kawah tersebut umurnya berurutan 
dari yang tertua hingga termuda dan 
merupakan pusat erupsi yang berpindah-pindah 
berlawanan arah jarum jam. Masing-masing 
erupsi menghasilkan batuan piroklastik, pada 
umumnya merusak sebagian kawah lama. 
Secara petrologis, batuan vulkanik gunung 
Kelud dapat diklasifikasikan sebagai calc-
alkaline dan berkembang dari K basal medium 
ke K andesit medium (SiO2 =49% hingga 61 %). 

Menurut [4] terdapat beberapa tipe gempa 
vulkanik tercatat selama berlangsungnya 
pemantauan seismicitas Gunung Kelud. Tipe-
tipe VK-1, VK-2, VK-3, dan VK-4 (VK= Volcanic 
Kelud) tercatat dengan interval waktu rambat 
gelombang S-P antara 1 sampai 4 sekon, 
dengan kandungan frekuensi sekitar 3 Hertz. 
Hal ini berarti hiposenter berada pada posisi 
yang cukup dekat dengan permukaan.   

 
 

    
 

 
 

Gambar 1: Peta geologi daerah Kediri [4] . 
 

 

3. METODOLOGI 
3.1 Lokasi Daerah Penelitian 

Lokasi daerah penelitian di gunung 

kelud kabupaten Kediri Jawa Timur  

 

 

Gambar 2  Anak Gunung kelud  Kabupaten 
Kediri  jawa Timur 

Penelitian dilakukan di sekitar anak anak 
gunung kelud dengan jumlah titik pengukuran 
244 titik pada area 0,6 km x 1 km. Sedangkan 
waktu penelitian dimulai pada tanggal 22 – 26 
maret 2009  seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 3. 

 
Gambar 3  Titik-titik Pengukuran 

 
 

4 Peralatan Penelitian 
Peralatan yang digunakan dalam akusisi 

data magnetik total adalah seperangkat 
Magnetometer Proton ENVI SCINTREX 
dan GPS (Global Positioning System).  
 

 
5. Metode Pengambilan Data 

Posis lintang, bujur dan arah utara bumi 
pada masing-masing titik pengukuran diukur 



 

dengan GPS. Akusisi data medan magnet total 
ini menggunakan satu set PPM digunakan 
untuk mengukur medan magnet total secara 
acak. Pengambilan data di base station 
dilakukan pada hari pertama dan hasilnya 
seperti kurva berikut ini 

 

  

Gambar 4 Kurva variasi harian 

Kurva variasi harian inilah yang dijadikan 
pedoman untuk menentukan pengukuran di 
base station. Berhubung kurva tersebut relatif 
konstan dan hanya pada jam 12:40 saja yang 
mempunyai perbedaan 50 nT disekitarnya, 
maka pengambilan data pada base station 
dapat dilakukan sebanyak dua kali dalam 
sehari, yaitu diawal dan diakhir pengukuran. 

 

6. Metode Pengolahan Data 
Dari pengukuran data intensitas medan 

magnet di sekitar titik ukur yang telah diambil 
secara acak, selanjutnya dilakukan pengolahan 
data yaitu menghitung koreksi harian, koreksi 
IGRF, reduksi bidang datar, kontinuasi ke atas, 
pemisahan anomali lokal dan regional.  

 
6.1 Koreksi IGRF dan Variasi Harian 

Koreksi ini dilakukan untuk menghilangkan 
pengaruh yang berasal dari medan magnet 
utama dan medan magnet luar. Tujuan dari 
survei medan magnet ini untuk mendapatkan 
anomali medan magnet lokal, sedangkan data 
yang diperoleh dari pengukuran merupakan 
medan magnet total hasil sumbangan dari tiga 
komponen dasar medan magnet, yaitu medan 
utama (main field), medan luar (external field), 
dan medan observasi lokal. Untuk itu perlu 
dihilangkan pengaruh-pengaruh yang 
berasal selain dari anomali medan magnet 
lokal. 
 

6.2  Reduksi ke Bidang Datar 
pengukuran magnetik yang dilakukan pada 

ketinggian yang berbeda, akan dihasilkan 
medan magnet yang berbeda pula. Untuk itu, 
perlu adanya koreksi data yang terukur pada 

ketinggian yang berbeda tersebut, menjadi 
seolah-olah data magnetik yang terukur dengan 
ketinggian yang sama. Koreksi ini, biasa 
disebut dengan koreksi bidang datar. 

Koreksi bidang datar, diestimasi dengan 
deret Euler. Estimasi secara iteratif dilakukan 
sampai mencapai batas-batas iterasi. Yaitu, 
banyaknya iterasi dan konvergensi dari deret 
Euler. Algoritma koreksi ini, didasarkan pada [5]  
yang ditulis dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Matlab 7.0. Anomali magnetik 
hasil estimasi reduksi bidang inilah yang dapat 
dianalisis lebih lanjut. 

 
6.2 Kontinuasi ke Atas 

Medan magnet memenuhi hukum Laplace. 
Jika harga medan magnet pada suatu 
permukaan diketahui, maka dapat ditentukan 
medan magnet pada sembarang permukaan 
yang lain apabila tidak ada massa diantara 
permukaan tersebut. Proses ini disebut, 
kontinuasi ke atas. 

Kontinuasi keatas merupakan proses  
medan potensial magnetik suatu data yang 
terukur diatas permukaan yang lebih tinggi. 
Kontinusi ini digunakan untuk memisahkan 
anomali lokal terhadap anomali regional. 
Anomali regional berasosiasi dengan kondisi 
geologi umum yang dominan di daerah 
pengukuran, di cirikan dengan anomali 
frekuensi rendah. Sedangkan anomali lokal, 
atau sering juga disebut sebagai anomali sisa, 
mengandung kondisi geologi setempat yang 
telah terdeviasi dari kondisi regionalnya yang 
biasanya terdapat pada kedalaman yang 
dangkal. Kontinuasi ke atas ini dilakukan 
dengan menggunakan program MagPick.  

Konsep dasar kontinuasi ke atas berasal 
dari identitas ketiga teorema Green. Teorema 
ini menjelaskan, bahwa apabila suatu fungsi U 
adalah harmonik, kontinu dan mempunyai 
turunan yang kontinu di sepanjang daerah R, 
maka nilai U pada suatu titik P di dalam daerah 
R dapat diketahui (Gambar 6) dirumuskan 
melalui persamaan (1) sebagai berikut: 

 

          (1) 

 
dengan: S = permukaan daerah R, n = arah 
normal keluar dan r = jarak dari titik P ke suatu 
titik pada permukaan S. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

) 

ň 
S 

 

Q(  

Source 

Regional R 
) 

 

 

 ň 

z0 



 

Gambar 5: Kontinuasi ke atas dari permukaan 
         horisontal [5] 
 

Dalam sistem koordinat kartesian dengan 
arah z  ke bawah, kita mengasumsikan bahwa 
medan potensial terukur pada level surface    z 
= z0 dan bahwa medan dikehendaki pada titik 
tunggal P(x,y,z0 - z) di atas level surface, 
dimana  . Permukaan S tersusun baik 
oleh level surface maupun hemisphere yang 
mempunyai radius . Semua sumber terletak 
pada z  z0.  Untuk  maka: 

        
dimana: 

  

dan  
 

Titik P’ proyeksi dari P, titik integrasi Q pada 
permukaan S, serta r dan  masing-masing 
menyatakan jarak dari Q ke P dan Q ke P’. 
 
 
7. HASIL DAN PEMBAHASAN 
7.1 Hasil Pengolahan Data 

 

 
(a)       (b) 

 

 
(c)                         (d) 

         

             (e)                           (f) 

 
            (g)                           (h)  

 

    
                     (i)                             (j)  

 
                          (k) 
Gambar 6:   (a) Anomali magnetik yang terukur  

     pada topografi 1,5 m 
                    (b)  Anomali magnetik yang                      

terukurpada topografi 0,5 m 
(c) Gradio vertikal anomali 

magnetik 
(d) Ketinggian titik- titik pengukuran 
(e) Koreksi bidang datar pada 

topografi 1,5 m 
(f) Koreksi bidang datar pada  

topografi 0,5 m 
(g) Anomali lokal pada kontinuasi 

ke atas 300 m 
(h) Anomali regional pada 

kontinuasi ke  atas 300 m 
(i) Gradio horisontal sumbu x 
(j) Gradio horisontal sumbu y 
(k) eduksi ke kutub 
 

 
7.2 Pembahasan 
7,2.1 Interpretasi Kualitatif 

Anomali magnetik diperoleh dari data 
pengukuran tiap-tiap titik yang telah dikoreksi 
diurnal (variasi harian), di kurangi dengan harga 
total magnet bumi secara teoritis dari IGRF. 
Penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan 
cara gradio vertikal. Artinya, tiap titik 
pengukuran dilakukan pengukuran dua kali 
dengan beda ketinggian antena setinggi 1 
meter, gambar (a) antena tinggi berukuran 1,5 
meter dan gambar (b) antena rendah berukuran 
0,5 meter. Gambar (c), anomali gradio vertikal 
dilakukan untuk melokalisir keberadaan 

(a) 



 

anomali magnetik yang terletak dekat dengan 
permukaan [6]. 

Hasil kontur reduksi bidang datar diatas ) 
tidak jauh berbeda dengan kontur di topografi. 
Hal ini disebabkan karena topografi yang 
terukur pada pengukuran tersebut maksimum 
pada ketinggian 1384 meter dan titik terendah 
pada ketinggian 1129 meter. Selisih antar 
kedua titik tersebut sebesar 255 meter. 
Selanjutnya, [5] estimasi deret taylor untuk 
pendekatan bidang datar paling cepat 
mengalami konvergensi tepat di tengah antara 
nilai ketinggian permukaan tertinggi dan 
terendah (zo). Dengan demikian, jarak 
maksimum ketinggian topografi dan zo sebesar 
127 meter. Nilai sekecil ini, tidak memberi 
pengaruh yang signifikan terhadap kontur 
medan magnetik. 

Kontinuasi keatas dilakukan pada 
ketinggian 100 meter, 200 meter,300 meter dan 
400 meter. Hasil kontinuasi keatas dengan 
ketinggian 300 meter gambar (h), anomali 
regional magnetik telah melemah, sebab sudah 
tidak ada pasangan dipole magnetik yang 
terbentuk pada peta anamoali regional. 

Analisa Gradio horisontal dilakukan untuk 
memetakan anomali dangkal yang  terdapat di 
daerah pengukuran. Gradio horisontal, terdiri 
dari dua bagian. Pertama adalah gradio 
horisontal pada sumbu x gambar (i). Kedua, 
gradio horisontal pada sumbu y gambar (j). 
Kedua gradio horisontal ini digunakna sebagai 
analisis pendukung terhadap gradio vertikal 
yang telah diukur Gambar(c ). Berdasarkan 
data gambar (i), gambar(j) dan gambar (c)  
terdapat kesamaan-kesamaan posisi dan arah 
anomali, yakni klosur positif dan negative yang 
selalu berdampingan. 
Benda penyebab anomali medan magnet 
berupa dipole magnetik. Sehingga hasil peta 
anomali akan dipengaruhi oleh inklinasi dan 
deklinasi yang bervariasi menurut posisi di 
permukaan bumi. Artinya, respon suatu benda 
pada peta kontur akan berupa pasangan nilai 
positif di utara dan negatif di selatan. Untuk 
area survey mempunyai nilai inklinasi – 33,46° 
dan deklinasi 1, 25° yang mengakibatkan peta 
kontur anomali lokal pada kawasan ini relatif  
rumit. Penerapan reduksi ke kutub, pada 
medan anomali lokal menghasilkan peta 
anomali yang lebih mudah untuk diinterpretasi. 
Yakni, benda yang menyebabkan anomali tepat 
berada di bawah peta anomali dengan klosur 
positif. 

Hasil analisa dengan menggunakan reduksi 
ke kutub gambar (k) mendukung terhadap 
anomali yang ditunjukkan pada semua estimasi 
gradiomagnetik, dimana anomali yang 
sebenarnya mempunyai nilai suseptibilitas yang 
rendah. Suseptibilitas yang rendah hanya bisa 
terjadi jika suatu material magnetik terpanaskan 
hingga melebihi temperatur Currie suatu 
batuan. Dengan pemanasan tersebut, material 
magnetik dapat mengalami demagnetisasi 
(penurunan nilai suseptibilitas batuan). Dengan 
menggabungkan hasil analisa gradiomagnetik 
dan reduksi ke kutub dapat diketahui bahwa 

anomali magnet negatif memanjang dari 
Gunung Sumbing dan Gunung Lirang  menuju 
kawah Gunung Kelud. Dengan demikian, dapat 
diduga bahwa anomali tersebut berupa magma 
gunung api. Magma kedua Gunung tersebut, 
terkumpul dalam kawah magma Gunung Kelud. 
[7] Berdasarkan metoda deformasi, terjadi 
inflasi pada dua titik yaitu Pedot dan Sumbing 
dan terjadi deflasi yang mengarah ke kawah. 
Hal ini mengindikasikan bahwa suplai magma 
dimulai dari arah barat daya belum mencapai 
bawah kawah.  

Pada gambar (k) juga terdapat anomali 
magnetik negatif pada sumbu x 643150 meter 
dan sumbu y 9122200, tetapi anomali tersebut 
tidak terdapat pada ketiga analisa gradio. 
Kemungkinan, ini di karenakan tepat dibawah 
anomali negatif tersebut terdapat terowongan. 
Terowongan yang terisi udara bebas, 
mempunyai nilai suseptibilitas yang lebih kecil 
jika dibandingkan dengan suseptibilitas sekitar 
pengukuran yang didominasi oleh batuan beku. 

 
7.2.2 Interpretasi Kuantitatif 

Interpretasi kuantitatif diperlukan untuk 
menggambarkan struktur bawah permukaan 
dari pengukuran data. Interpretasi ini dilakukan 
dengan jalan menyayat anomali magnetik 
dengan klosur negatif dan klosur positif yang 
terletak berdampingan. Hal ini disebabkan 
karena anomali magnetik disebabkan oleh 
dipole magnetik. Berhubung anomali magnetik 
di sekitar kawah dan melewati kawah, maka 
pengukuran ulang medan magnetik dilakukan 
hanya sebagai peninjauan ulang kebenaran 
nilai medan magnetik yang dihasilkan oleh 
Software Surfer 8. 

 
Gambar 7  Sayatan-sayatan anomali 

Magnetik 

 

Sebelum data sayatan dilakukan 
pemodelan ke depan dengan menggunakan 
Software GravMag, terlebih dahulu, data 
tersebut dilakukan pemfilteran dengan 
mengggunakan filter square weighted moving 
average. Pemfilteran dilakukan dengan 
menggunakan Software Matlab 7.1. Pemfilteran 
ini, dilakukan untuk memperhalus dan 
membuang noise frekuensi tinggi. Selanjutnya, 
dilakukan permodelan maju untuk memodelkan 
anomali magnetik dengan pendekatan n 
poligon yang dipaparkan [8]. Permodelan ini 



 

dilakukan dengan menggunakan Software 
GravMag 

Gambar 8  anomali sayatan  
                    C-D X1=0,0234  

 (emu/gram) dan                              
X2=0,0124 (emu/g)   

                             dengan Misfit 0,36% 

Gambar 9 Anomali sayatan E-F 
X1=0,0239 (emu/g)  
x2=0,0124 (emu/g)  
dengan Misfit 0,85% 

 

Pada gambar 8  atas, terlihat bahwa 
anomali terjadi pada jarak 217,3131 meter dari 
titik C, pada data ke 23 dan berada pada 
sumbu x 643230, sumbu y 9122314 dengan 
medan magnet sebesar -1150,87 nT. Pada 
gambar 9  atas, terlihat bahwa anomali terjadi 
pada jarak 328,933 meter dari titik E, pada data 
ke 27 dan berada pada sumbu x 643191, 
sumbu y 9122355 dengan medan magnet 
sebesar -1335,8  nT 

Berdasarkan hasil permodelan kedepan 
tersebut, dapat diketahui bahwa, anomali 
magnetik pada sayatan C-D dan E-F. Anomali 
didekat kubah kawah Gunung Kelud berupa 
patahan. Patahan ini, berupa anomali magnetik 
yang berbeda nilai suseptibilitasnya. Nilai 
suseptibilitas magnetik di bawah kubah kawah 
gunung Kelud dan sampai ke Gunung Lirang  
lebih rendah dari pada di bukit Gunung 
Sumbing. Secara umum, patahan suatu batuan 
memiliki nilai suseptibilitas yang sama. 
Perbedaan nilai suseptibilitas ini, diduga 
sebagai akibat dari demagnetisasi batuan yang 
terjadi di bawah Gunung Lirang. Demagnetisasi 
ini terjadi akibat batuan mengalami pemanasan 
sampai di atas suhu Curie. 

Berdasarkan hasil pemodelan data 
sayatan C-D dan E-F, di ketahui bahwa nilai 
suseptibilitas magnetik di bawah Gunung 
Sumbing sebesar  0,0234 - 0,0239 emu/gram, 

sedangkan  nilai suseptibilitas magnetic di 
bawah Gunung Lirang sebesar 0,0124 
emu/gram. Nilai suseptibilitas batuan tersebut 
diduga sebagai batuan basalt dan andesit. Ini 
didukung oleh [9] yang menyatakan bahwa 
geologi gunung kelud didominasi oleh batuan 
basalt dan andesit.  

Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap 
titik potong antara sayatan C-D dan E-F yang 
terletak pada posisi sumbu x 643233 dan 
sumbu y 9122315. Posis ini, pada sayatan C-D 
berwarna biru dan sayatan E-F berwarna 
merah, dengan nilai suseptibilitas yang sama 
yaitu 0,0124 emu/gram. Hasil ini 
dikomparasikan terhadap hasil analisa data 
dengan menggunakan gradio vertikal, gradio 
horizontal sumbu x, gradio horizontal sumbu y, 
dan reduksi ke kutub. Kesemua analisa 
tersebut, menguatkan dugaan bahwa adanya 
suplai lava dari Gunung Lirang  ke kawah 
Gunung Kelud.  

Pemodelan sayatan C-D terdapat 
patahan, sehingga memiliki nilai suseptibilitas 
yang berbeda, pada lempeng yang berwarna 
hijau nilai suseptibilitasnya 0,0234 emu/gram, 
lebar 190 m dan kedalamanya 20 m di bawah 
permukaan sampai batas bawah 65 m. Pada 
lempeng yang berwarna biru memiliki nilai 
suseptibilitas 0,0124 emu/gram, lebar 120 m 
dan kedalamanya 5 m di bawah permukaan 
sampai batas bawah 75 m. Lempeng warna 
biru dengan suseptibilitas yang lebih rendah, 
hal ini disebabkan oleh pemanasan kawah 
gunung kelud.  Pada sayatan EF terdapat 
patahan, sehingga di dapatkan nilai 
suseptibilitas yang berbeda, Pada lempeng 
yang berwarna hijau memiliki nilai suseptibilitas 
0,0239 emu/gram, lebar 200 m dan 
kedalamanya 30 m di bawah permukaan 
sampai batas bawah 85 m. Pada lempeng yang 
berwarna merah memiliki nilai suseptibilitas 
0,0124 emu/gram, lebar 190 m dan kedalaman 
25 m di bawah permukan sampai batas bawah 
90 m. Lempeng warna merah memiliki nilai 
suseptibilitas yang lebih rendah, hal ini 
disebabkan pemanasan pada kawah gunung 
kelud.  
 

8. Kesimpulan 
Setelah melakukan akuisisi, pengolahan 

dan interpretasi data maka dapat disimpulkan 
bahwa: 

1. Pada kontur medan magnet total yang dikoreksi 
variasi harian dan IGRF diperoleh dipole  
magnet yang menunjukkan adanya anomali di 
daerah penelitian. Anomali medan magnet total 
pada kontur menunjukkan pasangan closure 
positif dan negatif, dengan besar medan 
magnet pada closure positif sekitar 1851 nT 
dan medan magnet closure negatif sekitar -
2178 nT.  

2. Dari peta kontur gradiomagnetik dan reduksi ke 
kutub dapat diketahui bahwa anomali magnetik 
memanjang dari gunung sumbing dan gunung 
Lirang menuju kawah gunung kelud, anomali 
tersebut berupa magma gunung api. 



 

3. Interpretasi kuantitatif menggunakan metode 
talwani 2D dengan memanfaatkan perangkat 
lunak GRAVMAG, pada sayatan C-D anomali 
terjadi pada jarak 217,3131 meter dari titik C, 
pada datum ke 23 dan berada pada sumbu x 
643230, sumbu y 9122314 dengan medan 
magnet sebesar -1150,87 nT. Pada sayatan E-
F anomali terjadi pada jarak 328,933 meter dari 
titik E, pada datum ke 27 dan berada pada 
sumbu x 643191, sumbu y 9122355 dengan 
medan magnet sebesar -1335,8  nT.  

4. Interpretasi kuantitatif menggunakan metode 
talwani 2D dengan memanfaatkan perangkat 
lunak GRAVMAG, sayatan CD menghasilkan 
pendugaan geometri dua buah benda di bawah 
permukaan dengan tingkat kesalahan 0,36%. 
Benda anomali I dengan nilai suseptibilitas 
0,0234 emu/gram berada pada kedalaman 
puncak 20 m dan batas bawah 65 m. Benda 
anomali II dengan nilai suseptibilitas 0,0124 
emu/gram, berada pada kedalaman puncak 5 
m dan batas bawah 75 m. Sayatan EF  
menghasilkan pendugaan geometri dua buah 
benda dibawah permukaan dengan tingkat 
kesalahan 0,85%. Benda anomali I dengan nilai 
suseptibilitas 0,0239 emu/gram berada pada 
kedalaman puncak 30 m dan batas bawah 85 
m. Benda anomali II dengan nilai suseptibilitas 
0,0124 emu/gram, berada pada kedalaman 
puncak 25 m dan batas bawah 90  m. 
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