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ABSTRAK 
 Dalam monitoring reservoir panas bumi diperlukan informasi tentang 

rekahan atau crack dibawah permukaan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari 

data gempa mikro pada lapangan panas bumi. Analisis shear wave splitting 

bertujuan untuk mengetahui rekahan berdasarkan polarisasi gelombang S saat 

melewati medium anisotropi yang terekam oleh seismogram. Terdapat dua 

parameter yang berhubungan dengan shear wave splitting yaitu arah polarisasi 

dan waktu tunda. Penelitian ini menggunakan metode cross-correlation untuk 

menganalisis parameter shear wave splitting tersebut. Metode cross-correlation 

mampu menunjukkan kemiripian dari dua gelombang S (fast dan slow) pada 

komponen horisontal N-S dan E-W berdasarkan nilai koefisien cross-

correlation. Setelah dicari nilai koefisien cross-correlation maksimum, maka 

diperoleh parameter waktu tunda dan arah polarisasi shear wave splitting. Hasil 

yang diperoleh adalah nilai waktu tunda shear wave splitting sebesar 0.11 – 

0.32 detik. Besar kecilnya waktu tunda shear wave splitting ini bergantung 

pada panjang material dan intensitas dari rekahan pada medium anisotropi di 

bawah permukaan. Selanjutnya arah polarisasi yang diperoleh memiliki dua 

arah dominan yaitu barat laut – tenggara dan timur laut – barat daya. Hal ini 

diakibatkan oleh keberadaan patahan yang berada disekitar lokasi penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Arah Polarisasi, Metode Cross-Correlation, Shear Wave 

Splitting, Waktu Tunda  
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    Student ID : 03411540000025 

    Department : Geophysical Engineering 

    Advisor  : Dr. Widya Utama, DEA 

      

ABSTRACT 
 In monitoring geothermal reservoirs information is needed about fractures 

or cracks below the surface. This information can be obtained from micro 

earthquake data on geothermal fields. Shear wave splitting analysis aims to 

determine the fracture based on the polarization of the S wave as it passes 

through the anisotropy medium recorded by the seismogram. There are two 

parameters related to shear wave splitting namely polarization direction and 

time delay. This study uses a cross-correlation method to analyze the 

parameters of the shear wave splitting. The cross-correlation method is able to 

show the similarity of two S waves (fast and slow) on the horizontal 

components N-S and E-W based on the value of the cross-correlation 

coefficient. After searching for the maximum cross-correlation coefficient, the 

delay time parameters and the direction of the shear wave splitting polarization 

are obtained. The results obtained are shear wave splitting delay time values of 

0.11 - 0.32 seconds. The size of the delay time shear wave splitting depends on 

the length of the material and the intensity of the fracture in the anisotropic 

medium below the surface. Furthermore, the polarization direction obtained 

has two dominant directions namely northwest - southeast and northeast - 

southwest. This is caused by the presence of faults that are located around the 

location of this study. 

 

Keywords : Cross-Correlation Method, Delay Time, Polarization Direction, 

Shear Wave Splitting 

 

 

 

 

 



 

xii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 



 

xiii 

 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya laporan Tugas 

Akhir yang berjudul ”ANALISIS SHEAR WAVE SPLITTING 

MENGGUNAKAN METODE CROSS-CORRELATION BERDASARKAN 

DATA GEMPA MIKRO” ini dapat terselesaikan. Pelaksanaan dan penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini dapat terlaksanakan dengan baik, tidak terlepas dari 

bimbingan, bantuan, dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Mama, Bapak, Mbak Eva, Mbak Lia dan semua keluarga atas 

dukungan moril maupun materi selama menjalani tugas akhir ini.   

2. Bapak Dr. Widya Utama, DEA selaku pembimbing selama 

penyusunan tugas akhir yang telah meluangkan banyak waktu untuk 

memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi. 

3. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf Departemen Teknik Geofisika ITS 

yang telah banyak memberikan ilmu dan membantu secara 

administrasi selama penulis melakukan studi di Departemen Teknik 

Geofisika ITS. 

4. Bapak Chreesmi Anjar Gustiyono atas dukungan moril selama 

menjalani tugas akhir ini. 

5. Nur Rohmatul Hidayah yang telah membantu dan menemani selama 

penulisan tugas akhir 

6. Mbak Sherly, Mbak Valda, dan Mas Akbar yang telah membantu 

dalam memberikan saran selama penulisan tugas akhir ini. 

7. Satya Permana Y.P, Mirza Rifada P, dan Ahmad Iqbal H yang telah 

membantu dan menemani saat penulis mengerjakan tugas akhir ini di 

kantor CV. Gatupa. 

8. Seluruh teman-teman Teknik Geofisika ITS angkatan 2015 (TG4) dan 

semua orang yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak 

dapat saya sebutkan satu per satu. 

Semoga Allah membalas semua kebaikan semua pihak. Penulis menyadari 

tentunya penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, 

kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tugas akhir ini 

membawa manfaat bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca. 

Surabaya, 19 Juni 2020  

 
  Roby Daris Setyawan  

NRP. 03411540000025   



 

xiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 



 

xv 

 

DAFTAR ISI 

 
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ v 

ABSTRAK ........................................................................................................ ix 

ABSTRACT ........................................................................................................ xi 

KATA PENGANTAR ..................................................................................... xiii 

DAFTAR ISI .................................................................................................... xv 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvii 

DAFTAR TABEL ........................................................................................... xix 

BAB I PENDAHULUAN................................................................................... 1 

1.1 Latar belakang .......................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 1 

1.3 Batasan Masalah ....................................................................................... 1 

1.4 Tujuan ...................................................................................................... 2 

1.5 Manfaat .................................................................................................... 2 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 3 

2.1 Geologi Regional...................................................................................... 3 

2.1.1 Fisiografi Regional ............................................................................ 3 

2.1.2 Stratigrafi Regional ........................................................................... 3 

2.1.3 Tektonik Regional ............................................................................. 5 

2.2 Sistem Panasbumi .................................................................................... 5 

2.3 Gempa Mikro (Microearthquake) ............................................................ 6 

2.4 Gelombang Seismik ................................................................................. 7 

2.5 Medium Anisotropi ................................................................................ 10 

2.6 Anisotropi Seismik ................................................................................. 11 

2.7 Shear Wave Splitting .............................................................................. 13 

2.8 Metode Cross-Correlation ..................................................................... 14 

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 15 

3.1 Data Penelitian ....................................................................................... 15 

3.2 Diagram Alir Penelitian ......................................................................... 16 

3.3 Alur Pengolahan Data ............................................................................ 17 

3.3.1 Pengolahan Data Gempa Mikro ...................................................... 17 

3.3.2 Pengolahan Shear Wave Splitting ................................................... 19 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................... 21 



 

xvi 

 

4.1 Hasil Pengolahan Shear Wave Splitting ................................................. 21 

4.2 Pembahasan Parameter Shear Wave Splitting ........................................ 28 

4.2.1 Waktu Tunda .................................................................................. 28 

4.2.2 Arah Polarisasi ................................................................................ 29 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................... 33 

5.1 Kesimpulan ..................................................................................... 33 

5.2 Saran ............................................................................................... 33 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 35 

LAMPIRAN ..................................................................................................... 37 

BIODATA PENULIS....................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 

 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar  2.1 Fisiografi Jawa Barat (Van Bemmelen, 1949) ................................ 6 

Gambar 2.2 Peta Geologi Regional Lokasi Penelitian (Koesmono, 1996)

 ............................................................................................................................ 8 

Gambar  2.3 Ilustrasi sistem panasbumi (DiPippo, 2012)

 ............................................................................................................................ 6 

Gambar  2.4 Penentuan Waktu Tiba Gelombang Primer (P) dan Gelombang 

Sekunder (S) Gempa Bumi Mikro (Zhang, dkk. 2009)  ..................................... 7 

Gambar 2.5 Ilustrasi penjalaran gelombang primer dan gelombang sekunder 

(Onajite, 2014) .................................................................................................... 8 

Gambar  2.6 Penjalaran gelombang Reyleigh (Ettwein dan Maslin, 2011) ........... 

 ............................................................................................................................ 9 

Gambar  2.7 Penjalaran gelombang Love (Andrei, 2009)

 .......................................................................................................................... 10 

Gambar  2.8 Ilustrasi Medium TI (a) Arah Penjalaran Gelombang pada Sumbu 

𝑥1, (b) Arah Penjalaran Gelombang pada Sumbu 𝑥3 (Stein dan Wysession, 

2003). ................................................................................................................ 10 

Gambar  2.9 (a) material homogen isotropik, dan (b) material anisotropik 

(Adullah, 2008) ................................................................................................. 12 

Gambar  2.10 Penjalaran gelombang S pada medium yang vertikal (Olivia, 

2014) ................................................................................................................. 13 

Gambar  3.1 Lokasi stasiun perekam dan sebaran event gempa

 .......................................................................................................................... 15 

Gambar  3.2 Diagram Alir Penelitian ................................................................ 16 

Gambar  3.3 Data seismogram di stasiun ZPN .................................................. 17 

Gambar  3.4 Penentuan fase gelombang P dan S setelah difilter. ...................... 18 

Gambar  4.1 a) gelombang S (fast dan slow) yang akan diukur waktu tunda dan 

arah polarisasinya, (b) hasil cross correlation, (c) particle motion ................... 21 

Gambar  4.2 Histogram waktu tunda pada setiap stasiun

 .......................................................................................................................... 29 

Gambar 4.3 Persebaran nilai intensitas rekahan (Anggita, 2019)

 .......................................................................................................................... 29  

Gambar  4.4 Arah dominan polarisasi pada setiap stasiun yang ditunjukkan oleh 

diagram rose. Segitiga hitam merupakan stasiun perekam dan lingkaran orange 

adalah event gempa sedangkan garis hitam yaitu patahan yang berada di sekitar 

lapangan panas bumi X ..................................................................................... 32 

 

 

 



 

xviii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 



 

xix 

 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 3.1  Lokasi stasiun perekam gempa ............................................. 15 

Tabel 4.1 Hasil pengolahan shear wave splitting pada semua event 

gempa yang terekam oleh 5 stasiun ....................................................... 22 

Tabel 4.2  Arah dominan polarisasi pada setiap stasium ....................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xx 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 



 

1 

 

BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar belakang 
Kajian terkait gempa pada suatu sistem panasbumi lebih difokuskan pada 

gempa bumi mikro. Investigasi mengenai gempa mikro dalam nilai magnitudo 

≤ 3 Skala Richter di zona lempeng tektonik aktif serta daerah vulkanik telah 

menunjukkan sistem konveksi hidrotermal dengan karakterisasi adanya 

aktivitas gempa bumi mikro (Isroi dkk., 2015). Terjadinya gempa mikro pada 

sistem panasbumi salah satunya disebabkan adanya rekahan-rekahan akibat 

injeksi fluida serta aktivitas produksi. Informasi mengenai rekahan sangat 

diperlukan dalam pengembangan produksi panasbumi. Salah satu metode 

geofisika yang dapat digunakan untuk mengetahui arah dan struktur rekahan 

adalah Shear Wave Splitting. 

Shear Wave Splitting merupakan metode yang populer untuk 

menginterpretasi tingkat anisotropi dari sebuah medium. Secara sederhana, 

perambatan gelombang S melalui batuan akan terpolarisasi menjadi dua bagian 

ketika merambat melalui struktur medium yang berbeda atau terdapat sebuah 

rekahan (Hanif, 2016). Terdapat dua parameter yang berhubungan dengan 

Shear Wave Splitting yaitu arah polarisasi dan waktu tunda. Parameter arah 

polarisasi menunjukkan arah rekahan dan parameter waktu tunda menunjukkan 

ketebalan dari medium anisotropi atau ukuran dari rekahan. 

Analisis Shear Wave Splitting pada penelitian ini menggunakan metode 

Cross-Correlation untuk mendapatkan parameter arah polarisasi dan waktu 

tunda. Metode Cross-Correlation ini dianggap valid untuk meningkatkan 

kemiripin diantara gelombang ketika diaplikasikan untuk seismogram 

(Meidiana, 2014). Asumsi yang mendasari metode ini adalah menemukan 

Cross-Correlation maksimum untuk komponen horizontal gelombang S 

(Zhang, dkk., 2007). Setelah didapat korelasi yang maksimum, maka arah 

polarisasi dan waktu tunda Shear Wave Splitting  akan didapat.  

 

1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah  

1. Bagaimana menganalisis parameter arah polarisasi Shear Wave 

Splitting menggunakan metode Cross-Correlation, dan 

2. Bagaimana menganalisis parameter arah waktu tunda Shear Wave 

Splitting menggunakan metode Cross-Correlation  

 

1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan topik permasalahan dalam penelitian pada tugas akhir ini, 

dapat disimpulkan beberapa batasan masalah yaitu: 

1. Data yang digunakan merupakan data gempa mikro pada lapangan 

panasbumi “X” 
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2. Parameter waktu tunda dan arah polarisasi dari penentuan koefisien 

cross-correlation 

3. Arah dominan polarisasi berdasarkan arah polarisasi (ϕ) dan 

intensitas rekahan berdasarkan waktu tunda (δt) gelombang S 

1.4 Tujuan 
Tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah  

1. Menganalisis parameter arah polarisasi Shear Wave Splitting 

menggunakan metode Cross-Correlation, dan 

3. Menganalisis parameter arah waktu tunda Shear Wave Splitting 

menggunakan metode Cross-Correlation  

 

1.5 Manfaat 
Adapun manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah dapat mengetahui 

pengaruh metode cross correlation pada pengolahan shear wave splitting dan 

memberikan informasi tentang rekahan berdasarkan parameter shear wave 

splitting pada lapangan panas bumi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Geologi Regional 

2.1.1 Fisiografi Regional 

Jawa Bagian Barat terbagi menjadi 4 zona fisiografi menurut Van 

Bemmelen (1949), yaitu: Zona Dataran Aluvial Utara Jawa yang membentang 

mulai dari Serang sampai bagian timur Cirebon, Zona Antiklinorium Bogor atau 

Zona Bogor menyebar mulai dari Rangkasbitung, Bogor, Purwakarta, Subang 

Sumedang sampai Bumiayu (Majenang), Zona Depresi Tengah atau Zona 

Bandung, Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat. Penyebaran keempat  zona 

tersebut dapat dilihat pada (Gambar 2.1). Pada gambar tersebut, terdapat juga 

bagian yang berada di dalam zona yang dipisahkan sendiri, yaitu Gunungapi 

Kuarter, Kubah dan Punggungan di Zona Depresi Tengah. Keduanya bukanlah 

zona tersendiri melainkan bagian dari keempat zona fisiografi Jawa Bagian 

Barat. Lokasi penelitian ini berdasarkan berada di antara Gunungapi Kuarter 

dan Pegunungan Selatan, sehingga batuan di daerah ini merupakan 

pencampuran antara endapan gunungapi tua berumur Tersier dengan produk 

gunungapi Kuarter. 

 
Gambar 2.1 Fisiografi Jawa Barat (Van Bemmelen, 1949) 

2.1.2 Stratigrafi Regional 

Lokasi penelitian termasuk dalam peta geologi lembar Sindangbarang 

dan Bandarwaru yang disusun oleh (Koesmono, 1996).  
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Gambar 2.2 Peta Geologi Regional Lokasi Penelitian (Koesmono, 1996) 

Formasi batuan yang menyusun daerah penelitian dari yang tertua hingga  

yang termuda (Gambar 2.3), di antaranya: 

1. Formasi Beser (Tmbe) satuan batuan breksi andesit, breksi tuf, dengan 

ukuran breksi maksimal 1m, dengan matriks tuf krkistal pejal kelabu atau 

batupasir berumur Miosen Akir. 

2. Endapan-endapan piroklastika yang tak terpisahkan (QTv) Merupakan satuan 

batuan tertua yang tersingkap di daerah penelitian, berumur Pliosen-Plistosen 

yang menindih tidak selaras dengan Formasi Koleberes. Endapan Piroklastik 

berupa breksi andesit, breksi tuf dan tuf lapili.  

3. Lahar dan Lava Gunung Kendeng (Ql (k,w)) Lahar dan Lava Gunung 

Kendeng berumur Plistosen menindih tidak selaras endapan piroklstik 

sebelumnya. Lahar dan Lava Gunung Kendeng ini berupa aliran lava yang 

berselingan dengan endapan lahar breksi andesit dan breksi tuf. 

4. Lava dan Lahar Gunung Patuha (Qv (p,l)) Lava dan Lahar Gunung Patuha 

berumur Holosen menindih tidak selaras Lahar dan Lava Gunung Kendeng. 

Lava dan Lahar Gunung Patuha ini berupa lava dan lahar andesit piroksin yang 

pejal dan berongga serta breksi lahar matriks tuf pasiran berwarna abu-abu 

Lava dan Lahar Gunung Patuha ini tersingkap di barat daya daerah penelitian.   

5. Formasi Koleberes (Tmk) Batu pasir tuf berlapis naik, kurang mampat dan 

tuf kristal dengan sisipan tuf, breksi tuf batuapungan dan breksi bersusunan 

andesit berumur akhir Miosen sampai Pliosen. 
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2.1.3 Tektonik Regional 

Secara regional daerah Jawa Barat merupakan daerah yang terletak pada 

alur volkanik – magmatik yang merupakan bagian dari Busur Sunda (Soeria-

Atmaja, 1998; Martodjojo, 2003). Busur Sunda ini membentang dari Pulau 

Sumatera ke arah timur hingga Nusa Tenggara yang merupakan manifestasi 

dari interaksi kearah utara dan menunjam ke bawah tepian benua Lempeng 

Eurasia yang relatif tidak bergerak (Hamilton, 1979).  

Struktur geologi di Pulau Jawa pada umumnya berarah baratlaut-tenggara, 

beberapa tempat berarah baratlaut-timurlaut bahkan sebagian berarah barat-

timur. Pola struktur yang berkembang di Jawa Barat merupakan pola Meratus 

yang diwakili oleh sesar Cimandiri berarah timurlaut-baratdaya (NE-SW) 

(Sribudiyani, 2018). Sesar-sesar pada pola Meratus ini diketahui berumur 

Kapur-Paleogen. Jawa Barat bagian baratdaya dibagi menjadi empat fase 

tektonik:   

1. Fase Tektonik Oligo-Miosen. Pada fase ini terjadi proses pengangkatan di 

daerah gunung Selatan Jawa Barat, membentuk struktur yang berarah barat-

timur. Hasil kegiatan tektonik ini ditandai dengan adanya hubungan tidak 

selaras antara Formasi Walad dan Formasi Jampang yang ada diatasnya. Dalam 

fase tektonik ini aktivitas vulkanisme cukup kuat, hal ini ditandai dengan 

banyaknya endapan-endapan yang mengandung material vulkanik.   

2. Fase Tektonik Miosen Tengah. Pada fase ini terjadi suatu kegiatan tektonik 

yang bagian baratdaya Pulau Jawa mengalami pengangkatan dan perlipatan 

yang selanjutnya diikuti oleh pembentukan sesar-sesar. Arah perlipatan dan 

sesarnya barat-timur. Struktur yang terjadi ini memengaruhi seluruh endapan 

batuan berumur Miosen Bawah.   

3. Fase Tektonik Plio-Plistosen. Pada fase ini terjadi sutau kegiatan tektonik 

yang cukup besar, yang tejadi pada kala Pliosen Atas sampai Plistosen Bawah. 

Fase ini merupakan penyebab terjadinya beberapa wrench faults yang berarah 

timurlaut-baratdaya dan memotong struktur-struktu yang ada, namun tidak 

diketahui dengan pasti, apakah kegitan tektonik ini terjadi hingga zaman 

Kuarter. 

4. Fase Tektonik Kuarter. Pada fase ini terjadi bersamaan dengan kegiatan 

vulkanisme kuarter dan hampir seluruh kepulauan Indonesia terpengaruh oleh 

kegiatannya. Aktivitas tektonik ini membentuk struktur-struktur yang aktif, 

yang sekarang berada di Pegunungan Selatan Jawa Barat. Gerak tektonik pada 

fase ini diperkirakan jauh lebih aktif dibandingkan fase sebelumnya. 

 

2.2 Sistem Panasbumi 
Sistem panasbumi digambarkan sebagai konveksi fluida pada kerak bumi 

teratas di mana dalam ruang terperangkap, transfer panas dari sumber panas 

(heat source) ke penyimpan panas dalam keadaan permukaan yang bebas (free 

surface). Sistem panasbumi sendiri terdiri atas lima elemen utama yaitu heat 
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sousrce, reservoir, cap rock, struktur geologi yang umumnya merupakan 

patahan dan terakhir adalah fluida (DiPippo, 2012). 

 
Gambar 2.3 Ilustrasi sistem panasbumi (DiPippo, 2012) 

Sumber panasbumi pada dasarnya berupa batuan panas yang memanaskan 

air dalam reservoir, selanjutnya dimanfaatkan sebagai penggerak generator 

untuk menghasilkan listrik. Reservoir panasbumi adalah suatu tempat di dalam 

bumi yang mempunyai porositas dan kandungan magma maupun fluida (air), 

dengan volume tertentu yang berfungsi sebagai tempat keluar dan masuknya 

fluida (Dermawan, 2016). 

Energi dari aktifitas panas pada lapangan panasbumi menghasilkan 

gerakan-gerakan berupa gempa. Gempa yang terjadi pada lapangan panas bumi 

dapat menjadi indikator adanya fracture atau zona lemah dibawah lapangan 

panasbumi. Zona lemah dapat dijadikan sebagai tempat keluarnya panasbumi 

dari reservoir. Selain itu gempa bumi mikro juga dapat disebabkan oleh aliran 

fluida dibawah permukaan bumi (Dermawan, 2016) 

 

2.3 Gempa Mikro (Microearthquake) 
Dalam industri panasbumi, pengamatan gempa mikro dilakukan untuk 

monitoring reservoir panasbumi yang berguna dalam kegiatan ekplorasi 

maupun produksi pada lapangan panasbumi. Metode ini mampu merekam 

gempa atau getaran gempa kecil dengan nilai magnitudo 3 SR. Konsep 

pengukuran microearthquake sama dengan metode seismik, yaitu dengan 

menangkap gelombang getar yang berasal dari sumber getar atau sumber 

gempa. Secara sederhana metode ini merekam event-event seismik (gempa 

mikro) yang ada di suatu tempat. Sama dengan cara kerja jaringan seismometer 

di dunia untuk mempelajari gempa, walaupun magnitude yg terekam lebih kecil 

dengan resolusi yg lebih baik tentunya (Rahmaningtyas, 2020) 

Secara umum terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 

gempa mikro pada lapangan panas bumi, antara lain (Gadis, 2019):  
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1. Adanya zona lemah yang terbuka atau bergeser akibat injeksi air sehingga 

meningkatkan tekanan pada batuan.  

2. Adanya kontak air dingin dengan batuan beku bersuhu tinggi (heat 

source). 

3. Berkurangnya tekanan pori yang mengakibatkan menutupnya pori batuan 

reservoir karena hilangnya fluida pengisi pori batuan (akibat produksi 

fluida). 

 

 Analisis data gempa bumi mikro diawali dengan melakukan identifikasi 

waktu tiba gelombang Primer (P) dan gelombang (S) berdasarkan data 

gelombang seismik yang terekam pada tiga komponen oleh stasiun perekam 

(seismometer). Gelombang P merupakan gelombang seismik yang pertama 

kali terekam oleh seismometer dan yang mengalami perubahan frekuensi 

paling awal, pada saat perubahan frekuensi awal itulah dilakukan penentuan 

waktu tiba gelombang P. Sedangkan untuk penentuan waktu tiba gelombang S 

dilakukan pada gelombang yang mengalami perubahan frekuensi yang lebih 

besar setelah gelombang P mengalami pelemahan frekuensi (Pribadi, 2010). 

Gambar 2.4 merupakan tahap awal pengolahan data gempa bumi mikro, 

berupa identifikasi fasa gelombang P dan gelombang S. 

 

 
Gambar 2.4 Penentuan Waktu Tiba Gelombang Primer (P) dan Gelombang 

Sekunder (S) Gempa Bumi Mikro (Zhang, dkk. 2009)  

2.4 Gelombang Seismik 
Gelombang seismik merupakan gelombang yang menjalar di dalam bumi 

disebabkan adanya deformasi struktur, tekanan ataupun tarikan karena sifat 

keelastisan kerak bumi. Gelombang ini membawa energi kemudian 

menjalarkan ke segala arah di seluruh bagian bumi dan mampu dicatat oleh 

seismograf (Siswowidjoyo, 1996). Gelombang seismik dapat diklasifikasikan 
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menjadi dua jenis, yaitu gelombang badan (body wave) dan gelombang 

permukaan (surface wave).  

Gelombang badan adalah gelombang yang menjalar dalam media elastik 

dan arah perambatannya keseluruh bagian di dalam bumi. Berdasarkan gerak 

partikel pada media dan arah penjalarannya gelombang dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu gelombang P dan gelombang S.   

 

 
Gambar 2.5 Ilustrasi penjalaran gelombang primer dan gelombang sekunder 

(Onajite, 2014) 

Gelombang P merupakan gelombang longitudinal atau gelombang 

kompresional, gerakan partikelnya sejajar dengan arah perambatannya. 

Gelombang P merupakan gelombang yang menjalar melalui bagian dalam bumi 

dan biasa disebut free wave karena dapat menjalar ke segala arah di dalam 

bumi (BMKG, 2012). Gelombang ini memiiki kecepatan paling tinggi di antara 

gelombang lainnya dan gelombang P adalah gelombang yang pertama kali 

terdeteksi oleh seismogram sehingga sering disebut gelombang primer (Howell, 

Jr., 1959). Kecepatan gelombang P antara 4–7 km/s di kerak bumi, lebih besar 

dari 8 km/s di dalam mantel dan inti bumi, lebih kurang 1,5 km/s didalam air 

dan lebih kurang 0,3 km/s di udara.. Kecepatan gelombang P (𝑉𝑝) dari 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝑉𝑝 = √
𝜆+2𝜇

𝜌
             (2.1) 

 

Keterangan:  𝑉𝑝 = kecepatan gelompbang P 

    𝜆 = konstanta lame 

   𝜇  = modulus rigiditas (𝜏/𝜀) 

   𝜌  = densitas (g/cm
3
)  
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Gelombang S merupakan gelombang transversal, yang mana gerakan 

partikelnya terletak pada suatu bidang yang tegak lurus dengan arah 

penjalarannya. Gelombang ini hanya dapat menjalar melalui medium padat 

karena medium cair dan gas tidak punya daya elasitas untuk kembali ke bentuk 

asal. Gelombang S terdiri dari dua komponen, yaitu gelombang SH dengan 

gerakan partikel horizontal dan gelombang SV dengan gerakan partikel vertikal 

(BMKG, 2012). Adapun kecepatannya hanya 2/3 dari kecepatan gelombang 

primer, atau sekitar 2-6 km/detik. Karena itu sering disebut gelombang 

sekunder dimana gelombang ini sampai di alat pencatat gelombang setelah 

gelombang primer (Howell, Jr., 1959). Kecepatan gelombang S (𝑉𝑠)  disajikan 

oleh persamaan (2.2)  

 

 𝑉𝑠 = √
𝜇

𝜌
              (2.2) 

Keterangan:  𝑉𝑠 = kecepatan gelompbang S 

   𝜇  = modulus rigiditas (𝜏/𝜀) 

   𝜌  = densitas (g/cm
3
)  

 

Gelombang permukaan merupakan gelombang yang kompleks dengan 

frekuensi yang rendah dan amplitudo yang besar, yang menjalar akibat adanya 

efek free surface yaitu perbedaan antara sifat elastik (Susilawati, 2008). Jenis 

dari gelombang permukaan ada dua gelombang Reyleigh dan gelombang Love.  

1. Gelombang Reyleigh merupakan gelombang permukaan yang orbit 

gerakannya elips tegak lurus dengan permukaan dan arah penjalarannya. 

Gelombang jenis ini adalah gelombang permukaan yang terjadi akibat adanya 

interferensi antara gelombang tekan dengan gelombang geser secara konstruktif 

(Elnashai dan Sarno, 2008). Karena menjalar di permukaan, amplitudo 

gelombang rayleigh akan berkurang dengan bertambahaya kedalaman. Didalam 

rekaman seismik, gelombang Rayleigh dicirikan dengan amplitudonya yang 

besar dan dicirikan dengan frekuensi rendah. 

 
Gambar 2.6  Penjalaran gelombang Reyleigh (Ettwein dan Maslin, 2011) 
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 Gelombang Love adalah gelombang permukaan (gelombang S) yang 

menjalar dalam bentuk gelombang transversal (penjalarannya paralel dengan 

permukaannya) (Gadallah dan Fisher, 2009).  

 

 
Gambar 2.7  Penjalaran gelombang Love (Andrei, 2009) 

2.5 Medium Anisotropi 
 Bentuk sederhana dari anisotropi dapat ditemukan pada media dengan 

tumpukan lapisan isotropik paralel, karena kekuatan materi tersebut berbeda 

antara arah sejajar dengan arah tegak lurus lapisan (Babuska dan Cara, 1991). 

Jenis anisotropi (transversely isotropy) telah dianggap sebagai model yang 

cocok digunakan untuk mendeskripsikan lapisan mantel bumi. Medium 

transversely isotropy (TI) memiliki lima parameter bebas dan satu sumbu 

simetri rotasi, karakter arahnya sama pada dua arah ortogonal namun tidak 

dalam vertikal (Gambar 2.6). Dua bidang simetri memiliki sumbu simetri, yang 

menggambarkan bidang simetri pencerminan dan satu bidang simetri tegak 

lurus terhadap sumbu simetri sebagai bidang isotropi. Sudut antara vektor 

perlambatan dan sumbu simetri tetap (90̊), karena itu kecepatan ketiga 

gelombang (gelombang P dan dua gelombang S) pada bidang isotropi 

bergantung pada arah perambatannya (Tsvankin, 2001).   

 
(a)         (b) 

Gambar 2.8 Ilustrasi Medium TI (a) Arah Penjalaran Gelombang pada Sumbu 

𝑥1, (b) Arah Penjalaran Gelombang pada Sumbu 𝑥3 (Stein dan Wysession, 

2003). 
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 Ketika perambatan arah gelombang dalam arah 𝑥1, kecepatan gelombang P 

dan dua kecepatan gelombang geser yang saling tegak lurus diberikan oleh: 

 

  𝑃1 = √
𝐴

𝜌
             (2.3) 

    𝑆1 = √
𝑁

𝜌
             (2.4) 

   𝑆2 = √
𝐿

𝜌
             (2.5) 

 

Kecepatan gelombang geser yang merambat sepanjang 𝑥1 dikendalikan 

oleh gerakan partikelnya. Akibatnya gelombang geser membelah menjadi dua 

gelombang terpolarisasi dengan kecepatan rambat yang berbeda. Inilah 

sebabnya mengapa kita dapat mengamati shear wave splitting pada seismogram 

(Gambar 2.10). Untuk media TI dengan sumbu simetri sepanjang 𝑥3, kecepatan 

gelombang S1 (SH) dianggap lebih besar dari S2 (SV). Mengingat perambatan 

secara paralel untuk sumbu 𝑥3 pada media TI yang sama, maka kecepatan 

gelombang geser untuk S1 dan S2 tidak  menunjukkan perbedaan. Dalam kasus  

seperti itu kecepatan gelombang P diberikan oleh : 

 

𝑃2 = √
𝐶

𝜌
             (2.6) 

 

Demikian pula dengan perbandingan antara gelombang SH dan SV seperti  

yang dijelaskan sebelumnya. Untuk media berlapis, P1 dan P2 adalah 

kecepatan gelombang P yang bervariasi tergantung pada arah penjalaran 

(Gambar 2.6) dan umumnya P1 lebih besar dari P2. 

2.6 Anisotropi Seismik 
Pada sebagian besar model seismologi, bumi diasumsikan sebagai 

medium isotropik yang mengakibatkan sifat fisis tidak bergantung pada arah 

direksionalnya. Bagaimanapun juga, faktanya kristal dan sebagian besar 

material yang diamati adalah anisotropik, dengan sifat elastis yang bergantung 

pada arah direksionalnya. Ini berarti bahwa kecepatan gelombang seismik 

merambat melalui bahan anisotropik bergantung pada arah perambatannya 

(Stein dan Wysession, 2003). 

Anisotropi seismik adalah variasi kecepatan gelombang seismik terhadap 

arah. Adanya perbedaan kecepatan gelombang terhadap arah ini diakibatkan 

oleh konfigurasi susunan mineral, rekahan, pori-pori, lapisan atau konfigurasi 

Kristal dari suatu material. Bintang merah menunjukkan sumber gelombang 

seismik dan panah menunjukkan arah pergerakan gelombang (Gambar 2.3). 
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Untuk material homogen isotropis, gelombang akan merambat dengan 

kecepatan yang sama ke semua arah yang akan menghasilkan muka gelombang 

lingkaran (bola), sedangkan pada material anisotropi akan menghasilkan muka 

gelombang bukan lingkaran (bola) (Adullah, 2008). 

 
Gambar 2.9  (a) material homogen isotropik, dan (b) material anisotropik 

(Adullah, 2008) 

 
Ketika gelombang seismik melewati medium anisotropik, maka 

kecepatan gelombang akan lebih cepat pada salah satu arah dan lebih lambat 

pada sekitar arah orthogonal. Sebaliknya, media isotropik memiliki kecepatan 

gelombang dengan arah independen. Besarnya anisotropi yang dinyatakan 

sebagai persentase seperti yang diberikan oleh koefisien anisotropi k (Babuska 

dan Cara, 1991): 

 

𝑘 =
𝑣𝑚𝑎𝑥−𝑣𝑚𝑖𝑛

𝑣
× 100       (2.7) 

 

dengan: 

𝑘  = koefisien anisotropi 

𝑣𝑚𝑎𝑥  = kecepatan gelombang geser sepanjang arah cepat. 

𝑣𝑚𝑖𝑛 = kecepatan gelombang geser sepanjang arah lambat. 

𝑣  = rata-rata dari vmax dan vmin. 

 

Penjalaran gelombang seismik di bawah permukaan akan dipengaruhi 

oleh sifat dari medium yang heterogen dan anisotropi. Sifat heterogen diartikan 

sebagai sifat fisis dari suatu medium yang tergantung terhadap posisi sehingga 

tidak bergantung terhadap arah, hal ini berbeda dengan anisotropi yang 

bergantung terhadap arah. Sifat heterogen ini memiliki variasi sifat fisis dalam 

skala kecil (grain scale) sedangkan anisotropi memiliki variasi sifat fisisnya 

dalam skala yang besar. Skala ini ditentukan oleh suatu standar pembanding 

yaitu panjang gelombang seismik (Thomsen, 2002). Kecepatan anisotropi 

mempengaruhi posisi secara lateral dan pada kedalaman serta fokusnya struktur 

geologi. Keberhasilan dari pencitraan seismik adalah perhitungan dan estimasi 

anisotropi yang akurat. Dan tidak diragukan lagi bahwa model kecepatan 

anisotropi akan meningkatkan hasil pencitraan. 
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2.7 Shear Wave Splitting  
Shear Wave Splitting merupakan salah satu metode yang paling umum 

digunakan untuk mengukur medium anisotropi. Shear wave splitting terjadi 

ketika sebuah gelombang S melalui medium anisotropi kemudian dipecah 

menjadi dua gelombang terpisah. Gelombang S yang merambat tegak lurus 

dengan fracture akan datang lebih lambat sedangkan gelombang S yang sejajar 

dengan fracture akan datang lebih cepat. Pemisahan (splitting) dari gelombang 

S tersebut diakibatkan oleh perbedaan waktu tempuh (delay time) antara dua 

komponen gelombang S yang saling tegak lurus satu sama lain. Gelombang S 

memiliki komponen SV (bergerak vertikal) dan SH (bergerak horizontal).  

Pada (gambar 2.9) terlihat bahwa sebuah gelombang S yang melewati 

medium dengan fracture berorientasi vertikal akan meghasilkan pemisahan 

komponen SH dan SV dengan SV datang lebih cepat (lebih awal) dibandingkan 

SH yang datang lebih lambat. Dengan kata lain gelombang S yang merambat 

tegak lurus dengan fracture akan datang lebih lambat sedangkan gelombang S 

yang sejajar dengan fracture akan datang lebih cepat. Jika kita kembangkan 

lebih lanjut, delay time (Δτ) akan semakin besar jika gelombang S merambat 

tegak lurus dengan fracture dan semakin kecil jika merambat sejajar 

dengan fracture. 

 
Gambar 2.10 Penjalaran gelombang S pada medium yang vertikal (Olivia, 

2014) 

 

Jika gelombang S melewati sebuah medium homogen isotropis, maka 

waktu tempuh gelombang SV akan sama dengan waktu tempuh gelombang SH. 

Sedangkan jika terdapat perbedaan sifat fisis (contoh: foliasi mineral) maupun 

perbedaan karakter struktur medium (contoh: orientasi fracture) ke arah vertikal 

maupun ke arah horizontal maka akan menghasilkan waktu tempuh yang 

berbeda bagi kedua jenis gelombang tersebut, fenomena perbedaan waktu 

tempuh tersebut dikenal dengan Shear Wave Splitting.  
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Gambar 2.11 Penjalaran gelombang S melewati medium anisotropi 

menghasilkan fenomena shear-wave splitting sehingga terpolarisasi menjadi 

komponen fast (biru) dan slow (merah) (Zhao, 2008).  

 

2.8 Metode Cross-Correlation 
Metode cross-correlaion digunakan pada statistik dan signal processing. 

Teknik tersebut dianggap valid untuk meningkatkan kemiripin diantara 

gelombang ketika diaplikasikan untuk seismogram (Meidiana, 2014). Asumsi 

yang mendasari metode cross correlation untuk konponen horizontal fast dan 

slow adalah memiliki kemiripan gelomang (Zhang, dkk., 2007). Namun, untuk 

seismogram gempabumi lokal, komponen horizontal fast dan slow bisa jadi 

sama atau tidak sama untuk kemiripan bentuk gelombang, sebagai respon 

polarisasi yang berbeda terhadap struktur antara sumber dan penerima (Aster, 

dkk.,1991;Liu, dkk., 2005). Persamaan cross-correlation dalam domain waktu 

sebagai berikut : 

 

  𝑐(𝜏) = ∫ 𝑢1 (𝑡)𝑢2 (𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡      (2.8) 

 

 Dimana  𝑢1(𝑡) dan 𝑢2(𝑡) adalah gelombang dari komponen seismogram 

dalam domain waktu. Selisih waktu tempuh didapat dari time lag 𝑐(𝜏) 

amplitudo maksimum atau peak maximum 𝑐(𝜏) , dan nilai ini didefinisikan 

sebagai koefisien korelasi untuk menunjukkan kemiripan dari dua gelombang 

seismogram. Ketika nilai korelasi lebih besar dari 0 atau mendekati 1 maka 

korelasi antara kemiripan dari dua gelombang sangat baik. Namun ketika nilai 

korelasi lebih kecil dari 0, maka terdapat hubungan keterbalikan antara dua 

gelombang. Dan jika korelasi bernilai 0, maka tidak ada hubungan dari kedua 

gelombang tersebut. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
 

3.1 Data Penelitian 
Penelitian ini menggunakan data milik PT. Geo Dipa Energy berupa data 

seismogram dari event gempa mikro beserta data sebaran patahan pada lokasi 

penelitian di lapangan panas bumi . Data seismogram ini terdiri dari komponen 

vertikal (Z), dan komponen horisontal (N-S dan E-W) dimana komponen 

horisontal (N-S dan E-W) sebagai data utama pada pengolahan shear wave 

splitting. Lokasi setiap stasiun perekaman dan event gempa mikro ditunjukkan 

oleh Tabel 3.1 dan dan Gambar 3.1  

 

  Tabel 3.1Lokasi stasiun perekam gempa  

Stasiun Easting Northing 
Jumlah 

Event 

ZUI XXX958 XXX5640 7 

ZPN XXX690 XXX5762 48 

BAN XXX233 XXX4757 37 

BUT XXX673 XXX4353 47 

BRB XXX818 XXX6078 46 

 

 
Gambar 3.1  Lokasi stasiun perekam dan sebaran event gempa 
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3.2 Diagram Alir Penelitian 
Secara garis besar, alur kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 
 

Gambar 3.2  Diagram Alir Penelitian
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3.3 Alur Pengolahan Data 

3.3.1 Pengolahan Data Gempa Mikro 

Pengolahan data dimulai dari pemilihan event gempa yang memiliki tiga 

komponen (vertikal, N-S, dan E-W). Hal ini dilakukan karena analisis 

parameter shear wave splitting salah satunya adalah mengetahui perbedaan 

waktu tunda dari dua komponen horisontal (N-S dan E-W). Selain itu, 

pemilihan event  juga didasarkan pada setiap stasiun minimal merekam tiga 

event gempa, hal ini dilakukan agar meningkatkan keakuratan dalam 

menginterpretasi bawah permukaan lapangan geotermal (Meidiana, 2014). 

Berikut merupakan contoh data rekaman seismogram salah satu event gempa 

pada stasiun ZPN. 
   

 
Gambar 3.3 Data seismogram di stasiun ZPN 

 

Dengan data seismogram tiga komponen diatas, akan dilakukan 

identifikasi fasa gelombang P pada komponen vertikal (Z) dan gelombang S 

pada komponen horizontal (N-S dan E-W). Gelombang P datang lebih awal, 

sedangkan gelombang S datang setelahnya dengan amplitudo yang lebih besar. 

Dilakukan proses filtering untuk mengetahui fenomena shear wave splittng 

yang ditunjukkan dengan adanya gelombang S (fast dan slow) pada komponen 

horizontal (N-S dan E-W) (Gambar 3.4). Filter yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu filter Butherworth dengan bandpass filter 0.02-0.1 Hz.  
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Gambar 3.4 Penentuan fase gelombang P dan S setelah difilter 

 

Data yang telah difilter lalu dilakukan windowing pada fase yang 

diinginkan dengan lebar windowing 5 detik dari waktu tiba gelombang S pada 

komponen horisontal. Kualitas pengukuran dapat disimpulkan dari analisis 

pergerakan partikel setelah dilakukan windowing pada fase yang dikehendaki 

(Chandra, 2015).  
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Gambar 3.5  Pemilihan fase pada jendela seismogram untuk dilakukan proses 

   pengolahan Shear Wave Splitting 

3.3.2 Pengolahan Shear Wave Splitting 

Setelah dilakukan identifikasi fasa, filtering dan windowing. Selanjutnya 

akan dilakukan pengolahan untuk mendapatkan parameter shear wave splitting 

yaitu arah polarisasi dan waktu tunda. Penentuan dua parameter shear wave 

splitting: waktu tunda dan arah polarisasi didapat dari analisis korelasi 

maksimum menggunakan metode cross correlation.  

Metode cross correlation digunakan untuk meningkatkan kemiripan dari 

dua gelombang (fast dan slow) pada komponen horisontal (Gambar 3.3b). 

Dalam penelitian ini, korelasi yang dicari adalah korelasi maksimum. Setelah 

didapat korelasi yang maksimum, maka arah polarisasi akan didapat dari hasil 

pengamatan particle motion dari kedua gelombang tersebut. Penentuan nilai 

arah polarisasi digambarkan dengan diagram rose untuk menunjukkan arah 

dominan polarisasi pada masing-masing stasiun.  
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Pengolahan Shear Wave Splitting  
Pengolahan shear wave splitting dari komponen horisontal gelombang 

S(fast dan slow) untuk mendapatkan parameter waktu tunda dan arah polarisasi 

dilakukan dengan metode cross correlation. Kualitas pengolahan ditentukan 

oleh koefisien cross correlation, semakin tinggi nilai koefisien maka nilai 

waktu tunda dan arah polarisasi dari S(fast dan slow) semakin akurat. Menurut 

(Wüstefeldl dkk, 2008) waktu tunda yang dihasilkan tidak boleh lebih besar 

dari 3 detik karena dianggap tidak realistis berdasarkan pemahaman medium 

anisotropi. Jadi seismogram yang menghasilkan waktu tunda lebih dari 3 detik 

akan dihapus pada penelitian ini. 

Pada gambar 4.1 ditunjukkan pengolahan dari salah satu event gempa 

mikro setelah dilakukan proses windowing pada fase yang dikehendaki (gambar 

4.1a), selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan cross coreelation untuk 

mendapatkan nilai waktu tunda tunda (gambar 4.1b) dan menganalisis gerak 

partikel untuk mengetahui arah polarisasinya (gambar 4.1c). 

 

 

(a) 

              

                  (b)            (c) 
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Gambar 4.1 (a) gelombang S (fast dan slow) yang akan diukur waktu tunda dan 

arah polarisasinya, (b) hasil cross correlation, (c) particle motion 

Hasil pengolahan cross correlation (Gambar 4.1b), diperoleh nilai 

koefisien cross correlation sebesar 0.911658 dan waktu tunda sebesar 0.035 s. 

Nilai waktu tunda tersebut diperoleh dari pembacaan puncak kurva koefisien 

cross correlation yang merupakan korelasi maksimum dari S fast dan slow. 

Setelah didapatkan nilai waktu tunda, maka dicari arah polarisasi dari S fast dan 

slow dengan mengamati gerakan partikel (Gambar 4.1c).  

Gerakan partikel pada awal komponen gelombang S merupakan gerakan 

partikel dari gelombang S fast. Kemudian diikuti oleh gerakan partikel yang 

tegak lurus secara tiba-tiba terhadap gerakan partikel sebelumnya, gerakan 

yang tegak lurus dengan S fast ini adalah gerakan dari gelombang S yang mulai 

mengalami terpolarisasi dan kemudian dinamakan sebagai S slow. Pada 

gerakan S fast membentuk arah terhadap arah utara. Untuk mendapatkan nilai 

arah polarisasi dengan mengasumsikan bahwa arah S fast benar benar 

mengarah ke arah utara. Hasil semua pengolahan ditampilkan pada tabel 4.1 
   

Tabel 4.1Hasil pengolahan shear wave splitting pada semua event gempa yang 

terekam oleh 5 stasiun 

Stasiun Event 

Koefisien Cross-

Correlation 

Polarisasi 

() 

Waktu 

Tunda (s) 

 

ZPN 

28_03 0.620979 335 0.115 

28_09 0.606905 63 0.005 

28_11 0.911658 334 0.035 

28_14 0.817588 23 0.06 

28_15 0.687713 333 0.055 

29_00 0.700175 115 0.12 

29_01 0.697944 344 0.23 

29_11 0.695074 104 0.205 

29_15 0.956571 21 0.075 

29_19 0.843684 106 0.08 

30_00 0.666491 95 0.15 

30_06 0.532404 87 0.365 

30_07 0.957791 94 0.07 

30_08 0.84111 88 0.02 

30_09 0.893857 128 0.055 

30_10 0.612544 322 0.215 
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30_11 0.857093 46 0.05 

31_05 0.932613 331 0.09 

31_07 0.487869 106 0.33 

31_11 0.76271 8 0.16 

32_06 0.897589 20 0.02 

32_12 0.804361 101 0.07 

32_13 0.780322 52 0.055 

32_18 0.882186 111 0.02 

32_20 0.827319 317 0.055 

33_00 0.84738 10 0.005 

33_03 0.862624 91 0.03 

33_11 0.707709 90 0.145 

33_14 0.918811 34 0.085 

33_16 0.68468 46 0.12 

33_19 0.680654 130 0.125 

33_21 0.509135 321 0.2 

34_01 0.823369 80 0.13 

34_05 0.755256 1 0.04 

34_20 0.744808 328 0.075 

34_23 0.509355 71 0.28 

35_04 0.732672 50 0.015 

35_13 0.775619 72 0.08 

35_14 0.858904 101 0.04 

35_15 0.820529 66 0.03 

35_19 0.774134 96 0.155 

36_03 0.526705 60 0.355 

36_09 0.553906 100 0.205 

36_17 0.939874 113 0.05 

37_07 0.492167 85 0.215 

37_11 0.711306 93 0.06 

37_12 0.958095 46 0.085 

37_15 0.701123 99 0.165 
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BAN 

28_03 0.662473 321 0.03 

28_09 0.903317 47 0.025 

28_11 0.571006 42 0.235 

28_14 0.692745 120 0.12 

28_15 0.552949 106 0.2 

29_00 0.540226 95 0.335 

29_01 0.843299 40 0.08 

29_11 0.626934 103 0.19 

29_15 0.734076 104 0.125 

29_19 0.635708 21 0.18 

29_23 0.876636 1 0.085 

30_00 0.587562 122 0.18 

30_06 0.785128 38 0.045 

33_11 0.482153 103 0.315 

33_14 0.672851 58 0.125 

33_16 0.591551 111 0.21 

33_19 0.574422 123 0.06 

33_21 0.854802 98 0.12 

34_01 0.920145 73 0.035 

34_05 0.706775 7 0.02 

34_16 0.527824 80 0.41 

34_20 0.605719 25 0.085 

34_23 0.678383 343 0.045 

35_04 0.656578 115 0.075 

35_11 0.541049 117 0.215 

35_13 0.391423 118 0.26 

35_14 0.377188 111 0.29 

35_15 0.497731 64 0.195 

35_19 0.804633 350 0 

36_03 0.539874 356 0.405 

36_05 0.486064 355 0.42 

36_09 0.518178 17 0.405 
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36_19 0.599026 331 0.15 

37_07 0.460589 103 0.37 

37_11 0.999877 22 0 

37_12 0.448527 13 0.35 

37_15 0.445565 331 0.235 

BUT 

28_03 0.872821 53 0 

28_09 0.423283 50 0.3 

28_11 0.786229 92 0.02 

29_00 0.452802 325 0.135 

29_01 0.979499 36 0 

29_06 0.655623 89 0.08 

29_11 0.982767 10 0 

29_15 0.635042 344 0.1 

29_19 0.535303 43 0.39 

29_22 0.552766 72 0.41 

29_23 0.703377 38 0.105 

30_00 0.637066 17 0.115 

30_06 0.496541 117 0.385 

30_07 0.542117 1 0.395 

30_08 0.749479 358 0.045 

30_09 0.847245 36 0.015 

30_10 0.472634 13 0.37 

30_11 0.780116 31 0.05 

30_12 0.54959 22 0.4 

31_03 0.486942 0 0.405 

31_05 0.711561 346 0.135 

31_07 0.485474 5 0.37 

32_06 0.546097 30 0.135 

32_12 0.477299 65 0.135 

32_13 0.654971 63 0.055 

32_18 0.782891 53 0.035 

32_20 0.673016 319 0.035 
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33_00 0.741156 359 0.105 

33_03 0.997904 27 0 

33_11 0.572724 355 0.08 

33_14 0.99598 107 0 

33_16 0.377626 333 0.28 

33_19 0.514966 22 0.42 

34_01 0.87262 26 0 

34_05 0.71197 92 0.085 

34_20 0.747857 113 0.075 

34_23 0.576485 22 0.025 

35_04 0.499291 357 0.41 

35_07 0.512561 343 0.38 

35_14 0.504669 351 0.4 

35_19 0.379801 16 0.295 

35_20 0.557785 23 0.405 

36_09 0.816817 354 0.005 

36_17 0.803196 356 0 

37_11 0.463622 29 0.395 

37_12 0.474279 23 0.37 

37_15 0.975621 345 0 

BRB 

28_03 0.683733 119 0.04 

28_06 0.715781 72 0.065 

28_09 0.439281 120 0.345 

28_11 0.832434 103 0.02 

29_00 0.40389 355 0.325 

29_01 0.523745 118 0.385 

29_06 0.713875 101 0.1 

29_15 0.383458 113 0.275 

29_19 0.433546 116 0.34 

29_22 0.899808 77 0 

29_23 0.471084 130 0.395 

30_00 0.784451 76 0.055 
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30_06 0.434992 112 0.34 

30_07 0.688256 316 0.14 

30_08 0.952366 122 0 

30_09 0.412383 123 0.345 

30_10 0.951928 330 0 

30_12 0.504864 62 0.075 

31_03 0.405767 47 0.325 

31_05 0.497915 20 0.375 

31_07 0.434836 60 0.23 

32_06 0.4653 114 0.4 

32_12 0.474669 327 0.395 

32_18 0.524293 331 0.405 

32_20 0.825825 108 0 

33_00 0.641896 132 0.175 

33_03 0.887051 23 0 

33_11 0.491146 106 0.405 

33_14 0.438472 123 0.37 

33_19 0.473328 135 0.375 

33_21 0.453262 112 0.35 

34_01 0.70776 104 0.05 

34_05 0.756534 131 0.065 

34_16 0.546173 329 0.105 

34_20 0.781305 109 0.055 

34_23 0.460906 134 0.365 

35_07 0.405458 123 0.345 

35_11 0.413385 106 0.345 

35_15 0.490783 105 0.385 

35_19 0.626908 347 0.09 

35_20 0.45221 114 0.35 

36_03 0.535751 316 0.39 

36_05 0.520651 78 0.05 

36_17 0.713753 14 0.095 
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37_12 0.759028 64 0.055 

37_15 0.970725 337 0 

ZUI 

29_00 0.413415 94 0.385 

29_01 0.453246 102 0.35 

30_08 0.424485 86 0.35 

32_18 0.45057 86 0.37 

33_03 0.402543 82 0.33 

34_20 0.428566 114 0.18 

36_03 0.412514 62 0.245 

  

4.2 Pembahasan Parameter Shear Wave Splitting 
Dari hasil pengolahan menggunakan cross correlation didapatkan 

parameter-parameter shear wave splitting berupa waktu tunda dan arah 

polarisasi pada tiap stasiun pengamatan 

4.2.1 Waktu Tunda 

Waktu tunda merupakan selisih antara waktu tiba gelombang S fast dan 

slow yang melewati suatu medium anisotropi yang terbaca oleh seismogram 

pada stasiun perekam. Besarnya waktu tunda shear wave splitting ini 

bergantung pada panjang material dan intensitas dari crack pada medium 

anisotropi di bawah permukaan. Hal ini dikarenakan semakin besar nilai 

anisotropi, maka nilai parameter waktu tunda shear wave splitting juga semakin 

besar dan begitupun juga sebaliknya semakin kecil nilai anisotropi, maka nilai 

parameter waktu tunda shear wave splitting juga semakin kecil. Pada gambar 

4.2 ditunjukkan histogram waktu tunda untuk masing – masing stasiun perekm. 
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Gambar 4.2  Histogram waktu tunda pada setiap stasiun 

Dari gambar 4.2 diatas, rata-rata waktu tunda shear wave splitting dari 

setiap stasiun memiliki range antara 0.112396 – 0.315714 detik.  Rata-rata 

waktu tunda untuk stasiun ZUI adalah 0.315714 detik, untuk stasiun BRB 

adalah 0.212935 detik, kemudian untuk stasiun BUT memiliki nilai 0.195108 

detik. Pada stasiun BAN adalah 0.179054 detik, dan untuk stasiun ZPN 

mempunyai nilai 0.112396 detik. Dimana stasiun ZUI dan BRB mempunyai 

nilai waktu tunda tinggi. Nilai waktu tunda ini sesuai dengan intensitas rekahan 

dibawah permukaan pada lokasi penelitian.  

Penelitan pernah dilakukan oleh (Anggita, 2019) yang ditunjukkan oleh 

gambar 4.3 pada lokasi yang sama terkait intensitas rekahan yang terjadi 

menunjukkan bahwa intensitas rekahan terbesar berada disektar stasiun ZUI 

dan BRB yang sesuai dengan nilai waktu tunda yang besar juga pada penelitian 

yang dilakukan saat ini. 

 

 
 

Gambar 4.3  Persebaran nilai intensitas rekahan (Anggita, 2019) 

 

4.2.2 Arah Polarisasi 

Arah polarisasi dari hasil pengamatan menggunakan shear wave splitting 

secara umum menggambarkan strike lokal pada suatu rekahan di daerah  

lapangan panasbumi dan geometri dari arah rekahan di bawah permukaan, 

dalam hal ini dapat memberikan informasi mengenai crack pada reservoir di 

lapangan geotermal (Mediana, 2014; Lou dan Rial, 1997). Setiap event gempa 

akan memberikan arah polarisasi tertentu, keanekaragaman arah yang 
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dtunjukan oleh gerak partikel (particle motion) untuk setiap stasiun dan setiap 

event menunjukan bahwa medium rambat gelombang seismik merupakan 

medium anisotropi yang beragam.  

Arah polarisasi dari setiap event akan terakumulasi oleh stasiun perekaman 

gempa, setiap stasiun akan memiliki nilai arah polarisasi yang dominan. Hasil 

dari analisis gerak partikel pada semua event yang terekam oleh setiap stasiun 

yang di tunjukkan pada (Tabel 4.2) 

 

Tabel 4.2Arah dominan polarisasi pada setiap stasiun 

No Stasiun Arah Dominan Polarisasi () 

1. 

 

ZUI 

 
N 89 E 

 

2. ZPN 

 
N 114 E 

 

3. BAN 

 
N 124 E 
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4. BUT 

 
N 22 E 

 

5. BRB 

 
N 144 E 

 

 

 Arah  dominan polarisasi pada penelitian ini mempunyai dua arah dominan 

yaitu, arah barat laut – tenggara pada stasiun ZPN, BAN dan BRB. Sedangkan 

arah dominan timur laut – barat daya ditunjukkan oleh stasiun ZUI dan BUT. 

Arah dominan polarisasi tersebut berkaitan erat dengan arah patahan yang ada 

di lokasi penelitian pada lapangan panas bumi X dengan arah yang sama yaitu 

arah barat – laut dan timur laut – barat daya (Gambar 4.4) 
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Gambar 4.4 Arah dominan polarisasi pada setiap stasiun yang ditunjukkan oleh 

diagram rose. Segitiga hitam merupakan stasiun perekam dan lingkaran orange 

adalah event gempa sedangkan garis hitam yaitu patahan yang berada di sekitar 

lapangan panas bumi X 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan analisis dari parameter shear wave splitting yang 

didapat bergantung pada nilai dari koefisien cross correlation. Semakin tinggi 

nilai koefisiennya maka hasil waktu tunda dan arah polarisasi semakin akurat 

dan dapat disebut sebagai parameter shear wave splitting. 

1. Nilai waktu tunda shear wave splitting memilki rentang nilai 0.11 – 

 0.32 detik. Dimana nilai tersebut bergantung dari intensitas rekahan 

 pada medium anisotropi dibawah permukaan lapangan panas bumi. 

 Semakin besar nilai intensitas rekahan maka nilai waktu tunda shear 

 wave splitting semakin besar. Pada penelitian ini, waktu tunda terkecil 

 berada pada stasiun ZPN dan terbesar pada stasiun ZUI.  

2. Arah dominan polarisasi shear wave splitting di setiap stasiun memliki 

 dua arah dominan yaitu barat laut – tenggara dan timur laut – barat 

 daya. Hal ini diakibatkan oleh keberadaan patahan yang berada di

 sekitar lapangan panas bumi dengan arah patahan hampir sama. 

 

5.2 Saran 
Diperlukan metode yang lain seperti minimum energy dan eigenvalue 

untuk meningkatkan validitas hasil parameter shear wave splitting dan 

menambah jumlah stasiun perekam untuk meningkatkan analisis daerah 

anisotropi di bawah permukaan. 
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LAMPIRAN 
 

Hasil pengolahan cross correlation 

1. Stasuin ZUI 

 Koefisien cross correlation  
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            36_03 

2. Stasiun ZPN 

 Koefisien cross correlation  
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3. Stasiun BAN 

 Koefisien cross correlation  
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4. Stasiun BUT 

 Koefisien cross correlation  
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5. Stasiun BRB 
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tanah menggunakan metode geolistrik di Lombang, Sumenep tahun 2018. Lalu 

Eksplorasi air tanah dan analisis geokimia di Situbondo 2018. Selain itu penulis 

juga aktif mengikuti geology field trip di Kabuh, Jombang., Wringin Anom, 

Gresik., dan Karangsambung, Kebumen. Serta pernah mengikuti Company 

Visit di PT. Star Energy Geothermal Wayang Windu. Penulis lebih tertarik 

dengan metode geolistrik. Penulis sangat berkenan dalam mendapatkan saran, 

kritik, maupun ajakan diskusi lebih lanjut mengenai Tugas Akhir ini dan 

pembaca dapat berkomunikasi melalui email robydaris08@gmail.com. atau telp 

08980646950 
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