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Abstrak— Indonesia memilki energi geothermal 40% dari potensi dunia. Langkah awal 
dalam kegiatan eksplorasi potensi geothermal antara lain ialah kajian karateristik 
daerah potensi  geothermal. Dalam penelitian ini dilakukan analisis patahan manifestasi 
geothermal menggunakan citra satelit DEM dan Landsat 7+ETM. Dari analisis citra 
DEM bisa diketahui model morfologi wilayah penelitian yang mengindikasikan adanya 
patahan, yang dicirikan oleh kelurusan beda kontur elevasi signifikan. Beda kontur 
elevasi ditunjukkan oleh efek bayangan patahan tersebut. Manifestasi geothermal 
umumnya muncul pada zona-zona patahan di sekitar daerah recharge. Daerah recharge 
juga bisa deliniasi dari model morfologi ynag ditentukan oleh analisis citra satelit DEM. 
Melalui citra Landsat 7+ETM, pada kanal gelombang inframerah, dapat diketahui 
distribusi temperatur permukaan bumi. Berbasis nilai pantulan energi gelombang 
cahaya tak tampak yang lain oleh kanopi tumbuhan, analisis citra satelit dilakukan 
untuk mengetahui persebaran vegetasi dalam wilayah kajian. Sehingga dari analisis data 
tersebut, bisa digunakan sebagai data tambahan untuk mengestimasi lingkup daerah 
manifestasi geothermal. Pola morfologi patahan, distribusi temperatur permukaan bumi 
dan kondisi tutupan lahan oleh tumbuhan dipakai sebagai indikasi lokasi dan pola 
distribusi titik-titik manifestasi potensi panas bumi.  Lokasi dan posisi tersebut 
digunakan sebagai kajian awal dalam pengukuran geomagnetik. Dalam eksplorasi 
geothermal, metode geomagnetik dapat digunakan untuk mengetahui gambaran struktur 
bawah permukaan bumi di daerah manifestasi. Daerah kajian adalah wilayah Tiris, 
Kabupaten Probolinggo, di kaki Gunung Lamongan – Gunung Argopuro. 
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1. PENDAHULUAN  

Sumber daya geothermal umumnya 
berada di daerah vulkanik yang 
memungkinkan terciptanya suatu sistem 
geothermal di bawah permukaan bumi. 
Manifestasi geothermal dapat muncul di 
permukaan bumi berupa, misalnya, fumarol, 
mata air panas, kubangan lumpur panas (mud 
pools), geyser [1]. Manifestasi geothermal di 
permukaan tersebut terjadi akibat fluida panas 

dari bawah permukaan bumi mendesak ke atas 
untuk penyesuaian tekanan, yang difasilitasi 
oleh adanya sistem kekar dan patahan pada 
struktur perlapisan bumi. Fluida tersebut dapat 
berupa baik fasa tunggal (air panas atau uap 
air)  maupun fasa ganda (air panas dan uap 
air).  

Tiris, di dalam wilayah Kabupaten 
Problinggo, diapit oleh Gunung Lamongan 
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dan Gunung Argopuro, merupakan salah satu 
lokasi dari sebelas wilayah potensi geothermal 
di Jawa Timur, diduga memiliki potensi 
(hipotetik) energi 140 MWe [2]. Sampai saat 
ini, belum dilakukan kajian potensi cadangan 
energi tersebut secara terinci.  

Berdasarkan UU No.27 Tahun 2003, 
tahapan kegiatan usaha geothermal meliputi 
survei pendahuluan, eksplorasi, studi 
kelayakan, eksploitasi dan pemanfaatan. 
Dalam makalah ini, dipaparkan hasil-hasil 
penelitian pada tahap pra survei pendahuluan 
tentang morfologi dan kondisi geologi. Kajian 
dilakukan berbasis teknologi citra satelit. 
Analisis citra satelit meliputi pengumpulan, 
analisis dan penyajian data yang berhubungan 
dengan informasi kondisi geomorphologi 
untuk memperkirakan batasan daerah prospek 
geothermal, yang nanti akan merupakan 
masukan bagi pelaksanaan tahap eksplorasi 
lebih lanjut, khususnya aplikasi metode 
geomanet.    

Citra satelit merupakan hasil 
penginderaan jauh oleh wahana satelit melalui 
pengukuran energi gelombang 
elektromagnetik tertentu yang dipancarkan 
oleh objek di permukaan bumi. Tidak ada 
kontak fisik secara langsung dengan objek 
atau fenomena yang dikaji dalam 
pengukurannya [3]. Respon radiasi dari 
masing-masing spektrum gelombang 
elektromagnetik berasosiasi dengan 
karaktersitik material objek.  Respon masing-
masing spektrum gelombang elektromagnetik 
dikumpulkan dalam bentuk rekaman citra 
multispektral [4]. 

Salah satu fasilitas open source yang 
bisa digunakan dalam analisis penginderaan 
jauh adalah data DEM (Digital Elevation 
Model) dan citra Landsat  7+ ETM.  

 
2. METODOLOGI 

Data DEM diperoleh dari Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM) yang dikelola 

oleh NASA. Data DEM merupakan data 
elevasi yang disajikan secara sekuensial dalam 
bentuk sel-sel pixel, disimpan dalam format 
grid. Data yang dapat dibangun dalam DEM 
adalah antara lain peta kelas ketinggian 
(kontur ketinggian), kemiringan lereng, arah 
aliran air. Untuk pengolahan data DEM dan 
analisis kondisi topografi wilayah, dalam 
penelitian ini, digunakan software Global 
Mapper 12. 

Landsat dikembangkan juga oleh NASA 
untuk memperoleh data sumber daya bumi 
dengan basis sistematik dan berulang. Ciri 
khas dari citra Landsat 7 dengan sensor ETM+ 
dengan 8 kanal panjang gelombang (band). 
Masing-masing kanal yang terdapat pada 
sensor ETM+ mempunyai kemampuan dan 
karakteristik yang berbeda-beda dalam 
menangkap pancaran gelombang 
elektromagnetik yang dari obyek di 
permukaan bumi. Tiap kanal pada Landsat 7+ 
ETM memiliki ukuran panjang gelombang 
karateristik tersendiri [5]. Data yang 
digunakan dalam analisis Landsat 7+ETM 
adalah data raster dan dihasilkan peta 
persebaran temperatur permukaan tanah, nilai 
tutupan vegetasi pada lahan (NDVI) dan 
geomorfologi [6].  

Analisis citra temperatur permukaan 
tanah digunakan kanal 6. Digital number dari 
kanal tersebut dikonversikan ke dalam bentuk 
spectral radiance dengan melalui persamaan: 

( ) λ
λλ

λ min
minmax

min
minmax

LQDN
QQ
LL

L cal
calcal

+−







−
−

=  

 
dengan:  
Lλ : TOA (top of atmosphere) radiance 

diukur pada lubang bidik kamera 
sensor. 

Qcal max : nilai pixel maximum 
Qcal min : nilai pixel minimum 
Lmaxλ  : TOA radiance terskala terhadap  
                  Qcal max 
Lminλ

(1) 

 : TOA radiance terskala terhadap  
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DN  : digital number pixel kanal 6 

Dari hasil analisis radiance tersebut, 
dilakukan koreksi atmosfer untuk 
menghilangkan efek lapisan atmosfer melalui 
persamaan: 

 

dengan: 
LT = radiance dari kinetic blackbody  
         target pada temperatur terukur 
Lλ = TOA radiance pada lubang bidik  
         kamera sensor dalam W/m2 sr µm. 
Lµ = upwelling radiance di atmosfir  
Ld = downwelling radiance di angkasa 
ε = emisivitas target 
τ = transmisivitas atmosfer 

 Konversi LT









+

=
11ln

2

TL
K
KT

 ke nilai temperatur 
permukaan tanah dilakukan dengan 
persamaan: 

 

dengan: 
K1 = konstanta kalibrasi: 666,09 
K2 = konstanta kalibrasi: 1282,71 
LT = Radiance dari kinetic blackbody  
               target pada temperatur terukur 

Selain analisis temperatur permukaaan 
tanah, dilakukan pula analisis NDVI 
(Normalized Different Vegetation Index) 
dengan menggunakan persamaan berikut: 

 

Terhadap hasil citra NDVI kemudian 
dilakukan penskalaan (slicing) untuk 
mempermudah interpretasi kondisi tutupan 
vegetasi pada lahan. 

Tahap pertama dengan dilakukan 
analisis DEM untuk kondisi topografi. 
Tahapan kedua dilakukan dengan analisis 
morfologi, tutupan vegetasi pada lahan 
(NDVI) dan peta temperatur permukaan tanah. 
Selanjutnya pada peta-peta tersebut dilakukan 
tumpang tindih untuk mendapatkan gambaran 
sistem patahan yang mendominasi di wilyah 
manifestasi geothermal. Lokasi sistem patahan 
yang akan digunakan sebagai data basis dalam 
penentuan wilayah kerja untuk eksplorasi 
geofisika lebih lanjut, terutama aplikasi 
metode geomagnetik.   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari analisis DEM diperoleh model 

kondisi morfologi daerah Tiris dan sekitarnya, 
lihat gambar 1. Gunung lamongan terlatk 
diantara Gunung Bromo di sebelah barat dan 
Gunung Argopuro di sebelah timur. Gunung 
Lamongan merupakan gunung api aktif 
dengan tipe letusan hidrothermal, yang 
dicirikan oleh pembentukan danau kawah 
(maar) dan cinder cones sporadis berarah 
radial dari puncak Gunung Lamongan. 
Berdasarkan elevasi wilayah penelitian dan 
kemelurusan beda ketinggian secara 
signifikan, pada arah NW - SE tampak jelas 2 
patahan besar yang memotong puncak 
Gunung Lamongan dan yang menjadi 
pembatas kontak morfologi antara Gunung 
lamongan dan Gunung Argopuro. 

Lihat gambar 2, model morfologi daerah 
kajian tersebut diperoleh dari citra Landsat 
7+ETM. Pada gambar tersebut terlihat bahwa 
satuan morfologi Gunung Lamongan berbeda 
dengan Gunung Argopuro di sebelah 
timurnya. Ini mengindikasikan karateristik 
sistem vulkanik yang berbeda untuk kedua 
gunung tersebut. Bulatan-bulatan hitam 
menunjukan danau kawah yang berisi air yang 
berada di sebelah barat, timur dan selatannya. 
Keberadaan air dalam danau kawah erat 

(2) 

(3) 

(4) 
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kaitannya dengan sistem akuifer di sekitar 
Gunung Lamongan. Daerah sebelah barat dan 
timur merupakan daerah tertekan yang 
dipengaruhi oleh sistem vulkanik Gunung 
Bromo dan Gunung Argopuro. Danau kawah 
kering cenderung berada di sebelah utara 
puncak Gunung Lamongan yang berhadap 
langsung dengan dataran rendah pantai utara 
Jawa Timur. Sistem patahan besar sejajar yang 
ditunjukkan pada citra DEM terlihat jelas pada 
model morfologi dari citra Landsat ini. 

Lihat gambar 3. (a) ditunjukkan 
distribusi tutupan vegetasi pada lahan di 
Gunung lamongan dan sekitarnya. Jelas 
Nampak bahwa tutupan vegetasi jarang 
domina berada di sebelah utara dan barat, 
yang berasosiasi daerah permukiman. Spot-
spot biru pada arah radial dari puncak Gunung 
Lamongan menunjukkan keberadaan danau 
kawah (maar) baik yang berisi air maupun 
tidak. Pola distribusi tutupan lahan pada 
gambar 3 (a) juga mampu menunjukkan 
perbedana satuan morfologi antara Gunung 
Lamongan dan Gunung Argopuro (di sebelah 
timur), serta mampu menunjukkan adanya 
patahan besar yang membelah puncak 
Gunung, pada arah NW – SE.  

Gambar 3 (b) menunjukkan distribusi 
temperatur permukaan bumi di Gunung 
Lamongan dan sekitarnya. Sejalan dengan 
citra satelit hasil analisis NDVI, tampak 
bahwa distribusi temperatur tanah permukaan 
yang tinggi berada utamanya di sebelah utara 
dan selatan yang berasosiasi dengan daerah 
permukiman. Namun demikian dijumpai 
noktah panas yang relatif tinggi pada daerah 
bervegetasi rapat di sebelah timur Gunung 
Lamongan. Titik ini berada pada jalur patahan 
yang menjadi bidang kontak antara satuan 
morfologi Gunung Lamongan dan Gunung 
Argopuro. Hasil peninjauan di lokasi, di 
tempat ini dijumpai beberapa kolam air panas 
pada beberapa titik lokasi yang berdekatan. 

 Berdasarkan hasil analisis citra satelit di 
atas baik terhadap model elevasi (DEM, lihat 
gambar 1), maupun terhadap model morfologi 
(lihat gambar 2), tutupan vegetasi dan 
distribusi temperatur permukaan bumi 
(gambar 3 (a) dan (b) secara berurutan, 
tampak bahwa adanya sistem patahan berarah 
NW – SE yang mempengaruhi sistem 
vulkanik Gunung lamongan dan Gunung 
Argopuro. Gunung Lamongan dan Argopuro 
memiliki perbedaan morfologi yang juga 
berasosiasi dengan perbedaan satuan batuan 
vulkanik penyusunnya. Sistem akuifer daerah 
Gunung Lamongan sangat dipengaruhi oleh 
sistem akuifer Gunung Aropuro dan Gunung 
Bromo. Manifestasi potensi geothermal yang 
ditunjukkan oleh spot panas dalam citra satelit 
hasil analisis distribusi temperatur permukaan 
bumi berada pada jalur patahan antara kaki 
Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro.  

Patahan sejajar berarah NW – SE 
mengindikasi adanya gaya-gaya eksternal 
yang berperan penting dalam sistem vulkanik 
daerah kajian ini. Bidang patahan pada kaki 
Gunung Lamongan mengindikasikan bidang 
batas sistem vulkanik yang berbeda antara 
Gunung Lamongan dengan Gunung Argopuro. 
Pertanyaan ikutan dari perbedaan sistem 
vulkanik tersebut adalah: dari mana sumber 
panas yang mempengaruhi keberadaan mata 
air panas yang berada di kaki Gunung 
Lamongan? Apakah berasal dari Gunung 
Lamongan atau Gunung Argopuro? Hal ini 
bisa dijawab jika sistem struktur bawah 
permukaan di daerah patahan tersebut dapat 
dimodelkan melalui aplikasi metode geofisika, 
misalnya dengan geomagnet. Pada gambar 4, 
ditunjukkan, melalui citra potret GoogleEarth, 
lokasi daerah manifestasi sumber air panas. 
Pada daerah ini eksplorasi geomagnetik akan 
dilakukan untuka mengetahui bidang kontak 
antara satuan morfologi Gunung Lamongan 
dengan Gunung Argopuro sebagai langkah 
lanjutan dari penyelidikan awal penentuan 
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sumber potensi panas bumi pada daerah Tiris 
ini.  

 
 
4. KESIMPULAN  

Analisis citra satelit dengan 
memanfaatkan data open source dari SRTM 
dan Landsat 7+ETM dapat dipakai untuk 
memnujukkan karakteristik daerah potensi 
panas bumi di wilayah Tiris, Kabupaten 
Probolinggo. Karaterisktik potensi panas bumi 
yang ditunjukkan adalah sistem patahan pada 
daerah vulkanik, manifestasi air panas, sistem 
akuifer, namun tentu saja dalam skala citra 
satelit dengan resolusi 30 x 30 m2

Dua patahan sejajar yang bekerja pada 
sistem vulkanik Gunung Lamongan 
menunjukkan adanya gaya endogen yang 
berperan dalam pembentukan sistem panas 
bumi pada daerah kajian. Sistem vulknaik 
Gunung Lamongan berbeda dengan sistem 
vulkanik Gunung Argopuro. Namun demikian 
potensi sumber panas bumi yang mampu 
menghasilkan manifestasi di Tiris tersebut 
belum dapat ditentukan pasti: apakah berasal 
dari Gunung Lamongan atau dari Gunung 
Argopuro? Untuk menjawab pertanyaan 
tersebut, perlu dirancang suatu kegiatan 
eksplorasi geofisika yang bersifat preliminary 
untuk mengetahui sistem struktur bawah 

permukaan pada bidang kontak antara satuan 
morfologi Gunung Lamongan dan Gunung 
Argopuro.  

 

, sesuai 
dengan resolusi citra satelit yang dipakai. 
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(a)                                                                                     (b) 

Gambar 1. (a) Gunung Lamongan (daerah dibatasi kotak) yang terletak diantara Gunung 
Argopuro dan Gunung Bromo. (b) Dua patahan besar sejajar yang bekerja Gunung Lamongan; 
salah satu patahan  tersebut merupakan garis batas kontak morphologi antara Gunung Lamongan 
dan Gunung Argopuro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Model geomorfologi Gunung Lamongan dan sekitarnya dengan menggunakan 
analisis citra Landsat 7 ETM+. Satuan morfologi Gunung Argopuro (berada di sebelah timur) 
tampak berbeda dengan Gunung Argopuro. Spot-spot hitam merupakan danau kawah berisi 
air. 
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(a)                                                                                                  (b)               
 
Gambar 3. (a) Citra satelit hasil analisis NDVI yang menujukkan kerapatan vegetasi penutup 
lahan di Gunung Lamongan dan sekitarnya. Di sebelah utara, terutama, meruapakan daerah 
permukiman padat yang dicirikan oleh tutupan vegetasi jarang. (b) Citra satelit hasil analisis 
suhu permukaan bumi pada daerah tutupan vegetasi sedang hingga rapat, ditemukan 1 
nokhtah  panas di atas 40 o

 

C. Berdasarkan pengamatan lapangan, pada daerah ini dijumpai 
manifestasi kolam air panas pada beberapa tempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Daerah manifestasi sumber air panas di daerah Tiris, melalui peta GoogleEarth. 
Patahan antara Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro berupa Kali Pekalen, dengan 
manifestasi sumber air panas pada tepian sungai. Pada daerah ini akan dilakukan eksplorasi 
geomagnet untuk mengetahui sistem struktur bawah permukaan yang merupakan bidang 
kontak anatar satuan batuan vulkanik ke dua gunung tersebut. 

 

 

 

Manifestasi geothermal 
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