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Abstrak
Pada penelitian ini kami mempelajari algoritma komputasi dari teknik equivalent-layer source untuk
mendapatkan transformasi upward continuation data geomagnetik. Analisis dari prosedur perhitungan
teknik equivalent layer source dan transformasi upward continuation dilakukan dengan contoh numerik
dari data sintetik sederhana. Data sintetik dibangun dengan menggunakan diskritisasi model di bawah
topografi yang terdiri dari sejumlah body prismatik. Perhitungan data sintetik dengan forward
calculation dilakukan untuk dua set stasiun (pada elevasi topografi dan pada elevasi bidang datar di
atas topografi tertinggi). Dua data set tersebut digunakan sebagai acuan data sintetik pada penelitian
ini. Mekanisme untuk mendapatkan equivalent layer source adalah menggunakan perhitungan inversi
dari input data sintetik (set stasiun pada elevasi topografi). Pada penelitian ini, kami melakukan
eksplorasi dengan mencoba beberapa variasi dari parameter inversi serta jumlah lapisan atau jumlah
model bawah permukaan pada skema perhitungan inversi. Berdasarkan penelitian ini, prosedur
perhitungan untuk variasi topografi dapat diperoleh dengan baik menghasilkan model equivalent layer
source dengan selisih response geomagnetik terhadap acuan data sintetik pada rentang -10 sampai
+10 nT. Setelah model setara diperoleh, kami melakukan perhitungan forward calculation-nya untuk
mendapatkan transformasi upward continuation pada set stasiun yang terletak di atas topografi
(bidang datar). Berdasarkan transformasi upward continuation pada penelitian ini, kami mendapatkan
selisih response geomagnetik terhadap acuan data sintetik pada rentang -10 sampai +10 nT. Secara
kualitatif berdasarkan pengujian sintetik ini, kami mendapakan transformasi upward continuation yang
memuaskan.
Kata-kata kunci: equivalent-layer source, upward continuatuin, forward and inverse calculation,
geomagnetic.

PENDAHULUAN
Algoritma komputasi dari teknik equivalent-layer (lapisan-setara) telah dikenal dan
dikembangkan setidaknya sejak tahun 1960-an untuk memproses data geofisika (gravity dan
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geomagnetik) yang diperoleh dari pengamatan di lapangan. Teknik lapisan-setara adalah salah
satu teknik untuk mendapatkan kemungkinan solusi distribusi sumber anomali yang bisa
menghasilkan suatu medan potensial di daerah penelitian bersifat harmonik. Penelitian
Dampney (1969) seringkali menjadi rujukan awal dari pekerjaan yang menunjukkan
pendekatan continuous equivalent-layer dengan lapisan diskrit yang fiktif (didesain secara
sintetik) di bawah permukaan pengamatan medan potensial. Lapisan diskrit tersebut dirancang
dengan dimensi horisontal dan vertikal terbatas dan juga disusun oleh suatu set diskrit terbatas
dari sumber anomali (properti fisik bawah permukaan) yang setara dari medan potensial
observasi.
Ambiguitas dari interpretasi medan potensial atau ketidak-unikan dari solusi komputasi
pemodelan data potensial dapat dimanfaatkan untuk pengolahan data lanjut. Konsep ketidakunikan yang memberikan kemungkinan berupa sejumlah model yang sesuai/hampir sama
dengan data pengamatan dieksploitasi untuk skema pengolahan data lanjut untuk transformasi
data potensial berdasarkan sumber setara dari data tersebut. Teknik klasik dari lapisan-setara
untuk keperluan transformasi data terdiri dari: (1) tahap pembuatan sistem persamaan linear
dan menyelesaikan masalah inversi linear untuk memperkirakan suatu set koefisien yang
menggambarkan suatu lapisan diskrit dari sumber yang setara, dan (2) tahap pembuatan sistem
persamaan linear dari komputasi forward calculation menggunakan matriks Kernel yang
bersesuaian untuk transformasi tertentu pada data potensial tersebut. Sebagai ilustrasi, bagian
dari tahapan teknik lapisan-setara dan kontinuasi upward ditunjukkan pada gambar 1.
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Gambar 1. Diagram alir penelitian.

Berdasarkan teori potensial, data kontinuasi dari data lapangan (gravity dan geomagnetik)
yang dihasilkan oleh sumber pada lapisan-setara dapat direproduksi secara tepat (hampir
serupa) oleh suatu distribusi properti fisik yang meskipun fiktif, kontinu, dan tak terbatas.
Ringkasan yang lebih elaboratif untuk menjelaskan pemanfaatan teknik lapisan-setara
sebagaimana publikasi oleh Siquiera dkk. (2017) dikategorikan sebagai berikut: (1) teknik
lapisan-setara untuk interpolasi dan data gridding, (2) teknik lapisan-setara untuk komputasi
data kontinuasi upward atau downward, (3) teknik lapisan-setara untuk komputasi dari reduksi
ke kutub data magnetik, (4) teknik lapisan-setara untuk menggabungkan beberapa set data,
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serta (5) teknik lapisan-setara untuk proses pengolahan data gabungan untuk beberapa
komponen data gradien gravitasi airborne.
Tahap akuisisi data merupakan bagian terkait untuk kepentingan pengolahan data lanjut.
Data lapangan yang diperoleh pada tahap kegiatan akuisisi data geofisika seringkali tidak
mudah untuk sesuai jalur yang direncanakan (studi awal di atas meja). Rencana akuisisi tentu
saja didesain untuk pengamatan medan potensial pada datum optimal yang juga berkaitan
dengan tahapan analitis atau interpretasi. Beberapa kasus pada relief topografi sangat tidak
teratur, akuisisi data pada terrain yang konstan tidak memungkinkan diperoleh sesuai desain
perencanaan kegiatan akuisisi. Permukaan pada terrain yang konstan mungkin lebih disukai
untuk tujuan analitis dan untuk beberapa tujuan sering diinginkan untuk melakukan
pengukuran pada beberapa (lebih dari satu) permukaan. Untuk keperluan tersebut, skema
komputasi yang akurat (kontinuasi data antara permukaan pengamatan dan datum lainnya)
sangat diperlukan. Teknik yang lebih konvensional untuk kontinuasi medan potensial (metode
transformasi Fourier) kurang tepat untuk diterapkan ketika terrain daerah penelitian memiliki
relief atau variasi topografi yang tinggi (Hansen dan Miyazaki, 1984). Pengamatan anomali
geofisika pada grid yang tidak teratur dan pada berbagai elevasi dapat disintesis oleh sumber
setara pada kedalaman yang didesain sebagai diskritisasi di bawah permukaan.
Pada penelitian ini kami melakukan analisis dari prosedur perhitungan teknik equivalentlayer source dan transformasi upward continuation menggunakan contoh numerik dari data
geomagnetik (sintetik sederhana). Data sintetik dibangun dengan menggunakan diskritisasi
model di bawah topografi yang terdiri dari sejumlah body prismatik. Perhitungan data sintetik
dengan forward calculation dilakukan untuk dua set stasiun (pada elevasi topografi dan pada
elevasi bidang datar di atas topografi tertinggi). Dua data set tersebut digunakan sebagai acuan
data sintetik pada penelitian ini. Mekanisme untuk mendapatkan equivalent-layer source
adalah menggunakan perhitungan inversi dari input data sintetik (set stasiun pada elevasi
topografi). Pada penelitian ini, kami melakukan eksplorasi dengan mencoba beberapa variasi
dari parameter inversi serta jumlah lapisan atau jumlah model bawah permukaan pada skema
perhitungan inversi. Setelah model inversi diperoleh sebagai sumber lapisan-setara, maka
skema perhitungan transformasi data untuk upward continuation dilakukan dengan forward
calculation menggunakan kernel matriks yang bersesuaian (koordinat stasiun di atas
topografi). Hasil transformasi upward continuation dianalisis dan diperbandingkan dengan
data sintetik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Secara lebih ringkas, diagram alir penelitian
ditunjukkan pada gambar 1.
KOMPUTASI PEMODELAN (FORWARD-INVERSE CALCULATION)
Diskritisasi di bawah permukaan dapat didekati dengan sekumpulan elemen yang cukup
sederhana sehingga cukup dalam suatu bentuk yang mewakili model suatu body magnetik tiga
dimensi. Untuk keperluan praktis, diskritisasi di bawah permukaan dari suatu body dapat dibagi
menjadi suatu array elemen-elemen volume yang kecil berbentuk prisma segiempat. Setiap
prisma tersusun pada arah yang paralel terhadap sumbu-x, sumbu-y, dan sumbu-z. Setiap
elemen volume merupakan suatu dipole yang memiliki nilai magnetisasi (𝑀) seragam dalam
ukuran volume prismanya (𝑑𝑉 = 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧). Setiap elemen volume tersebut kemudian dapat
dijumlahkan pengaruhnya secara kumulatif pada satu set koordinat di titik pengamatan
geomagnetik.
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Anomali geomagnetik dari suatu prisma juga melibatkan medan regional yang arahnya
paralel
dengan
̂
̂
̂
̂
𝑭 = (𝐹𝑥 , 𝐹𝑦 , 𝐹𝑧 ). Sebagaimana yang dijelaskan pada buku teks (Blakely, 1996) magnetisasi
pada suatu batasan elemen volume 𝑥1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥2 , 𝑦1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦2 , 𝑧1 ≤ 𝑧 ≤ ∞ adalah sebagai
berikut:
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Algoritma perhitungan mbox (Blakely, 1996) memberikan penjelasan terkait persamaan
matematis yang dapat digunakan dalam perhitungan numerik anomali total-field (medan-total)
dari suatu prisma dengan batas atas pada 𝑧1 dan batas bawah pada ∞. Anomali medan-total
(∆𝑇) yang teramati pada koordinat stasiun (0, 0, 0) adalah sebagai berikut:
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dimana 𝑟 2 = 𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 dan 𝐶𝑚 adalah konstanta magnetik. Jika persamaan (2) dievaluasi
dua kali dengan:
(a) nilai 𝑧1 = 𝑧𝑎 sebagai batas atas prisma dan 𝑀 = 𝑀𝑜,
(b) nilai 𝑧1 = 𝑧𝑎 + 𝑑𝑧 = 𝑧𝑏 sebagai batas bawah prisma dan 𝑀 = −𝑀𝑜,
maka berdasarkan prinsip superposisi jumlah kedua perhitungan (ilustrasi ditunjukkan pada
gambar 2) akan menghasilkan medan geomagnetik dari suatu prisma dengan magnetisasi 𝑀𝑜
pada batasan elemen volume 𝑥1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥2 , 𝑦1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦2 , 𝑧𝑎 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧𝑏 .
Bentuk notasi matriks linier dari bentuk prisma dengan mengakomodasi 𝑀𝑜 dan −𝑀𝑜
untuk sejumlah data (𝒅 = [𝑑𝑖 ] = [𝑑1 , 𝑑2 , … 𝑑𝑃 ] = [(∆𝑇𝑧𝑎 − ∆𝑇𝑧𝑏 )𝑖 ]) dari komputasi sejumlah
diskritisasi parameter model (𝒎 = [𝑚𝑗 ] = [𝑚1 , 𝑚2 , … 𝑚𝑄 ] = [(𝑀𝑜)𝑗 ]) maka sistem
persamaan linier dari forward calculation dapat disusun lebih detil sebagai berikut:
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Parameter model pada persamaan (3) menunjukkan properti fisik yang bersesuaian dari
metode geomagnetik yaitu magnetisasi (𝑀𝑜) seragam pada masing-masing elemen volume
prisma. Berdasarkan persamaan (2) dan (3) menunjukkan bahwa medan geomagnetik
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bergantung secara linier dengan nilai properti fisik (magnetisasi). Properti fisik yang lebih
umum dikenal yaitu susceptibilitas magnetik dapat diturunkan dari konversi nilai magnetisasi
(𝑀𝑜) di setiap posisi diskritisasi parameter modelnya (𝑗 = 1, 2, . . . 𝑄). Bentuk notasi matriks
yang lebih umum dan lebih sederhana dari persamaan (3) adalah sebagai berikut:

𝒅 = 𝑮𝒎,

(4)

dengan 𝑮 = 𝐺𝑖𝑗 adalah matriks Kernel berdimensi 𝑃 × 𝑄.

(0, 0, 0)
( ,

,

)

Setelah superposisi

( ,

,

)

Gambar 2. Ilustrasi perhitungan dengan persamaan (2) yang dievaluasi pada 𝑧1 = 𝑧𝑎 dan 𝑧1 = 𝑧𝑏
untuk menghasilkan elemen volume berbentuk prisma segi empat.

Untuk linear inverse problem (permasalahan inversi linier) dari persamaan (3) atau (4)
secara umum diselesaikan untuk mendapatkan nilai estimasi adalah suatu parameter model
̂ = [(𝑀𝑜)𝑗 ]) yang dibagi menjadi beberapa bentuk prisma segi-empat dengan
(𝒎
menggunakan input data pengamatan (𝒅). Komputasi untuk solusi permasalahan inversi linier
under-determined dengan dimensi 𝑃 < 𝑄 atau dengan kata lain dimensi matriks data
̂ = [(𝑀𝑜)𝑗 ])
pengamatan (𝒅𝑜𝑏𝑠 ) lebih kecil dibanding dimensi matriks parameter model (𝒎
pada penelitian ini adalah menggunakan solusi minimum-norm. Skema komputasi pada
penelitian untuk mendapatkan solusi inversi juga melibatkan informasi awal sebagai initial
̂ 𝑘=0 = 0).
model berupa nilai default matriks parameter model yang seragam (𝒎

Perhitungan miss-fit data (𝜙 𝑘 ) pada iterasi ke-𝑘 menggunakan persamaan root-meansquare-error (RMSE) sebagai berikut:
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𝜙𝑘 = (

𝑜𝑏𝑠
∑𝑖=𝑃
− 𝐺𝑖𝑗 𝑚
̂𝑗𝑘 )
𝑖=1 (𝑑𝑖

𝑃

2 1/2

)
(5)

̂ ) yang
Berdasarkan perubahan miss-fit data pada setiap iterasi, maka parameter model (𝒎
disimpan sebagai solusi model merupakan sumber anomali geomagnetik yang bersesuain
dengan medan geomagnetik calculated yang bersesuaian. Solusi model yang dihasilkan
merupakan bentuk diskrit pada koordinat meshgrid dan bersesuaian dengan sekumpulan
volume prisma segi-empat. Untuk data pengamatan yang diukur pada topografi berundulasi,
maka meshgrid dirancang melibatkan ukuran yang cukup dengan setidak-tidaknya pada batas
atas meshgrid mencakup ketinggian maksimal dari topografi di daerah penelitian.
Evaluasi topografi dalam suatu meshgrid untuk diskritisasi parameter model perlu
dievaluasi pada skema inversi. Setiap koordinat meshgrid sebagai titik pusat volume prisma
segi-empat pada arah vertikal diperbandingan dengan koordinat stasiun pengamatan yang
terletak pada komponen vertikalnya. Untuk setiap koordinat meshgrid yang posisinya berada
di atas koordinat stasiun pengamatan pada komponen vertikalnya maka perubahan solusi
model pada iterasi ke-𝑘 (∆𝒎𝑘 ) diberikan faktor pengali nol, sedangkan untuk koordinat
̂ 𝑘+1 ) yang dimeshgrid lainnya diberikan faktor pengali satu. Nilai parameter model (𝒎
update pada setiap iterasi ke-𝑘 dilakukan evaluasi berdasarkan model bounds untuk batas
minimum dan maksimum dari nilai magnetisasi.

Solusi minimum-norm yang di-update secara iteratif pada iterasi ke-𝑘 adalah sebagai
berikut:

̂ 𝑘+1 = 𝒎
̂ 𝑘 + ∆𝒎𝑘 ,
𝒎

(6)

̂ 𝑘 ).
∆𝒎𝑘 = 𝑮𝑇 [𝑮𝑮𝑇 + 𝜀𝑰]−1 (𝒅𝑜𝑏𝑠 − 𝑮𝒎

(7)

Pada persamaan (6) dan (7) ditunjukkan super-script 𝑘 dan 𝑇 yang masing-masing
menjelaskan iterasi ke-𝑘 dan matriks transpose. Pada persamaan (7) simbol 𝜀 adalah faktor
damping atau peredam dan 𝑰 adalah matriks identitas. Faktor peredam (𝜀) digunakan nilai
yang semakin mengecil dari 1 sampai 0 sepanjang proses iterasi ke-𝑘. Performa inversi
ditunjukkan dengan perubahan miss-fit data pada setiap iterasi dan diperhitungkan untuk
perubahan yang datar dan semakin mengecil.
DATA SINTETIK DENGAN FORWARD CALCULATION
Pada bagian ini disampaikan terkait forward calculation dari pemodelan data sintetik yang
terdiri dari dua set stasiun sebagai berikut:
(1) data sintetik pada stasiun elevasi topografi (set 1) dan
(2) data sintetik pada stasiun elevasi bidang datar (z = -180 m) di atas topografi (set 2).
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Pada masing-masing set data menggunakan model sintetik yang sama dengan magnetisasi body
dari bentuk intrusi batuan yang sederhana di bawah permukaan yang berundulasi. Pada masingmasing set data terdiri dari 99 koordinat stasiun pengamatan dengan interval 25 m. Nilai
magnetisasi model sintetik terdiri dari dua jenis yaitu 0 Am-1 dan 10 Am-1 yang terdistribusi
pada sejumlah elemen volume prisma segi-empat (100, 25, 25) sebagaimana yang ditunjukkan
pada gambar 3.

(A)

(B)

(C)
(D)
Gambar 3. Ilustrasi perhitungan data sintetik: (A) anomali geomagnetik pada elevasi topografi
(ground station), (B) anomali geomagnetik pada elevasi bidang datar di atas topografi (airborne
station), (C) model sintetik dan konfigurasi stasiun pada elevasi topografi, dan (D) model sintetik dan
konfigurasi stasiun pada elevasi bidang datar di atas topografi.

CONTOH NUMERIK DENGAN INPUT DATA SINTETIK
Sebagaimana yang sudah ditunjukkan pada diagram alir gambar 1, maka pada bagian ini
ditunjukkan contoh-contoh numerik dengan input data sintetik (set 1) untuk perhitungan
sumber lapisan-setara dan kontinuasi upward. Data sintetik (set 1) merupakan acuan dari
response anomali geomagnetik pada solusi sumber magnetik pada lapisan-setara, sedangkan
data sintetik (set 2) merupakan acuan dari response anomali geomagnetik pada hasil
transformasi upward continuation. Perhitungan pada contoh-contoh numerik pada bagian ini
ditunjukkan dengan variasi jumlah lapisan (1, 2, 3, 6, 12, 24, 33, dan 41). Pada contoh numerik
tersebut, untuk jumlah lapisan 33 dan 41 yang diskritisasinya memerlukan evaluasi topografi
pada koordinat meshgrid. Ilustrasi contoh-contoh numerik ditunjukkan pada gambar 4 sampai
gambar 11.
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Gambar 4. Contoh numerik untuk satu lapisan: (A) perubahan RMSE dan nilai faktor peredam pada
setiap iterasi, (B) perbandingan data sintetik (set 1) dan perhitungan, (C) perbandingan data sintetik
(set 2) dan hasil upward continuation, (D) parameter untuk inverse-forward calculation, (E) histogram
dari RMSE yang ditunjukkan pada subplot B, (F) model pada lapisan-setara dan konfigurasi stasiun
pada elevasi topografi, (G) model pada lapisan-setara dan konfigurasi stasiun pada elevasi bidang
datar di atas topografi, dan (H) histogram dari RMSE yang ditunjukkan pada subplot C.

Gambar 5. Contoh numerik untuk dua lapisan, keterangan untuk subplot (A) sampai (H) sama seperti
keterangan pada gambar 4A sampai 4H.

28 |ISBN 978-602-61045-7-1

Prosiding

Gambar 6. Contoh numerik untuk tiga lapisan, keterangan untuk subplot (A) sampai (H) sama seperti
keterangan pada gambar 4A sampai 4H.

Gambar 7. Contoh numerik untuk enam lapisan, keterangan untuk subplot (A) sampai (H) sama
seperti keterangan pada gambar 4A sampai 4H.
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Gambar 8. Contoh numerik untuk 12 lapisan, keterangan untuk subplot (A) sampai (H) sama seperti
keterangan pada gambar 4A sampai 4H.

Gambar 9. Contoh numerik untuk 24 lapisan, keterangan untuk subplot (A) sampai (H) sama seperti
keterangan pada gambar 4A sampai 4H.
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Gambar 10. Contoh numerik untuk 33 lapisan, keterangan untuk subplot (A) sampai (H) sama seperti
keterangan pada gambar 4A sampai 4H.

Gambar 11. Contoh numerik untuk 41 lapisan, keterangan untuk subplot (A) sampai (H) sama seperti
keterangan pada gambar 4A sampai 4H.

Gambar 4 sampai gambar 11 pengujian teknik lapisan-setara dan kontinuasi upward pada
data sintetik (set 1) yang terdiri dari 99 data menggunakan spesifikasi komputer dengan
prosesor 2,2 GHz dan RAM 4 GB. Pengujian pada gambar 4 sampai gambar 11 dengan jumlah
iterasi maksimal 100000. Model bounds yang digunakan pada inverse calculation untuk
gambar 4 sampai gambar 9 adalah -5 Am-1 sampai 100 Am-1, sedangkan untuk gambar 10 dan
gambar 11 adalah 0 Am-1 sampai 100 Am-1. Perbandingan untuk pengujian teknik lapisansetara dan kontinuasi upward ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan pengujian contoh numerik
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Model
Konvergen
pada Iterasi
ke-

RMSE Dimensi Elemen
(
Volume
𝒌=𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
(𝒅𝒙, 𝒅𝒚, 𝒅𝒛)
𝝓
)

Jumla
h
Lapis
an

Ilustra
si
Gamba
r

Total
Waktu
Komputa
si

1

4

69

0,0113

(100, 25, 600)

97 detik

2

5

85

0,0120

(100, 25, 300)

108 detik

3

6

6762

0,0007

(100, 25, 200)

120 detik

6

7

9238

0,0022

(100, 25, 100)

166 detik

12

8

4386

0,0038

(100, 25, 50)

258 detik

24

9

2487

0,0012

(100, 25, 25)

491 detik

33

10

100000

0,1916

(100, 25, 25)

644 detik

41

11

9991

0,1950

(100, 25, 20)

815 detik

ANALISIS DAN RENCANA PENELITIAN SELANJUTNYA
Berdasarkan pengujian pada contoh numerik dengan variasi jumlah lapisan (1, 2, 3, 6, 12,
24, 33, dan 41) sebagaimana yang diringkas pada tabel 1 menunjukkan teknik lapisan-setara
dapat digunakan untuk transformasi data geomagnetik (kontinuasi upward). Secara kuantitatif,
pengujian pada jumlah lapisan 3 memberikan nilai RMSE yang paling kecil (0,0007) namun
secara kualitatif bisa terlihat perbandingan hasil transformasi kontinuasi upward menunjukkan
sedikit perbedaan (tidak melebihi ±10 nT) terutama pada bagian tepi (sebelah Selatan).
Pengujian dengan meshgrid yang mencakup variasi topografi (jumlah lapisan 33 dan 41)
memberikan nilai RMSE yang relatif lebih besar dibanding pengujian pada meshgrid di bawah
variasi topografi (jumlah lapisan 1, 2, 3, 6, 12, 24). Secara kualitatif, pengujian dengan
meshgrid yang mencakup variasi topografi menunjukkan perbandingan yang lebih baik pada
hasil transformasi kontinuasi upward pada bagian tepi. Perbedaan hasil transformasi kontinuasi
upward dengan data sintetik (set 2) menunjukkan perbedaan yang relatif kecil (tidak melebihi
±10 nT).
Berdasarkan contoh numerik dan analisis, maka skema komputasi dari teknik lapisan-setara
dapat dimanfaatkan untuk transformasi kontinuasi upward dari data sintetik di stasiun pada
elevasi topografi. Berdasarkan penelitian ini, prosedur perhitungan untuk variasi topografi
dapat diperoleh dengan baik menghasilkan model lapisan-setara dengan selisih response
geomagnetik terhadap acuan data sintetik pada rentang -10 sampai +10 nT. Untuk transformasi
upward continuation pada penelitian ini juga mendapatkan selisih response geomagnetik
terhadap acuan data sintetik pada rentang -10 sampai +10 nT. Secara kualitatif berdasarkan
pengujian sintetik ini memberikan transformasi upward continuation yang memuaskan.
Rencana penelitian selanjutnya, aplikasi dari teknik lapisan-setara pada penelitian ini akan
diterapkan pada daerah penelitian Gunung Pandan (Aji dkk (2018), Santoso dkk (2018) dan
Wahyudi (2018)) dan Karangsambung (Wahyudi dan Sukmayadi (2019).
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KESIMPULAN
Pada studi di makalah ini telah ditunjukkan bahwa teknik lapisan-setara dapat dimanfaatkan
untuk transformasi kontinuasi upward dari data sintetik di stasiun pada elevasi topografi.
Berdasarkan penelitian ini, prosedur perhitungan untuk variasi topografi dapat diperoleh
dengan baik menghasilkan model lapisan-setara dengan selisih response geomagnetik terhadap
acuan data sintetik pada rentang -10 sampai +10 nT. Untuk transformasi upward continuation
pada penelitian ini juga mendapatkan selisih response geomagnetik terhadap acuan data
sintetik pada rentang -10 sampai +10 nT. Secara kualitatif berdasarkan pengujian sintetik ini
memberikan transformasi upward continuation yang memuaskan.
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