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Abstract 
	

Tujuan penelitian eksplorasi geokimia dengan metoda soil sampling yang di lakukan di Daerah Warga Jaya, 
Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor adalah: (1). Menemukan cebakan mineral, khususnya mineral-mineral sulfida, 
dengan menggunakan metoda geokimia, yaitu metoda penyontohan tanah (soil sampling) untuk mengetahui anomali 
persebaran unusur-unsur Au, Ag, Pb, Zn dan Cu di daerah penelitian dan (2). Mengetahui pengaruh tatanan geologi 
terhadap anomali persebaran unsur Au, Ag,Pb, Zn, dan Cu di daerah penelitian.  

 
Metode eksplorasi geokimia soil sampling yang dipakai dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan sebagai 

berikut: (1). Tahap Persiapan (Penyiapan peta-peta,  Persiapan Peralatan Lapangan); (2). Tahap Pekerjaan Lapangan 
(Tahap Pengambilan Data Lapangan); (3). Tahap Analisis Laboratorium dan Studio; (4). Tahap Penyusunan Laporan 
Akhir. 

 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Persebaran nilai anomali unsur emas (Au) dan 

perak (Ag) terkonsentrasi di bagian tenggara daerah studi dan secara geologi berhubungan dengan batuan breksi 
volkanik serta berada pada zona alterasi argilik; (2). Persebaran nilai anomali unsur Pb dan Zn terkonsentrasi di bagian 
utara dan tengah daerah studi dan secara geologi berhubungan dengan batuan breksi volkanik dan batuan dasit serta 
berada pada zona alterasi argilik dan zona propilik; (3). Persebaran nilai anomali unsur Cu terkonsentrasi di bagian 
utara sebelah barat dan timur serta tersebar secara spotted di beberapa lokasi daerah studi dan secara geologi 
berhubungan dengan batuan breksi volkanik dan batuan dasit serta masih berada pada zona alterasi argilik dan propilik. 

 
Berdasarkan persebaran peta anomali unsur Au, Ag, Pb, Zn dan Cu  maka dapat ditafsirkan bahwa daerah 

prospeksi mineralisasi sulfida berada di bagian tenggara dimana konsentrasi nilai unsur Au dan Ag sangat tinggi, 
sedangkan berdasarkan persebaran konsentrasi nilai unsur base metalnya (Pb, Zn dan Cu) sebagai daerah yang 
dianggap daerah kurang prospek.   
	

Keyword : Eksplorasi Geokimia, Metoda Soil Sampling, Anomali Unsur Au, Ag, Pb,  Zn dan Cu. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat memiliki 
tatanan geologi yang tersusun dari batuan asal 
gunungapi, intrusi, sesar, serta air magmatik yang 
bersentuhan dengan batuan yang menyebabkan 
terjadinya pembentukan ubahan hidrotermal dan 
mineralisasi sulfida serta terbentuknya mineral-
mineral bijih sulfida seperti galena, sfalerit, 
kalkopirit, pirit, emas dan perak. Tambang Emas 
Cikotok di Banten dan Tambang Emas Pongkor di 
Bogor, Jawa Barat merupakan bukti bahwa di 
wilayah Jawa Barat memiliki potensi yang besar 
ditemukannya jebakan mineral-mineral ekonomis 
seperti emas dan perak.  

 

Metoda eksplorasi adalah cara yang secara fisik 
menentukan langsung ataupun tidak langsung 
keberadaan adanya suatu gejala geologi yang dapat 
berupa tubuh suatu endapan mineral ataupun satu atau 
lebih petunjuk geologi. Metoda eksplorasi 
berkembang pesat dengan munculnya tektologi baru 
dalam bidang metoda eksplorasi seperti dalam 
metoda pemboran, metoda geofisika, metoda 
geokimia. Metoda yang langsung menghasilkan 
gejala geologi tersebut dapat diamati dengan mata 
seorang akhli geologi (geologist) disebut dengan 
metoda geologi. Metoda tidak langsung 
menghasilkan suatu anomali yang dapat ditafsirkan 
sebagai gejala geologi yang dilacak, misalnya metoda 
geofisika atau metoda geokimia.  

  

Metoda Geofisika yang umum dipakai dalam 
eksplorasi sumberdaya mineral adalah: a). Metoda 
gravity; b). Metoda geomagnet; dan c). Metoda 
geolistrik, sedangkan Metoda Geokimia yang umum 
dipakai adalah: a). Metoda stream sediment sampling; 
b). Metoda rock sampling dan c). Metoda soil 
sampling. Kedua metoda tersebut ditujukan terutama 
untuk mengetahui letak dan sumber dari mineral bijih 
yang berada di dalam bumi dan yang menjadi tujuan 
dari eksplorasi tersebut.   

 

Berdasarkan tatanan geologi Jawa Barat 
khususnya di wilayah Jawa Barat Utara dimana 
batuannya tersusun batuan gunungapi, adanya intrusi 
batuan beku dan struktur rekahan (kekar) yang 
memungkinkan di daerah penelitian dijumpai 
mineralisasi. Sedangkan berdasarkan metoda 
eksplorasinya, penulis tertarik menggunakan metoda 
soil sampling mengingat penelitian ini baru dalam 
eksplorasi tahap tinjau (reconaissance). 

  

Adapun  tujuan dilakukannya metoda soil 
sampling adalah untuk mengetahui anomali 
persebaran unsur Au, Ag, Pb, Zn, dan Cu yang 
terdapat di daerah penelitian, yaitu di Daerah 
Wargajaya dan Sekitarnya, Kecamatan Cigudeg, 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

 

1.2.   Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian eksplorasi geokimia dengan 

metoda soil sampling yang di lakukan di Daerah 

Warga Jaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor 
adalah: 

 
1. Menemukan cebakan mineral, khususnya 

mineral-mineral sulfida, dengan menggunakan 
metoda geokimia, yaitu metoda penyontohan 
tanah (soil sampling) untuk mengetahui anomali 
persebaran unusur-unsur Au, Ag, Pb, Zn dan Cu 
di daerah penelitian.  
 

2. Mengetahui pengaruh tatanan geologi terhadap 
anomali persebaran unsur Au, Ag,Pb, Zn, dan 
Cu di daerah penelitian.  

 
1.3. Letak, Lokasi dan Kesampaian Daerah 

Secara administrasi, daerah penelitian berada di 
wilayah Kecamatan Cigudeg yang masuk wilayah 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Secara geografis 
daerah penelitian terletak pada 106° 32' 30" - 106° 35' 
30" Bujur Timur dan 6° 26' 30" - 6° 34' 00" Lintang 
Selatan (Gambar 1.1) dan mencakup 2 lembar Peta 
Rupabumi Digital Indonesia, yaitu Lembar Lembar 
Lebakwangi (1209-411) dan Lembar Cigudeg (1209-
133). Luas daerah penelitian sebesar adalah 8,0 km x 
8,0 km atau 64 km2. 
 

 
 
Gambar 1.1. Letak dan Posisi Geografis 
 

 
1.4.   Metoda Eksplorasi Geokimia  

Metode eksplorasi geokimia soil sampling yang 
dipakai dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan 
sebagai berikut: (1). Tahap Persiapan (Penyiapan 
peta-peta,  Persiapan Peralatan Lapangan); (2). Tahap 
Pekerjaan Lapangan (Tahap Pengambilann Data 
Lapangan); (3). Tahap Analisis Laboratorium dan 
Studio; (4). Tahap Penyusunan Laporan Tugas Akhir. 
 

1.4.1.  Tahap Persiapan 
Tahap ini meliputi persiapan pelaksanaan 

kegiatan penelitian lapangan yang mencakup 
persiapan perlengkapan lapangan dan peta-peta yang 
diperlukan dalam penelitian ini. Peralatan yang akan 
digunakan dalam melakukan pengambilan sampel di 
lapangan diantaranya antara lain: peta rupa bumi, peta 
lokasi pengambilan sampel daerah studi, kompas, 
GPS, sekop, cangkul, kantong sampel, dan peralatan 
tulis.  
 

1.4.2.  Tahap Pegambilan Data  Lapangan  
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Tahapan ini merupakan pekerjaan pengam-
bilan contoh tanah dengan sistim grid (sistem kisi) 
dengan jarak setiap titik sampel 400 x 400 meter. 
Pengambilan sampel tanah seberat 1-4 kg yang 
kemudian dimasukan ke dalam kantong sampel dan 
diberi nomor dan kode, serta posisi geografisnya.  
 

1.4.3.  Tahapan Laboratorium dan Studio 
  Analisa geokimia kandungan unsur Au, Ag, 

Pb, Zn, dan Cu pada sampel tanah yang diambil 
dengan sistem kisi di daerah penelitian. Tahapan 
studio meliputi pekerjaan-pekerjaan: Pembuatan peta 
anomali unsur emas (Au), perak (Ag), Timah hitam 
(Pb), zink (Zn), dan tembaga (Cu) berdasarkan 
sampel tanah.   
 

1.4.4.  Tahap Pelaporan 
Tahap ini merupakan tahap penyusunan 

laporan dan penyajian data berupa laporan hasil 
penelitian berupa peta-peta anomali usur yang 
dianalisa.  

 

2.        LANDASAN TEORI 
2.1.     Pengertian dan Hakekat Eksplorasi 

Istilah eksplorasi khususnya dalam bidang 
pertambangan seringkali mempunyai pengertian yang 
berbeda-beda. Istilah ini tidak hanya digunakan 
dalam pertambangan saja tetapi juga dalam kegiatan 
ilmiah. Pengertian eksplorasi adalah suatu aktivitas 
untuk mencari tahu keadaan suatu daerah, ruang 
ataupun realm yang sebelumnya tidak diketahui 
keberadaannya. Istilah eksplorasi geologi adalah 
mencari tahu keberadaan suatu obyek geologi yang 
pada umumnya berupa cebakan mineral. Dalam hal 
eksplorasi untuk cebakan mineral sebagai obyek 
geologi, secara spesifik ditentukan masalah 
keberadaannya obyek tersebut di suatu daerah yang 
sebelumnya tidak diketahui. Dengan demikian istilah 
eksplorasi disini adalah dalam pengertian yang luas 
yang mencakup semua aspek usaha pencaharian atau 
mencari tahu dari permulaan sampai akhir, termasuk 
apa yang disebut sebagai propeksi maupun 
eksplorasi. 

Pengertian istilah eksplorasi dalam bidang 
geologi dan pertambangan mempunyai pengertian 
yang spesifik yaitu mempelajari secara rinci, 
memeriksa secara teliti dan menyelidiki. Dalam 
bidang pertambangan istilah ini juga sering 
dihubungkan dengan eksploitasi dimana eksplorasi 
adalah usaha untuk pencarian dan eksploitasi adalah 
pengusahaan atau memproduksikan suatu cebakan 
mineral atau bahan tambang. 

 

2.2.     Prinsip Prinsip Eksplorasi 
Eksplorasi untuk cebakan mineral ataupun 

akumulasi minyak dan gas bumi maupun untuk tujuan 
lain merupakan suatu usaha ekonomi sehingga 
pertimbangan ekonomi adalah sangat penting. Dalam 
setiap kegiatan ekonomi perencanaan teknis 
merupakan hal yang mutlak. Setiap usaha ekonomi 
memerlukan suatu perencanaan yang cermat dari segi 
biaya dan perhitungan untung-rugi. Tujuan dari 

eksplorasi adalah menemukan serta mendapatkan 
sejumlah maksimum dari cebakan mineral ekonomis 
baru dengan biaya seminimal mungkin dan dalam 
waktu seminimal mungkin.  

 

Berbeda dengan usaha ekonomi (economic 
venture) lainnya, eksplorasi adalah suatu aktivitas 
ekonomi yang beresiko tinggi sehingga memerlukan 
perencanaan yang seksama untuk meminimalkan 
resiko dan menekankan pada manfaat-biaya (cost 
benefit). Resiko ini adalah resiko geologi, resiko 
tektologi, resiko ekonomi, dan resiko politik. Semua 
jenis resiko ini harus diperhitungkan sebelum 
diputuskan untuk melaksanakan suatu proyek atau 
pekerjaan eksplorasi.  

Resiko geologi inilah yang paling besar dan 
merupakan faktor dalam pembuat keputusan. Dalam 
eksplorasi mineral menurut Peters (1978), pada 
umumnya resiko kegagalan dari usaha eksplorasi 
berdasarkan statistik dari perusahaan pertambangan 
besar yang dinyatakan keberhasilan adalah berkisar 
dari 0.3% sampai 0.7%  dan sukses rasio ini dihitung 
dengan dimulainya telah diketemukannya suatu tanda 
mineralisasi, anomali atau bahkan prospek. Jika 
perbandingan sukses rasio ini dihitung dari mulai 
daerah yang sama sekali belum diketemukan anomali, 
mineralisasi atau prospek maka sukses rasio akan 
semakin kecil. 

Untuk menghadapi resiko ini, maka salah satu 
paradigma dalam eksplorasi adalah adanya 
pentahapan dimana pada akhir suatu tahap dilakukan 
suatu keputusan apakah dilanjutkan atau tidak. Hal ini 
disebabkan karena biaya eksplorasi akan meningkat 
sesuai dengan masuknya ketingkat berikutnya, 
dimana tingkatan berikutnya harus mempunyai 
peluang yang lebih besar dan resiko yang lebih kecil.  

Paradigma yang kedua adalah harus 
dilakukannya penciutan daerah pada setiap tahap, 
sehingga dapat digunakan metoda yang lebih canggih 
tetapi lebih mahal pada daerah yang terbatas sehingga 
meningkatkan peluang keberhasilannya. Dengan 
demikian eksplorasi merupakan suatu urutan atau 
tahapan kegiatan yang bertujuan menciutkan atau 
memperkecil daerah penyelidikan dengan 
meningkatkan peluang untuk menemukan obyek 
geologi (cebakan mineral) dibarengi dengan 
memperkecil resiko kegagalan, sehingga dapat 
menggunakan metoda eksplorasi yang lebih dapat 
dipercaya. Paradigma-paradigma ini dijadikan dasar 
dalam menyusun apa yang disebut dengan strategi 
eksplorasi, yang menyangkut bagaimana menentukan 
urutan dan tahapan kegiatan eksplorasi untuk 
memperkecil resiko kegagalan dan meningkatkan 
peluang untuk keberhasilan. 

 

1.4. Pengertian Konsep dan Metoda Eksplorasi 
Ada perbedaan pengertian antara konsep 

eksplorasi dan metoda ekplorasi dan hal ini sering 
disalah artikan oleh kebanyakan orang.  

 
Konsep eksplorasi adalah merumuskan 

strategi dan taktik serta program kegiatan eksplorasi. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pencarian untuk cebakan mineral atau gejala gejala 
geologi lainnya merupakan suatu sistem operasi 
pencarian. 

 
Metoda eksplorasi adalah cara yang secara 

fisik menentukan langsung ataupun tidak langsung 
keberadaan adanya suatu gejala geologi yang dapat 
berupa tubuh suatu endapan mineral ataupun satu atau 
lebih petunjuk geologi. 

 

Metoda eksplorasi berkembang pesat dengan 
munculnya tektologi baru dalam bidang metoda 
eksplorasi seperti dalam metoda pemboran, metoda 
geofisika, metoda geokimia maupun metoda geologi 
dengan munculnya komputerisasi, sehingga istilah 
teknologi eksplorasi sekarang lazim digunakan. 

 

Metoda yang langsung menghasilkan gejala 
geologi tersebut dapat diamati dengan mata seorang 
akhli geologi (geologist) disebut dengan metoda 
geologi. Metoda tidak langsung menghasilkan suatu 
anomali yang dapat ditafsirkan sebagai gejala geologi 
yang dilacak, misalnya metoda geofisika atau metoda 
geokimia. 

 

2.4.     Penggolongan Metoda Prospeksi/Ekplorasi 
Prospeksi adalah istilah lama yang digunakan 

yaitu metoda-metoda, atau lebih tepat lagi merupakan 
kegiatan-kegiatan untuk mencari prospek dengan 
menggunakan metoda geologi, geofisika atau 
geokimia, atau eksplorasi pada tahap tinjau 
(reconaissance), sedangkan istilah eksplorasi khusus 
digunakan pada tahap rinci (detail stage). Prospeksi 
geologi berbeda dengan pemetaan geologi. 

 
Metoda prospeksi/eksplorasi dapat dibagi 

menjadi: 1). Metoda Geologi; 2). Metoda Geofisika; 
3). Metoda Geokimia. Metoda Geologi mencakup: 
(1). metoda survei {(a). survei indraja; (b). survei 
geologi permukaan; (c). Survei geologi bawah 
permukaan)}; (2). Metoda penyelidikan geologi 
setempat {(a). penyelidikan tambang/bekas tambang; 
(b). sumur uji dan paritan; (c). pemboran dan 
logging)}. 

 

Metoda geofisika mencakup metoda 
pengambilan data geeofisika (data acquisition) pada 
umumnya bersifat survei, berdasarkan lintasan-
lintasan yang pada umumnya berupa kisi (grid). 
Metoda geofisika kadangkala disebut pula prospeksi 
geofisika (geophysical prospecting) dan penyelidikan 
setempat (probing) dilakukan hanya dalam keadaan 
khusus saja.  

 

Metoda geofisika mencakup: Survei Geofisika 
Udara {(a). Survei gravitasi; (b). Survei magnetik 
dll}; Survei Geofisika di Laut/Danau/Sungai; Survei 
Geofisika Darat {(a). Survei Seismik; (b). Survei 
Gravitasi; (c). Survei Magnetik; (d). Survei 
Geolistrik; (d). Logging Sumur Bor}. Metoda 
geokimia pada dasarnya adalah survei geokimia yang 

didasarkan pengambilan contoh sepanjang lintsan 
sungai maupun bersifat kisi (grid).  

 
Metoda geokimia kadangkala disebut 

prospeksi geokimia (geochemical prospecting). 
Metoda eksplorasi geokimia dapat dikelompokan 
dalam: (a). Survei geokimia penyontohan aliran 
sungai (Geochemical stream sampling survey); (b). 
Penyontohan tanah geokimia (Geochemical soil 
sampling survey); (c). Penyontohan batuan geokimia 
(Geochemical rock sampling survey). Penyelidikan 
geokimia setempat dilakukan dalam hal evaluasi 
suatu singkapan atau inti pemboran, dan sudah 
menyangkut evaluasi bijih atau assaying 

. 
3.    ANALISIS DAN HASIL  
3.1.     Alterasi Hidrotermal Daerah Studi 

Penentuan zona alterasi di daerah studi di 
dasarkan pada analisis petrografi terhadap mineral-
mineral ubahan yang terdapat pada sampel batuan 
yang diambil di lapangan, terutama dari satuan batuan 
breksi volkanik dan dasit.  

 
Pada sampel batuan dasit yang diambil pada 

lokasi pengamatan ST-45 yang mewakili satuan 
batuan intrusi dasit. Secara megaskopis batuan dasit 
memiliki ciri-ciri berwarna abu-abu kehijauan, 
bertekstur porfiritik, in-equigranular, derajat 
kristalisasi hipokristalin, bentuk butir euhedral - 
subhedral, berukuran halus hingga kasar, tersusun 
dari mineral plagioklas, feldspar, kuarsa, hornblende 
dan mineral opak.   
 

 
Foto 3.1 Sayatan tipis batuan Dasit pada ST-45 

 
Secara mikroskopis pada foto 3.1. tampak mineral 
hornblende terubah menjadi klorit, carbonat dan 
mineral lempung.  Pada foto sayatan tipis tampak 
mineral primer dan mineral ubahan terpotong 
kembali oleh veinlet kuarsa-serisit. Penafsiran 
paragenesa dari sampel ST-45 pada tabel 3.1 dapat 
dijelaskan bahwa Hidrotermal I dan Hidrotermal II 
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dibatasi oleh tektonisme yang menghasilkan kekar, 
kekar ini kemudian terisi kuarsa-serisit. Ketebalan 
garis menunjukkan kelimpahan mineral yang 
terbentuk, garis putus-putus menunjukkan 
pembentukan diperkirakan. 
 
Tabel 3.1.  Penafsiran Paragenesa Berdasar Mineral 

Ubahan 
 

	

Komposisi	 Magmatik	-	
Volkanik	

Hidrotermal	
I	

Hidrotermal	
II	

Plagioklas	 	 	 	
K-Feldspar	 	 	 	
Hornblende	 	 	 	
Gelas	 	 	 	
Mineral	Opak	 	 	 	
Klorit	 	 	 	
Lempung	 	 	 	
Kuarsa		 	 	 	
Serisit	 	 	 	

 
Pada sampel batuan breksi yang diambil pada 

lokasi pengamatan ST-21 yang mewakili satuan 
batuan breksi volkanik.  Secara megaskopis breksi 
berwarna abu-abu kehitaman, fragmen berukuran 
kerikil - bongkah, menyudut tanggung - membulat 
tanggung, kemas terbuka, pemilahan buruk, semen 
silika. Masa dasar tufa berukuran pasir halus - pasir 
kasar (Foto3.2). 

 

 
Foto 3.1 Sayatan tipis batuan Breksi pada ST-21 

 
Penafsiran paragenesa dari sampel ST-21 

(tabel 3.2) bahwa proses magmatik-volkanik 
menghasilkan batuan gunungapi dan batuan beku 
intrusif yang kemudian teralterasi saat proses 
Hidrotermal I. Keseluruhan batuan yang teralterasi ini 
terfragmentasi oleh proses letusan freatomagmatik 

yang menghasilkan breksi. Gelas terbentuk (igneous 
cemented) menyemen antar butir serta terjadi alterasi 
serisitik yang intensif oleh aktivitas  

 
Hidrotermal II. karena proses ini mineral 

primer menjadi sulit diidentifikasi (keberadaannya 
interpretatif berdasarkan relik). Ketebalan garis 
menunjukkan kelimpahan mineral yang terbentuk. 
 

Tabel 3.2. Penafsiran Paragenesa Berdasarkan 
Mineral Ubahan 

 

Komposisi	 Magmatik	-	
Volkanik	

Hidrotermal	
I	

Hidrotermal	
II	

Feldspar		    
Hornblende	    
Kuarsa	    
Gelas	    
Mineral	
Opak	

   

Klorit	    
Serisit	    

 

Berdasarkan hasil analisis petrografi dari 
sampel batuan yang diambil di daerah penelitian yang 
mewakili area studi eksplorasi geokimia dihasilkan 
dua zona ubahan hidrotermaal, yaitu Zona Ubahan 
argilik (warna kuning) dan Zona Ubahan Propilit 
(Gambar 3.1). 

 

 
 

Gambar 3.1. Peta alterasi hidrotermal Daerah Penelitian 
 

3.2.    Hubungan Data Hasil Analisa dengan 
          Kondisi Geologi Daerah Penelitian 
 

3.2.1. Pola Anomali Kadar Emas (Au) Daerah 
Penelitian 
Berdasarkan data hasil analisa sampel tanah 

untuk kandungan unsur Au yang diperoleh dari 200 
sampel yang diambil di daerah penelitian, kemudian 
di-plot kedalam peta lokasi sampling yang 
selanjutnya dengan menggunakan software ArcGIS 
metoda interpolasi dibuat peta anomali unsur Au 
(Gambar 3.2). Pada gambar 3.2 terlihat bahwa 
persebaran anomali unsur Au dalam (ppb) 
terkonsentrasi di bagian tenggara daerah studi dan 
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secara geologi berada pada batuan breksi volkanik 
serta berada pada zona ubahan argilik.  

 
 

Gambar 3.2. Peta Anomali Unsur Emas ((Au) 
	

Persebaran anomali unsur Au juga berada 
tersebar di utara dan tengah daerah penelitian yang 
terdapat pada batuan breksi volkanik dan batuan 
dasit. Nilai kadar anomali unsur Au yang berada di 
bagian utara dan tengah relatif lebih rendah 
dibandingkan dengan  nilai kadar Au yang terdapat di 
bagian tenggara daerah studi. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa daerah tersebut kurang signifikan 
sebagai daerah prospek mineralisasi sulfida.       
	

3.2.2. Pola Anomali Kadar Perak (Ag) Daerah 
Penelitian 
Berdasarkan data hasil analisa sampel tanah 

untuk kandungan unsur Ag yang diperoleh dari 200 
sampel yang diambil di daerah penelitian, kemudian 
di-plot kedalam peta lokasi sampling yang 
selanjutnya dengan menggunakan software ArcGIS 
metoda interpolasi dibuat peta anomali unsur Ag 
(Gambar 3.3).  

 

 
 

Gambar 3.3. Peta Anomali Unsur Perak (Ag) 
	

Pada peta anomali kadar unsur Ag (Gambar 
3.3) terlihat bahwa persebaran nilai anomali unsur Ag 
terkonsentrasi di bagian tenggara daerah studi dan 
secara geologi berhubungan dengan batuan breksi 
volkanik serta berada pada zona alterasi argilik. 
Persebaran anomali unsur Ag di bagian utara dan 
tengah daerah studi mempunyai nilai kadar yang 

relatif kecil (<1.01 ppb) apabila dibandingkan 
persebaran nilai unsur Ag dibagian tenggara (>5,01 - 
30 ppb). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
daerah tersebut kurang signifikan sebagai daerah 
prospek mineralisasi sulfida.  
	

3.2.3. Pola Anomali Kadar Timah Hitam (Pb)  
           Daerah   Penelitian 

Berdasarkan data hasil analisa sampel tanah 
untuk kandungan unsur Pb yang diperoleh dari 200 
sampel yang diambil di daerah penelitian, kemudian 
di-plot kedalam peta lokasi sampling yang 
selanjutnya dengan menggunakan software ArcGIS 
metoda interpolasi dibuat peta anomali unsur Pb 
(Gambar 3.4). 

 

Pada peta anomali kadar unsur Pb (Gambar 
3.4) terlihat bahwa persebaran nilai anomali unsur Pb 
terkonsentrasi di bagian utara dan tengah daerah studi 
dan secara geologi berhubungan dengan batuan 
breksi volkanik dan Dasit serta berada pada zona 
alterasi argilik dan zona propilik. Tingginya nilai 
anomali unusur Pb sebagai base metal di bagian utara 
dan tengah daerah studi mengindikasikan bahwa 
daerah kurang signifikan sebagai daerah prospek 
mineralisasi sulfida.  

 

 
 

Gambar 3.4. Peta Anomali Unsur Timah Hitam (Pb) 
 

3.2.4. Pola Anomali Kadar Zink (Zn) Daerah 
Penelitian 
Berdasarkan data hasil analisa sampel tanah 

untuk kandungan unsur Zn yang diperoleh dari 200 
sampel yang diambil di daerah penelitian, kemudian 
di-plot kedalam peta lokasi sampling yang 
selanjutnya dengan menggunakan software ArcGIS 
metoda interpolasi dibuat peta anomali unsur Zn 
(Gambar 3.5.). 

 

          Pada peta anomali kadar unsur Zn (Gambar 
3.56.6) terlihat bahwa persebaran nilai anomali unsur 
Zn terkonsentrasi terutama di bagian tengah dengan 
nilai kadar Zn diatas > 400 ppb dan sebagian di utara 
daerah studi dengan nilai kadar Zn 101 – 200 ppb. 
Persebaran nilai anomali kadar Zn secara geologi 
berhubungan dengan batuan breksi volkanik dan 
Dasit serta berada pada zona alterasi argilik dan zona 
propilik. Tingginya nilai anomali unusur Zn sebagai 
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base metal di bagian utara dan tengah daerah studi 
mengindikasikan bahwa daerah kurang signifikan 
sebagai daerah prospek mineralisasi sulfida. 
 

 

 
 

Gambar 3.5. Peta Anomali Unsur Zink (Zn) 
 
  

3.2.5.   Pola Anomali Kadar Tembaga (Cu) 
Daerah Penelitian 
Berdasarkan data hasil analisa sampel tanah 

untuk kandungan unsur Cu yang diperoleh dari 200 
sampel yang diambil di daerah penelitian, kemudian 
di-plot kedalam peta lokasi sampling yang 
selanjutnya dengan menggunakan software ArcGIS 
metoda interpolasi dibuat peta anomali unsur 
tembaga (Cu) (Gambar 3.6). 

 

 
 

Gambar 3.6. Peta Anomali Unsur Tembaga (Pb) 
 
Pada peta anomali kadar unsur Cu (Gambar 

3.6) terlihat bahwa persebaran nilai anomali unsur Cu 
terkonsentrasi terutama di utara daerah studi bagian 
barat dan timur  dan lainnya tersebar secara terpencar 
(spoted) di seluruh daerah studi, terutama bagian 
tengah dan selatan. Persebaran nilai anomali kadar Cu 
secara geologi berhubungan dengan batuan breksi 
volkanik dan dasit serta berada pada zona alterasi 
argilik dan zona propilik. Tingginya nilai anomali 
unusur Zn sebagai base metal di bagian utara dan 
tengah daerah studi mengindikasikan bahwa daerah 
kurang signifikan sebagai daerah prospek 
mineralisasi sulfida.  

Berdasarkan persebaran peta anomali unsur 
Au, Ag, Pb, Zn, dan Cu terhadap kondisi geologi 
daerah penelitian dan zona alterasi hidrotermal yang 
terdapat di daerah studi, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
a. Persebaran nilai anomali unsur emas (Au) dan 

perak (Ag) terkonsentrasi di bagian tenggara 
daerah studi dan secara geologi berhubungan 
dengan batuan breksi volkanik serta berada pada 
zona alterasi argilik. 

b. Persebaran nilai anomali unsur Pb dan Zn 
terkonsentrasi di bagian utara dan tengah daerah 
studi dan secara geologi berhubungan dengan 
batuan breksi volkanik dan batuan dasit serta 
berada pada zona alterasi argilik dan zona 
propilik. 

c. Persebaran nilai anomali unsur Cu 
terkonsentrasi di bagian utara sebelah barat dan 
timur serta tersebar secara spotted di beberapa 
lokasi daerah studi dan secara geologi 
berhubungan dengan batuan breksi volkanik dan 
batuan dasit serta masih berada pada zona 
alterasi argilik dan propilik. 
 

Berdasarkan persebaran peta anomali unsur 
Au, Ag, Pb, Zn dan Cu  maka dapat ditafsirkan bahwa 
daerah prospeksi mineralisasi sulfida berada di 
bagian tenggara dimana konsentrasi nilai unsur Au 
dan Ag sangat tinggi, sedangkan berdasarkan 
persebaran konsentrasi nilai unsur base metalnya (Pb, 
Zn dan Cu) sebagai daerah yang dianggap daerah 
kurang prospek.  

  
4.   KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil studi eksplorasi geokimia 

dengan metoda soil sampling di daerah penelitian 
dapat disimpulkan sebagai berkut: 

 
1. Hasil analisis persebaran anomali unsur 

terhadap kontrol geologi dapat ditafsirkan 
bahwa zona prospeksi berada pada bagian 
tenggara dimana konsentrasi nilai unsur Au dan 
Ag tinggi dan berada pada batuan breksi 
volkanik.  Persebaran konsentrasi nilai unsur Pb, 
Zn dan Cu (base metal) sebagai daerah yang 
dianggap tidak prospek tersebar pada batuan 
breksi volkanik dan dasit. 
 

2. Berdasarkan batuan yang teralterasi di daerah 
penelitian adalah batuan breksi volkanik dan 
batuan beku dasit yang berumur Pleistosen 
(Kuarter), maka dapat ditafsirkan bahwa 
mineralisasi yang terjadi adalah hasil dari 
aktivitas magma akhir paska orogenesa atau 
“Magmatic Activity Post Orogenic”.  
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