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Abstract 

 
Tujuan penelitian alterasi hidrotermal dengan menggunakan metoda teraspectral di daerah Wonotirto dsk, 

Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur adalah untuk: 1). Mengetahui zona ubahan hidrotermal di daerah 
penelitian dengan menggunakan metoda analisis data hasil pengukuran TerraSpec High Resolution dan 2). Mengetahui 
lokasi sumber panas sebagai penyebab ubahan hidrotermal yang terjadi di daerah penelitian berdasarkan nilai kristalinitas 
White Mica dan Kaolinit.  

 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, penelitian lapangan, analisa 
laboratorium dan studio yang keseluruhan dituangkan dalam sebuah laporan tugas akhir.  

 

Hasil penelitian alterasi hidrotermal dengan menggunakan Terraspect High Resolution adalah: Mineral ubahan 
dickite, kaolinite, alunite dan pyrophyllite yang berkomposisi asam dan Mineral ubahan illite, chlorite dan carbonate yang 
berkomposisi netral; Peta zona ubahan di daerah penelitian dapat dikelompokan menjadi 5 (lima) zona, yaitu: zona 
advance argilic, zona argilic, zona phylic, zona prophylitic, dan zona silicification; Berdasarkan nilai kristalinitas kaolin 
dan nilai komposisi white-mica yang berkomposisi asam, maka jenis endapan hidrotermalnya termasuk pada endapan 
epithermal high sulphidation; Berdasarkan hubungan antara persebaran zona ubahan, nilai kristalinitas kaolin dan white-
mica dan tatanan dan struktur geologi di daerah penelitian dapat ditafsirkan bahwa alterasi hidrotermal yang terjadi di 
daerah penelitian dikontrol oleh sistem kekar dan sesar yang terjadi pada periode orogenesa Miosen Akhir Bagian Akhir 
- Pleistosen. 

Kata Kunci: Analisis Spektral, TerraSpec High Resolution, Mineral Ubahan, Peta Ubahan 
Hidrotermal 

 
 
1. PENDAHULUAN
 

1.1.   Latar Belakang 
 

Pembentukan gunungapi, intrusi dan terjadinya 
rekahan (sesar) memungkinkan air meteorik masuk 
kedalam pori batuan atau rekahan yang berada di sekitar 
sumber panas yang dapat menghasilkan pembentukan 
ubahan hidrotermal serta mineralisasi sulfida.  

Berdasarkan tatanan tektoniknya, Zona 
Pegunungan Selatan Jawa merupakan zona busur 
magmatis dan volkanisme yang terjadi pada kala 
Oligosen Akhir - Miosen Awal (Katili, 1975).   

Menurut M.Z. Sjarifudin dan S. Hamidi (1992), 
tatanan geologi Zona Pegunungan Selatan Jawa Lembar 
Blitar, tersusun dari batuan-batuan asal gunungapi 
(volkanoklastik) dan terobosan batuan beku yang 
berkomposisi intermediate berupa diorit, andesit, dan 
dasit serta pola struktur geologinya berarah barat - timur.     

Berdasarkan sejarah tektoniknya serta tatanan 
geologi yang menyusun Zona Pegunungan Selatan 
Jawa, maka penulis tertarik melakukan studi alterasi 
hidrotermal dengan menggunakan alat ”Terraspect” 
untuk mengetahui adanya mineral-mineral ekonomis 

hasil mineralisasi sulfida, khususnya di Daerah 
Wonotirto Dan Sekitarnya, Kecamatan Wonotirto, 
Kabupaten Blitar, Jawa Timur.  
 
1.2.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian alterasi hidrotermal dengan 
menggunakan metoda teraspectral di daerah Wonotirto 
dsk, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa 
Timur adalah:  
1. Mengetahui zona ubahan hidrotermal di daerah 

penelitian dengan menggunakan metoda analisis 
data hasil pengukuran Terraspectral High 
Resolution.    

2. Mengetahui lokasi sumber panas sebagai penyebab 
ubahan hidrotermal yang terjadi di daerah penelitian 
berdasarkan nilai kristalinitas White Mica dan 
Kaolinit  

 

1.3.  Metoda Penelitian 
Metoda yang digunakan dalam penelitian alterasi 

hidrotermal yang terdapat di daerah Wonotirto, 
Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 
adalah dengan cara: 
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Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian alterasi hidrotermal dengan menggunakan 
alat Terraspect ini melalui beberapa tahapan sebagai 
berikut: (1). Tahap Persiapan; (2). Tahap Pekerjaan 
Lapangan (Tahap Pengambilann Data Lapangan); (3). 
Tahap Analisis dan Studio; (4). Tahap Penyusunan 
Laporan Tugas Akhir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.1. Diagram alir tahapan eksplorasi geokimia soil 
sampling 

 
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.  
 
2.     Tahap Pegambilan Data  Lapangan  

Tahapan ini merupakan pekerjaan pengambilan 
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.  
 
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.   
 
4.     Tahap Pelaporan 

Tahap ini merupakan tahap penyusunan laporan 
dan penyajian data berupa laporan hasil penelitian 
berupa peta-peta anomali usur yang dianalisa.  

1. Analisis data hasil pengukuran batuan 
menggunakan “Terraspectral Equipment” 

2. Analisis Petrografi dari sayatan tipis sampel batuan 
yang diambil dari hasil pemetaan geologi 
permukaan.   

Metoda analisis terraspektral adalah suatu metoda 
yang menggunakan radiasi sinar inframerah untuk 
mengenali mineral ubahan pada batuan. Data spektral 
diperoleh dengan Terra4 High Resolution 
menggunakan software The Spectral Geology-7 
(TSG7). 

 
2.      LANDASAN TEORI 
2.1. Teraspect  High Resolution 

Analytical Spectral Devices (ASD) telah 
diperkenalkan mulai tahun 1990an  yang merupakan 
suatu alat spektrometer UV/Vis/NIR yang spektakular 
dan memiliki kualitas setara dengan laboratorium, 
spectroradiometers, spektrofotometer  dan ASD ini 
dilengkapi dengan perangkat lunak yang 
sesuai. Perangkat ASD berkinerja baik dalam berbagai 
kondisi lingkungan, baik di dalam maupun di luar 
laboratorium, dan alat ini dapat di aplikasi di bidang 
kimia farmasi, nutraceutical, analitik, pertambangan, 
analisis tanah, gandum, makanan dan susu, geologi, dan 
industri pulp dan kertas yang telah digunakan di 50 
negara. 

 

 
Gambar 2.1. Perangkat TerraSpec-4 High Resolution 

 
ASD TerraSpec 4 High Resolution Mmineral 

Analyzer telah diakui sebagai teknik untuk menganalisis 
mineral dan spektrometer mineral TerraSpec portabel 
dipercaya oleh para ahli geologi dalam eksplorasi 
geologi yang cepat dan akurat. Perangkat ini telah 
terbukti membawa tingkat keberhasilan yang  tinggi 
didalam teknologi eksplorasi mineral dan perangkat ini 
bekerja pada wilayah panjang gelombang Short 
Wavelength Infrared (SWIR) 1 dan 2 dengan resolusi 
hingga 6 nm yang dapat membantu keberlangsungan 
dan sasaran di dalam eksplorasi mineral yang lebih cepat 
dan akurat daripada teknik sebelumnya. Perangkat ini 
memberi kemampuan untuk menangkap data spektral 
yang akurat dengan lebih cepat, terutama untuk sampel 
mineral. 

Bagi ahli geologi eksplorasi, hal ini diterjemahkan 
ke dalam penangkapan data lebih cepat pada target 
eksplorasi dan lokasi pengeboran. Kualitas data yang 
ditingkatkan yang diberikan oleh spektroskopi mineral 
TerraSpec 4 Hi-Res juga memungkinkan dilakukannya 
penilaian yang akurat terhadap mineral dengan 
konsentrasi rendah, seperti mineral yang mengandung 
zat besi seperti serpentin dan klorit, yang sebelumnya 
sulit diukur. Pasangan antara TerraSpec 4 Hi-Res 
dengan The Spectral Geologist akan dengan mudah 
menyortir dan menganalisis data mineral. 

Tahap Persiapan: 
 
Persiapan Peta Peta dan 
Peralatan Lapang an 

 

Tahap Pekerjaan 
Lapangan: 

Pengambilan Data 
Lapangan (Soil dan rock 
Sampling ) 

 
Tahap Lab dan Studio: 
Penembakan sampel 

dengan Trraspect 
Pembacaan 

 
 
 

Tahap Pelaporan 
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Analytical Spectral Devices (ASD) - TerraSpec 
dibuat khusus untuk analisis batuan dan tanah di 
lapangan.  TerraSpec adalah alat yang ideal untuk 
analisis berbagai jenis endapan dari tipe endapan 
epitermal hingga tipe porphyries, Kimberlites, IOCG, 
Logam Dasar host karbonat, Sabuk Greenschist, Vein, 
Skarn, dan Sistem Distribusi Emas lainnya. TerraSpec 
adalah perangkat portable yang presisi, kompak  dan 
dapat dibawa ke lapangan. Perangkat ini memiliki 
jangkauan spektral 350-2500 nm, resolusi spektral 5nm, 
dan pengumpulan data yang cepat  (1/10 per detik per 
spektrum).  
 
2.1.1. Aplikasi Analytical Spectral Device (ASD)  

TeraSpec-4 High Resolution  
Pemetaan geologi berdasarkan berbagai metoda 

eksplorasi akan sangat baik bila ditunjang oleh 
kemajuan teknologi yang berkembang saat ini dan salah 
satu perkembangan teknologi di dalam metoda 
eksplorasi adalah dengan memanfaatkan spektroskopi 
tanpa kabel (nircable).  

Analisis dari spektroskopi ini akan menghasilkan 
data yang lebih spesifik dan kuantitatif. Spektroskopi 
akan mengidentifikasi jarak spektrum dan ciri-ciri fisik 
dari batuan dan tanah yang berbeda dari mineralogi 
dan penanda ubahannya.  

Spektroskopi mengukur energi ikatan yang berget
ar di panjang gelombang diskrit yang spesifik pada 
energi ikatan pada setiap mineral. Prisip dasar dari 
analisis spektrum mineral adalah pola dan panjang 
gelombang yang teridentifikasi akan menunjukan ciri 
khusus dari mineral. Pola ini dipengaruhi oleh 
komposisi, orientasi, dan derajat kristalisasi dari 
mineral. Spektrum khusus dari masing-masing mineral 
akan mempermudah dalam menaksir komposisi 
dari kumpulan mineral. Untuk membedakan spektrum 
pada material geologi, interval pajang gelombang yang 
paling sering digunakan adalah Visible and Near-
Infrared  (VNIR), Short Wavelength Infrared  (SWIR), 
dan Thermal Infrared  (TIR), sedangkan untuk melihat 
karakteristik pemendaran digunakan sinar ultraviolet 
(UV). 

SWIR atau Short Wavelength Infrared merupakan 
salah satu metode dalam kegiatan eksplorasi yang 
menggunakan radiasi sinar infra merah untuk mengenali 
mineral atau asosiasi mineral tertentu yang menyusun 
sebuah batuan. Saat sebuah batuan disinari, ikatan-
ikatan antar molekul mineral di dalam batuan tersebut 
bereaksi dengan cara memendek (bend) atau 
memanjang (stretch). Kurva gelombang harmonik dari 
reaksi ikatan antar molekul tersebut akan 
direpresentasikan atau ditampilkan dalam bentuk grafik 
(spektral). Ikatan molekul yang dapat ditangkap oleh 
SWIR adalah molekul-molekul yang mengandung ion-
ion: OH; CO3; FeOH; AlOH; MgOH; H2O. Mineral-
mineral yang mengandung ikatan unsur-unsur tersebut 
diatas antara lain: Muscovite KAl2(AlSi3) 010 (OH)2; 
Alunite     KAl3(SO4)2(OH)6; dan Diaspore  AlO(OH). 
Identifikasi mineral dilakukan dengan mencocokkan 
grafik spektral yang dihasilkan dari TerraSpec dengan 

Database Spektral dari mineral-mineral tertentu, 
dengan menggunakan software The Spectral Geologist 
(TSG). 

 
2.1.2. Identifikasi Spektral 

Untuk mengidentifikasi mineral-mineral dari hasil 
penyinaran sinar infra merah dengan perangkat 
TerraSpect Hi-Res dilakukan dengan memperhatikan: 
(1). Bentuk dan tingkat intensitas spektral; (2). 
Intensitas; dan (3). Posisi Wavelength. 

(1). Identifikasi mineral dapat diketahui berda sarkan 
bentuk dan tingkat intensitas spektralnya. Pada gambar 
6.3 diilustrasikan bahwa bentuk dan tingkat intensitas 
spektral dari mineral-mineral muscovite, kaolinite dan 
pyrophyllite yang berbeda, dimana mineral muscovite 
(white mica), kaolinite dan pyrophyllite 
memperlihatkan reflektansi spektral yang jelas (tinggi) 
bila dibandingkan dengan mineral lainnya.   

 

 
Gambar 2.2. Identifikasi mineral berdasarkan bentuk dan 

besaran intensitas 
 

(2). Identifikasi mineral dapat juga diketahui 
berdasarkan Intensitas reflektansinya. Pada gambar 6.4. 
diperlihatkan bahwa pada panjang gelombang Air 
(Water Band) dan panjang gelambang Alumunium 
Hidroksida (AlOH Band) antara mineral-mineral 
Smectite, Iilitte, Muscovite dan Paragonite 
memperlihatkan kurva intensitas tinggi dan kurva ini 
juga mengindikasikan kristalinitas meningkat dari 
mineral Smectite ke mineral Paragonite.   

 
Gambar 2.3.  Identifikasi mineral berdasarkan intensitas spektral 
dari “Water Band” dan “AlOH Band”. 
 

(3). Identifikasi mineral berdasarkan posisi panjang 
gelombang. Pada gambar 6.5. diperlihatkan bahwa 
perbedaan tingkat reflektansi spektral akan terlihat 
sangat jelas pada posisi panjang gelombang pada 2200 
nm untuk mineral-mineral Paragonite, Muscovite dan 
Phengite. 
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Gambar 2.4.. Identifikasi mineral berdasarkan posisi panjang 
gelombang 

 
2.1.3. Keunggulan Analisis Spektral dengan 

memakai   SWIR 

1. SWIR merupakan salah satu metode eksplorasi yang 
memanfaatkan radiasi sinar inframerah untuk 
mengenali mineral – mineral yang mengandung 
anion OH, CO3 dan H2O. 

2. SWIR dapat diukur dengan menggunakan 
TerraSpec Explorer, dimana TerraSpec Explorer 
memiliki jangkauan wavelength yang lebih luas 
dibanding pendahulunya, PIMA.  

3. Analisa SWIR memiliki beberapa parameter yang 
sangat berguna dalam menentukan daerah distal 
mineralisasi seperti tingkat crystallinity, nilai 
wavelength peak, dll. 

4. Analisa SWIR memiliki kelebihan dan kelemahan 
dibanding analisa lain seperti Pet/Min atau XRD 
sehingga perlu dikorelasikan sehingga dihasilkan 
interpretasi yang lebih baik.  

 
2.2. Alterasi Hidrotermal 

Lindgren (1933) menyebutkan bahwa proses 
hidrotermal merupakan suatu proses perubahan dalam 
batuan yang diakibatkan naiknya H2O panas ke 
permukaan, sedangkan Schwartz (1954) memasukan 
unsur gas sebagai salah satu medium pengubah batuan 
tersebut. Pada umumnya suatu intrusi batuan beku selalu 
diikuti oleh adanya injeksi larutan sisa yaitu larutan 
hydrothermal. Menurut Schwartz (1954), alterasi terjadi 
bila larutan hidrotermal berdifusi, mengisi dan 
mempengaruhi rekahan-rekahan dinding batuan. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya 
diantaranya adalah: 

 

1. Komposisi kimia dan konsentrasi larutan panas 
Komposisi kimia dan konsentrasi larutan panas yang 
bergerak, bereaksi dan berdifusi mempunyai pH 
antara 4-8, mengandung banyak ikatan klorida dan 
sulfida, konsentrasinya encer sehingga memudahkan 
untuk bergerak lebih jauh. 
 

2. Sifat dan komposisi batuan samping. 
Komposisi batuan samping sangat berpengaruh 
terhadap penerimaan larutan hydrothermal sehingga 
memungkinkan terjadinya alterasi mineral. Batuan 
yang reaktif adalah batuan yang mengandung 
karbonat seperti batugamping dan dolomit yang 

umumnya menghasilkan cebakan tembaga (Cu), 
seng (Zn), Timbal (Pb), dan Mangan (Mn). 
 

3.   Struktur lokal batuan dinding 
Terutama struktur rekahan-rekahan atau celah-celah 
dan mengakibatkan larutan hidrotermal mudah 
bergerak, bereaksi dan berdifusi dengan batuan 
dinding. Rekahan pada pada batuan samping dapat 
dibagi menjadi dua macam yaitu: 
a. Rekahan asli yang meliputi: 
 

1. Fore space yaitu pori-pori antar mineral  
2. Crystal lattices yaitu kisi-kisi antar mineral 
3. Vesicles atau blow holes yaitu lobang-lobang 

bekas keluarnya gas pada saat lava membeku 
4. Cooling cracks yaitu rekah-kerut akibat 

kontraksi lava sewaktu membeku 
5. Igneous breccia cavities yaitu celah-celah 

seperti pada breksi volkanik, breksi terobosan 
dan fragmen batuan beku. 
 

b. Rekahan akibat gerakan yaitu: 
 
1. Fissure yaitu rekahan akibat patahan 
2. Shear zone cavities yaitu rekahan yang 

berkumpul pada suatu tempat akibat patahan 
kecil 

3. Rekahan akibat pengangkatan dan perlipatan 
4. Volcanics pipes yaitu lobang-lobang akibat 

letusan gunungapi 
5. Tectonics breccias yaitu rekahan-rekahan pada 

breksi akibat tektonik yang terjadi 
6. Collapse breccia rekahan pada breksi akibat 

kolaps atau roboh 
7. Sollution caves yaitu celah-celah akibat 

pelarutan 
8. Rock alteration opening yaitu pori-pori akibat 

alterasi. 
 

4.  Banyaknya mineral yang mudah terubah 
Banyaknya mineral-mineral yang mudah terubah 
ditentukan oleh derajat ketahanan mineral-mineral 
terhadap alterasi. Adapun mineral yang mudah 
terubah adalah mineral silikat-ferromagnesian yang 
berwarna gelap seperti olivine, piroksen dan 
hornblende yang terubah menjadi klorit, epidot dan 
leucoxene. Mineral-mineral plagioklas terutama 
terubah menjadi serisit, epidot, albit, klino-zoisit, 
klorit dan mineral lempung. 
 

5.  Temperatur dan tekanan 
Temperatur dan tekanan berpengaruh terhadap 
kemampuan larutan hydrothermal untuk bergerak, 
bereaksi dan berdifusi, melarutkan serta membawa 
bahan-bahan yang akan bereaksi dengan batuan 
samping. Adapun temperatur proses alterasi 
hydrothermal berkisar antara 780C sampai 5730C, 
yaitu di bawah titik inversi mineral kuarsa. 
Perubahan mineral pada proses alterasi dapat 
diketahui bila diamati pada sayatan tipis contoh 
batuan di bawah mikroskop tapi lebih jelas lagi 
apabila diadakan analisa kimia kuantitatif dari 
batuan segar dan batuan terubah. Permeabilitas 
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sangat memungkinkan masuknya larutan hydrother-
mal ke dalam batuan sekitar, terlebih pada batuan 
yang mengalami breksiasi, retakan-retakan yang 
kuat, permeabilitas bisa bertambah dengan naiknya 
temperatur. Perubahan mineral tergantung pada 
proses alterasi yang berlangsung, perubahan warna 
bisa menjadi bertambah terang atau lebih memudar, 
ini disebabkan karena melimpahnya mineral 
berwarna terang misalkan mineral lempung, alunit, 
kwarsa dan karbonat, dan bisa juga bertambah gelap 
(oksida) misalnya oksidasi pirit menjadi limonit, 
hematite, mineral klorit juga menyebabkan warna 
bertambah gelap. Perubahan tekstur akibat 
penggantian mineral-mineral batuan yang berukuran 
kasar oleh mineral-mineral ubahan. Besar butir yang 
ukurannya kasar menjadi halus. Agregat itu tidak 
menghilangkan tekstur semula karena masih 
terlihatnya jejak fenokrisnya. Tingkat alterasi yang 
terjadi secara umum tidak dapat dibedakan secara 
mudah karena sering terjadi kombinasi dari beberapa 
proses perubahan mineral. 

 
Schwartz (1954) berpendapat bahwa akan terjadi 

penambahan dan penyebaran zona ubahan. Makin jauh 
dari pusat hydrothermal, tingkat ubahan makin lemah. 
Lowell dan Guilbert (1970), menyatakan bahwa 
perubahan terjadi secara lateral dan vertikal dari bawah 
ke atas. Ubahan hydrothermal dirumuskan sebagai suatu 
proses yang menyangkut perubahan phasa akibat 
interaksi larutan hidrotermal dengan phasa yang telah 
ada, atau sebagai hasil kesetimbangan dari larutan 
hidrothermal terhadap batuan yang mengalami 
penambahan atau pengurangan unsur kimia, contoh 
silisifikasi (Schwartz, 1956). Ubahan hidrotermal 
merupakan gejala umum pada proses mineralisasii 
hidrotermal dan berguna untuk menentukan dalam 
melokalisir daerah mineralisasi. Ada 4 (empat) faktor 
yang mengalami ubahan ini (Hemley dan Jones, 1964) 
yaitu: 

a. Daya reaksi dengan batuan samping 
b. Perubahan tekanan 
c. Campuran larutan hipogen dan larutan supergen 

serta air tanah 
d. Oksidasi H2S dan larutan sulfida lainnya. 

Ubahan hidrotermal dapat dibagi dalam zona atau 
fasies, berdasarkan kelompok mineral ubahannya. 
Beberapa ahli membagi ubahan hidrotermal ke dalam 
zona atau fasies yang cenderung untuk berkelompok 
dalam suatu kekerabatan mineral (mineral assemblage). 

Charles Meyer (1967), mengatakan bahwa 
ubahan silisifikasi (silisification) adalah salah satu 
ubahan yang umum terjadi dalam pembentukan endapan 
bijih sulfida. Mineral ubahan umumnya berupa mineral 
kuarsa yang berbentuk urat dan merupakan hasil 
peleburan (extraxtion) dari silika yang terdapat pada 
batuan dinding yang dekat dengan tubuh endapan bijih. 
Peristiwa ini dapat terbentuk akibat adanya larutan 
dalam lingkungan kimia yang kuat dan luas, yang 
kemungkinan sekali akan berasosiasi dengan zona 
ubahan argilik, serisitasi, kloritisasi, potassium silikat 

atau dengan albitisasi dalam karbonatisasi dalam 
greisen.  

Meyer dan Hemley (1967), membedakan ubahan 
batuan dinding menjadi empat, yaitu: 
1. Ubahan Argilik Lanjut. Dicirikan oleh serisit, 

kuarsa, kaolin, piropropilit, kadang turmalin, alunit, 
pirit, topas dan mineral lempung. Terdapat pada 
zona yang paling dekat urat bijih. Serisit dalam jenis 
ubahan ini merupakan mika berbutir halus sering 
sekali kaya akan silika. 

2. Ubahan Serisit. Dicirikan oleh mineral ubahan 
seperti serisit, kuarsa dan pirit. Jenis ubahan ini 
mendekati ubahan kalium silikat yang ditandai 
dengan adanya kungkungan alkali feldspar. 
Merupakan jenis ubahan yang paling umum dapat 
tersebar luas. Dapat terjadi pada semua lingkungan 
pembentukan bijih hipogen pada batuan alumina. 

3. Ubahan Argilik. Dicirikan oleh kaolin dan 
monmorilonit merupakan gradasi menuju zona 
ubahan propilitik yang merupakan zona ubahan yang 
penting pada peristiwa ubahan hipogen. 

4. Ubahan Propilitik. Dicirikan oleh epidot, klorit, 
karbonat, serisit, oksida besi dan kadang-kadang 
zeolit serta mineral lempung. Pada jenis ini terdapat 
proses-proses penting, yaitu: 
 
a. Albitisasi: merupakan proses bertambahnya 

natrium secara metasomatik,  sehingga 
mengubah komposisi plagioklas menjadi lebih 
asam berkisar dari albit sampai oligoklas. 
Albitisasi biasanya disertai oleh oksida besi yang 
berasosiasi dengan epidot. 

b. Kloritisasi: merupakan proses penambahan 
untuk magnesium atau besi pada zona ubahan 
dimana klorit merupakan mineral dominan, 
mineral ubahan klorit biasanya disertai kuarsa, 
serisit atau turmalin, sedangkan mineral 
asosiasinya biasanya epidot, albit dan karbonat. 
Mineral bijih yang berasosiasi yaitu pirit dan 
pirhotit. 

c. Karbonatisasi: merupakan proses-proses yang 
terjadi apabila adanya penambahan kandungan 
karbonat yang berlangsung dengan logam-logam 
magnesium, besi kalsium dan mangan. 

 

2.3. Mineralisasi    
 

Menurut Bateman & Jensen (1981), mineral bijih 
adalah mineral yang mengandung satu atau lebih jenis 
logam dan dapat diambil secara ekonomis. Mineral bijih 
dapat terdiri dari satu unsur saja atau merupakan 
kombinasi dari beberapa unsur atau elemen yang dikenal 
sebagai complex ore. 

Mineral-mineral bijih keterdapatannya selalu 
berasosiasi dengan mineral penyerta (gangue mineral), 
dimana mineral tersebut biasanya kurang berharga dan 
bersifat non logam, umumnya adalah mineral kuarsa. 
Mineral penyerta meskipun kurang berharga akan tetapi 
dapat digunakan sebagai mineral penunjuk (guide 
minerals) keberadaan mineral bijih yang bersifat 
ekonomis. 
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Hal-hal pokok yang menentukan pembentukan 
mineral hasil proses mineralisasi adalah : 

1. Adanya larutan hydrothermal yang membawa 
mineral. 

2. Adanya celah batuan sebagai jalan bergeraknya 
larutan hydrothermal. 

3. Adanya tempat untuk mengendapkan mineral. 
4. Adanya reaksi kimia yang dapat menyebabkan 

terjadinya endapan. 
5. Konsentrasi yang cukup tinggi bagi 

terendapkannya kandungan mineral. 
 

2.4.   Alterasi Hidrotermal dan Mineralisasi 
Alterasi dan mineralisasi sangat erat kaitannya, 

dikarenakan tipe alterasi tertentu  akan dicirikan dengan 
hadirnya suatu himpunan mineral yang khas sebagi 
pencirinya. Alterasi dapat menghasilkan mineral bijih 
dan mineral penyerta (gangue mineral). Namun 
demikian, tidak semua batuan yang mengalami alterasi 
hidrotermal dapat mengalami mineralisasi bijih.  

Tipe alterasi tertentu biasanya akan menunjukan 
zonasi himpunan mineral tertentu akibat ubahan oleh 
larutan hidrotermal yang melewati batuan sampingnya 
(Guilbert dan Park, 1986, Evans, 1993). Himpunan 
mineral ubahan tersebut terbentuk bersamaan pada 
kondisi keseimbangan yang sama (aqulibrium 
assemblage). Mineral-mineral baru yang terbentuk, 
diendapkan mengisi rekahan-rekahan halus atau dengan 
proses penggantian (replacement). Mineral-mineral 
baru ini dikenal sebagai mineral sekunder. 
 

 
Gambar 2.5.   Hubungan alterasi dengan mineralisasi pada 
tipe endapan epitermal logam dasar (Guilbert dan Park, 
1986) 

Mineralisasi emas pada endapan porfiri sangat 
berkaitan erat dengan proses alterasi hidrotermal, maka 
pemahaman mengenai proses alterasi hidrotermal 
menjadi amat penting dalam kegiatan eksplorasi. 
Alterasi hidrotermal menyebabkan perubahan pada 
mineralogi dan komposisi batuan yang berinteraksi 
dengan fluida hidrotermal. 

 

Perubahan mineralogi dan komposisi batuan akibat 
proses alterasi hidrotermal, erat kaitannya dengan 
perubahan unsur-unsur kimia pada batuan yang 
teralterasi. Dengan mempelajari perubahan komposisi 
unsur-unsur kimia dalam batuan yang teralterasi dengan 

menggunakan pendekatan mineralogi dan geokimia, 
dapat diketahui seberapa intens batuan tersebut telah 
teralterasi. Hal tersebut akan sangat membantu untuk 
mengetahui karakteristik alterasi hidrotermal dan 
mineralisasi di daerah tersebut (Corbett dan Leach, 
1996). 

 
Tabel 2-1. Dominasi komposisi mineral didalam 

alterasi hidrotermal pada temperatur 
tinggi dan rendah (disederhanakan dari 
Corbett, 2002) 

 
 

Temperatur Tinggi 
 

Temperatur Rendah 
Kalkopirit Galena, spalerit 

Kuarsa kristalin (comb stuctures) Kalsedon-opal 
Kuarsa butir kasar Kuarsa butir halus 

Serisit Smektit-illit 
Philik Propilitik 

 
Mineralisasi sulfida dipengaruhi oleh larutan 

hidrotermal yang mengalir melewati  permeabilitas 
(sekunder maupun  primer) batuan, sehingga terjadi 
proses alterasi yang merubah komposisi kimiawi, 
mineralogi dan tekstur batuan  asal yang dilaluinya. 

 

 
Gambar 2.6. Alterasi mineral di dalam sistem hidrotermal 
(Corbett dan Leach, 1996) 

Tipe  alterasi  dan  mineralisasi pada suatu daerah  
mempunyai  sifat  dan karakteristik  tersendiri  yang  
sering  dicirikan  dengan  adanya  himpunan mineral 
tertentu. Keberadaan zona  alterasi dan mineralisasi ini 
akan membantu dalam perencanaan pengembangan 
eksplorasi mineral bijih yang mengandung emas. Salah 
satu indikator yang berpengaruh terhadap kehadiran 
urat-urat pembawa mineral bijih berharga adalah 
struktur rekahan (kekar dan sesar). 
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2.5.    Alterasi  Hidrotermal Daerah Penelitian 
 

2.5.1. Metoda Sampling dan Pengolahan Sampel   
 

Metoda sampling untuk studi alterasi hidrotermal 
di daerah penelitian dilakukan dengan memakai metoda 
random sampling, yaitu suatu metoda pengambilan 
sampel yang dilakukan secara acak.  

 

Pada penelitian ini pengambilan sample batuan 
(penyontohan batuan) dilakukan di sepanjang lintasan 
pemetaan, terutaman di sepanjang sungai bersamaan 
dengan dilakukan pemetaan geologi permukaan (surface 
geological mapping). Adapun jumlah sampel yang 
diambil untuk studi alterasi hidrotermal dengan metoda 
teraspektral sebanyak 200 sampel.  

 

Sampel yang telah diambil dari lapangan kemudian 
di jemur dan keringkan yang ditempatkan pada nampan 
sampel yang sudah diberi label dan nomor sampel. 
Sampel yang sudah kering kemudian siap untuk di tera 
(disinari/ditembaki dengan sinar infra merah) dengan 
alat TerraSpec4 High Resolution.  

 

Sampel batuan yang dikenai sinar infra merah ini 
akan direspon oleh mineral-mineral yang ada dalam 
sampel batuan dalam bentuk nilai kurva reflektansi. Pola 
kurva reflektansi sangat ditentukan atau dipengaruhi 
oleh jenis mineral ubahan yang terkandung dalam 
sampel batuan.  

 

Untuk pembacaan nilai relflektansi setiap mineral 
ubahan dilakukan dengan bantuan perangkat keras 
komputer yang dilengkapi software TSG7 (The Spectral 
Geology-7). 
 

 

 
 

Foto 2.1. Data conto tanah yang sudah dikeringkan dan 
siap untuk uji Terraspectral. 
 
 

 
 

 

Foto 2.2. Data conto batuan yang sudah dikeringkan 
dan siap untuk uji Terraspectral 

 
 

Foto 2.3. Proses pen-tera-an dari sampel batuan 
dengan menggunakan alat Terraspectral dan dibaca 
oleh komputer yang dilengkapi software TSG-7. 

 

 
 

Foto 2.4. Pembacaan data dari sampel batuan yang 
di-tera pada komputer yang dilengkapi dengan 
software TSG-7 

 
3. PEMBAHASAN DAN DISKUSI 

 

3.1. Data Hasil Uji Sampel Batuan Dengan Alat 
TerraSpec-4 High Resolution  
 

Data hasil uji sampel dengan TerraSpec-4 High 
Resolution dibaca melalui komputer dan software The 
Spectral Geology 7 (TSG7). yang hasilnya disajikan 
dalam bentuk kurva reflektansi. Untuk mengetahui jenis 
mineral ubahan dari setiap sampel batuan yang di tera, 
maka diperlukan kurva baku mineral-mineral ubahan.   

Hasil kesebandingan antara kurva reflektansi 
antara sampel batuan dan kurva baku mineral ubahan 
dapat dilihat pada gambar 3.1 hingga gambar 3.10.  

Sampel batuan LP-14 dapat ditafsirkan sebagai 
batuan yang dapat dikelompokan dalam mineral ubahan 
Kaolinite dan Dickite; Sampel batuan LP-46 dapat 
ditafsirkan sebagai batuan dari kelompok mineral 
ubahan FeMg Chlorite, Muscovite-illite; Sampel batuan 
LP-55 dapat ditafsirkan sebagai batuan dalam kelompok 
mineral ubahan Illite dan Montmorilonite; Sampel 
batuan LP-124 menunjukan kelompok mineral ubahan 
Kaolinite; Sampel batuan LP-134 menunjukan 
kelompok mineral ubahan Dickite; Sampel batuan LP-
137 menunjukan kelompok mineral ubahan Kaolinite, 
K-Na Allunite; Sampel batuan LP-145 menunjukan 
kelompok mineral ubahan Pyropyllite, Dickite; Sampel 
batuan LP-155 menunjukan kelompok mineral ubahan 
Kolinite, Diaspore dan Pyrophyllite; Sampel batuan LP-
159 menunjukan kelompok mineral ubahan Calcite, 
Montmorilonite; dan Sampel batuan TB-5 menunjukan 
kelompok mineral ubahan Pyrophyllite, Jarosite. 
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Gambar 3.1. Sampel batuan LP-14 menunjukan kelompok 
mineral ubahan Kaolinite, Dickite 

 

 
Gambar 3.2. Sampel batuan LP-46 menunjukan 
kelompok mineral ubahan FeMgChlorite, Muscovite-
illite. 

 

  
 

Gambar 3.3. Sampel batuan LP-55 menunjukan kelompok 
mineral ubahan Illite, Montmorilonite. 

 

 
Gambar 3.4. Sampel batuan LP-124 menunjukan 
kelompok mineral ubahan Kaolinite 

  
 

Gambar 3.5. Sampel batuan LP-134 menunjukan 
kelompok mineral ubahan Dickite 

 
Gambar 3.6. Sampel batuan LP-137 menunjukan 
kelompok mineral ubahan Kaolinite, K-Na Allunite. 
 

  
 

Gambar 3.7. Sampel batuan LP-145 menunjukan 
kelompok mineral ubahan Pyropyllite, Dickite. 

 

 
Gambar 3.8. Sampel batuan LP-155 menunjukan 
kelompok mineral ubahan Kolinite, Diaspore, 
Pyrophyllite. 
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Gambar 3.9. Sampel batuan LP-159 menunjukan 
kelompok mineral ubahan Calcite, Montmorilonite. 

 
Gambar 3.10. Sampel batuan TB-5 menunjukan 
kelompok mineral ubahan Pyrophyllite, Jarosite. 

 
 

 
Mineral ubahan  pada setiap sampel batuan yang 

diperoleh dari hasil analisis kurva baku mineral ubahan 
kemudian ditabulasi dan hasil tabulasi kelompok 
mineral ubahan dari setiap sampel yang di tera 
kemudian di plotkan pada peta lokasi pengambilan 
sampel yang kemudian di buat peta zona alterasi 
hidrotermalnya (Gambar 3.11). 
 

 
 

Gambar 3.11. Peta Zona Alterasi Hidrotermal 
 

3.2.   Kristalinitas White Mica dan Kaoline 
Perhitungan nilai White Mica dan Kaoline 

didasarkan pada hasil pembagian unsur Alumina (Al)  
dengan unsur Air (H2O). Tabel 3.1 sampai tabel 3.5 
adalah  hasil perhitungan nilai kristalinitas white-mica 
dan kaoline dari setiap sampel yang di analisa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.1. Data LOG -1 Hasil Perhitungan Nilai Kristalinitas 
White Mica dan Kaoline 

 

 
 

Tabel 3.2. LOG-2 - Hasil Perhitungan Nilai Kristalinitas 
White Mica dan Kaoline 
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Tabel 3.3. LOG-3 - Hasil Perhitungan Nilai Kristalinitas 

White Mica dan Kaoline. 
 

 
 

Tabel 3.4. LOG- 4  Hasil Perhitungan Nilai Kristalinitas 
White Mica dan Kaoline 

 

 
 

Tabel 3.5. LOG- 4  Hasil Perhitungan Nilai Kristalinitas 
White Mica dan Kaoline 

 

 
 
 
 

3.3.   Kristalinitas Kaolin 
Gambar 3.11 adalah Peta Kristalinitas Kaolin 

yang menunjukan bahwa nilai kristalinitas kaolin 
tertinggi diwakili oleh warna merah dan warna hijau 
mewakili nilai  kristalinitas paling rendah, sedangkan 
warna kuning mewakili nilai kristalinitas sedang.  

Berdasarkan nilai kristalinitas kaolin, maka 
sumber panas akan mengarah ke arah nilai krista-
linitas kaolin yang tinggi. Pada peta nilai kristalinitas 
kaolin tertinggi diwakili oleh warna merah. Pada peta 
terlihat bahwa sumber panas terkonsentrasi di sebelah 
selatan bagian tengah dan di sebelah barat bagian 
tengah utara daerah penelitian. 
 

 
Gambar 3.11. Peta Kristalinitas Kaolin 

 

3.4.  Kristalinitas White-Mica 
Gambar 3.12. adalah Peta Kristalinitas White-

Mica yang menunjukan bahwa nilai kristalinitas 
white-mica semakin tinggi mengindikasikan men-
dekati ke arah sumber panas. Pada gambar 3.12. nilai 
kristalinitas white-mica tertinggi diwakili oleh warna 
merah dan nilai kristalinitas terendah diwakili oleh 
warna hijau. Nilai kristalinitas dapat diterapkan untuk 
menentukan derajat mineralisasi sulfida, yaitu  
Epitermal low sulfidation atau Porphyry.  

 

Pada gambar 3.12. tampak bahwa nilai kristali-
nitas white-mica yang tertinggi terkonsentasi di 
bagian selatan sebelah barat daerah penelitian, 
dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa bagian 
tersebut merupakan area dengan Epitermal low 
sulfidation. 

 

 
Gambar 3.12. Peta Kristalinitas White Mica 
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3.5.  Komposisi White Mica 
 
 

Gambar 3.13. adalah Peta Komposisi White-
Mica yang menunjukan bahwa warna hijau dengan 
nilai white-mica 2180 hingga 2200 mengindikasikan 
white-mica berkomposisi asam. Pada gambar 3.13. 
tampak bahwa persebaran komposisi white-mica 
yang bersifat asam menyebar di bagian tengah dan 
selatan daerah penelitian.   

 

Persebaran komposisi white-mica yang 
terdapat di daerah penelitian dapat dipakai untuk 
memperkuat bahwa jenis mineralisasi sulfida yang 
ada di daerah penelitian termasuk kedalam sistim 
epitermal high sulfidation. 
 

 
Gambar 3.13.  Peta Kristalinitas White 

Mica Daerah Wonotirto Dsk. 
 

3.6. Hubungan Zona Alterasi Hidrotermal dengan 
Tatanan Geologi 

 

Hasil tumpang-tindih antara “Peta Alterasi 
Hidrotermal” dengan “Peta Geologi” pada gambar 
3.14. menunjukan bahwa pola sebaran zona alterasi 
hidrotermal dengan struktur sesar yang terdapat di 
daerah penelitian, yaitu sesar mendatar Sumberboto, 
sesar mendatar Pangkalan Dua dan sesar mendatar 
Sumberbendo tidak secara langsung memperlihatkan 
adanya pola hunungan yang berimpit.  

 

Apabila dikaitkan dengan pola struktur kekar 
yang dijumpai di daerah penelitian yaitu kekar gerus 
(shear joint) dengan arah umum N300E-N400E dan 
N3300E-N3400E dan kekar tarik (tension joint) 
dengan arah N50E-N100E. Pola kekar yang terdapat 
di daerah penelitian memiliki kesamaan arah dengan 
pola  sebaran zona alterasi hidrotermal.  
 

 
Gambar 3.14. Overlay Peta Zona Alterasi 
Hidrotermal dan Peta Geologi Daerah Wonotirto 
Dsk, Kabupaten Bitar, Jawa Timur. 

 

3.7. Hubungan Kristalinitas Kaolin dengan 
Tatanan Geologi 

 

Gambar 3.15. adalah peta tumpang-tindih 
antara “Peta Kristalinitas Kaolin” dengan “Peta 
Geologi”.  Pada peta kristalinitas kaoline diketahui 
bahwa nilai kristalinitas kaolin tertinggi (warna 
merah) mengindikasikan lokasi-lokasi pusat sumber 
panas, sedangkan nilai kristalinitas rendah (warna 
hijau) mengindikasikan jauh dari pusat sumber panas. 
Apabila dikaitkan dengan peta geologi, konsentrasi 
pusat sebaran sumber panas berada disepanjang 
struktur sesar yaitu Sesar Mendatar Sumberboto dan 
Sesar Mendatar Pangkalan Dua.  

 

Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat 
ditafsirkan bahwa pusat sumber panas yang terdapat 
di daerah penelitian dikontrol oleh struktur patahan, 
terutama sesar mendatar Sumberboto dan sesar 
mendatar Pangkalan Dua dimana kedua sesar ini 
berfungsi sebagai rekahan yang memberi ruang 
kepada larutan hidrotermal naik kepermukaan.  
Naiknya larutan hidrotermal ini menyebabkan batuan 
samping mengalami ubahan akibat perubahan 
temperatur yang berasal dari larutan hidrotermal.   

   
 

 
 

Peta 3.15. Overlay antara Peta Kristalinitas 
Kaoline dan Peta Geologi Daerah Wonotirto Dsk, 
Kabupaten Bitar, Jawa Timur. 
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4. KESIMPULAN  
 Hasil kajian alterasi hidrotermal di daerah 

penelitian dengan menggunakan metoda Terraspect 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil pengukuran dengan menggunakan 
Terraspect High Resolution terhadap 
sampel batuan yang diambil di daerah 
penelitian diperoleh 2 (dua) dominasi 
mineral ubahan, yaitu: (a). Mineral ubahan 
dickite, kaolinite, alunite dan pyrophyllite 
yang berkomposisi asam; (b). Mineral 
ubahan illite, chlorite dan carbonate yang 
berkomposisi netral.  
 

2. Zona ubahan di daerah penelitian dapat 
dikelompokan menjadi 5 (lima) zona, yaitu: 
zona advance argilic, zona argilic, zona 
phylic, zona prophylitic, dan zona 
silicification. 

 
3. Berdasarkan nilai kristalinitas kaolin dan 

nilai komposisi white-mica yang 
berkomposisi asam, maka jenis endapan 
hidrotermalnya termasuk pada endapan 
epithermal high sulphidation. 

 
4. Berdasarkan hubungan antara persebaran 

zona ubahan, nilai kristalinitas kaolin dan 
white-mica  dan tatanan dan struktur geologi 
di daerah penelitian dapat ditafsirkan bahwa 
alterasi hidrotermal yang terjadi di daerah 
penelitian dikontrol oleh sistem kekar dan 
sesar yang terjadi pada periode orogenesa 
Miosen Akhir Bagian Akhir - Pleistosen. 
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