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ABSTRAK 

Panas bumi merupakan sumber energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi. 

Sumber energi tersebut berasal dari pemanasan batuan dan air bersama unsur-unsur lain yang berasal 

dari aktivitas magmatisme di dalam kerak bumi. Untuk pemanfaatannya, perlu dilakukan kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi guna mentransfer energi panas tersebut ke permukaan dalam wujud uap 

panas, air panas, atau campuran uap dan air serta unsur-unsur lain yang dikandung panas bumi. Pada 

prinsipnya dalam kegiatan panas bumi yang dieksploitasi adalah air panas dan uap air. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu solute geothermometer untuk mengetahui 

kesetimbangan fluida panas bumi, jenis fluida panas bumi, dan temperatur reservoar panas bumi 

didaerah Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. 

Dari interpretasi data geologi regional diketahui mata air panas di daerah ini berada di satu jalur 

kelurusan. Suhu permukaan mata air panas berkisar 30oC dengan pH 8,2. Dari hasil analisis kimia air 

menggunakan perhitungan Geothermometer dan pengeplotan dengan Ternary Plot Diagram tipe fuida 

panas bumi daerah penelitian merupakan tipe air klorida dan klorida-sulfat. Karakteristik tipe air 

terletak pada zona immature water. Dari analisis pendugaan suhu reservoar panas bumi dengan 

metode solute geothermometer berkisar 293oC dan termasuk ke dalam entalphi tinggi. Dari hasil 

pengolahan Digital Elevation Model (DEM) dan di kompilasi dengan struktur geologi regional 

diketahui sumber mata air hangat daerah Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten 

Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah berada pada 1 kelurusan yang sama dengan arah tenggara-

baratlaut. 

Kata kunci : Geothermal, Hot Spring,  DEM,  Pablengan 

1.    Pendahuluan 

1.1 Latar belakang 

Panas bumi merupakan sumber energi panas yang terbentuk secara alami di bawah 

permukaan bumi. Sumber energi tersebut berasal dari pemanasan batuan dan air bersama 

unsur-unsur lain yang berasal dari aktivitas magmatisme di dalam kerak bumi. Untuk 

pemanfaatannya, perlu dilakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi guna mentransfer energi 

panas tersebut ke permukaan dalam wujud uap panas, air panas, atau campuran uap dan air 

serta unsur-unsur lain yang dikandung panas bumi. Pada prinsipnya dalam kegiatan panas 

bumi yang dieksploitasi adalah air panas dan uap air. 

Sumber daya panas bumi ramah lingkungan karena unsur-unsur yang berasosiasi dengan 

energi panas tidak membawa dampak lingkungan atau berada dalam batas ketentuan yang 

berlaku. Panas bumi merupakan sumber energi panas dengan ciri terbarukan karena proses 

pembentukannya terus-menerus sepanjang masa selama kondisi lingkungan dapat terjaga 

keseimbangannya. 
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Berdasarkan hal tersebut maka pada seminar ini akan diuraikan tentang sistem panas 

bumi secara umum terutama pada potensi panas bumi didaerah tersebut dengan analisa 

kelurusan-kelurusan topografi dengan data Digital Elevation Model (DEM), karakteristik 

fluida panas bumi dan aplikasinya untuk mengetahui sifat atau karakteristik dari reservoir 

panas bumi dan suhu dari reservoir panas bumi tersebut. 

1.2 Maksud dan tujuan seminar 

Maksud dari penyusunan makalah ini adalah untuk menegetahui bagamana cara atau 

tahapan-tahapan dalam eksplorasi Geothermal khususnya dengan studi geokimia dengan 

metode Solute Geothermometer. 

Tujuan dalam penyusunan seminar ini adalah mengetahui kesetimbangan reservoir panas 

bumi di daerah tersebut, untuk mengetahui tipe fluida manifestasi panas bumi dan pendugaan 

suhu reservoir panas bumi tersebut. 

1.3 Letak dan kesampaian daerah 

 Secara administratif, lokasi penelitian adalah daerah Desa Pablengan, Kecamatan 

Matesih, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis berada pada 

koordinat BT 700 34’30”– 111003’00” LS dan BT 07037’30”– 111006’00” LS, sekitar 45 km 

arah baratdaya Gunung Lawu. Daerah Pablengan dan sekitarnya berada pada gunung api aktif 

yaitu Gunung Lawu. Kesampaian daerah dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan 

beroda dua atau beroda empat dengan waktu yang di tempuh kurang lebih 3 jam  dari kota 

Yogyakarta. (Gambar 1.1) 

1.4 Batasan masalah 

Permasalahan makalah ini akan membahas adalah tentang adanya manifestasi panas bumi 

yang dianggap sebagai indikasi adanya panas bumi didaerah tersebut. yang dapat dapat 

dimanfaatkan sebagai energi terbarukan untuk daerah tersebut.  

Pengambilan sample guna analisis kimia dan pengujian Solute Geothermometer juga 

hanya dibatasi pada manifestasi panas bumi mata air hangat daerah Desa Pablengan, 

Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Analisis kimia pada 

manifestasi panas bumi tersebut akan digunakan untuk penentuan jenis fluida pada sistem 

panas bumi, kesetimbangan reservoir panas bumi dan pendugaan suhu reservoir panas bumi 

tersebut. 

1.5 Tinjauan pustaka 

1.5.1 Geologi regional  

Secara umum, fisiografi Jawa Tengah bagian tenggara yang meliputi kawasan G. Merapi, 

Yogyakarta, Surakarta dan Pegunungan Selatan dapat dibagi menjadi dua zona, yaitu Zona 

Solo dan Zona Pegunungan Selatan (Bemmelen, 1949). Zona Solo merupakan bagian dari 

Zona Depresi Tengah (Central Depression Zone) Pulau Jawa. 

Kondisi geologi di Surakarta tidak lepas dari kondisi geologi Pulau Jawa pada umumnya. 

Pada Paleogen Awal, Pulau Jawa masih berada dalam bagian batas tepi lempeng mikro Sunda 

sebagai hasil interaksi (tumbukan) antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. 

Ketika Kala Eosen, Pulau Jawa bagian utara yang semula berupa daratan, menjadi tergenang 

oleh air laut dan membentuk cekungan.  

Pada kala Oligosen, hampir seluruh Pulau Jawa mengalami pengangkatan menjadi 

geoantiklin Jawa. Pada saat yang bersamaan terbentuk jalur gunung api di Jawa bagian 

selatan. Pulau Jawa yang semula merupakan geoantiklin berangsur-angsur mengalami 
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penurunan lagi sehingga pada Miosen Bawah terjadi genang laut. Gunung api yang 

bermunculan di bagian selatan membentuk pulau-pulau gunung api. Pada pulau - pulau 

tersebut terdapat endapan breksi vulkanik dan endapan-endapan laut. Semakin jauh dari 

pantai terbentuk endapan gamping koral dan gamping foraminifera. 

Pada Miosen Tengah, pembentukan gamping koral terus berkembang dengan diselingi 

batuan vulkanik di sepanjang Pulau Jawa bagian selatan. Kemudian pada Miosen Atas terjadi 

pengangkatan. Keberadaan pegunungan Jawa bagian selatan ini tetap bertahan sampai 

sekarang dengan batuan penyusun yang didominasi oleh batugamping yang di beberapa 

tempat berasosiasi dengan batuan vulkanik, dalam bentuk vulcanic neck atau terobosan batuan 

beku.  

Pada Kala Plistosen paling tidak terjadi dua kali deformasi, yang pertama berupa 

pergeseran bongkahan yang membentuk Pegunungan Baturagung, Plopoh, Kambengan, dan 

Pejalan Panggung. Sedangkan yang kedua di Kala Plistosen Tengah yang diduga merubah 

aliran Bengawan Solo Purba, yang diikuti aktivitas G. Lawu dan G. Merapi, serta sesar 

Keduwan, akibatnya endapan G. Lawu membendung aliran Bengawan Solo dan membentuk 

Danau Baturetno (Gambar 1.2) 

a) Geomorfologi regional 

Bentang alam daerah Surakarta dan sekitarnya berupa perbukitan, pedataran, dan lereng 

kerucut gunung api. Daerah perbukitan terletak di selatan Surakarta yang dibentuk oleh 

batuan sedimen Miosen – Pliosen, lereng kerucut gunung api di sebelah barat dan timur 

Surakarta, dan pedataran terletak di Surakarta dan daerah di utaranya. Uraian satuan 

morfologi di daerah ini adalah: 

1) Satuan Padataran, tersebar di sekitar Surakarta, Klaten, Sukoharjo, sekitar Wonogiri, 

dengan ketinggian 50 – 100 m. Satuan Pedataran dibentuk oleh dataran aluvial sungai, 

berelief halus, kemiringan antara 0 – 5%, sungai sejajar agak berkelok, dengan tebing 

sungai tidak terjal. 

2) Satuan Daerah Kaki Gunung Api, tersebar di sekitar lereng G. Merapi (Klaten, 

Boyolali), dan lereng G. Lawu (Karanganyar) dengan ketinggian 75 – 130 m. Daerah 

ini dibentuk oleh endapan gunung api dengan medan agak miring, relief  halus, sungai 

sejajar dengan tebing sungai agak terjal.  

3) Satuan Perbukitan Kars, Terletak di bagian selatan (daerah Wonogiri), dengan 

ketinggian 45 – 400 m, dicirikan oleh lembah dan bukit terjal, relief kasar. Satuan ini 

disusun oleh batuan karbonat (batugamping) yang mudah larut oleh air, sehingga 

membentuk bentang alam kars yang unik. 

4) Satuan Perbukitan Bergelombang landai, Satuan ini terletak di utara Surakarta dengan 

ketinggian 40 – 100 m, dengan medan miring dan bergelombang landai. 

5) Satuan Perbukitan Terjal, Satuan ini tersebar di sekitar Wonogiri dan Klaten bagian 

selatan dengan ketinggian 200 – 700 m. Dicirikan dengan perbukitan kasar, terjal, 

bukit tajam. Penyusun satuan ini adalah breksi vulkanik, lava andesit, dan batupasir 

tufan. 

b) Stratigrafi regional 

Berdasarkan peta geologi Lembar Surakarta – Giritontro (Surono, dkk, 1992), batuan 

tertua yang tersingkap di daerah ini adalah batuan malihan (KTm) yang diduga berumur 

Kapur - Paleosen Awal, terdiri dari sekis, marmer, batusabak, batuan gunungapi malih, batuan 

sedimen malih. Satuan ini tersingkap di Perbukitan Jiwo Klaten. Daerah Surakarta dan 

sekitarnya tersusun oleh litologi yang secara stratigrafi dari Muda ke Tua adalah sebagai 

berikut 
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1) Aluvium (Qa) ; Terdiri dari kerakal, kerikil, lanau, dan lempung yang merupakan 

endapan sungai. 

2) Aluvium Tua (Qt) ; Tersusun oleh konglomerat, batupasir, lanau, dan lempung. 

3) Formasi Baturetno (Qb) ; Tersusun oleh lempung hitam, lumpur, lanau, dan pasir. 

4) Batuan Gunung api Merapi (Qvm) ; Tersusun oleh breksi gunung api, lava, dan tufan. 

5) Batuan Gunung api Lawu (Qvl) ; Tersusun oleh breksi gunung api, lava, dan tufan. 

6) Formasi Wonosari (Tmwl) ; Tersusun oleh batugamping, batugamping napalan-tufan, 

batugamping-konglomerat, batupasir tufaan dan lanau. 

7) Formasi Kepek (Tmpk) ; Terdiri dari napal dan batugamping berlapis 

8) Formasi Nampol (Tomk) ; Terdiri dari konglomerat, batupasir konglomeratan, 

aglomerat, batulanau, batulempung dan tufan. 

9) Formasi Oyo (Tmo) ; Terdiri dari napal tufaan, tufa andesitan, dan batugamping 

konglomeratan. 

10) Formasi Sambipitu ; Tersusun oleh batupasir dan batulempung. 

11) Formasi Nglanggran (Tmmg) ; Tersusun dari breksi gunung api, aglomerat, batulanau, 

batulempung dan tufan. 

12) Formasi Wuni (Tmw) ; Terdiri dari aglomerat dengan sisipan batupasir tufan dan 

batupasir kasar. 

13) Formasi Semilir (Tms) ; Tersusun dari tufa, breksi batuapung dasitan, batupasir tufaan 

dan serpih. 

14) Formasi Mandalika (Tomm) ; Tersusun dari lava dasit-andesit dan tufa dasit. 

15) Formasi Gamping wungkal (Tew) ; Tersusun oleh batupasir, napal pasiran, 

batulempung, dan batugamping. 

16) Batuan Malihan ; Tersusun oleh sekis, genes, dan marmer. 

17) Diorit Pendul (Tpdi) ; Tersusun oleh intrusi diorit 

c) Struktur geologi regional 

Struktur geologi di daerah ini berupa lipatan, sinklin dan antiklin, serta sesar yang 

terdapat di daerah selatan Surakarta. Antiklin dan sinklin berarah timurlaut-baratdaya dan 

timur-barat, sesar atau patahan berarah utara-selatan dan baratdaya-timurlaut. 

Gunungapi Lawu, Jawa Tengah, merupakan salah satu gunungapi yang berada pada busur 

vulkanik Pulau Jawa yang memiliki sumber daya panas bumi yang direpresentasikan dengan 

pemunculan mata air panas bumi permukaan di daerah Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, 

Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Sumber daya panas bumi ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumber energi alternatif yang berperan cukup signifikan dalam memenuhi 

kebutuhan energi nasional. Meskipun demikian, potensi panas bumi ini belum banyak 

terungkap secara rinci karena masih kurangnya penelitian. 

Salah satu manifestasi panas bumi pada Gunungapi Lawu  terdapat di Desa Pablengan 

berupa mataair panas.  

1.5.2 Manifestasi panas bumi di permukaan  

Berbeda dengan sistim minyak-gas, adanya suatu sumber daya panas bumi di bawah 

permukaan sering kali ditunjukkan oleh adanya manifestasi panas bumi di permukaan 

(geothermal surface manifestation), seperti mata air panas, kubangan lumpur panas (mud 

pools), geyser dan manifestasi panas bumi lainnya, dimana beberapa diantaranya, yaitu mata 

air panas, kolam air panas sering dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mandi, 

berendam, mencuci, masak dll. 

Manifestasi panas bumi di permukaan diperkirakan terjadi karena adanya perambatan 

panas dari bawah permukaan atau karena adanya rekahan-rekahan yang memungkinkan fluida 
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panas bumi (uap dan air panas) mengalir ke permukaan berikut ini adalah contoh manifestasi 

panas bumi menurut Hazuardi,1992.  

a) Tanah hangat (Warm Ground)  

Adanya sumber daya panas bumi yang ada dibawah permukaan tanah dapat ditunjukan 

antara lain adanya tanah yang hangat atau temperatur dipermukaan ditempat tersebut lebih 

tinggi dari temperatur tanah yang ada disekitarnya. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan 

panas secara konduksi dari batuan bawah permukaan ke batuan permukaan. Berdasarkan pada 

besarnya gradien temperatur, Saptadji Miryani Nenny (1992) mengklasifikasikan di area 

panas bumi sebagai berikut:  

1) Area tidak panas (non-thermal area) 

Suatu area diklasifikasikan sebagai area tidak panas apabila gradien temperatur di area 

tersebut sekitar 10-400C/km.  

2) Area panas (thermal area)  

Area panas dibedakan menjadi dua, yaitu: 

i. Area semi thermal, yaitu area yang mempunyai gradien temperatur sekitar 70-

800C/km. 

ii. Area hyperthermal, yaitu sekitar >800C/km area yang mempunyai gradien temperatur 

sangat tinggi. Contohnya adalah di Lanzarote (Canary Island) besarnya gradien 

temperatur sangat tingi sekali hingga besarnya tidak lagi dinyatakan dalam 0C/km 

tetapi dalam 0C/cm.  

b) Permukaan tanah beruap 

Dibeberapa daerah tempat dimana uap panas (steam) nampak keluar dari permukaan 

tanah. Jenis manifestasi ini disebut steaming ground dimana uap panas tersebut berasal dari 

suatu lapisan tipis dekat permukaan yang mengandung air panas yang mempunyai temperatur 

sama atau lebih besar dari titik didihnya (boiling point). Untuk mengukur temperatur dapat 

digunakan bimetallic strip type thermometer. 

Besarnya temperatur di permukaan sangat tergantung dari laju aliran uap (steamflux). 

Saptadji Miryani Nenny (1992) mengelompokkan steaming ground berdasarkan pada 

besarnya laju aliran panas seperti diperlihatkan pada Tabel 1.1.  

Umumnya intensitas panas di daerah steaming ground diperkirakan dari besarnya gradien 

temperatur. Pemetaan temperatur dilakukan dengan cara membagi daerah tersebut menjadi 

sejumlah blok berukuran sama, di mana jarak antara satu tempat pengukuran ke tempat 

pengukuran lainnya (titik pusat blok) berjarak sekitar 20 meter.  

c) Mata air hangat atau panas (hot or warm spring)  

Mata air panas ini terbentuk karena aliran air panas atau hangat dari bawah permukaan 

melalui rekahan-rekahan batuan. Istilah hangat digunakan bila temperatur air lebih kecil dari 

500°C dan istilah panas bila temperatur lebih besar dari 500°C.  

Sifat air permukaan seringkali digunakan untuk memperkirakan jenis reservoar dibawah 

permukaan. Ada beberapa jenis dari kandungan matair panas yaitu : 

1) Mata air panas yang bersifat asam biasanya merupakan manifestasi permukaan dari suatu 

sistim panas bumi yang didominasi uap. 

2) Sedangkan mata air panas yang bersifat netral biasanya merupakan manifestasi 

permukaan dari suatu sistim panas bumi yang didominasi air. Mata air panas yang 
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bersifat netral, yang merupakan manifestasi permukaan dari sistim dominasi air, 

umumnya jenuh dengan silika. 

3) Apabila laju aliran air panas tidak terlalu besar umumnya di sekitar mata air panas 

tersebut terbentuk teras-teras silika yang berwarna keperakan (silicasinter terraces atau 

sinter platforms). Bila air panas banyak mengandung karbonat maka akan terbentuk 

teras-teras travertine (travertine terrace).  

4) Namun di beberapa daerah, yaitu di kaki gunung, terdapat mata air panas yang bersifat 

netral yang merupakan manifestasi permukaan dari suatu sistem panas bumi dominasi 

uap.  

d) Geyser  

 Geyser didefinisikan sebagai mata air panas yang menyembur ke udara secara 

intermitten (pada selang waktu tak tentu) dengan ketinggian air sangat beraneka ragam, yaitu 

dari kurang satu meter hingga ratusan meter hingga ratusan meter. Selang penyeburan air 

(erupsi) juga beraneka ragam, yaitu dari beberapa hari. Lamanya air menyembur 

kepermukaan juga sangat beraneka ragam, yaitu dari beberapa detik hingga beberapa jam 

(Prihadi Sumintadireja A. 2006). 

e) Kubangan lumpur panas (mud pools)  

 Kubangan Lumpur panas (Mud Pools) umumnya mengandung non-condensable gas 

(CO2) dengan sejumlah kecil uap panas. Lumpur terdapat dalam keadaan cair karena 

kondensasi uap panas. Sedangkan letupan-letupan yang terjadi adalah karena pancaran CO2 

(Prihadi Sumintadireja A. 2006). 

1.5.3 Jenis-jenis energi dan sistem panas bumi  

Dari semua energi tersebut di atas, energi dari sistem hidrotermal (hydrothermal system) 

yang paling banyak dimanfaatkan karena pada sistem hidrotermal, pori-pori batuan 

mengandung air atau uap, atau keduanya, dan reservoir umumnya letaknya tidak terlalu dalam 

sehingga masih ekonomis untuk diusahakan. Berdasarkan pada jenis fluida produksi dan jenis 

kandungan fluida utamanya, sistim hidrotermal dibedakan menjadi dua, yaitu sistim 1 fasa 

atau sistim 2 fasa.  

Pada sistem 1 fasa yaitu, sistem umumnya berisi air yang mempunyai temperatur 90-

180ºC dan tidak terjadi pendidihan bahkan selama eksploitasi. Contoh dari sistim ini adalah 

lapangan panas bumi di Tianjin (Cina) dan Waiwera (Selandia Baru).  

Ada 2 jenis pada sistem ini, fluida di dalam reservoar terdiri atas 2 fasa, yaitu uap dan air 

dengan proporsi yang bervariasi. Contoh lapangan bersistem dua fasa adalah Tongonan 

(Filipina), Dieng dan Lahedong (Indonsia), Broadlands-Ohaaki dan Kawerau (New Zealand), 

Hatchobaru dan Otake(Jepang), Aluto (Ethopia), Olkaria (Kenya), dan Krafla (Iceland). 

Sistem dua fasa, yaitu: Pri Utami 1998. 

a) Sistim dominasi uap atau vapour dominated system  

Sistim dominasi uap atau vapour dominated system yaitu sistim panas bumi dimana sumur-

sumurnya memproduksikan uap kering atau uap basah karena rongga-rongga batuan 

reservoirnya sebagian besar berisi uap panas. Dalam sistim dominasi uap, diperkirakan uap 

mengisi rongga-rongga, saluran terbuka atau rekahan-rekahan. Sedangkan air mengisi pori-

pori batuan. Karena jumlah air yang terkandung di dalam pori-pori relatif sedikit, maka 

saturasi air mungkin sama atau hanya sedikit lebih besar dari saturasi air konat (Swc) 

sehingga air terperangkap dalam pori-pori batuan dan tidak bergerak. 
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b) Sistim dominasi air atau water dominated system  

Sistim dominasi air atau water dominated system yaitu sistim panas bumi dimana sumur-

sumurnya menghasilkan fluida 2 fasa berupa campuran uap air. Dalam sistim dominasi air, 

diperkirakan air mengisi rongga-rongga, saluran terbuka atau rekahan-rekahan. Lapangan 

Awibengkok termasuk kedalam jenis ini, karena sumur-sumur umumnya menghasilkan uap 

dan air. Profil tekanan dan temperatur terhadap kedalaman sangat berlainan. Pada sistim 

dominasi air, baik tekanan maupun temperatur tidak konstant terhadap kedalaman. 

Dibandingkan dengan temperatur reservoar minyak, temperatur reservoar panas bumi 

relatif sangat tinggi, bisa mencapai 350°C. Berdasarkan pada besarnya temperatur, Petrucci 

Ralph H (1985) membedakan sistim panas bumi menjadi 3, yaitu:  

a) Sistem panas bumi bertemperatur rendah, yaitu suatu sistem yang reservoirnya 

mengandung fluida dengan temperatur lebih kecil dari 125ºC.  

b) Sistem/reservoir bertemperatur sedang, yaitu suatu sistim yang reservoirnya mengandung 

fluida bertemperatur antara 125ºC dan 225ºC. 

c) Sistem/reservoir bertemperatur tinggi, yaitu suatu sistim yang reservoirnya mengandung 

fluida bertemperatur diatas 225ºC.  

Sistem panas bumi seringkali juga diklasifikasikan berdasarkan entalpi fluida yaitu sistim 

entalpi rendah, sedang dan tinggi. Kriteria yang digunakan sebagai dasar klasifikasi pada 

kenyataannya tidak berdasarkan pada harga entalphi, akan tetapi berdasarkan pada temperatur 

mengingat entalphi adalah fungsi dari temperatur. Tabel 1.2  

1.5.4 Reservoir panas bumi  

Reservoar panas bumi biasanya diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu yang 

bersuhu rendah (low temperature) dengan suhu <1500C dan yang bersuhu tinggi (high 

temperature) dengan suhu diatas 1500C. Yang paling baik untuk digunakan sebagai sumber 

pembangkit tenaga listrik adalah yang masuk kategori high temperature. Namun dengan 

perkembangan teknologi, sumber panas bumi dengan kategori low temperature juga dapat 

digunakan asalkan suhunya melebihi 5000C. 

Reservoir panas bumi umumnya didominasi oleh fluida dalam air panas. Kontak air panas 

dengan batuan sekitarnya menyebabkan terjadinya proses mineralisasi, tinggi rendahnya 

kelarutan mineral tergantung pada temperatur reservoar. Dibagian atas reservoir umumnya 

dijumpai endapan mineral tertentu akibat kontak air panas dari reservoir dengan lapisan air 

yang lebih dingin. Adakalanya reservoir panas bumi didominasi oleh fluida dalam bentuk uap 

panas dilapisan atas dekat permukaan umumnya terbentuk lapisan kondensat. Akibat 

kondensasi uap panas yang bergerak ke permukaan banyak yang menyebutkan bahwa 

reservoir ini dahulu berasal dari reservoar air panas. Pada sistem panas bumi tertentu 

reservoar sangat kompleks, karena transfer panas terputus-putus dan fluida pada lapisan atas 

reservoar berubah-ubah dari gas lalu uap panas, lalu air panas. 

1.5.5 Tipe air di daerah panas bumi 

Sampel air dari mata air panas yang dapat digunakan untuk perhitungan geothermometer 

hanya sampel yang memiliki kriteria-kriteria yang memenuhi asumsi-asumsi formula 

geothermometer. Pada bagian ini diperkenalkan cara menentukan tipe air dari suatu mata air 

panas yang dapat digunakan untuk geothermometer. Metoda yang digunakan adalah metoda 

ternary plot Cl-SO4-HCO3, pada Gambar 1.8. 
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Berdasarkan proporsi relatif ion-ion klorida, sulfat dan bikarbonat. Menurut Nicholson, 

1993. Formula yang digunakan dalam menghitung proporsi masing-masing ion untuk 

kemudian diplot pada diagram Ternary Plot adalah sebagai berikut: 

a) Jumlahkan konsentrasi klorida (ppm), sulfat (ppm) dan bikarbonat (ppm). 

Σ Konsentrasi = Cl + SO4 + HCO3 ...........................(Persamaan 1) 

b) Hitung proporsi relatif dari masing-masing komponen jumlah di atas dalam persen. 

% Cl  = (Cl / Σ Konsentrasi) 100……………...(Persamaan 2) 

% SO4  = (SO4 / Σ Konsentrasi) 100….…..……(Persamaan 3) 

% HCO3  = (HCO3 / Σ Konsentrasi) 100….….…..(Persamaan 4) 

Plot posisi masing-masing mata air pada diagram Ternary Plot. Diagram ini 

membantu menentukan sampel dari mata air mana yang paling sesuai untuk perhitungan 

geothermometer; yaitu yang paling mendekati puncak titik Cl. 

I.5.6 Metode geothermometer  

Geotermometer merupakan salah satu parameter untuk menghitung atau untuk mengukur 

tingkat kepanasan air yang ada dalam wilayah sumber air panas dengan menggunakan 

termometer, dan yang menjadi objek pengukurannya adalah kandungan unsur kimia yang ada 

di dalam air tersebut. Adapun cara yang lain digunakan adalah dengan menggunakan 

persamaan yang telah ditetapkan tergantung unsur-unsur yang terkandung di dalam air. Dr. 

Prihadi Sumintadireja A. 2006 

Namun demikian, lapangan panas bumi di setiap tempat mempunyai kondisi yang 

berbeda-beda dan karakteristik. Keanekaragaman tersebut terjadi pula pada komposisi kimia 

dalam fluida yang mengalir dari reservoar ke permukaan. Komposisi kimia tersebut sering 

kali dapat digunakan untuk memperkirakan suhu reservoar. 

Untuk mempermudah perhitungan suhu reservoar pada lapangan panas bumi digunakan 

beberapa anggapan dasar. Anggapan dasar yang digunakan oleh Fournier et.al.( Petrucci 

Ralph H, 1985) adalah : 

1) Reaksi-reaksi unsur kimia pokok yang terjadi di dalam reservoar tergantung dari 

temperatur.  

2) Adanya tambahan unsur-unsur kimia yang memadai atau tersedianya unsur-unsur kimia 

di dalam reservoar yang digunakan sebagai geotermometer. 

3) Kesetimbangan kimia antara air dan batuan terjadi pada suhu reservoar  

4) Tidak ada evolusi atau tidak terjadi percampuran dengan air yang berbeda selama air 

mengalir ke permukaan  

5) Tidak terjadi kesetimbangan baru selama air mengalir dari reservoar kepermukaan  

a) Geothermometer silika  

Didaerah panas bumi silika di jumpai pada berbagai kedalaman dalam berbagai bentuk 

seperti kuarsa, kalsedon, kristobalit dan silika amorf. Kuarsa adalah bentuk silika yang paling 

stabil dan kelarutannya paling rendah. Kelarutan kuarsa hampir tidak berpengaruh oleh 

adanya garam-garam yang terlarut. Penelitian menunjukan bahwa silika dalam reservoar 

berpengaruh terhadap perubahan silika. Fournier 1983 (Ellis and Mahon,1977) telah 

menyelidiki kelarutan bentuk-bentuk silika pada tekanan uap air jenuh yang hasilnya 

menyatakan bahwa pada suhu tinggi larutan hidrotermal bersifat jenuh dengan kuarsa . 

temperatur reservoir yang diperkirakan dari pengukuran konsentrasi silika dengan temperatur 

yang diukur secara lansung dengan metode fisika yang cocok untuk air panas bumi suhu 
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tinggi (180-260)°C. Suhu reservoar dapat diperkirakan dari konsentrasi silika (mg/kg) dengan 

menganggap air jenuh dengan kuarsa, adiabatik, pendinginan isoeltapi. 

Truesdell 1976 (Ellis dan Mahon, 1977) menyatakan bahwa suhu reservoar dapat 

diperkirakan dari konsentrasi silika (mg/kg) dengan menganggap air jenuh dengan kuarsa, 

adiabatik, pendinginan isoentalpi. Rumus yang menyatakan hubungan konsentrasi silika 

dengan suhu adalah Gambar 1.9 

b) Geothermometer Na/K  

Geotermometer lain yaitu Na/K, penggunaan geotermometer Na/K didasarkan pada 

reaksi perubahan: K+ + Na-feldspar = K-feldspar + Na+. Ellis, Fournier dan Truesdell 1976 

(Ellis dan Mahon, 1977) menyatakan bahwa untuk air dengan pH mendekati netral dengan 

konsentrasi kalsium rendah [(Ca1/2/Na) < 1] maka geotermometer Na/K memberikan 

pengukuran yang baik pada rentang suhu (180-350)°C untuk batuan sedimen. (Ellis dan 

Mahon, 1977) menggunakan rumus sederhana untuk menghitung suhu reservoar dengan 

geotermometer Na/K yaitu Gambar 1.10. 

Suhu yang terhitung dengan geotermometer Na/K biasanya cocok dengan suhu yang 

terhitung dengan geotermometer SiO2 tetapi kadang-kadang lebih tinggi (beberapa puluh 

derajat). Geotermometer Na/K memberikan hasil yang baik untuk beberapa air panas bumi 

suhu tinggi tetapi akan tidak baik untuk air panas bumi dengan konsentrasi kalsium tinggi dan 

suhu permukaan rendah. 

c) Geotermometer Na-K-Ca  

Dalam kenyataan air panas bumi sering mengandung konsentrasi Ca yang cukup berarti. 

Dalam hal ini geotermometer Na-K menghasilkan perkiraan suhu yang tidak tepat. Oleh 

karena di bawah suhu 1800C maka pertukaran kation antara Na dan K feldapar mungkin tidak 

dominan. Menurut Fournier dan Truesdell 1976 diambil Ellis dan Mahon, 1997 menggunakan 

rumus Geotermometer yang melibatkan katian Ca dalam reaksi aluminosilikat untuk 

menghitung suhu reservoir yaitu: Gambar 1.1 

Air panas suhu tinggi dengan konsentrasi kalsium sangat rendah (beberapa mg/kg atau 

kurang) maka komponen B log ([Ca]1/2/ [Na]) menjadi sangat negatif dan bervariasi. 

Geotermometer Na/K dalam kasus ini menjadi lebih berguna.  

Geothermometer Na/K dan Na-K-Ca tidak cocok apabila diterapkan untuk air geotermal 

yang bersifat asam. Hal ini disebabkan karena kesetimbangan feldspar tidak akan terjadi. 

Secara teoritis pendekatan secara multidimensi dalam analisis data kimia yang dilakukan 

didasarkan pada bentuk dasar reaksi kimia yang terjadi pada mineral yaitu:  

Wairakite < ===== Ca-Montmorlillonite + Quartz  

1,17CaAl2Si122H2O + 2H            Ca0,17Al2,33Si3,67O10(OH)2 + Si2+ 2H2O + 

Ca++ 

d) Geothermometer (Na-K-Mg) 

Metode ini dikembangkan oleh Gigenbach (1988) yaitu dengan mengeplot Na/1000-

K/100-√Mg dalam suatu diagram segitiga. Geothermometer ini menggabungkan dua 

persamaan geothermometer lain yaitu Na/K dan K-Mg. Na/K mewakili proses kesetimbangan 

reaksi di dalam reservoar yang bersifat lambat, sedangkan K-Mg mewakili proses 

kesetimbangan yang cepat pada daerah yang mendekati permukaan. Dengan demikian 

geothermometer ini dapat digunakan untuk mengevaluasi di dalam reservoar maupun di level 

dekat permukaan. Keuntungan menggunakan metode ini adalah dapat menggambarkan 

jumlah sampel yang sangat banyak dalam satu diagram sehingga analisa semi kuantitatif 
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dapat dilakukan sekaligus. Untuk sampel fluida yang dihasilkan dari sumur bor seperti pada 

pengeboran eksplorasi, umumnya mengandung Mg yang sangat kecil dan dalam diagram ini 

pada dasarnya yang berperan adalah persamaan Na/K. Walaupun demikian perlu diingat 

kembali bahwa geothermometer Na/K Gigenbach 1988 menghasilkan nilai yang paling tinggi 

di antara persamaan-persamaan lain. Sehingga untuk melihat sensitivitas hasil perhitungan 

dengan persamaan lain perlu dibandingkan dengan geothermometer Na/K dari Fournier 

(1992) Gambar 1.12. 

Masalah yang muncul dalam penggunaan persamaan ini adalah apabila sampel diplot 

pada daerah immature Mg-rich, sehingga menyulitkan interpretasi apakah sampel air tersebut 

terkontaminasi oleh Mg dekat permukaan atau memang air tersebut telah mengalami 

kesetimbangan dengan ion Mg di dalam reservoar. Pada kasus pertama, Mg diambil dari dekat 

permukaan, persamaan Na/K menghasilkan nilai yang realistik. Sedangkan pada kasus kedua, 

dapat diselidiki apakah terdapat banyak sampel di sekitar lokasi yang dicurigai dengan hasil 

plot yang sama. Apabila benar demikian maka kemungkinan besar sampel-sampel tersebut 

telah mengalami kesetimbangan di dalam reservoar dengan ion Mg. 

2. Metode Pengumpulan Data 

2.1 Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data pada penyusunan makalah seminar ini adalah dengan cara mencari 

pustaka-pustaka dari perpustakaan yang berupa buku, makalah ilmiah, proseding, dan lain-

lain. Selain itu penyusun juga mengumpulkan sumber lain dari internet untuk mendukung 

teori dalam penyusunan makalah seminar ini. 

Pada penelitian ini penulis juga mengambil data primer seperti data citra Digital 

Elevation Model (DEM) dan sampel mata airpanas pada manifestasi panas bumi didaerah 

Desa Matesih, Kecamatan Pablengan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah. Metode 

pengambilan sampel mata airpanas pada lokasi penelitian didasari oleh adanya permunculan 

manifestasi panas bumi didaerah tersebut. Gambar 2.1 

2.1.1. Data primer 

Data primer yang diambil adalah data lapangan yang berupa data pengambilan sample 

mata airpanas pada manifestasi panas bumi didaerah Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, 

Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dari data tersebut kemudian dianalisis kandungan kimia 

air untuk mengetahui besaran unsur-unsur yang terkandung pada sampel mata airpanas 

tersebut. Hasil analisis sample digunakan sebagai data pengolahan untuk Solute 

Geothermometer dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan mengeplotkan data 

pada Gambar 2.2, Gambar 2.3 dan Gambar 2.4 

2.1.2. Data sekunder 

Data sekunder yang dipakai dalam mendukung penelitian dan pengerjaan makalah 

seminar ini yaitu geologi regional daerah penelitian dan juga diambil dari buku, makalah, 

majalah ilmiah, proseding, internet, serta jurnal-jurnal ilmiah yang mengenai dalam penelitian 

ini. 

2.2 Teknik pengambilan data 

Pengambilan data dalam mendukung penelitian dan pengerjaan makalah seminar ini data 

Digital Elevation Model (DEM) yang di dapatkan USGS dan kemudian di masukkan ke 

dalam software Global Mapper dan di hiitung di Software Dips untuk membaca kelurusan-

kelurusan pola morfologi. 
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Pengambilan data tidak hanya berkaitan dengan data inti (Digital Elevation Model dan 

Geothermometer) namun data pendukung seperti titik koordinat, keadaan cuaca, waktu 

pengambilan sampel, dan data lainnya yang diperlukan juga turut diambil untuk mendukung 

kegiatan penelitian. (tabel 2.1). 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan secara tidak 

langsung. Secara langsung dilakukan dengan cara melakukan pengukuran langsung 

dilapangan yaitu seperti pengukuran pH, dan suhu pada mata airpanas didaerah tersebut. Dan 

secara tidak langsung dilakukan pengolahan data Digital Elevation Model (DEM) yang di 

dapatkan USGS dan kemudian di masukkan ke dalam software Global Mapper, CorelDrawX7 

dan Software Dips untuk membaca kelurusan-kelurusan pola morfologi.  

2.3 Teknik pengolahan data 

Pengolahan data pada penulisan seminar ini adalah dengan cara menggabungkan antara 

data dari pengolahan cita Landsat-8 dengan data hasil analisis kimia yang dari laboratorium 

yang kemudian dilakukan perhitungan dari Solute Geothermometer.  

Teknik Pengolahan data DEM dilakukan dengan menggunakan Software Global Mapper 

12 yang kemudian dilakukan Delineasi dengan software CorelDrawX7 interpretasi kelurusan-

kelurusan, yang kemudian dari hasil kelursan-kelurasan tersebut dilakukan pembacaan data 

azimuth dari kelurusan-kelurusan pada software Dips.  

Teknik pengolahan data dari Solute Geothermometer yaitu menggunakan data dari hasil 

analisis kimia air. Solute Geothermometer yaitu digunakan untuk pendugaan suhu reservoir 

panas bumi yang didapat dari pertukaran ion-ion alkali dan alkali tanah (Na-K; Na-K-Ca; Na-

K-Mg). Dari hasil analisis kimia air tersebut dilakukan pengolahan dengan Ternary Plot 

Diagram (Nicholson, 1993), dan pengolahan menggunakan persamaan dari Gigenbach, 1988. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

3.1 Hasil pengumpulan data 

3.1.1 Hasil pengumpulan data geologi 

Bentang alam daerah Surakarta dan sekitarnya berupa perbukitan, pedataran, dan lereng 

kerucut gunung api. Daerah perbukitan terletak di selatan Surakarta yang dibentuk oleh 

batuan sedimen Miosen – Pliosen, lereng kerucut gunungapi di sebelah barat dan timur 

Surakarta, dan pedataran terletak di Surakarta dan daerah di utaranya. 

3.1.1.1 Geomorfologi daerah penelitian  

Satuan Daerah Kaki Gunung Api, tersebar di sekitar lereng G. Merapi (Klaten, Boyolali), 

dan lereng G. Lawu (Karanganyar) dengan ketinggian 75 – 130 m. Daerah ini dibentuk oleh 

endapan gunung api dengan medan agak miring, relief halus, sungai sejajar dengan tebing 

sungai agak terjal (Gambar 3.1).  

3.1.1.2 Stratigrafi daerah penelitian 

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang - Semarang seperti pada gambar 3.2, 

tatanan stratigrafi daerah Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa formasi. Daerah penelitian merupakan bagian dari gunung Lawu. Peta 

Geologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peta dari Peta Geologi Lembar Ponorogo 

(Sampurno dan H. Samodra 1997) yang diambil sesuai lokasi luasan dari daerah penelitian, 

yaitu pada S 07° 30' 00" - 7° 40' 00" dan E 111° 00' 00" -  110° 10' 00". Pada lokasi ini hanya 

dijumpai beberapa Formasi batuan, yaitu Formasi Lahar Lawu (Qlla), Formasi Batuan 
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Gunungapi Lawu (Qvl), Formasi Batuan Breksi Jobolarangan (Qvjb), Formasi Wonosari 

(Tmwl), dan Formasi Batuan Terobosan Andesit (Tma). Gambar 3.2 

Kelompok batuan yang dijumpai di daerah Kabupaten Gonoharjo dan sekitarnya terdiri 

dari beberapa formasi dikelompokan dari yang tua - muda yaitu: 

1) Lahar Lawu (Qlla) 

Komponen andesit, basalt dan sedikit batuapung beragam ukuran yang bercampur 

dengan pasir gunungapi. Sebenarnya terutama mengisi wilayah dataran di kaki 

gunungapi atau membentuk beberaspa perbukitan rendah. Di Karanganyar endapan 

ini mengandung kepingan gigi dan tulang vertebrata jenis bovidae. Mata air banyak 

ditemukan pada satuan ini. 

2) Batuan Gunungapi Lawu (Qvl) 

Terutama terdiri dari tuf dan breksi gunungapi, bersisipan lava, umumnya 

bersusunan andesit. Tuf berbutir kasar hingga sangat kasar menfgandung kepingan 

andesit, batuapung, kuarsa, feldspar serta sedikit piroksen dan amfibol. Sebagian 

feldspar terubah menjadi lemmpung dan klorit. Tebal lapisan lebih dari 2 m. Breksi 

gunungapi berwarna kellabu hitam terdiri dari komponen andesit berukuran 5-20 

cm, terpilah buruk, sedikit mineral mafik dan kaca gunungapi sebagai sisipan tebal 

rata-ratanya 1 m. 

3) Batuan Breksi Jobolarangan (Qvjb) 

Breksi gunungapi yang setempat bersisipan lava: keduanya kemiringan lereng 

antara 30-50 %. Tebalnya mencapai puluhan meter. G. Nguwarak, G.Bulu dan oleh 

endapan lahar. Di daerah madiun di utaranya, satuan tak terpisahkan yang juga 

mengandung breksi gunungapi dinamakan “Endapan G.Lawu” (Hartono & 

Baharudin, 1991) 

4) Formasi Wonosari (Tmwl) 

Terutama batugamping terumbu dan kalkarenit, bersisipan batugamping 

konglomeratan dan napal, batugamping terumbu berwarna kelabu atau kelabu 

kecoklatan, pejal dan kompak, mengandung foraminifera, moluska, ganggan, koral, 

dan briozoa. Litologi ini membentuk bukit-bukit rendah berbentuk kerucut 

berjulang sekitar 20 matau sebagai lensa di dalam kalkarenit. Kalkarenit kelabu 

coklat berselingan dengan batugamping konglomeratan dan napa, mengandung 

foraminifera dan moluska. Tebalnya berkisar 1-2 m. Batugamping konglomeratan 

mengadung komponen batugamping hablur 3-5 cm dan dan mempunyai tebal rata-

rata 1 m. Napal berwarna kecoklatan, kuning atau hijau banyak mengandung 

foraminifera kecil plankton dan bentos. Sebagai sisipan tebalnya antara 50-75 cm. 

Kumpulan foraminifera kecil plankton (Globorotalia menardii, Gt. Slakensis Gt. 

Masyeri, Globigerina praebulloides, Globigerinoides Immaturus, Orbulina 

Universa, O. Billobata, Globoquadrina altispira dan Spaheroidinellopsis 

subdekisciens). menunjukkan umur akhir miosen Tengah-Pliosen sedang 

Foramininfera kecil bentos di dalam napal seperti  Robulus sp., Bolvina sp., 

Eponides sp., Rotalia sp., Bullimina sp., Uvigerina sp., Lagenasp., Pyrgo sp., dan 

Bathysphon sp., menunjukkan lingkungan laut dangkal, yaitu neritik pinggir hingga  

luar atau pada kedalaman 100-200 m. Sebenarnya meliputi daerah batuwarno, dan 

bersentuhan secara sesar dengan andesit. Tidak terubahnya batugamping oleh 

terobosan tersebut menunjukkan pengendapanya yang takselaras di atas batuan 

terobosan, secara genang laut. Tebal satuan sekitar 75 m. Nama formasi Wonosari 

diusulkan oleh bothe (1929), dengan lokasi tipe di wonosari, di daerah Surakarta. 
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5) Batuan Terobosan (Tm a, d, b) 

(a), sayatan tipisnya menunjukkan tekstur porffiritik, subhedral, berukuran 0,5-1 m; 

terdirir dari andesin 45%, orthoklas 15%, kuarsa 5% di dalam masa dasar mikrolit 

plagioklas dan kaca gunungapi 30%. Sebagian felsdparnya terubah menjadi klorit 

dan lempung. Terobosan andesit di G. Karang mengubah batugamping Formasi 

Sampung menjadi pualam, sedang andesit di batuwarno sama sekali tidak 

mempengaruhi batugamping formasi wonosari, tubuh terobosan (a) yang lebih kecil 

terdapat di sekitar Mojo. Gambar 3.3 

3.1.1.3 Struktur Geologi Penelitian 

Gunungapi Lawu, Jawa Tengah, merupakan salah satu gunungapi yang berada pada busur 

vulkanik Pulau Jawa yang memiliki sumber daya panas bumi yang direpresentasikan dengan 

pemunculan mata air panas bumi permukaan di daerah Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, 

Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Sumber daya panas bumi ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumber energi alternatif yang berperan cukup signifikan dalam memenuhi 

kebutuhan energi nasional. Meskipun demikian, potensi panas bumi ini belum banyak 

terungkap secara rinci karena masih kurangnya penelitian. 

Salah satu manifestasi panas bumi pada Gunungapi Lawu terdapat di Desa Pablengan 

berupa mataair panas.  

3.1.2 Digital Elevation Model (DEM) daerah penelitian 

Pengambilan data dalam mendukung penelitian dan pengerjaan makalah seminar ini 

dengan pengolahan data Digital Elevation Model (DEM) yang di dapatkan dari USGS dan 

kemudian di masukkan ke dalam software Global Mapper kemudian dibuat 3 dimensi dari 

data vektor tersebut, setelah berubah menjadi 3 dimensi dari data vektor tersebut dilanjutkan 

dengan analisis kelurusan-kelurusan yang di analisis dengan menggunakan sofware 

CorelDrawX7 sehingga di dapatkan pola-pola kelurusan pada peta Digital Elevation Model 

(DEM)  dan di tarik kelurusan-kelurusan dengan menggunakan software CorelDrawX7. 

3.1.3 Hasil pengumpulan data geokimia 

3.1.3.1 Data lapangan 

Data yang diambil secara langsung di lapangan pada manifestasi mata air hangat daerah 

Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. 

Adapun data yang diambil berupa: Gambar 3.5 

1) pH pada mata air panas  

2) Temperatur 

3) Sampel air 

4) Foto lapangan 

5) Koordinat  

3.1.3.2 Data analisis laboratorium 

Dalam penelitian ini juga mengambil sampel dari Mata airpanas yang ada didaerah Desa 

Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar,  

Provinsi Jawa Tengah, yang bertujuan untuk dianalisis kandungan unsur kimia yang 

terkandung pada airpanas tersebut. Hasil dari analisis kimia tersebut kemudian digunakan 

untuk menetukkan tipe fluida, kesetimbangan reservoar panas bumi, dan pendugaan suhu 

reservoar panas bumi didaerah Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, 

Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian dari Gunung Lawu. Adapun parameter atau 

unsur kimia yang diuji pada laboratorium seperti pada tabel dibawah ini. 



PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIAN KE-10 
PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA 

13 – 14 SEPTEMBER 2017; GRHA SABHA PRAMANA 
 

1512 
 

Metode dalam menghitung dari suhu reservoar panas bumi didaerah tersebut yaitu 

menggunakan Solute Geothermometer, yang mana parameter yang digunakan yaitu dengan 

kelarutan mineral silika (silica sollubility) dan pertukaran ion-ion dan alkali tanah (Na-K ; Na-

K-Ca ; Na-K-Mg).  

Berikut hasil dari analisis unsur pada manifestasi panas bumi (mata airpanas) didaerah 

Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. 

3.1.3.3 Tipe air panas daerah penelitian 

Data kimia yang diperlukan dalam penentuan tipe fluida reservoir adalah kandungan 

relatif dari klorida (Cl), bikarbonat (HCO3) dan sulfat (SO4) data dilakukan dengan 

menghitung persentase unsur Cl, HCO3 dan SO4 (Tabel 2). Kemudian data tersebut diplot 

dalam diagram segitiga Giggenbach. 

Perhitungan tipe fluida panas bumi menurut nicholson 1983 dengan unsur kimia HCO3, 

SO4, dan Cl. didapatkan hasil analisis laboratorium pada unsur HCO3 = 744 mg/L, SO4     = 

9.258 mg/L, dan Cl     = 2350 mg/L untuk mengetahui persentase senyawa dan ∑ Kadar 

digunakan rumus ∑ Kadar = HCO3 + SO4 + Cl dan %senyawa = . Berikut 

dibawah ini adalah Hasil perhitungannya: 

Dijawab:  

A. ∑ Kadar = HCO3 + SO4 + Cl 

∑ Kadar = 744 + 9.258 + 2350 

∑ Kadar = 3103.258 

B. %senyawa =  

1) %HCO3     =  

        =  23.97480326 % 

2) %SO4           =   

        = 0.2983316244 % 

3) %Cl          =  

         = 75.72686512 % 

3.1.3.4 Geothermometer Na-K-Mg 

Metode ini dikembangkan oleh Gigenbach (1988) yaitu dengan mengeplot Na/1000-

K/100-√Mg dalam suatu diagram segitiga. Geothermometer ini menggabungkan dua 

persamaan geothermometer lain yaitu Na/K dan K-Mg. Na/K mewakili proses kesetimbangan 

reaksi di dalam reservoar yang bersifat lambat, sedangkan K-Mg mewakili proses 

kesetimbangan yang cepat pada daerah yang mendekati permukaan.  

Diagram segitiga dari Na/1000-K/100 ditunjukan oleh Giggenbach (1988) merupakan 

sebuah metode yang digunakan untuk pendugaan temperatur reservoir dan untuk mengetahui 

air yang mencapai keseimbangan dalam litologi. Dari data dan perhitungan persentase 

kandungan ketiga unsur tersebut, dilakukan pengeplotan pada diagram segitiga Na/1000-

K/100-Mg1/2 untuk setiap sampel mataair panas. 

Perhitungan geothermometer Na/1000 K/100  dengan didapat hasil analisis 

laboratorium pada unsur Na/1000 = 868.200 mg/L, K/100  = 171.27 mg/L, dan    = 14 

mg/L untuk mengetahui persentase senyawa dan ∑ Kadar digunakan rumus ∑ Kadar =  + 
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 +   dan %senyawa = . Berikut dibawah ini adalah Hasil 

perhitungannya: 

Dijawab:  

A. ∑ Kadar =  +  +   

          =  +  +  

           = 0.8682 + 1.7127 + 3.741657387 

∑ Kadar   = 6.322557387  

B. %senyawa =  

1) Na/100 =  

  = 13.37 % 

2) K/100   =  

  = 27.088 % 

3)      =  

  = 59.17 % 

3.1.3.5 Geotermometer Na-K 

Selanjutnya dari analisis kimia tersebut dapat diketahui suhu (T) reservoir. Suhu (T) 

diketahui berdasarkan perhitungan geothermometer Na-K. Rumus dari perhitungan 

geothermometer Na-K adalah: 

Perhitungan geothermometer Na/K didapatkan hasil analisis laboratorium pada unsur Na= 

868.200 mg/L dan K/100  = 171.27 mg/L, untuk mengetahui temperatur reservoir digunakan 

lah rumus T0C = . Berikut dibawah ini adalah Hasil perhitungannya: 

Dijawab: 

 T0C =  

 T0C =  

 T0C =  

 T0C =  

 T0C =  

 T0C =  

 T0C = 2930C 

Untuk mengetahui suhu reservoir, digunakan perhitungan geothermometer Na-K-Ca. 

Digunakannya perhitungan geothermometer Na-K-Ca karena dari hasil analisis unsur 

diketahui unsur kation Na-K-Ca banyak terkandung dan mendominasi dibandingkan unsur 

kation yang lain serta dijumpainya endapan travertine. 

3.2 Pembahasan pengolahan data  

3.2.1 Pengolahan data geologi Digital Elevation Model (DEM) 

Dari hasil pengolahan Digital Elevation Model (DEM) dan di kompilasi dengan struktur 

geologi regional diketahui sumber mata air hangat daerah Desa Pablengan, Kecamatan 
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Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah berada pada 1 kelurusan yang sama 

dengan arah tenggara-baratlaut. 

3.2.2 Pembahasan pengolahan data geokimia 

3.2.2.1 Tipe air panas daerah penelitian 

Data kimia yang diperlukan dalam penentuan tipe fluida reservoir adalah kandungan 

relatif dari klorida (Cl), bikarbonat (HCO3) dan sulfat (SO4) data dilakukan dengan 

menghitung persentase unsur Cl, HCO3 dan SO4. Kemudian data tersebut diplot dalam 

diagram segitiga Giggenbach 1988. 

Dari hasil analisis kimia fluida air panas yang terdapat pada daerah penelitian diketahui 

bahwa fluida panas bumi yang ada pada daerah Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, 

Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah merupakan fluida air bikarbonat. Hal ini 

dikarenakan dari hasil analisis kimia diketahui unsur Cl (klorida) merupakan unsur yang 

paling dominan. 

 Air klorida dari mataair panas termasuk dalam zona mature waters. Diindikasikan 

merupakan zona outflow dari sistem panas bumi Pablengan berdasarkan tipe fluidanya yaitu 

klorida dan merupakan immature water dimana fluida reservoir telah mengalami 

pencampuran dengan air yang lebih dangkal dengan konsentrasi silika yang rendah. Hal ini 

diketahui dengan pengeplotan unsur Na – K – Mg pada diagram ternary Giggenbach (1988) 

Proses yang terjadi pada zona ini adalah proses volkanik magmatik yang membawa gas HCL 

dan H2S terlarut Nicholson (1993) kemudian pencampuran oleh air meteorik dan air dari 

reservoir kemudian muncul ke permukaan dengan kandungan unsur Cl yang dominan. 

3.2.2.3 Geothermometer Na-K-Mg 

Metode ini dikembangkan oleh Gigenbach (1988) yaitu dengan mengeplot Na/1000-

K/100-√Mg dalam suatu diagram segitiga. Geothermometer ini menggabungkan dua 

persamaan geothermometer lain yaitu Na/K dan K-Mg. Na/K mewakili proses kesetimbangan 

reaksi di dalam reservoar yang bersifat lambat, sedangkan K-Mg mewakili proses 

kesetimbangan yang cepat pada daerah yang mendekati permukaan.  

Diagram segitiga dari Na/1000-K/100 ditunjukan oleh Giggenbach (1988) merupakan 

sebuah metode yang digunakan untuk pendugaan temperatur reservoir dan untuk mengetahui 

air yang mencapai keseimbangan dalam litologi. Dari data dan perhitungan persentase 

kandungan ketiga unsur tersebut, dilakukan pengeplotan pada diagram segitiga Na/1000-

K/100-Mg1/2 untuk sampel mataair panas. 

Berdasarkan hasil perhitungan kandungan relatif Na/1000–K/100–Mg. serta setelah 

dilakukan pengeplotan hasil nilai pada segitiga Na-K-Mg daerah daerah Desa Pablengan, 

Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa, terletak pada immature water, 

dimana fluida reservoir telah mengalami pencampuran dengan air yang lebih dangkal dengan 

konsentrasi silika yang rendah. Di indikasikan telah hampir mencapai kesetimbangan 

dipermukaan. Hal ini diketahui dengan pengeplotan unsur Na – K – Mg pada diagram ternary 

Giggenbach (1988). 

3.2.2.4   Geothermometer Na-K 

Selanjutnya dari analisis kimia tersebut dapat diketahui suhu (T) reservoir. Suhu (T) 

diketahui berdasarkan perhitungan geothermometer Na-K. Rumus dari perhitungan 

geothermometer Na-K Giggenbach 1988. 

Untuk mengetahui suhu reservoir, digunakan perhitungan geothermometer Na-K. 

Digunakannya perhitungan geothermometer Na-K karena dari hasil analisis unsur diketahui 
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unsur variasi Na/K sangat dominan dan dikontrol oleh perubahan temperatur dan pertukaran 

ion-ion yang terdapat dalam mineral alkalifeldspar. 

Hasil dari perhitungan geothermometer Na-K diketahui bahwa suhu reservoir di daerah 

Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa sebesar 293° C, 

Hasil temperatur (T) dari perhitungan geothermometer Na-K bukan merupakan temperatur 

(T) pasti dari reservoir sistem panas bumi di lokasi penelitian, tetapi merupakan temperatur 

kisaran yang nilainya hampir mendekati sama, kemungkinan temperatur reservoir yang 

sesungguhnya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan temperatur dari hasil 

perhitungan. Hal ini dikarenakan pada fluida panas bumi yang mengalir dekat permukaan, 

banyak unsur terlarut yang mengendap di permukaan terutama unsur Na-K sehingga 

kandungan kimia yang terkandung pada fluida contoh berbeda kandungannya dengan fluida di 

reservoir. 

4. Kesimpulan dan Saran 

4.1 Kesimpulan 

1) Berdasarkan pengukuran langsung dilapangan, air panas pada manifestasi tersebut 

umumnya memiliki pH 8.02 (bassa) dengan temperatur antara 30°C. 

2) Hasil dari pengolahan data Digital Elevation Model (DEM). Dari hasil pengolahan 

Digital Elevation Model (DEM) dan di kompilasi dengan struktur geologi regional 

diketahui sumber mata air hangat daerah Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, 

Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah berada pada 1 kelurusan yang sama 

dengan arah tenggara-baratlaut. 

3) Dari hasil analisis kimia fluida air panas yang terdapat pada daerah penelitian diketahui 

bahwa fluida panas bumi yang ada pada daerah Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, 

Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah merupakan fluida air klorida. Hal ini 

dikarenakan dari hasil analisis kimia diketahui unsur Cl (klorida) merupakan unsur yang 

paling dominan. Air klorida dari mataair panas termasuk dalam zona mature waters. 

Diindikasikan merupakan zona outflow dari sistem panas bumi Pablengan berdasarkan 

tipe fluidanya yaitu klorida dan merupakan immature water dimana fluida reservoir telah 

mengalami pencampuran dengan air yang lebih dangkal dengan konsentrasi silika yang 

rendah. Hal ini diketahui dengan pengeplotan unsur Na – K – Mg pada diagram ternary 

Giggenbach (1988) Proses yang terjadi pada zona ini adalah proses volkanik 

magmatikyang membawa gas HCL dan H2S terlarut Nicholson (1993) kemudian 

pencampuran oleh  air meteorik dan air dari reservoir kemudian muncul ke permukaan 

dengan kandungan unsur Cl yang dominan.. 

4) Berdasarkan hasil perhitungan kandungan relatif Na/1000–K/100–Mg. serta setelah 

dilakukan pengeplotan hasil nilai pada segitiga Na-K-Mg daerah daerah Desa Pablengan, 

Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa, terletak pada immature 

water, dimana fluida reservoir telah mengalami  pencampuran dengan air yang lebih 

dangkal dengan konsentrasi silika yang rendah. Di indikasikan telah hampir mencapai 

kesetimbangan dipermukaan. Hal ini diketahui dengan pengeplotan unsur Na – K – Mg 

pada diagram ternary Giggenbach (1988) 

5) Hasil dari perhitungan geothermometer Na-K 

diketahui bahwa suhu reservoir di daerah Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, 

Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa sebesar 293° C, Hasil temperatur (T) dari 

perhitungan geothermometer Na-K bukan merupakan temperatur (T) pasti dari reservoir 

sistem panas bumi di lokasi penelitian, tetapi merupakan temperatur kisaran yang 
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nilainya hampir mendekati sama, kemungkinan temperatur reservoir yang sesungguhnya 

bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan temperatur dari hasil perhitungan. Hal 

ini dikarenakan pada fluida panas bumi yang mengalir dekat permukaan, banyak unsur 

terlarut yang mengendap di permukaan terutama unsur Na-K sehingga kandungan kimia 

yang terkandung pada fluida contoh berbeda kandungannya dengan fluida di reservoir. 

4.2 Saran 

Saran yang bisa penyusun berikan adalah 

1) Perlu adanya penambahan penelitian lebih detail pada lokasi penelitian agar dapat 

menghasilkan data yang lebih akurat. 

2) Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui jumlah cadangan dari panas bumi 

didaerah tersebut. 
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Gambar 1.1. Lokasi penelitian (Penyusun, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Peta geologi regional (Sampurno dan H. Samodra 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIAN KE-10 
PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA 

13 – 14 SEPTEMBER 2017; GRHA SABHA PRAMANA 
 

1519 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Sketsa peta fisiografi sebagian pulau jawa dan madura (modifikasi dari van Bemmelen, 

1949) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Stratigrafi regional (Sampurno dan H. Samodra 1997) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Sistem dominasi uap (Vapour) (Saptadji Miryani Nenny,1992) 
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Gambar 1.6 Sistem dominasi air (Saptadji Miryani Nenny,1992) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Suhu Bawah Permukaan (Saptadji Miryani Nenny,1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8 Ternary Plot diagram digunakan untuk mengklasifikasi air panas bumi (Nicholson, 

1993) 
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Gambar 1.9 Perhitungan Geothermometer silika (Ellis dan Mahon, 1977) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.10 Perhitungan Geothermometer Na/K (Ellis dan Mahon, 1977) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1.11 Perhitungan Geothermometer Na-K-Ca (Ellis dan Mahon, 1977) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dengan : t = suhu reservoir terhitung (0C) 

SiO2 = Kosentrasi silika (mg/kg) 

 

Dengan : Na = Kosentrasi natrium (mg/kg) 

K = Kosentrasi kalium (mg/kg) 

T  = suhu terhitung (0C) 
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Dengan :     T Na-K-Ca 0C > 700C 

  Na-K-Ca = Kosentrasi Na-K-Ca (mg/kg) 
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 =  1/3 apabila T0C >1000C  
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Gambar 1.12 Ternary diagram untuk menentukan temperatur reservoar dan untuk mengetahui air 

yang telah mengalami kesetimbangan yang dapat digunakan untuk geothermometer oleh 

Gigenbach,1988 (Nicholson, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Bagan alir penelitian (penyusun 2017) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2. Ternary Plot diagram digunakan untuk mengklasifikasi air panas bumi (Nicholson, 

1993) 
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Gambar 2.3 Rumus perhitungan geothermometer Na-K (Giggenbach, 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4.  Ternary diagram untuk menentukan temperatur reservoar dan untuk mengetahui air 

yang telah mengalami kesetimbangan yang dapat digunakan untuk geothermometer oleh 

Gigenbach,1988 (Nicholson, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Sketsa peta fisiografi sebagian Pulau Jawa dan Madura (modifikasi dari van Bemmelen, 

1949) 
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Gambar 3.2 Peta geologi regional daerah penelitian. (Modifikasi penyusun, 2017)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Stratigrafi geologi regional lembar ponorogo (Sampurno dan H. Samodra 1997) 
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Gambar 3.4 Hasil pengolahan data DEM dengan Globalmapper dan CorelDrawX7 (Penyusun, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 peta geologi regional daerah penelitian (Modifikasi Penyusun, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Analisis arah umum kelurusan dengan Software dips (Penyusun, 2017) 
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Gambar 3.7 Deskripsi lokasi pengamatan (Penyusun, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.8 Peralatan lapangan (Penyusun, 2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Pengambilan sampel  (Penyusun, 2017) 
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Gambar 3.10 Data pH air (Penyusun, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Data temperatur air (Penyusun, 2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 pengambilan data pH air (Penyusun, 2017) 
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Gambar 3.13 Diagram ternary kandungan unsur Cl-SO4-HCO3 mata airpanas Pablengan (Penyusun, 

2017) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Hasil analisis Geothermometer Na-K-Mg dalam mataair panas Daerah Pablengan 

(Penyusun, 2017) 

  

 
 

 

 

 

Gambar 3.15 Rumus Perhitungan Geothermometer Na-K (Giggenbach, 1988) 
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Gambar 3.16 Analisis kelurusan data Digital Elevation Model (DEM) (Penyusun, 2017) 
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Tabel 1.1 Klasifikasi Steaming Ground (Saptadji Miryani Nenny,1992) 

Tingkat kekuatan Laju aliran air 

panas (J/s.m2) 

Sangat kuat  500-5000 

Kuat 50-500 

Lemah <50 
 

Tabel 1.2  Klasifikasi sistem panas bumi berdasarkan temperatur (Petrucci Ralph H, 1985) 

 Muffer & 

Cataldi 

(1978) 

Benderiter & 

Cormy (1990) 

Haenel, Rybach 

& Stegna 

(1988) 

Hochestein 

(1990) 

Sistim panas bumi 

entalphi rendah 

<900C <1000C <1500C <1250C 

Sistim panas bumi 

entalphi sedang 

900C-1500C 100-2000C - 125-2250C 

Sistim panas bumi 

entalphi tinggi 

>1500C >2000C >1500C >2250C 

  
Tabel 2.1 Data yang diambil dalam penelitian (Penyusun, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No Data pendukung 
Pengambilan 

sample 
Keterangan 

1 Lokasi 

Data DEM Didapatkan dari USGS 

Mata Airpanas 

Matesih 

Tempat pemandian Airpanas 

didaerah Matesih, Kecamatan 

Pablengan, Kabupaten Karanganyar, 

Propinsi Jawa Tengah 

2 Titik koordinat 

Data DEM 
S 7° 8' 26" - 7° 12' 11"  

dan E 110° 18' 58" -  110° 22' 43" 

Mata Airpanas 

Matesih 
S 7° 07' 57.6" - E 111° 20' 06.8" 

3 Waktu 

Data DEM - 

Mata Airpanas 

Matesih 
06.21 WIB 

4 Hari/tanggal 

Data DEM - 

Mata Airpanas 

Matesih 
02 November 2016 

5 Keadaan cuaca 

Data DEM Cerah  

Mata Airpanas 

Matesih 
Hujan 
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Tabel 3.1 nilai arah kelurusan topografi (penyusun 2017) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

Azimuth 

N......0E 

No 

 

Azimuth 

N......0E 

No 

 

Azimuth 

N......0E 

No 

 

Azimuth 

N......0E 

1 302 26 225 51 352 76 295 

2 310 27 331 52 337 77 302 

3 320 28 332 53 314 78 283 

4 300 29 295 54 350 79 347 

5 346 30 351 55 308 80 320 

6 260 31 349 56 315 81 327 

7 262 32 313 57 326 82 287 

8 275 33 315 58 325 83 295 

9 268 34 305 59 318 84 300 

10 289 35 328 60 320 85 308 

11 294 36 340 61 325 86 328 

12 305 37 318 62 326 87 280 

13 319 38 339 63 355 88 300 

14 322 39 312 64 308 89 295 

15 318 40 311 65 306 90 331 

16 329 41 312 66 318 91 330 

17 330 42 318 67 322 92 328 

18 353 43 335 68 310 93 328 

19 355 44 336 69 317 94 290 

      20 458 45 335 70 315 95 275 

21 290 46 303 71 305 96 330 

22 298 47 294 72 325 97 329 

23 297 48 302 73 300 98 329 

24 328 49 295 74 385 99 329 

25 327 50 310 75 285 100 320 
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Tabel 3.2 Hasil analisis kandungan unsur kimia mata air panas Pablengan (Penyusun, 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 Persentase Unsur Cl, HCO3 dan SO4 (Penyusun, 2017) 

Unsur Prosentase (%) 

Cl 75,72686512 

SO4 0.2983316244 

HCO3 23,97480326 

 

Tabel 3.4 Persentase Unsur Na-K-Mg (Penyusun, 2017) 

Unsur Prosentase (%) 

Na/1000 13,73 

K/100 27,088 

√Mg 59,17 

 

 

 

Parameter Unsur Hasil Anlisis Unsur 

Fe 1,674 mg/L 

Ca 82 mg/L 

Mg 14 mg/L 

Na 868,200 mg/L 

K 171.27 mg/L 

Cl 2350 mg/L 

SO4 9,258  mg/L 

HCO3 744 mg/L 

pH lab. 8.02 

DHL  14574,18 umhos/cm 

Suhu  30° C 


