
BAB III 

TEORI DASAR 

 

 

Pada bab ini akan membahas mengenai teori dasar yang digunakan sebagai 

acuan dalam mengerjaskan tugas akhir ini. Sebagian besar teori yang digunakan 

berhubungan dengan seismik refleksi dan seismik inversi itu sendiri. Ada 

beberapa teori lain yang turut mendukung pengerjaan tugas ini seperti prinsip 

prinsip well logging, prinsip stratigrafi dan lain sebagainya. 

 

3.1 Seismik Refleksi 

Metode seismik memanfaatkan perambatan gelombang seismik didalam 

bumi, dimana gelombang tersebut menjalar melalui pergerakan partikel batuan. 

Dimensi gelombang seismik jauh lebih besar dibandingkan dengan dimensi 

partikel batuan tersebut. Meskipun demikian penjalaran gelombang seismik dapat 

diterjemahkan dalam bentuk kecepatan dan tekanan partikel yang disebabkan 

oleh vibrasi selama penjalaran gelombang tersebut.  

Gelombang seismik membawa informasi mengenai litologi dan fluida bawah  

permukaan  dalam  bentuk  waktu  rambat,  amplitudo  refleksi,  dan variasi fasa. 

Dengan didukung oleh perkembangan teknologi komputerisasi, pengolahan data 

seismik, teknik interpretasi, serta studi yang terintegrasi dengan data geologi 

(log), saat ini, data seismik dapat dianalisis untuk deliniasi sifat fisika (akustik)
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batuan dan determinasi litologi, porositas, fluida pori dan sebagainya.  

Penjalaran gelombang seismik dapat diterjemahkan dalam bentuk kecepatan 

dan tekanan partikel yang diakibatkan oleh vibrasi selama penjalaran gelombang 

berlangsung (Sukmono, 1999). 

3.1.1 Terjadinya Gelombang Refleksi 

Pada saat energi dari sumber seismik dilepaskan, energi ditransmisikan ke 

bumi sebagai gelombang elastis. Energi ini lalu ditransfer menjadi pergerakan 

batuan. Dimensi dari gelombang elastik atau gelombang seismik ini lebih besar 

dibandingkan dengan dimensi pergerakan batuan tersebut. 

Penjalaran gelombang seismik mengikuti hukum Snellius dan digambarkan 

pada Gambar 3.1 sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Penjalaran gelombang melalui batas dua medium yang memiliki     

kecepatan berbeda menurut hukum Snellius (Sukmono,1999) 
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3.1.2 Impedansi Akustik dan Koefisien Refleksi 

 Kemampuan dari batuan untuk melewatkan gelombang akustik disebut 

impedansi akustik. Impedansi akustik (IA) adalah produk dari densitas (ρ) dan 

kecepatan gelombang kompresional (V).  

 IA =  ρ.V        (3.1) 

Kecepatan memiliki peran yang lebih penting dalam mengontrol harga AI 

karena perubahan kecepatan lebih signifikan daripada perubahan densitas secara 

lateral maupun vertikal (Brown, 2004). Perubahan impedansi akustik dapat 

digunakan sebagai indikator perubahan  litologi, porositas, kepadatan, dan 

kandungan fluida. Refleksi seismik terjadi bila ada perubahan atau kontras pada 

AI. Untuk koefisien refleksi pada sudut datang nol derajat dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut: 

12
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        (3.2) 

Dimana,  Rc = Koefisien refleksi 

AI1 = Impedansi akustik lapisan atas,        

 AI2 = Impedansi akustik lapisan bawah 

Koefisien refleksi akan mempengaruhi nilai amplitudo gelombang pada 

penampang seismik serta polaritas gelombang seismik. Semakin besar kontras AI, 

semakin kuat refleksi yang dihasilkan, maka semakin besar juga amplitudo 

gelombang seismik tersebut. Penggambaran koefisien refleksi dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Koefisien refleksi sudut datang nol menggunakan wavelet 

zero phase (Sukmono, 2000) 

 

3.1.3 Polaritas dan Fasa 

Penggunaan kata polaritas hanya mengacu pada perekaman dan konvensi 

tampilan dan tidak mempunyai makna khusus. Polaritas ini terbagi menjadi 

polaritas normal dan polaritas terbalik. Society of Exploration Geophysiscist 

(SEG) mendefinisikan polaritas normal sebagai berikut: 

1. Sinyal seismik positif akan menghasilkan tekanan akustik positif pada 

hidropon atau pergerakan awal ke atas pada geopon. 

2. Sinyal seismik yang positif akan terekam sebagai nilai negatif pada tape, 

defleksi negatif pada monitor dan trough pada penampang seismik.  

Pulsa seismik dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu fasa minimum 

dan fasa nol. Pulsa fasa minimum memiliki energi yang terkonsentrasi di awal, 

seperti umumnya banyak sinyal seismik. Pulsa fasa nol terdiri dari puncak utama 

dan dua side lobes dengan tanda berlawanan dengan amplitudo utama dan lebih 
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kecil. Pada fasa nol, batas koefesien refleksi terletak pada puncak. Meskipun fasa 

nol hanya bersifat teoritis, tipe pulsa ini memiliki kelebihan yaitu: 

1. Untuk spektrum amplitudo yang sama, sinyal fasa nol akan selalu lebih pendek 

dan beramplitudo lebih besar dari fasa minimum, sehingga s/n ratio akan lebih 

besar. 

2. Amplitudo maksimum sinyal fasa nol pada umumnya selalu berhimpit dengan 

spike refleksi, sedangkan pada kasus fasa minimum amplitudo maksimum 

tersebut terjadi setelah spike refleksi tersebut.  

 

Penggambaran jenis polaritas menurut SEG dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Polaritas normal dan terbalik menurut SEG (a) Minimum Phase  (b) 

 Zero Phase (Sukmono,1999) 
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3.2 Wavelet 

 Wavelet adalah gelombang harmonik yang mempunyai interval amplitudo, 

frekuensi, dan fasa tertentu, (Sismanto, 2006).  

Berdasarkan konsentrasi energinya wavelet dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu: 

a. Zero Phase Wavelet 

Wavelet berfasa nol (zero phase wavelet) mempunyai konsentrasi energi 

maksimum di tengah dan waktu tunda nol, sehingga wavelet ini mempunyai 

resolusi dan standout yang maksimum. Wavelet berfasa nol (disebut juga wavelet 

simetris) merupakan jenis wavelet yang lebih baik dari semua jenis wavelet yang 

mempunyai spectrum amplitude yang sama. 

b. Minimum Phase Wavelet  

 Wavelet berfasa minimum (minimum phase wavelet) memiliki energi yang 

terpusat pada bagian depan. Dibandingkan jenis wavelet yang lain dengan 

spektrum amplitudo yang sama, wavelet berfasa minimum mempunyai perubahan 

atau pergeseran fasa terkecil pada tiap-tiap frekuensi. Dalam terminasi waktu, 

wavelet berfasa minimum memiliki waktu tunda terkecil dari energinya. 

c. Maximum Phase Wavelet 

Wavelet berfasa maksimum (maximum phase wavelet) memiliki energi yang 

terpusat secara maksimal dibagian akhir dari wavelet tersebut, jadi merupakan 

kebalikan dari wavelet berfasa minimum. 

d. Mixed Phase Wavelet 

Wavelet berfasa campuran (mixed phase wavelet) merupakan wavelet yang 

energinya tidak terkonsentrasi di bagian depan maupun di bagian belakang. 
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Gambar 3.4 Jenis-jenis wavelet berdasarkan konsentrasi energinya, yaitu mixed 

phase wavelet (1), minimum phase wavelet (2), maximum phase 

wavelet (3), dan zero phase wavelet (4), (Sismanto, 2006). 

 

3.2.1 Ekstraksi Wavelet 

Jenis dan tahapan dalam pembuatan (ekstraksi) wavelet adalah sebagai 

berikut, (Ariadmana Y, 2006): 

a. Ekstraksi Wavelet Secara Teoritis 

Wavelet ini dibuat sebagai wavelet awal untuk menghasilkan seismogram 

sintetik. Seismogram sintetik ini kemudian diikatkan dengan data seismik dengan 

bantuan checkshot. Apabila ternyata checkshot sumur itu tidak ada, maka korelasi 

dilakukan dengan cara memilih event-event target pada sintetik dan menggesernya 

pada posisi event-event data seismik (shifting). Korelasi antara data seismogram 

sintetik dan data seismik ini akan mempengaruhi hasil pembuatan wavelet tahap 

selanjutnya. Korelasi yang dihasilkan dengan cara ini biasanya kurang bagus 

karena wavelet yang digunakan bukan wavelet dari data seismik.  
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b. Ekstraksi Wavelet Secara Statistik dari Data Seismik  

Jenis ekstraksi wavelet selanjutnya adalah ekstraksi wavelet dari data seismik 

secara statistik. Ekstraksi dengan cara ini hanya menggunakan data seismik 

dengan masukan posisi serta window waktu target yang akan diekstrak. Untuk 

memperoleh korelasi yang lebih baik, maka dilakukan shifting pada event-event 

utama. Jika perlu dilakukan stretch dan squeeze pada data sintetik. Namun karena 

stretch dan squeeze sekaligus akan merubah data log, maka yang 

direkomendasikan hanya shifting. Biasanya, korelasi yang didapatkan dengan cara 

statistik dari data seismik akan lebih besar bila dibandingkan dengan wavelet 

teoritis. 

 

c. Ekstraksi Wavelet Secara Deterministik 

 Ekstraksi wavelet dengan cara ini akan memberikan wavelet yang akan lebih 

mendekati wavelet sebenarnya dari data seismik. Ekstraksi ini dilakukan terhadap 

data seismik sekaligus dengan kontrol data sumur, sehingga akan memberikan 

wavelet dengan fasa yang tepat. Namun ekstraksi ini hanya akan memberikan 

hasil yang maksimal jika data sumur sudah terikat dengan baik. Ekstraksi wavelet 

secara statistik dan pengikatan yang baik sangat diperlukan untuk mendapatkan 

hasil ekstraksi wavelet secara deterministik dengan kualitas yang baik. Untuk 

menghasilkan sintetik dengan korelasi optimal, maka dilakukan shifting dan bila 

diperlukan maka dapat dilakukan stretch dan squeeze, akan tetapi hal tersebut 

tidak dianjurkan. 
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3.3 Seismogram Sintetik 

 Seismogram sintetik merupakan hasil konvolusi antara deret koefisien 

refleksi dengan suatu wavelet. Proses mendapatkan rekaman seismik ini 

merupakan sebuah proses pemodelan kedepan (forward modeling). Koefisien 

refleksi diperoleh dari perkalian antara kecepatan gelombang seismik dengan 

densitas batuannya. Sedangkan wavelet diperoleh dengan melakukan 

pengekstrakan pada data seismik dengan atau tanpa menggunakan data sumur dan 

juga dengan wavelet buatan. Seismogram sintetik sangat penting karena 

merupakan sarana untuk mengidentifikasi horison seismik yang sesuai dengan 

geologi bawah permukaan yang diketahui dalam suatu sumur hidrokarbon, 

(Munadi dan Pasaribu, 1984).  

  

 Identifikasi permukaan atau dasar lapisan formasi pada penampang seismik 

memungkinkan untuk ditelusuri kemenerusannya pada arah lateral dengan 

memanfaatkan data seismik. Konvolusi antara koefisien refleksi dengan wavelet 

seismik menghasilkan model trace seismik yang akan dibandingkan dengan data 

riil seismik dekat sumur. Seismogram sintetik dibuat untuk mengkorelasikan 

antara informasi sumur (litologi, kedalaman, dan sifat-sifat fisis lainnya) terhadap 

penampang seismik guna memperoleh informasi yang lebih lengkap dan 

komprehensif, (Sismanto, 2006).  

 Proses terbentuknya seismogram sintetik dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5  Seismogram Sintetik yang Diperoleh dari Konvolusi RC dan 

 Wavelet (Sukmono, 2002) 

 

3.4 Data Sumur (Well Log)  

Data sumur adalah rekaman satu atau lebih pengukuran fisik sebagai fungsi 

kedalaman di dalam lubang sumur (borehole) yang dilakukan secara 

berkesinambungan. Tujuan dilakukannya pengukuran (logging) ini adalah untuk 

memperoleh informasi parameter–parameter fisik batuan, sehingga dapat 

dilakukan interpretasi terhadap lubang sumur yang berkenaan dengan penampang 

sumur, karakter reservoir seperti litologi, kandungan serpih, porositas, 

permeabilitas dan saturasi air. Selain hal itu, logging juga dapat digunakan untuk 

menentukan besarnya cadangan hidrokarbon, mengetahui kondisi struktur, dan 

evaluasi formasi. Untuk evaluasi formasi ini, data sumur dibagi menjadi tiga 

peranan, yaitu untuk menunjukkan zona permeabel (log gamma ray dan log 
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spontaneous potential), mengukur resistivitas (log induksi dan log lateral), dan 

mengukur porositas (log sonic, log densitas dan log porositas) 

3.4.1 Log Gamma Ray  

Log gamma ray merupakan log yang digunakan untuk mengukur 

radioaktivitas alami suatu formasi. Prinsip kerja log gamma ray adalah perekaman 

radioaktivitas alami bumi yang berasal dari tiga unsur radioaktif dalam batuan 

yaitu Uranium (U), Thorium (Th) dan Potassium (K). Unsur tersebut 

memancarkan radioaktif dalam pulsa energi tinggi yang akan dideteksi oleh alat 

log gamma ray. Partikel radioaktif (terutama potassium) sangat umum dijumpai 

pada mineral lempung dan beberapa jenis evaporit karena ukuran butirnya berupa 

batu lempung. Log gamma ray akan menunjukkan suatu respon yang hampir sama 

antara lapisan batupasir dan lapisan karbonat. Pembacaan respon log gamma ray 

bukan fungsi dari ukuran butir atau kandungan karbonat, tetapi akan berhubungan 

dengan banyaknya kandungan shale.  

 

Kegunaan log gamma ray antara lain untuk estimasi kandungan lempung, 

korelasi antar sumur, menentukan lapisan permeabel, depth matching antara 

logging yang berurutan. Anomali yang biasanya muncul dalam log gamma ray 

berasal dari batuan yang mengandung isotop radioaktif, akan tetapi bukan 

lempung (shale), sehingga untuk mengetahui sumber radiasi secara lebih pasti 

digunakan Spectral Gamma Ray. Partikel radioaktif banyak dijumpai di formasi 

yang berukuran lempung, sehingga nilai gamma ray tinggi diasumsikan sebagai 

shale. Sedangkan nilai gamma ray yang rendah diasumsikan sebagai batupasir dan 

karbonat. Log gamma ray adalah yang paling baik untuk memisahkan shale–sand.  
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3.4.2 Log Spontaneous Potential (SP)  

Log spontaneous potential (SP) merupakan log yang digunakan untuk 

mengukur besaran potensial diri di dalam tubuh formasi batuan, dan besarnya log 

SP dinyatakan dalam satuan milivolt (mV). Prinsipnya log SP adalah mengukur 

beda antara potensial arus searah dari suatu elektrode yang bergerak di dalam 

lubang bor dengan potensial elektrode yang ada di permukaan (Sudarmo, 2002). 

Log SP dapat berfungsi baik jika lumpur yang digunakan dalam proses 

pengeboran bersifat konduktif seperti water based mud, dan tidak akan berfungsi 

di oil based mud, lubang kosong dan cased hole.  

Tiga faktor yang dapat menimbulkan potensial diri pada formasi adalah 

fluida pemboran yang konduktif, lapisan berpori dan permeabel yang diapit oleh 

lapisan tidak permeabel, dan perbedaan salinitas antara fluida pemboran dengan 

fluida formasi. Log SP biasa digunakan untuk identifikasi lapisan permeabel, 

menentukan nilai keserpihan dan nilai resisitivitas formasi air. Pada lapisan 

serpih, kurva SP berupa garis lurus yang disebut shale base line, sedangkan pada 

lapisan permeabel kurva akan menyimpang dan lurus kembali saat mencapai garis 

konstan dan disebut sand base line. Penyimpangan tergantung resistivitas relatif, 

fluida, porositas, ketebalan lapisan, diameter sumur dan diameter filtrasi lumpur.  

 

3.4.3 Log Induksi  

Log Induksi merupakan log yang berfungsi untuk mengukur tahanan jenis 

atau resistivitas batuan. Penerapan dari log ini untuk menentukan faktor 

kandungan fluida pada suatu batuan. Prinsip kerja dari log induksi adalah 

mengukur konduktivitas batuan. Nilai yang terekam oleh log induksi secara 



24 
 

  

umum langsung dikonversi dan diplot ke dalam kurva resistivitas. Jika 

konduktivitas batuan tinggi, berarti tahanan jenis batuan tersebut rendah, dan 

sebaliknya.  

 

3.4.4 Log Lateral  

Log lateral merupakan log yang fungsi utamanya untuk mengetahui 

resistivitas batuan. Log ini digunakan jika formasi sangat resistif melebihi 200 

ohm.m dan lumpur pemboran (mud) bersifat konduktif karena log Induksi tidak 

bekerja secara optimal di atas nilai tersebut (Firdaus dan Prabantara, 2004). Nilai 

log yang menunjukkan tahanan jenis batuan yang tinggi (high resistivity) bisa 

menunjukkan adanya hidrokarbon (minyak atau gas) dalam reservoir dan nilai 

tahanan jenis batuan yang rendah (low resistivity) menunjukkan adanya air. 

 

3.4.5 Log Sonic  

Log sonic disebut juga dengan log kecepatan, merupakan log yang bekerja 

berdasarkan cepat rambat gelombang suara. Gelombang suara dipancarkan ke 

dalam suatu formasi kemudian akan dipantulkan kembali dan diterima oleh 

geophone. Waktu yang dibutuhkan gelombang suara untuk sampai ke geophone 

disebut interval transit time. Besarnya selisih waktu tersebut tergantung pada jenis 

batuan dan besarnya porositas batuan. Log sonic sering dimanfaatkan untuk 

menentukan porositas batuan, menentukan koefisien refleksi (KR), dan bersama 

log lain untuk menentukan litologi. Pada batuan yang memiliki kerapatan besar 

maka kurva log kecepatan akan bernilai lebih besar, apabila batuan memiliki 

kerapatan kecil, maka kurva log kecepatan akan bernilai kecil. 
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3.4.6 Log Neutron Porositas  

Log neutron porositas berfungsi untuk mengetahui hasil pengukuran 

kandungan hidrogen pada suatu formasi. Log neutron dinyatakan dalam fraksi 

(tanpa satuan) atau dalam persen. Alat log neutron terdiri dari sumber yang 

menembakkan partikel-partikel neutron dan dua buah detektor, detektor dekat dan 

detektor jauh. Banyaknya neutron yang ditangkap oleh detektor akan sebanding 

dengan jumlah atom hidrogen dalam formasi. Log neutron porositas dapat 

diguanakan untuk menentukan porositas primer suatu batuan. Bersama log lain 

seperti log densitas digunakan untuk menentukan litologi dan jenis kandungan 

fluida yang mengisi batuan. Perpotongan (crossover) antara log Densitas dan log 

neutron mengindikasi kandungan hidrokarbon dalam suatu formasi.  

 

3.4.7 Log Densitas  

Prinsip kerja dari log densitas ini berasal dari sebuah sumber bahan 

radioaktif yang memancarkan sinar gamma ke dalam suatu batuan, elektron–

elektron batuan akan berinteraksi sinar gamma. Pada saat sinar gamma 

menumbuk elektron, elektron akan terpental dan sinar gamma tersebut akan 

menumbuk elektron lain dan seterusnya sampai energinya habis atau terbelokkan 

menuju detektor (sebagian). Sebagian sinar gamma yang menuju detektor akan 

diubah menjadi arus listrik dan diperkuat oleh amplifier dan dapat direkam secara 

kontinyu. Kuat arus listrik yang direkam sebanding dengan intensitas sinar 

gamma yang dikirim sumber dan sebanding dengan sinar gamma yang menuju 

detektor. Sedangkan intensitas sinar gamma yang kembali ke detektor sebanding 

dengan kerapatan elektron di dalam medium. Semakin rapat matriks batuannya 
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maka semakin besar densitasnya dan semakin sedikit sinar gamma yang menuju 

detektor, karena semakin sering menumbuk sehingga cepat habis energinya 

(Sismanto, 2006). Log densitas digunakan untuk mengukur massa jenis batuan. 

Dengan log lain seperti log neutron, log ini dapat digunakan untuk mengukur 

porositas, litologi dan jenis kandungan fluida. Log densitas dapat digunakan untuk 

membedakan kandungan minyak dan gas (Harsono, 1997). 

 

3.5 Sifat Fisika Batuan 

3.5.1 Densitas 

 Densitas merupakan sifat fisis yang secara signifikan dipengaruhi oleh 

porositas. Jika distribusi densitas batuan dibawah permukaan diketahui, maka 

secara potensial informasi perlapisan dapat diketahui. Besarnya densitas batuan 

porus yang disusun oleh mineral dan fluida yang seragam dapat diperoleh dengan 

menggunakan persamaan, (Wyllie, 1956): 

   (    )                 (3.3) 

dengan, ρ
b
 adalah densitas bulk batuan,   adalah porositas batuan,    adalah 

densitas matrik batuan, dan     adalah densitas fluida. Dapat dipahami bahwa 

densitas turun lebih cepat pada reservoir yang terisi gas dibanding reservoir yang 

terisi minyak.  

Besarnya densitas batuan suatu material dipengaruhi oleh:  

(1) Jenis dan jumlah mineral serta persentasenya 

(2) Porositas batuan  
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(3) Fluida pengisi rongga 

Nilai densitas turun lebih cepat pada reservoir gas dibandingkan pada 

reservoir minyak. Karena nilai densitas sangat berpengaruh pada nilai kecepatan 

primer dan sekunder serta AI, maka nilai densitas tersebut akan berperan penting 

pada interpretasi data seismik untuk identifikasi jenis reservoir. 

 

3.5.2 Kecepatan 

Terdapat dua jenis kecepatan gelombang seismik yang berperan penting 

dalam interpretasi data seismik, yaitu kecepatan gelombang P (gelombang 

kompresi) dan gelombang S (gelombang shear). Kedua jenis gelombang ini 

memiliki karakter yang berbeda-beda, gelombang S tidak dapat merambat dalam 

medium fluida dengan arah pergerakan partikel tegak lurus terhadap arah 

penjalaran gelombang sedangkan gelombang P dapat merambat dalam medium 

fluida dengan arah pergerakan partikel searah dengan arah perambatan 

gelombangnya. Persamaan kecepatan kedua gelombang tersebut dalam parameter 

elastis dapat dituliskan dalam bentuk (Hilterman, 1997). Parameter penting lain 

dalam interpretasi seismik adalah ratio Poisson’s yang dapat digunakan untuk 

analisis litologi. Poisson’s ratio (σ) adalah parameter elastis yang dapat 

dinyatakan sebagai fungsi kecepatan gelombang P dan kecepatan gelombang S .  

 

3.5.3 Porositas 

Porositas suatu medium adalah perbandingan volume rongga-rongga pori 

terhadap volume total seluruh batuan yang dinyatakan dalam persen. Suatu batuan 

dikatakan mempunyai porositas efektif apabila bagian rongga-rongga dalam 
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batuan saling berhubungan dan biasanya lebih kecil dari rongga pori-pori total. 

Ada dua jenis porositas yang dikenal dalam teknik reservoir, yaitu porositas 

absolut dan porositas efektif. Porositas absolut adalah perbandingan antara 

volume poripori total batuan terhadap volume total batuan. Secara matematis 

dapat dituliskan sebagai persamaan berikut; 

Porositas Absolut (φ) = 
                      

                   
            (3.4) 

 

 Sedangkan porositas efektif adalah perbandingan antara volume pori-pori 

yang saling berhubungan dengan volume batuan total, yang secara matematis 

dituliskan sebagai berikut; 

Porositas Efektif (φ) = 
                            

                   
           (3.5) 

 

 Perbedaan dari kedua jenis porositas tersebut hanyalah untuk mempermudah 

dalam pengidentifikasi jenis porositas. Menurut Koesoemadinata (1978), 

penentuan kualitas baik tidaknya nilai porositas dari suatu reservoir adalah seperti 

yang terlihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Skala penentuan baik tidaknya kualitas nilai porositas batuan suatu 

reservoir, (Koesoemadinata, 1978). 

HargaPorositas (%) Skala 

0 – 5 Diabaikan (negligible) 

5 – 10 Buruk (poor) 

10 – 15 Cukup (fair) 

15 – 20 Baik (good) 

20 – 25 Sangat baik (very good) 

>25 Istimewa (excellent) 

 

Nilai porositas batuan biasanya diperoleh dari hasil perhitungan data log 

sumur, yaitu dari data log densitas, log neutron, dan log kecepatan. Secara umum 

porositas batuan akan berkurang dengan bertambahnya kedalaman batuan, karena 

semakin dalam batuan akan semakin kompak akibat efek tekanan diatasnya. Nilai 

porositas juga akan mempengaruhi kecepatan gelombang seismik. Semakin besar 

porositas batuan maka kecepatan gelombang seismik yang melewatinya akan 

semakin kecil, dan demikian pula sebaliknya.  

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi nilai porositas adalah: 

a. Butiran dan karakter geometris (susunan, bentuk, ukuran dan distribusi). 

b. Proses diagenesa dan kandungan semen. 

c. Kedalaman dan tekanan. 

Susunan porositas dan matrik dalam suatu batuan dapat ditunjukkan pada gambar  

berikut ini; 
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Gambar 3.6 Porositas dan matrik suatu batuan, (Koesoemadinata, 1978). 

 

3.6 Impedansi Akustik (IA) 

Impedansi Akustik (IA) dapat didefinisikan sebagai sifat fisis batuan yang 

nilainya dipengaruhi oleh jenis litologi, porositas, kandungan fluida, kedalaman, 

tekanan dan temperatur. Berdasarkan pengertian tersebut maka IA dapat 

digunakan sebagai indikator jenis litologi, nilai porositas, jenis hidrokarbon dan 

pemetaan litologi dari suatu zona reservoir. Secara matematis Impedansi Akustik 

dapat dirumuskan sebagai berikut; 

                                      IA = .v        (3.6) 

Dengan: 

 = Densitas (gr/cm³) 

v = Kecepatan gelombang seismik (m/s) 

Pori-pori 

 Porositas 

 Tipe fluida 

Matrik 

 Tipe 

 Ketajaman 

Matrik Batuan Pori / Fluida 
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Pemantulan gelombang seismik akan terjadi jika ada perubahan atau kontras IA 

antara lapisan yang berbatasan. Perbandingan antara energi yang dipantulkan 

dengan energi datang pada keadaan normal dapat ditulis sebagai berikut; 

2)(tan)( KRgEpantulE    (3.7) 

)()( 2112 IAIAIAIAKR    (3.8) 

)()(
1111 iiiiiiii VVVVKR  
           

(3.9) 

)()( 11 iiii IAIAIAIAKR        
 (3.10) 

dari persamaan (3.8) didapat untuk kasus lapisan tipis, maka persamaan diatas 

dapat ditulis kembali menjadi; 

   iiii KRKRIAIA  111      
 (3.11) 

Harga kontras IA dapat diperkirakan dari harga amplitudo refleksi, dimana 

semakin besar amplitudo refleksi maka semakin besar kontras IA. Impedansi 

Akustik seismik memberikan resolusi lateral yang bagus tapi dengan resolusi 

vertikal yang buruk. Sedangkan IA sumur memberikan resolusi vertikal yang 

sangat baik tetapi resolusi lateralnya buruk.  
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Pada Gambar 3.7 dapat dilihat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai 

kecepatan gelombang seismik. 

 

Gambar 3.7 Pengaruh beberapa faktor terhadap kecepatan gelombang 

seismik (Sukmono, 2002) 

 

Karakterisasi berdasarkan AI memiliki keterbatasan dalam membedakan 

antara efek litologi dan fluida. Nilai AI rendah yang disebabkan oleh kehadiran 

fluida hidrokarbon sering overlapped dengan AI rendah dari efek litologi. 

 

3.7 Teori Dasar Seismik Inversi 

 Pengertian secara lebih spesifik tentang inversi seismik dapat didefinisikan 

sebagai suatu teknik pembuatan model bawah permukaan dengan menggunakan 

data seismik sebagai input dan data sumur sebagai kontrol (Sukmono, 2000). 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa metode inversi merupakan kebalikan dari 
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pemodelan dengan metode ke depan (forward modeling) yang berhubungan 

dengan pembuatan seismogram sintetik berdasarkan model bumi membagi 

metode inversi seismik dalam dua kelompok, yaitu inversi pre-stack dan inversi 

post-stack. Inversi post-stack terdiri dari inversi rekursif (Bandlimited), inversi 

berbasis model (Model Based) dan inversi Sparse Spike. Inversi pre-stack terdiri 

atas inversi amplitudo (AVO = Amplitude Versus Offset) dan inversi waktu 

penjalaran (traveltime) atau tomografi, (Russell, 1996).  

 Metode seismik refleksi merupakan metode yang sering digunakan untuk 

mencari hidrokarbon. Kelebihan metode seismik dibanding metode yang lain 

adalah resolusi horisontalnya yang lebih baik. Refleksi seismik terjadi ketika ada 

perubahan impedansi akustik sebagai fungsi dari kecepatan dan densitas pada 

kedudukan sinar datang yang tegak lurus, yaitu ketika garis sinar mengenai bidang 

refleksi pada sudut yang tegak lurus, persamaan dasar dari koefesien refleksi 

adalah; 

      
ii

ii

iiii

iiii

Z

Z
Kr

   Z  

   Z  
    

V     V 

V      V 
      

1

1

11

11






















        (3.12) 

dimana, i  adalah densitas lapisan ke-i, Vi adalah  kecepatan lapisan ke-i, dan  Zi 

adalah Impedansi Akustik ke-i. Dengan mengetahui harga reflektifitas suatu 

media, maka dapat diperkirakan sifat fisik dari batuan bawah permukaan. Trace 

seismik dibuat dengan mengkonvolusikan wavelet sumber dengan deret koefesien 

refleksi reflektor bumi. Konvolusi merupakan operasi matematis yang 

menggabungkan dua fungsi dalam domain waktu untuk mendapatkan fungsi 

ketiga. Model satu dimensi seismik trace paling sederhana merupakan hasil 

konvolusi antara reflektivitas bumi dengan suatu fungsi sumber seismik dengan 
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tambahan komponen bising dan secara matematis dirumuskan sebagai (Russel, 

1996); 

St  =  Wt  *  rt                  (3.13) 

dengan, St  adalah seismogram seismik, Wt  adalah wavelet seismik, dan rt adalah 

reflektivitas lapisan bumi. Persamaan (2) dilakukan penyederhanaan dengan 

mengasumsi komponen bising nol. Seismogam sintetik dibuat berdasarkan 

wavelet yang digunakan pada persamaan diatas. Seismogram sintetik adalah tidak 

lain dari model respon total seismik terhadap model dari beberapa batas refleksi 

pada seksi pengendapan. Metode seismik refleksi dewasa ini masih menjadi salah 

satu metode yang paling umum digunakan untuk mengindentifikasi akumulasi 

minyak dan gas bumi. 

3.7.1 Konsep Dasar Seismik Inversi  

Ada beberapa pengertian mengenai seismik inversi. Diantaranya adalah oleh 

Menke yang mengatakan bahwa inversi merupakan integrasi teknik matematik 

dan statistik untuk memperoleh informasi yang berguna mengenai sifat fisik 

berdasarkan obsevasi terhadap sistem tersebut. Pendapat diatas masih bersifat 

umum, bukan secara langsung mendefinisikan seismik inversi. Berdasarkan uraian 

sebelumnya bahwa inversi merupakan proses yang secara langsung menentukan 

nilai impedansi dengan data trace seismik yang ada. Nilai impedansi berhubungan 

dengan koefisien refleksi lapisan bumi yaitu (Schultz, 1994); 

ii

ii

IAIA

IAIA
KR










1

1      (3.14) 
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dengan,  IA i   sama dengan .V i , dan  i  adalah lapisan ke-1, 2, 3, …….n. Inversi 

seismik merupakan suatu teknik untuk membuat model geologi bawah permukaan 

dengan menggunakan data seismik sebagai input dan data sumur sebagai kontrol. 

Pengembalian dari rekaman seismik merupakan suatu pemodelan ke depan 

(forward modeling). Dalam kasus ini input data adalah AI atau deret koefisen 

refleksi pada lapisan permukaan itu sendiri yang kemudian dimodelkan ke depan 

dalam rekaman seismik (Sukmono, 1999).  Algoritma pemodelan ke depan 

merupakan suatu proses konvolusi antara wavelet seismik terhadap deret koefisien 

refleksi pada permukaan. Dengan kata lain, inversi seismik merupakan pemodelan 

ke belakang , dimana inputnya merupakan rekaman seismik yang dimodelkan 

inversi ke dalam penampang AI. Algoritma pemodelan inversi ini pada dasarnya, 

merupakan dekonvolusi antara rekaman seismik dan gelombang seismik yang 

kemudian menghasilkan penampang seismik.  

 

Gambar 3.8 Konsep Dasar Inversi Seismik (Sukmono, 2000). 

 

Secara umum metoda seismik inversi adalah suatu proses untuk mengubah 

data seismik yang berupa kumpulan nilai-nilai amplitudo ke dalam kumpulan nilai 
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impedansi. Proses utama yang dilakukan dalam metoda ini adalah dekonvolusi 

yang mengubah dari trace seismik menjadi reflektifitas. Walaupun setiap 

perangkat lunak memiliki langkah-langkah yang berbeda, terdapat kesamaan 

proses yang penting dalam seismik inversi seperti pengikatan data sumur dengan 

data seismik, estimasi wavelet, pemodelan geologi, dan proses inversinya sendiri. 

Metoda seismik inversi terbagi menjadi dua berdasarkan proses stack data 

seismiknya, yaitu inversi pre-stack dan inversi post-stack. Inversi pre-stack dapat 

digunakan untuk melihat pengaruh fluida yang dapat memberikan efek perubahan 

amplitudo terhadap offset. Sedangkan di bawah ini akan dibahas sedikit tentang 

beberapa inversi  post-stack yaitu inversi rekursif, sparse spike, dan model based.  

 

Gambar 3.9 Tipe-tipe teknik inversi seismik, (Sukmono, 1999). 

 

3.8 Metode Seismik Inversi 

3.8.1 Inversi bandlimited 

Inversi rekursif atau disebut dengan inversi bandlimited adalah algoritma 

inversi yang mengabaikan efek wavelet seismik dan memperlakukan seolah-olah 
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trace seismik merupakan kumpulan koefisien refleksi yang telah difilter oleh 

wavelet fasa nol. Metoda ini paling awal digunakan untuk menginversi data 

seismik dengan persamaan dasar, (Russel, 1996); 
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    (3.15) 

dengan,  r adalah koefisien refleksi,   adalah densitas, V adalah kecepatan 

gelombang P, dan  Z adalah Impedansi Akustik. Mulai dari lapisan pertama, 

impedansi lapisan berikutnya ditentukan secara rekursif dan tergantung nilai 

impedansi akustik lapisan di atasnya dengan perumusan sebagai berikut  








 


i

i

iiZ
r  -  1

r    1
 *  Z  1        (3.16) 

 Keuntungan penggunaan Metoda Seismik Inversi Rekursif daintaranya 

sebagai berikut: 

a. Metoda ini menggunakan data seismik sebagai input, sehingga berdasarkan 

trace seismik dan menggunakan wavelet berfasa nol agar memberikan hasil 

yang baik. 

b. Metoda ini merupakan metoda yang sederhana dengan algoritma yang terbatas 

yang memberikan hasil berupa resolusi dengan bandwidth yang sama dengan 

data seismik. 

Permasalahan yang terjadi pada inversi rekursif adalah sebagai berikut: 

a. Kehilangan komponen frekuensi rendah (efek bandlimited). Seismik inversi 

rekursif didasarkan pada dekonvolusi klasik yang mengasumsikan reflektivitas 

random dan wavelet dengan fasa minimum atau nol, akibatnya hanya 
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dihasilkan wavelet berfrekuensi tinggi dan tidak mencakup deret koefisien 

refleksi secara lengkap. 

b. Sensitif terhadap noise akibat tanpa memperhitungkan bentuk wavelet dasar, 

sehingga dapat menghasilkan lapisan baru yang semu. 

 

3.8.2 Inversi Model Based 

Inversi Model Based mengikuti model konvolusi. Pada inversi Model Based, 

reflektivitas didefinisikan sebagai sekuen yang memberikan kecocokan yang 

paling baik pada data seismik. Dengan kata lain, kita mencari reflektivitas yang 

dikonvolusikan dengan wavelet untuk memberikan pendekatan yang terbaik 

dengan trace seismik. Inversi Model Based dikembangkan untuk memecahkan 

masalah yang muncul pada metode rekursif diantaranya yaitu pengaruh akumulasi 

noise, bad amplitude, dan bandlimited seismik data (Sukmono, 1999).  

Keuntungan penggunaan metoda inversi berbasiskan model antara lain: 

a. Metoda ini menghindari inversi secara langsung dari data seismik itu sendiri. 

b. Hasil keluaran inversi merupakan bentuk model yang dapat sesuai dengan 

data input. 

c. Nilai kesalahan terdistribusi dalam solusi dari proses inversi. 

d. Efek multipel dan adanya atenuasi dapat ditampilkan dalam model. 

Kekurangan menggunakan metoda inversi berbasis model adalah: 

a. Sifat sensitif terhadap bentuk wavelet, dimana dua wavelet berbeda dapat 

mengahasilkan trace seismik yang sama. 
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b. Sifat ketidak-unikan untuk wavelet tertentu dimana semua hasil sesuai dengan 

trace seismik pada lokasi sumur yang sama. 

 

3.8.3 Inversi Sparse–Spike 

Metoda inversi sparse-spike mengasumsikan bahwa reflektivitas suatu 

model dianggap sebagai rangkaian spike yang jarang dan tinggi ditambahkan deret 

spike kecil dan kemudian dilakukan estimasi wavelet berdasarkan asumsi model 

tersebut. Inversi sparse-spike menggunakan parameter yang sama seperti inversi 

berbasis model dengan konstrain. Input parameter tambahan pada metoda ini 

adalah menentukan jumlah maksimum spike yang akan dideteksi pada tiap trace 

seismik dan treshold pendeteksian spike. Setiap penambahan spike baru yang 

lebih kecil dari spike sebelumnya akan memodelkan trace lebih akurat lagi.  

Keuntungan penggunaan metoda Inversi Sparse-spike; 

a. Data yang digunakan dalam perhitungan, sama seperti pada proses inversi 

rekursif. 

b. Dapat menghasilkan inversi secara geologi. 

c. Informasi frekuensi rendah termasuk dalam solusi secara metematik. 

Kekurangan metoda Inversi Sparse-Spike antara lain: 

a. Hasil akhir inversi ini kurang detail. 

b. Hanya komponen “blocky” saja yang terinversikan. 

c. Secara statistik, subyek metoda inversi jenis ini digunakan untuk data yang 

mempunyai masalah noise. 

 


