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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Agar dapat memenuhi permintaan akan minyak dan gas bumi perlu adanya 

peningkatan penemuan cadangan-cadangan baru. Untuk itu diperlukan suatu 

metode yang dapat mendeteksi sifat fisik yang terdapat dibawah permukaan. 

Metode yang dapat digunakan adalah seismik refleksi. Salah satu teknik yang 

dapat digunakan pada seismik refleksi adalah inversi data seismik.  

Teknik inversi data seismik refleksi telah banyak digunakan oleh interpreter di 

industri minyak dan gas bumi sejak 20 tahun dahulu. Prinsip dari Inversi yaitu 

dengan konversi dari wiggle seismik menjadi Impedansi Akustik (AI), untuk 

mendapatkan display bawah permukaan yang lebih mudah dipahami.  

 

Karakterisasi reservoar merupakan suatu proses untuk menjabarkan  secara 

kualitatif dan kuantitatif karakter reservoar menggunakan semua data yang ada. 

Integrasi antara data log dan data seismik telah menjadi perhatian dari para 

geophysicist dan geologist. Kedua data ini memiliki kelebihan dan kelemahan 

masing-masing.  Data seismik memiliki resolusi horizontal yang baik dengan 

resolusi vertikal yang kurang baik, sementara data log memiliki resolusi vertikal 

yang sangat baik namun resolusi horizontalnya buruk. 
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Mengintegrasikan keduanya akan menghasilkan interpretasi yang lebih akurat dan 

menyeluruh.  

Karekterisasi reservoar yang meliputi delineasi, deskripsi, dan monitoring 

diperlukan untuk dapat melihat secara penuh keadaan reservoar. Karakterisasi 

reservoar yang baik merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan pengelolaan 

reservoar secara ekonomis. Untuk dapat mengkarakterisasi reservoar dengan baik, 

studi terpadu yang melibatkan data seismik dan data sumur perlu dilakukan, salah 

satunya dengan menggunakan metode seismik inversi. Seismik inversi adalah 

teknik untuk membuat model bawah permukaan bumi menggunakan data seismik 

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

 

Inversi Acoustic impedance (AI) adalah salah satu metode seismik inversi 

setelah stacking (post-stack inversion). AI adalah parameter batuan yang besarnya 

dipengaruhi oleh tipe litologi, porositas, kandungan fluida, kedalaman tekanan 

dan temperatur. Oleh karena itu AI dapat digunakan sebagai indikator litologi, 

porositas, hidrokarbon, pemetaan litologi, flow unit mapping, dan kuantifikasi 

karakter reservoar. Secara natural AI akan memberikan gambaran geologi bawah 

permukaan yang lebih detail daripada seismik konvensional, karena umumnya 

amplitudo pada konvensional seismik akan memberikan gambaran batas lapisan 

sementara AI dapat mengambarkan lapisan itu sendiri. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui karakter batuan reservoar di daerah penelitian berdasarkan 
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sebaran nilai impedansi akustik. 

2. Mengetahui struktur patahan pada layer GUY, layer BRF dan layer TAF. 

3. Mengetahui nilai impedansi akustik di layer BRF dan TAF yang diperoleh 

dari proses inversi seismik. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari metoda penelitian ini adalah: 

1. Data seismik yang digunakan merupakan data seismik 2D Post Stack 

denganjumlah 2 lintasan. 

2. Penelitian membahas mengenai aplikasi metode inversi impedansi akustik 

dalam penentuan jenis litologi dan porositas hidrokarbon di daerah 

penelitian. 

3. Data sumur yang digunakan yaitu AN1, AN2, dan AN3 yangdilengkapi 

dengan data log hasil pengukuran langsung dilapangan maupunhasil 

turunan seperti log Gamma Ray, Log Density, log Neutron Porosity 

(NPHI), log Resistivitas, log P-wave, log SP, dan log P-Impedance. 


