
 

 

 

 

 
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dalam eksplorasi hidrokarbon, para ahli geofisika menggunakan metode seismik 

untuk mendapatkan informasi bawah permukaan, sehingga bisa memprediksi 

jebakan-jebakan struktur atau straigrafi dari reservoir hidrokarbon yang dianggap 

prospek. Metode seismik ini memanfaatkan perambatan, pembiasan, pemantulan 

gelombang yang menjalar di bawah permukaan bumi. Penggambaran bawah 

permukaan bumi tersebut tergantung dari teknik yang digunakan dalam 

pengolahan data seismik (seismic data processing). Pengolahan data seismik ini 

adalah langkah yang sangat penting, karena akan digunakan hasilnya untuk 

menginterpretasi data seismik.  

 

Dalam pengolahan data seismik, teknik yang cocok sangat penting untuk 

meningkatkan rasio signal-to-noise. Gelombang multiple masih menjadi 

permasalahan serius dalam pengolahan data seismik, karena sulit dibedakan dari 

gelombang utama dan sering sekali energi utama tidak fokus dengan masih 

adanya energi multiple. Radon transform dan F-K filter merupakan teknik yang 

sering dilakukan untuk mengatenuasi berbagai noise termasuk untuk menekan 

multiple. (Bancroft, 2004). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tugas akhir ini penulis melakukan 

penelitian mengenai penekanan gelombang multiple pada data seismik dengan 

membandingkan antara metode F-K Filter dengan Radon Transform. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penyusunan penelitian tugas akhir ini adalah : 

1.  Penekanan gelombang multiple pada data seismik 2D 

2. Membandingkan metode F-K filter dengan Radon transform terhadap penekanan 

gelombang multiple pada data seismik 2D.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatas permasalahan pada tugas akhir ini antara lain pada aspek :  

1. Data yang digunakan merupakan data sekunder 2D di daerah “DSCR” 

2. Penekanan gelombang multiple pada data seismik 2D dengan menggunakan 

metode F-K filter dan Radon transform. 

3. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak VISTA 2D-3D seismic processing 

v.10. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Dapat menunjukkan bahwa penentuan teknik atenuasi noise khususnya 

multiple yang tepat dapat menghasilkan citra seismik bawah permukaan yang 

jauh lebih baik dengan menerapkan F-K Filter dan Radon Transform.  

2. Mendapatkan citra struktur seismik bawah permukaan yang mendekati 

sebenarnya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menunjang khasanah keilmuan 

dalam menghasilkan data dari berbagai metode pengolahan data geofisika 

yang ada. 

 


