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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil 

5.1.1.  Geometry extraction 

Pemrosesan awal setelah dilakukan input data seismik 2D sekunder ini adalah  

Geometry extraction. Karena pada data ini memiliki informasi yang telah terdapat 

pada header. Sehingga untuk memperoleh informasi yang telah ada perlu 

dilakukan proses ekstrasi dari header ke database. Selain itu, proses ini bertujuan 

untuk memperbaharui (update) geometry, karena adanya beberapa perekaman 

yang tidak ada datanya, dan indentification header serta trace header yang salah 

dan kesalahan geometry lainnya. Setelah itu dilakukan pengurutan (sorting) pada 

Common Mid-Point (CMP) dan jarak antara titik tembak dan geophone. 

 

5.1.2.  Analisis Kecepatan (Velocity Analysis) I 

Analisis kecepatan merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam 

pengolahan data seismik, karena untuk menentukan nilai kecepatan yang tepat 

yang nantinya akan digunakan untuk menghitung kedalaman dari reflektor bawah 

permukaan dari data seismik yang direkam dalam domain waktu 
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Gambar 17. Sebelum Geometry extraction. 
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Gambar 18. Setelah Geometry extraction. 
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Gambar 19. Semblance Picking Velocity pertama (dimana dilakukan pada nilai-

nilai semblance terkuat). 

 

Multiple dapat dibedakan dari gelombang primer, karena semakin besar offset 

akan terjadi perbedaan moveout antara keduanya. Sehingga gelombang multiple 

akan terlihat lebih jelas perbedaannya pada far-offset. Selain itu, refleksi yang 

ditimbulkan oleh multiple akan membuat refleksi dari gelombang primer menjadi 

rusak atau jelek. Pada analisis kecepatan pertama ini, picking velocity dilakukan 

pada semblance-semblance terkuat, dimana biasanya mencerminkan reflektor 

utama. 
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Keberadaan multiple dapat dilihat dari hasil stacking dan spektrum kecepatan 

(semblance) pada saat melakukan analisis kecepatan, karena multiple memiliki 

nilai kecepatan yang lebih rendah dan konstan. Pada gambar 19, spektrum 

kecepatan (semblance) analisis kecepatan pertama terlihat gelombang multiple 

cukup dominan dan beberapa lebih kuat dibandingkan sinyal pada reflektor utama 

yang ditunjukkan semblance-semblance yang memiliki kecepatan yang rendah 

dan  cukup konstan dari waktu 600 ms hingga 5000 ms yaitu berkisar 2000 m/s. 

Sehingga, menutupi event dari gelombang primer. 

 

5.1.3.  Analisis Kecepatan (Velocity Analysis) II 

Pada tahap analisis kecepatan kedua ini sama seperti analisis kecepatan pertama 

sebelumnya, pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan kecepatan dan reflektor 

bawah permukaan. Akan tetapi pada tahap analisis kecepatan kedua ini memiliki 

perbedaan dalam melakukan picking velocity-nya. Jika pada analisis kecepatan 

pertama dilakukan picking velocity pada semblance-semblance terkuat yang 

biasanya mencerminkan reflektor utama. Sedangkan, pada analisis kecepatan 

kedua ini picking velocity dilakukan bukan pada semblance terkuat, namun 

dilakukan dengan melakukan picking velocity yang mengikuti trend kemiringan 

kecepatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 20. 
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Gambar 20. Semblance Picking Velocity kedua (dimana dilakukan mengikuti 

trend kemiringan kecepatan pada picking velocity pertama) 

 

Seperti yang dijelaskan pada buku Seismic Data Analysis oleh Oz. Yilmaz, untuk 

menekan gelombang multiple pada data seismik dalam tahap analisis kecepatan 

perlu dilakukan berulang dan melakukan picking velocity pada trend kemiringan 

yang ditunjukkan pada gambar 20 agar menghilangkan efek dari multiple dan 

mendapatkan kecepatan yang sebenarnya. Selain itu, untuk mempertegas event 

dari gelombang primer yang terhalang oleh adanya gelombang multiple. 
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5.1.4.  Demultiple I 

5.1.4.1. Radon Transform Parabolik I 

Pada proses pengolahan data Radon Transform parabolik pertama menggunakan 

input dari Common Mid-Point (CMP) gather yang telah dikoreksi NMO dengan 

menggunakan kecepatan (velocity) hasil dari analisis kecepatan kedua. Radon 

Transform parabolik menggunakan prinsip merubah data dari domain T-X 

kedalam domain τ-ρ, dengan sumbu ρ yang memepresentasikan residual moveout 

hasil koreksi NMO. Sinyal refleksi yang terkoreksi NMO akan datar (residual 

moveout bernilai nol), sedangkan multiple yang terkoreksi NMO oleh kecepatan 

primer akan mendekati parabola. 

 

Gambar 21. (A) Semblance sebelum dilakukan proses Radon Transform 

parabolik. (B) Semblance Setelah dilakukan proses Radon Transform parabolik I. 
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Keberadaan gelombang multiple salah satunya dapat terlihat jelas pada sepektrum 

kecepatan (semblance) pada proses analisis kecepatan. Seperti pada gambar 21, 

dapat terlihat perubahan spektrum kecepatan (semblance) untuk penekanan 

gelombang mutiple dengan menggunakan Radon Transform parabolik. Dilihat 

dari gambar 21 (A) sebelum dilakukan demultiple dengan menggunakan Radon 

Transform parabolik spektrum kecepatan (semblance) sangat mendominasi pada 

kecepatan sekitar 2000 m/s yang menunjukkan keberadaan multiple. Sedangkan 

pada gambar 21 (B) setelah dilakukan Radon Transform parabolik bentuk 

spektrum kecepatan atau semblance-nya sudah bergeser ke arah kanan atau yang 

berarti penekanan gelombang multiple dilakukan dengan baik, karena event dari 

gelombang primer sudah tidak terhalang oleh gelombang multiple sebelum 

dilakukan demultiple. 

 

Gambar 22. Stack sebelum dilakukan demultiple I. 
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Gambar 23. Stack setelah dilakukan demultiple dengan menggunakan metode 

Radon Transform I. 

 

Selain pada spektrum kecepatan (semblance), gelombang multiple juga dapat 

terlihat pada hasil stacking. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 22, sebelum 

dilakukan proses demultiple bentuk reflektornya masih terhalang oleh adanya 

multiple. Berbeda dengan hasil stacking yang ditunjukkan pada gambar 23 yang 

terlihat jelas hasil penekanan gelombang multiple, sehingga reflektor-reflektor 

utamanya dapat terlihat jauh lebih jelas dan tegas. 

 

5.1.4.2. F-K Filter I 

Pada proses demultiple dengan menggunakan metode F-K Filter sama seperti 

pada proses pengolahan data dengan menggunakan metode Radon Transform 

parabolik pertama yang menggunakan input dari Common Mid-Point (CMP) 

gather yang telah dikoreksi NMO dengan menggunakan kecepatan (velocity) hasil 

dari analisis kecepatan kedua. Akan tetapi untuk metode F-K Filter ini perlu 
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dilakukan pre-conditioning terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan bandpass 

filter. Analisa F-K filter dilakukan pada Common Mid-Point (CMP) gather yang 

terkoreksi NMO, dan untuk meloloskan energi yang diinginkan dan untuk 

menekan multiple dibentuk filter yang bisa meng-cover sinyal dari event flat. 

 

Gambar 24. Bentuk filter yang digunakan dalam proses F-K Filter. 
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Gambar 25. (A) Semblance sebelum dilakukan proses F-K Filter I. (B) 

Semblance Setelah dilakukan proses F-K Filter I. 

 

Seperti pada proses penekanan gelombang multiple dengan menggunakan metode 

Radon Transform parabolik, hasil dari proses penekanan gelombang multiple 

dengan menggunakan metode F-K Filter dapat terlihat jelas pada bentuk spektrum 

kecepatan (semblance) yang ditunjukkan pada gambar 25 (B) yang bergeser ke 

arah kanan atau dapat menekan gelombang multiple yang sebelumnya menutupi 

event gelombang primer yang terhalang gelombang multiple yang berada pada 

kisaran kecepatan 2000 m/s. 

Selain itu penekanan gelombang multiple juga dapat terlihat pada gambar 27 yaitu 

hasil stacking setelah dilakukan demultiple dengan menggunakan metode F-K 

Filter. 



55 

 

 

 

Gambar 26. Stack sebelum dilakukan demultiple I. 

 

 

Gambar 27. Stack setelah dilakukan demultiple dengan menggunakan metode  

F-K Filter. 
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5.1.5.  Analisis Kecepatan (Velocity Analysis) III 

Sebelum dilakukan demultiple kedua dengan menggunakan metode Radon 

Transform parabolik dan F-K Filter, dilakukan analisis kecepatan ketiga pada data 

seismik dengan melakukan inverse NMO dari hasil Transformasi Radon parabolik 

dan F-K Filter pertama, yang kemudian dilakukan koreksi NMO lagi 

menggunakan kecepatan (velocity) hasil dari analisis kecepatan ketiga ini. 

Tahap analisis kecepatan ketiga ini berfungsi seperti analisis kecepatan kedua 

sebelumnya, yaitu mendapatkan hasil koreksi NMO yang lebih baik dan agak 

mendapatkan nilai kecepatan yang jauh lebih baik dari analisis kecepatan 

sebelumnya. Perbedaan yang dilakukan pada analisis kecepatan ketiga ini dengan 

analisis kecepatan sebelumnya adalah pada saat picking velocity, dimana pada 

tahap ini dilakukan pada semblance yang menunjukkan keberadaan multiple yang 

ditunjukkan pada gambar 28. 
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Gambar 28. Semblance Picking Velocity ketiga (dimana dilakukan mengikuti 

pada semblance yang menunjukkan keberadaan multiple). 

 

5.1.6. Demultiple II 

5.1.6.1. Radon Transform Parabolik II 

Metode Radon Transform parabolik ini dilakukan dua kali, karena pada hasil 

Radon Transform parabolik pertama masih menunjukkan keberadaan gelombang 

multiple yang dapat dilihat dari analisis semblance pada kecepatan ketiga dan dari 

hasil stack pada Radon Transform parabolik pertama. Tahap Radon Transform 

parabolik kedua ini menggunakan input dari hasil koreksi NMO yang dilakukan 
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pada analisis kecepatan ketiga yang sebelumnya menggunakan hasil inverse NMO 

dari hasil Radon Transform Parabolik pertama. Penekanan gelombang multiple 

pada domain ini dilakukan cara multiple dinolkan (mute) dalam domain Radon 

Transform parabolik, zona mute dibuat dari hasil trial and error dan asumsi 

bahwa event dari gelombang primer dipetakan di sekitar nilai residual moveout 

=0. 

 

5.1.6.2. F-K Filter II 

Seperti demultiple kedua dengan menggunakan Radon transform parabolik kedua, 

metode F-K Filter juga menggunakan input dari koreksi NMO terbaru, yaitu dari 

analisis kecepatan ketiga. Dan pada tahap ini metode F-K Filter ini masih 

dilakukan analisis Common Mid-Point (CMP) gather yang terkoreksi NMO, dan 

untuk meloloskan energi yang diinginkan dan untuk menekan gelombang multiple 

dibentuk filter yang bisa meng-cover sinyal dari event flat. Pada metode F-K 

Filter ini tetap perlu dilakukan pre-conditioning terlebih dahulu, yaitu dengan 

menggunakan bandpass filter. Pada metode F-K Filter ini koreksi inverse NMO 

menggunakan kecepatan sebelumnya yang dipakai pada koreksi NMO yang 

bertujuan untuk mengembalikan data Common Mid-Point (CMP) gather yang 

bebas dari gelombang multiple. Kerugian dari metode F-K Filter ini adalah bahwa 

energi near-offset dari gelombang multiple dan gelombang primer tercampur pada 

domain F-K, karena data near-offset keduanya berbentuk horizontal. Sehingga, 

keduanya tidak bisa dipisahkan dari pada domain F-K. 
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Gambar 29. Stack setelah dilakukan demultiple dengan menggunakan metode 

Radon Transform parabolik kedua. 

 

 

Gambar 30. Stack setelah dilakukan demultiple dengan menggunakan metode  

F-K Filter kedua. 
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5.2 Pembahasan 

5.2.1. Pemisahan Gelombang Multiple dan Gelombang Primer. 

Gelombang multiple dapat dipisahkan dari gelombang primer karena semakin 

besar offset akan terjadi perbedaan moveout antara keduanya. Sehingga, 

gelombang multiple akan terlihat jelas berbeda pada far-offset. Dan pada spektrum 

kecepatan (semblance), gelombang multiple dapat dibedakan dari gelombang 

primer karena memiliki kecepatan yang lebih rendah dan konstan. 

  

5.2.2. Hasil Penampang Seismik dengan Menggunakan Metode Radon 

Transform parabolik dan F-K Filter. 

Setelah melakukan picking velocity pada tahap analisis kecepatan, maka 

didapatkan kecepatan yang akan kita gunakan untuk membuat stack. Dengan 

membandingkan hasil stack, kita dapat melihat perbedaan antara hasil stack 

dengan menggunakan metode Radon Transform parabolik dan F-K Filter. 

Pada Common Mid-Point (CMP) gather yang sudah dikenakan Radon Transform 

parabolik. Terlihat event multiple jauh lebih teratenuasi dibandingkan dengan 

menggunakan metode F-K Filter seperti yang di tunjukkan pada gambar 31 dan 

gambar 32 dibawah ini. Akan tetapi dengan menggunakan metode Radon 

Transform parabolik masih memiliki multiple residu. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa Radon Transform parabolik mampu menekan multiple tapi kurang baik 

dalam meng-cover daerah near-offset karena adanya refleksi dari gelombang 

primer dan gelombang multiple yang sulit dibedakan disekitar zero-offset pada 

domain T-X sehingga meninggalkan multiple residu. Kekurangan lain dari metode 

Radon Transform parabolik terlihat pada spektrum kecepatan (semblance), yaitu 

penguatan energi bukan pada event sehingga seolah-olah terjadi suatu event. 
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Gambar 31. Analisis Stack setelah dilakukan demultiple dengan menggunakan metode Radon Transform parabolik kedua. 
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Gambar 32. Analisis Stack setelah dilakukan demultiple dengan menggunakan metode F-K Filter kedua. 
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