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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Stasiun RCW1 

Pengukuran dan perekaman passive seismic pada stasiun RCW1 dilakukan selama 

24 jam dengan sampling rate 100 Hz. Dilakukan dalam 5 kali pengukuran. 

5.1.1.1 Stasiun RCW1-1 

Berikut merupakan hasil pengukuran passive seismic pada stasiun RCW1_1 : 

 

Gambar 5.1 Raw Data pengukuran pada stasiun RCW1_1 Jam 00:00 -05:00 dan 
            spektrum anomali stasiun RCW1_1, diproses menggunakan    

Software MATLAB2010. 

Power = 5.4x1010 

Power = 24.7x109 
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Pada hasil pengukuran pertama (Gambar 5.1) dapat dianalisis bahwa ada event 

yang baik pada detik ke 6600 hingga 7200. (Gambar 5.1) menghasilkan spektrum 

densitas maksimum bernilai Power spektrum = 5,4 x 1010 , nilai ini merupakan 

nilai magnitudo karena pada dasarnya mikroseismik ini bergantung pada 

magnitudo dan frekuensi. Nilai power pada magnitudo hasil pengamatan cukup 

besar pada frekuensi 5 Hz yang berarti ada cadangan hidrokarbon di dalamnya 

seperti yang disebutkan oleh (Dangel dkk, 2003). Dari hasil pengamatan 

didapatkan nilai spektrum densitas Power spektrum rata-ratanya = 24,7 x 109  

yang berarti bahwa kemunculan frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki nilai power 

spektrum sebanyak 24,7 x 109   kali. 

 

5.1.1.2 Stasiun RCW1_2 

Berikut merupakan hasil pengukuran passive seismic pada stasiun RCW1_2 : 

 

Gambar 5.2 Raw data pengukuran stasiun RCW1_2 Jam 05:00 – 10:00 dan  

Power = 7.01x1010 

Power = 28.9x109 
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          spektrum anomali stasiun RCW1_2, menggunakan Software  
          MATLAB2010 
 

Selanjutnya masih pada pengukuran RCW1 dilakukan lagi yaitu pengukuran 

RCW1_2 dengan perlakuan pengukuran yang sama. Pada hasil pengukuran kedua 

(Gambar 5.2) dapat dianalisis bahwa ada event yang baik pada detik ke 1800 

hingga 2400. Hasil dari (Gambar 5.2) ini yaitu menghasilkan spektrum densitas 

maksimum bernilai Power spektrum = 7,01 x 1010 dan nilai ini merupakan nilai 

magnitudonya karena pada dasarnya mikroseismik ini bergantung pada magnitudo 

dan frekuensi. Nilai power pada magnitudo hasil pengamatan ini juga cukup besar 

pada frekuensi 5 Hz seperti pada pengukuran RCW1_1 yang berarti ada cadangan 

hidrokarbon di dalamnya. Dari hasil pengamatan didapatkan nilai spektrum 

densitas Power spektrum rata-ratanya = 28,9 x 109 yang berarti bahwa 

kemunculan frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki nilai power spektrum sebanyak 

28,9 x 109 kali. 

 

5.1.1.3 Stasiun RCW1_3 

Pada pengukuran stasiun RCW1_3 dilakukan juga perlakuan yang sama seperti 

pada pengukuran sebelumnya. Berikut merupakan hasil pengukuran passive 

seismic pada stasiun RCW1_3 : 
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Gambar 5.3 Raw Data pengukuran pada stasiun RCW1_3 Jam 10:00 – 15:00 dan 
        diproses menggunakan Software MATLAB2010. 

 

Selanjutnya masih pada pengukuran RCW1 dilakukan lagi pengukuran RCW1_3 

dengan perlakuan pengukuran yang sama. Pada hasil pengukuran ketiga (Gambar 

5.3) dapat dianalisis bahwa ada event yang baik pada detik ke 9000 hingga 9600. 

(Gambar 5.3) spektrum densitas maksimum bernilai Power spektrum = 9,91 x 

1010 dan nilai ini merupakan nilai magnitudonya karena pada dasarnya 

mikroseismik ini bergantung pada magnitudo dan frekuensi. Nilai power pada 

magnitudo hasil pengamatan ini cukup besar pada frekuensi 5 Hz seperti pada 

pengukuran RCW1_1 yang berarti ada cadangan hidrokarbon di dalamnya. Dari 

hasil pengamatan didapatkan nilai spektrum densitas Power spektrum rata-ratanya 

= 30,8 x 109 yang berarti bahwa kemunculan frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki 

nilai power spektrum sebanyak 30,8 x 109 kali. 

Power = 9.91x1010 

Power = 30.8x109 
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5.1.1.4 Stasiun RCW1_4 

Pada pengukuran stasiun RCW1_4 dilakukan juga perlakuan yang sama seperti 

pada pengukuran sebelumnya. Berikut merupakan hasil pengukuran passive 

seismic pada stasiun RCW1_4 : 

 

Gambar 5.4 Raw Data pengukuran pada stasiun RCW1_4 Jam 15:00 – 19:00 
  dan diproses menggunakan Software MATLAB2010. 

 
 
Selanjutnya masih pada pengukuran RCW1 dilakukan lagi pengukuran RCW1_4 

dengan perlakuan pengukuran yang sama. Pada hasil pengukuran keempat 

(Gambar 5.4) dapat dianalisis bahwa ada event yang baik pada detik ke 5400 

hingga 6000. (Gambar 5.4) spektrum densitas maksimum bernilai Power 

spektrum = 5,08 x 1010 dan nilai ini merupakan nilai magnitudonya karena pada 

dasarnya mikroseismik ini bergantung pada magnitudo dan frekuensi. Nilai power 

Power = 5.08x1010 

Power = 22.8x109 
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pada magnitudo hasil pengamatan ini cukup besar pada frekuensi 5 Hz seperti 

pada pengukuran RCW1_1 yang berarti ada cadangan hidrokarbon di dalamnya. 

Dari hasil pengamatan didapatkan nilai spektrum densitas Power spektrum rata-

ratanya = 22,8 x 109 yang berarti bahwa kemunculan frekuensi 5 Hz rata-rata 

memiliki nilai power spektrum sebanyak 22,8 x 109 kali. 

 

5.1.1.5 Stasiun RCW1-5 

Berikut merupakan hasil pengukuran passive seismic pada stasiun RCW1_5 : 

 

Gambar 5.5 Raw Data pengukuran pada stasiun RCW1_5 Jam 19:00 – 00:00 dan  
                     diproses menggunakan Software MATLAB2010. 
 

Selanjutnya masih pada pengukuran RCW1 dilakukan lagi pengukuran RCW1_5 

dengan perlakuan pengukuran yang sama. Pada hasil pengukuran pertama 

Power = 11.3x1010 

Power = 33.5x109 
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(Gambar 5.5) dapat dianalisis bahwa ada event yang baik pada detik ke 8400 

hingga 9000. Hasil dari (Gambar 5.5) ini menghasilkan spektrum densitas 

maksimum bernilai Power spektrum = 11,3 x 1010 dan nilai ini merupakan nilai 

magnitudonya karena pada dasarnya mikroseismik ini bergantung pada magnitudo 

dan frekuensi. Nilai power pada magnitudo hasil pengamatan ini cukup besar pada 

frekuensi 5 Hz seperti pada pengukuran RCW1_1 yang berarti ada cadangan 

hidrokarbon di dalamnya. Dari hasil pengamatan didapatkan nilai spektrum 

densitas Power spektrum rata-ratanya = 33,5 x 109 yang berarti bahwa 

kemunculan frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki nilai power spektrum sebanyak 

33,5 x 109 kali. 

 

5.1.2 Stasiun RCW2 

Pengukuran dan perekaman passive seismic pada stasiun RCW2 dilakukan selama 

24 jam dengan sampling rate 100 Hz dan 50 Hz. Dilakukan dalam 4 kali 

pengukuran. Untuk sampling rate 50 Hz dilakukan satu kali pengukuran dan 

untuk sampling rate 100 Hz dilakukan tiga kali pengukuran. 

5.1.2.1 Stasiun RCW2_1 

Hasil pada pengukuran stasiun RCW2-1 dilakukan pengukuran dengan 

menggunakan sampling rate 50 Hz. Berikut merupakan hasil pengukuran passive 

seismic pada stasiun RCW2_1 :  
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Gambar 5.6 Raw Data pengukuran pada stasiun RCW2_1 dengan sampling rate     
                     50 Hz dan diproses menggunakan Software MATLAB2010. 
 

Pada hasil pengukuran (Gambar 5.6) dapat dianalisis bahwa ada event yang 

kurang baik  pada detik ke 3600 hingga 4200. Yang menandakan bahwa 

kemungkinan data tersebut adanya noise. Namun pada data ini noise tidak 

mempengaruhi hasil karena noise cukup sedikit sehingga masih dapat dilihat hasil 

frekuensinya. (Gambar 5.6) spektrum densitas maksimum bernilai Power 

spektrum = 0,43 x 1010 , nilai ini merupakan nilai magnitudo karena pada dasarnya 

mikroseismik ini bergantung pada magnitudo dan frekuensi. Nilai power pada 

magnitudo hasil pengamatan cukup besar pada frekuensi 5 Hz yang berarti ada 

cadangan hidrokarbon di dalamnya seperti yang disebutkan oleh (Dangel dkk, 

2003). Dari hasil pengamatan didapatkan nilai spektrum densitas Power spektrum 

Power = 0.43x1010 

Power = 1.4x109 
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rata-ratanya = 1,4 x 109  yang berarti bahwa kemunculan frekuensi 5 Hz rata-rata 

memiliki nilai power spektrum sebanyak 1,4 x 109   kali. 

 

5.1.2.2 Stasiun RCW2_2 

Hasil pada pengukuran stasiun RCW2-2 dilakukan pengukuran dengan 

menggunakan sampling rate 100 Hz. Berikut merupakan hasil pengukuran passive 

seismic pada stasiun RCW2_2 :  

 

Gambar 5.7 Raw Data pengukuran pada stasiun RCW2_2 dengan sampling rate  
    100 Hz dan diproses menggunakan Software MATLAB2010. 

 

Pada hasil pengukuran (Gambar 5.7) dapat dianalisis bahwa ada event yang 

kurang baik  pada detik ke 3600 hingga 4200 yang menandakan bahwa 

kemungkinan data tersebut adanya noise. Namun pada data ini noise tidak 

Power = 0.52x1010 

Power =1x109 
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mempengaruhi hasil karena noise cukup sedikit sehingga masih dapat dilihat hasil 

frekuensinya. (Gambar 5.7) spektrum densitas maksimum bernilai Power 

spektrum = 0,52 x 1010 , nilai ini merupakan nilai magnitudo karena pada dasarnya 

mikroseismik ini bergantung pada magnitudo dan frekuensi. Nilai power pada 

magnitudo hasil pengamatan cukup besar pada frekuensi 5 Hz yang berarti ada 

cadangan hidrokarbon di dalamnya seperti yang disebutkan oleh (Dangel dkk, 

2003). Dari hasil pengamatan didapatkan nilai spektrum densitas Power spektrum 

rata-ratanya = 1 x 109  yang berarti bahwa kemunculan frekuensi 5 Hz rata-rata 

memiliki nilai power spektrum sebanyak 1 x 109   kali.  

 

5.1.2.3 Stasiun RCW2_3 

Hasil pada pengukuran stasiun RCW2-3 dilakukan pengukuran dengan 

menggunakan sampling rate 100 Hz. Berikut merupakan hasil pengukuran passive 

seismic pada stasiun RCW2_3 :  
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Gambar 5.8 Raw Data pengukuran pada stasiun RCW2_3 dengan sampling rate 
         100 Hz dan diproses menggunakan Software MATLAB2010. 

 

Pada hasil pengukuran (Gambar 5.8) dapat dianalisis bahwa ada event yang baik  

pada detik ke 9000 hingga 9600 yang menandakan bahwa kemungkinan data 

tersebut adanya noise. (Gambar 5.8) spektrum densitas maksimum bernilai Power 

spektrum = 3,36 x 1010 , nilai ini merupakan nilai magnitudo karena pada dasarnya 

mikroseismik ini bergantung pada magnitudo dan frekuensi. Nilai power pada 

magnitudo hasil pengamatan cukup besar pada frekuensi 5 Hz yang berarti ada 

cadangan hidrokarbon di dalamnya seperti yang disebutkan oleh (Dangel dkk, 

2003). Dari hasil pengamatan didapatkan nilai spektrum densitas Power spektrum 

rata-ratanya = 4,6 x 109  yang berarti kemunculan frekuensi 5 Hz rata-rata 

memiliki nilai power spektrum sebanyak 4,6 x 109   kali. 

Power = 3.36x1010 

Power = 4.6x109 
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5.1.2.4 Stasiun RCW2_4 

Hasil pada pengukuran stasiun RCW2_4 dilakukan pengukuran dengan 

menggunakan sampling rate 100 Hz. Berikut merupakan hasil pengukuran passive 

seismic pada stasiun RCW2_4 :  

 

Gambar 5.9 Raw Data pengukuran pada stasiun RCW2_4 dengan sampling rate  
         100Hz dan diproses menggunakan Software MATLAB2010. 

 

Pada hasil pengukuran (Gambar 5.9) dapat dianalisis bahwa ada event yang baik 

pada detik ke 9600 hingga 10200. (Gambar 5.9) spektrum densitas maksimum 

bernilai Power spektrum = 3,36 x 1010 , nilai ini merupakan nilai magnitudo 

karena pada dasarnya mikroseismik ini bergantung pada magnitudo dan frekuensi. 

Nilai power pada magnitudo hasil pengamatan cukup besar pada frekuensi 5 Hz 

Power = 3.36x1010 

Power = 2.77x109 
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yang berarti ada cadangan hidrokarbon di dalamnya seperti yang disebutkan oleh 

(Dangel dkk, 2003). Dari hasil pengamatan didapatkan nilai spektrum densitas 

Power spektrum rata-ratanya = 2,77 x 109  yang berarti bahwa kemunculan 

frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki nilai power spektrum sebanyak 2,77 x 109   kali. 

 

5.1.3 Stasiun RCW3 

Pengukuran dan perekaman passive seismic pada stasiun RCW3 dilakukan selama 

3 jam dengan sampling rate 100 Hz. Berikut merupakan hasil pengukuran stasiun 

RCW3 : 

 

Gambar 5.10  Raw Data pengukuran pada stasiun RCW3 dengan sampling rate 
100 Hz dan Spektrum Anomali stasiun RCW3, diproses 
menggunakan Software MATLAB2010. 

Power = 4x1010 

Power = 2.3x109 
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Pada hasil pengukuran (Gambar 5.10) dapat dianalisis bahwa ada event yang 

kurang baik pada detik ke 6600 hingga 7200. Kurang baiknya data dipengaruhi 

oleh noise yang mengakibatkan data menjadi kurang baik. (Gambar 5.10) 

spektrum densitas maksimum bernilai Power spektrum = 4 x 1010 , nilai ini 

merupakan nilai magnitudo karena pada dasarnya mikroseismik ini bergantung 

pada magnitudo dan frekuensi. Nilai power pada magnitudo hasil pengamatan 

cukup besar pada frekuensi 5 Hz yang berarti ada cadangan hidrokarbon di 

dalamnya seperti yang disebutkan oleh (Dangel dkk, 2003). Dari hasil 

pengamatan didapatkan nilai spektrum densitas Power spektrum rata-ratanya = 

2,3 x 109  yang berarti bahwa kemunculan frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki nilai 

power spektrum sebanyak 2,3 x 109 kali. 

 

5.1.4 Stasiun RCW4 

Pengukuran passive seismic pada stasiun RCW4 dilakukan selama 3 jam dengan 

sampling rate 100 Hz. Berikut merupakan hasil pengukuran pada stasiun RCW4 : 
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Gambar 5.11 Raw Data pengukuran pada stasiun RCW4 dengan sampling rate 
100 Hz dan Spektrum Anomali stasiun RCW4, diproses 
menggunakan Software MATLAB2010. 

 

Pada hasil pengukuran (Gambar 5.11) dapat dianalisis bahwa ada event yang 

kurang baik pada detik ke 7800 hingga 8400. (Gambar 5.11) spektrum densitas 

maksimum bernilai Power spektrum = 0,57 x 1010 , nilai ini merupakan nilai 

magnitudo karena pada dasarnya mikroseismik ini bergantung pada magnitudo 

dan frekuensi. Nilai power pada magnitudo hasil pengamatan kecil pada frekuensi 

5 Hz yang berarti cadangan hidrokarbon di dalamnya juga kecil. Dari hasil 

pengamatan didapatkan nilai spektrum densitas Power spektrum rata-ratanya = 

Power = 3.53x109 

Power = 0.57x1010 
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3,53 x 109  yang berarti bahwa kemunculan frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki nilai 

power spektruma sebanyak 3,53 x 109   kali. 

 

5.1.5 Stasiun RCW5 

Pengukuran passive seismic pada stasiun RCW5 dilakukan selama 3 jam dengan 

sampling rate 100 Hz. Berikut merupakan hasil pengukuran stasiun RCW5 : 

 

 

Gambar 5.12  Raw Data pengukuran pada stasiun RCW5 dengan sampling rate 
100 Hz dan Spektrum Anomali stasiun RCW5, diproses 
menggunakan Software MATLAB2010. 

 

Pada hasil pengukuran (Gambar 5.12) dapat dianalisis bahwa ada event yang 

kurang baik pada detik ke 600 hingga 1200. Hasil dari (Gambar 5.12) 

Power = 1.6x1010 

Power = 1.58x109 
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menghasilkan spektrum densitas maksimum bernilai Power spektrum = 1,6 x 1010 

, nilai ini merupakan nilai magnitudo karena pada dasarnya mikroseismik ini 

bergantung pada magnitudo dan frekuensi. Nilai power pada magnitudo hasil 

pengamatan kecil pada frekuensi 5 Hz yang berarti cadangan hidrokarbon di 

dalamnya juga kecil. Dari hasil pengamatan didapatkan nilai spektrum densitas 

Power spektrum rata-ratanya = 1,58 x 109  yang berarti bahwa kemunculan 

frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki nilai power spektrum sebanyak 1,58 x 109   kali. 

 

5.1.6 Stasiun RCW6 

Pengukuran passive seismic pada stasiun RCW6 dilakukan selama 3 jam dengan 

sampling rate 100 Hz. Berikut merupakan hasil pengukuran pada stasiun RCW6 : 

 

Power = 1.65x1010 

Power = 1.35x109 
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Gambar 5.13 Raw Data pengukuran pada stasiun RCW6 dengan sampling rate 
100 Hz dan Spektrum Anomali stasiun RCW6, diproses 
menggunakan Software MATLAB2010. 

 

Pada hasil pengukuran (Gambar 5.13) dapat dianalisis bahwa ada event yang 

kurang baik pada detik ke 1800 hingga 2400. (Gambar 5.13) spektrum densitas 

maksimum bernilai Power spektrum = 1,65 x 1010 , nilai ini merupakan nilai 

magnitudo karena pada dasarnya mikroseismik ini bergantung pada magnitudo 

dan frekuensi. Nilai power pada magnitudo hasil pengamatan kecil pada frekuensi 

5 Hz yang berarti cadangan hidrokarbon di dalamnya juga kecil. Dari hasil 

pengamatan didapatkan nilai spektrum densitas Power spektrum rata-ratanya = 

1,35 x 109  yang berarti bahwa kemunculan frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki nilai 

power spektrum sebanyak 1,38 x 109   kali. 

 

5.1.7 Stasiun RCW7 

Pengukuran passive seismic pada stasiun RCW7 dilakukan selama 3 jam dengan 

sampling rate 100 Hz. Berikut merupakan hasil pengukuran pada stasiun RCW7 : 
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Gambar 5.14  Raw Data pengukuran pada stasiun RCW7 dengan sampling rate 
100 Hz dan Spektrum Anomali stasiun RCW7, diproses 
menggunakan Software MATLAB2010. 

 

Pada hasil pengukuran (Gambar 5.14) dapat dianalisis bahwa ada event yang 

kurang baik pada detik ke 7800 hingga 8400. Hasil dari (Gambar 5.14) 

menghasilkan spektrum densitas maksimum bernilai Power spektrum = 1,87 x 

1010 , nilai ini merupakan nilai magnitudo karena pada dasarnya mikroseismik ini 

bergantung pada magnitudo dan frekuensi. Nilai power pada magnitudo hasil 

pengamatan kecil pada frekuensi 5 Hz yang berarti cadangan hidrokarbon di 

dalamnya juga kecil. Dari hasil pengamatan didapatkan nilai spektrum densitas 

Power = 1.23x109 

Power = 1.87x1010 
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Power spektrum rata-ratanya = 1,23 x 109  yang berarti bahwa kemunculan 

frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki nilai power spektrum sebanyak 1,23 x 109   kali. 

 

5.1.8 Stasiun RCW8 

Pengukuran passive seismic pada stasiun RCW8 dilakukan selama 3 jam dengan 

sampling rate 100 Hz. Berikut merupakan hasil pengukuran pada stasiun RCW8 : 

 

Gambar 5.15 Raw Data pengukuran pada stasiun RCW8 dengan sampling rate 
100 Hz dan Spektrum Anomali stasiun RCW8, diproses 
menggunakan Software MATLAB2010 

 

Pada hasil pengukuran (Gambar 5.15) dapat dianalisis bahwa ada event yang baik 

pada detik ke 9600 hingga 10200. (Gambar 5.15) spektrum densitas maksimum 

Power = 1.6x1010 

Power = 1.67x1010 

Power = 2.76x109 
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bernilai Power spektrum = 1,6 x 1010 , nilai ini merupakan nilai magnitudo karena 

pada dasarnya mikroseismik ini bergantung pada magnitudo dan frekuensi. Nilai 

power pada magnitudo hasil pengamatan cukup besar pada frekuensi 5 Hz yang 

berarti cadangan hidrokarbon yang ada juga cukup besar. Dari hasil pengamatan 

didapatkan nilai spektrum densitas Power spektrum rata-ratanya = 2,76 x 109  

yang berarti bahwa kemunculan frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki nilai power 

spektrum sebanyak 2,76 x 109   kali. 

 

5.1.9 Stasiun RCW9 

Pengukuran passive seismic pada stasiun RCW9 dilakukan selama 3 jam dengan 

sampling rate 100 Hz. Berikut merupakan hasil pengukuran pada stasiun RCW9 : 

 

Power = 15.6x1010 

Power =54.9x109 
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Gambar 5.16  Raw Data pengukuran pada stasiun RCW9 dengan sampling rate 
100 Hz dan Spektrum Anomali stasiun RCW9, diproses 
menggunakan Software MATLAB2010. 

 

Pada hasil pengukuran (Gambar 5.16) dapat dianalisis bahwa ada event yang baik 

pada detik ke 3600 hingga 4200. Hasil dari (Gambar 5.16) menghasilkan 

spektrum densitas maksimum bernilai Power spektrum = 15,6 x 1010 , nilai ini 

merupakan nilai magnitudo karena pada dasarnya mikroseismik ini bergantung 

pada magnitudo dan frekuensi. Nilai power pada magnitudo hasil pengamatan 

cukup besar pada frekuensi 5 Hz yang berarti cadangan hidrokarbon yang ada 

juga cukup besar. Dari hasil pengamatan didapatkan nilai spektrum densitas 

Power spektrum rata-ratanya = 54,9 x 109  yang berarti bahwa kemunculan 

frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki nilai power spektrum sebanyak 54,09 x 109   

kali. 

 

5.1.10 Stasiun RCW10 

Pengukuran passive seismic pada stasiun RCW10 dilakukan selama 3 jam dengan 

sampling rate 100 Hz. Berikut merupakan hasil pengukuran stasiun RCW10 : 
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Gambar 5.17  Raw Data pengukuran pada stasiun RCW10 dengan sampling rate 
100 Hz dan Spektrum Anomali stasiun RCW10, diproses 
menggunakan Software MATLAB2010. 

 

Pada hasil pengukuran (Gambar 5.17) dapat dianalisis bahwa ada event yang baik 

pada detik ke 4200 hingga 4800. Hasil dari (Gambar 5.17) menghasilkan 

spektrum densitas maksimum bernilai Power spektrum = 35,15 x 1010 , nilai ini 

merupakan nilai magnitudo karena pada dasarnya mikroseismik ini bergantung 

pada magnitudo dan frekuensi. Nilai power pada magnitudo hasil pengamatan 

cukup besar pada frekuensi 5 Hz yang berarti cadangan hidrokarbon yang ada 

juga cukup besar. Dari hasil pengamatan didapatkan nilai spektrum densitas 

Power spektrum rata-ratanya = 190,1 x 109  yang berarti bahwa kemunculan 

Power =35.15x1010 

Power =190.1x109 
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frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki nilai power spektrum sebanyak 190,1 x 109   

kali. 

 

5.1.11 Stasiun RCW11 

Pengukuran passive seismic pada stasiun RCW11 dilakukan selama 3 jam dengan 

sampling rate 100 Hz. Berikut merupakan hasil pengukuran pada stasiun RCW11: 

 

Gambar 5.18  Raw Data pengukuran pada stasiun RCW11 dengan sampling rate 
100 Hz dan Spektrum Anomali stasiun RCW11, diproses 
menggunakan Software MATLAB2010. 

 

Pada hasil pengukuran (Gambar 5.18) dapat dianalisis bahwa ada event yang baik 

pada detik ke 6000 hingga 6600. Hasil dari (Gambar 5.18) menghasilkan 

Power =100.4x1010 

Power =512.7x109 
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spektrum densitas maksimum bernilai Power spektrum = 100,4 x 1010 , nilai ini 

merupakan nilai magnitudo karena pada dasarnya mikroseismik ini bergantung 

pada magnitudo dan frekuensi. Nilai power pada magnitudo hasil pengamatan 

cukup besar pada frekuensi 5 Hz yang berarti cadangan hidrokarbon yang ada 

juga cukup besar. Dari hasil pengamatan didapatkan nilai spektrum densitas 

Power spektrum rata-ratanya = 512,7 x 109  yang berarti bahwa kemunculan 

frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki nilai power spektrum sebanyak 512,7 x 109   

kali. 

 

5.1.12 Sumur LCY-1 

Pengukuran pasisve seismic pada sumur LCY–1 dilakukan selama 3 jam dengan 

sampling rate 100 Hz. Berikut merupakan hasil pengukuran pada sumur LCY-1 : 
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Gambar 5.19  Raw Data pengukuran pada Sumur LCY1 dengan sampling rate 
100 Hz dan Spektrum Anomali Sumur LCY1, diproses 
menggunakan Software MATLAB2010. 

 

Pada hasil pengukuran (Gambar 5.19) dapat dianalisis bahwa ada event yang baik 

pada detik ke 1200 hingga 1800. Hasil dari (Gambar 5.19) menghasilkan 

spektrum densitas maksimum bernilai Power spektrum = 1,9 x 1010 , nilai ini 

merupakan nilai magnitudo karena pada dasarnya mikroseismik ini bergantung 

pada magnitudo dan frekuensi. Nilai power pada magnitudo hasil pengamatan 

cukup besar pada frekuensi 5 Hz yang berarti cadangan hidrokarbon yang ada 

juga cukup besar. Dari hasil pengamatan didapatkan nilai spektrum densitas 

Power spektrum rata-ratanya = 1,11 x 109  yang berarti bahwa kemunculan 

Power =1.9x1010 

Power =1.11x109 
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frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki nilai power rata-ratanya sebanyak 1,11 x 109   

kali. 

 

5.1.13 Sumur LCY_2 

Pengukuran passive seismic pada sumur LCY_2 dilakukan selama 3 jam dengan 

sampling rate 100 Hz.  

 

Gambar 5.20  Raw Data pengukuran pada Sumur LCY_2 dengan sampling rate 
100 Hz dan Spektrum Anomali Sumur LCY_2, diproses 
menggunakan Software MATLAB2010. 

 

Pada hasil pengukuran (Gambar 5.20) dapat dianalisis bahwa ada event yang baik 

pada detik ke 3600 hingga 4200. (Gambar 5.20) spektrum densitas maksimum 

Power =2x1010 

Power =1.12x109 
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bernilai Power spektrum = 2 x 1010 , nilai ini merupakan nilai magnitudo karena 

pada dasarnya mikroseismik ini bergantung pada magnitudo dan frekuensi. Nilai 

power pada magnitudo hasil pengamatan cukup besar pada frekuensi 5 Hz yang 

berarti cadangan hidrokarbon yang ada juga cukup besar. Dari hasil pengamatan 

didapatkan nilai spektrum densitas Power spektrum rata-ratanya = 1,12 x 109  

yang berarti bahwa kemunculan frekuensi 5 Hz rata-rata memiliki nilai power 

spektrum sebanyak 1,12 x 109   kali. 

 

5.2  Analisis Dan Interpretasi Data 

5.2.1  Perbandingan Sampling Rate Perekaman Data  

Untuk mengetahui pengaruh sampling rate pada saat perekaman data passive 

seismic, pada penelitian ini telah dilakukan pengukuran atau perekaman passive 

seismic pada stasiun RCW2 dengan sampling rate 50 Hz dan 100 Hz selama 24 

jam. Hasil rekaman data passive seismic dengan sampling rate 50 Hz dan 100 Hz 

masing-masing ditunjukkan pada Gambar 5.21, Gambar 5.22 dan Gambar 

5.23. 
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Gambar 5.21 Rekaman Passive Seismic dengan sampling rate 50 Hz dan 100 Hz 

 

 

Gambar 5.22 Raw Data Rekaman Passive Seismic dengan sampling rate 50 Hz  
dan Kandungan Frekuensinya 
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Gambar 5.23 Raw Data Rekaman Passive Seismic dengan sampling rate 100 Hz  
dan Kandungan Frekuensinya 

 

5.3 Analisa Spektrum Anomali  

5.3.1 Analisa Spektrum Anomali pada Sumur LCY-1 dan LCY-2 

Analisis spektrum anomali pada frekuensi 2-6 Hz ini dilakukan untuk mengetahui 

keberadaan hidrokarbon pada tiap-tiap stasiun pengukuran passive seismic. 

Karena masing-masing daerah prospek hidrokarbon mempunyai respon amplitude 

spektrum anomali yang berbeda maka diperlukan data acuan spektrum anomali 

dan jumlah hidrokarbon yang ada di bawahnya, maka diperlukan adanya 

pengukuran passive seismic pada sumur yang telah diketahui kandungan 

hidrokarbonnya. Pada penelitian ini sebagai pembanding atau acuan telah 

dilakukan pengukuran atau perekaman passive seismic pada dua buah sumur 

eksplorasi yang ada di area South West Bukit Barisan Sijunjung yaitu sumur LCY-

1 dan LCY-2. Hasil spektrum anomali sumur LCY-1 dan LCY-2 ditunjukkan 

pada Gambar 5.24.  
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Pada Gambar 5.24 tampak bahwa spektrum anomali pada frekuensi 2 Hz – 6 Hz 

pada sumur LCY-1 mempunyai amplitude atau energi yang lebih kecil 

dibandingkan pada sumur LCY-2. Hal ini mengindikasikan bahwa kandungan 

hidrokarbon (HC) sumur LCY-1 lebih kecil dibandingkan sumur LCY-2.  

 

Gambar 5.24 Spektrum anomali sumur LCY-1 dan LCY-2 

 

5.3.2 Spektrum Anomali Pada Stasiun RCW 

Nilai Spektrum anomali maksimum dan nilai spektrum anomali rata-rata pada 

frekuensi 2 Hz – 6 Hz untuk stasiun pengukuran atau perekaman passive seismic 

ditunjukkan pada Tabel 5.1, sedangkan peta dan spektrum anomali maksimum 

serta peta dan spektrum anomali rata-rata ditunjukkan pada Gambar 5.25, 

Gambar 5.26, Gambar 5.27 dan Gambar 5.28. 

 

 

Power =2x1010 

Power =1.12x109 

Power =1.9x1010 

Power =1.11x109 
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No Percobaan UTM-
X UTM-Y 

Spektral 
Density 

Maksimum 

Spektral 
Density 

Rata-rata 
1 RCW1 xxx235 xxx4280 7,75x1010 28,2x109 
2 RCW2 xxx669 xxx0066 2,41x1010 2,1x109 
3 RCW3 xxx098 xxx0760 4x1010 1,8x109 
4 RCW4 xxx720 xxx9911 0,57x1010 3,5x109 
5 RCW5 xxx549 xxx0538 1,6x1010 1,5x109 
6 RCW7 xxx986 xxx5091 1,87x1010 1,2x109 
7 RCW8 xxx580 xxx4288 1,6x1010 2,7x109 
8 RCW9 xxx374 xxx2797 15,6x1010 54,9x109 
9 RCW10 xxx996 xxx1968 35x1010 190,1x109 

10 RCW11 xxx612 xxx1101 104x1010 512,7x109 
11 RCW6 xxx331 xxx9071 1,6x1010 1,35x109 
12 LCY-1 xxx791 xxx9911 1,9x1010 11,2x109 
13 LCY-2 xxx006 xxx4743 2x1010 1,2x109 

Tabel 5.1  Spektrum anomali maksimum dan nilai spektrum anomali rata-rata 
pada frekuensi 2 Hz – 6 Hz 

 

 

Gambar 5.25 Peta Spektrum anomali maksimum pada frekuensi 2 – 6 Hz 
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Gambar 5.25 merupakan peta spektrum anomali maksimum pada daerah 

penelitian, nilai anomalinya yaitu nilai spektrum densitas maksimum yang ada 

pada hasil pengamatan. Dapat dikatakan bahwa untuk wilayah atau kedalaman, 

semakin ke bawah atau semakin ke Selatan wilayahnya makin dangkal yang dapat 

ditunjukkan oleh warna merah. 

 

Gambar 5.26 Histogram Spektrum anomali maksimum pada frekuensi 2 - 6 Hz 

 

Gambar 5.26 merupakan histogram nilai spektrum anomali maksimum dari hasil 

densitas maksimum pada daerah penelitian dengan frekuensi 2-6 Hz. Dapat dilihat 

pada gambar, nilai maksimum terdapat pada stasiun RCW11 dengan densitas 

sebanyak 104x1010  kali. 
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Gambar 5.27 Peta Spektrum anomali rata-rata pada frekuensi 2 – 6 Hz 

 

Gambar 5.27 merupakan peta spektrum anomali maksimum pada daerah 

penelitian, nilai anomalinya yaitu nilai spektrum densitas maksimum yang ada 

pada hasil pengamatan. Dapat dikatakan bahwa untuk wilayah atau kedalaman, 

semakin ke bawah atau semakin ke Selatan wilayahnya makin dangkal yang dapat 

ditunjukkan oleh warna merah. 
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Gambar 5.29 Histogram Spektrum anomali Rata-rata pada frekuensi 2 – 6 Hz 

 

Gambar 5.29 merupakan histogram nilai spektrum anomali maksimum dari hasil 

densitas maksimum pada daerah penelitian dengan frekuensi 2-6 Hz. Dapat dilihat 

pada gambar, nilai maksimum terdapat pada stasiun RCW11 dengan densitas 

sebanyak 104x1010  kali. 
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Gambar 5.30 Peta magnitudo spektrum microseismik frekuensi 2 – 6 Hz 

 

Gambar 5.30 merupakan peta magnitudo spektrum densitas pada masing-masing 

stasiun penelitian dengan simbol panah merah merupakan nilai jari-jari dari 

magnitudonya. 

 

 

Peta Magnitude Spektrum Mikroseismik 
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5.4 Hubungan Spektrum Anomali dan Geologi daerah Sijunjung 

Spektrum anomali mikroseismik hasil penelitian menunjukkan kencenderungan 

kecil di bagian NW dan semakin besar ke arah SE. Spektrum anomali 

mikroseismik maksimum terletak di daerah anticline Kutotuo. Pola ini 

mendukung struktur petroleum system yang ada di daerah tersebut (Gambar 5.31). 

Hidrokarbon bermigrasi dari utara ke selatan mengisi struktur-struktur anticline 

yang ada di daerah tersebut mulai dari Sinamar Anticline dan Kototuo Anticline 

sedangkan Palangki Anticline belum diketahui apakah hidrokarbon bermigrasi 

sampai di daerah ini atau tidak karena pengukuran belum sampai daerah ini. 

 

Gambar 5.31  Spektrum anomali mikroseismik frekuensi 2 – 6 Hz dan   
           hubungannya dengan geologi daerah penelitian yang telah dimodifikasi 

(Sarkowi dkk, 2010) 
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Pada Gambar 5.31 merupakan gambar geologi daerah penelitian yang 

dikorelasikan dengan magnitudo spektrum mikroseismik. Pada daerah penilitian 

dapat dikatakan bahwa hasil densitas frekuensi semakin besar mengarah ke arah 

SE. Kemungkinan cadangan lebih besar di daerah SE atau bagian Selatan, yang 

dapat dilihat pada arah migrasi yang menunjukkan arah kematangan dan migrasi 

mengarah ke Selatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa cadangan reservoar 

kencenderungan kecil di bagian NW dan semakin besar ke arah SE (Sarkowi dkk, 

2010). 


