
                                                                    

 
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan masyarakat dunia yang pesat menyebabkan kebutuhan akan energi 

juga ikut meningkat, terutama energi minyak dan gas bumi. Berbagai usaha 

dilakukan manusia untuk memenuhinya, salah satunya dengan kegiatan eksplorasi 

di daerah yang prospek hidrokarbon. Dalam tahap ini, peranan metode geofisika 

terutama metode seismik sangat penting karena dapat menggambarkan kondisi 

bawah permukaan bumi. Namun, metode seismik tidak selalu dapat memberikan 

pencitraan yang mendekati keadaan sebenarnya. Para geofisikawan seringkali 

dihadapkan dengan struktur yang sangat kompleks sehingga menjadi tantangan 

dalam pengolahan dan interpretasi data seismik. Optimalisasi dan peningkatan 

kualitas data menjadi target utama dengan menggunakan ide dan metode baru, 

agar didapatkan informasi geologi bawah permukaan bumi yang lebih akurat. 

Salah satu metode baru tersebut adalah Cadzow filtering.  

 

James Cadzow (1988) mencetuskan ide untuk membuat deret satu dimensi dari 

tras seismik yang memiliki nilai di sepanjang sayatan frekuensi konstan (constant 

frequency slice), ke dalam suatu matriks Hankel yang dikenal sebagai metode 

Cadzow filtering. Kemudian, Trickett (2002, 2008) mengembangkan matriks 

Hankel lain dari matriks Hankel awal sehingga Cadzow filtering dapat juga 



2 
 

 

diterapkan pada penampang seismik dua dan tiga dimensi. Dalam beberapa kasus, 

Cadzow filtering dapat memberikan peningkatan rasio S/N (signal to noise) yang 

signifikan dengan menggunakan rank parameter. Semakin kompleks strukturnya, 

maka semakin besar rank parameter yang digunakan. 

 

Pada penelitian ini, daerah pengendapan hidrokarbon diperkirakan berupa 

channel, yakni daerah sedimentasi yang membentuk struktur seperti saluran. 

Cadzow filtering diterapkan untuk memperjelas keberadaan channel tersebut. 

Kemudian, dilakukan karakterisasi dengan menggunakan metode inversi 

impedansi akustik serta atribut seismik. Seiring dengan perkembangan zaman, 

banyak atribut seismik baru ditemukan sehingga sangat membantu dalam tahap 

interpretasi. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Meningkatkan kualitas data pre stack time migration menggunakan Cadzow 

filtering. 

2. Mengidentifikasi zona endapan channel setelah diterapkan Cadzow filtering. 

3. Melakukan karakterisasi terutama memperkirakan nilai porositas di zona 

endapan channel tersebut. 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu data yang digunakan berupa tiga 

dimensi gather seismik pre stack time migration dengan asumsi telah dilakukan 

koreksi normal move out oleh peneliti sebelumnya dan dianggap benar. Penelitian 

ini lebih menitikberatkan pada identifikasi endapan channel dengan data yang 

telah diterapkan Cadzow filtering lalu dilakukan karakterisasi.   

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa Cadzow filtering 

sebagai salah satu metode pengembangan dalam meningkatkan kualitas data 

seismik.  

 

 


