
BAB IV. 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

4.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di PT. Patra Nusa Data dengan studi kasus pada 

lapangan “TA” yang berada di Cepu, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan 

selama 2 (dua) bulan terhitung sejak 12 Januari 2015 hingga 31 Maret 2015. 

Pengolahan data dan interpretasi hasil penelitian sepenuhnya dilakukan selama di 

PT.Patra Nusa Data dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian. 

 

Tabel 2.  Jadwal pelaksanaan penelitian di Patra Nusa Data 

 

 

4.2.  Alat dan Bahan Penelitian 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seperangkat komputer yang telah 

dilengkapi dengan perangkat lunak Hampson Russell Software (HRS). 
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Sedangkan data utama yang digunakan adalah Data Sesimik 2D dan Data Sumur. 

Dimana Data Seismik 2D yang digunakan berupa data (*.segy) dan Data Sumur 

yang digunakan sebagai kontrol dalam penentuan batass geologi bawah 

permukaan berupa data (*.las) yang berjumlah 2 sumur yang memiliki informasi 

data well marker, gamma ray, P-wave, density, resistivity, checkshot, dan neutron 

porosity,  

 

4.3.  Diagram Alir 

 

Langkah- langkah kerja yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi persiapan 

data, pengikatan data sumur (well seismic tie), penelusuran horizon, pembuatan 

model inversi untuk kemudian dilakukan interpretasi, yang dapat dilihat pada 

diagram alir (Gambar 10.). 
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Gambar 10. Diagram Alir Penelitian 
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4.4.  Data Penelitian 

 

 4.4.1. Data Seismik  

Data seismik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seismik 2 

dimensi (2D) Post Stack Time Migration, berbentuk non-preserve (data 

yang sudah dilakukan processing dan pemfilteran). Data seismik ini 

memiliki interval sampling rate 4 ms dengan fasa nol dalam format SEG-

Y, yang selanjutnya dipakai untuk inversi impedansi akustik. 

 

 
Gambar 11. Seismik section line A 
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Gambar 12. Seismik section line B 

 

4.4.2. Data Sumur 

Data sumur pada lapangan “TA” hanya 2 sumur yang digunakan , sumur 

ADE-1di line A dan TIWI-2 di line B (Tabel 2.). Pada masing- masing 

sumurnya dilengkapi dengan data log, seperti: log sonik, log densitas, log 

gamma ray dan log neutron porosity. Log sonik dan densitas digunakan untuk 

pengikatan sumur dengan seismik menghasilkan tras seismik sintetik, 

sedangkan log lainnya digunakan untuk mendukung interpretasi dan 

pemodelan. Masing-masing data sumur ini (sonik, densitas, NPHI dan IA) di 

crossplot terhadap gamma ray. 

 

Tabel 3. Keterangan sumur yang digunakan 

Nama 

Sumur 

X Position Y Position KB 

Elevation 

Surface 

Elevation 

Elevation 

Unit 

ADE-1 582224.30 9222296.00 43 0 m 

TIWI-2 560921.80 9218175.00 189 185 m 
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4.4.3. Well Seismik Tie 

Pengikatan data sumur ke data seismik dilakukan untuk mengikatkan data 

sumur terhadap data seismik dari skala kedalaman kedalam skala waktu (time 

to depth conversion). Proses pengikatan data sumur (well tie) ini dilakukan 

untuk mendapatkan wavelet yang optimal agar pada saat melakukan picking, 

horizon seismik terletak pada kedalaman yang sebenarnya sesuai dengan 

markernya. Hasil ekstrak wavelet atau konvolusi dari wavelet menghasilkan 

seismogram sintetik yang dikorelasikan dengan trace seismik sehingga 

mendapatkan korelasi yang sesuai dilihat dari kecocokan antara wiggle 

seismogram sintetik dengan trace seismik. 

 

Data lain yang membantu dalam pengikatan sumur yaitu data checkshot. 

Data checkshot digunakan untuk mengkonversi data sumur dari domain 

kedalaman menjadi domain waktu. Korelasi dilakukan dengan cara 

memilih event- event target pada sintetik dan menggesernya pada posisi 

event- event data seismik (shifting). Ekstrak wavelet yang digunakan yaitu 

secara statistical dengan minimum phase wavelet, cara ini dilakukan 

dengan memasukkan posisi serta window target yang akan diekstrak dan 

selanjutnya dilakukan shifthing pada event- event utama. Hasil korelasi 

dari well seismic tie dikatakan baik jika mendekati 1 dan time shift-nya 

mendekati 0 atau sama dengan 0. 

 

 

 

 



48 
 

Tabel 4. Hasil Perbandingan Ekstraksi Wavelet pada sumur ADE-1 dan 

TIWI-2 

Wavelet Statistical Use Well Ricker Bandpass 

Correlation Time 

Shift 

Correlation Time 

Shift 

Correlation Time 

Shift 

Correlation Time 

Shift 

ADE-1 0.987 0 0.978 0 0.976 0 0.982 0 

TIWI-2 0.878 0 0.575 0 0.557 0 0.882 0 

 

4.4.4. Picking Horizon  

Proses picking horizon dilakukan setelah pengikatan antara data sumur 

dengan data seismik. Picking dilakukan pada strata dalam software HRS, 

dengan acuan pada data marker pada sumur. Proses ini sama pentingnya 

dengan proses well seismic tie karena secara lateral berpengaruh pada saat 

pembuatan model inversi. Pemilihan wiggle (peak/trough) pada seismik 

sangat berpengaruh apabila salah zona picking, maka inversi yang 

dilakukan akan tidak sesuai dengan model inisial bumi. 

 

4.4.5. Proses Model Inisial 

Langkah selanjutnya adalah membuat model inisial, dengan cara 

merekonstruksi model geologi berdasarkan tren log acoustic impedance. 

Jadi, log acoustic impedance yang didapat dari data sumur diinterpolasikan 

kedalam volume data seismik sehingga diperoleh suatu model geologi. 

Model geologi akan dibandingkan dengan hasil inversi yang direkonstruksi 

dari data seismik rill. Penyimpangan atau tingkat kesalahan (error) inversi 

akan dinyatakan dengan selisih antara hasil inversi dengan model inisial.  
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 4.4.6. Proses Inversi 

Proses Inversi dilakukan berdasarkan analisis kesalahan (error) hasil 

inversi acoustic impedance terhadap model geologi dan korelasi antara 

seismogram sintetik terhadap trace seismik riil. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalkan tingkat kesalahan yang  diinginkan pada hasil akhir 

inversi terhadap beberapa teknik inversi.  Hasil analisis perbandingan 

error beberapa teknik inversi seperti Model Based, Sparse-Spike dan 

Bandlimited dapat di lihat pada tabel 2 dan tabel 3. 

 

Tabel 5. Hasil analisis error dan korelasi dari beberapa teknik inversi 

sumur ADE-1 

Teknik Inversi Error  acoustic 

impedance 

Korelasi 

Model Based 1317.15 0.979969 

Bandlimited 577.217 0.985089 

Linier Sparse-Spike  835.61 0.95941 

 

Tabel 6. Hasil analisis error dan korelasi dari beberapa teknik inversi 

sumur TIWI-2 

Teknik Inversi Error  acoustic 

impedance 

Korelasi 

Model Based 1362.3 0.99483 

Bandlimited 1379.62 0.996294 

Linier Sparse-Spike  1183.47 0.992658 

 

Berdasarkan hasil analisis kesalahan dan korelasi seismogram sintetik 

dengan trace seismik riil yang diperoleh dari teknik Model based, 

bandlimited, dan Sparse Spike, teknik inversi yang digunakan adalah 

teknik Model Based Inversion, dimana analisis kesalahan Model Based 
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Inversion memiliki error acoustic impedance yang optimal dan korelasi 

yang baik dibandingkan kedua teknik inversi lainnya.  


