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IV. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian yang mengambil judul “Interpretasi Reservoar Menggunakan

Seismik Multiatribut “Linear Regresion” Pada Lapngan “Pams”

Formasi Talangakar Cekungan Sumatera Selatan telah dilaksanakan di

PT. PERTAMINA EP Asset 2, Prabumulih, Sumatera Selatan pada bulan

Agustus sampai November 2015  . Berikut tabel pelaksanaan penelitian:

Tabel 1. Kegiatan Penelitian

No Kegiatan Bulan ke-1
Minggu ke-

Bulan ke-2
Minggu ke-

1 2 3 4 1 2 3 4

1. Studi Literatur

2. Pengumpulan Data

3. Pengolahan dan Analisis Data

4. Interpretasi dan Diskusi

5. Presentasi dan Evaluasi

6. Penyusunan Laporan
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B. Perangkat

Pengolahan data pada penelitian tugas akhir ini menggunakan seperangkat

laptop, Software geofisika yaitu HRS (Hampson Russel) 2008. Geoview,

untuk menyimpan database sumur Well Explorer, pada elog untuk melakukan

well seismic tie, pada strata untuk melakukan picking horizon, pada emerge

untuk melakukan proses multiatribut, dan pada software petrel untuk

membuat volume atribut yang selanjutnya digunakan sebagai atribut eksternal

dalam proses multiatribut di emerge.

C. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data-data yang digunakan sebagai data utama dan

data penunjang , data-data itu meliputi:

1. Data Seismik 3D

Data seismik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seismic 3D

PSTM (Pree Stack Time Migration). Yang memiliki Inline 2255-2455 dan

xline 10041-10300. Menggunakan sampling rate 2 ms .
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Gambar 14. Penampang Seismik pada Inline 2289 beserta horizon dan peta

struktur waktu.

2. Data Sumur

Data sumur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan enam data

sumur yaitu sumur Tip_60, Trip_70, Trip_90, Trip_91, Trip_92, dan Trip_93.

Adapun perincian letak inline dan xline dari data sumur adalah sebagai

berikut:

Tabel 2. Rincian Data Sumur Inline dan Xline
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Tabel 3. Data Sumur dan Log

well Caliper RHOB GR NPHI Resistivity SP
Check

Shot

Trip_60 v v v v v v v

Trip_70 v v v v v v v

Trip_90 v v v v v v v

Trip_91 v v v v v v v

Trip_92 v v v v v v v

Trip_93 v v v v v v v

Pada setiap data sumur terdapat bebrapa data log yang digunakan untuk

penelitian multiatribut ini diantaranya caliper, gamma ray, density, neutron

porosity, resistivity dan sp. Adapun contoh data log yang digunakan adalah:

Gambar 15.  Data Log
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3. Peta Basemap

Peta basemap digunakan untuk melihat posisi sumur terhadap base atau

daerah pengukuran seismik.

Gambar 16. Peta Basemap

4. Data Geologi Regional

Data geologi regional daerah penelitian merupakan data geologi yang

digunakan untuk mengetahui kondisi geologi daerah penelitian lapangan

“Pams” formasi Talangakar Cekungan Sumatera Selatan. Di dalam data

geologi regional terdapat data stratigrafi, data perkembangan tektonuk dan

data petroleum system daerah peneltian. Data geologi ini juga digunakan

untuk mengetahui kondisi reservoir daerah penelitian.

5. Data Checkshot

Data checkshot merupakan data yang digunakan untuk mengkonfersi waktu

ke kedalaman, dengan adanya data checkshot maka data sumur akan sesuai

dengan data seismik.
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D. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan pada pada penelitian ini meliputi persiapan

data, well seismic tie (pengikatan data sumur), interpretasi horizon,

pemodelan multiatribut analisis, serta dilakukan slicing atau pemetaan yang

selanjutnya akan dilakukan interpretasi. Berikut diagram alir penelitian:
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Gambar 17. Diagram Alir Penelitian
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E. Well Seismik Tie

Proses pengikatan data sumur ke data seismik dari skala kedalaman kedalam

skala waktu (time to depth conversion) disebut sebagai proses well seismic

tie. Proses well tie atau pengikatan data sumur berguna untuk mendapatkan

wavelet yang paling bagus atau optimal, hal ini bermanfaat pada saat

melakukan picking, horizon seismic terletak pada kedalaman yang sebenarnya

sesuai dengan markernya. Hasil konvolusi dari wavelet atau ekstrak wavelet

menghasilkan seismogram sintetik yang selanjutnya akan dikorelasi dengan

trace seismic sehingga akan didapatkan korelasi yang sesuai , hal ini dapat

terlihat dari kecocokan antara trace seismic dengan wiggle seismogram

sintetik.

Selain itu terdapat data lain yang berguna dalam pengikatan data sumur yaitu

data checkshot. Data ini berguna untuk mengkonversi data sumur dari

domain kedalaman menjadi domain waktu. Apabila data asli checkshot hanya

terdapat pada satu sumur saja maka korelasi yang dilakukan yaitu dengan cara

memilih event-event target pada sintetik seismogram dan megesernya pada

posisi event-event data seismik atau disebut sebagai shifting. Dalam hal ini

digunakan wavelet yang diekstrak secara ricker dengan menggunakan

minimum phase wavelet. Hal ini dilakukan dengan cara memeaukan posisi

serta window target yang akan diekstrak , yang kemudian akan dilakukan

shifting. Hasil well seismic tie tergolong baik apabila hasil dari time shift

mendkati 0 atau sama dengan 0 dan hasil korelasi mendekati 1.



41

F. Picking Horizon

Proses ini dilakukan setelah well seismic tie atau setelah pengikatan data

sumur terhadap data seismic. Picking menggunakan acuan pada data marker

pada sumur dan dilakukan pada strata didalam software HRS. Pada

penelitian multiatribut yang saya lakukan proses picking dilakukan pada tiga

horizon yang berbeda yaitu BRF sebagai top horizon dan horizon s dan w

sebagai bottom horizon.

G. Proses Multiatribut

Didalam proses multiatribut kita menggunakan data seg-y dari lapangan “TP”

yang kemudian dimasukan kedalam software HRS di aplikasi Emerge yang

digunakan sebagai atribut internal yang berguna untuk mengidentifikasi

property fisik dari batuan gamma ray, porositas dan densitas , sehingga dapat

mengidentifikasi persebaran reservoir dari lapangan dimana reservoir

utamanya ialah sandstone. Dengan adanya property tersebut maka zona

penelitian akan terlihat pada saat dilakukan proses multiatribut. Dalam

penelitian ini metode yang digunakan yaitu multiatribut step wise regression

dan multiatribut regresi linear. Analisi multiatribut ini dilakukan setelah kita

mengikat data sumur dan data seismik dan menentukan property log yang

akan digunakan untuk memisahkan antara sand dan shale yaitu

menggunakan log gamma ray, log density¸log neutron porosity¸ dan log p-

wave.

Dalam proses multiatribut dilakukanlah training terhadap log prediksi,  oleh

karena itu log gamma ray digunakan sebagai target log yang selanjutkan
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akan di training dengan beberapa atribut seismik. Proses training ini

menghasilkan atribut seismic terbaik yang akan digunakan dalam proses

penentuan distribusi reservoar yang dilakukan pada atribut p-wave, density,

neutron porosity dan gamma ray.

H. Proses Slice

Proses slice merupakan proses pemetaan sayatan terhadap setiap penampang

dari hasil proses multiatribut yaitu penampang gamma ray, neutron porosity,

p-wave dan density. Pemetaan sayatan ini dilakukan pada kedalaman tertetu

pada layer S dengan lebar window slicing 10 ms kebawah dari marker S

sampai W untuk melihat penyebaran lapisan antara batu pasir dan shale

secara lateral. Setelah mendapatkan hasil slicing selanjutnya akan dilakukan

overlay antara peta time structure dengan penampang gamma ray, density,

neutron porosity dan p-wave. Interpretasi zona prospek dan arah pengendapan

dari persebaran batu pasir dilihat dari hasil peta slicing.


