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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari interpretasi data sismik menggunakan multiatribut

adalah sebagai berikut:

1. Formasi Talang Akar merupakan lokasi penelitian dari lapangan “pams”

dimana zona target dibatasi oleh tiga buah marker yaitu marker BRF, S

dan W. Dimana tujuan utamnya mendapatkan persebaran batu pasir di

zona S.

2. Zona target S merupakan zona yang memiliki batas sand tipis. Tetapi

kualitas sand nya porous sehingga dapat diindikasikan sebagai reservoir

yang baik.

3. Proses multiatribut yang dilakukan menggunakan metode linear

regression dimana menggunakan atribut amplitude, frekunsi dan waktu.

Proses multiatribut ini didapat dengan pembobotan log prediksi yaitu

gamma ray, density, p-wave dan neutron porosity.

4. Atribut yang sesuai untuk identifikasi reservoir ialah pada prediksi

gamma ray terpilih atribut Integrate, Time, Dominant Frequency,

Apparent Polarity, Filter 15/20-25/30 dan RMS. Pada prediksi density

atribut yang terpilih Ram Seismic, IAA, Quadratyre Trace, Chaos,

Refleksi Intensity, dan Dominant Frequency. Pada prediksi log Sonic



86

atribut yang terpilih Integrate, IAA, Filter 5/10-15/20, Raw Seismic, dan

Chaos. Pada Neutron Porosity terpilih atribut Quadrature Trace dan filter

55/60-65/70.

5. Arah pengendapan pada lapangan “pams” berasal dari arah utara menuju

barat laut dimana semakin kearah utara sandnya semakin shaly dan

semakin shale, hal ini dikarenakan sudah mendekati marine.

6. Persebaran sand pada daerah penelitian dibuktikan dengan nilai gamma

ray yang rendah yaitu 80-140 API pada peta yang berarti 50-90 API pada

log. Hal ini dibuktikan juga dengan nilai density yang rendah yaitu 2.48-

2.51 g/cc pada map yang bearti 2.2-2.34 g/cc pada log. Nilai neutron

porosity pada peta berkisar 22-25% yang bearti pada log berkisar 15-20%.

Sedangkan nilai P-wave pada map 3800-4000 m/s yang berarti pada log

berkisar 3600-4300 m/s . Nilai P-wave dan neutron porosity tergolong

tinggi.

7. Hasil dari proses multiatribut bergantung pada jumlah dan jenis atribut

yang digunakan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu karakter

seimik hasil dari processing dan akusisi data, input eksternal atribut, serta

proses pengerjaan well seismik tie.

B. Saran

Dari penelitian ini adapun saran dari penulis ialah sebagai berikut:

1. Dalam analisis yang lebih baik sebaiknya digunakan atribut eksternal

hasil inversi karena atribut eksternal hasil inversi dapat mengontrol data
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berdasarkan model bentuk bumi, serta dapat membedakan litologinya

berdasarkan sifat elastisnya.

2. Proses well seismik tie sangat penting, diperlukan ketelitian yang baik

pada saat proses ini agar analisis multiatribut yang dihasilkan lebih

maksimal dan mendekati keadaan reservoir aslinya.


