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ABSTRACT 

 

COMPARING PRE STACK DEPTH MIGRATION AND POST STACK 

DEPTH MIGRATION DATA MARINE SEISMIC VIETNAM IN THE 

AREA WATERS 

 

Oleh: 

Hilda Ayu Utami 

 

Research conducted to compare pre stack depth migration and post stack depth 

migration marine seismic using ProMAX on track VTM_01. This research 

conducted to compare to compare the result of pre stack depth migration and post 

stack depth migration of marine subsufcae. Before the migration applied seismic 

data processing stages as following (i) raw data, (ii) geometry, (iii) filtering, (iv) 

editing, (v) true amplitude recovery, (vi) deconvolution, (vii) velocity analysis. 

Furheremore, applying migration to obtain pre stack depth migration while the 

cross section of post stack depth migration obtained after stacking process. 

Seismic result on two migration type generally showing a good seismic imaging. 

Pre stack depth migration aspecially on shallow depth showing the shape of 

uncontinous reflector on FFID 161 depth 650. The advantages of pre stack depth 

migration seen on unclear continuity reflector imaging in horizon at post stack 

depth migration mainly area ot depth on FFID 305 depth 1300. 

 

Keyword: Migration, pre stack depth migration, post stack depth migration,     

marine seismic 
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ABSTRAK 

 

PERBANDINGAN PRE STACK DEPTH MIGRATION DAN POST 

STACK DEPTH MIGRATION DATA SEISMIK MARINE  

 

Oleh: 

Hilda Ayu Utami 

 

Telah dilakukan penelitian untuk membandingkan penampang seismik laut pre 

stack depth migration dan post stack depth migration pada lintasan VTM_01 

dengan menggunakan software ProMAX. Penelitian ini dilakukan untuk 

membandingkan penampah bawah permukaan hasil dari pre stack depth 

migration dan post stack depth migration. Sebelum dilakukan migrasi telah 

diterapkan tahap pengolahan data seismik sebagai berikut; (i) raw data, (ii) 

geometri, (iii) filtering, (iv) editing, (v) true amplitude recovery, (vi) dekonvolusi 

dan (vii) analisis kecepatan. Selanjutnya dilakukan migrasi untuk mendapatkan 

panampang seismik pre stack depth migration, sedangkan penampang post stack 

depth migration diperoleh setelah dilakukan proses stacking. Penampang seismik 

yang dihasilkan pada kedua teknik migrasi tersebut secara umum memperlihatkan 

gambaran yang cukup baik. Pre stack depth migration khususnya pada kedalaman 

dangkal memperlihatkan bentuk reflektor yang kurang menerus pada FFID 161 

depth 380. Kelebihan penampang seismik pre stack depth migration terlihat pada 

penggambaran kemenerusan reflektor secara horison yang kurang jelas pada 

penampang post-stack depth migration terutama daerah dalam pada FFID 322 

depth 1300.  

 

Kata kunci: Migration, pre stack depth migration, post stack depth migration, 

seismik marine. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 Prinsip dasar metode seismik refleksi adalah mengukur waktu tiba 

gelombang akustik yang menjalar dari permukaan bumi atau laut dan dipantulkan 

oleh reflektor-reflektor batuan yang ada di permukaan bumi. 

 Akan tetapi kandungan noise pada sinyal-sinyal gelombang akustik yang 

ikut terekam menjadi salah satu faktor penyebab kesalahan dalam 

mengidentifikasi struktur-struktur geologi kompleks yang terbentuk. Untuk itu 

perlu dilakukannya pengalahan data seismik agar noise tersebut hilang. 

 Migrasi merupakan tahapan dalam pengolahan data seismik yang 

bertujuan untuk mengembalikan reflektor miring ke posisi sebenarnya, sehinggga 

meningkatkan resolusi spasial hasil dari gambaran seismik bawah permukaan 

(Yilmaz, 2000).    

 Migrasi dalam kawasan kedalaman merupakan salah satu bagian dari 

pengolahan data seismik yang cukup menarik. Hal tersebut disebabkan dari 

migrasi dalam kawasan mampu mengidentifikasi struktur geologi bawah 

permukaan secara akurat. Proses migrasi ini memiliki beberapa maksud, yaitu 

untuk mengestimasi kecepatan migrasi, dan menghasilkan penampang bawah 

permukaan yang sesuai dengan kondisi geologi. Migrasi kedalaman memerlukan 
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suatu model kecepatan yang hampir mendekati benar untuk menghasilkan 

penampang bawah permukaan. 

 Pada awalnya proses migrasi dilakukan setelah proses stacking, untuk 

struktur bawah permukaan yang sederhana atau kemiringan lapisan relatif 

horizontal proses ini akan berhasil mengembalikan data ke zero-offset. Akan 

tetapi pada keadaan dimana struktur bawah permukaan mempunyai kemiringan 

yang curam migrasi setelah proses stacking akan kurang tepat mengembalikan 

data ke zero-offset. 

 Pengembalian data ke posisi zero-offset sangat berpengaruh terhadap 

kualitas penampang yang akan dihasilkan, karena saat proses migrasi semua data  

dikembalikan ke posisi yang sebenarnya. Apabila data masih dalam posisi tidak 

zero-offset, maka proses migrasi akan berjalan sesuai dengan offset-offset yang 

ada pada data.  Apabila data sudah dalam posisi zero-offset maka proses migrasi 

ini akan berjalan pada zero-offset yang sudah ada. 

 

 1.2 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Mendapatkan penampang pre stack depth migration dan post stack depth 

migration pada data seismik marine. 

2) Membandingkan kualitas penampang pre stack depth migration dan post 

stack depth migration. 
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1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data marine dengan nama 

lintasan VTM_01. 

2) Pengolahan data yang digunakan untuk migrasi adalah migrasi Kirchoff. 

3) Pengolahan data pre stack depth migration dimulai dengan input data SEG-Y 

lintasan VTM_10, geometri, filtering, editing, pre processing yang terdiri dari 

TAR dan dekonvolusi, analisis kecepatan, setelah itu dilakukan migrasi dalam 

kawasan kedalaman. Sedangkan untuk post stack depth migration dimulai 

dengan input data SEG-Y lintasan VTM_01, geometri, filtering, editing, pre 

processing yang terdiri dari TAR dan dekon, analisis kecepatan, stacking 

setelah itu dilakukan migrasi dalam kawasan kedalaman.  

 



 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Geologi Regional Laut China Selatan 

Pola rifting di daerah Laut China Selatan (LCS) terjadi pada masa 

Oligosen sampai Awal Miosen. Rangkaian pegunungan bawah laut di wilayah 

LCS memanjang searah dengan proses rifting dan berasosiasi dengan sesar geser 

ditafsirkan mengalami beberapa tahapan pembentukan, yaitu pegunungan muda 

dan post-rift (Tu dkk, 1992; Lie dkk., 2009). 

Manfaat yang dihasilkan dari proses-proses tektonik di wilayah ini adalah 

keberadaan deep water area, horst, graben yang walaupun dikenal sebagai 

“dangerous ground”, akan tetapi menjadi area akumulasi hidrokarbon. Rift basin 

juga tumbuh dan berkembang pada wilayah shallow shelf pada bagian Barat Laut 

LCS, yaitu di sekitar perairan China dan Vietnam. 

Delta-delta dangkal berumur Neogen ditemukan tersebar di kedua wilayah 

tersebut. Demikian pula dengan basin sedimen yang memiliki sejarah 

pembentukan yang komplek, terbentuk melalui proses-proses extension, 

wrenching dan inversion. Selain itu pada tepian bagian tenggara LCS dengan 

batas continental margin terbentuk basin dan struktur geologi yang juga kaya 

hidrokarbon antara lain NW Borneo Trough dan Baram-Balabac Basin (Cullen, 

2010). 

Cenozoic extension berkembang sejak Kapur Akhir di wilayah LCS (Ru 

dan Pigott, 1986) dengan dua episode utama pada aktivitas rifting, yaitu Akhir 
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Paleosen sampai Eosen terbentuk Basin Phu Khan (Fyhn dkk., 2009a), Basin Pear 

River Mounth (Ru dan Pigott, 1986) Kalimantan Onshore berupa Basin Barito, 

Basin Kutai, dan Basin Tarakan (Satyana dkk., 1999) dan Selat Makassar 

(Guntoro, 1999; Hall dkk., 2009). Episode kedua melalui proses extension 

regional yang dimulai dari Eosen akhir sampai Miosen Awal. Pada episode kedua 

ini terjadi penipisan kerak sebagai akibat aktivitas rifting yang terus menerus 

termasuk terjadinya pelebaran lantai samudera (seafloor spreading) di wilayah 

LCS (Yan, dkk., 2006; Clift dan Lin, 2001).  

 

2.2. Tektonik dan Penyebaran Basin di Laut Cina Selatan 

Evolusi pada Kenozoikum di wilayah perairan Asia Tenggara mencatat 

beragam proses tektonik yang terjadi; berupa rifting dan subduksi, termasuk 

keberadaan struktur patahan strike-slip dengan berbagai proses yang sangat 

kompleks. Pada masa Oligosen sedimen dasar laut menyebar dan mengalir 

melewati bidang-bidang rekahan yang terbentuk pada fase awal ekstensi regional.  

Salah satu model yang dibuat oleh (peneliti) untuk menjelaskan bahwa 

pola-pola rekahan pada batuan dasar di LCS dihasilkan oleh proses ekstrusi dan 

subduksi,termasuk struktur yang berkembang pada basin (Cullen, dkk., 2010). 

Hasil penelitian data gayaberat juga memperlihatkan model tektonik yang bekerja 

di sekitar mega basin Laut China Selatan.  
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Gambar 1. Peta Tektonik regional wilayah perairan Laut China Selatan 

berdasarkan data ETOPO2 untuk kedalaman laut dan Shuttle Radar 

untuk topografi. Peta batimetri dengan warna hijau sampai hitam 

merupakan batas pertemuan basin dan kerak samudera. Basin 

sedimen laut Cenozoic (garis putus-putus kuning). Warna putih 

sampai biru menggambarkan wilayah continental shelf (Barito 

Basin(BB); Baram Balabac Basin (BBB); Cuu Long Basin (CLB); 

Celebes Sea (CS); Dangerous Grounds (DG); Hainan Island (HI); 

Kutei Basin (KB); Luconia Balingian Basin (LBB); Macclesfield 

Bank (MB); Nam Con Son Basin (NCS); NW Borneo Trough 

(NWBT); Tarakan Basin (TB); West Natuna Basin (WNB) (Cullen, 

dkk., 2010) 

 

Keberadaan struktur retakan pada wilayah tersebut merupakan alasan 

utama tingginya ketidakpastian pada eksplorasi hidrokarbon di wilayah tersebut 

(Cullen, dkk., 2010). 
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Gambar 2. Peta Topographic and bathymetric LCS menggambarkan hubungan 

zona patahan Red River, Central Highlands Vietnam, Basin Nam 

Con Son dan Sunda Shelf. Garis kotak putih merupakan lokasi 

continent-ocean transition (COT) berdasarkan analisis pelebaran 

lantai samudera. Garis biru merupakan sungai Molengraaff (Li, Clift 

dan Nguygen, 2013) 

 

Penelitian seismik dilakukan oleh Li dkk (2013) di wilayah LCS bagian 

Barat Daya yang merupakan zona transisi penyebaran sedimen dasar laut. Data 

seismik refleksi dimanfaatkan untuk mengarakterisasi batuan transisi lempeng 

benua dan lempeng oceanik, termasuk blok yang terpisahkan oleh batas-batas 

kontinen dan mega-basin LCS. 
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Gambar 3. Peta kedalaman laut bagian Baratdaya LCS menggambarkan coverage 

lintasan pengukuran seismik refleksi. Garis putih merupakan lintasan 

seismic sedangkan garis kotak putih putus-putus adalah area yang 

dipengaruhi oleh biostratigraphic. Interval kontur sebesar 1.000m 

(Li, Clift dan Nguygen, 2013) 

 

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada masa Oligosen Awal 

sampai Miosen terjadi rifting diikuti oleh kompresi ringan dan inversi sebelum 16 

juta tahun yang lalu akibat tabrakan “Dangerous Grounds” dengan blok benua di 

sebelah Timur dan Kalimantan. Penampang seismik inversi menggambarkan 

dengan jelas model dasar laut yang mengalamin penyebaran sekitar 16 juta tahun 

lalu.  

Produk vulkanik bawah laut juga terlihat sebagai proses magmatisme 

berupa gunung bawah laut menyebar di sekitar 5-10 km dari bagian tengah 

cekungan dan bagian tepi cekungan yang lebih dalam. Selain itu analisis inversi 
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juga memperlihatkan unconformity yang merupakan bagian dari pola yang lebih 

luas di seluruh LCS saat ini.  

 
Gambar 4. Raw data penampang seismik TC93010 (atas) dan hasil interpretasi 

struktur geologi yang berkembang di daerah tersebut (bawah) (Li, 

Clift dan Nguygen, 2013). 
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Gambar 5. Kolom stratigrafi yang menggambarkan even tektonik dan 

sedimentasi di wilayah transition Vietnam (Li, Clift dan Nguygen, 

2013). 

 

Gambar 5. memperlihatkan kolom stratigrafi Busur Vietnam dengan 

proses sedimentasi, pelebaran lantaui samudera, extention dan pembentukan 

pegunungan bawah laut. Proses stersebut diawali pada Miosen Akhir dengan 

terjadi aliran sedimentasi melalui Patahan Sungai Red (Leloup, dkk., 2001), 

kemudian dilanjutkan oleh aktivitas rifting berupa pelebaran lantai samudera pada 

Oligosen Awal sampai Oligosen Akhir (Briais, dkk., 1993) dan terjadi extention 

pada Basin Pearl River Mouth pada Miosen Awal (Clift dan Lin, 2001). 



 

 

 

 

BAB III 

TEORI DASAR 

 

 

 

3.1 Prinsip Dasar Metode Seismik 

3.1.1 Prinsip Huygens  

 Jika muka gelombang ini melewati suatu permukaan (batas perlapisan), 

maka setiap titik pertikel pada batas perlapisan itu menjadi sumber gelombang 

yang baru dan demikian seterusnya (Hasim dan Santosa, 2015). Gambar 6. 

menunjukkan konstruksi huygens untuk perambatan gelombang. 

   

 
Gambar 6. Konstruksi Huygens untuk perambatan gelombang  

      (Hasim dan Santosa, 2015) 
 

3.1.2 Prinsip Snellius 

1) Arah-arah gelombang datang, bias dan pantul semua berada dalam satu 

bidang yang normal terhadap permukaan pemisah. 

2)  Sudut pantul adalah sama dengan sudut datang, jadi ’r = i. 

3)  Perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan,  
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       memenuhi rumusan:   
21

2
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v

r
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    (1) 

 dimana, 

 i =Sudut datang 

 r = Sudut bias 

 v1 = Cepat rambat medium pertama (m/s) 

 v2 = Cepat rambat medium kedua (m/s) 

 n = Indeks bias (Gadallah dan Fisher, 2009) 

 

 

Keterangan:     θi = sinar datang 

   θ’ = sinar pantul 

   N = indeks bias 

   v1 = kecepatan medium pertama 

   v2 = kecepatan medium kedua 

Gambar 7. Prinsip Snellius (Gadallah dan Fisher, 2009) 
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 Gambar 7. Menunjukkan prinsip Snellius yang digunakan untuk 

perambatan gelombang bawah permukaan dengan menggunakan energi yang 

menghasilkan gelombang yang dipancarkan ke dalam bumi. 

 

3.1.3  Prinsip Fermat 

 Prinsip Fermat menyatakan bahwa jika sebuah gelombang merambat dari 

satu titik ke titik yang lain, maka gelombang tersebut akan memilih jejak yang 

tercepat. Jejak tercepat dimaksud untuk memberikan penekanan bahwa jejak yang 

akan dilalui oleh sebuah gelombang adalah jejak yang secara waktu tercepat 

bukan yang terpendek secara jarak. Tidak selamanya yang terpendek itu tercepat. 

Dengan demikian, jika gelombang melewati sebuah medium yang memiliki 

variasi kecepatan gelombang seismik, maka gelombang tersebut akan cenderung 

melalui zona-zona kecepatan tinggi dan menghindari zona-zona kecepatan rendah 

(Stacey, 1977). Gambar 8. menunjukkan perambatan gelombang menurut prinsip 

Fermat. 

 

Gambar 8. Prinsip Fermat (Stacey, 1977) 
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3.2 Noise Dalam Seismik 

 Noise tidak dapat dipisahkan dari pengambilan data geofisika lapangan 

termasuk metode sieismik. Dalam seismik noise dibagi menjadi dua yaitu 

coherrent noise dan ambient noise. Seluruh noise tidak akan pernah dapat 

dieliminasi dalam pengolahan data seismik. Tetapi, merujuk pada obyektifitas dari 

data processing adalah menambah rasio Signal to Noise (S/N) sebaik baiknya. 

Contoh-contoh yang akan dilampirkan berikut ini akan menolong mengenai 

pemahaman tersebut. 

 

Table 1. Coherren Noise dan Ambient Noise 

Coherrent Noise Ambient Noise 

Ground Roll Peralatan Perekaman 

Gelombang langsung Sambungan Geophone yang buruk 

Reverberasi Spike 

Noise dari kapal Cuaca/Angin 

Difraksi dari Rig Noise dari well 

Jalur tiang listrik Kendaraan bermotor 

Binatang-binatang 

  

 Karakteristik coherrent noise biasanya berbasis trace per trace 

membentuk suatu keteraturan. Difraksi akibat dari rig, contohnya, dapat dilihat 

pada tiap trace dan memungkinkan untuk memprediksi bagaimana noise tersebut 

hadir dalam trace berikutnya. Ambient noise,dengan kata lain, bersifat acak dan 

tidak terprediksi. Oleh karena itu di sini terdapat perbedaan cara pengolahan untuk 

dua kelas noise tersebut. Perangkat ini akan didiskusikan dalam dua sub bab 
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berikut ini. Salah satu perangkat untuk mengurangi ambient noise dalam data 

seismik adalah dengan stacking. Stacking merupakan salah satu perangkat yang 

paling efektif untuk menghilangkan random noise. 

 

3.2.1 Multiple  

 Multiple adalah pengulangan refleksi akibat „terperangkapnya‟ 

gelomabang seismik dalam air laut atau terperangkap dalam lapissan batuan 

lunak. Dalam rekaman seismik, masing-masing multiple akan menunjukkan 

“morfologi” reflektor yang sama dengan reflektor primernya akan tetapi waktunya 

berbeda. 

 

3.2.1.1 Klasifikasi Multiple Berdasarkan Lintasan 

 Berdasarkan lintasannya, multiple dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 

multiple lintasan pendek (short-path multiple) dan multiple lintasan panjang (long 

path multiple). Berikut penjelasan dari multiple lintasan pendek: 

1) Multiple Lintasan Pendek (short –path multiple) 

 Multiple lintasan pendek merupakan multiple yang memiliki beda waktu 

tempuh yang kecil dengan waktu tempuh pantulan primer, karena multiple ini 

terjadi pada suatu lapisan yang tidak terlalu tebal. Multiple ini sering kali 

berinterferensi dengan pantulan primer, sehingga dapat merubah bentuk 

gelombang tersebut. 
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2) Ghost  

 Ghost diakibatkan oleh bidang batas air dan udara yang memiliki koefisien 

refleksi mendekati -1. Hal ini berarti bahwa hampir semua energi yang bergerak 

ke atas (up going energy) akan direfleksikan kembali ke bawah. Berikut macam-

macam ghost yang terdapat dalam data seismik. 

a) Near Surface Multiple 

 Near Surface Multiple tidak dapat dipengaruhi oleh teknik lapangan. 

Lintasan multiple ini mengalami penambahan pemantulan pada lapisan 

permukaan terdekat dari sumber atau penerima. 

b) Intrabed Multiple dan Peg-Leg Multiple 

 Intrabed Multiple dan Peg-Leg Multiple melibatkan satu lapisan batuan, 

seringkali terjadi antara dua lapisan yang berbeda tipe akustiknya. Ketebalan dan 

impendasi akustik dari lapisan menentukan bagaimana multiple mempengaruhi 

pantulan primer. 

c) Reverberasi  

 Reverberasi merupakan multiple lintasan pendek yang terjadi secara 

berulang, sering disebut multiple water bottom. 

 

3.2.1.2 Multiple Lintasan Panjang (Long-Parth Multiple) 

Berikut beberapa multiple lintasan panjang: 

a. Peg-leg Multiple 

 Peg-leg Multiple disebabkan oleh refleksi berulang baik lintasan yang 

bergerak ke bawah (down-going path) maupun lintasan yang naik ke atas (up-

going path). 
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b. Intrabed Multiple  

 Intrabed Multiple disebabkan atau terjadi antara 2 pemantul batas dan 

batas bawah dari lapisan batuan tunggal. 

c. Interbed Multiple 

 Interbed Multiple terjadi antar 2 pemantul yang terpisahkan oleh satu atau 

lebih pemantul lainnya. Multiple ini melibatkan satu atau lebih lapisan batuan. 

 

3.2.1.3 Multiple Supression 

 Teknik multiple supression bedasarkan salah satu dari karakteristik 

multiple, (Yilmaz,2001) yaitu: 

1. Perbedaan moveout antara gelombang primer dan multiple (velocity 

discrimination). 

2. Perbedaan dip antara gelombang primer dan multiple pada CMP Stack. 

3. Perbedaan frekuensi antara gelombang primer dan multiple. 

4. Periode multiple. 

 

 

3.3  Pengolahan Data Seismik 

3.3.1 Geometri 

 Geometri pada dasarnya berusaha mencocokkan antara file number 

(terdapat di observer report) dengan data seismik yang direkam dalam 1 shot 

(dalam pita magnetik atau media penyimpanan yang lain). Data yang semula 

hanya berisikan nomor ID lapangan (FFID), setelah dilakukan proses geometri ini 

akan menghasilkan data shot, CDP (Common Depth Point), offset dan yang 
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lainnya yang diperlukan untuk pengolahan selanjutnya. Koreksi akibat geometri 

dilakukan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan dimensi fisik survei lapangan, pada dasarnya adalah berupa 

penentuan posisi tiap-tiap trace dan titik tembak antara satu dengan yang lain.  

 Hasil penerapan koreksi geometri diharapkan diperoleh informasi yang 

benar tentang geometri daerah survey sehingga apabila kita memakai data CDP 

akan berasal dari titik refleksi yang sama. Hasil output dari pendefinisian geometri 

berupa stacking chart yang sesuai dengan geometri penembakan yang dilakukan 

pada akuisisi data. 

 CDP gather (Common Depth Point gather) termasuk dalam subproses 

yang disebut geometri, yang pada hakekatnya berusaha menghubungkan besaran-

besaran di permukaan dengan besaran-besaran di bawah permukaan. Besaran di 

permukaan adalah: nomor trace, jarak antar point, dan nomor stasiun (Nugroho 

dan Sudarmaji, 2014). 

 

3.3.2 Filtering 

 Proses filtering merupakan proses yang dilakukan untuk mempertegas 

frekuensi yang dikehendaki dari gelombang seismik dan mereduksi frekuensi 

yang tidak dikehendaki sehingga perbandingan sinyal terhadap noise (S/N) 

meningkat. 

 Terdapat  beberapa macam filtering antara lain band pass, low pass dan 

high pass. Band pass merupakan filter frekuensi range tertentu, sedangkan low 

pass hanya meloloskan gelombang frekuensi rendah, high pass meloloskan 

gelombang frekuensi tinggi saja. Di dalam pengolahan data seismik band pass 
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filter lebih umum digunakan, karena biasanya gelombang seismik terkontaminasi 

noise frekuensi rendah (seperti ground roll) dan noise frekuensi tinggi (ambient 

noise). 

 

3.3.3 Editing 

 Merupakan suatu proses untuk menghilangkan sinyal yang tidak kita 

butuhkan dari suatu data seismik. Adapun proses editting terdiri dari: 

1) Muting 

 Merupakan proses untuk menghilangkan suatu sinyal gelombang seismik 

yang bekerja secara dua dimensi, biasanya digunakan untuk menghilangkan 

gelombang langsung dan gelombang refraksi. Ada tiga jenis muting yang sering 

dilakukan pada pengolahan data seismik yaitu: 

a) Top Mute, yaitu pemotongan data yang tidak diperlukan di atas fungsi yang 

didefinisikan dari waktu nol sampai waktu far offset atau digunakan untuk 

menghilangkan sinyal seismik yang ada pada data seismik bagian atas seperti 

first break. Tujuan top mute adalah untuk mencegah terjadinya efek 

stratching pada saat NMO dilakukan. 

b) Surgical Mute, yaitu pemotongaan data yang tidak diperlukan pada daerah di 

antara dua fungsi yang didefinisikan. Bertujuan untuk menghilangklan noise 

koheren pada daerah tertentu. 

c) Bottom mute, yaitu pemotongan data yang tidak diperlukan di bawah fungsi 

yang didefinisikan atau digunakan untuk menghilangkan sinyal gelombang 

seismik bagian bawah. 
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2) Killing 

 Merupakan proses untuk menghilangkan suatu sinyal seismik yang bekerja 

secara satu dimensi, biasanya digunakan untuk menghilangkan satu trace yang 

memiliki amplitudo yang tidak seperti data sinyal lainnya. Killing pada satu atau 

dua trace tidak akan menghilangkan validitas dari hasil akhir data seismik karena 

pada saat stacking dibutuhkan banyak untuk setiap CDP. 

 

3.3.4 Preprocessing 

 Preprocessing merupakan tahap untuk menyiapkan data agar dapat diolah 

ke tahapan selanjutnya. Seringkali saat akuisisi data di lapangan terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan, seperti pemasangan geophone yang terbalik, noise yang 

terlalu besar, ataupun geophone yang dipasang tidak berfungsi dengan baik. 

Selain itu kondisi lapangan juga mempengaruhi kualitas data seismik yang 

diperoleh. Dimana semua faktor tersebut dapat memberikan hasil rekaman data 

yang jelek.  

 Untuk mengurangi atau menghilangkan rekaman jelek tersebut dilakukan 

proses-proses berikut: 

1) TAR (True Amplitude Recovery) 

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya amplitudo gelombang seismik 

antara lain: 

a) Kekuatan sumber ledakan. 

b) Divergensi bola (spherical divergence). 

c) Variasi koefisien terhadap sudut datang gelombang dan terhadap offset. 

d) Atenuasi dan absorbsi. 
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e) Multiple. 

f) Interferensi dan superposisi. 

g) Hamburan gelombang oleh struktur yang runcing/difraksi. 

 Pada proses TAR tidak dirancang  untuk menghilangkan semua faktor di 

atas, tetapi hanya sebagaian saja. Secara umum proses TAR terdiri atas: 

a). Gain removal 

 Merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membuang penguatan yang 

dilakukan oleh amplifier pada saat perekaman data. Akibatnya,  sinyal-sinyal 

hasil refleksi tersebut akan semakin lemah dan akan digantikan dengan hasil 

penguatan yang bias didapatkan dari experimental gain curve yang dianggap 

cocok pada wilayah survei. 

b). Koreksi divergensi bola 

 Koreksi ini dilakukan karena adanya atenuasi akibat jarak atau geometri 

perambatan gelombang yang berbentuk seperti bola (spherical divergence). 

2) Dekonvolusi 

 Dekonvolusi adalah proses konvolusi yang dilakukan antara respon dari 

koefisien refleksi hasil litologi bawah permukaan dengan seismik trace yang 

terekam untuk mengasilkan wavelet seismik yang menunjukkan hasil respon 

gelombang akustik bawah permukaan tanpa hasil refleksi lithologi (Harjumi dan 

Rafie, 2014). Gambar 9. menunjukkan proses dekonvolusi yang dilakukan pada 

pengolahan data seismik. 
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Gambar 9. Dekonvolusi (Harjumi dan Rafie, 2014) 

 

 Model konvolusi adalah hasil perekaman gelombang yang terekam secara 

semupurna. Dapat di tuliskan dengan (Yilmaz, 1987).  

g(t) = s(t) * r(t) + n        (2) 

Dimana,  

 s(t) = hasil rekaman gelombang  

 g(t) = wavelet seismik 

 r(t) = respon impuls seismik (litologi) 

 n  = noise 

 (*) = proses konvolusi. 

Dikenal tiga jenis dekonvolusi yaitu: 

1). Spike Deconvolution 

 Spike deconvolution didesain dengan asumsi wavelet yang digunakan 

berupa impuls (spike), sehingga keluaran yang diharapkan trace seismik yang 

mendekati fungsi koefisien refleksi. Fungsi ini digambarkan dalam domain 
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frekuensi akan berupa spektrum amplitudo konstan sepanjang harga frekuensi 

yang didefinisikan (Harjumi dan Rafie, 2014). 

2). Gap Dekonvolution (Predictive Deconvolution) 

 Gap decoinvolution didesain dengan menggunakan fungsi autokorelasi 

dari jejak seismik masukan yang diasumsikan sebagai signature Wavelet. 

Operator dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian yang tidak aktif (gap) 

dan bagian yang aktif. Panjang gap diambil dari First Zero Crossing atau Zero 

Crossing dari fungsi autokorelasi. 

 Predictive Deconvolution dikarenakan adanya efek yang menekan 

gangguan-gangguan yang diramalkan setelah terjadi peristiwa refleksi yang belum 

dapat dipastikan seperti multiple yang terjadi dengan perioda pendek maupun 

perioda panjang (Harjumi dan Rafie, 2014). 

3). Signature Deconvolution 

 Signature deconvolution dapat dilakukan jika signature wavelet diketahui. 

Signature wavelet adalah bentuk wavelet yang jika dikonvolusi dengan koefisien 

refleksi akan menghasikan trace seismik yang diamati. Signature wavelet dapat 

diperoleh dari perekaman di lapangan ataupun ekstrasi wavelet dari trace 

masukan. Selain itu signature dapat diramalkan berdasakan impuls respon 

instrument (Harjumi dan Rafie, 2014). 
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3.3.5  Analisis Kecepatan 

 Analisis kecepatan merupakan salah satu proses untuk meningkatkan rasio 

sinyal seismik terhadap noise. Sinyal-sinyal pantul yang tedapat dalam trace 

seismik membawa informasi mengenai kecepatan lapisan bawah permukaan. 

Proses analisis kecepatan biasanya dilakukan terhadap data CMP garther 

(Common Mid Point gather), yaitu data yang terdiri dari beberapa pasang 

tembakan (shot) dan penerima (receiver) tapi memiliki titik tengah (CMP) yang 

sama. Namun jika titik tengah tersebut diproyeksikan ke bidang pantul, maka 

disebut CDP (Common Depth Point). 

 Tujuan dari proses analisis kecepatan adalah untuk memperoleh nilai 

kecepatan yang cukup akurat dalam menentukan kedalaman, ketebalan, dan 

kemiringan dari suatu reflektor. Nilai kecepatan hasil analisis akan digunakan 

untuk proses proses selanjutnya, misalnya untuk stacking dan migrasi. Analisis 

kecepatan dilakukan di dalam proses pengolahan data seismik pada data CMP 

(Common Mid Point) gather. 

 Prinsip dasar proses analisis kecepatan adalah memilih nilai kecepatan 

hingga diperoleh hasil yang tepat (trial and error). Jika kecepatan yang dicari 

bernilai Vs, maka dilakukan coba-coba nilai kecepatan dari V1 sampai V2, 

dimana nilai V1<Vs<V2, dengan interval ∆V, yang cukup kecil. Keluaran dari 

salah satu tipe analisis kecepatan ialah berupa tabel angka sebagai fungsi 

kecepatan terhadap waktu tempuh dua arah untuk pantulan tegak lurus (normal), 

atau yang biasa disebut spektrum kecepatan. Angka-angka ini mewakili hasil 

penghitungan koherensi sinyal-sinyal pantul sepanjang lengkung hiperbola yang 



25 

 

terbentuk dan dipengaruhi oleh kecepatan, offset, dan waktu tempuh (Nugroho 

dan Sudarmaji, 2014). 

Macam-macam kecepatan yang ada dalam gelombang, yaitu: 

1) Kecepatan interval (Vi) 

 Kecepatan interval adalah laju rata-rata antara dua titik yang diukur tegak 

lurus terhadap lapisan yang dianggap sejajar. Yilmaz (2001) menyampaikan 

bahwa kecepatan interval sering diukur dari kecepatan stack menggunakan 

persamaan Dix berupa, (Nugroho dan Sudarmaji, 2014). 

t

z
Vi




          (3) 

Dimana, 

 Vi = kecepatan interval 

 Δz = perubahan jarak vertikal pada kedalaman tertentu 

 Δt =  perubahan waktu yang terjadi pada kedalaman tertentu 

2). Kecepatan rata-rata (V ) 

 Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan jarak vertikal zf terhadap 

waktu perambatan gelombang tf  yang menjalar dari sumber ke kedalaman 

tertentu,  
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Dimana, 

 V  =  kecepatan rata-rata 

 zf  = perubahan jarak yang terjadi 

 tf   =  perubahan waktu yang terjadi. 
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3). Kecepatan RMS (Root Mean Square) 

 Kecepatan RMS merupakan kecepatan total dari sistem perlapisan 

horizontal dalam bentuk akar kuadrat pukul rata. Apabila waktu rambat vertikal 

t1, t2, … , tn dan kecepatan masing-masing lapisan V1, V2, … , Vn, maka 

kecepatan RMS-nya untuk lapisan dirumuskan,             
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        (5) 

Dimana, 

 Vrms  = kecepatan total dari sistem perlapisan horizontal dalam 

 bentuk akar kuadrat pukul rata 

 Vk dan tk  =  kecepatan interval dan waktu tempuh bolak balik. 

 

4). Kecepatan stacking (stacking velocity atau VNMO) 

 Kecepatan stacking merupakan nilai kecepatan empiris yang memenuhi 

dengan tepat hubungan antara Tx dengan To pada persamaan NMO yang 

dirumuskan : 
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Dimana, 

 
V

h
T

2
0   = waktu rambat bolak balik (TWT) gelombang refleksi pada         

pantulan normal 

 h = adalah ketebalan lapisan 

 Tx = waktu tempuh gelombang dari SP ke geophone 
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 X = offset 

 VNMO = kecepatan pada saat NMO 

 

 Dimana, Tx menyatakan  waktu pada zero offset atau waktu pada posisi 

sesungguhnya, To menyatakan waktu pada jarak x atau posisi awal reflektor dan x 

menyatakan posisi titik reflektor sesungguhnya. 

 Ada dua metode untuk menampilkan spektrum kecepatan, yaitu metode 

perkiraan kecepatan constant velocity stack dan metode spektrum kecepatan atau 

spektrum semblance: 

1) Metode perkiraan kecepatan constant velocity stack 

 Pada metode ini pemilihan kecepatan yang optimal dilakukan dengan cara 

menerapkan proses NMO dengan kecepatan yang berbeda–beda. Kecepatan 

terbaik yang akan dipilih adalah kecepatan yang menghasilkan suatu bentuk 

reflektor yang horizontal. Jika kecepatan yang digunakan terlalu rendah, maka 

even reflektor akan berbentuk melengkung ke atas (over-correlated). Sedangkan 

jika kecepatan yang digunakan terlalu tinggi, maka even reflektor akan berbentuk 

melengkung ke bawah (under-correlated). Metode perkiraan kecepatan constant 

velocity stack memerlukan data masukan berupa CDP gather. 

2) Metode Spektrum kecepatan atau spektrum semblance 

 Prinsip dasar metode ini adalah amplitudo stack maksimum yang 

diperoleh berdasarkan harga fungsi kecepatan yang diterapkan pada koreksi 

NMO, dengan harga amplitudo yang ditampilkan dalam bentuk spektrum. Nilai 

semblance merupakan normalisasi dari perbandingan antara total energi setelah 

di-stack dengan total energi sebelum di-stack. Semblance ditampilkan dalam 
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bentuk penampang pada sebuah sistem koordinat dengan sumbu x merupakan 

nilai kecepatan dan sumbu y merupakan nilai two way time (TWT) (Nugroho dan 

Sudarmaji, 2014). 

 

3.3.6  Stack/NMO (Normal Move Out) 

 Mayne (1962) memperkenalkan teknik common depth point stacking 

untuk meningkatkan signal to noise ratio dan analisis kecepatan yang lebih baik 

untuk konversi kedalaman. Refleksi seismik yang berasal dari beberapa pasangan 

titik tembak dan penerima yang dipantulkan pada suatu titik pantul yang sama 

yang dikenal dengan common depth point (CDP). Kemudian dikumpulkan dalam 

satu CDP gather. Selanjutnya data hasil rekaman CDP gather diurutkan (sorting) 

ke dalam satu susunan perubahan jarak (offset) terhadap waktu tempuh. Proses 

sorting CDP ini dilakukan setiap shot gather data seismik dari lapangan. Setelah 

melakukan proses sorting, kemudian data waktu tiba setiap trace dalam CDP 

gather dikoreksi Normal Move Out (NMO). Gambar 10. menunjukkan common 

depth point dan common mid point. 

 

 

 

 

 

Gambar  10. (a) Common depth point, (b) Common mid point 

         (Yilmaz, 1987) 
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 Koreksi NMO dengan VNMO dikenakan pada  data CDP sintetik, sehingga 

merubah arah kelengkungan. Jika kecepatan NMO tepat dan benar, maka event 

seismik akan terlihat flat dan datar, jika kecepatan yang dipakai terlalu rendah, 

maka event seismik akan terlihat melengkung ke atas (overcorrected), dan jika 

kecepatan yang dipakai terlalu cepat maka akan terlihat melengkung ke bawah 

(undercorrected). Gambar 11. menunjukkan hasil dari analisis kecepatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Gambar 11. (a) Uncorrected, (b) Velocity correct, (c) Overcorrected,  

                    (d) Undercorrected  (Yilmaz, 2001) 
 

 

 Koreksi NMO hanya efektif dilakukan pada reflektor datar, jika bidang 

pantul tidak datar maka terjadi pergeseran titik CDP atau biasa disebut reflector 

point smearing. Dalam kondisi seperti ini, koreksi Dip Move Out (DMO) hampir 

sama dengan koreksi NMO, namun dalam koreksi DMO diperhitungkan juga 

kemiringan bidang pantul. Sehingga dengan koreksi DMO ini membuat dispersi 

titik pantul menghilang, dan sinyal terhadap noise meningkat.  

 

(a) (b) (c) (d) 
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3.4 Definisi Migrasi 

 Migrasi adalah suatu proses yang berfungsi untuk menghilangkan efek 

dari penjalaran gelombang pada data seismik. Data seismik merupakan data hasil 

perekaman yang dihasilkan sebagai akibat dari penjalaran gelombang yang 

melalui bawah permukaan. Gambaran yang kita dapatkan melalui proses 

perekaman, mengalami distorsi, sehingga tidak menunjukkan dengan benar 

gambaran sebenarnya dari geometri struktur bawah permukaan. Pada dimensi 

kedalaman, reflektor mendatar akan tetap muncul sebagai reflektor mendatar pada 

dimensi waktu. Sementara untuk reflektor miring atau yang memiliki sudut 

kemiringan akan selalu berada pada posisi yang tidak sebenarnya pada gambaran 

seismik. Hal ini yang menjadi fungsi utama dari migrasi, yaitu untuk mengoreksi 

kesalahan posisi (Yilmaz, 2001). 

 Posisi sebenarnya dari suatu reflektor pada dimensi kedalaman akan 

berbeda dengan posisinya pada dimensi waktu. Tidak hanya posisi secara lateral 

dan vertikal saja, melainkan juga kemiringan dari reflektor tersebut. Pada proses 

penjalaran gelombang, proses ini ditandai oleh suatu sinar yang menjalar dari 

permukaan ke suatu reflektor di bawah permukaan dan sebaliknya. Sinar tersebut 

selalu digambarkan tegak lurus terhadapp reflektornya. Pada dimensi waktu, 

event-event yang berasosiasi dengan normal rays digambarkan memiliki posisi 

vertikal pada posisi dimana sinarnya kembali ke permukaan (posisi penerima) 

sehingga hal ini akan menyebabkan waktu tempuh semua reflektor miring akan 

lebih kecil dari pada yang sebenarnya dan reflektor sendiri akan terlihat lebih 

panjang. 
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 Proses migrasi menghilangkan efek penjalaran gelombang dari rekaman 

data seismik dan sebagai hasilnya, event seismik akan berada pada posisi yang 

sebenarnya di bawah permukaan. Secara umum, migrasi akan membuat sudut 

kemiringan menjadi lebih curam, event seismik menjadi lebih pendek, dan 

memindahkan event updip, sehingga antiklin akan mengecil dan sinklin akan 

bertambah ukurannya (Yilmaz, 2001). 

 Sebagai tambahan dari distorsi geometri yang disebutkan di atas. Proses 

penjalaran gelombang juga mengakibatkan efek difraksi sebagai akibat dari 

kehadiran ujung-ujung suatu reflektor, sehingga menyebabkan perubahan 

amplitudo yang disebabkan penyebaran dari muka gelombang. Migrasi 

memperbaiki efek-efek penjalaran gelombang di atas sekaligus memberikan 

beberapa keuntungan seperti: 

1) Migrasi pre stack memfasilitasi pemilihan kecepatan karena efek difraksi 

sudah dihilangkan, memfokuskan energi dan memperbaiki posisi event ke 

posisi yang sebenarnya. 

2) Migrasi pre stack dapat digunakan untuk analisis AVO, jika migrasi 

dilakukan dengan memperlihatkan faktor preserve amplitudo. 

3) Migrasi meningkatkan resolusi lateral. 

4) Migrasi mengurangi random noise. 

  

 Proses migrasi juga dapat didefinisikan dengan persamaan gelombang dan 

pada umumnya berdasarkan persamaan gelombang akustik satu arah. Oleh karena 

itu, persamaan ini tidak dapat dihilangkan pengaruh gelombang shear. Selain itu 
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juga didasarkan menggunakan asumsi bahwa media isotropi juga tidak dapat 

mengatasi noise multiple dengan baik. 

 Secara sederhana, migrasi dapat dikatakan sebagai suatu proses yang 

seolah-olah memutarbalikkan penjalaran gelombang. Aspek-aspek teknis dari 

migarsi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu: 

1) Migrasi sebagai proses penjalaran gelombang secara kontinu ke bawah 

permukaan (downward contunuity). 

2) Migrasi sebagai proses penjumlahan difraksi (diffraction summation). 

3) Migrasi menggunakan prosedur waktu terbalik (reverse time). 

 Ketiganya merupakan prosedur yang relatif sama, hanya menggunakan 

pendekatan yang berbeda dari yang umum digunakan (Yilmaz, 2001). 

 

3.5 Model Reflektor Ledakan  

 Suatu model dasar dibutuhkan untuk mendefinisikan migrasi pada kasus 

zero offset, yaitu model reflektor ledakan (exploding reflector). Model ini dapat 

memberikan gambaran untuk menyimulasikan seismik zero offset.  

 Jika kita asumsikan bahwa semua reflektor seismik di bawah permukaan 

tersusun dari titik-titik yang berdekatan. Setiap titik berfungsi sebagai sumber 

ledakan pada saat waktu awal (t=0), dimana semua sumber meledak secara 

bersamaan memulai proses penjalaran gelombang. Penerima yang berada di 

permukaan merekam waktu tempuh saat gelombang tiba di permukaan. Dengan 

menggunakan kongfigurasi ini, hasil yang didapat menunjukkan bahwa rekaman 

data merupakan simulasi dari stacked section, jika model kecepatan yang 

digunakan setengah dari kecepatan yang sebenarnya. Kecepatan yang digunakan 
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pada model ini sebaiknya memiliki nilai setengah dari nilai sebenarnya 

disebabkan yang digunakan adalah waktu tempuh satu arah dari titik bawah 

permukaan menuju ke permukaan. Sebanding jika menggunakan waktu tempuh 

bolak-balik dari permukaan menuju ke reflektor dan kemudian kembali ke 

permukaan (Clearbout, 1985). 

 Model reflektor ledakan menggambarkan proses penjalaran gelombang 

yang dapat menghasilkan section zero offset dalam satu eksperimen tunggal. 

Berdasarkan model di atas, migrasi dapat dijelaskan sebagai suatu prosedur yang 

memutarbalik proses penjalaran gelombang, dari suatu reflektor kembali ke titik 

awal disaat t=0. Input data yang digunakan untuk migrasi adalah penampang 

waktu yang direkam dipermukaan. Hasil dari migrasi merupakan penampang 

seismik yang dapat menyimulasikan situasi awal sebelum proses penjalaran 

gelombang yang dimulai. 

 Mengacu pada model penampang stack sebelum dan setelah proses 

migrasi, migrasi post stack secara umum melibatkan dua tahapan, yaitu: 

1) Menjalankan proses penjalaran gelombang yang berjalan mundur. 

2) Memilih bagian dari gelombang yang tiba saat waktu nol. Tahapan ini 

dinamakan imaging, syarat t=0 disebut imaging condition. 

 

 Variasi dari migrasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan 

dimensi dimana migrasi dilakukan atau berdasarkan pada algoritma yang 

digunakan. Klasifikasi berdasarkan dimensi membedakan antara migrasi 2D dan 

3D, pre dan post stack migrasi serta migrasi dimensi waktu atau dimensi 
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kedalaman. Kemungkinan untuk mengombinasikan antara semua sangat 

memungkinkan. 

 Salah satu alasan utama yang memunculkan variasi migrasi, disebabkan 

proses ini termasuk proses yang relatif mahal harganya. Oleh karena itu pemilihan 

migrasi yang digunakan akan sangat berpengaruh kepada kompleksitas dari data 

yang digunakan. Walaupun terlihat sangat ideal, satu jenis migrasi cukup untuk 

digunakan dalam mengatasi semua kemungkinan permasalahan yang muncul, 

disebabkan dari segi harga, program migrasi yang lain dipilih cenderung 

menyesuaikan dengan situasi. 

Algoritma migrasi yang terbaik, sebaiknya memenuhi beberapa kriteria yaitu: 

1) Tidak terlalu mahal. 

2) Dapat mengatasi kemiringan yang curam. 

3) Mengatasi variasi perubahan secara lateral. 

4) Menghasilkan noise yang minimum 

5) Tidak terlalu sensitif terhadap kualitas data (rasio S/N yang rendah) dan 

kecepatan model. 

 

 Perbedaan utama dari variasi program migrasi adalah sejauh mana dapat 

memenuhi kriteria di atas. Sebagai contoh, dimana waktu komputasi yang 

digunakan dalam proses migrasi data pre stack lebih mahal dan membutuhkan 

peralatan yang memadai, sehingga diwaktu lampau migrasi pre stack hanya 

digunakan pada data yang memiliki struktur kompleks. Namun pada saat ini, 

diiringi dengan kemajuan teknologi migrasi pre stack sudah menjadi prosedur 

standar. Pada kasus data 3D waktu komputasi yang diperlukan juga jauh lebih 
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banyak dari kasus 2D sehingga migrasi 3D tetap menjadi proses yang rumit dan 

mahal. 

 Salah satu point penting adalah migrasi pre stack biasanya dilakukan 

dalam beberapa iterasi untuk membuat kecepatan model final sehingga algoritma 

yang paling cepat digunakan saat tahapan awal dimana hanya pada saat tahap 

akhir saja migrasi yang lebih akurat dan mahal digunakan untuk mendapatkan 

hasil akhirnya (Clearbout, 1985). 

 

3.6 Respon Impuls 

 Respon impuls sering digunakan sebagai suatu tes yang dianggap cukup 

mudah dan dapat mewakili untuk mengevaluasi proses migrasi. Untuk memahami 

kita perlu memulai dari proses penjumlahan kurva difraksi. Penjumlahan kurva 

difraksi dilakukan dengan menjumlahkan seluruh kurva difraksi dan meletakkan 

hasilnya dari puncak hiperbolanya. 

 Migrasi dengan algoritma penjumlahan kurva difraksi dilakukan dengan 

menjumlahkan amplitudo sepanjang kurva elips pada hasil migrasi. Kedua 

prosedur ini faktanya sangat identik. Dengan pendekatan kedua, setiap titik 

masukan dimigrasi secara terpisah dan hasilnya merupakan superposisi dari setiap 

impuls. Pencitraan yang terbentuk merupakan hasil pada garis singgung semua 

kurva elliptic hasil interferensi. Ujung-ujung dari kurva terhapuskan sebagai 

akibat dari interferensi destruktif (Holt, 2002). 

 Saat terdapat reflektor mendatar, bagian dari kurva elipss yang 

berkontribusi pada penciptaan gambaran adalah bagian titik paling bawah. Untuk 
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reflektor yang memiliki kemiringan, bagian lereng adalah  bagian yang 

berkontribusi untuk membentuk gambaran. 

 Semakin curam kemiringannya, semakin banyak bagian dari elips yang 

ikut berkontribusi. Oleh karena itu, dengan  memeriksa respon impuls kita dapat 

mengetahui respon kemiringan saat melakukan migrasi dibatasi oleh kemiringan 

saat melakukan migrasi. Jika bagian ujung dari elips ada yang terpotong, artinya 

adalah proses migrasi dibatasi oleh kemiringan dan kemiringan yang sangat curam 

tidak akan tergambarkan (Holt, 2002). 

 

3.7 Prinsip Dasar Migrasi 

Prinsip dasar migrasi secara geometris seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 12. Prinsip dasar migrasi (Yilmaz, 2001). 

 

 Gambar 12. menunjukkan prinsip dasar yang digunakan dalam migrasi. 

Cara kerja dari migrasi tersebut melalui beberapa tahap, yaitu: 

1) Menghubungkan garis CD ke permukaan menuju titik O 

2) Dari titik D, tarik garis vertikal ke permukaan, dan beri nama titik B 
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3) Dengan titik O sebagai pusat, buat lingkaran dengan jari-jari OB 

4) Tarik garis horizontal dari titik D hingga memotong lingkaran. Beri nama 

titik E untuk perpotongan kedua garis ini. 

5) Tarik garis dari titik E ke pusat titik O untuk mendapatkan sudut migrasi a. 

6) Titik D‟ adalah titik migrasi dari D, didapatkan dengan cara membuat 

ED=ED‟. Sudut EDD‟, yaitu =a/2 (Yilmaz, 2001). 

Dari gambar  di atas, dapat diturunkan persamaan-persamaan sebagai berikut:       

  (7) 

 (8) 

      

 (9) 

Dimana, 

Dip (kemiringan)  =
x


      

Dip semu = 
x

t




 (diukur dari unmigrated time section) dengan t  adalah 

traveltime (s), V  adalah kecepatan migrasi (kecepatan medium), Δx adalah jarak 

dari titik A dan B, t  adalah selisih waktu antara titik C dan D, xd  adalah 

horizontal time displacements, 
td  adalah vertikal time displacements, t   adalah 

event time pada posisi yang telah dimigrasi. 
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3.8 Klasifikasi migrasi 

 Migrasi data seismik sebagai bagian dari proses pengolahan data seismik 

berusaha menghilangkan pengaruh difraksi dan efek kemiringan reflektor. Ada 

banyak metode migrasi yang digunakan untuk menghasilkan penampang seismik 

yang mendekati struktur geologi bawah permukaan. Migrasi dilakukan untuk 

memindahkan reflektor posisi miring ke posisi sebenarnya di bawah permukaan 

dan menghilangkan pengaruh difraksi, dengan cara ini kemenerusan penampakan 

bawah permukaan dapat digambarkan secara detail, misalnya bidang patahan 

ataupun zona sesar. 

 Migrasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori antara lain 

berdasarkan algoritma yang dipakai, berdasarkan kawasan dimana migrasi 

bekerja, dan berdasarkan urutan tipe.  

3.8.1 Migrasi berdasarkan algoritma  

Beberapa jenis migrasi berdasarkan algoritma yang dipakai antara lain: 

1) Metode Finite-difference 

 Asumsi dasar yang dipakai untuk migrasi finite difference adalah teori 

reflektor meledak. Berawal dari teori tersebut maka migrasi merupakan proses 

kontinuitas ke bawah (clearbout, 1985). Teknik migrasi ini didasarkan pada 

penyelesaian persamaan diferensial gelombang skalar. 

2) Metode Penjumlahan Kirchhoff (Kirchhoff summation) 

 Merupakan pendekatan secara statistik di bawah permukaan dapat saja 

berasal dari berbagai kemungkinan lokasi dengan tingkat probilitas yang sama. 

Dilakukan setelah proses stack. Kecepatan yang digunakan adalah kecepatan stack 

yang telah dismooth secara lateral. Keuntungan metode ini dapat meresolusi 
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struktur dengan kemiringan yang curam, kelemahannya adalah tidak bisa 

dilakukan pada data dengan signal to noise ratio yang rendah atau data yang 

buruk.  

3) Metode F-K (frekuensi – bilangan gelombang) 

 Dilakukan setelah proses stack dengan menggunakan transformasi Fourier 

untuk area dengan variasi kecepatan lateral yang rendah atau tidak ada sama 

sekali. Keuntungan metode ini adalah waktu komputasi yang cepat, dapat 

meresolusi struktur dengan kemiringan yang curam dan dapat dilakukan pada data 

dengan signal to noise ratio yang rendah (data yang buruk). Kelemahannya adalah 

tidak dapat dilakukan pada area dengan variasi kecepatan lateral yang tinggi dan 

kecepatan rata-rata yang digunakan harus rendah atau lambat (Yilmaz, 1987). 

 

3.8.2  Berdasarkan kawasan 

Migrasi berdasarkan kawasan terbagi atas: 

1) Migrasi waktu (time migration) 

 Migrasi waktu berasumsi pada perambatan gelombang lurus di bawah 

permukaan. Hasil akhir dari proses migrasi waktu adalah berupa penampang 

seismik yang ditampilkan dalam skala waktu.  Migrasi ini berasumsi bahwa 

kecepatan model merupakan gradien kecepatan vertikal. Dari asumsi tersebut 

perbedaan antara sumbu waktu dan sumbu kedalaman hanya dalam skalanya saja 

(Yilmaz, 1987). 

 Pada proses kontinuasi ke bawah untuk setiap penyuplikan (sample) 

dilakukan dengan Δt konstan, sehingga perumusan yang didapat, 

Δz = Δt v/2              (10) 
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 Dimana Δt adalah interval pencuplikan dengan nilai konstan dari 

penampang waktu, V adalah kecepatan penjalaran gelombang pada medium yang 

dilewati, dan Δz adalah interval pencuplikan kedalaman. Kecepatan V yang 

digunakan dalam hal ini adalah kecepatan RMS. Dari pendekatan tersebut, maka 

hasil migrasi waktu dapat ditampilkan secara langsung dalam penampang waktu. 

2)   Migrasi Kedalaman 

 Berbeda dengan migrasi waktu, dalam hal ini migrasi kedalaman 

menggunakan asumsi gerak perambatan gelombang yang sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya. Hasil akhir dari proses migrasi kedalaman adalah berupa 

penampang seismik yang ditampilkan dalam penampang kedalaman. Sebagai 

input kecepatan untuk migrasi kedalaman adalah kecepatan interval, dimana 

kecepatan tersebut sangat sesuai dengan pendekatan penjumlahan kurva difraksi. 

Model kecepatan ini dapat menelusuri dengan baik jejak-jejak sinar dari titik 

difraksi ke permukaan (Holt, 2002). Dari model kecepatan itu pula hasil akhir 

proses migrasi dapat ditampilkan langsung dalam penampang kedalaman. 

Gambar 13. Menunjukkan model kecepatan yang digunakan dalam migrasi 

kawasan waktu dan migrasi kawasan kedalaman. 

 

Gambar 13. Model kecepatan (Holt, 2002) 
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3.8.3 Migrasi berdasarkan tipe 

Migrasi berdasarkan tipe terbagi menjadi: 

1) Post Stack Time Migration 

 Post stack time migration adalah metode migrasi yang dalam pengolahan 

datanya dilakukan setelah proses stack. Metode post stack time migration 

dilakukan setelah NMO dan setelah stack dengan masukan kecepatan berupa 

kecepatan RMS. Migrasi ini dilakukan pada reflektor-reflektor  yang sederhana 

atau memiliki kecuraman yang relatif datar. Migrasi post stack merupakan migrasi 

yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode pre stack, terutama dalam 

algoritma dan proses yang dilakukannya (Yilmaz, 2000). 

2) Pre Stack Time Migration 

 Pre stack time migration adalah proses migrasi yang dilakukan sebelum 

proses stack. Pada suatu reflektor miring, pengaruh kemiringan reflektor dan 

offset yang besar akan menyebabkan kecepatan stacking (Vstack) lebih besar dari 

kecepatan root mean square (Vrms), sehingga jika pada reflektor miring 

diasumsikan Vstack sama dengan Vrms untuk menentukan kecepatan interval, 

maka hasil yang diperoleh tidak akurat. Selanjutnya informasi kecepatan yang 

tidak akurat ini tidak bisa menggambarkan model-model bawah permukaan yang 

sebenarnya. 

 Metodologi yang biasa diterapkan untuk melakukan PSTM adalah pertama 

melakukan konvolusi dengan elliptical impulse response, kedua dengan 

melakukan penjumlahan di sepanjang diffraction respon curve. Untuk metode 

yang pertama, data seismik disortir ke dalam domain common offset. Selanjutnya 

data tersebut dikonvolusikan dengan elliptical impulse, dikarenakan PSTM 
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biasanya memiliki variasi kecepatan yang smooth, maka residual NMO correction 

diterapkan setelah NMO yang utama. Elliptical impulse response dibangun 

berdasarkan persamaan elips, 

  

          (11) 

L
2
 = h

2
 + d

2        
(12) 

Dimana, 

 h merupakan offset/2, L adalah T/2, z merupakan kedalaman = V*T/2, 

 sedangkan z=offset, dan T adalah waktu (TWT). 

 Cara kedua untuk PSTM adalah dengan melakukan penjumlahan di 

sepanjang diffraction response curve. Diffraction response curve dapat dibangun 

berdasarkan persamaan, 

              (13) 

Dimana, 

T adalah watu tempuh, z adalah kedalaman, z =V*To/2,  h adalah offset/2, y 

adalah apeture, z merupakan kedalaman, dan V adalah kecepatan RMS sementara 

To adalah waktu pada  kecepatan V. Gambar 14. menunjukkan respon kurva 

difraksi. 

 

Gambar 14. Respon kurva difraksi 



43 

 

3)  Post Stack Depth Migration 

 Merupakan metode migrasi yang dilakukan setelah stack dengan 

menggunakan kecepatan interval. Migrasi ini merupakan migrasi yang lebih 

sederhana dibandingkan dengan pre stack migration. Proses pengolahan data pada 

migrasi post stack lebih cepat dibandingkan dengan pengolahan data pada migrasi 

pre stack yang membutuhkan waktu lebih lama. 

 

4) Pre Stack Depth Migration 

 Merupakan teknik migrasi sebelum stack dengan variasi kecepatan 

medium sangat kompleks seperti thrust belt, zona di sekitar karbonat (reef), kubah 

garam, dll (Holt, 2007). Yang membedakan time migration dan depth migration 

bukanlah masalah domain waktu dan domain kedalaman, akan tetapi yang 

membedakan di antara kedua metode tersebut adalah model kecepatan yang 

digunakan. Time migration memiliki variasi kecepatan yang smooth dan depth 

migration memiliki kecepatan yang kompleks. PSDM dilakukan dalam domain 

waktu, konversi kecepatan dalam domain kedalaman adalah untuk keperluan 

perhitunga waktu tempuh untuk mencari solusi Kirchoff migration operator. 

Demikian juga dengan seismik yang dikonversi menjadi kedalaman adalah untuk 

pembanding model geologi dalam pembuatan model kecepatan. 

 

 



 

 

BAB IV  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

4.1 Waktu dan Institusi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai dengan 

Februari 2016 dan bertempat di Laboratorium Prosesing dan Pemodelan Data 

Geofisika Jurusan Teknik Geofisika Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

 

Tabel 2. Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 
Nov-15 Des-15 Jan-16 Feb-16 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi Literatur                                 

2 Pengolahan Data                                 

3 Pembahasan                                  

4 Penyusunan Skripsi                                 

 

 

4.2 Alat dan Bahan 

 Alat dan bahan yang digunakan adalah laptop beserta software ProMAX. 

Bahan yang digunakan adalah berupa data lapangan lintasan VTM_01 milik PT. 

Sonofera Geosains Indonesia. 
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Berikut adalah data Observer Report yang diperoleh dari VTM_1. 

 

Tabel 3. Observer Report VTM_01 

No Informasi Nilai 

1 Azimuth 90
0 

2 Minimum Offset 64 

3 Shot Interval 12.5 m 

4 Number of Shot 240 

5 Sampling Rate 1 ms 

6 Near Channel 1 

7 Far Channel 96 

8 Shot Point 100-340 

9 FFID 100-340 

10 Fold Coverage 48 

11 Source Depth 3 m 

12 Receiver Depth 3 m 

13 Metode Akuisisi Off-End 

 

 

4.3 Diagram Alir Pengolahan Data Seismik 

Gambar 15. menunjukkan diagram alir pengolahan data yang digunakan dalam 

penelitian. 
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Gambar 15. Diagram alir pengolahan data seismik 
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4.4 Tahap Pengolahan Data Seismik 

 Pengolahan data seismik bertujuan mengembalikan posisi reflektor yang 

terekam pada data ke posisi yang sebenarnya, sehingga menghasilkan gambaran 

bawah permukaan yang mendekati keadaan sebenarnya. 

Untuk mendapatkan penampang seismik dengan kualitas baik perlu dilakukan 

beberapa koreksi sinyal dan menghilangkan noise atau dengan kata lain untuk 

meningkatkan rasio S/N. 

 Pengolahan data yang dilakukan ini dimulai dari input data, geometri, 

filtering, editing, preprocessing, analisis kecepatan, stack/nmo, dan migrasi. Pada 

penelitian ini akan dibahas mengenai perbandingan post stack depth migration 

dan pre stack depth migration, untuk selanjutnya akan diinterpretasi patahan 

berdasarkan informasi yang didapat dari penampang bawah permukaan yang 

diperoleh dengan dicocokkan menurut informasi geologi daerah penelitian. 

 

4.4.1 Input Data 

 Pada umumnya  data seismik yang terekam saat akuisisi tersimpan dalam 

format sequential series atau gelombang yang mewakili deret jarak dimana format 

data tersusun berdasarkan urutan waktu perekaman dari gabungan beberapa 

geophone. Sedangkan data yang digunakan dalam pengolahan data seismik harus 

tersusun berdasarkan urutan trace dimana data yang diolah tersusun  sesuai time 

series dimana gelombang yang tersusun berdasarkan urutan waktu. Gambar 16. 

menunjukan flow input data penelitian lintasan VTM_01. 
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Gambar 16. Input data lintasan VTM_01 

 

 Peneliti melakukan pengolahan data pada lintasan VTM_01 sudah didapat 

dalam format SEG-Y yang sudah tersusun sesuai time series, sehingga tidak perlu 

lagi dilakukan demultiplex. 

 Hasil output yang didapat selanjutnya disimpan dan digunakan sebagai 

input pada tahap pengolahan selanjutnya. Gambar 17. menunjukkan hasil dari 

raw data lintasan VTM_10. 
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Gambar 17. Raw data lintasan VTM_01 

 

4.4.2 Geomerti 

 Data yang telah terekam pada saat akuisisi belum diinformasikan 

berdasarkan obsever report. Untuk dapat memberikan informasi tersebut peneliti 

melakukan tahapan geometri. Gambar 18. menunjukkan tahapan geometri yang 

digunakan dalam pengolahan data seismik setelah proses raw data. 

 

Gambar 18. Tahapan geometri 

 

 Perintah 2D Marine Geometry Spreadsheet bertujuan untuk memasukkan 

informasi observer report pada data penelitian. Jendela perintah yang ada pada 2D 

Geometry Spreadsheet adalah File, Setup, Auto-2D, Sources, Paatterns, Bin, 
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TraceQC. Gambar 19. menunjukkan jendela perintah yang disediakan pada 2D 

Geometry Spreadsheet. 

 

Gambar 19. 2D Marine Geometry Spreadsheet 

 

 Jendela perintah file berfungsi untuk membuka data yang akan diolah. 

Jendela perintah setup berfungsi untuk mengisi data sesuai dengan observer 

report. Gambar 20. menunjukkan jendela perintah setup pada lintasan VTM_01, 

 

Gambar  20. Jendela perintah Setup pada 2D Marine Geometry   

            Spreadsheet lintasan VTM_01 
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 Pada parameter ini menyediakan pilihan metode binning yang digunakan, 

masukan yang diberikan dalam parameter ini mempengaruhi pilihan-pilihan yang 

disediakan oleh menu yang lainnya. 

Matching pattern number using first live chan and station digunakan, karena kita 

akan mencocokkan pola menggunakan first live chan dan station. 

Nominal receiver station interval 

Adalah jarak antar interval receiver (jarak antar channel) 

Nominal source station interval 

Adalah jarak antar interval source (jarak antar shot point)  

 Nominal sail lintasan azimuth 

Adalah  input nominal azimuth yang diukur sepanjang arah lintasan ke arah 

bertambahnya nomor receiver station atau source station, searah jarum jam dari 

arah utara dalam satuan derajat (0). 

Nominal Source Depth 

Parameter ini membutuhkan info kedalaman source, dihitung dari permukaan 

Nominal Receiver Depth 

Parameter ini membutuhkan info kedalaman receiver, dihitung dari permukaan 

 

 Jendela perintah Auto 2D berfungsi untuk memasukkan design 

penembakan secara 2D. Berikut merupakan proses Auto 2D untuk lintasan 

VTM_01. Gambar 21. menunjukkan jendela perintah Auto-2D pada 2D Marine 

Geometry Spreadsheet lintasan VTM_01. 
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Gambar 21. Jendela perintah Auto-2D pada 2D Marine Geometry  

        Spreadsheet lintasan VTM_01 

 

 

 

Near Channel 

Nomor Channel terdekat dengan shot 

Far Channel 

Nomor Channel terjauh dengan shot 

Chan Increament 

Penambahan Channel 

Group Interval 

Jarak antar hydrophone di dalam streamer 
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Number of Shot 

Jumlah shot dari survey 

First Shot Station 

Nomor Station pertama pada saat perekaman 

Shot Station Number Increament 

Penambahan nomor station 

Sail Lintasan Azimuth 

Arah dari kemiringan streamer 

Shot Interval 

Interval Setiap Shot 

X coordinate of First Shot 

Nilai Koordinat X 

Y coordinate of First Shot 

Nilai Koordinat Y 

 

Jendela perintah source berfungsi untuk memasukkan informasi penembakan saat 

akuisisi. Gambar 22. menunjukkan jendela perintah source pada 2D Marine 

Geometry Spreadsheet lintasan VTM_01. 
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Gambar 22. Jendela perintah source pada 2D Marine Geometry  

           Spreadsheet lintasan VTM_01 

 

 Dalam tabel perintah source di atas telah dimasukkan informasi mengenai 

shot point awal  sampai dengan shot point akhir, dan juga informasi FFID awal 

sampai dengan FFID akhir. Yang selanjutnya beralih ke pattern. 

 Jendela perintah pattern berfungsi untuk memasukan informasi geometri 

penembakan lapangan, dalam mengisi pattern terdapat beberapa parameter yang 

perlu diperhatikan diantaranya. Gambar 23. menunjukkan jendela perintah 

pattern pada 2D Marine Geometry Spreadsheet lintasan VTM_01. 

 
Gambar 23. Jendela perintah pattern pada 2D Marine Geometry  

           Spreadsheet lintasan VTM_01 
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Pattern adalah pola penembakan yang berasosiasi dengan Source dan Receiver, 

isikan dengan angka 1 sesuai dengan yang ada pada source 

Min Chan 

Adalah nilai channel terkecil yang dipakai pada saat survei penembakan 

Max Chan 

Adalah nilai channel terbesar yang dipakai pada saat survei penembakan 

Chan Inc 

Adalah nomor penambahan channel antara Min chan dan Max chan 

Rcvr Min Chan 

Tabel ini diisikan dengan nomor receiver station terkecil dalam suatu pola 

(pattern) geometri penembakan 

Rcvr Max Chan 

Tabel ini diisikan dengan nomor receiver station terbesar dalam suatu pola 

(pattern) geometri penembakan 

Rcvr Inc 

Adalah angka penambahan antara Rcvr Min Chan dan Rcvr Max Chan. 

 

 Jendela perintah binning berfungsi untuk menghitung data-data yang 

berasal dari receiver dan pattern sehingga menghasilkan parameter lain seperti 

Shot Fold, CDP dan lainnya yang berada pada menu Trace QC. Gambar 24. 

menunjukkan jendela perintah binning pada 2D Marine Geometry Spreadsheet 

lintasan VTM_01. 
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Gambar 24. Jendela perintah binning pada 2D Marine Geometry  

     Spreadsheet VTM_01 

 

 Jendela perintah trace QC berfungsi untuk melihat hasil geometri yang 

telah dimasukkan sampai dengan binning. Apakah telah sesuai pada saat akuisisi. 

Gambar 25. menunjukkan tabel trace QC pada 2D Marine Geometry 

Spreadsheet lintasan VTM_01. 

 
Gambar 25. Jendela perintah trace QC pada 2D Marine Geometry   

         Spreadsheet lintasan VTM_01 
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 Maka akan muncul pola sebagai berikut seperti Gambar 26. Menunjukkan 

tahapan, selanjutnya dalam geometri setelah selesai melakukan single prosesing, 

yaitu melakukan inline geometri header yang dimaksudkan untuk memberikan 

nilai kecepatan pada data yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan 

kecepatan 1500 m/s yang diasumsikan sebagai kecepatan awal yang ada pada 

data. 

 

 
Gambar 26. Inline geometry header lintasan VTM_01 

 

 

4.4.3 Filtering 

 Saat akuisisi berjalan receiver akan menangkap semua gelombang yang 

mengenainya, termasuk noise dengan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. 

Apabila noise dengan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah tersebut tidak 

dihilangkan, maka akan menurunkan kualitas data. Dalam seismik frekuensi yang 
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biasa digunakan adalah 30-70 Hz, namun frekuensi data yang sesungguhnya dapat 

dilihat dengan menjalankan perintah spectral analysis.  

 
 Gambar 27. Spectral analysis lintasan VTM_01 

 

 Gambar 27. menunjukkan hasil dari Spectral analysis lintasan VTM_01. 

Pada tahap filtering dibutuhkan frekuensi yang tepat untuk dapat menghilangkan 

noise dan menyelamatkan data. Gambar 28. menunjukkan perbandingan 

penggunaan filter bandpass dengan nilai yang digunakan 8-20-440-500 Hz dan 

12-20-440-500 Hz. 

 
  Gambar 28. (a) Hasil filtering frekuensi 8-20-440-500 Hz,  

           (b) hasil filtering frekuensi 12-20-440-500 Hz 

 

a b 
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Gambar 29.  Filter bandpass lintasan VTM_01 

 

 Gambar 29. menunjukkan filter bandpass yang digunakan pada lintasan 

VTM_01, yang selanjutnya hasil dari filter tersebut dapat dilihat pada Gambar 

30. menunjukkan hasil filter bandpass yang digunakan dalam penelitian yaitu 

pada frekuensi 12-20-440-500 Hz. 

 
       Gambar 30. Hasil filter bandpass frekuensi 12-20-440-500 Hz 
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4.4.4 Editing 

 Pada saat proses akuisisi berlangsung tidak semua hasil data yang terekam 

oleh hydrophone berjalan dengan lancar, karena sering kali hasil rekaman 

terganggu oleh beberapa sebab. Seperti trace yang buruk atau rusak yang tidak 

digunakan dalam proses selanjutnya.  

1) Muting 

 Proses muting dilakukan untuk memotong sinyal yang tidak kita inginkan 

yang diindikasikan sebagai noise-noise sebelum refleksi yang tertangkap 

hydrophone yang ada sebelum first break. 

 Gambar 31. menunjukkan proses top mute yang dilakukan pada lintasan 

VTM_01 dengan flow yang digunakan dalam proses editing ditunjukan pada 

Gambar 32. 

 

 
Gambar 31. Proses top mute pada lintasan VTM_01 
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   Gambar 32. Flow editing pada lintasan VTM_01 

 

 

 

4.4.5 Preprocessing 

 Tahap preprocessing terdiri dari dua proses yaitu TAR (True Amplitude 

Recovery) dan dekonvolusi.  

1) TAR (True Amplitude Recovery) 

 TAR (True Amplitude Recovery) dimaksudkan untuk mengembalikan 

amplitudo gelombang seismik yang sempat berkurang akibat atenuasi saat 

penjalaran di dalam bumi.  

2)   Dekonvolusi  

 Dekonvolusi dimaksudkan untuk mengembalikan bentuk wavelet data 

menjadi bentuk wavelet reflektor sehingga dapat meningkatkan resolusi vertikal 

data seismik. Gambar 33. menunjukkan flow yang digunakan dalam tahap 

preprocessing TAR. 
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        Gambar 33. Flow preprocessing TAR pada lintasan VTM_01 

 

 

Test parameter TAR yang digunakan pada penelitian ini, yaitu 2 dB/s, 4 dB/s, 6 

dB/s, dan 8 dB/s. Berikut hasil dari parameter test yang digunakan ditunjukkan 

pada Gambar 34. 
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          Gambar 34. Hasil parameter test TAR pada lintasan VTM_01 

 

 Hasil test parameter menunjukkan hasil dari masing-masing input nilai 

yang digunakan pada TAR dengan data awal yang menunjukkan yang 

didapatannya hasil penjalaran gelombang yang telah teratenuasi. Dipilih nilai 

untuk TAR sebesar 2 dB/s dengan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 35. 

 
  Gambar 35. Hasil TAR 2 dB/s pada lintasan VTM_01 
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 Gambar 36. Flow preprocessing dekonvolusi lintasan VTM_01 

 

 

Gambar 36. menunjukan flow yang digunakan pada preprocessing dekonvolusi 

lintasan VTM_01, pada tahap ini digunakan minumum phase predictive dengan 

menggunakan nilai decon operator lenght yaitu 60 dan nilai operator prediction 

distance yaitu 10. 

 

4.4.6 Analisis Kecepatan 

 Analisis kecepatan dimaksudkan sebagai bentuk kecepatan yang tepat 

pada kedalaman lapisan yang akan ditunjukkan oleh samblance dengan energi 

yang tinggi. Analisis kecepatan sangat berpengaruh pada pengolahan data 

seismik, karena jika kurang tepat dalam menentukan kecepatan akan berpengaruh 

pada hasil interpretasi. Gambar 37. menunjukkan proses untuk melakukan  

analisis kecepatan. 
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Gambar 37. Flow analisis kecepatan lintasan VTM_01 

 

  

 Digunakan analisis kecepatan dengan data masukan, yaitu data hasil dari 

preprocessing, kemudian didapatkan data keluaran berupa hasil dari velocity 

analysis. Pemilihan kecepatan dilakukan pada data yang diasumsikan memiliki 

energi tinggi pada warna yang mendekati merah (sesuai dengan skala warna yang 

digunakan). Gambar 38. menunjukkan tahap pemilihan kecepatan. 
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        Gambar 38. Analisis kecepatan lintasan VTM_01 

 

 Setelah dilakukan pemilihan kecepatan akan didapatkan volume viewer 

hasil dari proses pemilihan kecepatan, setelah didapatkan kemudian kecepatan 

akan dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini peneliti 

memanipulasi kecepatan Vrms langsung ke inteval velocity in depth, karena pada 

penelitian ini hanya digunakan migrasi dalam kawasan kedalaman tidak 

menggunakan migrasi dalam kawasan waktu.  

 Hasil pemilihan kecepatan yang telah dilakukan ditunjukkan pada 

Gambar 39. Kemudian dilakukan manipulasi kecepatan yang ditunjukkan pada 

Gambar 40. Dan akan menghasilkan kecepatan dalam kawasan kedalaman yang 

akan ditunjukkan pada Gambar 41. 
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   Gambar 39. Hasil volume viewer kecepatan rms lintasan VTM_01 

  

 

 
            Gambar 40. Flow manipulasi kecepatan lintasan VTM_01 

 



68 

 

 

 

 

 
Gambar 41. 

Hasil volume viewer kecepatan interval in depth lintasan VTM_01 

 

 

 

4.4.7 Stack/NMO 

 Stacking dimaksudkan untuk menjumlahkan trace-trace dalam satu CDP 

yang mempunyai sinyal yang koheren, sehingga dapat meningkatkan rasio sinyal 

to noise. 

 Stacking dilakukan setelah proses analisis kecepatan yang membutuhkan 

NMO untuk mengembalikan pola hiperbola reflektor menjadi flat dengan 

menggunakan kecepatan yang telah dipilih sebelumnya. Gambar 42. 

menunjukkan hasil dari proses stacking yang dilakukan pada lintasan VTM_01. 

 



 
Gambar 42. Stacking lintasan VTM_01 
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BAB VI 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Keunggulan dari pre stack depth migration, yaitu mampu memperlihatkan 

bentuk reflektor yang lebih tegas karena proses migrasi diterapkan pada 

setiap trace seismik. 

2. Proses pengerjaan pre stack depth migration memerlukan waktu dan biaya 

yang lebih banyak dibandingkan dengan post stack depth migration. 

3. Hasil penampang pre stack depth migration terlihat pada FFID 147 terdapat 

bentuk reflektor dari depth 650 sampai 550 menunjukkan reflektor yang lebih 

tegas dan lebih menerus dibandingkan dengan hasil penampang post stack 

depth migration. 

4. Hasil penampang pre stack depth migration terlihat pada FFID 330 terdapat 

bentuk reflektor dari depth 1400 sampai 1200 menunjukkan reflektor yang 

lebih tegas dan lebih menerus dibandingkan dengan hasil penampang post 

stack depth migration. 

 

5.2 Saran 

 Hasil penampang bawah permukaan sangat berpengaruh dari pemilihan 

kecepatan, sehingga lebih baik proses pemilihan kecepatan dilakukan minimal 2 

atau 3 kali agar hasil penampang bawah permukaan lebih tepat menurut kondisi 

geologi daerah tersebut. 
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