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ABSTRACT 

 

 

CHARACTERIZATION OF OIL AND GAS RESERVOIR 

USING ACOUSTIC IMPEDANCE INVERSION AND 

ANALYSIS MULTIATTRIBUTE SEISMIC ON FIELD "ZA", 

BATURAJA FORMATION, SOUTH SUMATRA BASIN 
 

 

 

 

By 

 

Zulhijri Arohman 

 

 

 

In this research, it has been to characterize reservoir Oil and Gas Fields “ZA” 

using seismic acoustic impedance and multiattribute method. Baturaja Formation 

consists of limestone which is good enough as a place to accumulate 

hydrocarbons. This study uses data sesimic 3D, log data and geological data. 

From the analysis crossplot, reservoir area has an acoustic impedance below 

11500 (m/s)(g/cc). Based on the map of acoustic impedance, porosity, and density 

of the porous limestone deployment leads to the southeast and northwest. The 

further proposal well is located in the southeast on the map with a acoustic 

impedance value is <11500 (m/s) (g/cc), the porosity value is 9-10%, the density 

value is 2.4768-2.4855 (g/cc), and the thickness of reservoir value is 30-31 (ms). 

 

Keywords: Acoustic Impedance, porosity, density and thickness of reservoir. 
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ABSTRAK 

 

 

KARAKTERISASI RESERVOAR MIGAS MENGGUNAKAN 

SEISMIK  INVERSI IMPEDANSI AKUSTIK DAN ANALISIS 

SEISMIK MULTIATRIBUT PADA LAPANGAN “ZA”, 

FORMASI BATURAJA, CEKUNGAN SUMATERA SELATAN  
 

 

 

 

Oleh  

 

Zulhijri Arohman 

 

 

  

Pada penelitian ini dilakukan analisis inversi impedansi akustik dan multiatribut 

untuk mengarakterisasi reservoar MIGAS Lapangan ZA Formasi Baturaja. 

Formasi Baturaja terdiri dari batugamping yang cukup baik sebagai tempat 

terakumulasi hidrokarbon. Penelitian ini menggunakan data sesimik 3D, data log 

dan data geologi. Dari analisis crossplot, daerah reservoar memiliki impedansi 

akustik dibawah 11500 (m/s)(gr/cc). Berdasarkan peta impedansi akustik, 

porositas, dan densitas penyebaran  batugamping  yang poros mengarah ke arah 

Tenggara dan Baratlaut. Sumur usulan selanjutnya terletak dibagian Tenggara dari 

peta dengan nilai impedansi akustik yang rendah yaitu <11500 (m/s) (gr/cc), nilai 

porositas yang sedang berkisar 9-10 %, serta nilai densitas yang rendah 2.4768–

2.4855 (gr/cc), dan dengan nilai ketebalan reservoar 30-31 (ms). 

 

Kata kunci :  Impedansi Akustik, porositas, densitas dan ketebalan reservoar. 
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BAB I.  

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang  

Meningkatnya konsumsi masyarakat akan penggunaan energi membuat 

kebutuhan terhadap minyak bumi meningkat tajam. Selain itu, harga minyak 

yang terus mengalami penurunan membuat para perusahaan meminimalisir 

kesalahan dalam hal pengeboran suatu lapangan minyak. Salah satu usaha 

untuk meningkatkan produksi minyak bumi adalah dengan melakukan 

kegiatan eksplorasi secara berkelanjutan. Untuk itu teknik dalam eksplorasi 

hidrokarbon, seismik refleksi merupakan metode utama yang selalu 

digunakan. Metode ini dapat menggambarkan keadaan geologi bawah 

permukaan bumi khususnya perangkap-perangkap hidrokarbon dapat 

dikenali dengan baik. Seiring dengan perkembangan teknologi, seismik 

refleksi juga mengalami perkembangan, salah satunya adalah teknik inversi 

dan seismik multiatribut, yaitu suatu teknik karakterisasi reservoar dengan 

cara membuat model geologi bawah permukaan bumi yang terekam oleh 

alat dengan menggunakan data seismik media persebaran secara horizontal 

dan data sumur sebagai kontrol.  
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Melalui metode ini diharapkan reservoar dapat dikarakterisasi dengan lebih 

baik. 

 

Inversi Impedansi akustik merupakan suatu proses konversi dari data 

seismik menjadi data impedansi akustik yang merupakan sifat dasar dari 

suatu batuan,  akan memberikan gambaran geologi bawah permukaan yang 

lebih detail daripada seismik konvensional, karena umumnya amplitudo 

pada konvensional seismik akan memberikan gambaran batas lapisan, 

sementara impedansi akustik dapat menggambarkan lapisan itu sendiri. 

Selain itu teknik multiatribut dapat menggambarkan suatu properti fisik 

bumi dengan mengombinaskan beberapa atribut. Pemilihan atribut yang 

tepat akan memperkuat prediksi suatu properti fisik bumi. Mengingat 

pentingnya kedua teknik itu, maka dilakukan penerapannya untuk 

mengarakterisasi reservoar. 

 

B. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan penyebaran impedansi akustik hasil inversi pada 

reservoar. 

2. Membandingkan hasil inversi impedansi akustik dengan hasil analisis 

multiatribut. 

3. Menentukan zona-zona prospek hidrokarbon dan pengembangan 

sumur selanjutnya. 
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C. Batasan Masalah 

Batasan dari penelitian ini antara lain: 

1. Data porositas efektif telah tersedia dari perusahaan tanpa dilakukan 

perhitungan oleh peneliti. 

2. Inversi impedansi akustik yang dilakukan adalah inversi model 

based.  

3. Input dalam analisa multiatribut adalah data seismik sebagai internal 

atribut dan hasil inversi (model based) sebagai eksternal atribut.  

4. Metode analisa multiatribut yang digunakan adalah regresi linier. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

karakteristik reservoar MIGAS daerah “ZA” berdasarkan hasil inversi 

impedansi akustik dan seismik multiatribut. 
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BAB II.  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Lokasi Penelitan 

Lokasi penelitan berada di baratlaut  dari kota Prabumulih (Gambar 1).  

Lapangan “ZA” dilewati oleh salah satu jalur pipa, sehingga sangat cocok 

untuk daerah produksi dan pengembangan minyak dan gas. 

 
Gambar 1. Lokasi Penelitian 
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B. Cekungan Sumatera Selatan 

Stuktur DNF terletak kurang lebih 160 kilometer di sebelah barat kota 

Palembang. Pada gambar di bawah ini ditunjukkan lokasi dari Struktur DNF 

yang berada di cekungan Sumatera Selatan. 

 
Gambar 2. Peta Lokasi Struktur DNF 

 

Struktur DNF ini terletak pada tinggian yang dikenal dengan nama Musi 

Platform. Tinggian ini memiliki batas bagian utara, yaitu Pigi Trough, 
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bagian selatan, yakni Saung Naga Graben, bagian timur, yakni Benakat 

Gulley dan Lematang Trough, serta batas bagian baratnya, yakni volcanic 

arc Bukit Barisan (POFD DNF, 2006). Gambar yang mempelihatkan 

struktur dapat terlihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Batas – batas Struktur DNF (POFD DNF, 2006) 
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Secara geologi Struktur DNF berada dalam Cekungan Sumatera Selatan. 

Cekungan Sumatera Selatan ini merupakan cekungan busur belakang, 

karena posisinya berada di belakang Pegunungan Barisan sebagai volcanic-

arc. Cekungan ini terbentuk akibat hasil aktivitas tektonik, yakni 

penunjaman Lempeng India-Australia yang bergerak ke arah utara hingga 

timur laut terhadap Lempeng Eurasia yang cenderung diam. Penunjaman 

lempeng inilah dapat memengaruhi keadaan geologi di daerah tersebut 

seperti litologi, morfologi, tektonik dan struktur di Sumatera Selatan. 

Daerah cekungan memiliki luas 330 x 510 km2, dimana sebelah baratdaya 

dibatasi oleh singkapan Pra-Tersier Bukit Barisan, di sebelah timur oleh 

Paparan Sunda (Sunda Shield), sebelah barat dibatasi oleh Pegunungan 

Tigapuluh dan ke arah tenggara dibatasi oleh Tinggian Lampung. Cekungan 

Sumatera Selatan terbentuk selama Awal Tersier (Eosen – Oligosen). 

Diperkirakan telah terjadi 3 episode orogenesa yang membentuk kerangka 

struktur daerah cekungan ini, yaitu orogenesa Mesozoik Tengah, tektonik 

Kapur Akhir – Tersier Awal dan Orogenesa Plio – Plistosen. 

 

Episode pertama ditandai dengan terjadinya metamorfosis endapan – 

endapan Paleozoik dan Mesozoik. Setelah itu terjadi lipatan, terbentuk 

patahan, diintrusi oleh batolit granit, kemudian membentuk pola dasar 

struktur cekungan atau basement. Menurut Pulunggono, 1992 episode 

pertama ini membentuk sesar yang memiliki arah barat laut – tenggara 

berupa sesar – sesar geser. Episode kedua pada Kapur Akhir berupa fase 

ekstensi menghasilkan gerak – gerak tensional yang membentuk graben dan 
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horst dengan arah umum utara – selatan. Episode ketiga berupa fase 

kompresi pada Plio – Plistosen yang menyebabkan pola pengendapan 

berubah menjadi regresi dan berperan dalam pembentukan struktur 

perlipatan dan sesar, sehingga membentuk keadaan geologi seperti yang ada 

sekarang. Sesar Semangko yang berupa sesar mendatar terbentuk pada 

periode tektonik ini yang disebabkan oleh pengangkatan Pegunungan Bukit 

Barisan. Sesar ini berkembang sepanjang Pegunungan Bukit Barisan.  

Pada Plistosen Awal hingga sekarang terjadi pergerakan horizontal yang 

mempengaruhi kondisi Cekungan Sumatera Selatan dan Tengah, sehingga 

sesar-sesar yang baru terbentuk di daerah ini mempunyai perkembangan 

hampir sejajar dengan sesar Semangko. Orogenesa yang terjadi pada Plio – 

Plistosen terbentuk akibat dari pergerakan horisontal ini yang menghasilkan 

lipatan berarah baratlaut – tenggara, akan tetapi sesar yang terbentuk 

memiliki arah timur laut – barat daya dan barat laut – tenggara. 

Kenampakan struktur yang dominan adalah struktur yang berarah barat laut 

– tenggara. Dengan demikian pola struktur yang terjadi dapat dibedakan atas 

pola tua yang berarah utara – selatan dan barat laut – tenggara serta pola 

muda yang berarah barat laut – tenggara yang sejajar dengan Pulau 

Sumatera. 

 

C. Stratigrafi Regional 

Urutan litostratigrafi Cekungan Sumatera Selatan (Gambar 4) dari tua ke 

muda yaitu: 

1. Batuan Dasar (basement) 
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2. Formasi Lahat (LAF) 

3. Formasi Talang Akar (TAF) 

4. Formasi Baturaja (BRF) 

5. Formasi Gumai (GUF) 

6. Formasi Air Benakat (ABF) 

7. Formasi Muara Enim (MEF) 

8. Formasi Kasai (KAF) 

 

Hasil investigasi sebelumnya memperlihatkan bahwa endapan shale didalam 

lingkungan danau ini merupakan batuan induk (source rock) pada sebagian 

besar lapangan minyak dan gas di sekitar depresi ini. Ketidakselarasan 

miring (angular unconformity) yang terjadi pada Oligosen Akhir 

memisahkan Formasi Lemat dengan Formasi Talangakar yang berada 

diatasnya. Ketidakselarasan ini menandai dimulainya fasa pengisian (sag 

phase) dalam cekungan. Batupasir kuarsa formasi ini diendapkan pada 

lingkungan braided stream yang secara berangsur kearah atas berubah 

menjadi lingkungan pengendapan laut dangkal. Formasi Talangakar 

merupakan reservoar utama penghasil hidrokarbon di cekungan ini. 

Sedimentasi terus berlanjut sampai Miosen Tengah dalam lingkungan 

pengendapan deep marine dengan diendapkannya shale dari Formasi 

Telisa/Gumai. Secara lokal, endapan calcarenite Baturaja Limestone 

berkembang mulai Miosen Tengah, fasa regresi menggantikan fasa 

transgresi dengan diendapkannya sedimen laut dangkal dari Formasi Air 

Benakat (Miosen Tengah bagian akhir) dan endapan rawa-darat. 
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Gambar 4. Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan (Koesoemadinata, 1978) 
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Stratigrafi Struktur DNF mengacu pada stratigrafi Cekungan Sumatera 

Selatan tersebut, akan tetapi tidak keseluruhan formasi yang ada pada 

Cekungan Sumatera Selatan pernah ditembus oleh pemboran sumur-sumur 

dalam Struktur DNF. Urutan formasi yang ditembus oleh pemboran tersebut 

dari tua ke muda yaitu (POFD DNF, 2006): 

1. Batuan Dasar (basement) 

2. Formasi Talang Akar (TAF) 

3. Formasi Baturaja (BRF) 

4. Formasi Gumai (GUF) 

5. Formasi Air Benakat (ABF) 

 

Berikut penjelaskan keseluruhan formasi yang terendapkan pada cekugan 

Sumatera Selatan tidak hanya formasi yang ditembus oleh sumur-sumur 

pemboran pada Struktur DNF. 

 

1. Batuan Dasar (Basement) 

Batuan dasar dari cekungan Sumatera Selatan merupakan batuan pra-tersier 

Mesozoikum dan batuan metamorf Paleozoikum-Mesozoikum. Berdasarkan 

hasil data batuan pra-tersier terbentuk pada akhir Jura- awal Kapur di 

cekungan ini. Batuan Metamorf Paleozoikum-Mesozoikum dan batuan 

sedimen mengalami perlipatan dan sesar akibat intrusi batuan beku selama 

Mesozoikum Tengah (De Coster, 1974) serta pengaruh gaya kompresi dari 

zona Subduksi yang terus bergerak. Ketebalan maksimum yang pernah 
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ditembus, yaitu pada sumur SP-22 dengan ketebalan 60 meter (POFD DNF, 

2006). 

 

2. Formasi Lahat  

Formasi yang juga disebut dengan nama Formasi Lemat (De Coster, 1974) 

ini terdiri dari litologi tuf, konglomerat, breksi, batulempung, dan batupasir 

kasar yang diendapkan pada lingkungan darat pada umur Oligosen Awal 

hingga Akhir. Formasi ini terendapkan secara tidak selaras di atas batuan 

dasar (basement) dan diinterpretasikan sebagai pre-rift pada bagian 

bawahnya dan sebagai rift di bagian atasnya. 

 

3. Formasi Talang Akar 

Formasi Talang Akar terdiri dari Formasi Talang Akar Atas (Great Sand 

Member) dan Talang Akar Bawah (Transition Member). Kedua formasi ini 

dibedakan dari variasi stratigrafinya secara lateral dan distribusi 

pengendapannya baik secara lateral maupun vertikal. Formasi Talang akar 

diendapkan secara tidak selaras diatas Formasi Lahat. Lingkungan 

pengendapan formasi ini, yaitu litoral hingga laut dangkal. Formasi ini 

memiliki umur Oligosen Akhir – Miosen Awal. Pada Struktur DNF formasi 

ini memiliki ketebalan berkisar antara 10 hingga 12 meter dan dari 

kenampakan lognya maupun Elan mengindikasikan bahwa formasi ini berisi 

air (POFD DNF, 2006). 
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a. Talang Akar Atas  

Talang akar atas memiliki umur lebih muda dari Talang Akar Bawah 

secara selaras. Bagian paling atas Formasi Talang Akar merupakan 

endapan laut dangkal dengan litologi utama batulempung atau serpih 

gampingan dengan sisipan tipis batupasir halus hingga menengah. 

Terdapat kandungan fosil foraminifera planktonik dan bentonik yang 

cukup melimpah. 

 

b. Talang Akar Bawah  

Talang akar bawah terdiri dari litologi batupasir dan batulempung atau 

serpih. Batupasir pada Formasi ini terutama berkembang di bagian bawah 

dan menunjukkan pola log blocky tipis. Batulempung atau serpih 

memiliki ciri berwarna abu-abu kecokelatan/kehijauan, sedikit 

gampingan hingga gampingan, karbonan, seringkali dijumpai lapisan 

tipis lignit atau lapisan tipis (streaks) batugamping. 

 

4. Formasi Baturaja 

Formasi ini didominasi oleh litologi batugamping, yakni batugamping 

terumbu dan batugamping detritus. Formasi ini terendapkan secara selaras 

di atas Formasi Talang Akar pada umur Miosen Awal. Pada bagian timur 

Struktur DNF formasi ini terendapkan di atas Formasi Talang Akar, namun 

pada bagian barat disebabkan oleh tidak berkembangnya Formasi Talang 

Akar, maka Formasi Baturaja ini terendapkan langsung diendapkan di atas 

batuan dasar secara tidak selaras. Formasi ini merupakan reservoar batuan 
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karbonat pada Struktur DNF. Dalam Struktur DNF formasi ini memiliki 

ketebalan berkisar antara 90 – 120 meter dan merupakan formasi yang telah 

terbukti menghasilkan minyak dan gas pada Struktur DNF (POFD DNF, 

2006). 

 
Gambar 5. Peta Paleografi Formasi Baturaja 
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5. Formasi Gumai 

Batuan yang ada pada Formasi Gumai ini bersifat fossilferous, berwarna 

abu-abu kecokelatan, mengandung serpih yang berasal dari laut, terkadang 

mengandung lapisan tipis batugamping glaukonitan, dan banyak dijupai 

foraminifera laut. Penentuan umur pada Formasi Gumai ditentukan dari 

dating dengan menggunakan foraminifera planktonik. Formasi ini memiliki 

kisaran umur, yaitu Miosen Awal - Miosen Tengah. Lingkungan 

pengendapannya, yaitu pada lingkungan neritik (De Coster, 1974). Pada 

Struktur DNF ketebalan formasi ini berkisar antara 570 – 590 meter dan 

memiliki peran sebagai penyekat (regional seal) yang efektif. 

 

6. Formasi Air Benakat 

Formasi Air Benakat diendapkan selama awal Fase Siklus Regresi yang 

terdiri dari litologi batulempung dengan sisipan serpih gampingan berbutir 

kasar, glaukonit, sisipan tipis batubara atau sisa tumbuh-tumbuhan. 

Diendapkan pada lingkungan neritik dan berangsur-angsur menjadi laut 

dangkal dan delta. Formasi ini diendapkan secara selaras di atas Formasi 

Gumai dan memiliki umur Miosen Tengah. Formasi ini dalam Struktur DNF 

telah tererosi menjadi kenampakan topografi permukaan seperti yang dapat 

kita lihat sekarang ini (POFD DNF, 2006) 

 

7. Formasi Muara Enim 

Formasi ini terdiri dari litologi batupasir, batulempung, dan batubara yang 

memiliki umur Miosen Akhir – Pliosen. Batas bawah dari Formasi Muara 
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Enim pada bagian Selatan dari cekungan biasanya berupa lapisan batubara 

yang biasanya dipakai sebagai marker. Pengendapannya mencirikan Laut 

dangkal sampai darat yang terendapkan secara tidak selaras di atas Formasi 

Air Benakat. 

 

8. Formasi Kasai 

Formasi ini merupakan formasi yang paling muda di Cekungan Sumatera 

Selatan. Formasi ini diendapkan selama Plio-Pleistosen dan dihasilkan dari 

erosi Pegunungan Barisan dan Pegunungan Tigapuluh. Formasi ini terdiri 

dari litologi tuf berlapis, batupasir tufaan, batulanau tufaan, batulempung 

tufaan, gravels, dan lapisan tipis batubara. Diendapkan secara selaras di atas 

Formasi Muara Enim dengan lingkungan pengendapannya di lingkungan 

darat. 

 

D. Petroleum Sistem Cekungan Sumatera Selatan 

Cekungan Sumatera Selatan sering disebut dengan cekungan penghasil minyak 

dan gas yang produktif. Hal ini dibuktikan adanya antiklin yang dihubungkan 

dengan banyaknya rembesan minyak dan gas yang ada. Dimana letak rembesan 

ini berada di kaki bukit Gumai dan pegunungan Barisan. Dengan adanya peristiwa 

rembesan ini, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai indikasi awal adanya 

hidrokarbon yang berada di bawah permukaan berdasarkan petroleum system. 
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Gambar 6. South Sumatra Basin Regional Setting Hydrocarbon Play (POFD 

DNF,2006) 

 

1. Batuan Induk (Source Rock)  

Hidrokarbon pada cekungan Sumatera Selatan diperoleh dari batuan induk 

lacustrine formasi Lahat dan batuan induk terrestrial coal dan coaly shale 

pada formasi Talang Akar. Batuan induk lacustrine diendapkan pada 

kompleks half-graben, sedangkan terrestrial coal dan coaly shale secara 

luas pada batas half-graben. Selain itu pada batu gamping formasi Batu 

Raja dan shale dari formasi Gumai memungkinkan juga untuk dapat 

menghasilkan hirdrokarbon pada area lokalnya. Gradien temperatur di 

cekungan Sumatera Selatan berkisar 49° C/km. Gradien ini lebih kecil jika 

dibandingkan dengan cekungan Sumatera Tengah, sehingga minyak akan 

cenderung berada pada tempat yang dalam. Formasi Batu Raja dan formasi 

Gumai berada dalam keadaan matang hingga awal matang pada generasi gas 
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termal di beberapa bagian yang dalam dari cekungan, oleh karena itu 

dimungkinkan untuk menghasilkan gas pada petroleum system. 

 

2. Reservoar  

Dalam cekungan Sumatera Selatan, beberapa formasi dapat menjadi 

reservoar yang efektif untuk menyimpan hidrokarbon, antara lain adalah 

pada basement, formasi Lahat, formasi Talang Akar, formasi Batu Raja, dan 

formasi Gumai. Sedangkan untuk sub cekungan Palembang Selatan 

produksi hidrokarbon terbesar berasal dari formasi Talang Akar dan formasi 

Batu Raja. Basement yang berpotensi sebagai reservoar terletak pada daerah 

uplifted dan paleohigh yang didalamnya mengalami rekahan dan pelapukan. 

Batuan pada basement ini terdiri dari granit dan kuarsit yang memiliki 

porositas efektif sebesar 7 %. Untuk formasi Talang Akar secara umum 

terdiri dari quarzone sandstone, siltstone, dan pengendapan shale. Sehingga 

pada sandstone sangat baik untuk menjadi reservoar. Porositas yang dimiliki 

pada formasi talang Akar berkisar antara 15-30 % dan permeabilitasnya 

sebesar 5 Darcy. Formasi Talang Akar diperkirakan mengandung 75% 

produksi minyak dari seluruh cekungan Sumatera Selatan. Pada reservoar 

karbonat formasi Batu Raja, pada bagian atas merupakan zona yang porous 

dibandingkan dengan bagian dasarnya yang relatif ketat (tight). Porositas 

yang terdapat pada formasi Batu Raja berkisar antara 10-30 % dan 

permeabilitasnya sekitar 1 Darcy.  
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3. Batuan Penutup (Seal)  

Batuan penutup cekungan Sumatra Selatan secara umum berupa lapisan 

shale cukup tebal yang berada di atas reservoar formasi Talang Akar dan 

Gumai itu sendiri (intraformational seal rock). Seal pada reservoar batu 

gamping formasi Batu Raja juga berupa lapisan shale yang berasal dari 

formasi Gumai. Pada reservoar batupasir formasi Air Benakat dan Muara 

Enim, shale yang bersifat intraformational juga menjadi seal rock yang baik 

untuk menjebak hidrokarbon.  

 

4. Trap  

Jebakan hidrokarbon utama diakibatkan oleh adanya antiklin dari arah 

baratlaut ke tenggara dan menjadi jebakan yang pertama dieksplorasi. 

Antiklin ini dibentuk akibat adanya kompresi yang dimulai saat awal 

miosen dan berkisar pada 2-3 juta tahun yang lalu.  

Selain itu jebakan hidrokarbon pada cekungan Sumatra Selatan juga 

diakibatkan karena struktur. Tipe jebakan struktur pada cekungan Sumatra 

Selatan secara umum dikontrol oleh struktur-struktur tua dan struktur lebih 

muda. Jebakan struktur tua ini berkombinasi dengan sesar naik sistem 

wrench fault yang lebih muda. Jebakan sturktur tua juga berupa sesar 

normal regional yang menjebak hidrokarbon. Sedangkan jebakan struktur 

yang lebih muda terbentuk bersamaan dengan pengangkatan akhir 

Pegunungan Barisan (pliosen sampai pleistosen).  
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5. Migrasi  

Migrasi hidrokarbon ini terjadi secara horisontal dan vertikal dari source 

rock serpih dan batubara pada formasi Lahat dan Talang Akar. Migrasi 

horisontal terjadi di sepanjang kemiringan slope, yang membawa 

hidrokarbon dari source rock dalam kepada batuan reservoar dari formasi 

Lahat dan Talang Akar sendiri. Migrasi vertikal dapat terjadi melalui 

rekahan-rekahan dan daerah sesar turun mayor. Terdapatnya resapan 

hidrokarbon di dalam Formasi Muara Enim dan Air Benakat adalah sebagai 

bukti yang mengindikasikan adanya migrasi vertikal melalui daerah sesar 

kala Pliosen sampai Pliestosen. 
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BAB III.  

TEORI DASAR 

 

 

A. Inversi Seismik 

Inversi seismik didefinisikan sebagai suatu teknik pembuatan model bawah 

permukaan dengan menggunakan data seismik sebagai input dan data sumur 

sebagai kontrol (Sukmono, 2000). Definisi tersebut menjelaskan bahwa 

metode inversi merupakan kebalikan dari pemodelan ke depan (forward 

modeling) yang berhubungan dengan pembuatan seismogram sintetik 

berdasarkan model bumi (Gambar 7). 

 
Gambar 7. Konsep dasar inversi seismik (Sukmono, 2000) 



22 

 

Proses utama yang dilakukan dalam metoda ini adalah dekonvolusi yang 

mengubah dari trace seismik menjadi reflektifitas. Walaupun setiap 

perangkat lunak memiliki langkah-langkah yang berbeda, terdapat 

kesamaan proses yang penting dalam seismik inversi seperti pengikatan data 

sumur dengan data seismik, estimasi wavelet, pemodelan geologi, dan 

proses inversinya sendiri.  

 

Russel (1998) membagi metode seismik inversi dalam dua kelompok, yaitu 

inversi pre-stack dan inversi  post-stack. Inversi pre-stack dapat digunakan 

untuk melihat pengaruh fluida yang dapat memberikan efek perubahan 

amplitudo terhadap offset. Sedangkan di bawah ini akan dibahas sedikit 

tentang beberapa inversi  post-stack yaitu inversi rekursif, sparse spike, dan 

model based.  

 
Gambar 8. Tipe-tipe teknik inversi seismik (Sukmono, 1999) 

   

B. Trace Seismik  

Setiap trace merupakan hasil konvolusi sederhana dari reflektivitas bumi 

dengan fungsi sumber seismik ditambah dengan noise (Russel, 1996).  
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S(t)= w(t)*r(t) + n(t) ..............................................................................  (1)  

 

Dengan S(t) = trace seismik, w(t) = wavelet seismik, r(t) = reflektivitas bumi, 

dan n(t) = noise.  

 

C. Checkshot  

Checkshot dilakukan bertujuan untuk mendapatkan hubungan antara waktu 

dan kedalaman yang diperlukan dalam proses pengikatan data sumur 

terhadap data seismik. Prinsip kerjanya dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9 . Survei checkshot (Sukmono, 1999) 
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Survei ini memiliki kesamaan dengan akuisisi data seismik pada umumnya 

namun posisi geopon diletakkan sepanjang sumur bor, atau dikenal dengan 

survey Vertical Seismik Profilling (VSP), sehingga data yang didapatkan 

berupa one way time yang dicatat pada kedalaman yang ditentukan, 

sehingga didapatkan hubungan antara waktu jalar gelombang seismik pada 

lubang bor tersebut. 

 

D. Impedansi Akustik (IA) 

Impedansi Akustik (IA) dapat didefinisikan sebagai sifat fisis batuan yang 

nilainya dipengaruhi oleh jenis litologi, porositas, kandungan fluida, 

kedalaman, tekanan dan temperatur. Berdasarkan pengertian tersebut, maka 

IA dapat digunakan sebagai indikator jenis litologi, nilai porositas, jenis 

hidrokarbon dan pemetaan litologi dari suatu zona reservoar. Secara 

matematis Impedansi Akustik dapat dirumuskan sebagai berikut; 

                                      IA = .v ---------------------------------------------------  (2) 

dengan,  adalah densitas (gr/cm³), dan v adalah kecepatan gelombang 

seismik (m/s). Pemantulan gelombang seismik akan terjadi, jika ada 

perubahan atau kontras IA antara lapisan yang berbatasan. Perbandingan 

antara energi yang dipantulkan dengan energi datang pada keadaan normal 

dapat ditulis sebagai berikut; 

         
2)(tan)( KRgEpantulE   .................................................................  (3) 

)()( 2112 IAIAIAIAKR   ................................................................ (4) 

)()(
1111 iiiiiiii VVVVKR  
   ........................................... (5) 
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)()( 11 iiii IAIAIAIAKR      .......................................................... (6) 

dari persamaan (6) didapat untuk kasus lapisan tipis, maka persamaan diatas 

dapat ditulis kembali menjadi; 

   iiii KRKRIAIA  111  ............................................................. (7) 

Harga kontrasIA dapat diperkirakan dari harga amplitudo refleksi, dimana 

semakin besar amplitudo refleksi, maka semakin besar kontras IA. 

Impedansi Akustik seismik memberikan resolusi lateral yang bagus tapi 

dengan resolusi vertikal yang buruk. Sedangkan IA sumur memberikan 

resolusi vertikal yang sangat baik tetapi resolusi lateralnya buruk.  

 

Impedansi Akustik dapat digunakan dalam:  

1. Sebagai indikator litologi batuan.  

2. Memetakan litologi dan persebarannya dengan cukup akurat.  

3. Sebagai indikator porositas.  

4. Identifikasi fasies seismik.  

5. Pembentukan model geologi bawah permukaan dengan berdasarkan data 

seismik dengan data sumur sebagai pembatas.  

6. Sebagai Direct Hidrocarbon Indicator (DHI)  

Data seismik pada umumnya hanya mengambarkan batas lapisan (interface 

layer), namun setelah dilakukan proses inversi impedansi akustik hasil yang 

didapat merepresentasikan data bawah permukaan yang sesungguhnya. Data 

impedansi akustik ini cukup akurat untuk menggambarkan lapisan baik 

secara vertikal maupun lateral. 
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E. Wavelet 

Wavelet adalah gelombang harmonik yang mempunyai interval amplitudo, 

frekuensi, dan fasa tertentu (Sismanto, 2006). Berdasarkan konsentrasi 

energinya wavelet dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu: 

a. Zero Phase Wavelet 

Wavelet berfasa nol (zero phase wavelet) mempunyai konsentrasi 

energi maksimum di tengah dan waktu tunda nol, sehingga wavelet ini 

mempunyai resolusi dan standout yang maksimum. Wavelet berfasa nol 

(disebut juga wavelet simetris) merupakan jenis wavelet yang lebih baik 

dari semua jenis wavelet yang mempunyai spectrum amplitude yang 

sama. 

b. Minumum Phase Wavelet 

Wavelet berfasa minimum (minimum phase wavelet) memiliki energi 

yang terpusat pada bagian depan. Dibandingkan jenis wavelet yang lain 

dengan spektrum amplitudo yang sama, wavelet berfasa minimum 

mempunyai perubahan atau pergeseran fasa terkecil pada tiap-tiap 

frekuensi. Dalam terminasi waktu, wavelet berfasa minimum memiliki 

waktu tunda terkecil dari energinya. 

c. Maximum Phase Wavelet 

Wavelet berfasa maksimum (maximum phase wavelet) memiliki energi 

yang terpusat secara maksimal di bagian akhir dari wavelet tersebut, 

jadi merupakan kebalikan dari wavelet berfasa minimum. 
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d. Mixed Phase Wavelet 

Wavelet berfasa campuran (mixed phase wavelet) merupakan wavelet 

yang energinya tidak terkonsentrasi di bagian depan maupun di bagian 

belakang. 

 

Gambar 10. Jenis-jenis wavelet berdasarkan konsentrasi energinya, yaitu 

mixedphase wavelet (1), minimum phase wavelet (2), maximum phase 

wavelet (3), dan zero phase wavelet (4) (Sismanto, 2006) 

 

F. Ekstraksi Wavelet 

Jenis dan tahapan dalam pembuatan (ekstraksi) wavelet adalah sebagai 

berikut : 

a.  Ekstraksi Wavelet Secara Teoritis 

Wavelet ini dibuat sebagai wavelet awal untuk menghasilkan 

seismogram sintetik. Seismogram sintetik ini kemudian diikatkan 

dengan data seismik dengan bantuan checkshot. Apabila ternyata 

checkshot sumur itu tidak ada, maka korelasi dilakukan dengan cara 
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memilih event-event target pada sintetik dan menggesernya pada posisi 

event-event data seismik (shifting). Korelasi antara data seismogram 

sintetik dan data seismik ini akan mempengaruhi hasil pembuatan 

wavelet tahap selanjutnya. Korelasi yang dihasilkan dengan cara ini 

biasanya kurang bagus karena wavelet yang digunakan bukan wavelet 

dari data seismik.   

b. Ekstraksi Wavelet Secara Statistik dari Data Seismik  

Jenis ekstraksi wavelet selanjutnya adalah ekstraksi wavelet dari data 

seismik secara statistik. Ekstraksi dengan cara ini hanya menggunakan 

data seismik dengan masukan posisi serta window waktu target yang 

akan diekstrak. Untuk memperoleh korelasi yang lebih baik, maka 

dilakukan shifting pada event-event utama. Jika perlu dilakukan stretch 

dan squeeze pada data sintetik. Namun karena stretch dan squeeze 

sekaligus akan merubah data log, maka yang direkomendasikan hanya 

shifting. Biasanya, korelasi yang didapatkan dengan cara statistik dari 

data seismik akan lebih besar bila dibandingkan dengan wavelet teoritis. 

c. Ekstraksi Wavelet Secara Deterministik 

Ekstraksi wavelet dengan cara ini akan memberikan wavelet yang akan 

lebih mendekati wavelet sebenarnya dari data seismik. Ekstraksi ini 

dilakukan terhadap data seismik sekaligus dengan kontrol data sumur, 

sehingga akan memberikan wavelet dengan fasa yang tepat. Namun 

ekstraksi ini hanya akan memberikan hasil yang maksimal jika data 

sumur sudah terikat dengan baik. Ekstraksi wavelet secara statistik dan 

pengikatan yang baik sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil 
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ekstraksi wavelet secara deterministik dengan kualitas yang baik. Untuk 

menghasilkan sintetik dengan korelasi optimal, maka dilakukan shifting 

dan bila diperlukan, maka dapat dilakukan stretch dan squeeze, akan 

tetapi hal tersebut tidak dianjurkan. 

 

G. Seismogram Sintetik 

Seismogram sintetik adalah rekaman seismik buatan yang dibuat dari data 

log kecepatan dan densitas. Data kecepatan dan densitas membentuk fungsi 

koefisien refleksi yang selanjutnya dikonvolusikan dengan wavelet. 

Seismogram sintetik dibuat untuk mengkorelasikan antara informasi sumur 

(litologi, umur, kedalaman, dan sifat-sifat fisis lainnya) terhadap trace 

seismik guna memperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif. 

 
Gambar 11. Seismogram Sintetik (Sukmono, 2000)  

 

H. Inversi Model Based 

Prinsip metode ini adalah membuat model geologi dan membandingkannya 

dengan data riil seismik (Ansari, 2014). Hasil perbandingan tersebut 
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digunakan secara iteratif memperbaharui model untuk menyesuaikan 

dengan data seismik. Metode ini dikembangkan untuk mengatasi masalah 

yang tidak dapat dipecahkan menggunakan metode rekursif.  

Keuntungan penggunaan metoda inversi berbasiskan model antara 

lain: 

a. Metoda ini tidak menginversi langsung dari seismik melainkan 

menginvesi model geologinya. 

b. Hasil keluaran inversi merupakan bentuk model yang dapat sesuai 

dengan data input. 

c. Nilai kesalahan terdistribusi dalam solusi dari proses inversi. 

d. Efek multipel dan adanya atenuasi dapat ditampilkan dalam model. 

Kekurangan menggunakan metoda inversi berbasis model adalah: 

a. Sifat sensitif terhadap bentuk wavelet, dimana dua wavelet berbeda 

dapat mengahasilkan trace seismik yang sama. 

b. Sifat ketidak-unikan untuk wavelet tertentu dimana semua hasil sesuai 

dengan trace seismik pada lokasi sumur yang sama (Kusuma, 2004). 

 

I. Porositas 

Porositas suatu medium adalah perbandingan volume rongga-rongga pori 

terhadap volume total seluruh batuan yang dinyatakan dalam persen. Suatu 

batuan dikatakan mempunyai porositas efektif apabila bagian rongga-rongga 

dalam batuan saling berhubungan dan biasanya lebih kecil dari rongga pori-

pori total. Ada dua jenis porositas yang dikenal dalam teknik reservoar, 

yaitu porositas absolut dan porositas efektif. Porositas absolut adalah 
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perbandingan antara volume pori-pori total batuan terhadap volume total 

batuan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai persamaan berikut: 

Porositas Absolut (φ) = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑖−𝑝𝑜𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛
 𝑥 100%  ....................... (8) 

 

Sedangkan porositas efektif adalah perbandingan antara volume pori-pori 

yang saling berhubungan dengan volume batuan total, yang secara 

matematis dituliskan sebagai berikut: 

Porositas Efektif (φ) = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑖−𝑝𝑜𝑟𝑖 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛
 𝑥 100%  ............ (9)  

 

Tabel 1. Skala penentuan baik tidaknya kualitas nilai porositas batuan suatu 

reservoar (Koesoemadinata, 1978) 

Harga Porositas 

(%) 
Skala 

0 – 5 Diabaikan (negligible) 

5 – 10 Buruk (poor) 

10 – 15 Cukup (fair) 

15 – 20 Baik (good) 

20 – 25 Sangat baik (very Food) 

>25 Istimewa (excellent) 

 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi nilai porositas adalah: 

a. Butiran dan karakter geometris (susunan, bentuk, ukuran dan distribusi). 

b. Proses diagenesa dan kandungan semen. 

c. Kedalaman dan tekanan. 
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Gambar 12. Porositas dan matrik suatu batuan (Koesoemadinata, 1978) 

 

J. Well Logging 

Log adalah suatu grafik dalam satuan kedalaman atau waktu dari satu set 

kurva yang menunjukkan parameter yang diukur secara berkesinambungan 

di dalam sebuah sumur. Untuk mengukur sifat-sifat fisik batuan di dalam 

sumur kita menurunkan alat pengukurnya yang disebut sonde atau log. 

Masing-masing log mengukur sifat-sifat tertentu dari batuan sekitarnya dan 

memiliki karakteristik masing-masing.  

 

Ada 4 (empat) jenis log yang sering digunakan dalam interpretasi yaitu : 

1. Log listrik, terdiri dari log resistivitas (mengukur tahanan jenis) dan log 

SP (Spontaneous Potential). 

2. Log Radioaktif, terdiri dari log GR (Gamma Ray) dan Log Porositas 

terdiri dari log densitas (RHOB) dan log neutron (NPHI). 

3. Log Akustik berupa log sonic (mengukur interval transit time). 

4. Log Mekanik berupa log caliper. 

 

 

Matrix 

 Tipe 

 Ketajaman 

Matrix Batuan Pori / Fluida 

Pori-pori 

 Porositas 

 Tipe fluida 
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1. Log Resistivitas 

Log resistivitas atau tahanan jenis adalah kemampuan bahan untuk 

melewatkan arus listrik yang mengalir padanya. Bila bahan tersebut 

mudah mengalirkan arus listrik maka resistivitasnya rendah dan jika 

bahan tersebut sukar dialiri arus listrik maka resistivitasnya tinggi.  

Kegunaan utama dari log resistivitas adalah untuk mengukur resistivitas 

dari formasi batuan. Suatu formasi yang mengandung sally water (air 

asin), maka respon resistivitasnya akan rendah, berbeda dengan formasi 

yang sama namun yang terkandung adalah hidrokarbon, maka akan 

memberikan respon yang tinggi. Secara umum log resistivitas ini dapat 

digunakan dalam beberapa analisis diantaranya analisis saturasi fluida, 

lithologi, dan lain-lain. 

 

2. Log SP (Spontaneous Potential) 

Log SP adalah metode pengukuran perekaman mengenai perbedaan 

potensial antara pergerakan elektroda dalam lubang bor dengan elektroda 

yang ditempatkan di permukaan. Log SP digunakan unttuk menentukan 

indikator lithologi, Penentuan batas lapisan, Estimasi ketebalan lapisan 

dan lain-lain. SP tidak dapat direkam di dalam lubang sumur yang diisi 

oleh lumpur yang tak konduktif karena diperlukan medium yang dapat 

menghantarkan arus listrik antara elektroda alat dan formasi. Jika filtrasi 

lumpur dan kadar garam air formaasi (resistivitas) hampir sama, 

penyimpangan SP akan kecil dan kurva SP menjadi kurang berguna. 
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3. Log Sinar Gamma (Gamma Ray) 

Nilai kurva Log Gamma Ray tergantung dari banyaknya nilai radioaktif 

yang terkandung dalam suatu formasi batuan. Pada batuan sedimen, 

batuan yang banyak mengandung unsur radioaktif (K, Th, U) adalah 

serpih dan lempung. Oleh karena itu, besarnya nilai kurva tergantung dari 

banyaknya kandungan serpih atau lempung pada batuan. Log GR 

dinyatakan dalam satuan API (GAPI). Log gamma ray berguna untuk 

mendefinisikan lapisan permeabel disaat SP tidak berfungsi, penentuan 

lithologi, estimasi batas lapisan, korelasi antar sumur dan lain-lainnya. 

 

4. Log Densitas 

Prinsip kerja log ini adalah memancarkan sinar gamma energi menengah 

kedalam suatu formasi sehingga akan bertumbukan dengan elektron-

elektron yang ada. Tumbukan tersebut akan menyebabkan hilangnya 

energi sinar gamma yang kemudian dipantulkan dan diterima oleh 

detektor yang akan diteruskan untuk direkan ke permukaan. Hal ini 

mencerminakan fungsi dari harga rata-rata kerapatan batuan. 

Kegunaan dari Log Densitas yang lain adalah menentukan harga 

porositas batuan, mendeteksi adanya gas, menentukan densitas batuan 

dan hidrokarbon serta bersama-sama log neutron dapat digunakan untuk 

menentuan kandungan lempung dan jenis fluida batuan. 

 

5. Log Neutron Porosity 

Tingkat konsentrasi Hidrogen di setiap formasi berbeda (disebut dengan 

Hydrogen Index=HI), dan berdasarkan hal ini neutron log bekerja. Neutron 
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log dapat dijadikan indikator porositas pada limestone, neutron porosity 

merupakan porositas sesungguhnya pada batuan ini, tapi pada batuan yang 

lain diperlukan faktor konversi tersendiri.  

 

6. Log Sonik 

Log Sonik adalah log yang bekerja berdasarkan kecepatan rambat 

gelombang suara. Gelombang suara yang dipancarkan kedalam suatu 

formasi kemudian akan dipantulkan kembali dan diterima oleh penerima. 

Waktu yang dibutuhkan gelombang suara untuk sampai ke penerima 

disebut interval transit time. Besarnya selisih waktu tesebut tergantung 

pada jenis batuan dan besarnya porositas batuan, sehingga log ini 

bertujuan untuk mengetahui porositas suatu batuan dan selain itu juga 

dapat digunakan untuk membantu interpretasi data seismik, terutama 

untuk mengalibrasi kedalaman formasi. Log ini bertujuan untuk 

menentukan jenis batuan terutama evaporit. Pada batuan yang sarang, 

maka kerapatannya lebih kecil, sehingga kurva log sonik akan 

mempunyai harga besar seperti pada serpih organik atau lignit. Apabila 

batuan mempunyai kerapatan yang besar, maka kurva log sonik akan 

berharga kecil seperti pada batugamping. 

 

K. Analisis Multiatribut 

Analisis seismik multiatribut adalah salah satu metode statistik 

menggunakan lebih dari satu atribut untuk memprediksi beberapa properti 

fisik dari bumi. Pada analisa ini dicari hubungan antara log dengan data 

seismik pada lokasi sumur dan menggunakan hubungan tersebut untuk 
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memprediksi atau mengestimasi volum dari properti log pada semua lokasi 

pada volum seismik. Statistik dalam karakteristik reservoar digunakan untuk 

mengestimasi dan mensimulasikan hubungan spasial variabel pada nilai 

yang diinginkan pada lokasi yang tidak mempunyai data sampel terukur. 

Hal ini didasarkan pada kenyataan yang sering terjadi di alam bahwa 

pengukuran suatu variabel di suatu area yang berdekatan adalah sama. 

Kesamaan antara dua pengukuran tersebut akan menurun seiring dengan 

bertambahnya jarak pengukuran. Tiga sub-kategori utama pada teknik 

analisa multiatribut, yaitu: 

1. Perluasan dari co-kriging untuk melibatkan lebih dari satu atribut 

sekunder untuk memprediksi parameter utama. 

2. Metode yang menggunakan matriks kovariansi untuk memprediksi suatu 

parameter dari atribut input yang telah diberi bobot secara linear. 

3. Metode yang menggunakan Artificial Neural Networks (AANs) atau 

teknik optimisasi non-linier untuk mengkombinasikan atribut-atribut 

menjadi perkiraan dari parameter yang diinginkan.  

 

L. Atribut Input Dalam Analisis Multiatribut (Internal Atribut) 

Atribut-seismik dapat dibagi kedalam dua kategori :  

 Horizon-based attributes: dihitung sebagai nilai rata-rata antara dua 

horizon.  

 Sample-based attributes: merupakan transformasi dari trace input 

untuk menghasilkan trace output lainnya dengan jumlah yang sama 

dengan trace input (nilainya dihitung sampel per sampel).  
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Atribut yang digunakan dalam analisa multiatribut dengan menggunakan 

perangkat lunak EMERGE harus dalam bentuk sample-based attributes, 

dimana 22 jenis atribut digunakan sebagai input. Atribut-atribut ini dapat 

dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu : 

1. Atribut Sesaat 

1.1. Kuat Refleksi 

1.2. Fasa Sesaat 

1.3. Frekuensi Sesaat 

1.4. Kosinus Fasa Sesaat 

1.5. Polaritas Semu 

1.6. Amplitude Weighted Cosine Phase 

1.7. Amplitude Weighted Frequency 

1.8. Amplitude Weighted Phase 

 

2. Windowed Frequency Attributes 

2.1 Avarage Frequency Amplitude 

2.2 Frekuensi Dominan 

 

3. Filter Slices (Band Filter) 

3.1 Filter 5/10 – 15/20 Hz 

3.2 Filter 15/20 – 25/30 Hz 

3.3 Filter 25/30 – 35/40 Hz 

3.4 Filter 35/40 – 45/50 Hz 

3.5 Filter 45/50 – 55/60 Hz 
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3.6 Filter 55/60 – 65/70 Hz 

 

4. Derivative Attributes 

4.1 Derivative of the Seismic Trace 

4.2 Derivative Instantaneous Amplitude 

4.3 Second Derivative of the Seismic Trace 

4.4 Second Derivative Instantaneous Amplitude 

 

5. Integrated Attributes 

5.1 Integrated Seismic Trace 

5.2 Integrated Reflection Strength 

Perangkat lunak EMERGE lalu mencari hubungan antara properti log dan 

kombinasi atribut dari trace seismik pada interval target. 

 

M. Regresi Linier Multiatribut 

Pengembangan dari Cross-plot konvensional adalah dengan menggunakan 

multiple-atribut 

 
(a) 
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(b) 

Gambar 13. Ilustrasi cross-plot menggunakan (a) satu atribut dan (b) dua 

atribut (Russell, 1996) 

 

Dalam metode ini, tujuan kita adalah untuk mencari sebuah operator, yang 

dapat memprediksi log sumur dari data seismik didekatnya. Pada 

kenyataannya, kita menganalisa data atribut seismik dan bukan data seismik 

itu sendiri. Salah satu alasan kenapa kita melakukan hal ini karena 

menggunakan data atribut seismik lebih menguntungkan dari pada data 

seismik itu sendiri, banyak dari atribut ini bersifat non linier, sehingga 

meningkatkan kemampuan prediksi. 
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Gambar 14. Contoh kasus 3 Atribut (Russell, 1996) 

 

N. Training, Validasi, dan Over Training 

 
Gambar 15. Validasi error (Russell, 1996) 

Pada Gambar 15, kurva yang berwarna hitam menunjukkan error prediksi 

yang dihitung dengan menggunakan data training, sedangkan kurva yang 

merah menunjukkan error validasi dengan tidak mengikutkan satu sumur 

dalam perhitungannya (data validasi). Pada gambar tersebut dapat dilihat 

 Prediksi 
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bahwa digunakan lebih dari enam atribut, eror validasinya bertambah besar, 

yang artinya terjadi over-training. 
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BAB IV. 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di fungsi G&G PT. Pertamina EP Asset 2. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak 1 Maret 

2016 hingga 30 April 2016.  

 

Tabel 2.  Jadwal pelaksanaan penelitian di Pertamina EP Asset 2 

No Kegiatan 

Maret 2016 April 2016 

Minggu 

ke 1 

Minggu 

ke 2 

Minggu 

ke 3 

Minggu 

ke 4 

Minggu 

ke 1 

Minggu 

ke 2 

Minggu 

ke 3 

Minggu 

ke 4 

1. Studi 

Literaratur 

        

2. Pengumpulan 

Data 

        

3. Pengolahan 

Data 

        

4. Interpretasi 

Data 

        

5. Penyusunan 

Laporan 

        

6. Presentasi 

Hasil 

        

 

 

B. Perangkat Lunak 

Perangkat Lunak yang digunakan antara lain: 

A. Sofware Hampson-Russel CE/8R3 yang terdiri dari: 
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a) Geoview untuk menyimpan data sumur 

b) Well Explorer untuk pengolahan data sumur 

c) elog untuk crossplot, editing, wells seismic tie, ekstasi wavelet 

d) Strata untuk membuat model inisial, inversi seismik 

e) E-merge untuk membuat model multiatribut 

B. Petrel Schumberger 2009 untuk picking horizon, analisis slicing window 

dan pembuatan peta struktur waktu. 

 

C. Data penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa data utama antara lain sebagai berikut: 

1. Peta Basemap Seismik 3D 

Lokasi basemap seismik 3D dan posisi sumur terlihat pada Gambar 16. 

 
Gambar 16. Basemap daerah penelitian 

N 



44 
 

2. Data Seismik 3D 

Data seismik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seismik 3 

dimensi (3D) Post Stack Time Migration, berbentuk non-preserve (data 

yang sudah dilakukan processing dan pemfilteran). Data seismik ini 

memiliki interval sampling rate 2 ms dengan fasa nol dalam format SEG-

Y, xline daerah penelitian 12052-12725 dan inline daerah penelitian 

4155-4820 yang selanjutnya dipakai untuk proses seismik inversi dan 

seismik multiatribut (Gambar 17).  

 
Gambar 17. Seimik 3D 

 

3. Data Sumur 

Data sumur pada lapangan ZA terdapat 10 sumur, tetapi hanya 6 sumur 

yang digunakan untuk dilakukan processing data. Untuk kelengkapan 
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data dapat dilihat pada Tabel 3. Untuk contoh tampilan curva log dari 

sumur ZA-01 dapat dilihat pada Gambar 18. 

 

Tabel 3. Kelengkapan data sumur 

WELL GR SP CAL NPHI RHOB LLD LLS MFSL DT PHIE CHEKSHOT 

ZAR-01 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y 

ZA-01 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

ZA-03 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N 

ZA-06 Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N 

ZA-22 Y N N Y Y Y Y Y Y Y N 

ZA-29 Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N 

ZA-31 Y Y Y Y Y Y Y N Y N N 

ZA-34 Y N Y Y Y Y Y Y Y Y N 

ZA-35 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N 

ZA-37 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N 

 

 
Gambar 18. Tampilan Log ZA-01 
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4. Data Geologi 

Data geologi yang berguna membantu dalam analisis dan interpretasi 

dalam pemrosesan data. Serta sebagai data Peta dasar yang berisi tentang 

informasi-informasi lintasan seismik dan lokasi sumur. 

 

5. Data Checkshot 

Data checkshot (kedalaman versus waktu) ini nantinya digunakan untuk 

mengkonversi data dari domain waktu menjadi domain kedalaman atau 

sebaliknya. 

 

6. Data Marker 

Marker merupakan data yang menyediakan informasi dari suatu batas 

atas suatu formasi. Data marker digunakan sebagai patokan untuk 

melakukan picking horizon. Selain itu digunakan juga untuk patokan 

pada saat melakukan pengikatan data sumur dan seismik. Data marker 

yang digunakan untuk studi ini berasal dari studi sebelumnya. Pada 

penelitian ini marker tersebut mempunyai nama yang tidak sama dengan 

horizon yang digunakan.  

 

D. Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi persiapan data, 

well seismic tie, interpretasi horizon, pembuatan model inisial, pembuatan 

model akustik impedansi, pembuatan model multiatribut. Berikut diagram 

alir penelitian (Gambar 19). 
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1. Well Seismic Tie 

Dalam pengikatan data sumur ke data seismik perlu dilakukan konversi dari 

domain kedalaman domain waktu (time to depth conversion) dengan 

menggunakan checkshot. Dalam proses pengikatan, wavelet merupakan 

salah satu hal yang paling penting. Dimana semakin cocok wavelet yang 

digunakan, maka semakin match antara sintetik dengan trace seismik. Dapat 

dilihat wavelet yang paling baik digunakan pada Gambar 20.  

 

 

 
Gambar 20. Wavelet ricker17  

 

Pada lapangan ZA, hanya sumur ZA-01 dan ZAR yang memiliki data asli 

checkshot. Dalam proses well seismic tie dilakukan dengan cara memilih 

event-event target pada sintetik dan menggesernya pada posisi event-event 

data seismik (shifting dan streching). Hasil korelasi dari well seismic tie 

dikatakan baik jika mendekati 1 dan time shift-nya mendekati 0 atau sama 

dengan 0. 
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Tabel 4. Hasil korelasi well seismic tie 

 

 

Berdasarkan Tabel 4, didapat nilai korelasi hasil well seismic tie dengan 

menggunakan beberapa wavelet diantaranya Ricker 17, Ricker 16.8, Ricker 

22, Statistical Minimum, Bandpass Minimum, dan Ricker 15min. Hasil 

korelasi rata-rata dengan wavelet Ricker 17 adalah 0,83. Hasil korelasi rata-

rata dengan wavelet Ricker 16.8 adalah 0,78. Hasil korelasi rata-rata dengan 

wavelet Ricker 22 adalah 0,73. Hasil korelasi rata-rata dengan wavelet Stat 

Min adalah 0,45. Hasil korelasi rata-rata dengan wavelet Bandpass min 

adalah 0,22. Hasil korelasi rata-rata dengan wavelet Ricker 15 min adalah 

0,48. Wavelet Ricker 17 dipilih karena memiliki korelasi paling tinggi 

diantar wavelet lainnya. 

 

2. Picking Horizon 

Picking dilakukan pada strata dalam software Petrel 2009, dengan acuan 

pada data marker pada sumur. Picking dilakukan pada Upper-BRF, Mid-2 

dan Base BRF. Pemilihan wiggle (Peak, Through, S-Crossing dan Zero-

Crossing) pada seismik sangat berpengaruh sebagai batas media 



50 
 

penyebarannya. Pada picking horizon ini posisi picking dari Upper-BRF 

terletak di S-Crossing, Mid-2 berada di Zero-Crossing, dan Base_BRF 

berada di S-Crossing (Gambar 21). Picking dilakukan untuk mengetahui 

kemenerusan dari lapisan target. Hasil picking bertujuan untuk memisahkan 

bagian dari zona batugamping yang poros dengan batugamping yang tight 

(tidak poros). 

 
Gambar 21. Picking Horizon 
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3. Analisis Sensitifitas 

Analisis sensitifitas dilakukan dengan melakukan crossplot data log pada 

interval terntentu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar 

parameter pada log dan mengetahui bisa atau tidaknya dilakukan analisis 

inversi pada interval tersebut. Interval marker yang digunakan dalam proses 

crossplot ini adalah antara horizon Upper-BRF sampai Base-BRF. Pada 

proses crossplot dilakukan untuk mengetahui seberapa seinsitif antara 

impedansi akustik dengan porositas efektif dan densitas. Hasil dari analisis 

sensitifitas nanti akan diubah menjadi suatu volume porositas efektif dan 

densitas dengan persamaan linier. 

 

4. Pembuatan Model Inisial 

Model inisial dibuat dengan menggunakan penampang seismik 3D, wavelet 

hasil analisis, horizon Upper-BRF, Mid-2, dan Base-BRF, serta enam data 

sumur sebagai kontrol. Model yang dibuat merupakan hasil rata-rata dari 

inversi masing-masing sumur. Hal ini dilakukan karena karakter ke enam 

sumur memiliki karakter impedansi yang berbeda. Dari model inisial rata-

rata diharapkan diperoleh hasil inversi yang lebih mendekati enam sumur, 

meskipun terjadi pergeseran nilai error didalamnya. 

Parameter yang menjadi masukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Sumur : ZA-01, ZA-03, ZA-06, ZA-35, ZA-37, ZAR-01 

Horizon : Upper-BRF, Mid-2, dan Base-BRF 

Wavelet : ricker17 

Filter : High cut filter 10/15 Hz 
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5. Proses Inversi 

Proses inversi ini menggunakan metode inversi modelbased constraint. Pada 

penelitian ini metode hard constrained yang artinya ditentukan sejauh apa 

impedansi dari hasil inversi dapat berubah dari model inisialnya (ditentukan 

batas atau constrain-nya). 

Parameter yang digunakan sebagai berikut: 

Window   : Upper-BRF sampai Base-BRF 

Constrained  : Hard Constraint (Up : 20 dan Low : 20) 

Average block size : 2 ms 

Iterasi   : 10 

Pada penelitian ini juga dibuat volume porositas dan densitas melalui 

persamaan yang didapat dari hasil analisis sensitifitas. Hasil volum densitas 

dan impedansi akan digunakan sebagai eksternal atribut pada analisis 

multiatribut. 

 

6. Proses Multiatribut 

Proses multiatribut ini bertujuan untuk memprediksi dari suatu besaran 

fisika bumi dengan cara mengombinasikan beberapa atribut seismik dan 

eksternal. Pada penelitian ini multiatribut digunakan untuk memprediksi 

porositas dan densitas. 
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BAB VI.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa inversi impedansi akustik dan analisa multi-atribut 

didapat kesimpulan  yaitu: 

1. Berdasarkan analisis crossplot daerah reservoar memiliki impedansi 

akustik dibawah 11500 (m/s) (gr/cc) 

2. Hasil dari penampang dan peta inversi hampir memiliki kesamaan 

dengan hasil multiatribut  

3. Berdasarkan peta impedansi akustik, porositas efektif, dan densitas 

penyebaran  batugamping  yang porous mengarah ke arah Tenggara dan 

Baratlaut 

4. Sumur usulan terletak dibagian Tenggara dan Baratlaut dari peta dengan 

struktur yang sedang (1900-2010 ms), dengan nilai impedansi akustik 

yang rendah yaitu <11500 (m/s) (gr/cc), nilai porositas yang sedang 

berkisar 9-10 %, serta nilai densitas yang rendah 2,4768 – 2,4855 (gr/cc), 

dan dengan nilai ketebalan reservoar 30 - 31 (ms). 
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B. Saran  

Saran dari penenlitian ini antara lain:  

1. Perlu dilakukan analisis pemetaan fasies dan lingkungan pengendapan 
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