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ABSTRACT

THE ANALYSIS OF SEISMIC AMPLITUDE VERSUS OFFSET (AVO) OF
LIMESTONE RESERVOIR OF KUJUNG FOMATION IN THE

"GPH"AREA OF NOTHERN EAST JAVA BASIN

By

GUSPRIANDOKO

Amplitude anomaly (dimspot) on a seismic cross section is an indicator of the
presence of hydrocarbons in a reservoir. The AVO (Amplitude Versus Offset)
method is used to analyze hydrocarbon anomalies based on the reflectivity
domain, but in some cases, this method can be used for lithologies and fluids
separation. Therefore, further analysis is needed to determine the distribution of
potential gases by using AVO attribute in the "GPH" field of northern east Java
basin. In this study AVO analysis was performed to identify an anomaly classes,
FRM (Fluid Replacement Model) as the fluid substitution concept in the form of
model in order to understand the reservoir character. This research showed that
the result of FRM modeling from well G-3 and well G-5 which sw = 100%,
represent the increased amplitude to offset in well G-3 and 100% gas substitution
in well  G-5 have decreased ratio between amplitude to offset. Well G-1, G-2, G-
3, G-4 in the limestone reservoir of Kujung formation is classified as anomaly
class 1 which in the crossplot intercept & gradient, positive intercept and negative
gardient are in quadrant IV and the lowest gradient value is -0.05. Clustering
process was done to analize the map of near offset and far offset attribute which
acquisition angle for  the near offset is 0-10o and for the far offset is 20-35o while
the direction is NW-SE. This showed the clear differencess of amplitude value
between the reef which contains brine and the reef which contains gas. In the
gardient and intercept crossplot, there was found a potential zona for limestone in
every single reef which need to be analized even further.

Keywords: AVO (Amplitude Versus Offset), FRM (Fluid Replacement Model),
Near offset, Far offset, Intercept, and Gradient.
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ABSTRAK

ANALISIS SEISMIK AMPLITUDE VERSUS OFFSET (AVO)
RESERVOAR BATU GAMPING FORMASI KUJUNG PADA LAPANGAN

“GPH” CEKUNGAN JAWA TIMUR UTARA

Oleh

GUSPRIANDOKO

Keberadaan anomali amplitudo (dimspot) pada penampang seismik merupakan
salah satu indikator adanya hidrokarbon pada suatu reservoar. Metode AVO
(Amplitude Versus Offset) bekerja berdasarkan domain reflektifitas dan dapat
digunakan untuk menganalisis anomali hidrokarbon. Pada kasus tertentu metode
ini juga digunakan untuk pemisahan litologi serta fluida. Untuk mengetahui
penyebaran potensi gas di lapangan “GPH” cekungan Jawa Timur Utara, maka
perlu dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan AVO attribute. Dalam
penilitian ini analisis AVO dilakukan untuk mengidentifikasi kelas anomali, FRM
(Fluid Replacement Model) konsep substitusi fluida dalam bentuk pemodelan
untuk melihat karakter reservoar. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil
pemodelan FRM antara sumur G-3 dan G-5 dengan sw = 100%, mengalami
peningkatan amplitudo terhadap offset pada sumur G-3 dan disubtistusi gas 100%
pada sumur G-5 mengalami penurunan amplitudo terhadap offset. Pada zona
reservoar batu gamping formasi kujung pada sumur G-1, G-2, G-3, G-4 tergolong
anomali kelas I dengan nilai intercept positif dan gradient negatif berada pada
kuadran IV pada crossplot intercept & gradient dengan nilai gradient terendah -
0,05. Proses clustering dilakukan untuk analisis peta attribute Near dan Far offset,
dengan pengambilan sudut Near offset 0-10° dan Far offset 20-35° serta orientasi
arah NW-SE, menunjukkan perbedaan nilai amplitudo dengan jelas antara reef
yang berisi brine dengan reef yang berisi gas. Sedangkan pada hasil crossplot
intercept & gradient pada masing-masing reef ditemukan 1 zona potensi batu
gamping gas yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Kata kunci: AVO (Amplitude Versus Offset), FRM (Fluid Replacement Model),
Near offset, Far offset, Intercept, dan Gradient.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan sumber daya alam yang

tersimpan di dalam perut bumi. Terutama pada minyak bumi dan gas bumi,

seiring berjalannya waktu permintaan akan gas bumi semakin meningkat setelah

pemerintah mengkonversikan bahan bakar rumah tangga dari minyak tanah ke

gas maupun sebab lain seperti meningkatnya produksi kendaraan bermesin yang

menggunakan bahan bakar gas dikarenakan ramah lingkungan. Oleh sebab itu,

dilakukan peningkatan teknologi dalam eksplorasi sumber daya alam yakni salah

satunya menggunakan metode seismik refleksi untuk mengoptimalkan pencarian

minyak bumi dan gas bumi di indonesia.

Seismik adalah metode eksplorasi hidrokarbon yang menggunakan prinsip

penjalaran gelombang. Metode ini dianggap baik dalam memberikan gambaran

struktur geologi dan perlapisan batuan bawah permukaan secara lateral dengan

cukup detail dan akurat.

Metode Amplitude Versus Offset (AVO) adalah suatu metode yang

mengamati variasi amplitudo gelombang P terhadap kenampakan bright-spot atau

dim-spot pada penampang seismik.
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Metode ini mulai dikembangkan tahun 1984 oleh Ostrander, yang

menunjukkan adanya variasi koefisien refleksi pasir gas terhadap bertambahnya

sudut datang atau offset.

Penggunaan analisis AVO yang paling sukses adalah untuk mendeteksi gas

sand/ reservoir batupasir yang mengandung gas, karena poisson's rasionya yang

turun drastis pada batupasir yang mengandung gas (Chiburris, 1993).

Meskipun metode AVO lebih banyak digunakan dalam kasus reservoar

gas pada batuan pasir tetapi tidak menutup kemungkinan juga  dapat dilakukan

analisis untuk kasus reservoir gas pada batuan karbonat (Li, Y., J. Downton dan

B. Goodway, 2003), sehingga diharapkan dengan analisis AVO pada reservoar

batuan gamping dapat dikarakterisasi dengan lebih baik.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mampu membandingkan respon amplitudo pada sumur

G-3 dan G-5 dengan metode Fluid Replacement Modelling (FRM), yang

tersaturasi air 100% dan gas 100%.

2. Menentukan kelas anomali AVO pada lapangan “GPH” reservoar

batugamping Formasi Kujung Cekungan Jawa Timur Utara.

3. Menggunakan atribut Angle Stack dan atribut Intercept-Gradient untuk

mendeteksi respon amplitudo pada lapisan yang mengandung

hidrokarbon serta memetakan distribusi reservoar.

4. Memperkirakan fluida pengisi reservoar yang terdapat potensi gas.
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1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah data seismik yang digunakan

merupakan data 3D PSTM, data sumur acuan yang digunakan untuk analisis

adalah sumur G-1, G-2, G-3 dan G-4, Serta satu sumur pendukung untuk

pembanding adalah sumur G-5. Penelitian ini dilakukan pada Formasi Kujung

dengan melakukan metode Analisis Amplitude Versus Offset (AVO). Pada

penelitian ini penulis tidak melakukan well seismic tie karena proses tersebut telah

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Karakterisasi reservoar dilakukan dengan

melihat nilai hasil Analisis Atribut AVO Intercept-Gradient dan Analisis Near –

Far Offset untuk menentukan zona prospek hidrokarbon gas.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Geologi Regional Cekungan Jawa Timur

Secara geologi Cekungan Jawa Timur terbentuk karena proses

pengangkatan dan ketidakselarasan serta proses-proses lain, seperti penurunan

muka air laut dan pergerakan lempeng tektonik. Tahap awal pembentukan

cekungan tersebut ditandai dengan adanya half graben yang dipengaruhi oleh

struktur yang terbentuk sebelumnya. Tatanan tektonik yang paling muda

dipengaruhi oleh pergerakan Lempeng Australia dan Sunda. Secara regional

perbedaan bentuk struktural sejalan dengan perubahan waktu (PHE WMO, 2009).

Gambar 1. Peta daerah Cekungan Jawa Timur (ESDM op.cit, Sirait 2007)

Daerah
Penelitian
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Aktifitas tektonik utama yang berlangsung pada umur Plio Pleistosen,

menyebabkan terjadinya pengangkatan daerah regional Cekungan Jawa Timur dan

menghasilkan bentuk morfologi seperti sekarang ini. Struktur geologi daerah

Cekungan Jawa Timur umumnya berupa sesar naik, sesar turun, sesar geser, dan

pelipatan yang mengarah Barat ke Timur akibat pengaruh gaya kompresi dari arah

Utara ke Selatan (Satyana, 2005).

Tatanan geologi Pulau Jawa secara umum dibagi berdasarkan posisi

tektoniknya. Secara struktural Blok Tuban dikontrol oleh half graben yang

berumur Pre–Tersier. Secara geologi Pulau Jawa merupakan suatu komplek

sejarah penurunan cekungan, pensesaran, perlipatan dan vulkanisme di bawah

pengaruh stress regime yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Secara umum,

ada tiga arah pola umum struktur yaitu arah Timur Laut ke Barat Daya (NE-SW)

yang disebut pola Meratus, arah Utara ke Selatan (N-S) atau pola Sunda dan arah

Timur ke Barat (E-W). Perubahan jalur penunjaman berumur kapur yang berarah

Timur Laut ke Barat Daya (NE-SW) menjadi relatif Timur ke Barat (E-W) sejak

Oligosen sampai sekarang telah menghasilkan tatanan geologi Tersier di Pulau

Jawa, (Sribudiyani, dkk., 2003).

2.2. Geologi Regional Cekungan Jawa Timur Utara

Cekungan Jawa Timur Utara sebelah barat dibatasi oleh Busur Karimunjawa

dimana memisahkannya dengan Cekungan Jawa Barat Utara, di sebelah selatan

dibatasi oleh busur vulkanik, sebelah timur dibatasi oleh Cekungan Lombok dan

sebelah utara dibatasi oleh Tinggian Paternoster, dimana memisahkannya dengan

Selat Makasar. Berdasarkan posisinya, Cekungan Jawa Timur Utara dapat
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dikelompokkan sebagai cekungan belakang busur dan berada pada batas tenggara

dari Lempeng Eurasia (Mudjiono dan Pireno, 2002).

Tren struktur dan sejarah pengendapan dari sedimentasi Tersier di Blok

West Madura Offshore sebagian besar dikendalikan oleh konfigurasi batuan dasar

yang dibentuk oleh peristiwa tektonik pada masa Kapur Akhir sampai dengan

Tersier Awal. Fitur utama pada batuan dasar adalah hinge lines pada kedua sisi

dari cekungan. Bagian tepi cekungan terkesan kasar yang mungkin dihasilkan

oleh gaya tensional akibat wrench fault dan atau sebagai akibat dari mekanisme

patahan jaman Pra-Tersier yang berarah berbeda dari struktur utama yang ada

sekarang. Akibatnya, tensional dan wrench faulting mengakibatkan terjadinya

pembentukan blok graben dan horst yang mulai membentuk konfigurasi

cekungan pada waktu Kapur Akhir dan Tersier Awal.

Tektonik pada jaman Kapur Akhir sampai Tersier Awal mengakibatkan

adanya kombinasi dari tensional dan wrech faulting yang menghasilkan seri fitur

horst dan graben berarah Timur Laut ke Barat Daya yang mengontrol konfigurasi

awal pembentukan cekungan. Patahan-patahan awal yang kemudian teraktifkan

kembali beberapa kali selama masa Tersier dan sesar normal yang tumbuh, yang

merupakan fitur yang menonjol pada bagian utara blok, juga berpengaruh kuat

terhadap pola sedimentasi. Bagaimanapun juga, pada bagian selatan dari blok

West Madura Offshore, sesar normal yang tumbuh berakhir pada saat Formasi

"OK" diendapkan. Pada Formasi “GL-MT” yang lebih muda, sesar anjakan lebih

mendominasi, yang mengakibatkan terjadinya proses diapir serpih dan struktur

yang berhubungan yang terbentuk selama Pliosen Akhir. Struktur yang jelas dan

berarah Timur Laut ke Barat Daya yang terdapat banyak pada bagian utara blok
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West Madura Offshore berakhir secara tiba-tiba, berdekatan dengan garis pantai

utara Pulau Madura. Pada Bagian selatan dari daerah ini, di Cekungan Jawa

Timur, bagian-bagian struktural relatif berarah Timur ke Barat sejalan dengan

respon untuk untuk mengakhiri pengaruh dominan zona subduksi Banda-Jawa.

Blok West Madura Offshore dikontrol oleh dua buah sesar rift margin besar

berarah Timur Laut ke Barat Laut dengan penimpaan wrench faults sesudahnya.

Kehadiran batuan induk yang menghasilkan hidrokarbon dan daerah dapur

hidrokarbon yang terletak pada cekungan yang berdekatan pada bagian timur,

barat dan selatan dari blok memberikan jarak yang relatif pendek untuk jalur

migrasi hidrokarbon ke arah up-dip melalui ketidakselarasan batuan dasar yang

terangkat miring dan melalui berbagai sesar dan kekar yang ada.

Gambar 2. Sesar yang terjadi di Lapangan “GPH” (PHE WMO, 2009)
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2.3. Kerangka Tektonik Cekungan Jawa Timur

Cekungan Jawa Timur dipisahkan menjadi tiga mandala struktur (structural

provinces) (Satyana, 2005) dari Utara ke Selatan, yaitu :

1. Paparan Utara yang terdiri dari Busur Bawean, Paparan Madura Utara dan

Paparan Kangean Utara.

2. Bagian tengah yaitu Tinggian Sentral yang terdiri dari Jawa Utara Laut

(Kujung), Madura, Kangean, Tinggian Lombok.

3. Bagian Selatan dikenal sebagai Cekungan Selatan yang terdiri dari Zona

Rembang, Selat Madura, Sub-Cekungan Lombok.

Konfigurasi basement Cekungan Jawa Timur dikontrol oleh dua trend

struktur utama, yaitu trend NE - SW yang umumnya hanya dijumpai di Mandala

Paparan Utara dan trend W - E yang terdapat di Mandala Tinggian Sentral dan

Cekungan Selatan. Akibat tumbukan lempeng selama Tersier Awal, Cekungan

Jawa Timur terangkat dan mengalami erosi. Deretan perbukitan berarah NE - SW

terbentuk di sepanjang tepi Tenggara Paparan Sunda akibat pemekaran busur

belakang. Dari Utara ke Timur, kenampakan struktur utama dalam wilayah tarikan

ini adalah Busur Karimunjawa, Palung Muria, Busur Bawean, dan Tinggian

Tuban - Madura Utara.

Pengangkatan pada waktu Oligosen Awal menghentikan proses - proses

pengendapan dan menyebabkan erosi yang luas. Periode selanjutnya adalah

periode tektonik tenang dan akumulasi endapan karbonat hingga Miosen Awal.

Periode terakhir adalah periode tektonik kompresi mulai dari Miosen Akhir

hingga sekarang. Sesar-sesar normal yang membentuk horst dan graben
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teraktifkan kembali, sehingga menghasilkan struktur-struktur terbalik (inverted

relief) (Hamilton, 1979).

Gambar 3. Tiga struktur utama Cekungan Jawa Timur (Satyana dan
Purwaningsih, 2003).

Bagian Utara Cekungan Jawa Timur terdiri dari struktur tinggian dan

rendahan dengan trend NE - SW, terlihat pada konfigurasi alasnya seperti Busur

Karimunjawa, Palung Muria, Busur Bawean, Palung Tuban - Camar, Bukit JS-1,

Depresi Masalembo - Doang, dan Paparan Madura Utara. Ke arah Selatan,

Paparan Jawa NE, Zona Rembang Madura Kendeng, Zona Madura Selatan, dan

Zona Depresi Solo.

Bagian tengah Cekungan Jawa Timur didominasi oleh pola struktur berarah

Utara - Timur seperti yang berkembang di Paparan Madura Utara, Tinggian

Madura, dan Sub Cekungan Selat Madura. Ke Timur, pola Utara - Timur lebih

berkembang, diperlihatkan oleh Sub-Cekungan Sakala, Kangean, Sub-Cekungan

Lombok. Umumnya, mandala Paparan Utara, merupakan sisa struktur yang

berkembang pada zaman Kapur (sutura Meratus). Selama Eosen hingga Miosen
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daerah ini berubah menjadi tempat perkembangan terumbu. Pada zaman Tersier

Akhir daerah ini menjadi lingkungan yang baik bagi perkembangan fasies

karbonat paparan.

1. Mandala Tinggian Sentral, merupakan daerah terangkat hasil penyesaran

ekstensional Eosen - Oligosen Akhir dan pembalikan struktur Miosen -Resen.

Tinggian Sentral berbentuk kemenerusan Tinggian Kujung dan Tinggian

Madura - Kangean ke arah Timur. Di Utara, Tinggian Sentral dibatasi oleh

sesar-sesar Sepanjang dan Sakala, dan di Selatan oleh Tinggian Madura -

Kangean - Sepanjang. Mandala, tegasan tensional Eosen Akhir menyebabkan

penurunan regional di daerah ini. Bagian tingginya menjadi tempat

perkembangan fasies reefal.

2. Mandala Cekungan Selatan, terbentuk oleh sesar ekstensional Eosen –

Oligosen Akhir yang dilanjutkan oleh periode struktur terbalik produk

kompresi Miosen Awal - Resen. Zona Rembang yang menerus sampai lepas

pantai sebagai sesar mendatar (wrench fault) berasosiasi dengan pengangkatan

Kujung, Madura, Kangean, dan Sepanjang ke arah Utara. Pembalikan struktur

mengangkat bagian Utara, sedangkan bagian Selatan tetap pada lingkungan

batial dalam.

3. Kerangka Tektonik Cekungan Jawa Timur Utara

Graben, half-graben, dan sesar-sesar hasil dari proses rifting telah dihasilkan

pada periode ekstensional, yaitu pada Paleogen. Selanjutnya periode kompresi

dimulai pada Miosen Awal yang mengakibatkan reaktivasi sesar-sesar yang

telah terbentuk sebelumnya pada periode ekstensional. Reaktivasi tersebut



11

mengakibatkan pengangkatan dari graben-graben yang sebelumnya terbentuk

menjadi tinggian yang sekarang disebut Central High (Ponto, et al., 1995).

Pada saat sekarang, Cekungan Jawa Timur Utara dikelompokkan ke dalam tiga

kelompok struktur utama dari arah utara ke selatan, yaitu North Platform,

Central High dan South Basin. Perubahan struktur juga terjadi pada konfigurasi

basement dari arah barat ke timur. Bagian barat pada Platform Utara dapat

dikelompokkan menjadi Muria Trough, Bawean Arc, JS-1 Ridge, Norhteast

Java Platform, Central-Masalembo Depression, North Madura Platform dan

JS 19-1 Depression. Sedangkan pada South Basin, dari barat ke timur dapat

dikelompokkan menjadi North East Java Madura Sub-Basin(Rembang-

Madura Strait-Lombok Zone), South Madura Shelf (kelanjutan dari Zona

Kendeng) dan Solo Depression Zone. Pada Central High tidak ada perubahan

struktur yang berarti dari arah barat ke timur (Ponto, et al., 1995). Penjelasan

diatas dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Paleogene Geography of the East Java Basin (Satyana, 2005)
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2.4. Stratigrafi Regional

Wilayah konsesi West Madura Offshore PSC terletak di Cekungan Jawa

Timur Utara yang didominasi oleh suksesi dari endapan sedimen berumur Tersier

dan yang lebih muda. Reservoar utama pada daerah ini ditemukan pada fasies

reefal carbonate buildup yang berkembang sepanjang highstands utama yang

berasosiasi dengan dua interval stratigrafi berumur Oligosen Awal (umur

Strontium 31 - 34 Ma) dan Miosen Awal (umur Strontium 20 - 21.5 Ma), dimana

semua pertumbuhannya dihentikan oleh adanya sequence boundary yang dapat

dikenali dengan baik dan merepresentasikan suatu keadaan hiatus yang

berasosiasi dengan eksposisi karbonat dengan udara yang menyebabkan

pembentukan porositas secara signifikan. Sedikit sekali jumlah sumur yang

menembus umur Pra-Tersier yang sebagian besar terdiri dari batuan beku dan

batuan metamorf. Secara umum stratigrafi dapat disimpulkan sebagai berikut

(Gambar 5) :

2.4.1.Batuan dasar secara ekonomi yang berumur Pra-Tersier

Batuan dasar terdiri dari berbagai macam intrusi dan ekstrusi dari batuan

beku, termasuk diantaranya gabro, basal andesitik, dan tufa metamorfik dan

beberapa sedimen Pra-Tersier yang belum termalihkan. Litologi dari batuan dasar

diperkirakan berumur Kapur dan telah dikonfirmasi dengan menggunakan

penanggalan usia dengan sampel basal yang menghasilkan usia 64.58 juta tahun

yang lalu.

2.4.2.Formasi Ngimbang

Formasi Ngimbang dapat dibagi menjadi 4 (empat) anggota (terurut dari tua

ke muda) sebagai berikut :
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a. Anggota Pra ”CD”.

b. Anggota ”CD”.

c. Anggota Ngimbang Clastic / NGC.

d. Anggota Ngimbang Limestone / Lower Limestone / LL-NG.

a. Anggota Pra “CD”

Anggota Pra “CD” terdiri dari batugamping, serpih, batupasir, batulempung,

batulanau, dan konglomerat dengan sedikit lapisan tipis batubara. Ketebalan

anggota ini pada umumnya tipis dan menebal kearah daerah rendahan dan pada

umumnya menghilang pada daerah paleo-high. Umur dari sedimen Anggota Pra

“CD” sedimen diasumsikan berumur Ta-b (Eosen).

b. Anggota “CD”

Anggota "CD" sebagian besar terdiri dari batugamping dengan perselingan

serpih dan batupasir dan pada beberapa tempat dengan sedimen tufaan yang

teramati dengan baik. Pengendapan dari sedimen Anggota “CD” sebagian besar

dikontrol oleh konfigurasi dari topografi batuan dasar. Di bagian utara dari

Lapangan “GPH”, Anggota “CD” tak ditemukan, sedangkan pada sumur yang

telah di bor, anggota ini umumnya terdiri dari sedimen konglomeratik dengan

sisipan batubara yang dinterpretasikan telah diendapkan di lingkungan

continental-paludal. Ketebalan dari Anggota “CD” bervariasi mulai dari 140 kaki

hingga lebih dari 3000 kaki.

c. Anggota Ngimbang Clastic / NGC

Di beberapa tempat, anggota ini diendapkan secara tidak selaras diatas

Anggota “CD” dari Formasi Ngimbang atau diatas batuan dasar. Anggota Pre-
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Kujung terdiri dari serpih, batugamping, batupasir dan batulempung. Serpih

biasanya terdapat pada bagian paleo-lows sedangkan pada bagian paleo-highs

menjadi tempat sedimentasi dari platform karbonat, termasuk di antaranya

beberapa tubuh patch reef. Secara umum, pengendapan terjadi selama fase

regresif. Ketebalan bervariasi dari 270 kaki sampai dengan 995 kaki dan pada

umumnya memperlihatkan tren menebal ke arah cekungan.

d. Anggota Ngimbang Limestone/Lower Limestone/LL-NG

Anggota Lower Limestone (LL) terdiri dari batugamping dan perselingan

dengan batuserpih. Secara regional, anggota ini diendapkan sebagai bagian sekuen

pengisi cekungan awal transgresi-regresi yang berumur Oligosen Awal hingga

Oligosen Tengah (Tc-d).

2.4.3.Formasi Kujung

Formasi Kujung dapat dibagi menjadi dua unit (terurut dari tua ke muda)

sebagai berikut :

a. Kujung II

b. Kujung I

a. Kujung II

Kujung II secara selaras diendapkan diatas Formasi Ngimbang dan pada

umumnya dapat dibedakan dari unit yang lebih muda dan tua berdasarkan

fasiesnya yang didominasi oleh serpih. Litologi dan ketebalan dari unit ini

bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya, tergantung dari konfigurasi paleo-

basement. Batugamping dan batuserpih mendominasi unit ini dengan sedikit

kehadiran batupasir dan batulanau.
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Patch reefs menjadi fitur yang umum terjadi pada waktu pengendapan

Kujung II dan disekitar paleo-highs diindikasikan dari kehadiran yang lebih besar

atas fragmen batugamping yang terdiri dari fragmen koral yang melimpah, alga,

dan sedimen longsoran dari bioklastik dekat terumbu yang terdapat di dalam

matriks mikritik. Sikuen ini diendapkan pada waktu kondisi transgresi yang besar,

pada umumnya menebal ke arah cekungan, dan bervariasi antara 764 kaki hingga

2735 kaki.

b. Kujung I

Sekuen batugamping yang masif dan menerus ini hadir secara selaras diatas

unit Kujung II yang lebih tua. Variasi ketebalan sangat dimungkinkan sebagai

akibat adanya pembentukan terumbu secara lokal. Pertumbuhan terumbu biasanya

berkembang dengan baik pada daerah tinggian paleo-basement. Meskipun

demikian, karbonat tersebut cenderung berubah secara cepat dan ter-onlap-kan

oleh fasies yang lebih serpih yang terdiri dari beberapa lapisan tipis batugamping

berenergi rendah pada daerah paleo-low. Platform karbonat yang terpapar dan

kemudian tenggelam menjadikan suatu ketidakselarasan yang tampak dengan

jelas dan permukaan onlap dan transisi ke bagian yang lebih muda serta lebih

didominasi oleh sekuen klastik.

Batugamping pada umumnya berwarna putih sampai agak putih,

mengandung banyak fosil, chalky di beberapa bagian. Kadangkala dolomitik dan

dapat mengandung sisipan rijang di beberapa tempat pada bagian dasar. Unit

karbonat yang berumur Miosen Awal ini secara lateral melampar secara luas dan

dapat dikenali di seluruh kepulauan Indonesia. Di blok West Madura Offshore

PSC, ketebalannya bervariasi antara 313 kaki hingga 1255 kaki. Kearah
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cekungan, Kujung I menjadi menipis di daerah Cekungan Jawa Timur Utara akan

tetapi pada bagian selatan dari tepi Pulau Madura, penebalan kearah cekungan

lebih umum ditemukan.

2.4.4.Formasi “OK”

Formasi “OK” dapat dibagi menjadi dua anggota (terurut dari tua ke muda)

sebagai berikut:

a. Anggota Lower “OK”

b. Anggota Upper “OK”

a. Anggota Lower “OK”

Anggota Lower “OK” dapat dibagi menjadi dua unit yaitu, unit karbonan

bagian bawah, Rancak, dan unit klastik bagian atas. Unit Rancak terdiri dari

batugamping, serpih, dengan beberapa batupasir, batulanau dan perselingan

batulempung. Batugamping pada unit Rancak lebih lanjut dapat dibedakan

menjadi 2 fasies utama, yaitu fasies energi tinggi dan fasies energi rendah.

Karbonat dengan energi tinggi sepanjang daerah paparan Madura, biasanya

didominasi oleh kumpulan fasies reefal. Di sebelah utara, fasies ini digantikan

oleh fasies yang lebih lempungan dan lapisan tipis karbonat berenergi yang

rendah, yang setara waktu pengendapannya dengan Unit Rancak.

Unit klastik bagian atas terdiri dari batupasir, batulanau, batulempung,

dengan sisipan batubara dan sedikit batugamping. Secara keseluruhan, Anggota

Lower "OK" menebal dan menghalus kearah cekungan, walaupun pada daerah

paleo-high basement, penipisan sangat mungkin terjadi. Secara regional, anggota

ini diendapkan selama fase regresif.
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b. Anggota Upper “OK”

Anggota Upper “OK” dicirikan oleh sekuen batugamping yang tebal dan

masif dimana terdapat beberapa sisipan batupasir dan batulempung. Kearah

cekungan, terdapat perubahan menjadi perlapisan yang lebih tipis, fasies karbonat

berenergi rendah, diselingi dengan sedimen klastik yang halus. Batugamping pada

umumnya berpori dan menunjukkan asosiasi fasies terumbu yang kuat. Sebagian

besar sumur yang dibor dalam blok ini telah menembus sekuen karbonat ini.

Secara regional, anggota ini merepresentasikan pengendapan dalam siklus

transgresif-regresif.

2.4.5.Formasi “GL-MT”

Formasi “GL-MT” merupakan formasi yang berumur Miosen Akhir -

Pliosen dan dapat dibagi menjadi dua anggota (terurut dari tua ke muda) sebagai

berikut :

a. Anggota “GL”

b. Anggota “MT”

a. Anggota “GL”

Anggota "GL" terdiri dari batugamping, batulempung, batupasir, dan

batulanau, sementara ke arah selatan sekuennya sebagian besar berupa

batulempung dengan perselingan kecil dengan batupasir, batulanau dan napal.

Batugamping pada umumnya merupakan terumbu yang tumbuh, terutama pada

paleo-high tetapi berubah fasies menjadi lapisan tipis, fasies karbonat energi yang

rendah dan sedimen klastik yang halus pada bagian paleo-low.
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Batupasir cenderung mudah pecah, berbutir halus - kasar, sortasi buruk -

baik dan sedikit karbonatan, dimana plankton foraminifera (diidentifikasi sebagai

Globigerina Sp.) umum ditemui.

Gambar 5. Stratigrafi regional blok West Madura Offshore (PHE WMO, 2009)

b. Anggota The “MT”

Anggota MT" tidak ditemukan pada bagian utara dari blok West Madura

Offshore dan sangat kontras ditandai dengan kumpulan batu gamping tebal berupa

terumbu yang menempati sebagian sub-cekungan Jawa Timur bagian Timur Laut.

Pada bagian selatan dari blok West Madura Offshore, anggota ini didominasi oleh

Zona target
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sekuen batulempung dengan batupasir yang tipis, batu lanau, dan napal.

Diasumsikan bahwa Formasi "GL-MT" diendapkan secara tidak selaras di atas

Anggota Upper "OK" yang lebih tua.

2.5. Sistem Minyak Bumi Cekungan Jawa Timur Utara

Faktor utama sistem petroleum adalah batuan induk, lapisan reservoar

pembawa (carrier beds), jalur migrasi, dan mekanisme pemerangkapan. Faktor-

faktor tersebut harus ada dan bekerja secara sinergis dalam ruang dan waktu untuk

mengakumulasikan hidrokarbon.

Di Cekungan Jawa Timur terdapat beberapa dalaman dan tinggian yang

membentuk suatu sistem horst – graben, dan pada tinggian-tinggian tersebut yang

akhirnya terumbu Rancak tumbuh setempat membentuk reservoar berumur

Miosen Awal.

Berdasarkan perbandingan kasus Resevoar Lapangan Mudi di Desa Rahayu,

Kecamatan Soko, Tuban yang juga berada di Cekungan Jawa Timur

memperlihatkan suatu Carbonate Bank relief rendah yang disusun secara dominan

oleh red algae dan foraminifera yang berumur Miosen Awal. Litologi umumnya

disusun oleh clean wackestones sampai dengan packstones dengan sedikit

kandungan rudstones dan perkembangan grainstone. Sedangkan sebagai batuan

11 penyekatnya secara onlapping dan overlying adalah batuan serpih Formasi

Tuban dan Ngrayong. Sebagai carbonate build-up, penyebaran porositas reservoar

sangat heterogen baik secara lateral maupun vertikal. Porositas sekunder terutama

dibentuk oleh tahap akhir disolusi dari semen dan butiran yang membentuk

rongga-rongga (vugs) dan beberapa rekahan akibat pelarutan atau caverns.
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Dua potensi batuan induk yang dikenali di Cekungan Jawa Timur adalah

Ngimbang Bawah (Lower Ngimbang) dan Serpih Tawun (Tawun Shales). Potensi

batuan reservoar telah teramati pada beberapa interval seperti antara lain batupasir

Ngimbang bagian Bawah, karbonat Ngimbang bagian Atas, karbonat Formasi

Kujung, Tawun, Ngrayong, Kawengan dan Lidah. Formasi-formasi tersebut

secara umum juga memiliki potensi sebagai batuan penutup (seal) karena

memiliki interval batulempung atau batuserpih yang cukup tebal. Perangkap

(trap) stratigrafi umumnya berhubungan dengan tubuh batuan karbonat reefal

berumur Oligosen sampai Miosen, sedangkan perangkap struktur banyak

berhubungan dengan inversi di Akhir Tersier. Generasi hidrokarbon telah terjadi

dalam 2 (dua) periode yaitu di Akhir Oligosen untuk batuan induk Ngimbang

bagian Bawah dan di Miosen Tengah untuk batuan induk Tawun.

2.6. Batuan Karbonat

Batuan karbonat merupakan salah satu batuan sedimen siliklastik. Menurut

Pettijohn (1975), batuan karbonat adalah batuan yang fraksi karbonatnya lebih

besar dari fraksi non karbonat atau dengan kata lain fraksi karbonatnya >50%.

Apabila fraksi karbonatnya <50%, maka tidak bisa lagi disebut sebagai batuan

karbonat.

Batuan karbonat umumnya tersusun oleh mineral argonit, kalsit, dan juga

dolomit, komponen penyusun batuan karbonat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Butiran Karbonat (carbonate grain)

Butiran karbonat berukuran sama atau lebih besar daripada lanau, dibagi

menjadi dua macam, yaitu skeletal grain dan non skeletal grain.



21

Skeletal grain merupakan salah satu penyusun batuan karbonat yang berasal

dari sisa cangkang atau tubuh suatu organisme yang dapat berupa fosil,

mikrofosil, dan pecahan – pecahan fosil.

Non skeletal grain merupakan salah satu penyususn batuan karbonat yang

umumnya terbentuk akibat proses presipitasi kimiawi seperti dolomitisasi,

maupun proses rekristalisasi , replacement, dan pengisisan rongga batuan oleh

material karbonat. Berikut adalah contoh dari non skeletal grain ooid, pisoid,

peloid, pellet, intraklast, dan ekstraklast.

2. Microcristaline calsite (micrite)

Micrite tersusun oleh kristal-kristal kalsit atau aragonite yang sangat halus,

dapat berperan sebagai matriks diantara butiran karbonat atau sebagai

penyusun utama batuan karbonat berbutir halus, butirnya berukuran <1/256

mm atau ukuran lempung (Tucker, 1982).

3. Sparry calcite (sparite) : semen karbonat

Sparite adalah kristal-kristal kalsit yang berbentuk equant, berukuran 0,02-0,1

mm dan berkenampakan transpor dan jernih di bawah mikroskop polarisasi

(Buggs, 1987). Sparite dibedakan dengan micrite, karena mempunyai ukuran

kristal yang lebih besar dan kenampakannya lebih jernih, sedang perbedaannya

dengan butiran atau allochem adalah pada bentuk kristalnya dan tidak adanya

tekstur eksternal.
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Gambar 6. Ilustrasi butiran karbonat (Carbonate Grain) (Flugel, 2010)

2.6.1.Klasifikasi Batuan Karbonat

Batuan karbonat adalah batuan dengan komposisi material karbonat lebih

dari 50% yang tersusun atas partikel karbonat klastik yang tersemenkan atau

karbonat kristalin hasil presitipasi. Batuan karbonat adalah batuan yang komponen

utamanya berupa mineral karbonat lebih dari 50% sedangkan batugamping

merupakan batuan dengan komposisi mineral karbonat hingga 95%.

Klasifikasi batuan karbonat cukup banyak yang telah dipublikasikan,

diantaranya adalah klasifikasi Dunham (1962; dalam Flugel, 2010), Klasifikasi

Folk (1962 ; dalam Flugel, 2010), dan klasifikasi Embry dan Klovan (1971 ;

dalam Flugel, 2010). Ketiga klasifikasi ini membagi batugamping berdasarkan

paduan antara parameter deskriptif dan genetik. Parameter deskriptif artinya

mengelompokan batuan karbonat berdasarkan sifat-sifat fisik, seperti tekstur,

struktur dan lain sebagainya, sedangkan parameter genetik, yaitu

mengkelompokan batugamping berdasarkan asal-usul batuan tersebut. Klasifikasi

Embry dan Klovan (1971 ; dalam Flugel, 2010) merupakan hasil modifikasi dari
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klasifikasi Dunham (1962 ; dalam Flugel, 2010). Hasil dari modifikasi yang

dilakukan oleh Embry dan Klovan menambahkan tekstur deposisi. Penambahan

dalam klasifikasi ini, yaitu menambahkan fabrik batuan menjadi empat, yaitu mud

supported, grain supported, matrix supported, dan other component supported.

Dengan pembagian hasil deposisi menjadi dua bagian, yaitu allochthonous

limestone dan autothoctonous limestones. Allochthonous limestone merupakan

batugamping yang komponen asalnya bukan berasal dari aktivitas organisme dan

merupakan hasil transportasi selama proses deposisi, sedangkan autothoctonous

limestones merupakan batugamping yang komponen asalnya berasal dari aktivitas

organisme selama proses deposisi.

2.6.2.Faktor yang mempengaruhi Sedimen Karbonat

Faktor-faktor yang mempengaruhi sedimen karbonat adalah :

a. Garis lintang dan iklim

Karbonat yang terbentuk pada air hangat neritik (0 – 200 m) terakumulasi

pada garis lintang 300 utara dan selatan equator. Biasanya terbentuk dari pecahan

organisme seperti koral, dengan pertumbuhan terbaik pada kedalaman kurang dari

30 m. Sedimen planktonik terbentuk pada kedalaman yang lebih dalam dengan

garis lintang 400 utara dan selatan. Endapan pada air dingin neritik terletak pada

garis lintang 200 – 400, terbentuk dari bryozoa, moluska dan foraminifera. Iklim

dapat mengontrol rata-rata evaporasi atau hujan, mempengaruhi komposisi air laut

dekat batas kontinental dan restricted basin.

b. Penetrasi cahaya

Penetrasi cahaya berkurang seiring dengan bertambahnya kedalaman air,

tingginya garis lintang dan berkurangnya kejernihan air. Karbonat tumbuh pada
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zona shallow neritik , diatas 10 – 20 m dari permukaan laut. Batas terendah

penetrasi cahaya berkisar antara 100 – 150 m yang merupakan batas zona

euphotic, zona dimana fotosintetik organisme terjadi.

c. Salinitas

Keanekaragaman dan kelimpahan organisme laut terdapat pada salinitas

normal marine yaitu 30 – 40 ppt (normal air laut sekitar 32 – 36 ppt).

2.6.3. Lingkungan Pengendapan

Lingkungan pengendapan karbonat terdiri dari :

a. Sering merupakan laut yang beragitasi “shoal”, bagian - bagian dangkal dekat

pantai (litoral) terutama jika bertekstur grainstone-packstone dengan partikel -

partikel terabrasi.

b. Bagian teduh dekat suatu reef, dilagoon, difore reef; merupakan lembaran -

lembaran dari reef yang dipecah - pecah gelombang kebagian air tenang,

terutama jika bertekstur packstone ataupun wackstone, dengan butiran yang

terabrasi. Di fore reef biasanya merupakan breksi - talus runtuhan dari reef,

terdiri dari pecahan-pecahan cangkang koral.

c. Neritik; misalnya jika terdiri dari organisme benthos, tanpa adanya abrasi,

misalnya gamping foraminifera besar yang membentuk “bank” atau

“biostrome”.

2.6.4.Terumbu Karbonat sebagai Batuan Resevoar

Terumbu (reef) dapat menjadi batuan reservoar yang sangat penting. Pada

umumnya terumbu terdiri dari suatu kerangka, coral, ganggang, dan sebagainya

yang tumbuh dalam laut yang bersih, berenergi gelombang tinggi, dan mengalami
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banyak pembersihan sehingga rongga - rongga antaranya khususnya menjadi

sangat bersih. Dalam hal ini porositas yang didapatkan terutama dalam kerangka

yang berbentuk rongga - rongga bekas binatang hidup yang tersemenkan dengan

sparry calcite sehingga porositasnya diperkecil.

a. Bentuk reservoar terumbu

Pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 macam reservoar terumbu, yaitu

terumbu yang bersifat fringing atau merupakan suatu bentuk yang memanjang di

lepas pantai, terumbu yang bersifat terisoler di sana - sini, yang sering disebut

sebagai suatu pinnacle atau patch reef atau secara tepat dikatakan sebagai

bioherm, yang muncul di sana - sini sebagai bentuk kecil secara tidak teratur, dan

terumbu yang berbentuk linier atau sebagai penghalang (barrier) biasanya

berbentuk mamanjang sering kali cukup besar serta memperlihatkan suatu

asimetri dan biasanya terdapat pada pinggiran suatu cekungan.

b. Terumbu tiang

Lapangan yang bersifat terumbu tiang (pinnacle) ditemukan di Libya yaitu

lapangan Idris dalam cekungan Sirte yang didapatkan dari suatu terumbu berumur

paleosen. Contoh yang baik untuk terumbu tiang sebagai reservoar ialah yang

didapatkan baru-baru ini di Irian Jaya, yaitu lapangan minyak Kasim dan Jaya.

Lapangan Kasim-Jaya merupakan suatu akumulasi dalam kulminasi terumbu yang

tumbuh di atas suatu kompleks terumbu yang merupakan suatu landasan. Bentuk

terumbu Kasim-Jaya itu terdiri daripada batuan karbonat berenergi tinggi yang

panjangnya 7 km dan lebarnya 2.5-3.5 km dan mempunyai ketinggian atau relief

vertikal 760 m di atas landasan tempat terumbu itu tumbuh.
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c. Gamping klastik

Gamping klastik sering juga merupakan reservoar yang sangat baik,

terutama dalam asosiasinya dengan oolit, dan sering disebut sebagai kalkarenit.

Jadi jelas, bahwa batuan reservoar yang terdapat di dalam oolit itu merupakan

pengendapan berenergi tinggi dan didapatkan dalam jalur sepanjang pantai dengan

arus gelombang kuat. Porositas yang didapatkan biasanya ialah jenis porositas

intergranular, yang kadang-kadang diperbesar oleh adanya pelarutan. Batuan

reservoar oolit terdapat misalnya di cekungan Illinnois (Amerika Serikat), dimana

terdapat oolit dalam gamping yang berumur karbonat. Lapisan oolit ini disebut

McClosky sand. Batuan ini terdiri daripada oolit yang kadang-kadang bersifat

dolomit. Contoh yang paling penting adalah di Saudi Arabia yaitu dari Formasi

Arab berumur jura muda, terutama dari anggota D.

d. Dolomit

Dolomit merupakan batuan reservoar yang jauh lebih penting dari jenis

batuan karbonat lainnya dan bahwa kebanyakan dari batuan karbonat seperti oolit

ataupun terumbu sedikit banyak pula telah ikut didolomitasikan. Cara terjadinya

dolomit ini tidak begitu jelas, tetapi pada umumnya dolomit ini bersifat sekunder

atau sedikit banyak terbentuk setelah proses sedimentasi. Salah satu teori yang

menyebutkan pembentukan porositas pada dolomit yaitu porositas timbul karena

dolomitisasi batuan gamping sehingga molekul kalsit diganti dengan molekul

dolomit, dan karena molekul dolomit lebih kecil daripada molekul kalsit maka

hasilnya akan merupakan pengecilan volume sehingga tidak timbulah rongga-

rongga. Dolomit biasanya mempunyai porositas yang baik berbentuk sukrosit

yaitu berbentuk menyerupai gula pasir. Rupa-rupanya dolomit ini terbentuk
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karena pembentukan kristal dolomit yang bersifat euhedron dan tumbuh secara

tidak teratur diantara kalsit.

2.6.5.Diagenesis Batuan Karbonat

Secara umum batuan sedimen terendapkan pada laut dangkal namun juga

ada bebreapa yang terendapkan pada laut dalam sampai pada batas CCD. Faktor

yang menentukan karakteristik akhir produk diagenesa antara lain komposisi

sedimen mula-mula, sifat alami fluida interstitial dan pergerakannya, dan proses

fisika, kimia, maupun biologi yang bekerja selama diagenesa. Namun secara

umum batuan sedimen karbonat lebih banyak terbentuk akibat proses kimia dan

proses biologi atau biasa disebut dengan proses geokimia dan biogenetik. Proses-

proses diagenesis yang dialami oleh batuan karbonat meliputi Pelarutan

(Dissolution), Sementasi (Cementation), Dolomitisasi (Dolomitization), Aktivitas

Mikroba (Microbial Activity), Kompaksi Mekanik (Mechanical Compaction), dan

Kompaksi Kimia (Chemical Compaction).



III. TEORI DASAR

3.1. Konsep Dasar Seismik

Metode seismik adalah salah satu metode eksplorasi yang didasarkan pada

pengukuran respon gelombang elastik yang dikirimkan ke bawah permukaan dan

kemudian direleksikan sepanjang perbedaan lapisan tanah atau batas-batas batuan.

Sumber dari gelombang seismik yang umumnya digunakan di darat adalah

ledakan dinamit, sedangkan di laut menggunakan sumber getar berupa air gun.

Respon yang tertangkap dari tanah diukur dengan sensor yang disebut geopon

(survei di darat) atau hidrofon (survei di laut). Data yang terekam oleh receiver ini

adalah waktu tempuh (travel time) gelombang pantul, yang akan memberikan

informasi kecepatan rambat gelombang pada lapisan batuan tersebut. Selain hal

tersebut variabel lain yang dapat dimanfaatkan adalah frekuensi, amplitudo, dan

fasa gelombang.

Penyelidikan seismik dilakukan dengan cara membuat getaran dari suatu

sumber getar. Getaran tersebut akan merambat ke segala arah di bawah

permukaan sebagai gelombang getar. Gelombang yang datang mengenai lapisan-

lapisan batuan akan mengalami pemantulan, pembiasan, dan penyerapan. Respon

batuan terhadap gelombang yang datang akan berbeda- beda tergantung sifat fisik

batuan yang meliputi densitas, porositas, umur batuan, kepadatan, dan kedalaman

batuan.
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Gelombang yang dipantulkan akan ditangkap oleh geopon di permukaan

dan diteruskan ke instrumen untuk direkam. Hasil rekaman akan mendapatkan

penampang seismik.

Menurut cara bergetarnya gelombang seismik dibagi menjadi dua macam

yaitu:

1. Gelombang Primer (longitudinal/compussional wave)

Gelombang primer adalah gelombang yang arah pergerakan atau getaran

partikel medium searah dengan arah perambatan gelombang tersebut.

Gelombang ini mempunyai kecepatan rambat paling besar diantara gelombang

seismik yang lain.

2. Gelombang Sekunder (transversal/shear wave)

Gelombang sekunder adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus

terhadap arah perambatan gelombang. Gelombang ini hanya dapat merambat

pada material padat saja dan mempunyai kecepatan gelombang yan lebih kecil

dibandingkan gelombang primer.

3.2. Hukum Fisika Gelombang Seismik

3.2.1. Hukum Snellius

Hukum Snellius menyatakan bahwa bila suatu gelombang jatuh pada bidang

batas dua medium yang mempunyai perbedaan densitas, maka gelombang tersebut

akan dibiaskan, jika sudut datang gelombang lebih kecil atau sama dengan sudut

kritisnya. Gelombang akan dipantulkan, jika sudut datangnya lebih besar dari

sudut kritisnya. Gelombang datang, gelombang bias, gelombang pantul terletak

pada suatu bidang datar.
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Gambar 7. Hukum Snellius (Hutabarat, 2009)

3.2.2. Prinsip Huygens

Prinsip Huygens menyatakan bahwa setiap titik-titik pengganggu yang

berada di depan muka gelombang utama akan menjadi sumber bagi terbentuknya

deretan gelombang yang baru. Jumlah energi total deretan gelombang baru

tersebut sama dengan energi utama.

Gambar 8. Prinsip Huygens (Asparini, 2011)

3.2.3. Prinsip Fermat

Prinsip Fermat menyatakan bahwa, jika sebuah gelombang merambat dari

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

Gambar 9. Prinsip Fermat (Hutabarat, 2009)

3.3. Metode Dasar Seismik

3.3.1. Seismik Refleksi

Metode seismik refleksi mengukur waktu yang diperlukan suatu impuls

suara untuk melaju dari sumber suara, terpantul oleh batas-batas formasi geologi,

dan kembali ke permukaan tanah pada suatu geopon. Refleksi dari suatu horizon

geologi mirip dengan gema pada suatu muka tebing atau jurang.

Metode seismik refleksi banyak dimanfaatkan untuk keperluan eksplorasi

perminyakan, penetuan sumber gempa ataupun mendeteksi struktur lapisan tanah.

Seismik refleksi hanya mengamati gelombang pantul yang datang dari batas-batas

formasi geologi. Gelombang pantul ini dapat dibagi atas beberapa jenis
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gelombang, yaitu Gelombang-P, Gelombang-S, Gelombang Stoneley, dan

Gelombang Love. Sedangkan dalam seismik pantul, analisis dikonsentrasikan

pada energi yang diterima setelah getaran awal diterapkan.

Secara umum, sinyal yang dicari adalah gelombang-gelombang yang

terpantulkan dari semua interface antar lapisan di bawah permukaan. Analisis

yang di pergunakan dapat disamakan dengan echosounding pada teknologi bawah

air, kapal, dan sistem radar. Informasi tentang medium juga dapat diekstrak dari

bentuk dan amplitudo gelombang pantul yang direkam. Struktur bawah

permukaan dapat cukup kompleks, tetapi analisis yang dilakukan masih sama

dengan seismik bias, yaitu analisis berdasar kontras parameter elastisitas medium.

3.3.2. Komponen Seismik Refleksi

Komponen seismik refleksi menunjukkan komponen sebuah gelombang

(tras seismik) seperti amplitudo, puncak, palung, zero crossing, tinggi dan panjang

gelombang. Kemudian dari parameter data dasar tersebut dapat diturunkan

beberapa komponen lain seperti impedansi akustik, koefisien refleksi, polaritas,

fasa, resolusi vertikal, wavelet, dan sintetik seismogram.

3.3.3. Impedansi Akustik

Impedansi akustik merupakan kemampuan suatu batuan untuk melewatkan

gelombang seismik yang melaluinya. Secara fisis, Impedansi Akustik merupakan

produk perkalian antara kecepatan gelombang kompresi dengan densitas batuan.

Impedansi akustik (Z) didefinisikan dalam persamaan matematis:

Z= V x ρ (1)

dengan V = kecepatan gelombang dan ρ = densitas batuan.
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Semakin keras suatu batuan, maka impedansi akustiknya semakin besar

pula, sebagai contoh batupasir yang sangat kompak memiliki impedansi akustik

yang lebih tinggi dibandingkan dengan batugamping.

3.3.4. Koefisien Refleksi

Koefisien refleksi adalah suatu nilai yang merepresentasikan bidang batas

antara dua medium yang memiliki impedansi akustik yang berbeda. Untuk

gelombang yang mengenai batas lapisan pada normal impedansi, koefisien

refleksinya dapat ditulis :

KR = Z1 – Z0 (2)
Z1 + Z0

dimana Z0 dan Z1 adalah impedansi medium pertama dan medium kedua.

3.3.5. Polaritas

Polaritas adalah penggambaran koefisien refleksi sebagai suatu bentuk

gelombang yang bernilai positif atau negatif. Jika Z2 > Z1 maka akan didapatkan

bentuk puncak (peak), dan akan mendapatkan palung (trough) jika Z2 < Z1.

Karena terdapat ketidakpastian dari bentuk gelombang seismik yang direkam,

maka dilakukan pendekatan bentuk polaritas yang berbeda yaitu polaritas normal

dan polaritas terbalik (reverse).

Saat ini terdapat dua jenis konvesi polaritas, yaitu Standar SEG (Society of

Exporation Geophysicist) dan Standar Eropa dan keduanya saling berkebalikan.
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Gambar 10. Polaritas normal dan polaritas reverse (Sukmono, 2000)

3.3.6. Resolusi

Resolusi didefinisikan sebagai jarak minimum antara dua objek yang dapat

dipisahkan oleh gelombang seismik (Sukmono, 2008). Resolusi juga didefinisikan

sebagai kemampuan untuk memisahkan dua bentuk yang berdekatan (Sheriff,

2000). Dalam seismik refleksi, yang  dimaksud adalah batas antar lapisan.

Keterbatasan yang memiliki gelombang seismik ini disebabkan range

frekuensinya antara 10-70 Hz. Hal ini berhubungan langsung dengan resolusi

yang dimiliki. Dalam interpretasi seismik, resolusi terbagi menjadi dua arah, yaitu

resolusi vertical dan resolusi horizontal.

3.3.6.1. Resolusi Vetikal Seismik

Resolusi seismik adalah kemampuan gelombang seismik untuk memisahkan

dua reflektor yang berdekatan. Ketebalan minimal yang masih dapat dibedakan

disebut dengan ketebalan tuning (tunning thickness). Besarnya ketebalan tuning

adalah ¼ panjang gelombang seismik (λ), dimana λ = v/f dengan v adalah

Standar SEG (Zero Phase)

Standar Eropa (Zero Phase)
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kecepatan gelombang seismik (kompresi) dan f adalah frekuensi. Dimana

kecepatan akan bertambah seiring bertambahnya kedalaman, sedangkan

frekuensinya semakin rendah. Dengan demikian ketebalan tuning bertambah

besar.

Sedangkan deteksi seismik dapat dirumuskan hingga λ/30. Artinya jika

ketabalan dari reservoar masih di atas seismik deteksinya, maka reservoar tersebut

masih dapat dideteksi oleh seismik. Resolusi ini sangat penting untuk diketahui

karena sebagai justifikasi selanjutnya dalam tahap interpretasi selanjutnya, seperti

picking well bottom, picking horizone, dan analisis window pada analisis atribut

seismik. Karena pada tahap tersebut perlu diketahui apakah pada ketebalan

reservoar diatas resolusi seismiknya. Jika tebalnya di atas resolusinya, maka kita

bisa membuat picking well bottom dan picking bottom reservoar pada data

seismik. Sedangkan pada analisis atribut kita bisa menggunakan analisis window

antar horizon.

3.3.6.2. Resolusi Horizontal Seismik

Suatu titik refleksi berasal dari daerah dimana terjadi interaksi antara muka

gelombang dan bidang reflektor. Daerah yang menghasilkan refleksi tersebut

disebut Zona Fresnel, yaitu bagian dari dari reflektor yang memantulkan

energi ke geopon setelah terjadinya refleksi pertama.

3.3.7.Wavelet

Wavelet adalah gelombang harmonik yang mempunyai interval amplitudo,

frekuensi, dan fasa tertentu (Sismanto, 2006). Dapat juga diartikan wavelet adalah

gelombang yang merepresentasikan satu reflektor yang terekam oleh satu geopon.
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Gambar 11. Wavelet (Sismanto, 2006)

Berdasarkan konsentrasi energinya wavelet dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

1. 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 spektrum amplitudo yang sama.

2. Minimum 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.
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3. 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.

4. Mixed Phase Wavelet

Wavelet berfasa campuran (mixed phase wavelet) merupakan wavelet yang

energinya tidak terkonsentrasi di bagian depan maupun di bagian belakang.

Gambar 12. Jenis-jenis wavelet berdasarkan konsentrasi energinya (Sismanto,
2006)

Dalam domain frekuensi, ekstraksi wavelet untuk menentukan spektrum

amplitudo dan spektrum fasanya dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Statistik

Ekstraksi ini memperoleh wavelet dari data seismik. Metode ini tidak terlalu baik

untuk menentukan spektrum fasa sehingga harus ditambahkan sebagai sebuah

parameter terpisah. Metode koreksi fasa perlu diterapkan bersamaan dengan

pendekatan ini sedemikian rupa, sehingga fasa dari seismik dapat diubah menjadi
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fasa nol, fasa konstan, fasa minimum ataupun fasa lainnya yang diinginkan.

Setelah fasa diubah, spektrum amplitudo dapat ditentukan sebagai berikut :

a. Hitung auto-correlation pada time window yang dipilih.

b. Hitung spektrum amplitudo dari auto-correlation.

c. Kalkulasi akar kuadrat dari spektrum auto-correlation yang mendekati

spektrum amplitudo wavelet.

d. Tetapkan fasanya (nol, konstan, minimium).

e. Kalkulasi Fast Fourier Transform (FFT) inversi untuk menghasilkan

wavelet.

f. Ambil rata-rata (average) wavelet dengan wavelet yang di hitung dari tras

lain.

2. Menggunakan Log Sumur

Metode ini menggabungkan informasi data log sumur dan seismik untuk

mengekstrak wavelet dan memberikan informasi fasa yang akurat dilokasi sumur.

Tetapi metode ini tergantung kepada pengikatan antara data log dan seismik (well

seismic tie) dan konversi depth to-time. Ekstraksi wavelet log sumur bisa

dilakukan secara “full” (berarti spektrum fasa diestimasi dari data) atau

“constant”.

Ekstraksi wavelet “full” membutuhkan data log densitas dan sonik untuk

masing-masing tras yang diamati. Prosedur untuk ekstraksi wavelet menggunakan

log sumur diintegrasikan dengan inversi, dan dilakukan sebagai berikut :

a. Data log sonik dan densitas diekstrak dari time window data seismik yang

dipilih.

b. Impedansi dan kemudian reflektivitas dihitung.
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c. Wavelet yang paling tepat untuk persamaan konvolusi berikut dihitung :

S = W * R + n (3)

dimana S adalah tras seismik, W adalah wavelet, R adalah reflektivitas, n

adalah bising acak, dan tanda * menandakan konvolusi dalam time

d. Amplitude envelope dari setiap wavelet dihitung dengan menggunakan

transformasi Hilbert,

e. Wavelet dijumlahkan dengan wavelet yang diperoleh dari tras lain,

f. Wavelet distabilkan dengan cara menghilangkan amplitudo spektral frekuensi

tinggi yang mempunyai amplitudo kurang dari 1 4 amplitudo maksimum.

Wavelet constant-phase adalah kombinasi wavelet statistik dan wavelet log

sumur “full”. Log digunakan hanya untuk menghitung satu fasa konstan.

Prosedurnya adalah sebagai berikut :

a. Spektrum amplitudo dihitung menggunakan data seismik saja

b. Serangkai rotasi fasa konstan dilakukan terhadap wavelet

c. Tras sintetik untuk setiap rotasi fasa dihitung dan di korelasikan dengan tras

seismik

d. Fasa yang dipilih adalah yang menghasilkan korelasi maksimum antara sintetik

dengan data.

3.3.8. Seismogram Sintetik

Seismogram sintetik adalah data seismik buatan yang di buat dari data

sumur, yaitu log kecepatan, densitas, dan wavelet dari data seismik. Dengan

mengalikan kecepatan dengan densitas maka akan didapatkan deret koefisien

refleksi. Koefisien refleksi ini kemudian dikonvolusikan dengan wavelet, sehingga

akan didapatkan seismigram sintetik pada daerah sumur tersebut.
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Seimogram sintetik ini digunakan untuk mengikat data sumur dengan data

seismik. Sebagaimana diketahui, data seismik umumnya berada dalam domain

waktu (TWT) sedangkan data sumur berada dalam domain kedalaman (depth).

Gambar 13. Seismogram sintetik yang didapat dengan mengkonvolusikan
koefisien refleksi dengan wavelet (Sukmono, 2000).

3.4. Hubungan Kecepatan Gelombang P (Vp) dan Gelombang S (Vs)

Seperti yang ditunjukan dalam Gambar 14, sebuah kubus batuan dapat

mengalami kompresi (compressed), yang mengubah volume dan bentuk batuan,

maupun geser (sheared), yang hanya mengubah bentuknya saja.

Dari sini munculah dua jenis kecepatan gelombang seismik yaitu:

a. Kecepatan Gelombang Kompresi (Vp) : arah pergerakan partikel sejajar

(longitudinal) dengan arh perambatan gelombang.
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(4)

(5)

b. Kecepatan Gelombang Geser (Vs) : arah pergerakan tegak lurus

(transversal) dengan arah perambatan gelombang.

Gambar 14. Skema deformasi batuan terhadap Gelombang Kompresi (P-wave)
dan Gelombang Shear (S-Wave), (Goodway, 1997).

Bentuk sederhana dari persamaan kecepatan P-wave dan S-wave diturunkan

untuk batuan non-porous dan isotropis. Persamaan kecepatan menggunakan

koefisien Lambda ( ), modulus Bulk (K), dan modulus Shear ( ) dan dituliskan

sebagai berikut (Lee, op.cit., Pasha, 2009) :

= =
=

Dimana adalah koefisien lambda = K + 2/3 , K adalah modulus bulk, adalah

modulus shear dan adalah densitas.

3.4.1. Mudrock line

Castagna (1985) mempublikasikan persamaan empirik yang

menghubungkan antara Vp dan Vs untuk batuan silika klastik yang tersaturasi air



42

(7)

(8)

(water-saturated clastic silicated rock) dapat dilihat pada Gambar 15. Korelasi

antara Vp dan Vs disebut sebagai Mudrock line yaitu.= 1.36 + 1.16 ( / ) (6)

Meskipun Mudrock line berguna untuk menurunkan Vs pada saat korelasi

alternatif lain tidak tersedia, hubungan tersebut memiliki kelemahan dan hanya

valid pada batuan klastik tersaturasi air.

Gambar 15. Mudrock line. Hubungan antara Vp dan Vs (Castagna, 1985)

Perbandingan antara Vp dan Vs direpresentasikan dengan menggunakan

Poisson’s ratio ( ) sebagai berikut.

= − 22 − 2
dimana

=
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Dalam karbonat, Rafavich (1984) menunjukkan Vp/Vs dapat digunakan

untuk mendiskriminasi batugamping dari dolomit. Vp/Vs atau rasio impedansi

juga telah berhasil digunakan untuk deteksi secara langsung hidrokarbon  (Direct

Hydrocarbon Indicator- DHI), terutama dengan teknik AVO karena Vp tidak

sensitif terhadap perubahan fluida sementara Vs berubah terhadap saturasi dan

jenis fluida yang berbeda, sehingga menghasilkan perubahan Vp/Vs.

3.4.2. Subtitusi Fluida Gassman

Subtitusi fluida merupakan salah satu hal yang penting dalam reservoir dan

menjadi kajian dalam seismik rock physic. Fluida tertentu yang tersubstitusi oleh

fluida yang lain akan mengakibatkan terjadinya perubahan respon seismik.

Respon seismik yang berubah mengindikasikan adanya perubahan dalam

properti seismik. Didalam substitusi fluida sangat diperlukan untuk mengetahui

kecepatan gelombang seismik, karena batuan yang tersaturasi fluida yang berbeda

maka akan menghasilkan kecepatan gelombang seismik yang berbeda pula. Dari

kecepatan seismik inilah kita bisa mendapatkan parameter elastis yang lain seperti

Impedansi Akustik, Poisson's Ratio, Lambda*Rho dan Mu*Rho yang sangat

berguna dalam karakterisasi reservoir.

Subtitusi fluida merupakan salah satu bagian penting dalam analisa seismik

atribut karena substitusi fluida merupakan alat bagi interpreter dalam mengukur

dan memodelkan berbagai macam skenario fluida yang mungkin bisa menjelaskan

anomali AVO yang teramati. Pemodelan dalam substitusi fluida harus terlebih

dahulu menghilangkan pengaruh dari fluida yang pertama.
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3.5. Ampltude Versus Offset (AVO)

3.5.1.Prinsip Dasar AVO

AVO pertama kali ditunjukan sebagai suatu teknik untuk menganalisa

respon amplitudo pada seismik yang berasosiasi dengan kehadiran gas pada

reservoir (Ostrander, 1984).

Anomali AVO muncul sebagai akibat penurunan dari koefisien refleksi

gelombang seismik secara drastis dan puncak lapisan mengandung gas bila

dibandingkan dengan koefisien refleksi dari lapisan-lapisan di sekitarnya.

Analisa AVO mengacu pada perubahan amplitudo sinyal terpantul pada

bidang interface terhadap jarak dari sumber gelombang ke geophone penerima.

Prinsip dasar AVO adalah berawal dari adanya suatu anomali yaitu bertambahnya

amplitudo sinyal refleksi terhadap pertambahan jarak sumber gelombang seismik

ke penerima (offset), apabila gelombang seismik dipantulkan oleh lapisan batuan

berisi gas (Munadi, 1993).

Jarak sumber ke penerima ini (offset) berhubungan dengan sudut datang

sinar seismik (angle of incidence) terhadap bidang pemantulan. Semakin besar

offset maka besar pula sudut datangnya.

AVO muncul sebagai akibat dari partisi energi pada bidang batas lapisan.

Sebagian energi dipantulkan dan sebagian energi ditransmisikan. Ketika

gelombang seismik menuju batas tidak sama dengan nol maka konversi

gelombang P menjadi gelombang S terjadi.

Amplitudo dan energi yang terefleksikan dan tertransmisikan tergantung

pada sifat fisik diantara bidang reflektor. Sebagai konsekuensinya, koefisien

refleksi menjadi fungsi dari kecepatan gelombang P (Vp), kecepatan gelombang S
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(Vs), densitas ( ) dari setiap lapisan, serta sudut datang ( 1) sinar seismik.

Gambar 16. Refleksi dan Transmisi energi gelombang Seismik, untuk sudut
datang lebih dari nol pada bidang batas (Yilmaz, 2001).

Oleh karena itu terdapat empat kurva yang dapat diturunkan yaitu :

amplitudo refleksi gelombang P, amplitudo transmisi gelombang P, amplitudo

refleksi gelombang S, dan amplitudo transmisi gelombang S seperti yang

ditunjukkan dalam gambar 16.

Pada bidang interface tersebut kecepatan gelombang P dan kecepatan

gelombang S tentulah berbeda. Perbedaan kecepatan pada bidang batas ini akan

menyebabkan variasi nilai koefisien refleksi, yang sebagaimana kita ketahui

bahwa hal inilah yang menjadi dasar analisa AVO, seperti ilustrasi pada Gambar

16. Sebagai contoh jika terdapat gas maka kecepatan gelombang P akan turun

sedangkan kecepatan gelombang S tidak berubah.
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Lintasan gelombang pada gambar 16. tersebut mengikuti hukum snellius, yaitu:= = = =
Keterangan :θ1 : Sudut datang gelombang P, φ1 : Sudut refleksi gelombang S,θ1 : Sudut refleksi gelombang P, φ2 : Sudut refleksi gelombang S,θ2 : Sudut transmisi gelombang P, p : Parameter gelombang,

Vp1 : Kecepatan gelombang P pada medium pertama,

Vp2 : Kecepatan gelombang P pada medium kedua,

Vs1 : Kecepatan gelombang S pada medium pertama,

Vs2 : Kecepatan gelombang S pada medium kedua,

Gambar 17. Hubungan antara offset dengan sudut datang (θ) dan sinyal datang
yang terekam dalam titik reflektor yang sama (Chiburis et.al.,1993)

(9)
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3.5.2. Persamaan Zoepprit (1919) dan Pendekatan Aki-Richard

3.5.2.1. Zoeppritz (1919)

Zoeppritz (1919) telah menghubungkan parameter-parameter yang berupa

amplitudo refleksi dan transmisi sebagai fungsi dari sudut datang, ΔVp, ΔVs, dan

Δρ dari fenomena perambatan gelombang untuk sudut datang tidak sama dengan

nol menjadi matriks sebagai berikut:

Pada prinsipnya bila penjalaran gelombang P mencapai suatu permukaan

bidang batas (interface) antar dua muka medium yang memiliki perbedaan

impedansi, maka energi gelombang tersebut mengalami terkonversi akan

terdispersi sebagai gelombang refleksi (gelombang P dan gelombang S terpantul)

dan gelombang transmisi (gelombang P dan S terbias) dapat dilihat pada Gambar

16.

Persamaan dasar AVO pertama kali diperkenalkan oleh Zoeppritz

(Hampson dan Russel, 2007) yang menggambarkan koefisien refleksi dan

transmisi sebagai fungsi dari sudut datang pada media elastik (densitas,

gelombang P dan gelombang S). Knott dan Zoeppritz melakukan analisis

koefisien refleksi berdasarkan hal tersebut dan persamaannya dituliskan dalam

bentuk persamaan matriks, seperti telihat pada persamaan (10) .

(10)

dimana,
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Rs= Amplitudo gelombang S refleksi 2 = sudut bias gelombang P

Tp = Amplitudo gelombang P transmisi vp = kecepatan gelombang P

Ts = Amplitudo gelombang S transmisi vs = kecepatan gelombang S

1 = sudut pantul gelombang S = densitas

2 = sudut bias gelombang S

3.5.2.2. Aki dan Richard (1980)

Persamaan Zoeppritz tidak memperlihatkan pemahaman yang mudah antara

amplitudo dengan offset dan sifat batuannya, sehingga untuk modelling dan

analisis AVO biasanya digunakan persamaan linearisasi, yaitu pendekatan dari

persamaan Zoeppritz yang diturunkan oleh Richards dan Frasier (1976) serta Aki

dan Richard (1980). Persamaan tersebut memisahkan kecepatan dengan densitas

kecepatan P dan Kecepatan S nya.

(11)
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(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

3.5.2.3. Shuey (1985)

Shuey (1985) menyusun kembali persamaan Aki dan Richard (1980)

berdasarkan sudut datang menjadi :

( ) = 12 ∆ + ∆ + 12∆ − 4 ∆ − 2 ∆
+ 12∆ ( − )

Dengan memasukkan perbandingan Vp/Vs dalam besaran rasio poisson untuk

koefisien refleksi pada bidang batas lapisan ke persamaan 19 didapatkan

pendekatan :

( ) = + . + ∆(1 − ) + 12∆ ( − )
dengan

= 12 ∆ + ∆ ;
= ( + )2 ;∆ = − ;
= ∆∆ + ∆ ;

= − 2(1 + ) 1 − 21 −
dimana

: rata-rata poisson ratio∆ : perbedaan yang melewati bidang batas ∆ = −
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(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)(33)

P : rata-rata kecepatan gelombang=
∆ : perbedaan yang melewati bidang batas ∆ = −

: rata-rata sudut datang dan sudut transmisi =

∶ rata – rata densitas formasi =

∆ : perbedaan densitas yang melewati bidang batas ∆ = −
adalah koefisien refleksi dengan sudut datang normal ( = 0 ), ; suku

kedua untuk kisaran sudut menengah dan suku ketiga untuk sudut datang besar.

Pada kondisi real dilapangan, tidak pernah lebih besar dari 40 . Untuk sudut

yang kecil, dengan pendekatan pada sudut 30 , ≈ , sehingga

persamaan (19) dapat ditulis kembali menjadi :( ) = + . = +
Persamaan (32) merupakan persamaan linier dengan G adalah fungsi dari

rasio poisson dan densitas dari lapisan pemantul, dan dikenal sebagai gradient

AVO atau slope, yaitu

= = . + ∆(1 − )
dan Rp = A adalah reflektifitas normal incidence atau dikenal dengan

intercept. Jadi terlihat dengan jelas bahwa ada perubahan nilai ( ) terhadap

sudut atau offset.
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3.5.3. Analisa Anomali AVO

Model dasar untuk anomali AVO bisa diilustrasikan memakai suatu lapisan

pasir gas diantara dua lapisan shale pada Gambar 17. Amplitudo gelombang

seismik yang dihasilkan pada gather offset adalah refleksi negatif pada offset

dekat dan semakin negatif pada offset jauh, yang dimanifestasikan dengan nilai

absolut dari kenaikan amplitudo terhadap offset.

3.5.4. Klasifikasi AVO

Rutherford dan Williams (1989) mempopulerkan klasifikasi anomali AVO

yang membagi anomali AVO (berdasarkan kandungan minyak dan gas) menjadi

tiga kelas yaitu: kelas I, (high impedance contrast sands); kelas II, (near-zone

impedance contrast sands); dan kelas III, (low impedance contrast sands). Tahun

1998 Castagna et al. memperkenalkan sandstone kelas IV setelah ia melakukan

crossplot AVO berdasarkan klasifikasi Rutherford dan Williams (Gambar 18).

Gambar 18. Crossplot antara intercept (A) dan gradient (B), memperlihatkan
kelas dari pasir-gas yang terbagi menjadi empat kuadran. (Castagna
et.al., 1998)
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Gambar 19. Koefisien refleksi gelombang P pada masing-masing puncak
klasifikasi pasir gas. (Rutherford dan William 1989)

3.5.4.1. Kelas I (High Impedance Contrast Sands)

Gas sand kelas I mempunyai nilai impedansi akustik (IA) lebih tinggi

dibandingkan lapisan penutupnya (gambar 20). Koefisien refleksi dari normal

incidence adalah positif pada top batupasir dan negatif pada base batupasir.

Terletak di kuadran IV, dan penurunan amplitudo (dimming effect) dengan

kenaikan offset. Perubahan amplitudo terhadap offset dikenal sebagai gradient,

pada umumnya gradient kelas I lebih besar dari pada gradient kelas II, dan III.

3.5.4.2. Kelas II (Near-Zone Impedance Contrast Sands)

Gas sand kelas II memiliki nilai Akustik impedansi yang hampir sama

dengan cap. Koefisien refleksi dari normal incidence bernilai kecil pada top dan

base pasir gas, tetapi amplitudonya lebih besar daripada sekitarnya. Tipe pasir
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jenis ini lebih kompak dan terkonsolidasi. Pasirgas kelas II dibagi menjadi dua

yaitu kelas II dan IIp. Kelas II mempunyai koefisien refleksi nol pada offset sama

dengan nol, sedangkan kelas IIp mempunyai koefisien refleksi positif pada zero

offset dan terjadi pembalikan polaritas di dekat near offset.

3.5.4.3. Kelas III (Low Impedance Contrast Sands)

Gas sand kelas III memiliki akustik impedansi lebih rendah dibandingkan

cap. Koefisien refleksi dari normal incidence selalu bernilai negatif dan semakin

negatif dengan kenaikan offset. Pada data stack seismik, batupasir kelas III

mempunyai amplitudo dan koefisien refleksi yang tinggi di keseluruhan offset.

Pasir tipe ini biasanya kurang terkompaksi dan terkonsolidasi.

3.5.4.4. Kelas IV (Low Impedance Contrast Sands)

Gas sand kelas IV berada di kuadran II, dengan intercept negatif dan gradien

positif. Pada data stack seismik berupa bright spot tetapi amplitudo refleksi turun

dengan kenaikan offset. Batupasir kelas IV biasanya muncul pada porous sand

yang dibatasi oleh litologi dengan kecepatan gelombang seismik tinggi, seperti

hard shale (contoh: siliceous atau calcareous), siltstone, tightly cemented sand

atau carbonate.

3.5.5. Efek Amplitudo Seismik Terhadap Jenis Fluida

Pengaruh jenis fluida terhadap karakter seismik akan tergantung pada

impedansi akustik relatif dari reservoar dan litologi disekitar reservoar. Kehadiran

hidrokarbon yang memiliki densitas dan kecepatan yang lebih rendah daripada air

akan mengakibatkan turunnya impedansi akustik batuan reservoar.
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Berikut ini beberapa karakter seismik yang merupakan penanda dari kehadiran

hidrokarbon (gas):

a. Bright spot ditandai oleh peningkatan amplitudo apabila IA reservoar < IA

litologi sekitarnya

b. Dim spot ditandai oleh penurunan amplitudo apabila IA reservoar > IA

litologi sekitarnya

c. Pembalikan polaritas bila IA reservoir sedikit lebih besar dari dari IA

litologi sekitarnya.

d. Flat-spot akibat water oil/ gas kontak.

3.5.5.1. Bright Spot dan Dim Spot

Gambar 20. Kurva umum menunjukkan bagaimana impedansi akustik gas
sands, water sands dan shale meningkat dengan kedalaman
(Brown, 2004).
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(33)

Sebelum analisis AVO berkembang, interpretasi AVO sering menggunakan

brightspot pada penampang stack sebagai indikator gas. Brightspot merupakan

refleksi amplitudo yang besar pada penampang stack yang mengandung gas.

amplitudo tinggi. Anomali AVO kelas I dan kelas II dapat menghasilkan efek

yang berlawanan, yaitu dimspot yang dicirikan dengan jika kita men-stack even-

even maka amplitudo justru akan hilang. Jika terdapat pembalikan fase sepanjang

sumbu offset, maka ketika kita stack pada semua offset, maka offset dekat akan

menggagalkan offset jauh dan hasilnya adalah refleksi amplitudo.

3.5.6. Atribut AVO

Atribut AVO berguna dalam peningkatan interpretasi, evaluasi reservoar

dan memahami hubungan sifat-sifat fluida dan batuan. Dalam penelitian ini

atribut yang digunakan antara lain adalah Intercept (A) dan Gradient (B).

3.5.6.1. Intercept (A)

Intercept (A) merupakan nilai koefisien refleksi gelombang seismik pada

zero offset atau sumbu sudut datang nol (zero angle axis). Intercept merupakan

suku pertama dari pendekatan Shuey terhadap persamaan Zoeppritz,( ) = + . + ∆( )
Dengan A = Koefisien Refleksi pada zero offset

3.5.6.2. Gradient (B)

Gradient (B) merupakan kemiringan garis atau slope yang menggambarkan

perubahan amplitudo relatif dengan sudut datang (θ). Untuk mengetahui

perubahan atau pengurangan amplitudo terhadap offset, atribut ini harus

digunakan dengan atribut intercept.
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Gambar 21. Ilustrasi Garis pengikat/ Trend AVO pada refleksi intercepts dan
gradient untuk pasangan dari shale/gas sand dan shale/brine sand
(Castagna dan Smith, 1994)

Pada Gambar 21 menunjukkan garis trend hasil perhitungan antara refleksi

intercept dan gradient untuk pasangan dari shale/gas sand dan shale/brine sand

berdasarkan mudrock line dan Gardner. Ilustrasi ini sangat membantu ketika

melakukan crossplot antara intercept dan gradient untuk menentukan respon pada

kurva tersebut mengenai brine atau gas.

3.5.6.3. Product Intercept*Gradient (A*B)

Atribut ini merupakan perkalian antara intercept dengan gradient dan dapat

digunakan sebagai indikator hidrokarbon secara langsung. Apabila nilai hasil

perkalian kedua atribut tersebut positif berarti ada suatu pertambahan nilai

amplitudo mutlak terhadap offset. Dan apabila hasil perkalian bernilai negatif,

berarti ada pengurangan amplitudo absolut terhadap offset.

3.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat/ lemahnya amplitudo

gelombang seismik

Gelombang seismik yang berasal dari sumber kemudian merambat ke

bawah permukaan dan diterima oleh geophone mengalami banyak pelemahan.
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Gambar 22. Proses penjalaran gelombang seismik dari source menuju receiver
(geophone)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat/lemahnya amplitudo gelombang

seismik adalah (Sheriff, 1975):

1. Kekuatan sumber ledakan dan kopling antara sumber ledakan dengan

medium.

2. Divergensi Bola (Spherical Divergence) yang menyebabkan energi

gelombang terdistribusi dalam volume bola.

3. Variasi koefisien refleksi terhadap sudut datang gelombang atau terhadap

offset.

4. Atenuasi dan Absorpsi.

5. Pantulan berulang atau multipel oleh lapisan-lapisan tipis.

6. Hamburan Gelombang oleh struktur-struktur runcing.

7. Interferensi dan superposisi oleh gelombang-gelombang yang beda asalnya.

8. Ketergantungan arah dari sistem pengaturan penerima (array directivity).

9. Sensitivitas dan Kopling antara geofon dengan tanah.

10. Superposisi dengan noise.

11. Pengaruh Instrumen.



 
 

IV. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 
4.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Tugas Akhir ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan pada 7 September 2015 

– 6 November 2015 di PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, TB. 

Simatupang Kav. 99 PHE Tower Lt. 18 Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan 

pada Lapangan “GPH”,  pada Formasi Kujung Cekungan Jawa Timur Utara. 

 

4.1.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

Adapun jadwal kegiatan penelitian dilaksanakan pada 7 September – 6 

November 2015 dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian di PT. Pertamina Hulu Energi – West 

Madura Offshore 

Jadwal Kegiatan 
Minggu Ke - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Studi Literatur                   

Pengumpulan Data                   

Prosesing dan Analisis Hasil                   

Pembuatan Laporan                   

Presentasi dan Diskusi                   
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4.2. Data Penelitian 

4.2.1. Data Seismik 

Data seismik yang digunakan adalah data 3D seismik berbentuk post-stack 

time migration. Crossline daerah penelitian 1591-2258 dan inline  1585-

2115. 

 
Gambar 23. Data 3D seismik pada crossline 1889 

 

4.2.2. Data Sumur 

Daerah penelitian merupakan suatu lapangan yang sudah dikembangkan. 

Terdapat banyak yang telah dilakukan pemboran dan sudah dipastikan telah 

terdapat potensi hidrokarbonnya.  

Data sumur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 (Empat) sumur, 

yaitu sumur G-1, G-2, G-3, dan G-4, serta 1 (satu) sumur yang tidak termasuk 

dalam lapangan “GPH” yakni G-5 hanya sebagai pembanding, namun hanya 

sumur G-3 yang memiliki kelengkapan data checkshot yang juga merupakan 

sumur utama penelitian.  
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Adapun perincian kelengkapan dari data sumur adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Rincian Data Sumur Penelitian 

 

Ketersediaan data log pada masing-masing sumur dapat dilihat pada Tabel 

2. Marker geologi memberikan informasi mengenai kedalaman lapisan batuan 

serta formasi batuan yang ada didaerah penelitian. Data ini digunakan untuk 

menentukan batas lapisan atau top structure dari suatu lapisan, terutama dalam 

penelitian ini pada Formasi Kujung. Marker geologi yang digunakan adalah 

Kujung I. 

4.3. Software 

Adapun software yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hampson 

Russel dan Petrel. Software ini sangat mendukung untuk mendapatkan hasil 

penelitian, karena software Hampson Russel dan Petrel mempunyai toolbar yang 

cukup lengkap untuk mendapatkan hasil analisis AVO dengan baik. 

 

4.4. Base Map 

Base map atau peta dasar merupakan suatu penampang x, y yang 

menunjukkan kerangka survei seismik daerah penelitian. Pada peta dasar ini juga 

dapat dilihat skala peta dan posisi sumur pada lintasan seismik. Pada Gambar 24 

merupakan peta dasar dari lapangan “GPH” yang menunjukkan daerah penelitian 

dengan posisi sumur. 
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Gambar 24. Base Map 

 

4.5. Data Geologi Regional 

Data geologi regional daerah penelitian merupakan data geologi yang 

digunakan untuk mengetahui kondisi geologi daerah penelitian lapangan“GPH” 

formasi Kujung Cekungan Jawa Timur Utara. Di dalam data geologi regional 

terdapat data stratigrafi, data perkembangan tektonik dan data petroleum system 

daerah peneltian. Data geologi ini juga digunakan untuk mengetahui kondisi 

reservoar daerah penelitian. 

4.6. Pengolahan Data Analisa AVO 

Pengolahan data analisa AVO menggunakan data input seismic gather. Data 

masih dalam bentuk prestack yang telah di gather yaitu data seismik trace yang 

telah di gabungkan atau di kelompokkan menjadi satu (gather) berdasarkan CDP 

yang sama sebelum dilakukan stack. Tahap-tahap pengolahan pada penelitian ini 

sebagai berikut : 
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4.6.1.  Gradient analysis 

Gradient analysis yakni menganalisa grafik respon AVO yang ditampilkan 

berupa kurva hubungan antara perubahan amplitudo sinyal terpantul terhadap 

sudut datang (angle of incidence). Grafik respon AVO tersebut dapat 

menunjukkan perilaku amplitudo sinyal terpantul terhadap sudut datang (angle of 

incidence) gelombang seismik berdasarkan persaman Zoeppritz (1919) serta 

linearisasi dari aproksimasi shuey (1985) maupun Aki dan Richard (1980). 

 

Gambar 25. Angle of incidence 

Pada Gambar 25 angle of incidence (sudut datang) pada interest zone 

(reservoar) diketahui bahwa data seismik terlihat lebih clear pada angle stack 3-

35°. 

4.6.2.   Picking Horizon  

Proses ini dilakukan setelah well seismic tie atau setelah pengikatan data 

sumur terhadap data seismik. Picking menggunakan acuan pada data marker pada 
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sumur dan dilakukan pada strata didalam software HRS. Pada penelitian 

multiatribut yang saya lakukan proses picking dilakukan pada satu horizon yakni 

Kujung 1 horizon. 

4.6.3.  Fluid Replacement Modelling (FRM) 

Pemodelan sebagai perhitungan lebih lanjut untuk menganalisa data AVO 

yang berhubungan erat dengan karakteristik batuan terhadap litologi (misal 

batupasir, shale, gamping, dll). Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan model 

geologi (Vp, Vs,  ) dari suatu lapisan dengan mengamati nilai amplitudo AVO 

yang tampak. Dengan asumsi insitu sebagai fluida pengisi batuan yang kemudian 

diubah menjadi hidrokarbon seperti (air, minyak ataupun gas).  

Dengan menggunakan persamaan Aki dan Richard maka dapat ditentukan 

bentuk model sintetiknya, penentuan model litologi dan estimasi parameter fisis 

terhadap respon seismik digambarkan oleh sintetik seismogram terhadap offset/ 

sudut datang. Tetapi penentuan model ini tidak dapat dikontrol dengan data sumur 

sebagai parameter model yang lebih akurat hal ini dikarenakan pada penelitian ini 

tidak terdapat data sumur seperti log GR, Log Neutron dan lain-lain. Sehingga 

kelanjutan dari survei data seismik sangat perlu dilakukan untuk mencari 

pengembang prospek di Cekungan Jawa Timur Utara. 

4.7. Atribut AVO 

4.7.1.  Atribut Intercept 

Intercept adalah harga koefisien refleksi pada offset nol, intercept 

berhubungan langsung dengan koefisien refleksi atau amplitudo. 
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4.7.2.  Atribut Gradient 

Gradient merupakan parameter AVO yang menyatakan variasi amplitudo 

terhadap offset. Gradient negatif menyatakan bahwa amplitudo seismik berbalik 

fase dan semakin membesar dengan variasi offset. Sebaliknya gradient positif 

menyatakan bahwa amplitudo seismik tidak berbalik fase dan semakin membesar 

dengan variasi offset. Gradient yang negatif adalah prospek zone. 

4.7.3.  Atribut hasil pemodelan berdasarkan  Angle Stack 

Pada proses ini dilakukan dengan menghitung besarnya sudut datang 

gelombang seismik sebagai fungsi dari jarak (offset) dan waktu. Dengan 

memberikan batas sudut datang tertentu pada CDP gather maka kita akan dapat 

melihat respon kenaikan amplitudo terhadap sudut datang. Hal ini terlihat jelas 

pada tampilan data sudut terbatas. Pada penampang angel stack untuk batasan 

sudut datang tertentu terlihat semakin besar sudut datangnya (dibawah 35°) 

kenampakan anomali semakin jelas atau anomali amplitudo stacknya juga akan 

memiliki nilai yang lebih besar pula. 

Respon amplitudo akan berbeda terhadap lapisan-lapisan bawah permukaan 

dimana pada lapisan pasir yang mengandung gas, amplitudonya akan semakin 

membesar terhadap semakin jauhnya offset atau membesar sudut datangnya. 

Sedngkan untuk lapisan yang tidak mengandung gas maka amplitudonya akan 

mengecil ketika jarak antara sumber ke penerima semakin jauh.  

Atribut yang dihasilkan angle stack ini bisa terdiri dari 2 macam atau pun 3 

macam, tergantung kita akan membaginya. Kita bisa langsung membaginya 

menjadi 2 macam yaitu near angle stack (offset dekat) dan far angle stack (offset 
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jauh), tetapi juga bisa menjadi 3 yakni ditambah dengan medium angle stack 

(offset tengah). 

Proses pemodelan angle stack sangat bergantung dari pemilihan angle stack 

sebagai model awalnya. Pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu near angle 

stack (0-10°) dan far angle stack (20-35°) dengan sudut maksimum yang 

digunakan 35°. 

4.8. Crossplot 

Crossplot adalah alat interaktif untuk menganalisis dua set data. Data yang 

pertama di plot pada sumbu x dan data yang kedua di plot pada sumbu y diruang 

crossplot. Dengan crossplot dapat diplotkan satu titik yang berlokasi pada tempat 

yang sama (x,y) dari kedua data set. Crossplot AVO bisa digunakan untuk 

menguji respon AVO yang dimungkinkan berhubungan dengan litologi dan jenis 

fluida. 

Dalam ruang crossplot terdapat daerah yang disebut dengan baground trend 

dan anomali trend. Baground trend dalam hal ini berupa titik-titik yang saling 

menumpuk yang menunjukkan suatu nilai parameter yang mempunyai hubungan 

linier. Anomali trend dinyatakan dalam ruang dimana terdapat suatu 

kecenderungan parameter-parameter yang seharusnya mempunyai hubungan 

tertentu memperlihatkan suatu hubungan yang tidak tentu. 

Crossplot dibatasi oleh poligon yang akan diproyeksikan pada kedua 

penampang atribut sehingga bisa terlihat even-even seismik mana yang 

merupakan anomali AVO. Cukup sulit untuk membedakan mana yang merupakan 

anomali AVO dan mana yang merupakan data baground, karena anomali AVO 

akan muncul tidak hanya didalam tiap trace, tetapi pada jendela waktu (time 
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window) tertentu. Pemilihan jendela waktu sangat menentukan dalam pendugaan 

anomali AVO. 

Jendela waktu yang terlalu besar menghasilkan dugaan anomali AVO yang 

sangat kecil dan terbatas. Tetapi dengan bantuan kujung 1 horizon maka 

penentuan daerah anomali sedikit lebih mudah. Daerah anomali ini dapat 

digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan daerah anomali AVO dilokasi 

lainnya. Pada penelitian ini dilakukan crossplot antara intercept terhadap 

gradient. 

Hal ini juga dilakuakan untuk melihat bahwa dari penampang atribut hasil 

analisis AVO kita dapat menduga anomali AVO secara lateral dan vertikal. 

Anomali AVO dijadikan faktor untuk menentukan daerah yang memiliki indikasi 

hidrokarbon secara langsung. 

Penentuan anomali AVO menggunakan crossplot antara atribut intercept 

dan gradient pada Gambar 26 didasarkan pada pembagian kelas pasir gas 

menurut Rutherford & William (1989). 

 

Gambar 26. Kelas – kelas AVO dan AVO crossplot (Rutherford, 1989) 
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4.9. Diagram Alir 

 

Mulai

Data Sumur 3D Pre-stack Gather

Pre-conditioning

Transformasi Log 

Turunan
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Angle stack
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Gambar 27. Diagram alir penelitian 



VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1. Kesimpulan 

Adapun hal-hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Berdasarkan pemodelan sintetik menggunakan metode Fluid Replacement 

Model (FRM) dengan gas sebagai insitu  dan disubtitusi air 100% pada sumur 

G-3, mengalami peningkatan amplitudo terhadap offset  dengan menghasilkan 

seismogram sintetik berupa wiggle seismik yang semakin tebal atau tight. 

sedangkan sumur G-5 sebagai pembanding dengan air (brine) disubtitusi gas 

100% mengalami penurunan amplitudo terhadap offset. 

2. Dari analisis AVO pada masing-masing sumur, setiap sumur memiliki nilai 

intercept positif dan gradient negatif berada pada kuadran IV merupakan jenis 

reservoar gas tipe AVO kelas I dengan sumur  G-3 memiliki nilai intercept dan 

gradient lebih kecil dari sumur yang lain. Pada product intercept*gradient 

(A*B) hasil perkalian yaitu negatif yakni menunjukkan adanya pengurangan 

amplitudo terhadap offset. 

3. Pada hasil Near offset dengan sudut 0-10° dan Far offset dengan  sudut 20-35° 

pada penampang 2D dan peta volume atribut menunjukkan perbedaan nilai 

amplitudo terhadap offset secara visual dan nilainya bergantung pada 

pengambilan sudutnya sesuai angle of incidence.  
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4. Berdasarkan analisa hasil crossplot pada pembagian cluster berupa poligon 

reef. yang berisi gas terdapat pada reef F dan reef H ditandai dengan plot 

menjauhi wet trend, sedangkan fluida yang berisi brine atau air terdapat pada 

reef A, reef B, reef C, reef D, reef E, reef G, dan reePf I ditandai dengan plot 

mendekati atau berada pada wet trend. 

 

6.2. Saran 

Untuk pengembangan penelitian analisis seismik AVO selanjutnya akan 

lebih baik jika jumlah sumur yang digunakan memiliki kelengkapan data yang 

lebih lengkap salah satu nya seperti log Vs yang berasal dari hasil pengukuran, 

perlu dilakukan analisis Lamda-Rho dan Mu-Rho, serta teknik inversi Extended 

Elastic Impedance (EEI). Sangat dianjurkan untuk mempelajari Petrofisika dan 

interpretasi sumur untuk lebih mengetahui keadaan dibawah permukaan bumi. Hal 

ini dapat membantu untuk karakterisasi reservoar  berdasarkan anomali AVO. 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 
 

 

 

 

Aki A., and Richard P.G. 1980. Quantitative Seismology: Theory and Methods, 

W.H.Freeman & Company. 

 

Asparini. 2011. Aspek Fisis Seismologi Eksplorasi. Universitas Indonesia. Jakarta. 

 

Brown, Alistar R. 2004. Reservoir Identification, AAPG Memoir 42 and SEG 

Investigations in Geophysics, No. 9, Chapter 5, p. 153-197. 

 

Castagna, J. P.,, and  Batzle, M., Eastwood, R. 1985. Relationship between P-

wave and shear-wave velocities in clastic silicate rocks. Journal of 

Geophysics: 50, 551-570. 

 

Castagna, J. P., and Smith, S.W. 1994. Comparison of AVO indicators: A 

modeling study: Geophysics, 59, 1849–1855. 

 

Chiburis, et.al,. 1993. Hydrocarbo Detection with AVO. Oilfield Review. 

 

Ditjen Migas ESDM op. cit., Sirait. 2007. Peta daerah Cekungan Jawa Timur. 

Diakses tanggal 20 Mei 2016 pukul 13.20 WIB. 

 

Flugel, E,. 2010. Microfacies of Carbonate Rocks. Analysis, Interpretation and 

Application. Springer-Verlag, Berlin. 

 

Goodway, et.al,. 1997. Improved AVO fluid detection and lithology dicrimination 

using Lame petrophysical parameter; "  ", "  ", and "   " fluid 

stack, from P and S inversion: CSEG Recorder. 

 

Hamilton, Warren Bell. 1979. Tectonics of the Indonesian Region. U.S. Govt. 

Print. Off. 

 

Hampson, Russel. 2007. AVO Workshop. Hampson-Russel Software Service Ltd. 



Hutabarat, G.R. 2009. Integrasi Inversi Seismik dengan Atribut Amplitudo Seismik 

untuk Memetakan Distribusi Reservoar pada Lapangan Blackfoot. 

Universitas Indonesia. Jakarta. 

 

Lee, op.cit., Pasha, Reza A, B., dan Sonny Winardhi. 2009. Analysis of 

simultaneous inversion for sandstone Reservoir Characterization 

in "Siva" Field of South Sumatra Basin, Jurnal Geofisika vol.2: 

Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, 18-23. 

 

Li, Y., J. Downton and B. Goodway, 2003, Recent applications of AVO to 

carbonate reservoirs in the Western Canadian Sedimentary Basin: 

The Leading Edge, 22, 670-674. 

 

Mudjiono., R., dan Pireno., G. E. 2002. Exploration Of The North Madura 

Platform,Offshore East Java. Indonesia. 28th Annual Convention 

Proceeding. Indonesian Petroleum Association. 

 

Munadi, Suprajitno, 1993. AVO dan Eksplorasi Gas, Lembaran publikasi 

LEMIGAS, No.1, 1993, 3-13. 

 

Ostrander W.J. 1984, Plane wave reflection coefficient for gas sands at non-

normal angles of incidence, Geophysics 49, 1637-1648. 

 

Pertamina Hulu Energi – West Madura Offshore. 2009. Stratigrafi Regional 

Cekungan Jawa Timur. Regional Western Indonesia Study. 

 

Pettijohn., F. J. 1975. Sedimentary rock. Halper and R Brother. New York. 

 

Rafavich, F., Kendall, C. H. St. C., dan Todd. T.P. 1984. The Relationship 

Between Acoustic Properties and The Petrographical Character of 

Carbonate Rocks, Geophysics, 49, 1622-1634 

 

Rutherford, S., and Williams. R. 1989. Amplitude versus offset variation in gas 

sands, Geophysics 54, 680-688. 

 

Satyana., A.H. dan Purwaningsih., M.E.M. 2003. Oligo-Miocene Carbonates of 

Java : Tectonic Setting and Effects of Volcanism. Joint Convention 

of Indonesian Association of Geologists (IAGI). 31
st 

Annual 

Convention and Indonesian Association of Geophysicists (HAGI). 

28
th

 Annual Convention. Jakarta. December 2003. 

 



Satyana., A.H. 2003. Re-Evaluation of The Sedimentology and Evolution of The 

Kais Carbonate Platform, Salawati Basin, Eastern Indonesia: 

Exploration Significance. Proceeding IPA 27
th

 A. 

 

Satyana., A.H. 2005. Oligo-Miocene Carbonates of Java : Tectonic-Volcanic 

Setting and Petroleum Implications. Proceedings Indonesian 

Petroleum Association (IPA). 30
th

 annu. conv., p. 217-250. 

 

Sheriff, R.E. 1975. Factors affecting seismic amplitudes:Geophysical Prospecting, 

v. 23, p. 125-138. 

 

Sheriff. R. E. 2000. A First Course in Geophysical Exploration and Interpretation, 

International Human Resources Development Corporation, Boston. 

 

Shuey, R.T. 1985. A simplification of the Zoepprite equations. Geophysics 50, 

609-614. 

  

Sismanto. 2006. Dasar-Dasar Akuisisi dan Pemrosesan Data Seismik. 

Laboratorium Geofisika. Jurusan Fisika. Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 

 

Sribudiyani,    et.al,. 2003. The Collision of the East Java Microplate and Its 

Implication for Hydrocarbon Occurence in the East Java Basin. 

Procceding 29
th

 Annual Convention, p.335346: Jakarta, Indonesia. 

 

Sukmono. S. 2000. Seismik Inversi Untuk Karakterisasi Reservoir. Departemen 

Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung. Bandung. 

 

Sukmono. S. 2008. Interpretasi Seismik Refleksi, Institut Teknologi 

Bandung.Bandung. 

 

Yilmaz, O. 2001. Seismic Data Analysis: Processing, Inversion and Interpretation 

of Seismic Data. Society of Exploration Geophysics: Tulsa 

Oklahoma. 

 

Zoeppritz, R. 1919. On the reflektion and propagation of seismic waves, 

Erdbebenwellen VIIIB; Gottinger Nachrichten I, 66-68. 


	0. Cover Luar.pdf
	1. ABSTRAK.pdf
	2. HALAMAN JUDUL.pdf
	3. HALAMAN PERSETUJUAN.pdf
	4. HALAMAN PENGESAHAN.pdf
	5. HALAMAN PERNYATAAN.pdf
	6. RIWAYAT HIDUP.pdf
	7. HALAMAN PERSEMBAHAN.pdf
	8. MOTTO.pdf
	9. KATA PENGANTAR.pdf
	10. SANWACANA.pdf
	11. DAFTAR ISI.pdf
	12. DAFTAR GAMBAR.pdf
	13. DAFTAR TABEL.pdf
	14. I. PENDAHULUAN.pdf
	15. II. TINJAUAN PUSTAKA.pdf
	16. III.TEORI DASAR.pdf
	17. IV. METODOLOGI PENELITIAN.pdf
	19. VI. KESIMPULAN DAN SARAN.pdf
	20. DAFTAR PUSTAKA.pdf

