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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Seismic Unix 

Seismic Unix adalah program untuk mengolah data seismik yang digagas oleh 

Center for Wave Phenomena, Colorado School of Mines. Seismik Unix atau sering 

dikenal dengan SU merupakan open source yang bekerja di dalam platform 

Unix/Linux (Abdullah, 2010). Didalamnya terdapat ratusan function yang cukup 

lengkap yang diperlukan untuk pengolahan data seismik.  

Seismic Unix (SU) adalah paket pengolahan data seismik open-source yang 

populer. SU adalah Free Software atau perangkat lunak bebas, yang berarti 

memungkinkan penggunaan tak terbatas dari kode baik pengolahan dan 

pengembangan software dengan syarat menghormati lisensi yang ada pada 

“Legal Statement” pada setiap paket perilisan (Cohen dan Stockwell, 2010). 

Script, data dan program dapat diedit atau dimodifikasi untuk memvalidasi ide 

pengolahan data (Schleicher, 2012), maksudnya adalah pengguna dapat dengan 

leluasa mengubah script program sesuai dengan kemauan kita dan sesuai dengan 

ide kita sehingga bisa didapatkan hasil yang lebih maksimal umtuk pengolahan 

data seismik. 
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Seismik Unix dapat di jalankan di beberapa sistem operasi seperti Linux, Solaris, 

dan SGI. Bisa juga dijalankan di Windows menggunakan program tambahan 

cygwin. Dan dalam penggunaanya di linux untuk memastikan program SU 

berjalan pada terminal maka dilakukan pengujian dengan menggunakan script 

“suplane | suxwigb” sehingga muncul plot seperti pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Tes running program SU. 

Fungsi-fungsi pengolahan data yang terdapat dalam Seismic Unix dapat di 

kategorikan menjadi : 

2.1.1 Data Compression 

Merubah data dari data lapangan berupa data SegY menjadi data yang dapat diolah 

Seismic Unix atau su, dan dapat juga digunakan untuk metode Wavelet Transform. 

Wavelet Transform adalah metode tranformasi yang mengadopsi metode Fourier 

Transform dan Short Time Fourier Transform (STFT). Seperti halnya STFT, 

Wavelet Transform mentransformasi signal dalam domain waktu menjadi signal 

dalam domain waktu dan frekuensi. 
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2.1.2 Editing, Sorting and Manipulation 

SU juga berfuungsi untuk mengedit data seperti menghilangkan trace yang buruk 

atau trace yang terbalik. Juga dapat digunakan untuk melakukan sorting atau trace 

labeling, yaitu proses pendefinisian identitas trace dengan variabel-variabel 

(shotpoint, koordinat di permukaan, CDP gather dan offset) yang bergantung pada 

geometri penembakan. 

2.1.3 Filtering, Transforms and Attributes 

Fungsi SU juga dapat digunakan untuk melakukan filtering yaitu proses untuk 

menghilangkan noise yang ada pada data seismik. 

2.1.4 Gain, NMO, Stack and Standard Processes 

Memproses data dengan menaikan gain akibat hilangnya amplitudo karena efek 

kedalaman, koreksi NMO dan standar proses seperti dekonvolusi dan analisis 

kecepatan. 

2.1.5 Graphics 

Menampilkan grafik baik grafik frekuensi maupun grafik data seismik. 

2.1.6 Import/Export 

Menghasilkan ataupun memasukan data yang diinginkan seperti menghasilkan 

(export) data x dan y hasil picking ataupun memasukan data (import) data yang ada, 

seperti memasukan data x dan y hasil dari muting. 
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2.1.7 Migration and Dip Moveout 

Melakukan proses migrasi baik Post-Time migration ataupun Pre-Stack Time 

migration. 

2.1.8 Simulation and Model Building 

Melakukan proses simulasi atau membuat model data seismik seperti pembuatan 

sesimogram sintetik. 

2.1.9 Utilities 

Utilities adalah tools yang dapat digunakan untuk menghapus atau menggabungkan 

data dan banyak tools lain untuk membantu pengolahan data seismik. 

2.2 Geologi Florida 

Florida pernah berada di jantung peristiwa tektonik, terletak antara tiga benua  

Amerika Utara dan Selatan dan Afrika, ketika dalam bagian superbenua Pangea. 

Ketika super benua ini berpisah pada akhir Triassic (sekitar 200 juta tahun yang 

lalu) (Alden, 2013).  

2.3 Batuan Florida 

Batuan basement Florida terletak di bagian selatan-tengah dari Lempeng Amerika 

Utara membentang ke arah tenggara dari benua Amerika Utara memisahkan Teluk 

Meksiko dari Samudra Atlantik (Scott, 2001). 
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Platform batuan basement dari Florida termasuk batuan beku pada masa 

Prakambrium-Cambrian, batuan sedimen Ordovisium-Devonian, dan Trias-Jura 

batuan vulkanik (Arthur, 1988). Batuan beku dan sendimen Florida adalah hasil 

pemisahan dari Lempeng Afrika ketika masa Super benua Pangea, terpisah pada 

masa triassic (Jurassic pra-Tengah) dan bergabung dengan kerak Amerika Utara. 

(Smith, 1982).  

2.3.1 Batuan Beku 

Batuan beku (Igneous rocks) adalah batuan yang terbentuk jauh di dalam interior 

cair bumi. Kadang-kadang mereka dipaksa keluar dari interior bumi melalui gunung 

berapi dan muncul di permukaan sebagai lava. Contoh batuan beku adalah granit, 

basal, obsidian. Tidak ada batuan beku tersingkap di permukaan di Florida, 

meskipun mereka telah ditemukan beberapa ribu meter di bawah permukaan tanah 

di sumur-sumur minyak yang dalam. 

2.3.2 Batuan Metamorf 

Batuan metamorf terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Awalnya, mereka 

adalah batuan beku atau sedimen yang diubah oleh panas yang luar biasa, tekanan, 

dan cairan kimia aktif. Contoh batuan metamorf adalah batutulis atau sabak, 

marmer, dan kuarsit. Tidak ada batuan metamorf tersingkap di permukaan di 

Florida, meskipun beberapa telah ditemukan di sumur pada kedalaman beberapa 

ribu kaki. 
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2.3.3 Batuan Sedimen 

Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk pada permukaan bumi, baik oleh 

akumulasi dan sementasi fragmen batuan, mineral, dan organisme, atau sebagai 

endapan dari air laut, air permukaan atau air tanah. Satu kelompok batuan sedimen 

yang ditemukan di seluruh Florida adalah batu gamping, yang kebanyakan berasal 

dari kalsium karbonat organisme laut dan ganggang (Lane, 1994). 

Peta geologi daerah florida yang menjelaskan persebaran geologi dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 
 

Gambar 2. Peta Geologi Florida (Scoott, 2001) 


