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III. TEORI DASAR 

 
 

3.1 Gelombang Seismik 

Menurut Tristiyoherni dkk (2009), gelombang merupakan getaran yang merambat 

dalam suatu medium. Medium disini yang dimaksudkan adalah bumi. Sehingga 

gelombang ini dinamakan gelombang seismik. 

Gelombang seismik adalah gelombang elastik yang merambat dalam bumi.Bumi 

sebagai medium gelombang terdiri dari beberapa lapisan batuan yang antar satu 

lapisan dengan lapisan lainnya mempunyai sifat fisis yang berbeda. Ketidak-

kontinuan sifat medium ini menyebabkan gelombang seismik yang merambatkan 

sebagian energinya dan akan dipantulkan serta sebagian energi lainnya akan 

diteruskan ke medium di bawahnya (Telford dkk, 1976). 

Energi yang merambat dan menjalar ke segala arah akan dipantulkan atau dibiaskan 

pada suatu batas lapisan dimana batas lapisan tersebut merupakan batas antara dua 

lapisan yang mempunyai impedansi akustik yang berbeda cukup signifikan. Nilai-

nilai impedansi akustik tersebut adalah kecepatan rambat gelombang pada suatu 

perlapisan dikalikan dengan massa jenis masing-masing perlapisan batuan tersebut. 

Hubungan antara kecepatan rambat gelombang dengan massa jenis batuan dapat 

dinyatakan dengan sebagai Koefisien Refleksi (R) dan Koefisien Transmisi (T). 

Persamaannya adalah sebagai berikut : 
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 � = �鉄�鉄−�迭�迭�鉄�鉄+�迭�迭 ........................................................................................... (1) 

 
Dimana : 

R = Koefisien Refleksi 

ρ= Massa jenis (kg/m3) 

v = Kecepatan rambat gelombang (m/s) 

ρ.v = Impedansi akustik (kg/m2s) 

Sebagian energi tersebut akan diterima oleh serangkaian detektor 

(geophone/hydrophone) yang kemudian direkam dalam suatu magnetic tape. 

Parameter yang direkam adalah waktu perambatan gelombang seismik dari 

sumbermenuju detektor. Dalam seismik, kita juga sering mendengar istilah wavelet. 

Wavelet adalah tubuh gelombang dari gelombang yang menjadi sumber dalam 

eksplorasi seismik refleksi. Ada dua properti penting dalam sebuah wavelet, yaitu 

polaritas dan fasa. 

Terdapat dua jenis polaritas dalam wavelet, yaitu polaritas normal (normal polarity) 

dan terbalik (reverse polarity). Pada polaritas normal, kenaikan impedansi akustik 

akan digambarkan sebagai lembah (trough) pada trace seismic, sedangkan pada 

polaritas terbalik, kenaikan impedansi akustik akan digambarkan sebagai dengan 

puncak (peak) pada trace seismic (berdasarkan konvensi SEG) (Yilmaz,1987). 

Ada dua jenis fasa dalam wavelet yangpaling banyak dipakai di pengolahan data 

seismik dan interpretasi, yaitu fasa minimum (minimum phase) dan fasa nol (zero 

phase). Wavelet fasa nol memiliki amplitude maksimum pada waktu sama dengan 

nol dan berimpit dengan spike refleksi. Sedangkan fasa minimum memiliki 

amplitude maksimum pada waktu minimum. 
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Suatu sumber energi dapat menimbulkan bermacam–macam gelombang, masing–

masing merambat dengan cara yang berbeda (Uniek, dkk. 2007). Gelombang 

seismik dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu: 

1. Gelombang badan (body waves) yang terdiri dari gelombang longitudinal 

(gelombang P) dan gelombang transversal (gelombang S). Gelombang ini 

merambat ke seluruh lapisan bumi. 

2. Gelombang permukaan (surface waves) yang terdiri dari gelombang Love, 

gelombang Raleygh dan gelombang Stoneley. Gelombang ini hanya merambat 

pada beberapa lapisan bumi, sehingga pada survei seismik refleksi (survei 

seismik dalam) gelombang ini tidak digunakan. 

 

3.2 Pemantulan dan Pembiasan 

Pemantulan dan pembiasan gelombang pada saat mencapai bidang batas antar 

lapisan yang berbeda sifat fisikanya, memenuhi tiga hukum penjalaran gelombang 

yang dinyatakan dengan istilah sinar. Hukum penjalaran gelombang tersebut sebagai 

berikut (Tristiyoherni dkk, 2009): 

1. Hukum penjalaran lurus  

Sinar dalam medium homogen menjalar mengikuti garis lurus. 

2. Hukum pemantulan. 

Pada bidang batas antara dua medium homogen dan isotropis yang berbeda, 

sebagian sinar dipantulkan dan pantulannya berada pada bidang dating yang dibuat 

oleh garis sinar datang dan garis normal terhadap permukaan pantul. Sudut pantul 

yang dihasilkan sama dengan sudut datang. 
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3. Hukum pembiasan. 

Pada permukaan antara dua medium yang mempunyai sifat berbeda, sebagian sinar 

dibiaskan ke medium kedua. Sinar bias tersebut berada pada bidang datang dan 

membuat sudut dengan garis normal yang mengikuti hukum Snellius. 

4. Hukum Snellius 

Penjalaran gelombang seismik dalam medium bumi mengikuti hukum-hukum 

fisika yang berlaku dalam optika geometri dengan mengasumsikan bahwa medium 

bumi bersifat homogen isotropis dan elastis sempurna, sehingga gelombang 

seismik akan menjalar dengan kecepatan konstan sepanjang garis lurus. Medium 

bumi yang terdiri atas beberapa lapisan batuan yang mempunyai perbedaan 

kecepatan dan massa jenis batuan, maka gelombang seismik akan memenuhi 

hukum Snell, yaitu gelombang seismik akan mengalami perubahan arah ketika 

melewati bidang batas antara perlapisan karena mengalami pembiasan dan 

pemantulan dengan sudut bias dan sudut pantul dengan sudut datangnya. Hukum 

Snellius dapat dilihat secara visual pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Hukum Snellius. 
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3.3 Pengolahan Data Seismik 

Tujuan dari pengolahan data seismik adalah untuk memperoleh gambaran yang 

mewakili lapisan-lapisan di bawah permukaan bumi. Tujuan utama pemrosesan 

data seismik menurut (Van Der Kruk, 2001) adalah:  

1. Untuk meningkatkan signal to noise ratio (S/N) 

2. Untuk memperoleh resolusi yang lebih tinggi dengan mengadaptasikan 

bentuk gelombang sinyal  

3. Mengisolasi sinyal-sinyal yang diinginkan (mengisolasi sinyal refleksi dari 

multiple dan gelombang-gelombang permukaan) 

4. Untuk memperoleh gambaran yang realistik dengan koreksi geometri  

5. Untuk memperoleh informasi-informasi mengenai bawah permukaan 

(kecepatan, reflektivitas, dll).  

Secara garis besar urutan pengolahan data seismik menurut (Sanny, 2004) adalah 

sebagai berikut: 

3.3.1 Field Tape  

Data seismik direkam ke dalam pita magnetik dengan standar format tertantu. 

Standarisasi ini dilakukan oleh SEG (Society of Exploration Geophysics). Magnetic 

tape yang digunakan biasanya adalah tape dengan format: SEG-A, SEG-B, SEG-

C, SEG-D, dan SEG-Y. Format data terdiri dari header dan amplitudo. Header berisi 

informasi mengenai survei, project dan parameter yang digunakan dan informasi 

mengenai data itu sendiri. Gambar 4 merupakan contoh hasil rekaman data seismik. 
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Gambar 4. Rekaman data seismik 

3.3.2 Demultiplex  

Data seismik yang tersimpan dalam format multiplex dalam pita magnetik lapangan 

sebelum diperoses terlebih dahulu harus diubah susunannya. Data yang tersusun 

berdasarkan urutan pencuplikan disusun kembali berdasarkan receiver atau channel 

(demultiplex). Proses ini dikenal dengan demultiplexing. 

3.3.3 Gain Recovery 

Akibat adanya penyerapan energi pada lapisan batuan yang kurang elastis dan efek 

divergensi sferis maka data amplitudo (energi gelombang) yang direkam 
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mengalami penurunan sesuai dengan jarak yang ditempuh. Untuk menghilangkan 

efek ini maka perlu dilakukan pemulihan kembali energi yang hilang sedemikian 

rupa sehingga pada setiap titik seolah-olah datang dengan jumlah energi yang sama. 

Proses ini dikenal dengan istilah Automatic Gain Control (AGC) sehingga nantinya 

menghasilkan kenampakan data seismik yang lebih mudah diinterpretasi. 

3.3.4 Editing dan Muting 

Editing adalah proses untuk menghilangkan semua rekaman yang buruk, sedangkan 

mute adalah proses untuk menghilangkan sebagian rekaman yang diperkirakan 

sebagai sinyal gangguan seperti ground roll, first break dan lainnya yang dapat 

mengganggu data. 

3.3.5 Koreksi statik 

Koreksi ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh topografi (elevasi shot dan 

receiver) sehingga shot point dan receiver seolah-oleh ditempatkan pada datum 

yang sama.  

3.3.6 Dekonvolusi 

Dekonvolusi dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh ground 

roll, multiple, reverberation, ghost serta memperbaiki bentuk wavelet yang 

kompleks akibat pengaruh noise. Dekonvolusi merupakan proses invers filter 

karena konvolusi merupakan suatu filter. Bumi merupakan low pass filter yang baik 

sehingga sinyal impulsif diubah menjadi wavelet yang panjangnya sampai 100 ms. 

Wavelet yang terlalu panjang mengakibatkan turunnya resolusi seismik karena 
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kemampuan untuk membedakan dua event refleksi yang berdekatan menjadi 

berkurang. 

3.3.7 Analisis Kecepatan 

Di dalam geofisika kata “kecepatan” mempunyai banyak arti, paling tidak 

mempunyai tujuh pengertian yang berbeda, yaitu (Sismanto, 1996): 

1. Kecepatan sesaat V , adalah laju gelombang yang merambat melalui satu titik 

dan diukur pada arah rambatan gelombang ditulis sebagai 

 � = lim∆�→0 ∆�∆痛 =  ���痛............................................................................................ (2) 

 Dimana Δz dan dz adalah faktor jarak (m), sedangkan Δt dan dt adalah faktor 

waktu. 

2. Kecepatan interval Vi , adalah laju rata-rata antara dua titik yang diukur tegak 

terhadap kecepatan lapisan yang dianggap sejajar, ditulis sebagai 

 �� =  ∆��∆痛�........................................................................................................... (3) 

3. Kecepatan rata-rata V, adalah perbandingan jarak vertikal (zf) terhadap waktu  

perambatan gelombang (tf) yang menjalar dari sumber ke kedalaman tersebut, 

ditulis sebagai 

 �̅ =  ∑ ��∆���∑ ∆痛�� = ∑ ∆���∑ ∆痛��  ...................................................................................... (4) 

 dimana dalam  zf adalah perubahan jarak vertikal yang menjalar dari sumber 

ke kedalam. 
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4. Kecepatan semu VA, adalah kecepatan yang teramati disepanjang bentangan 

rekaman, sebagai contoh pada lapisan miring dengan sudut kemiringan (Φ), 

ditulis sebagai 

 �� = �迭sin 岫��−∅岻 .................................................................................................. (5) 

 Dimana θc adalah sudut kritis, dan V1 adalah kecepatan sebenarnya dari 

gelombang sewaktu merambat. 

5. Kecepatan RMS, adalah kecepatan total dari sistem perlapisan horizontal dalam 

bentuk akar kuadrat pukul rata. Apabila waktu rambat vertical t1, t2, … , tn 

dan kecepatan masing-masing lapisan V1, V2, … , Vn, maka kecepatan rms-nya 

untuk n lapisan adalah 

 �追�鎚 = √∑ ��鉄.∆痛���=迭∑ ∆痛��迭  ......................................................................................... (6) 

6. Kecepatan stacking (stacking velocity atau VNMO), adalah nilai kecepatan 

empiris yang memenuhi dengan tepat hubungan antara Tx dengan To pada 

persamaan NMO, 

 ��2 = ��2 + 岾 ��灘謎捺峇2
 ......................................................................................... (7) 

 Secara umum kecepatan NMO sama dengan kecepatan stacking untuk lapisan 

horizontal. (Yilmaz, 1987) Dalam suatu reflector yang miring, besarnya 

kecepatan stacking adalah besar kecepatan NMO dibagi dengan cosines sudut 

kemirigan lapisan yang bersangkutan. 

7. Kecepatan migrasi, adalah nilai atau besarnya kecepatan yang memberikan hasil 

terbaik ketika digunakan dalam perhitungan migrasi. Bisa  didapat dari besarnya 

NMO ataupun DMO, baik sebelum maupun sesudah stack, dalam domain waktu 

ataupun kedalaman. 
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Analisis kecepatan penting untuk diketahui karena dengan analisa kecepatan akan 

diperoleh nilai kecepatan yang cukup akurat untuk menentukan kedalaman, 

ketebalan, kemiringan (dip) dari suatu reflektor atau refraktor. 

Tujuan dari analisis kecepatan adalah untuk menentukan kecepatan yang sesuai 

untuk memperoleh stacking yang terbaik. Pada grup trace dari suatu titik pantul, 

sinyal refleksi yang dihasilkan akan mengikuti bentuk pola hiperbola. Prinsip dasar 

analisis kecepatan pada proses stacking adalah mencari persamaan hiperbola yang 

tepat sehingga memberikan stack yang maksimum seperti terlihat pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Stacking velocity (Van Der Kruk, 2001) 

 

3.3.8 Koreksi Dinamik/Koreksi NMO 

Koreksi ini diterapkan untuk mengoreksi efek adanya jarak offset antara shot point 

dan receiver pada suatu trace yang berasal dari satu CDP (Common Depth Point). 

Koreksi ini menghilangkan pengaruh offset, sehingga seolah-olah gelombang 

pantul datang dalam arah vertikal (normal incident) penggambaran koreksi NMO 

dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Koreksi NMO: (a) belum dikoreksi (b) kecepatan yang sesuai (c) 

kecepatan yang lebih rendah (d) kecepatan yang lebih tinggi (Van Der 
Kruk, 2001) 

 

3.3.9 Stacking 

Stacking adalah proses penjumlahan trace-trace dalam satu gather data yang 

bertujuan untuk mempertinggi signal to noise ratio (S/N). Proses ini biasanya 

dilakukan berdasarkan CDP yaitu trace-trace yang tergabung pada satu CDP dan 

telah dikoreksi NMO kemudian dijumlahkan untuk mendapat satu trace yang tajam 

dan bebas noise inkoheren seperti digambarkan pada Gambar 5. 

 

Gambar 7. Proses penjumlahan trace-trace dalam satu CDP (stacking) (Van Der 
Kruk, 2001) 

 

3.3.10 Migrasi 

Migrasi adalah suatu proses untuk memindahkan kedudukan reflektor pada posisi 

dan waktu pantul yang sebenarnya berdasarkan lintasan gelombang. Hal ini 

disebabkan karena penampang seismik hasil stack belumlah mencerminkan 
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kedudukan yang sebenarnya, karena rekaman normal incident belum tentu tegak 

lurus terhadap bidang permukaan, terutama untuk bidang reflektor yang miring. 

Selain itu, migrasi juga dapat menghilangkan pengaruh difraksi gelombang yang 

muncul akibat adanya struktur-struktur tertentu (patahan, lipatan). Perubahan 

migrasi dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
(a) 

 
(b) 

 
Gambar 8. Penampang seismik: (a) sebelum migrasi; (b) setelah migrasi (Marissa, 

2008) 

3.4 Konsep Dasar Migrasi 

Migrasi dilakukan pada pengolahan data seismik dengan tujuan untuk dapat 

memindahkan posisi pemantul semu (hasil rekaman) ke posisi pemantul yang 
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sebenarnya (pemantul geologi) dan mengumpulkan titik difraksi ke puncak kurva 

difraksi yang diakibatkan oleh sesar, kubah garam, pembajian, dll (Yilmaz,1987). 

 

Apabila terdapat suatu reflektor miring pada penampang seismik yang berkoordinat 

kedalaman, maka posisi sesungguhnya dari reflektor tersebut tidaklah berada di 

tempat itu. Karena penggambaran penampang seismik tersebut menggunakan 

asumsi atau rumus perambatan gelombang Snellius pada bidang datar. Perpindahan 

posisi pemantul pada data hasil perekaman dapat disebabkan oleh pemantul miring 

dan patahan. Perpindahan ini erat kaitannya dengan kesalahan anggapan yang 

diambil pada proses pemantulan pada Gambar 9.  

 

Gambar 9. Proses Pemantulan Gelombang 

 

Pada penampang seismik dengan offset nol (zero offset seismic section), gelombang 

yang diterima oleh penerima dianggap sebagai penggambaran bentuk lapisan tepat 

di bawah sumber (source) dan penerima (geophone). 
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Migrasi bertujuan mengembalikan reflektor ke posisi yang sebenarnya. Proses 

migrasi pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu migrasi sesudah stack 

(post stackmigration) dan migrasi sebelum stack (pre stack migration) (Nusantara, 

dkk. 2005). 

3.5.  Prinsip Migrasi Secara Geometri 

Proses migrasi secara geometri adalah melakukan pendistribusian semua 

kemungkinan titik pemantul dengan jarak tertentu dari titik offsed nol (zero offsed). 

Secara geografis proses migrasi untuk model bidang miring dengan kecepatan 

tunggal dapat didekati dengan menggunakan persamaan hubungan kemiringan 

yaitu : 

sin ∅ = ���� = ��鉄�� = tan �  ......................................................................... (8) 

Nilai dari tan ө pada persamaan (8) menunjukkan besarnya kecepatan langsung, 

karena prosesmigrasi berada dalam domain offset terhadap waktu. Sehingga untuk 

memindahkan reflector dari kondisi perekaman ke kondisi migrasi, nilai dari tan ө 

merupakan nilai kecepatan yang dibutuhkan.  

3.6.  Filtering 

Adalah upaya untuk menyelamatkan frekuensi yang dikehendaki dari gelombang 

seismik dan 'membuang' yang tidak dikehendaki. Terdapat beberapa macam 

filtering: band pass, low pass (high cut) dan high pass (low cut) (Abdullah, 2010). 
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Didalam pengolahan data seismik band pass filter  lebih umum digunakan karena 

biasanya gelombang seismik terkontaminasi noise frekuensi rendah (seperti ground 

roll) dan noise frekuensi tinggi (ambient noise). Gambar dibawah ini menunjukkan 

ketiga jenis filtering, baik dalam kawasan waktu (time domain) maupun frekuensi 

domain (frequency domain). 

 

Gambar 10. Ketiga Jenis Filter (Abdullah, 2010) 

Secara matematis, operasi filtering merupakan konvolusi dalam kawasan waktu 

antara gelombang mentah dengan fungsi filter diatas dan perkalian dalam kawasan 

frekuensi. 

Noise tidak dapat dipisahkan dari pengambilan data geofisika lapangan termasuk 

metode seismik. Dalam seismik noise dibagi menjadi dua yaitu coherrent 



25 
 
 
noise dan ambient noise. Seluruh noise tidak akan pernah dapat dieliminasi dalam 

pengolahan data seismik. Tetapi, merujuk pada objektifitas dari data prosesing 

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

Karakteristik coherrent noise biasanya berbasis trace per trace membentuk suatu 

keteraturan. Difraksi akibat dari rig, contohnya, dapat dilihat pada tiap trace dan 

memungkinkan untuk memprediksi bagaimana noise tersebut hadir 

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

terprediksi. Contoh-contoh noise yang biasanya ada pada data seismik dapat dilihat 

pada tabel 1. 

Tabel 1. Daftar Noise pada data Seismik (Murdianto, 2011) 
Noise / Data Problem Random / Coherent How to remove 

Autofire Coherent Tail mute 

Direct Arrivals / Water 

borne energy 

Coherent Front Mute 

Two Spiky Traces Random Kill 

Noise bursts / Swell noise Random Lowcut Filter 

Two Short Traces Random Tail Mute 

Cable Jerk Coherent Tail Mute, Fk Filter 

Two Reverse Polarity 

Traces 

Random Scale by -1 

Deep Random / Ambient 

Noise 

Random Stack 

Multiples Coherent Decon, Stack, ntr Mute, 

FK 

Dead Traces Random Kill 

 

  


