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ABSTRACT 
 

RESERVOIR CHARACTERIZATION AND LATERAL DISTRIBUTION 

IDENTIFICATION OF REEF CARBONATE  BY UTILIZING  

 SEISMIC INVERSION AND ATTRIBUTE ANALYSIS  

IN  "HATORU" AREA NORTH EAST JAVA BASIN 

 

 

By 

 

Harris Lukman Halomoan 
 
The North East Java Basin is one of three largest basins in Indonesia that classified 
as mature basins of oil and gas producers. The presence of hydrocarbon indicator 

reservoir is potentially found in almost every Formation from Ngimbang, Tuban, 
and Wonocolo. Carbonate build-up was founded in  Ngimbang Formation as one 

of the reservoir discovery with quite promising prospects. The challenge with this 
area is the intermittent amplitude that occurs due to the inhomogeneity of the 
limestone characteristic of the area.Exploration well “Harris-1” in “Hatoru” area 

has proved to produce gas and condensate reaching 22.38 MMSCFD at a depth of 
6800ft with limestone lithology. The discovery of Harris-1 wells proven to contain 
hydrocarbons among several dry wells around “Hatoru” areas such as JS 28-1, Tb-

1, and Jt-1. Biostratigraphic analysis showed that Harris-1 reservoir zone comprises 
a Late Oligocene to Early Miocene carbonates with calcareous nannofossil NP25 - 

NP24 which dominated by carbonate build-up covering the shallow to a marine 
fluvial-deltaic environment within the Ngimbang Formation. A geophysical 
approach through attribute analysis of amplitude and frequency attributes and also 

seismic inversion has been made to see this potential reservoir spreading.The RMS 
amplitude attribute shows a high amplitude deploy with a value of 104 - 139. 

Spectral decomposition shows the high amplitudes distribution at frequencies with 
10-20 Hz bandwidth indicated as a hydrocarbon response. Seismic inversion is used 
to determine the distribution of the acoustic impedance in the target area, that has a 

high contrast of impedance's  characteristic with a range of values of 12851 -14157 
(m/s) * (g/cc). The results show that the reservoir disperse tends to the south. It 

proved by the similarity of the rock impedances characteristics with Harris-1 well. 
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ABSTRAK 

 

 

KARAKTERISASI RESERVOAR DAN IDENTIFIKASI  

SEBARAN BATUAN KARBONAT MENGGUNAKAN  

ANALISIS SEISMIK INVERSI DAN ATTRIBUTE LAPANGAN 

“HATORU” CEKUNGAN JAWA TIMUR UTARA 

 

Oleh 

 

Harris Lukman Halomoan 
 
Cekungan Jawa Timur Utara merupakan salah satu dari 3 cekungan besar di 

Indonesia yang  di klasifikasikan sebagai mature basins penghasil minyak dan gas 
bumi . Indikasi keberadaan reservoar hidrokarbon  berpotensi ditemukan di hampir 
setiap Formasi mulai dari Formasi Ngimbang , Formasi Tuban dan  Formasi 

Wonocolo. Batuan reef yang terdapat di Formasi Ngimbang merupakan salah satu 
temuan reservoar dengan prospek yang cukup menjajikan namun, salah satu 

masalah pada daerah ini adalah amplitudo yang terputus yang terjadi akibat 
karakterisik limestone yang inhomogenity.Penelitian ini dilakukan di area “Hatoru”  
dimana,  sumur explorasi (Harris-1), terbukti mengandung gas dan kondensat yang 

mencapai 22,38 MMSCFD pada litologi limestone, dikedalaman 6800ft. Penemuan 
sumur Harris-1 yang merupakan sumur yang terbukti mengandung hidrokarbon 

diantara beberapa sumur kosong di sekitar area “Hatoru” seperti JS 28-1, Tb-1 dan 
Jt-1. Berdasarkan analisa biostratigrafi ,  zona reservoar pada Harris-1 meliputi 
umur oligocene akhir – miocene awal terdapat pada Formasi Ngimbang dengan 

calcareous nanofosil NP25 – NP24 (6900 – 7650 ft), yang didominasi oleh batuan 
karbonat meliputi lingkungan pengendapan shallow to marine fluvio 

deltaic.Pendekatan geofiska berupa  analisa atribut amplitude dan atribut frekuensi 
dan juga inversi seismik digunakan untuk melihat persebaran karakteristik batuan 
dan untuk memetakan penyebaran reservoar. Atribut amplitude RMS dan atribut 

absolute amplitude  akan menunjukan penyebaran daerah amplitude tinggi pada 
nilai 104 - 139. Spectral dekomposisi memperlihatkan  sebaran amplitude tinggi  

pada lebar frekuensi  10-20 Hz  diindikasikan sebagai respon Anomali DHI . 
Karaktersitik zona penelitian yang berupa karbonat memiliki kontras nilai 
impedansi akustik yang tinggi dengan rentang nilai 12851 –14157 (m/s)*(g/cc). 

Hasilnya menunjukan bahwa persebaran reservoar cenderung ke arah selatan. Hal 
ini diperlihatkan  dari kesamaan karakterisik si impedansi batuan terhadap Sumur 

Harris-1. 
 

Kata Kunci: Reef, RMS Amplitudo, Dekomposisi Spektral, Impedansi Akustik . 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lapangan Hatoru pada wilayah Tuban merupakan salah satu  lapangan 

minyak dan gas bumi pada cekungan Jawa Timur Utara yang sedang dalam tahapan 

pengembangan. Dimana di tahun 2013 dilakukan pengeboran sumur eksplorasi 

yang bertujuan untuk menguji akumulasi minyak dan gas yang  terendapkan pada 

Formasi Ngimbang yang merupakan source rock dan juga reservoar pada cekungan 

tersebut yang menujukan adanya indikasi hidrokarbon. Pada kedalaman 6800 ft 

terbukti mengandung gas dan kondensat berdasarkan data pemboran (Drill Stem 

Test) yang mencapai 22,38 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day). 

Letak reservoar tersebut berada pada Formasi  Ngimbang yang didominasi oleh 

batuan bertipe karbonat  yang terendapkan pada umur Oligocene akhir  sehingga 

membentuk reef  karbonat build up, Formasi Kujung yang didominasi oleh lapisan 

shale diinterpretasikan menjadi cap rock  reservoar. Namun, informasi geologi  

pada Formasi Ngimbang sangat sedikit dikembangkan, yang disebabkan tidak 

ditemukannya singkapan dari Formasi Ngimbang di sekitar Jawa Timur dan juga 

keterbatasan data seismik maupun sumur pendukung untuk Formasi Ngimbang 

(Sribudiyani, 2010). Dengan adanya indikasi reservoar serta keterbatasan data 

seismik, data sumur pendukung dan kerumitan  geologi, menjadi sebuah tantangan 

yang menarik untuk menemukan metode geofisika  yang sesuai sehingga dapat 

memetakan arah persebaran top karbonat build up    serta dapat mengkarakterisasi 
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dan menentukan persebaran fluida reservoar yang berupa gas. 

Pemetaan arah persebaran top karbonat build up dilakukan agar dapat 

mengestimasikan luas top karbonat yang terindikasi  fluida reservoar dan 

menetukan arah persebarannya sehingga dapat dijadikan masukan untuk rencana 

pengembangan pada daerah tersebut diwaktu yang akan datang. Pemetaan ini 

dilakukan dengan menggunakan atribut seismik RMS Amplitude (Root Mean 

Square) dan atribut seismik Absolute Amplitude yang didapatkan dengan 

menghitung rata-rata dari amplitude seismik pada zona yang dianggap sebagai zona 

prospek, yang kemudian akan di grid sehingga akan menghasilkan peta persebaran 

amplitude. 

Karakterisasi reservoar yang merupakan salah satu cara untuk mengetahui 

karakterisik terkait daerah reservoar dilakukan dengan menggunakan metode 

geofisika Seismic Advanced Processing berupa teknik inversi. Zona prospek yang 

berupa batuan sedimen non klastik berupa karbonat yang memiliki nilai kontras 

impedansi akustik yang berbeda-beda pada lapisan atas dan bawah. Sehingga 

penulis akan menggunakan teknik inversi impedansi akustik yang dapat 

menghasilkan kontras impedansi akustik  dari data seismik dengan dikontrol oleh 

data sumur, yang kemudian akan dipetakan sehingga diperoleh peta persebaran 

impedansi akustik. Sebelumnya, telah dilakukan penelitian menggunakan  FRM 

(Fluid Replacement Model) yang bertujuan untuk memodelkan amplitude pada 

zona prospek dengan merubah kandungan gas dan Sw (Saturation Water). Namun, 

setelah dibandingkan masing-masing sintetik hasil pemodelan tersebut, tidak 

ditemukannya konsistensi persebaran gas pada zona prospek. Sehingga penulis 

hanya melakukan penelitian hingga teknik inversi impedansi  aksutik.
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1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan analisis atribut seismik RMS dan Absolute untuk menetukan 

arah persebaran top karbonat berdasarkan nilai amplitude. 

2. Melakukan pemodelan peta struktur waktu, kedalaman, dan persebaran 

impedansi akustik menggunakan data seismik yang dikontrol oleh data 

sumur. 

3. Menentukan titik pengeboran ideal untuk kegiatan eksplorasi lanjutan 

berdasarkan analisis inversi dan atribut seismik. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini ialah interpretasi seismik inversi 

impedansi akustik yang dikombinasikan dengan peta atribut RMS amplitude dan 

Absolute amplitude untuk melakukan karakterisasi reservoar menggunakan 6 line 

seismik 2D yang dikontrol oleh 1 sumur (sumur Harris). Data sumur hanya 

digunakan sebatas kontrol persebaran nilai impedansi akustik dan koreksi checkshot 

menggunakan p-wave serta uji sensitivitas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Manfaat penelitian ini ialah hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai 

acuan dan informasi tambahan dalam perencanaan pembuatan sumur baru baru baik 

untuk eksplorasi maupun sumur produksi baru jika memungkinakan.  

  

  

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Letak dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat departemen Subsurface PT. Joint 

Operating Body Pertamina Petrcohina-East Java yang terletak di wilayah Jakarta 

Selatan. Adapun lapangan Hatoru yang dikaji pada penelitian ini berlokasi di 

wilayah kerja Tuban.  

 
Gambar 1. Peta lokasi penelitian lapangan hatoru ( Laporan Internal PT. JOB-  

PPEJ, 2013 dengan modifikasi). 
 

2.2 Geologi Regional  

2.2.1 Letak Fisiografi dan Geologi Regional Cekungan Jawa Timur Utara 

 Secara fisiografis, Cekungan Jawa Timur Utara terbentang   dari arah barat 
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ke arah  timur mulai dari Semarang hingga Surabaya sepanjang ± 250 km dengan lebar 

60 – 70 km. Secara geografis terletak antara 110o30’ BT dan 6o00’ LS hingga 7o30’ LS 

(Koesoemadinata et al., 1994). Berlokasi pada batas aktif tenggara Sundaland, 

tenggara Asia, Cekungan Jawa Timur Utara tercatat sebagai cerita geodinamik yang 

aktif (Satyana et.al., 2001). Cekungan berkembang dari cekungan samudra di depan 

zona subduksi Kapur hingga ke belakang busur cekungan, belakang busur vulkanik 

sampai ke selatan. Cekungan ini berakhir di sebelah barat Busur Karimunjawa, 

melewati daerah timur hingga area laut dalam Cekungan Lombok, dan dangkalan 

bagian utara hingga tinggian Paternoster. Tiga konfigurasi struktur utama dapat 

ditetapkan dari utara ke selatan : Northern Platform, Central Deep, dan Southern Uplift 

(Gambar 2), sepanjang sayap utara dari busur vulkanik Jawa saat ini (Satyana et.al., 

2003; Kusumastuti et.al., 2002). Daerah telitian ini merupakan cekungan belakang 

busur Tersier yang terletak di sepanjang sayap selatan dari Cekungan Jawa Timur 

Utara diantara Central High dan Southern Basin. 

 
Gambar 2. Peta yang menunjukan trend dan habitat minyak dan gas bumi di 

Cekungan Jawa Timur Utara (Satyana et.al., 2003). 
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Sepanjang sejarah Tersier, sebagian dari daerah telitian memanjang dengan 

arah sumbu timur-barat dari pusat pengendapan (depocenter). Selama waktu 

Tersier Awal, area ini berada dalam tektonik ekstensional yang ditandai oleh 

berkembangnya rift basin. Dua arah orientasi struktur utama dapat dikenali di Jawa 

Timur yaitu trend struktur timur-barat yang dikenal RMKS (Rembang Madura 

Kangean Sakala) structural gain, dan trend struktur timurlaut-baratdaya yang 

dikenal sebagai pola Meratus. Arah struktur RMKS dan Meratus telah diketahui 

sebagai pemicu terbentuknya cekungan sedimen Paleogen. Dua structural gain ini 

telah mengalami beberapa periode deformasi, dengan tektonisme kompleks Tersier 

Akhir (Plio - Plestosen)   yang   menumpangtindihkan   sebagian   besar   gaya   

tektonik   awal sebelumnya.  

Sedimentasi  pada  cekungan  ini  mulai  dari umur Tersier hingga  

sekarang terdiri dari 15.000 kaki lebih dari pengukuran pada umur Eosen sampai 

sekarang dan terendapkan secara tidak selaras di atas batuan dasar. Batuan Miosen 

dan Oligosen tersingkap di Pegunungan Selatan yang terletak di selatan busur 

vulkanik. Hingga ke utara busur, dua komponen utama yang berbeda teramati : 

Zona Kendeng dan Tuban Ridge (North Rembang Zone) dimana terdapat 

singkapan batuan berumur Miosen hingga Plestosen. Perkembangan struktur 

terakhir mencerminkan interaksi yang kompleks dicirikan oleh sesar naik 

kompresional dan inversi dari struktur extensional tua serta rezim strike-slip. Van 

Bemmelen (1949) membagi Jawa Timur menjadi beberapa zona dan subzona 

fisiografi Gambar 3, yaitu : Zona Pegunungan Utara, Zona Kendeng, Zona, 

Perbukitan Rembang-Madura, Zona Solo, Zona Depresi Randublatung, dan Zona 

Pegunungan Selatan Jawa Timur.
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Gambar 3 Peta fisiografi Jawa Timur (Van Bemmelen, 1994). 

2.2.2 Tektonik dan Struktur Regional Cekungan Jawa Timur Utara 

Proses yang kompleks dalam menghasilkan cekungan formasi di Indonesia 

memperlihatkan asalmulanya pada sebuah interaksi pergerakan antara lempeng 

India, Eurasia, Australia, dan Pasifik (Hall, 2002). Dalam kerangka pergerakan 

lempeng utama, sejumlah besar lempengan mikro yang rigid bisa disatukan, batas-

batas yang mempengaruhi cekungan formasi dan deformasi. Demikian cekungan-

cekungan seharusnya tidak dipertimbangkan karena ada dalam sebuah bagian yang 

kuat secara tektonik, tetapi mereka berkembang dan secara kompleks berubah 

merespon pada kecepatan dan arah pergerakan lempeng dan jenis interaksinya 
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Cekungan Jawa Timur ini mengalami tiga tahapan tektonik yang dikenal 

berpengaruh terhadap seri batuan Kenozoikum di Indonesia (van Bemmelen, 1949 

dalam Djuhaeni, 1997). Secara Garis Besar (Koesoemadinata et.al., 1994) 

menggambarkan proses tektonik daerah Jawa Timur seperti  Gambar 4. Dimana 

tumbukan lempeng antara Samudera Hindia dan Lempeng Sunda pada zaman 

kapur akhir menjadi awal sejarah pembentukan cekungan Jawa Timur. Kemudian 

diikuti oleh  fase ekstensional pada Eosen – Oligosen. Fase tektonik ketiga 

merupakan aktifitas tektonik terbesar yang bersifat tekanan dan berulang beberapa 

kali mulai Mio - Pliosen sampai dengan Pleistosen, dimana mengaktifkan kembali 

sistem struktur sebelumnya dengan mengakibatkan inversi dari graben berupa 

sesar-sesar turun dan naik, disertai pengangkatan yang mengakibatkan 

kenampakan seperti sekarang ini. 

 
Gambar 4 Fase tektonik Jawa Timur Utara (Koesoemadinata et.al, 1994).
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 Pada tahun 2003, Sribudiyani memperbaharui penelitian mengenai evolusi 

struktur dan tektonik pada daerah Jawa Timur. Dimana, Identifikasi pada suksesi 

interaksi lempeng yang berakibat pada kejadian tektonik mempengaruhi lempeng 

Mikro Sunda pada umur Kapur – Miosen.  

a.  Kapur Akhir – Tersier Awal (70 – 35 M.A.) 

Selama periode ini, sejaman dengan pergerakan timurlaut Lempeng 

Australia menghasilkan subduksi di bawah Lempeng Mikro Sunda sepanjang 

Sutur Jawa – Meratus. Aktivitas Magmatisme Kapur Akhir dapat dilacak secara 

menerus  dari  timurlaut  Sumatra  ke  Jawa  hingga  tenggara  Kalimantan 

(Gambar 5). 

Di Jawa Barat Formasi Jatibarang menggambarkan seri endapan vulcanik 

dalam orientasi utara – selatan graben depresi berasosiasi dalam rezim ekstensional 

dalam busur magmatik terangkat. Bentukan cekungan depan busur berkembang di 

bagian selatan dari Jawa Barat dan Pegunungan Serayu Selatan di Jawa Tengah. 

Formasi Ciletuh dan Karangsambung di Kompleks Lok – Ulo mewakili endapan 

sedimen di dalam cekungan depan busur yang tak stabil. Pengisi cekungan yang   

Terdiri dari mudstone    padat    terlipat    dengan    sisipan    batupasir,    batupasir 

konglomeratan dan batugamping, endapan turbidit dan mass-flow juga hadir disana 

(Martodjojo, 1998). Pada Kapur Akhir – Eosen Awal, sebuah pecahan lempeng 

kontinental mungkin  lepas  dari  Benua  Gondwana  di  selatan,  bergerak  ke  arah  

timurlaut mendekati  zona  subduksi.  Hadirnya  allochthonous  micro  continent  

pada  area tenggara Asia telah diamati dan dilaporkan oleh banyak peneliti . 

Perpecahan dari mikro kontinen dengan eastern margin 
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dari Lempeng Mikro Sunda disebabkan karena aktivitas magmatik kala Eosen   

berhenti dan mengangkat zona subduksi, membentuk kompleks Meratus. Rifting 

menjauh dari batas lempeng dan meregang berasosiasi dengan pergerakan 

sepanjang hadirnya regional sesar di dalam pecahan kontinen. Butiran dari 

kontinental batuan dasar dipengaruhi oleh pola cekungannya. Lempengan global 

berkumpul di region tenggara Asia terjadi pada Miosen  Tengah  hingga  Akhir,  

terdiri  atas  kolisi  dari  India  dengan  Asia  dan perubahan kecepatan dari 

pergerakan Lempeng Pasifik. Kolisi dari India dan Asia mengakibatkan 

perkembangan Cekungan Thailand, Malaysia,  dan  Natuna  Barat.  Sistem  

Cekungan  Sumatra dan  Jawa juga dibentuk selama periode ini. 

b.  Oligosen – Miosen Awal (35 – 20 M.A.) 

Secara umum diterima bahwa dari Oligosen Awal secara luas penurunan 

drastis  dari  pergerakan  lempeng  terjadi,  (Hall,  2002).  Bagian  utara  Lempeng 

Australia melambat dari 18 cm/tahun menjadi hanya 3 cm/tahun. Secara langsung 

konsekuensi dari penurunan pergerakan lempeng ini akan membuat sudut subduksi 

meningkat.  Itu  diusulkan  bahwa  selama periode ini,  karena  pergerakan  lempeng    

terangkat secara umum berpengaruh di dalam seluruh region tenggara dari 

Sundaland (Gambar 6). Selama  periode  ini  Laut  China  selatan  menjadi  sebuah  

pusat  pemekaran bawah laut aktif. Dibagian utara pertemuan dari Lempeng India 

membuat regime tektonik kompresional di region Sumatra dan Jawa (depan busur) 

mengakibatkan inversi cekungan. Rasio pertemuan dari Lempeng India dengan 

Microplate Sunda stabil pada 5 hingga 6 cm/tahun (Hall, 2002). Kebalikannya, 

cekungan belakang busur menjadi dominan bergerak strike-slip utara – selatan 

sepanjang sesar utara- selatan yang ada.
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c. Miosen Tengah – Miosen Akhir (20 – 5 M.A.) 

Perubahan ke arah selatan dari batas Lempeng India – Australia berakhir, 

diikuti oleh aktivitas magma yang berlanjut menempati hampir seluruh pulau Jawa. 

Di bagian utara, berkembang cekungan belakang busur, dibagi menjadi beberapa 

sub cekungan, yang dipisahkan oleh tinggian batuan dasar, dikontrol oleh sesar 

blok batuan dasar tinggal di utara – selatan, mengingat di baratdaya dan Jawa 

Tengah sistem sesar timurlaut - baratdaya dan baratlaut - tenggara signifikan 

terlihat lebih jelas (Gambar 7). Diperkirakan pecahan basemen secara kuat 

mengontrol konfigurasi cekungan batuan dasar, dan konsekuensinya juga 

sedimentasi Miosen. Reaktifasi sepanjang sesar itu menghasilkan mekanisme 

transtensi dan transpresi berasosiasi dengan sedimentasi turbidit di bagian  yang 

surut. Di seluruh bagian timur Jawa Timur, bagaimanapun, dominasi batuan dasar 

dari timur  – barat, karena terutama dapat diamati baik mengontrol Lembah 

Kendeng dan Madura. Batuan di barat - timur membentuk bagian dari pembebanan 

pecahan kontinen sebelumnya tertranspor dari selatan dan bertabrakan dengan 

Sundaland sepanjang Sutur Meratus (struktur timurlaut - baratdaya). Pada periode 

ini, tektonik kompresi karena subduksi bagian utara telah berubah dari sesar batuan 

dasar barat - timur ke pergerakan strike-slip . 

Banyak model telah disetujui untuk menjelaskan kompleks geologi dari 

Cekungan Jawa Timur, bagaimanapun, mereka adalah model geologi regional dan 

tidak aktual fakta geologi lapangan seperti umur stratigrafi dan struktur lokal. 

Model ideal ditujukan untuk menjawab beberapa dari ketidakpastian fakta-fakta 

geologi yang teramati di lapangan Jawa Timur. Model dikembangkan berdasarkan  

geologi  aktual  data  dari  subsurface  dan  surface  mapping. Bagaimanapun, 

model ini tidak hanya menjawab kompleks Cekungan Jawa Timur.
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Pertama kebanyakan batuan dasar di Jawa Timur mengandung bagian onsore 

terbuat dari kontinental, yang bernama Micro-continent Jawa Timur. Kedua, 

distribusi dari Formasi Ngimbang dikontrol oleh depresi timurlaut - baratdaya dan 

barat – timur (Gambar 8). 
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2.2.3 Stratigrafi Regional Cekungan Jawa Timur Utara 

 Klasifikasi stratigrafi Cekungan Jawa Timur oleh JOB-PPEJ dalam 

Idealized stratigraphic summary (Gambar 9) dari tua ke muda : 

 
Gambar 9 Stratigrafi regional Jawa Timur menurut JOB-PPEJ 

 
1. Batuan pra-Tersier 

Batuan Tersier yang terdapat pada Zona Rembang selalu terletak secara 

tidak selaras bersudut  (angular unconformity) di bawah batuan Kenozoikum. 

Penentuan umur belum dapat ditentukan secara pasti, meskipun demikian 

penentuan umur secara radiometri telah dilakukan terhadap batuan pra-Tersier 

yaitu 100 juta tahun atau  Zaman Kapur. 

2. Formasi Ngimbang 

Bagian bawah formasi ini terdiri atas perulangan antara batupasir, serpih 

dan batulanau dengan sisipan tipis batubara. Foraminifera besar maupun plankton 
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yang dapat dipakai sebagai penunjuk umur dapat dijumpai pada formasi ini 

menunjukkan umur Eosen - Oligosen Awal, terletak tidak selaras diatas batuan 

yang berumur pra-Tersier. Litologi yang sebagian besar terdiri atas endapan 

gamping, disamping banyaknya foraminifera besar yang diketemukan dan 

sedikitnya golongan plankton, menunjukkan lingkungan laut dangkal. Bagian 

bawah dari formasi ini batuannya tersusun oleh perulangan batupasir, serpih, dan 

lanau dengan sisipan tipis batubara, sedangkan bagian atas dari formasi terdiri dari 

batugamping dengan sisipan-sisipan tipis serpih gampingan dan napal.   

3. Formasi Kujung 

Litologi formasi ini terdiri atas napal dan batulempung napalan, abu - abu 

kehijauan, kuning kecoklatan dengan sisipan batugamping bioklastik, keras, 

mengandung foraminifera besar dan ganggang. Formasi Kujung diendapkan 

selaras diatas Formasi Ngimbang yang hampir seluruhnya terdiri atas 

batugamping. Dibagian atas Formasi Kujung terletak secara selaras di bawah 

Formasi Prupuh. Penentuan umur dari kedua strato tipe berdasarkan atas 

foraminifera plankton menunjukkan Oligosen Atas atau zona P19 – N1 dari Zonasi 

Blow (1969). Endapan napal abu-abu dari Formasi Kujung banyak mengandung 

foraminifera kecil plankton maupun benthos. Ini menunjukkan suatu lingkungan 

laut terbuka dengan kedalaman berkisar antara 200 – 500 meter atau pada zona 

bathyal atas. Formasi Kujung yang diendapkan pada Zona Rembang membaji ke 

arah selatan ke dalam cekungan yang lebih dalam dari Zona Kendeng dan diduga 

berubah fasies dengan Formasi Pelang ke arah lepas pantai, Formasi Kujung 

berubah fasies menjadi dangkal. 



 

18 
 

 

4. Formasi Prupuh 

Formasi ini terdiri atas perselingan antara batugamping kapuran berwarna 

putih kotor dengan batugamping bioklastik berwarna putih abu-abu muda. Formasi 

ini diendapkan selaras diatas Formasi Kujung untuk selanjutnya bersentuhan 

secara selaras pula dengan Formasi Tuban yang terletak langsung diatasnya. 

Formasi ini mempunyai penyebaran yang luas dan menempati jalur yang sempit 

dan memanjang pada Tinggian Tuban, mulai dari daerah Panceng di timur, melalui 

daerah Paciran, Palang hingga Tuban di barat. Formasi Prupuh keseluruhannya 

adalah Oligosen Atas hingga Miosen Bawah atau zona N3 – N5 dari Zonasi Blow 

. Rasio antara golongan plankton dan benthos yang berjumlah 50% – 60% 

menunjukkan pengendapan pada lingkungan neritik luar. 

5. Formasi Tuban  

Satuan batuan ini tersingkap disepanjang Kali Suwuk terutama terdiri atas 

endapan batulempung yang monoton dengan sisipan-sisipan batugamping dan 

napal pasiran, berwarna putih abu-abu, kaya akan foraminifera berada di bagian 

bawah dari urut-urutan ini. 

Di bagian bawah, Formasi Tuban berbatasan secara selaras dengan Formasi 

Prupuh. Meskipun demikian persentuhan antara kedua satuan tersebut sulit dilihat 

di lapangan karena kuatnya proses pelapukan. Formasi Tuban mempunyai 

penyebaran yang luas di daerah Paciran dan Tuban, sepanjang Antiklin Panyaman, 

sepanjang pantai utara mulai Tuban hingga Desa Panceng, di barat daya Tuban dan 

tenggara Tuban. 

Berdasarkan atas kandungan foraminifera plankton yang banyak 

diketemukan pada formasi ini, maka umurnya adalah Miosen Bawah bagian tengah 
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atau setara dengan zona N5 – N6. Di daerah Kujung dan Prupuh, Formasi Tuban 

diendapkan pada paparan dangkal, pada zona neritik luar dengan kedalaman antara 

50 – 150 meter.  

6. Formasi Ngrayong  

Formasi ini berumur Miosen Tengah (N9 - N14). Tersusun oleh batupasir 

kuarsa dengan selinga-selingan batulempung, lanau, lignit, dan batugamping 

bioklastik. Pada batupasir kuarsanya kadang-kadang mengandung cangkang 

moluska laut. 

 Formasi ini diendapkan pada lingkungan laut dangkal dekat pantai yang makin 

keatas lingkungannya menjadi litoral, laguna, hingga sublitoral pinggir. Tebal dari 

formasi ini mencapai 90 meter. Di Cekungan Jawa Timur Utara formasi ini 

merupakan salah satu batuan reservoar minyak yang potensial. 

7. Formasi Wonocolo 

Formasi Wonocolo pada umumnya terdiri atas napal pasiran yang berulang 

dengan napal dengan sisipan batugamping kalkarenit dan batulempung. Pada napal 

pasiran sering memperlihatkan struktur paralel laminasi. Formasi Wonocolo 

terletak selaras diatas Formasi Bulu, untuk kemudian tertindih secara selaras oleh 

Formasi Ledok. Formasi ini mempunyai penyebaran yang luas di Jalur Rembang 

dengan arah barat – timur. Ketebalan Formasi Wonocolo pada umumnya menipis 

dari selatan ke utara dan dari barat ke timur. 

Umur dari formasi ini diinterpretasi bagian bawah dari Miosen Akhir 

hingga bagian tengah dari Miosen Akhir atau zona N15 – N16 (Blow, 1969), 

penentuan umur didasarkan atas kandungan foraminifera plankton. 
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Dari barat ke timur, formasi ini tidak mengalami perubahan fasies yang 

berarti, akan tetapi ke utara napal pasirannya berubah menjadi pasir napalan hal ini 

menunjukkan adanya suatu gejala pendangkalan. 

8. Formasi Ledok 

Bagian bawah dari Formasi Ledok terdiri atas kalkarenit setebal 40 cm 

yang terletak selaras diatas Formasi Wonocolo, untuk kemudian disusul oleh 

perulangan antara batupasir gampingan kalkarenit, dan napal pasiran. Banyak 

dijumpai kandungan mineral glaukonit terutama pada batupasirnya, dan secara 

setempat dijumpai kalkarenit, batupasir gampingan, dan napal pasiran 

memperlihatkan struktur silang - siur skala besar. Umur Formasi Ledok adalah 

Miosen Akhir bagian atas atau zona N17 – N18 dari Blow (1969). Diendapkan 

pada lingkungan neritik pinggir sampai neritik luar. 

9. Formasi Mundu 

Satuan ini terdiri atas napal yang berwarna abu - abu kehijauan, putih 

kekuningan jika lapuk, kaya atas foraminifera plankton. Bagian puncak dari 

formasi ini seringkali ditempati oleh perselingan batugamping pasiran dan pasir 

napalan. Bagian atas dari Formasi Mundu ini dikenal dengan Anggota Selorejo. 

Formasi Mundu terletak selaras di atas Formasi Ledok kemudian tertindih secara 

selaras pula oleh Formasi Lidah yang terletak diatasnya. Umur Formasi Mundu 

keseluruhannya adalah Pliosen atau zona N18 – N21 menurut Zonasi Blow. 

Perbandingan antara foraminifera plankton terhadap benthos untuk bagian bawah 

dari formasi ini berkisar antara 75% - 89% yang mengindikasikan endapan laut 

terbuka (bathyal tengah) pada kedalaman antara 700 – 1100 meter. Sementara itu 

perbandingan antara foraminifera plankton terhadap benthos untuk bagian atas    
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berkisar antara 30% - 47%, yang mencirikan pengendapan pada suatu paparan 

yang dangkal, laut terbuka, pada kedalaman 100 - 200 m (neritik luar). Ketebalan 

dari formasi ini berkisar antara 75- 342 m. 

10. Formasi Lidah 

Formasi ini terdiri atas lempung berwarna biru tua yang monoton, plastis 

dan jika lapuk berwarna coklat kuning. Satuan ini pada umumnya tidak berlapis 

dan tidak mengandung pasir sama sekali, namun secara setempat dapat berselingan 

dengan batupasir kuarsa yang mengandung glaukonit dan moluska Umur formasi 

ini diperkirakan adalah  Pliosen atas hingga Pleistosen (N20 - N21). Formasi ini 

diendapkan pada lautan yang agak terlindung dengan kedalaman sekitar 200 – 300 

meter untuk bagian bawah dan berangsur-angsur menjadi dangkal kearah atas. 

Tebal dari Formasi ini antara 130 sampai 575 meter. 

 

2.2.4 Petroleum System Cekungan Jawa Timur Utara 

 Petroleum System  merupakan kajian dari studi yang sudah dilakukan untuk 

dapat menggambarkan hubungan diantara batuan induk yang aktif, komponen – 

komponen geologi, proses-proses yang dibutuhkan dari tahap awal pembentukan 

hingga hidrokarbon yang termaturasikan dapat terakumulasi dan terperangkap. 

Petroleum system memiliki unsur – unsur pembentuk yang sangat penting yakni : 

1. Memililiki source rock yang sudah terbukti termaturasi secara baik dengan 

syarat memiliki harga TTI ( Temprature Time Index) berkisar dari 15 – 500. 

2. Memiliki batuan reservoar yang memiliki porosisat dan juga permeabilitas yang 

baik sehingga dapat menjadi tempat penampungan hidrokarbon. 

3. Adanya batuan penutup yang bersifat impermeable dan terletak diatas batuan 

yang dianggap reservoar yang akan menjebak aliran fluida dari batuan reservoar 
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4. Memiliki jalur migrasi yang akan berfungsi sebagai jalur keluar hidrokarbon 

dari source rock menuju reservoar. 

5. Adanya geometri dari batuan penutup yang dapat menjebak aliran fluida 

didalamnya. 

Berdasarkan data Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java, 

petroleum system pada Cekungan Jawa Timur dibagi menjadi (Gambar 10) : 

 
Gambar 10 Petroleum system  Cekungan Jawa Timur menurut JOB-PPEJ
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 Batuan induk   

 Batuan induk diendapkan pada fluvio-deltaic dimana terjadi pengendapan 

yang cepat yang merupakan salah satu cara ntuk mencegah rusaknya material. 

Batuan yang terindikasi sebagai batuan induk pada Cekungan Jawa Timur berasal 

dari Formasi Ngimbang.  

 Batuan Reservoar  

 Suatu reservoar dikatakan baik jika mempunyai porositas (10-30%) dan 

permeabilitas (50-500 millidarcy) karena pori-pori yang saling berhubungan ini 

akan sangat mempengaruhi besar kecilnya daya tampung dari suatu batuan 12 

reservoar. Batuan yang bertindak sebagai reservoar yang baik adalah batupasir pada 

Formasi Ngrayong, batuan karbonat Formasi Kujung dan Tuban.  

 Batuan Penutup  

 Secara umum biasanya yang berperan sebagai batuan penutup adalah 

lempung, evaporit (salt), dan batuan karbonat (limestone & dolomite).  

 Mekanisme Migrasi  

Secara umum migrasi dibagi menjadi dua, yaitu migrasi primer dan migrasi 

sekunder. Migrasi primer adalah pergerakan hidrokarbon keluar dari batuan induk 

menuju bautan reservoar, sedangkan migrasi sekunder adalah pergerakan 

hidrokarbon dari satu reservoar ke reservoar lainnya melalui patahan. 13 Migrasi 

primer yang terjadi pada interval waktu Pliosen-Recent, dimana hidrokarbon yang  

ter-generate dari Formasi Ngimbang masuk langsung ke struktur perangkap akibat 

tektonik Plio-Pleistosen (Ngrayong-Wonocolo- Ledok) melalui media dari jalur 

patahan. Migrasi sekunder yang telah terjadi setelah tektonik Plio-Pleistosen, 

dimana hidrokarbon yang sudah terperangkap pada lapisan reservoar sembulan 
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karbonat Kujung-Tuban, akibat pengaruh aktivitas tektonik dan perubahan  dari 

konfigurasi kemiringan lapisan batuan akhirnya bermigrasi lagi masuk ke 

perangkap batupasir Ngrayong, Wonocolo, Ledok, dan Lidah.   

 Perangkap (Trap)  

 Perangkap struktur merupakan target eksplorasi yang paling sering dicari 

karena jenis perangkap ini mudah dideteksi. Pada umumnya perangkap ini 

merupakan sebuah antiklin yang pembentukannya akan sangat berkaitan erat 

dengan aktivitas tektonik di daerah tersebut. Sedangkan perangkap stratigrafi 

adalah jebakan yang terbentuk dan berhubungan dengan perubahan tipe batuan baik 

secara lateral maupun vertikal dan ketidakselarasan. Sebagian besar jebakan yang 

berkembang di Cekungan Jawa Timur Utara adalah perangkap struktur dan 

stratigrafi yang terbentuk pada umur Miosen, yaitu karbonat build-up pada masa 

Oligosen Akhir-Miosen Awal dan struktur Uplift yang terjadi pada masa Miosen 

Awal-Miosen Akhir. 



 

III. TEORI DASAR 

 

3.1 Konsep Dasar Karbonat 

Menurut (Koesoemadinata, 1978) batuan karbonat merupakan batuan 

sedimen  yang komposisi penyusunnya cenderung tersusun atas garam-garam 

karbonat. Proses pembentukan yang terjadi secara insitu, berasal dari proses – 

proses kimiawi atau secara biokimia yang kemudian larut. Dalam proses ini peran 

dari organisme sangat membantu dan hal ini juga dapat terjadi melalui butiran 

rombakan yang telah mengalami transportasi secara mekanik dan kemudian 

tersedimentasikan di tempat lain.  

Proses pembentukan batuan karbonat yang terbentuk karena sedimentasi 

kimiawi ataupun biokimia dan hasil aktivitas organik pada umumnya tersusun oleh 

authigenic minerals yang merupakan mineral yang terbentuk di lingkungan 

pengendapan. Menurut (Dunham, 1962) batuan karbonat merupakan salah satu 

batuan sedimen siliklastik dan juga merupakan batuan yang memiliki fraksi 

karbonat yang lebih besar dibandingkan dengan yang non-karbonat. Kesemuanya 

mengandung unsur dominan CaCO3 dari reaksi kimia antara fosil dan lingkungan 

pengendapannya. 

 

3.1.1 Lingkungan Pengendapan Karbonat 

Penentuan lingkungan pengendapan karbonat sangat dipengaruhi oleh 

cekungan dan juga aspek-aspek didalamnya seperti, kondisi dari cekungan tersebut,
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 pertumbuhan dari organisme penyusunya dan bentuk serta ukuran dari cekungan 

tersebut. Adapun faktor pengontrol yang sangat berpengaruh pada pengendapan 

batuan karbonat adalah : 

1. Pengaruh Sedimen Klastik Asal Darat 

Lingkungan pengendapan karbonat harus bebas dari sedimen klastik asal 

darat karena, dengan adanya partikel-partikel seperti lempung dan lanau yang 

berasal dari darat menyebabkan terhalangnya proses fotosintesis yang mengganggu 

pertumbuhan ganggang gampingan yang merupakan pembentuk unsur CaC03. 

Akibat dari terhambatnya pembentukan unsur CaC03 maka, akan mengganggu 

mekanisme pertumbuhan binatang-binatang bentonik yang cangkangnya terbentuk 

dari unsur CaCO3. Sehingga syarat untuk terbentuknya pengendapan karbonat yang 

sangat cepat dibutuhkan aliran air yang jernih serta daerah yang relatif stabil dan 

memiliki daratan disekitarnya yang berbentuk datar. Jika terjadi sedimentasi asal 

darat maka, akan membentuk napal atau pasir gampingan. 

2. Pengaruh Iklim Suhu 

Sebagai syarat agar terjadinya pengendapan karbonat yang baik maka, 

diperlukan sebuah kondisi lingkungan geografis tertentu. Lingkungan geografis 

yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan organisme merupakan 

lingkungan yang beriklim tropis hingga sub-tropis atau daerah – daerah yang yang 

cukup mendapatkan sinar matahari dengan baik, yang akan memperlancar proses 

fotosintesis dan akan mempunyai kondisi lingkungan yang bertempratur hangat. 

Hal ini mengakibatkan sulitnya dijumpai pengendapan karbonat pada daerah – 

daerah yang memiliki garis lintang diatas 40o kecuali pada daerah yang memiliki  

daerah yang beraliran air hangat. 
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3. Pengaruh Kedalaman 

Pengendapan karbonat memerlukan penguapan yang kelewat jenuh dari air 

laut di daerah yang mempunyai kandungan unsur CaCO3, dimana pada keadaan 

yang demikian ini hanya dijumpai pada lingkungan laut yang dangkal. Apabila pada 

lingkungan laut yang dalam maka akan menyebabkan sebagian tekanan CO2  akan 

sangat tinggi, dimana pada keadaan yang demikian menyebabkan unsur CaCO3 

akan terlarut kembali.  

4. Faktor Mekanik 

Beberapa faktor mekanik yang mempengaruhi kecepatan pengendapan 

karbonat antara lain adalah adanya aliran laut yang bertekanan tinggi menuju ke 

daerah yang bertekanan rendah, adanya pencampuran air dengan  kandungan  

CaCO3    yang berkadar tinggi, penguraian oleh bakteri, proses pembuatan 

organik pada larutan, serta adanya kenaikan pH air laut sehingga pada kondisi 

yang demikian dapat menyebabkan penambahan konsentrasi karbonat. 

5. Pengaruh Perubahan Muka Air Laut  

Kebanyakan reef tumbuh di air dangkal dan kedalamannya terkontrol 

dengan baik. Dua hal ini rentan terhadap pergantian muka air laut, yang bisa 

disebabkan oleh eustasi dan proses tektonisme, dan rasio penurunan cekungan. 

Kenaikan muka air laut identik dengan pertumbuhan reef, namun jika kenaikan 

muka air laut lebih cepat dari pertumbuhan reef, maka reef tersebut akan berhenti 

tumbuh (give up reef). Kenaikan muka air laut juga mempengaruhi suplai nutrisi 

pada reef tersebut. Namun jika kondisi muka air laut turun maka karbonat akan 

berpindah atau akan mati karena tersingkap, dan memungkinkan terjadinya proses 

diagenesis.
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Model lingkungan karbonat yang ideal menurut (Pomar, 1995) terdapat 4 

lingkungan pengendapan karbonat seperti pada Gambar 11 dibawah ini. 

 
Gambar 11 Model lingkungan pengendapan karbonat (Polmar, 1995). 
 

 Berdasarkan pemodelan Polmar tersebut ada 4 lingkungan pengendapan 

karbonat yaitu : 

1. Back Reef Lagoon 

Lagoon adalah suatu tempat yang dibatasi oleh pembatas, area dengan 

energi yang endah dibelakang reef crest / reef core. Tidak semua reef memiliki 

lagoon, untuk jika reef rim tidak berkelanjutan, sirkulasi lebih terbuka akan hadir 

dan back reef akan mempunyai aspek dari sebuah open shelf atau bay. 

Dibeberapa sistem patch reef mungkin dipisahkan oleh fasies inter-reef dari 

karakter yang lebih ke open marine, dari pembatasnya, endapan lagoonal. Lagoonal 

memiliki variasi ukuran, secara relatif dari kecil berkembang didalam atol hingga 

besar zona di belakang barier reef  utama. Dicirikan oleh endapan mudstone dan 
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wackestone dengan lapisan yang  horisontal  dan  dibatasi  dengan    erosional  pada 

permukaannya, mengandung fosil berupa moluska, miliolid, ostracoda, stromatolit 

dan mangrove serta sering juga terdapat sea grass bagian ini sering disebut inner 

back reef lagoon. Sementara pada bagian outer back reef lagoon  dicirikan dengan 

endapan skeletal grainstone dan packstone dengan dominasi koral, fosil yang 

sering dijumpai berupa koral, moluska, foraminifera, alga merah, rhodolite, 

echinodermata, cacing, dan halimeda, dan terdapat juga pellet. 

2. Reef Core 

Reef core merupakan endapan yang tertinggi (puncak reef) hampir 

tersingkap ke permukaan dan merupakan diperlakukan pada aktivitas gelombang. 

Hasil morfologi reef  dan  komposisinya  bergantung  pada  rezim  energi  yang  

berkembang. Pada energi yang tinggi dominasi encrusting organism khususnya 

low encrusting growths of coralline algae. Pada energi yang rendah sering 

ditemukan hydrozoan atau robust coral. Dicirikan oleh endapan kerangka koral 

(boundstone) dengan skeletal grainstone dan packstone, endapan berbentuk 

sigmnoidal, fosil yang sering dijumpai koral, alga merah, foraminifera, bryozoa, 

cacing, moluska. 

3. Fore Reef / Fore Reef - slope 

Merupakan morfologi yang berkembang dari reef core, membentuk lereng 

kira- kira 5 – 100 dan 10 – 300. Dicirikan dengan endapan skeletal kasar seperti 

packstone dan  wackestone,  terkadang  juga didominasi  oleh endapan  gravitasi  

dan  sedimen pelagik. Kehadiran fosil seringkali berupa pecahan koral, moluska, 

rhodolit, alga merah, biostrome, halimeda dan, foram plankton. 
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4. Off Reef / Open Shelf 

Morfologi hampir datar seperti halnya back reef lagoon, endapan yang 

sering dijumpai adalah endapan halus seperti packstone dan wackestone, dan 

endapan kasar seperti packstone dan grainstone. Endapan horisontal dan sedikit 

sekali dijumpai bioturbasi, fosil  yang sering dijumpai adalah foram plankton, 

oyster laut dalam, echinodermata, pectinid, rhodolit, pecahan alga merah, dan 

koral. 

 
3.1.2 Klasifikasi Karbonat 

Batuan karbonat menurut (Dunham, 1962) diklasifikasikan berdasarkan 

kuantitas butiran dan juga kuantitas lumpur didalam batuan tersebut, yang dibagi 

menjadi 6 jenis seperti pada Gambar 12.  

 
Gambar 12 Klasifikasi batuan karbonat menurut (Dunham, 1962). 

Klasifikasi ini menyatakan bahwa batuan karbonat yang lebih dominan terisi oleh 

lumpur dibagi menjadi mudstone  yang memiliki kadar butir kurang dari 10 % dan 

wackstone yang memiliki kadar butir lebih dari 10%. Untuk yang lebih didominasi.
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oleh butiran ialah packstone dan grainstone yang memiliki kadar lumpur rendah 

Kemudian klasifikasi tersebut dikembangkan oleh (Embry dan Klovan, 

1971), yang mengatakan bahwa klasifikasi dibagi menjadi 11 jenis berdasarkan 

komponen pengikatnya seperti pada Gambar 13. 

 
Gambar 13 Klasifikasi karbonat (Klovan, 1971). 

Menurut klasifikasi ini jenis batuan karbonat juga dapat dibedakan berdasarkan 

tekstur pengendapan. Dimana terdapat tambahan jenis batuan karbonat yaitu 

floatstone, rudstone, baffle stone, bindstone, dan frame stone. 

 
3.1.3 Komponen Penyusun Batuan Sedimen Karbonat 

Komponen penyusun batuan karbonat menurut (Tucker, 1990) dapat 

dibedakan menjadi 4 jenis yaitu : non-skeletal grain, skeletal grain, matriks, dan 

semen. 

1. Non Skeletal grain : 

 Ooid dan Pisoid 

Ooid adalah butiran karbonat yang berbentuk bulat atau elips yang punya 

satu atau lebih struktur lamina yang konsentris dan mengelilingi inti. Inti penyusun 

biasanya partikel karbonat atau butiran kuarsa (Tucker, 1990). Ooid memiliki 

ukuran butir <2 mm dan apabila memiliki ukuran >2 mm maka disebut pisoid. 

 Peloid 

Peloid adalah butiran karbonat yang berbentuk bulat, elipsoid atau 
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meruncing yang tersusun oleh mikrit dan tanpa struktur internal. Ukuran peloid  

antara 0,1-0,5 mm. Kebanyakan peloid ini berasal dari kotoran (faecal origin) 

sehingga disebut pellet (Tucker, 1990). 

 Agregat dan Intraklas 

Agregat merupakan kumpulan dari beberapa macam butiran karbonat yang 

tersemenkan bersama-sama oleh semen mikrokristalin atau tergabung akibat 

material organik. Sedangkan intraklas adalah fragmen dari sedimen yang sudah 

terlitifikasi atau setengah terlitifikasi yang terjadi akibat pelepasan air lumpur pada 

daerah pasang surut atau tidal flat. 

2. Skeletal Grain 

Skeletal grain adalah butiran cangkang penyusun batuan karbonat yang 

terdiri dari seluruh mikrofosil, butiran fosil, maupun pecahan dari fosil-fosil  

makro. Cangkang ini merupakan allochem yang paling umum dijumpai dalam 

batugamping (Sam Boggs, 1987). Komponen cangkang pada batugamping juga 

merupakan penunjuk pada distribusi invertebrata penghasil karbonat sepanjang 

waktu geologi. 

3. Lumpur Karbonat atau Mikrit 

Mikrit merupakan matriks yang biasanya berwarna gelap. Pada  

batugamping hadir sebagai butir yang sangat halus. Mikrit memiliki ukuran butir 

kurang dari 4 mikrometer. Pada studi mikroskop elektron menunjukkan bahwa 

mikrit tidak homogen dan menunjukkan adanya ukuran kasar sampai halus dengan 

batas antara kristal yang berbentuk planar, melengkung, bergerigi ataupun tidak 

teratur.  

4. Semen 

Semen terdiri dari material halus yang menjadi pengikat antar butiran dan 
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Mengisi rongga pori yang diendapkan setelah fragmen dan matriks. Semen dapat 

berupa kalsit, silika, oksida besi ataupun sulfat seperti pada Gambar 14. 

 
Gambar 14. Komposisi penyusun batu karbonat  (Pettijohn, 1957) 

 

3.2 Konsep Dasar Wireline Logging 

Loging berasal dari kata log yang merupakan gambaran terhadap kedalaman 

dari suatu perangkat kurva yang mewakili parameter-parameter yang diukur secara 

terus menerus didalam sumur. Pada umumnya parameter yang biasa diukur ialah 

sifat kelistrikan, tahanan jenis batuan, kandungan radioaktif,  dan porositas dari 

suatu batuan. Perekaman data dilakukan dengan cara menurunkan suatu sonde 

kedalam sumur pemboran. 

Logging digunakan untuk mengetahui keberadaan reservoar, kandungan 

fluida pada masing-masing kedalaman, penyebaran reservoar baik secara vertikal 

maupun lateral, yang berguna sebagai perhitungan kandungan hidrokarbon. Log 

juga dapat digunakan untuk melakukan korelasi antar zoan-zona yang prospek, 

acuan untuk pembuatan peta struktur waktu dan kedalaman, serta dapat untuk 

menentukan karakteristik fisik batuan. Logging sendiri terbagi menjadi beberapa 

jenis yaitu :
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 Openhole Logging 

Logging yang dilakukan pada saat sumur/lubang bor belum dipasangkan 

casing. Log yang run pada openhole logging seperti : Log Gamma Ray, Log 

Densitas, Log Porositas, dan Log Sonic. 

 Casedhole Logging 

Logging yang dilakukan pada sumur/lubang bor yang sudah dilakukan 

pemasangan casing. Log yang di run pada casedhole seperti : log GR, CBL (Cement  

Bond  Log),  PNL  (Pulsed  Neutron  Log)  dan  PL  (Production Logging). 

 Menurut (Ridel, 1996) Tiap sumur akan mempunyai data log  yang berbeda 

sesuai dengan keinginan interpreter, karena masing-masing log tersebut memiliki 

fungsi dan juga tujuan yang berbeda yang dijabarkan menjadi beberapa jenis, 

sebagai berikut : 

 
3.2.1 Log Gamma Ray 

Log gamma ray  merupakan log yang mengukur pancaran radiasi dari sinar 

gamma yang dipantulkan oleh unsur-unsur radioaktif pada lapisan-lapisan batuan 

yang dijangkau oleh log. Unsur-unsur radioaktif pada batuan tersebut pada 

umumnnya ialah potassium, thorium, dan radium. Unsur  yang memiliki  nomor 

atom>83 ini memiliki inti atom (proton dan neutron) yang tidak stabil. Unsur atom 

tersebut  apabila  ingin  stabil maka  inti atom tersebut  harus memancarkan  sinar 

radioaktif tersebut agar mengurangi kelebihan proton atau neutron dan 

menangkap elektron dari luar sehingga atom menjadi stabil. Sifat atom potassium, 

thorium, dan radium tersebut dimanfaatkan oleh log gamma ray dengan 

menangkap sinar radioaktif yang di pancarkan oleh tiap - tiap lapisan batuan. 

Log gamma ray dapat membedakan litologi sepanjang lapisan yang dilalui 
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oleh tubuh log karena kandungan sinar radioaktif pada lapisan batuan. lapisan 

shale mempunyai sinar radioaktif yang lebih banyak dari pada lapisan batupasir. 

Menurut (Wong, 2009) pada Gambar 15 menggambarkan bahwa pembacaan log 

gamma ray dengan nilai yang kecil menunjukkan batupasir dan apabila log 

gamma ray dengan nilai besar menunjukkan shale. 

 
Gambar 15 Respon log Gamma Ray terhadap lapisan batuan (modifikasi dari 

Wong dkk, 2009). 
 

Cara kerja dari log gamma ray yaitu dengan menurunkan log gamma ray 

ke dalam lubang bor dengan interval tertentu (biasanya 0,5 feet) dan menerima 

sinar radioaktif  yang  dipancarkan  oleh  setiap  batuan  yang  dilewati  tubuh  

log.   Log gamma  ray  ini  dapat  dilakukan  pengukuran  setelah  cementing  

karena  sinar radioaktif yang dapat menembus semen. 

 

3.2.2 Log Resistivitas 

Jenis log ini mengukur ketahanan jenis dari batuan pada lapisan-lapisan 

tanah yang dilalui oleh badan log disekitaran lubang sumur. Log resistivitas dibagi 

menjadi 2 jenis yakni: Lateralog yang terdiri dari Laterolog Deep (LLD), Laterolog 

Shallow (LLS), dan Micro Spherically Focused Log (MSFL). Induction yang terdiri 
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Induction laterolog Deep (ILD), Induction Laterolog Medium (ILM), dan 

Spherically Focused Log (MSFL). Perbedaan dari kedua log ini yaitu pada 

induction log dengan lumpur pemboran berupa fresh water mud dan mengukur 

konduktivitas satu lapisan batuan. Konduktivitas adalah kemampuan suatu bahan 

untuk menghantarkan arus listrik. Sementara  itu, lateralog  dengan  lumpur  

pemboran  berupa  salt water  mud  dan mengukur resistivitas suatu lapisan batuan. 

Berdasarkan daya penetrasi atau infiltrasi maka dapat dibagi menjadi 3 zona yaitu 

sebagai berikut: 

 Flushed Zone : Zona paling dekat dengan lubang bor dan masih terpengaruh oleh 

lumpur pemboran. contoh: MSFL, SFL. 

 Transition Zone   :   Zona    transisi    antara    zona    filtrate    (lumpur pemboran) 

dengan zona flushed. contoh: ILM, LLS. 

 Uninvaded Zone  : Zona yang tidak terpengaruh zona filtrate (lumpur 

pemboran) sehingga pada umumnya pada zona ini merupakan zona yang 

diinterpretasi. contoh: ILD dan LLD. 

Log resistivitas dapat untuk interpretasi fluida dimana air mempunyai 

resistivitas  terbesar yang kemudian  diikuti oleh minyak  dan gas. Maka dengan 

defleksi  yang  terbesar  dapat  diinterpretasi   sebagai  air,  defleksi  lebih  kecil 

merupakan minyak dan yang terkecil merupakan gas. 

Perbedaan defleksi log resistivitas seperti pada Gambar 16 di bawah dapat 

diinterpretasikan dengan syarat sebagai berikut: 

-     ILD < ILS <MSFL (RMF=water base mud, RW=oiI) 

Zona ILD tidak terpengaruh oleh zona filtrate (lumpur pemboran). Zona 

ILD mempunyai kandungan minyak dalam formasi batuan (RW) sehingga   akan
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mendapatkan    resistivitas   yang   rendah.   Zona   ILS   sudah terpengaruh oleh 

lumpur pemboran (RMF) maka minyak dan air bercampur sehingga mempunyai 

resistivitas yang medium. Sementara itu pada zona MSFL hampir didominasi oleh 

air sehingga akan mendapatkan respon resistivitas yang tinggi. 

 
Gambar 16 Respon log resistivitas terhadap fluida (Varhaug, 2016) 

-     ILD > ILS >MSFL (RMF= oil base mud, RW=oil) 

Zona ILD tidak terpengaruh  oleh zone filtrate (RMF). Zona ILD masih   

dipengaruhi   oleh   fluida   formasi   (RW)   sehingga   mempunyai resistivitas   

yang  lebih  tinggi  dari  pada  zona  lain.   Zona  ILS  sudah terpengaruh oleh 

lumpur pemboran sehingga tercampur dengan kandungan minyak lebih dengan 

tambahan sedikit dari lumpur pemboran (RMF) sehingga mempunyai resistivitas 

yang lebih rendah dari ILD. Sementara itu pada zona MSFL mempunyai fluida 

formasi (RW) minyak dengan tambahan lumpur pemboran  (RMF) yang juga  itu 
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minyak lebih banyak dari pada ILS sehingga mempunyai resistivitas terendah. 

Maka untuk Gambar 16 di atas terjadi apabila lumpur pemboran (RMF) yaitu 

minyak. Akan tetapi pembacaan resistivitas bahkan neutron dan densitas 

merupakan pembacaan  relatif,  maka  untuk  menghindarkan  miss  interpretation  

ketiga  log tersebut di kombinasikan. Ketiga log terebut dapat saling memperkuat 

interpretasi fluida. Apabila terdapat cross over antara log neutron dan log densitas 

yang kemudian  diperkuat  oleh  defleksi  log  resistivitas  maka  dapat  

menginterpretasi untuk fluida yang semakin valid. 

 
3.2.3 Log Caliper 

Log caliper merupakan log sederhana yang memanfaatkan perbedaan 

diameter pada lubang bor. Diamater pada lubang bor akan berbeda-beda  

karena pengaruh oleh mata bor saat melakukan pengeboran. Saat melakukan 

pengeboran, mata bor akan melewati komposisi batuan yang berbeda-beda. 

Apabila mata bor bertemu shale maka shale akan tergerus dan akan 

memperbesar diameter lubang bor. Apabila mata bor bertemu batupasir, maka 

batupasir akan tergerus sehingga lumpur pemboran akan masuk ke dalam 

formasi dan akan keluar kembali. Ketika lumpur pemboran keluar, lumpur 

pemboran dalam bentuk cair akan keluar dengan sendirinya,  namun lumpur  

dalam berbentuk  padat akan tertahan sampai di luar lapisan batuan dan 

membentuk mud cake yang memperkecil diameter dari lubang bor. Log caliper 

memanfaatkan peristiwa tersebut untuk memprediksi batuan permeable 

(batupasir)atau impermeable (shale). Cara kerja dari log caliper yaitu dengan 

memberikan roda yang berpasangan (kiri dan kanan) diujung mata bor dan 

menjalankanya disepanjang lubang bor. Roda tersebut akan menyempit apabila 
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bertemu mud cake dan melebar apabila bertemu lapisan yang impermeable. 

Gambar 17 di bawah ini dapat dilihat bagaimana fungsi dari log caliper untuk 

interpretasi litologi. 

 
Gambar 17 Respon log caliper terhadap lapisan batuan (modifikasi dari 

Gunderson, 2008). 

 

 

3.2.4 Log Densitas 

Log densitas merupakan log yang menghitung bulk density dari sepanjang 

lapisan yang dilewati oleh tubuh log. Bulk density adalah densitas dari keseluruhan 

batuan seperti matriks,  mineral  dan fluida pengisi  rongga  batuan.  Log densitas 

mempunyai transmitter dan receiver pada tubuh dari log densitas. Prinsip kerja dari 

log  densitas  yaitu  dengan  cara  memasukkan  tubuh  log  ke  dalam  lubang  bor 

kemudian transmitter memancarkan sinar gamma yang membawa foton ke dalam 

lapisan  batuan.  Foton tersebut akan berbenturan  dengan elektron  yang terdapat 

dalam tubuh batuan. Semakin banyak benturan dalam tubuh batuan maka akan 

mengurangi  energi  dari  gamma  ray  yang  menandakan  bahwa  semakin  besar 
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densitas suatu batuan. Sementara itu foton yang mengalami sedikit benturan akan 

memiliki energi banyak yang menandakan bahwa batuan tersebut mempunyai 

densitas yang kecil. Sinar gamma ray akan diterima receiver dalam bentuk energi 

foton yang kemudian ditampilkan dalam pembacaan log. Seperti pada Gambar 18 

di bawah ini  pembacaan yang rendah pada kolom log densitas menandakan 

densitas yang rendah, sementara pembacaan yang tinggi menandakan densitas yang 

tinggi. 

 
Gambar 18 Respon log densitas terhadap lapisan batuan (modifikasi dari Wong 

dkk, 2009). 
 

3.2.5 Log Neutron 

Log neutron dapat menentukan porositas sebuah lapisan batuan. Tetapi pada 

dasarnya, log neutron sebenarnya tidak mengukur porositas langsung dari lapisan 

batuan tetapi mengukur kandungan hidrogen pada lapisan batuan yang dilalui oleh 

log. Semakin banyak kandungan hidrogen maka semakin besar porositas batuan 

tersebut, karena adanya hidrogen menandakan  porositas  karena apabila terdapat 



41 
 

hidrogen maka akan ada porositas sebagai mediumnya.  

 Prinsip kerja dari log neutron yaitu mentransmisikan partikel neutron 

yang tinggi ke lapisan batuan. Sifat partikel neutron apabila bertemu dengan atom 

hidrogen maka akan bertubrukan sehingga akan melemahkan energi dari partikel 

neutron. Partikel neutron tersebut akan diterima receiver dan diukur dalam 

bentuk energi. Apabila energi tersebut rendah, menandakan bahwa adanya 

kandungan hidrogen seperti (hidrokarbon, air, gas) karena hidrogen dapat 

melemahkan partikel neutron tersebut. Apabila energi tersebut tinggi maka 

kandungan hidrogen pada lapisan  batuan  tersebut  sedikit  karena  neutron  hanya  

sedikit  yang  bertubrukan dengan hidrogen. Konsep tersebut dapat di terapkan 

dalam porositas dimana dengan kandungan hidrogen yang besar maka porositas 

dari batuan tersebut juga besar. 

 
Gambar 19 Respon log densitas dan neutron terhadap lapisan batuan (modifikasi 

dari Varhaug, 2016).
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Log ini tidak dapat menetukan litologi dan kandungan hidrokarbon 

apabila hanya berdiri sendiri. Log neutron dibantu dengan log densitas dapat 

menentukan kandungan litologi dan kandungan hidrokarbon seperti Gambar 

19 di atas. Cross over antara log densitas dan log neutron dapat menentukan 

kandungan tersebut  apakah  gas,  minyak  atau  air.  Cross  over  yang  dimaksud  

adalah  nilai densitas yang kecil dan nilai neutron yang besar.  Apabila cross 

over space besar maka dapat diinterpretasikan sebagai gas. Apabila cross over 

space medium maka dapat diinterpretasikan  sebagai minyak dan apabila cross 

over space yang kecil dapat diinterpretasikan sebagai air. 

 
3.2.6 Log Spontaneus Potensial 

Log spontaneous potensial (SP) merupakan log yang mengukur beda 

potensial antara permukaan dengan lapisan batuan yang akan dilewati oleh log 

SP. Log SP dapat membedakan zona impermeable dengan zona permeable. Log 

ini juga dapat membedakan tingkat salinitas untuk suatu lapisan batuan, 

Gambar  20 di bawah ini  terlihat respon dari log SP apabila bertemu  

dengan  lapisan  impermeable  (shale)  tidak  adanya  defleksi.  Berbeda dengan 

lapisan impermeable,  lapisan  permeable  (sand) menggambarkan  respon 

berupa defleksi. Defleksi ini terjadi karena adanya perbedaan beda potensial 

antara permukaan  (shale)  dengan  lapisan  batuan  yang  dilewati  log  dimana  

saat  itu melewati sand. Defleksi tidak terjadi pada lapisan shale karena 

permukaan log tersebut juga shale. Defleksi tersebut tidak terjadi karena 

sesama shale sehingga tidak ada perbedaan potensial. Log SP juga dapat 

mengetahui perbedaan salinitas antara fluida pemboran dan fluida formasi. Gambar 

20 menunjukkan RW (resistivitas formasi) lebih kecil dari pada RMF  
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(resistivitas lumpur pemboran) akan menimbulkan defleksi ke kanan. Apabila 

resistivitas formasi lebih besar dari pada resistivitas lumpur pemboran maka 

akan menimbulkan defleksi ke kiri. Hal tersebut terjadi apabila resisitivitas 

lumpur pemboran merupakan salt water dan resisitivitas dari formasi 

merupakan fresh water. Apabila lumpur pemboran merupakan salt water dan 

pada formasi terdapat salt water, maka akan mendapatkan defleksi yang 

berkebalikan. 

 
Gambar 20 Respon Log SP terhadap lapisan batuan (modifikasi dari Varhaug, 

2016). 
 

3.2.7 Log Sonic 

Log sonic merupakan log yang menghitung kecepatan suatu lapisan dengan 

memanfaatkan travel time. Prinsip kerja dari log sonic hampir sama seperti seismik 

yaitu dengan memancarkan gelombang menggunakan transmitter hingga  diterima 
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oleh receiver. Perbedaan prinsip kerja antara log sonic dan seismik yaitu apabila 

seismik dilakukan di atas permukaan tetapi pada log sonic dilakukan di lubang bor. 

Transmitter pada tubuh log akan memancarkan gelombang dan receiver pada log 

sonic akan menerima  gelombang  dan menghitung  waktu penjalaran  gelombang 

untuk setiap lapisan pada interval tertentu. Semakin rendah interval waktu yang 

didapat maka kecepatan batuan tersebut rendah. Semakin cepat interval waktu yang 

diperoleh maka kecepatan pada batuan semakin cepat pula. Maka pada log sonic 

dengan memanfaatkan kecepatan batuan dari nilai interval waktu dapat menetukan 

porositas dan mengidentifikasi kompaksi suatu batuan. Apabila interval waktu yang 

diperoleh cepat, maka dapat diinterpretasikan sebagai batuan dengan porositas kecil 

dan batuan dengan kompaksi yang tinggi (tight). Apabila kecepatannya  rendah, 

maka dapat diinterpretasikan sebagai batuan yang porositas besar dengan tingkat 

kompaksi rendah. Tetapi untuk memastikan interpretasi tersebut tetap harus 

diintergretasikan oleh log yang lain. 

 
3.3 Konsep Dasar Seismik Refleksi 

Metode seismik merupakan salah satu penerapan ilmu fisika berdasarkan 

pengukuran respon gelombang elastik yang ditransfer ke dalam lapisan bumi dan 

kemudian akan terefleksikan sepanjang perbedaan lapisan sehingga dapat dikehaui 

batas-batas lapisan dibawah permukaan bumi. Menurut (Cordsen, 2000) seismik 

refleksi yang terbentuk akibat adanya perbedaan properti akustik dari dua bidang. 

Sumber gelombang (energi) yang digunakan pada umumnya ialah dinamit jika di 

darat atau air gun jika di laut, yang kemudian akan ditembakan sehingga akan 

menghasilkan getaran. Respon yang tertangkap di lapisan tanah akan diukur 

menggunakan geophone. Data yang terekam oleh receiver ini adalah waktu tempuh 
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(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. 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. Dimana hal-hal yang 

menjadi dasar terhadap pemantulan ataupun pembiasan gelombang ialah : 

 Asas Fermat 

Menurut Pierre de Fermat (1601-1665) menyatakan bahwa gelombang akan 

menajalar dari satu titik ke titik yang lainnya dengan memilih lintasan tersingkat 

dalam waktu penjalarannya. 

 Prinsip Huygens 

Huygens menyatakan stiap gelombang melewati titik-titik gelombang baru 

makan akan membentuk sumber gelombang baru. Dengan kata lain prisnip ini 

menyatakan bahwa setiap muka gelombag baru tersebut akan dianggap 

memproduksi wavelet atau gelombang baru yang memiliki panjang gelombang 

sama dengan panjang gelombang sebelumnya. 

 Hukum Snellius 

Hukum Snellius menyatakan bahwa jika suatu gelombang merambat pada 

dua atau lebih medium yang memiliki indeks bias (n) yang berbeda, maka 

gelombang akan mengalami 3 bagian  yaitu, dipantulkan kembali, diteruskan dan 

dibiaskan melalui sebuah reflektor. Besar sudut datang, sinar pantul dan yang akan 
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ditransmisikan mengikuti persamaan berikut : 

P = 

𝑆𝑖𝑛𝜃1

𝑉𝑝1
 = 

𝑆𝑖𝑛𝜃′
1

𝑉𝑝1
 = 

𝑆𝑖𝑛𝜃2

𝑉𝑝2
 = 

𝑆𝑖𝑛𝛿1

𝑉𝑠1
 = 

𝑆𝑖𝑛𝛿2

𝑉𝑠2
               (1) 

Dimana :  

P : Parameter Gelombang 

Vp1 : Kecepatan gelombang P pada medium 1 ; θ1 = Sudut datang gelombang P 

Vp2 : Kecepatan gelombang P pada medium 2 ; θ2 = Sudut datang gelombang P  

Vs1 : Kecepatan gelombang S pada medium 1 ; δ1 = Sudut datang gelombang S 

Vs2 : Kecepatan gelombang S pada medium 2 ; δ2 = Sudut datang gelombang S 

θ’1 : Sudut Pantul Gelombang P 

 
Gambar 21 Penjalaran gelombang melalui batas dua medium menurut hukum 

Snellius  (Shearer, 2009) 

 

3.3.1 Impedansi Akustik 

Impedansi akustik merupakan kemampuan suatu batuan untuk melewatkan 

gelombang seismik yang melaluinya. Impedansi akustik (AI) didefinisikan dalam 

persamaan matematis:
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AI= V x ρ                                                  (2) 

Dimana :  

AI : Impedansi Akustik (Kg/m2.s) 

V : Kecepatan (m/s2)     

ρ : Densitas (Kg/m3) 

Semakin keras suatu batuan maka Impedansi akustiknya semakin besar 

pula, sebagai contoh batupasir yang sangat kompak memiliki impedansi akustik 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan batu lempung. Hal ini dikarenakan Nilai AI 

sangat dipengaruhi oleh parameter kecepatan dibandingkan oleh parameter densitas 

nya. Nilai kecepatan tersebut sangat tergantung oleh porositas dan juga fluida 

pengisi batuannya. Dalam hal ini perubahan nilai AI dapat digunakan sebagi 

indikator awal terhadap perubahan litologi, porositas, dan kandungan fluida. 

 
3.3.2 Koefisien Refleksi 

Menurut (Simm, 2014) menjelaskan bahwa Koefisien refleksi adalah suatu 

nilai yang mempresentasikan bidang batas antara dua medium yang memiliki 

impedansi akustik yang berbeda. 

 

Gambar 22 Nilai menggambarkan perbedaan litologi dan AI (modfikasi Anstey, 

1982 oleh Simm & Bacon, 2014)
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Untuk gelombang yang mengenai batas lapisan pada normal impedans, 

koefisien refleksinya dapat ditulis : 

𝑅 = 
𝐴𝐼2− 𝐴𝐼1

𝐴𝐼2 − 𝐴𝐼1
      (3) 

 

3.3.3 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 :  

 
Gambar 23 Polaritas normal dan polaritas reverse (Abdullah, 2007) 

 

3.3.4 Wavelet 

Wavelet merupakan gelombang mini atau ’pulsa’ yang memiliki komponen 

amplitude, panjang gelombang, frekuensi dan fasa. Dapat juga diartikan wavelet 
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adalah gelombang yang merepresentasikan satu reflektor yang terekam oleh satu 

geofon. Berdasarkan  fasanya,  wavelet terbagi menjadi empat jenis, yaitu wavelet 

fase nol (zero phase), fasa minimum, fasa maksimum, dan mixed phase (Sukmono, 

1999). Zero phase wavelet disebut sebagai wavelet simetris. Dimana energi terpusat 

pada wavelet ini berada pada titik referensi sama dengan nol. Wavelet fasa minimum 

merupakan wavelet yang dimana  titik  referensi  hampir  mendekati  titik  nol  dan  

tidak. Ricker wavelet adalah suatu tipe zero phase wavelet untuk rekonstruksi pulsa 

seismik di mana di dalamnya terkandung informasi-informasi perpindahan partikel, 

kecepatan, dan percepatannya. Wavelet ini dibuat simetri (zero phase) dan dapat 

dibuat hanya dengan menggunakan parameter f. 

 
 Wavelet  

 
 

Gambar 24  Jenis Wavelet: 1. Zero phase, 2. Fasa Minimum, 3. Fasa Maksimum, 4. Mixed 

Phase (Abdullah, 2007)
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3.3.5 Resolusi Vertikal Seismik 

Resolusi seismik adalah kemampuan gelombang seismik untuk 

memisahkan dua reflektor yang berdekatan. Ketebalan minimal yang masih dapat 

dibedakan disebut dengan ketebalan tuning (tuning tickness). Besarnya ketebalan 

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

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 

diatas 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 analisa window pada analisa 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 di seismik. Sedangkan pada analisa atribut kita 

bisa menggunakan analisa window antar horizon. 

 
3.3.6 Sintetik Seismogram 

Menurut (Sismanto, 1999) sintetik seismogram merupakan trace seismik 

yang diperoleh dari hasil konvolusi antara wavelet dengan koefisie refleksi yang 

ditambahkan dengan noise. Sintetik Seismogram ini dibuat dengan korelasi antara 

data sumur terhadap penampang seismik agar diperoleh data yang lengkap dan juga 

akurat. Koefisien refleksi diperoleh dari perhitungan data impedansi akustik yang 

diperoleh dari data log densitas dan juga data log sonic.
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Secara matematis perhitungan dari sebuah trace seismik ialah : 

S(t) = W(t) * R(t) + N(t)                                                     (3) 

Dimana : 

S(t) : Trace Seismik W(t) : Wavelet Seismik  

R(t) : Koefisien Refleksi N(t) : Noise 

 
Gambar 25 Seismogram sintetik (Sukmono, 1999) 

 
3.4 Konsep Dasar Gelombang Vp dan Vs 

Gelombang seismik ada yang merambat melalui permukaan bumi yang 

disebut surface wave dan ada juga yang merambat melalui interior bumi disebut 

sebagai body wave. Gelombang badan adalah gelombang  yang menjalar dalam 

media elastik dan arah perambatannya keseluruh bagian di dalam bumi. 

Berdasarkan gerak partikel pada media dan arah penjalarannya, body wave 

dibedakan menjadi gelombang P dan gelombang S. 

Gelombang  P  disebut  dengan  gelombang  kompresi/gelombang  

longitudinal dimana arah gerak partikel searah dengan arah rambat gelombang. 

Gelombang ini memiliki kecepatan rambat paling besar dibandingkan dengan 

gelombang seismik yang lain dan dapat merambat melalui medium padat, cair dan 
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gas. Persamaan dari kecepatan gelombang P adalah sebagai berikut: 

Vp = √
𝜆+2𝜇

𝜌
atau         Vp = √

𝐾+4/3𝜇

𝜌
                              (4) 

Dimana :  

λ: Konstanta Lame  

𝜇: Modulus Geser  

𝜌: Densitas  

k: Bulk Modulus 

 (Hamada,2004) mengembangkan hubungan antara Vp terhadap densitas (ρ) 

dan juga konstanta elastik yang dapat dituliskan sebagai berikut : 

          Vp = [( k + 4/3𝜇 ) / ρ ]0.5 

= [( E/ρ (1 -  σ )) / (( 1 - 2σ) (1 + σ)) ]0.5 

= [(λ + 2𝜇)/ρ]0.5                                                                                   (5) 

Dimana : 

Vp : Gelombang P  

E : Modulus Young  

σ : Poisson Ratio  

λ : Konstanta lame  

𝜇: Modulus Geser  

𝜌: Densitas  

Gelombang S disebut juga gelombang shear/gelombang transversal dimana 

arah gerak  partikel  tegak  lurus  dengan  arah  rambat  gelombang.  Gelombang  

ini memiliki cepat rambat yang lebih lambat bila dibandingkan dengan gelombang  
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P dan hanya dapat merambat pada medium padat saja. Persamaan dari kecepatan 

Gelombang S adalah sebagai berikut :  

                                              Vs =√
μ

𝜌
           (6) 

Dimana :   

𝜇: Modulus Geser    

𝜌: Densitas 

(Hamada,2004) mengembangkan hubungan antara Vs terhadap densitas (ρ) 

dan juga konstanta elastik , dimana Kecepatan Gelombang Vs sama dengan besar 

dari (𝜇/ρ)0.5 sehingga dapat diturunkan menjadi  

Vs = (𝜇/ρ)0.5                                                                     (7) 

     = [(E/ρ)(1/2(1 + σ)] 0.5                                                 (8) 

Dimana : 

Vs : Gelombang S  

E : Modulus Young  

σ : Poisson Ratio  

𝜇: Modulus Geser  

𝜌: Densitas  

 Kemudian perbandingan antara gelombang Vp dan Vs ialah : 

Vp/Vs = [(λ + 2𝜇)/𝜇]0.5 

 = [( k + 4/3𝜇 ) /𝜇 ]0.5 

 = [(1- σ)/(0.5 – σ)0.5                                                   (9)
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 Pada persamaan diatas nilai dari poisson ratio bervariasi dari 0.0 – 1.0. 

Persamaan diatas menunjukan bahwa nilai dari Vp selalu lebih besar dibandingkan 

Vs. 

 
3.5 Inversi Seismik 

Secara umum inversi seismik didefinisikan sebagai suatu teknik pembuatan 

model bawah permukaan dimana data seismik sebagai input dan data sumur sebagai 

pengontrol (Sukmono, 2000). Model parameter fisika hasil dari inversi seismic 

adalah impedansi (Z), kecepatan gelombang-P (Vp) dan kecepatan gelombang-S 

(Vs), serta densitas. Dari model-model tersebut, dapat dikorelasikan dengan 

parameter fisik suatu reservoir diantaranya adalah saturasi air dan porositas. Dengan 

korelasi tersebut, geofisikawan dapat mengkarakterisasikan   suatu reservoir baik 

secara litologi maupun fluida yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini 

informasi dari data seismik dan juga data sumur ialah informasi yang berkaitan 

dengan nilai impedansi akustik (AI) yang dapat dihubungkan dengan nilai porositas 

batuan.. 

 

Gambar 26 Pembagian metode inversi dari segi data (Russel, 1991) 
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Metode inversi seismik berdasarkan dari segi data terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

Inversi Pre-stack dan Post-stack,  yang dapat dilihat pada Gambar 26. 

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan teknik inversi amplitudo model 

based. Inversi Model Based merupakan inversi yang berdasarkan teori konvolusi 

dimana dikatakan  bahwa trace  seismik  dapat  diperoleh  dengan  mengkonvolusi  

wavelet dengan  koefisien  refleksi  dan  noise  (Mallick,  S.,  1995).  Pada  inversi  

Model Based, reflektivitas didefinisikan sebagai sekuen yang memberikan 

kecocokan yang paling baik pada data seismik. Dengan kata lain, kita mencari 

reflektivitas yang dikonvolusikan dengan wavelet untuk memberikan pendekatan 

yang terbaik dengan tras seismik. Konsep metode inversi ini adalah 

membandingkan model awal geologi yang diperoleh dengan data seismik. Inversi 

Model Based dikembangkan untuk memecahkan masalah yang muncul pada 

metode rekursif diantaranya yaitu pengaruh akumulasi noise, bad amplitude, dan 

band limited seismik data (Sukmono, 1999).  Teknik ini smemiliki keunggulan 

karena Metode ini langsung menginversi model geologinya, model hasil inversi 

sesuai dengan data input (model awal), dan resolusi hasil metode inversi ini lebih 

baik dari  metode inversi lainnya. Namun, terdapat juga kekurangan dari metode ini  

yaitu sangat sensitif terhadap bentuk wavelet dan hasil dari inversi ini berbeda-beda 

disebabkan parameter input yang diatur berbeda setiap user. 

Adapun perumusan inversi model based secara matematis ialah sebagai 

berikut : 

Z    = V * P 

KRi =  
𝐴𝐼𝑖+1− 𝐴𝐼𝐼

𝐴𝐼𝐼 +𝐼 − 𝐴𝐼𝐼
 

ZN = Z1𝑒𝑥𝑝 (∑ 𝐾𝑅𝑛
𝑖=1 i                  (10) 
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Dimana :  

V : Kecepatan     

KR : Koefisien refleksi   

Z : Impedansi akustik    

p : Densitas  

 

 
Gambar 27 Contoh Inversi Seismik secara teori dan penampang seismik (Russel 

2008, Simm & Bacon,2004)
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3.6 Atribut Seismik 

 Atribut merupakan  sebuah turunan dari pengukuran dasar seismik. Semua 

horison dan formasi mampu diatribut bukan independen dari tiap-tiapnya tetapi 

perbedaan sederhana dari presentasi dan pembelajaran jumlah terbatas dari 

informasi dasar. Informasi dasar itu adalah waktu, amplitudo, frekuensi, dan 

atenuasi, yang dapat digunakan sebagai sebuah dasar untuk klasifikasi atribut 

seperti yang terlihat pada Gambar 28 

 
Gambar 28 Klasifikasi Atribut Seimik (Russel,1991) 
 

Secara umum, atribut turunan waktu akan cenderung memberikan 

informasi perihal struktur, sedangkan atribut turunan amplitude lebih cenderung 

memberikan informasi perihal stratigrafi dan reservoar. Peran atribut turunan 

frekuensi sampai saat ini belum betul-betul dipahami, namun terdapat 

keyakinan bahwa atribut ini akan   menyediakan   informasi   tambahan   yang   

berguna   perihal   reservoar   dan stratigrafi.  Atribut  atenuasi  juga  praktis  belum  

dimanfaatkan  saat  ini,  namun dipercaya bahwa atribut ini dimasa datang akan 

berguna untuk lebih memahami informasi mengenai permeabilitas.
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Atribut RMS Amplitude dan atribut absolute amplitude merupakan atribut 

yang menggunakan amplitude, merupakan salah satu atribut dasar dari suatu trace 

seismik. Sekarang ini pemprosesan data seismik bertujuan untuk mendapatkan 

nilai amplitude yang asli sehingga analisis stratigrafi dapat dilakukan. Amplitude 

seismik dapat juga digunakan sebagai DHI (Direct Hydrocarbon Indicator), fasies, 

dan pemetaan sifat- sifat reservoar. Perubahan nilai amplitude secara lateral dapat 

digunakan untuk membedakan satu fasies dengan fasies lainnya. Sebagai contoh, 

lapisan konkordan yang memliki amplitude tinggi, sedangkan hummocky dicirikan 

oleh amplitude yang rendah, dan chaotic memiliki amplitude yang paling rendah 

dibandingkan ketiganya. Lingkungan yang didominasi oleh batupasir juga 

memiliki nilai amplitude yang lebih besar   dibandingkan   batuan   serpih   (shale).   

Sehingga   kita   dapat   memetakan penyebaran batupasir dengan lebih mudah 

dengan menggunakan peta amplitudo. Dalam batuan karbonat nilai amplitude yang 

tinggi dicirikan karbonat yang padat, berbutir kasar atau bahkan berjenis reef, 

sedangkan amplitude rendah mungkin merupakan karbonat yang poros, berbutir 

halus. Secara    umum,    kegunaan    utama    atribut    amplitude   adalah    untuk 

mengidentifikasi parameter-parameter seperti, akumulasi gas dan fluida, gros 

litologi dan porositas, batupasir “channel” dan “deltaic”, jenis-jenis tertentu reef, 

ketidakselarasan, dan perubahan sikuen stratigrafi.  

RMS Amplitude dan Amplitude Absolut rata-rata dihitung dengan 

menggunakan persamaan : 

Amplitude RMS = √
1

𝑁
∑ 𝑎𝑖

2𝑁
𝑖+1    (11) 

Adapun contoh sederhana dari perhitungan RMS Amplitude dan Amplitude Absolut 
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rata-rata adalah seperti Gambar 29 dibawah ini : 

 

Gambar 29 Contoh perhitungan sederhana RMS dan Absolute amplitude 



IV. METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – Mei 2017 di Departemen 

Subsurface PT. Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java dan juga 

gedung L Teknik Geofisika Universitas Lampung.  

 
4.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Adapun alat dan bahan yang digunakan selama penelitian tugas akhir ini 

ialah sebagai berikut : 

1. Data Sumur (Gamma ray, Densitas, Resistivitas, sonic, Caliper, SP,). 

2. Data Eksplorasi Geofisika (Seismik 2D PSTM Pre-Stack & Post Stack.) 

3. Data geologi regional dan stratigrafi daerah penelitian. 

4. Data Sekunder / Laporan internal JOB-PPEJ 

5. Laptop dengan Software pengolahan data geologi dan geofisika. 

 

4.3  Prosedur Penelitian 

4.3.1 Studi Literatur 

Tahapan studi literatur dilakukan untuk mempelajari keadaan geologi 

daerah penelitian berdasarkan referensi yang ada. Pada tahapan ini peneliti juga 

mempelajari Play Types dan Petroleum system daerah penelitian sehingga, dapat 

menentukan fokus penelitian.
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4.3.2 Persiapan dan Pengumpulan Data 

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data seismik 2D 

serta data sumur dan juga termasuk keterangan marker. Lapangan penelitian 

“Hatoru” termasuk kedalam blok Timur Tuban di Cekungan Jawa Timur Utara. 

4.3.2.1 Data Sumur 

Dalam penelitian ini digunakan 1 data sumur acuan yaitu sumur Harris-1, 

yang merupakan sumur terdekat dengan penampang sesimik serta sudah terbukti 

mengandung minyak dan gas. Kemudian, 2 sumur tambahan yaitu sumur KB-1 dan 

JT-1 yang merupakan refrensi untuk proses penetuan horizon. Sumur Harris-1 

merupakan  vertical well yang letaknya paling dekat dengan data seimik kunci, 

sehingga menjadi sumur acuan untuk membuat sumur bayangan yang lain. 

 Adapun rincian data log dari masing-masing sumur terdapat pada Tabel 1 

dibawah ini. 

Tabel 1 Kelengkapan Data Log 

NO LOG Harris-1 JT-1 KB-1 

1 Caliper  ˅ ˅ ˅ 

2 Gamma Ray ˅ ˅ - 

3 Porosity ˅ ˅ ˅ 

4 Density ˅ ˅ ˅ 

5 P-wave ˅ ˅ ˅ 

6 S-Wave ˅ - - 

7 Checkshot ˅ ˅ ˅ 

8 LLD ˅ ˅ ˅ 

9 LLS ˅ - - 

10 MSFL ˅ ˅ ˅ 

11 SP ˅ ˅ ˅ 
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4.3.2.2 Data Seismik 

Data seismik yang digunakan pada penelitian ini merupakan data seismik 

2D PSTM (Post Stack Time Migration) yang berjumlah 6 line data seismik yaitu : 

1. Line seismik 615-30  

2. Line seismik 05-70 

3. Line seismik 271-19 

4. Line seismik 215-30 

5. Line seismik 105-30, dan 

6. Line seismik 255-30 

Masing-masing line seismik tersebut memiliki nilai  sampling rate  sebesar 2 ms 

dan zerophase yang menunjukan bahwa kenaikan nilai impedansi akustik 

diperlihatkan oleh puncak (peak) pada penampang seismik. 

 
Gambar 30 Base Map lokasi sumur dan line seismik pada lapangan “Hatoru” 

 

4.3.2.3 Checkshot 

Data checkshot  digunakan untuk mendapatkan hubungan antara waktu dan 

kedalaman. Data seismik memiliki domain waktu, sedangkan data sumur memiliki 
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domain kedalaman. Integrasi antara sumur dan data seismik diperlukan untuk 

mendapatkan hasil yang powerfull, sehingga dilakukan pengikatan data sumur 

terhadap data seimik dengan mengkonversi data sumur dengan domain kedalaman 

menjadi domain waktu menggunakan checkshot. 

 
4.3.2.4 Data Marker 

Data marker  digunakan untuk memperoleh informasi kedalaman dan juga 

ketebalan lapisan formasi atau lapisan potensi hidrokarbon. Adapun data marker 

berupa informasi kedalaman dari masing-masing batas atas dan batas bawah dari 

setiap formasi pada lapangan “ Hatoru”. Data marker yang digunakan dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2  Data marker yang digunakan pada lapangan “ Hatoru” 

No Nama Formasi 
Marker Kedalaman Sumur 

JT-1 Harris-1 KB-1 

1 Wonocolo FM - 0 -1742 ft - 

2 Ngrayong FM - 1742 - 2054 ft 30 - 112 ft 

3 Tuban FM 187 - 3136 ft 2054 - 6435 ft 112 - 2291 ft 

4 Kujung FM 3136 - 7208 ft 6435 - 6780 ft 2291 - 3543 ft 

5 Ngimbang FM - 6790 - 7580 ft - 

6 Basement FM - 7580 - 7777 ft - 

 

4.3.2.5 Data Dril Stem Test 

DST ( Dril Stem Test )  merupakan hasil welltest  untuk mendapatkan 

informasi mengenai tekanan fluida pada sumur eksplorasi. Fluida dibiarkan 

mengalir untuk beberapa waktu sehingga didapat data laju tekanan fluida pada titik 

tertinggi pada kedalaman tertentu serta kandungan yang tercampur didalam 

hidrokarbon. Dari data yang diperoleh dapat ditentukan kapasitas produktif, 

tekanan, permeabilitas, serta jenis hidrokarbon. Pada penelitian ini DST dilakukan  

pada sumur Harris-1 yang dibagi menjadi 4 interval kedalaman mulai dari Formasi 
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Kujung hingga Basement. Data DST dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3 Data Drill Stem Test Sumur Harris-1  

No DST Depth (ft) Trace View 

1 DST 1 7587 - 7627 DRY 

2 DST 2 7125 - 7175 FLOW GAS 

3 DST 3 6990 - 7019 FLOW GAS & CONDENSATE (9.5 MMSCFD) 

4 DST 4 6805 - 6854  FLOW GAS & CONDENSATE (22.38 MMSCFD) 

 

4.3.2.6 Perangkat Pengolahan Data 

Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan menggunakan beberapa 

perangkat lunak yang berbeda untuk diintegrasikan sehingga menghasilkan data 

yang lebih baik. Beberapa peragkat lunak tersebut ialah sebagai berikut : 

1. CGG Humpson-Russel 10.1 

 Modul e log, digunakan untuk proses loading  data sumur, editing log, 

pembuatan log baru serta crossplot dan well-tie. 

 Modul STRATA, digunakan unutk pembuatan initial model dan proses 

inversi. 

2. Kingdom 2016.1 

Digunakan untuk proses picking horizon, pembuatan peta struktur waktu, 

peta struktur kedalaman, peta atribut RMS, peta atribut absolut, dan 

dekomposisi spektral. 

3. Microsoft Office 2010 

 Word, digunakan untuk penulisan laporan penelitian. 

 Excel, digunakan untuk pengolahan data checkshot. 

4.3.3 Pengolahan Data 

Metode pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai 

dengan rancangan diagram alir berikut :
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Gambar 31 Diagram Alir Penelitian
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4.3.3.1 Evaluasi Data Sumur 

Berdasarkan hasil studi literatur akan diperoleh informasi geologi terkait 

lapangan penelitian. Informasi geologi yang sudah didapat akan menjadi acuan 

untuk proses evaluasi data sumur dan juga data seismik. 

Tahap awal yang dilakukan ialah evaluasi data sumur berdasarkan 

parameter fisis yang terukur oleh log. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi karakteristik batuan dibawah permukaan hingga pada  zona target. 

Interpretasi kualitatif dilakukan dengan integrasi dari beberapa data log untuk 

mendapatakan zonasi formasi serta analisis area prospek hidrokarbon. Dari hasil 

quicklook akan diperoleh letak kedalaman hydrocarbon potential, kemudian 

dilakukan uji sensitifitas sumur terhadap variasi perubahan litologi bawah 

permukaan pada interval kedalaman tertentu melalui analisa crossplot data log. 

Selanjutnya hasil tersebut akan dikomparasi dengan hasil data DST sehingga dapat 

ditetapkan letak formasi dan interval kedalaman  zona target penelitian.   

 
4.3.3.2 Well Seismic Tie 

Well seismic tie  merupakan proses pengikatan data sumur terhadap data 

seismik. Hal ini dilakukan karena kedua data ini berada pada domain kedalaman 

yang berbeda, dimana data seismik menggunakan domain waktu sedangkan data 

sumur menggunakan domain kedalaman. Tujuan dari proses well tie ini agar 

didapat korelasi yang baik dari kedua data sehingga diperoleh posisi yang sesuai 

antara data seismik dan data sumur sehingga dapat dilakukan penarikan 

kemenerusan lapisan pada zona target. 

Untuk memposisikan kedua data yang berbeda domain ini diperlukan data 

time-depth chart yang berupa checkshot. Dalam proses pengikatan ini  diperlukan 
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koefisien refleksi yang berasal dari log sonic dan log density serta sintetik 

seismogram yang berasal dari konvolusi wavelet dan koefisien refleksi. 

Wavelet merupakan parameter yang sangat penting dalam proses well tie 

dan juga inversi. Hal ini dikarenakan wavelet akan mempengaruhi resolusi data 

sumur terhadap data seismik dari awal proses hingga akhir. Terdapat tiga metode 

dalam pembuatan wavelet yaitu metode ekstraksi wavelet ( statistical ), wavelet 

ricker, dan wavelet bandpass. Baik atau tidakanya suatu  wavelet akan dilihat dari 

nilai korelasi well tie. Pada penelitian ini digunakan wavelet rikcer karena dinilai 

yang paling mendekati dengan data seismik yang ada. Kemudian nilai koefisien 

refleksi dan konvolusi yang dikalikan terhadap wavelet akan menghasilkan sintetik 

seismogram. 

 
Gambar 32 Hasil ekstraksi wavelet menggunakan metode ricker.  

 
Gambar 33 Contoh seismogram sintetik 
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4.3.3.3 Picking Horizon  

Picking horizon dilakukan untuk mengetahui kontinuitas refleksi dari data 

seismik. Pada penelitian ini proses picking horizon fokus pada refleksi dengan 

penyebaran yang meluas dan regional berupa horizon batas formasi. Berdasarkan 

penarikan horizon yang mengacu terhadap data marker diperoleh 3 batas formasi 

yaitu Formasi Kujung, Formasi Ngimbnag, dan basement. 

 

4.3.3.4 Peta Struktur  

Peta struktur waktu dibuat dengan cara melakukan gridding, yang berfungsi 

untuk menghubungkan tiap-tiap  horizon pada line untuk memperoleh 

kesinambungan horizon sehingga terbentuk suatu luasan, dari hasil gridding dibuat 

kontur domain waktu,  garis  kontur sendiri merupakan garis yang menghubungkan 

titik - titik yang bernilai sama pada permukaan luasan, dimana jarak antara kontur 

(spacing) memperlihatkan perubahan elevasi pada suatu daerah, garis kontur tidak 

dapat memotong garis itu sendiri atau garis kontur lainnya, kecuali karen keadaan 

khusus, garis kontur yang nilainya diulang menunjukan titik balik kemiringan, time 

structure yang dibuat adalah horizon ngimbang yang merupakan target. 

Peta struktur kedalaman merupakan peta struktur yang sudah menggunakan 

domain kedalaman. Peta ini dibuat dengan konversi peta struktur waktu ke dalam 

domain kedalaman dengan menggunakan time depth chart.  

 
4.3.3.5 Multiatribut 

Proses multiatribut dilakukan untuk mengetahui suatu besaran fisika bumi 

dengan menggunakan kombinasi dari beberapa atribut seismik dan eksternal. 

Atribut amplitude diperoleh dengan menghitung volume atribut dari satu lapisan
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horizon. Kemudian dilakukan proses gridding menggunakan hasil volume atribut 

RMS dan volume atribut absolut sehingga akan dihasilkan peta persebaran atribut.  

 Atribut frekuensi diperoleh dengan membagi frekuensi gelombang seismik 

yang bervariasi menjadi beberapa sub-band frekuensi tunggal sehingga diperoleh 

kenampakan anomali zona prospek. Pada proses ini tidak dilakukan gridding, 

karena hanya dilakukan pada 1 line seismik saja. 

 

4.3.3.6  Pembuatan Initial Model 

Untuk proses inversi diperlukan initial model yang meliputi model 

impedansi-P, impedansi-S, dan densitas, model tersebut dibuat dengan 

memanfaatkan log P-wave, log S-wave, dan log Densitas pada sumur yang berada 

di lokasi survei, dari data log tersebut dibuat log turunan yaitu log impedansi-P dan 

log impedansi S, selanjutnya nilai impedansi tersebut diintrepolasi dengan 

menggunakan horizon sebagai struktur acuan, yang selanjutnya diekstrapolasi nilai 

impedansi tersebut pada zona diantara horizon yang dibuat. Model tersebut 

mengalami filtering highcut frequency di atas 10 Hz sehingga diperoleh komponen 

trace dengan frekuensi rendah untuk  menghilangkan efek well log heterogeneity 

pada frekuensi trace seismik. 

 

4.3.3.7  Inversi Seismik 

Setelah didapatkan initial model maka dilakukan analisis terlebih dahulu 

sebelum melakukan inversi. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan model 

based inversion yang kemudian akan didapatkan nilai korelasi dan error antara 

initial model dengan hasil inversi. Untuk mendapatkan nilai korelasi yang tinggi 
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maka dalam   mengekstraksi wavelet dipilih satu wavelet yang paling cocok untuk 

semua sumur. Namun selain ekstraksi wavelet ada ada beberapa parameter yang 

perlu diubah untuk mendapatkan nilai korelasi yang tinggi. Antara lain adalah : 

sample rate, horizon, data log  impedansi akustik sumur yang digunakan, ukuran  

blok  rata-rata,  nilai   pembatas   (soft  constraints / hard constraints),  dan  

jumlah iterasi  yang  digunakan.  Besarnya nilai korelasi ini akan mempengaruhi 

hasil dari inversi, karena makin tinggi nilai korelasi maka hasil inversi akan 

semakin bagus. Pembatasan window difokuskan pada Formasi Ngimbang. 

 

 

 

 

 



  VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peta atribut amplitudo dan data sumur menunjukan bahwa lapangan 

“Hatoru” Formasi Ngimbang pada kedalaman 6788 ft – 7580 ft merupakan 

batuan reef karbonat build-up yang memiliki nilai amplitudo yang tinggi 

104 – 139 serta terisi fluida berdasarkan hasil DST pada kedalaman 6805 – 

6854 ft. 

2. Kontras impedansi akustik sebesar 12851 – 14157 (ft/s)*(g/cc) 

mengindikasikan keberadaan batuan reservoar litologi karbonat yang 

terdistribusi secara lateral ke arah selatan dimana keberadaan hidrokarbon 

terbukti dari kemunculan anomali brightspot amplitudo pada frekuensi 10 

Hz pada Formasi Ngimbang. 

3. Zona prospek reservoar direkomendasikan berdasarkan integrasi dari nilai 

atribut amplitudo yang tinggi serta kontras impedansi yang tinggi yang 

ditunjukan oleh zona brightspot  amplitude di frekuensi 10 Hz yang terlihat 

menyebar ke arah selatan dari sumur Harris-1. 
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6.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diperlukan data sumur tambahan yang berjarak tidak jauh dari sumur utama 

sebagai kontrol pada distribusi data seismik. 

2. Diperlukan lebih banyak refrensi geologi struktur evaluasi play concept pada 

daerah peneltian untuk peninjuan karakteristik reservoar yang lebih mendalam. 

3.  Hasil impedansi akustik akan lebih optimal jika memiliki line  seismik yang 

lebih rapat dan dikontrol oleh beberapa sumur yang memiliki sensitifitas yang 

baik terhadap perubahan litologi.
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