
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama bagi kehidupan manusia

yang tidak dapat diperbaharui lagi. Hal inilah yang menyebabkan eksplorasi dan

produksi migas terus ditingkatkan setiap harinya.

Selama ini, teknik yang digunakan dalam eksplorasi minyak bumi dilakukan

berdasarkan data sumur yang memiliki kemampuan untuk menggambarkan

keadaan bawah permukaan bumi yang sangat baik secara vertikal. Oleh karena itu,

diperlukan salah satu metode yang sangat baik untuk menggambarkan keadaan

bawah permukaan bumi secara lateral. Salah satunya, yaitu dengan metode

seismik refleksi.

Inti dari metode seismik refleksi dalam ekplorasi seismik adalah karakterisasi

reservoar yang menjadi indikasi keberadaan hidrokarbon baik minyak ataupun

gas. Salah satu metode yang sering digunakan adalah atribut seismik. Perhitungan

dalam atribut seismik menggunakan seluruh informasi yang dimiliki oleh data

seismik. Integrasi atribut seismik dan sifat-sifat fisika batuan merupakan metode

efektif dalam memberikan informasi geologi bawah permukaan, termasuk analisis

pemisahan litologi dan kandungan dari batuan yang dapat digunakan untuk

karakterisasi reservoar.
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Proses interpretasi potensi hidrokarbon yang dikaji pada penelitian ini berada

pada Lapangan “SBS” yang secara tektonik terletak di Sub Cekungan Palembang

Selatan (South Palembang Sub Basin) pada Cekungan Sumatera Selatan (South

Sumatera Basin) yang terletak pada jalur Sesar Lematang yang membentuk

antiklinorium dan yang memanjang dari Pendopo hingga Mambang-Sebasa.

Berdasarkan data hasil pemboran PT Pertamina pada tahun 2006, Lapangan SBS

memiliki sebuah sumur eksplorasi yang telah terbukti menghasilkan gas (SBS-01)

pada Formasi Talangakar. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi lebih lanjut dan

rinci untuk mendapatkan zona prospek hidrokarbon yang baru pada zona utama

target, yaitu layer TAF dengan analisis beberapa penerapan atribut seismik

1.2 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arah pengendapan lapisan pasir

dan mendapatkan zona prospek baru berdasarkan peta struktur waktu dan

beberapa penerapan atribut seismik pada Formasi Talangakar.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data seismik yang digunakan merupakan data 3D PSTM.

2. Data sumur yang digunakan, yaitu sumur SBS-01 yang memiliki

kelengkapan data log (VSP, GR sonic, dan density ).

3. Tidak dilakukan picking fault sebelum picking horizon.
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4. Analisis atribut yang digunakan, yaitu structural smoothing, variance,

isochron thickness, reflection intensity, envelope, RMS, instantaneous

frequency, dan instantaneous phase dengan target pada layer TAF .

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan membantu interpretasi dalam hal pengembangan

dan peningkatan produksi lapangan SBS dan dapat memperjelas lingkungan

pengendapan dan bentuk perangkap hidrokarbon serta penyebarannya terutama

pada layer TAF.


