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ABSTRAK 

 
 

KARAKTERISASI RESERVOAR MENGGUNAKAN SEISMIK 

INVERSI IMPEDANSI AKUSTIK DAN PREDIKSI 

POROSITAS PADA LAPANGAN OZZA CEKUNGAN 

SUMATRA TENGAH 

 

 
 

Oleh 

OZZA DINATA 

 

Diperlukan pencarian posisi sumur yang tepat saat melakukan eksplorasi minyak 

dan gas bumi, metode yang biasa digunakan untuk menentukan daerah yang 

dianggap prospek untuk dilakukan eksplorasi minyak dan gas bumi adalah 

metode seismik dan log, akan tetapi kedua metode tersebut memiliki kekurangan 

masing – masing, sehingga perlu mengintegrasikan kedua metode tersebut untuk 

meningkatkan interpretasi data bawah permukaan. Seismik inversi, multiatribut, 

dan neural network merupakan metode untuk mengintegrasikan data log dan data 

seismik. Peta peseberan nilai impedansi akustik pada daerah prospek memiliki 

nilai impedansi akustik yang lebih rendah dibandingkan daerah di sekitarnya, 

nilai impedansi akustik saat tersaturasi air 100% lebih besar dibandingkan nilai 

impedansi akustik sebelum di Fluid Replace Modeling (FRM) atau masih in situ. 

Pada peta pesebaran porositas, nilai porositas prediksi dari multiatribut memiliki 

nilai yang paling mendekati nilai porositas asli pada sumur blind test 

dibandingkan dengan metode regresi linier dan neural network, sehingga dari 

analisis blind test metode multiatribut merupakan metode terbaik untuk prediksi 

porositas. Karakterisasi reservoar sand pada daerah penelitian lebih dari atau 

sama dengan 20%, untuk daerah prospek eksplorasi baru berada pada daerah 

baratdaya penelitian. 

 

Kata Kunci: hidrokarbon, reservoar, seismik, well logging 
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ABSTRACT 

 
 

RESERVOIR CHARACTERIZATION USING SEISMIC 

ACOUSTIC IMPEDANCE INVERSION AND POROSITY 

PREDICTION ON OZZA FIELD CENTRAL SUMATRA BASIN 

 

 
 

By 

OZZA DINATA 

 

The exact position of the well is needed when conducting oil and gas exploration, 

the method commonly used to determine areas considered prospective for oil and 

gas exploration are seismic and log methods, but both methods have their 

respective shortcomings, so it is necessary integrate the two methods to improve 

interpretation of subsurface data. Seismic inversion, multi-attribute, and neural 

network are methods for integrating log data and seismic data. The map of the 

acoustic impedance values in the prospect area has a lower acoustic impedance 

value than the surrounding area, the acoustic impedance value when saturated 

with water is 100% greater than the acoustic impedance value before in Fluid 

Replace Modeling (FRM) or still in situ. On porosity distribution map, the 

predictive value of porosity from multi-attribute has the closest value to the 

original porosity value in the blind test well compared to linear regression and 

neural network methods. So from the blind test analysis the multi-attribute method 

is the best method for predicting porosity. Sand reservoir characterization in the 

study area is more than or equal to 20%, for new exploration prospect areas are in 

the southwest of the study area. 

 

Keywords: hydrocarbons, reservoirs, seismic, well logging 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

  

A. Latar Belakang 

Pada saat melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi diperlukan 

penentuan posisi sumur yang dianggap prospek untuk dilakukan  

eksplorasi, untuk menemukan posisi sumur eksplorasi yang tepat dapat 

diketahui berdasarkan infromasi struktur geologi, tetapi informasi dari 

struktur geologi yang dianggap dapat mengandung hidrokarbon belum 

tentu mengandung hidrokarbon yang ekonomis, untuk itu diperlukan 

analisis tambahan untuk penentuan posisi sumur - sumur baru. 

Karakterisasi reservoar bertujuan untuk menjelaskan atau menjabarkan 

suatu informasi dari data reservoar, seperti nilai impedansi akustik, 

porositas, permeabilitas, dan sebagainya. Dalam penelitian ini akan 

dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan  nilai impedansi akustik 

dan porositas pada daerah penelitian, metode geofisika  yang dapat 

digunakan  adalah metode seismik dan well logging (Sukomono, 2000). 

Pengetahuan mengenai informasi tersebut berupaya untuk meningkatkan 

revitalisasi oil, memprediksi reservoar, serta membantu membangun 

model finansial yang lebih akurat untuk oil company (Adelu, dkk., 2019). 

Metode  seismik dan log dapat digunakan untuk menentukan daerah yang 
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dianggap prospek untuk dilakukan eksplorasi minyak dan gas bumi. 

Metode seismik yang biasa digunakan adalah metode seismik refleksi, 

metode ini digunakan karena dapat menggambarkan struktur di bawah 

permukaan dan memiliki resolusi yang baik secara horizontal. 

Kelemahan dari metode seismik adalah memiliki resolusi vertikal yang 

kurang baik. Data log memiliki resolusi vertikal yang baik, tetapi memiliki 

resolusi horizontal yang kurang baik, untuk itu diperlukan 

mengintegrasikan kedua metode tersebut untuk dapat meningkatkan 

interpretasi data bawah permukaan. 

Metode analisis seismik yang dikembangkan untuk dapat 

mengintegrasikan data seismik dan data log adalah seismik inversi, 

multiatribut, dan neural network. Seismik inversi merupakan suatu 

pemodelan geofisika untuk mendapatkan nilai fisika bumi berdasarkan 

dari data rekaman seismik, sedangkan regresi linier, multiatribut, dan 

neural network  merupakan ekstraksi beberapa atribut dari data seismik 

yang memiliki korelasi yang baik dengan data log  yang akan diprediksi, 

kemudian disebarkan ke seluruh volume seismik. Metode multiatribut 

menggunakan lebih dari satu atribut untuk memprediksi properti log untuk 

dapat dilakukan karakterisasi reservoar  (IIkhchi,dkk., 2014). 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah: 

1. Memetakan sebaran nilai impedansi akustik dari hasil inversi 

seismik pada zona reservoar target. 
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2. Menganalisis hubungan dan pengaruh dari  fluida terhadap nilai 

impedansi akustik. 

3. Memetakan sebaran nilai porositas pada volume seismik dengan 

metode regresi linier, multiatribut, dan neural network untuk 

mengetahui daerah prospek hidrokarbon. 

4. Mencari metode terbaik untuk memetakan persebaran nilai porositas 

untuk identifikasi zona prospek hidrokarbon pada daerah penelitian. 

5. Mengkarakterisasi zona prospek hidrokarbon pada daerah penelitian. 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Data seismik yang digunakan adalah data 3D gather yang telah 

dilakukan tahap processing dengan  data log sumur beserta data 

petrofisika yang telah dilakukan pengolahan sebelumnya. 

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah seismik inversi 

impedansi akustik, multiatribut, dan neural network. 

3. Inversi seismik yang digunakan adalah  inversi seismik model based 

dan pencarian atribut terbaik menggunakan step wise regression. 

4. Fokus penelitian ini adalah  mengetahui karakteristik reservoar zona 

target dari data porositas, serta menentukan hubungan  nilai 

impedansi akustik terhadap pengaruh  fluida dan porositasnya. 

D. Manfaat Penelitian 

Dilakukan penelitian ini untuk mengetahui titik lokasi prospek 

pengeboran sumur eksplorasi baru berdasarkan sebaran nilai 

porositasnya.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

  

 

A. Geologi Regional 

 

Daerah penelitian ini terletak di Cekungan Sumatra Tengah. Cekungan 

ini berada pada bagian barat daya yang dibatasi oleh Bukit Barisan, 

bagian barat laut dibatasi oleh Tinggian Tiga Puluh dan bagian timur 

laut dibatasi oleh Keratin Sunda. Cekungan ini terbentuk pada awal 

tersier dan merupakan seri dari struktur half graben  yang terpisah oleh 

block horst yang terjadi akibat adanya gaya ekstensional yang berarah 

timur – barat. Cekungan ini merupakan cekungan belakang busur  atau 

biasa disebut sebagai back arc basin. Cekungan ini terbentuk 

diakibatkan oleh penujaman dari Lempeng Samudera Hindia yang 

bergerak ke utara dan menyusup ke bawah Lempeng Benua Asia. Pada 

cekungan ini batuan tersier tersingkap dari Bukit Barisan di sebelah 

barat Sumatra hingga ke Pantai Timur Sumatra, serta pada beberapa 

daerah halft graben diisi oleh sedimen klastik dan sedimen danau 

(Eubank dan Makki, 1981 dalam Heidrick, dkk., 1993). 

 

B. Struktur Geologi dan Tektonik Cekungan Sumatra Tengah 

Tektonik pada Cekungan Sumatra Tengah dicirikan oleh blok – blok 

patahan dan transcurrent faulting, seperti pengangkatan, lipatan akibat 
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kompresi, dan gliding. Sistem blok - blok patahan mempunyai orientasi 

penjajaran utara – selatan membentuk rangkaian horst dan graben. 

Terdapat dua pola struktur utama di cekungan ini, yaitu pola yang lebih 

tua cenderung berarah utara – selatan, sedangkan pola yang lebih muda 

berarah barat laut – tenggara (Mertosono dan Nayoan, 1974). 

 

C. Stratigrafi Regional 

Urutan stratigrafi pengendapan Cekungan Sumatra Tengah dapat 

dibagi menjadi empat sekuen berdasarkan sejarah geologi yang 

dihubungkan dengan evaluasi tektonik lempeng. Empat sekuen 

pengendapan ini merefleksikan fase - fase yang berbeda pada 

perkembangan cekungan (Eubank dan Makki, 1981 dalam Heidrick, 

dkk., 1993). 

1. Sekuen syn-rift yang berumur Eosen - Oligosen bawah yang 

tersusun oleh sedimen kipas aluvial, fluvial, dan lakustrin yang 

mempunyai batuan sumber lokal. 

2. Sekuen post-rift yang berumur Oligosen Atas - Miosen Tengah 

yang tersusun atas sedimen fluvial, batupasir delta, batupasir laut, 

batuserpih, dan batubara. 

3. Sekuen syn-orogenic berumur Miosen Tengah - Pliosen yang 

terdiri dari batupasir, batuserpih, batubara, sedimen delta, dan 

fluvial. 

4. Sekuen post-orogenic berumur Pliestosen - Holosen terdiri dari 

pasir, tanah gambut, dan estuari. Stratigrafi regional di dalam 
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Cekungan Sumatra Tengah tersusun dari beberapa unit formasi 

dan kelompok batuan dari yang tua ke muda. Batuan dasar yang 

berfungsi sebagai landasan Cekungan Sumatra Tengah dibagi 

menjadi tiga kelompok batuan (Eubank dan Makki, 1981 dalam 

Heidrick, dkk., 1993), yaitu: 

1. Mallaca Terrane disebut juga Quartzite Terrane yang terdiri 

dari kuarsit, batugamping kristalin, sekis, dan serpih yang 

berumur 295 Ma dan 150 Ma serta diintrusi oleh granodiorit 

dan granitik yang berumur Jura.  

2. Mutus Assemblage (Kelompok Mutus), merupakan zona yang 

memisahkan antara Quartzite Terrane dan Deep-Water 

Assemblage. Kumpulan Mutus ini terletak di sebelah barat daya 

coastal plain, terdiri dari batuan ofiolit dan sedimen laut dalam. 

3. Deep-Water Mutus Assemblage atau disebut Graywacke 

Terrane, kelompok ini terletak dibagian barat daya dari 

Kelompok Mutus. Kelompok ini tersusun oleh Graywacke, 

pebbly-mudstone dan kuarsit. 
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Gambar 1. Peta Lapangan Ozza, Cekungan Sumatra Tengah. 

 

Di atas batuan dasar secara tidak selaras diendapkan suksesi batuan 

sedimen tersier. Stratigrafi tersier di Cekungan Sumatra Tengah dari 

kelompok yang tertua ke yang termuda adalah: 

1. Kelompok Pematang 

2. Kelompok Sihapas  

3. Formasi Telisa 

4. Formasi Petani 

5. Formasi Minas 
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Gambar 2. Stratigrafi Cekungan Sumatra Tengah (Williams dan Eubank,1995). 

 

 

1. Kelompok Pematang 

Kelompok Pematang merupakan batuan induk (source rock) sumber 

hidrokarbon pada Cekungan Sumatra Tengah. Pematang merupakan 

lapisan sedimen tertua yang berumur Paleogen. Sedimen syn-rift ini 

diendapkan pada half graben yang berarah utara - selatan dan terdiri 

dari kipas alluvial, sungai, dan danau. Tidak hadirnya foraminifera 

memberi petunjuk bahwa lingkungan pengendapan adalah non-marine 
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(Hedrick dan Aulia, 1993). Pematang terdiri dari lapisan silika klastik 

non marine yang terendapkan dalam suasana  tropis.  

Pada Kelompok Pematang lapisan ini didominasi oleh batupasir, 

batulanau, batulempung, batulumpur, dan konglomerat yang 

terendapkan pada lingkungan fluvial, alluvial, delta, dan danau. 

Sedimen pada Kelompok Pematang berasal dari tinggian yang berada 

di sekelilingnya. 

Pematang terisi oleh sedimen – sedimen fluviatil dan lacustrine yang 

berumur Paleogen diendapkan secara tidak selaras di atas batuan 

dasar, Pematang dibagi menjadi tiga formasi: 

 

1.1 Formasi Lower Red Bed 

Formasi ini terdiri dari batupasir, batulempung, batulanau, dan 

konglomerat yang terendapkan pada lingkungan darat pada 

sistem kipas alluvial dan berubah lateral menjadi lingkungan 

danau dan sungai. 

1.2 Formasi Brown Shale 

Formasi ini terdiri dari serpih laminasi baik dan kaya material 

organik yang mengindikasikan terendapkan pada  kondisi air 

yang tenang. 

1.3 Formasi Upper Red Bed 

Formasi ini terdiri dari litologi konglomerat, batupasir, dan 

serpih merah kehijauan. 
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2. Kelompok Sihapas 

Sihapas terendapkan secara tidak selaras di atas  Pematang. Unit – unit 

sedimen merupakan sekuen transgresif yang mengakibatkan 

penenggelaman pada lingkungan pengendapan menjadi fluvial – 

deltaic. Kelompok ini merupakan reservoar yang baik  pada Cekungan 

Sumatra Tengah. Kelompok ini terbagi menjadi beberapa formasi di 

antaranya Formasi Menggala dan Formasi Bangko. 

 

2.1 Formasi Menggala 

Formasi ini merupakan formasi berumur Miosen Awal yang 

merupakan formasi  paling tua pada Kelompok Sihapas. Formasi 

ini terdiri dari litologi batupasir halus sampai kasar yang bersifat 

konglomeratan dengan lingkungan pengendapan berupa braided 

river  sampai non- marine. 

 

2.2 Formasi Bangko 

Formasi ini merupakan formasi berumur sekitar Miosen Awal lebih 

muda dari Formasi Menggala. Formasi ini terdiri dari litologi 

batupasir halus-sedang yang diselingi dengan batuserpih. Formasi 

ini diendapkan secara selaras di atas Formasi Menggala dengan 

lingkungan pengendapan open marine shelf. 
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2.3  Formasi Bekasap 

Formasi ini merupakan formasi berumur sekitar Miosen Awal 

lebih muda dari Formasi Bangko. Formasi ini terdiri dari litologi 

batupasir diselingi serpih, serta sisipan tipis batubara. Formasi ini 

terendapkan pada lingkungan estuarin, interidal, inner-neritic 

sampai middle/outer. 

 

2.4 Formasi Duri 

Formasi ini berumur sekitar Miosen Awal merupakan formasi 

termuda pada Kelompok Sihapas. Formasi ini terendapkan secara 

selaras di atas Formasi Bekasap. Formasi ini terdiri dari litologi 

batupasir yang diselingi serpih dan sedikit batugamping. Formasi 

ini terendapkan pada lingkungan barrier bar complex dan delta 

front. 

 

3. Formasi Telisa 

Formasi ini diperkirakan berumur Miosen didominasi oleh  lapisan 

lempung yang diselingi dengan sedikit batulanau dan batupasir. 

Formasi ini merupakan  caprock yang baik pada Cekungan Sumatra 

Tengah. Formasi ini terendapkan secara selaras di atas Formasi 

Sihapas. Formasi ini terendapkan pada lingkungan pengendapan 

marine. 
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4. Formasi Minas 

Formasi ini berumur Miosen hingga Pliosen terdiri dari litologi 

batupasir yang diselingi lapisan tipis batulempung. Terendapkan secara 

selaras di atas Formasi Petani. Formasi Minas terendapkan pada 

lingkungan deltaic. 

 

D. Petroleum Sistem Cekungan Sumatra Tengah 

Cekungan Sumatra Tengah memenuhi syarat – syarat untuk dapat 

menghasilkan hidrokarbon, yaitu memiliki batuan induk (source rock), 

batuan reservoar, batuan penutup (cap rock), dan trap. 

 

1. Batuan Induk (Source Rock) 

Formasi Pematang merupakan batuan induk pada Cekungan 

Sumatra Tengah. Terdapat dua fasies organik yang teridentifikasi 

pada fasies Brown Shale, yaitu fasies algal-amorphous (tipe I dan 

I-II) dan carbonaceous (tipe II dan III). Fasies algal-amorphous 

merupakan oil prone dan hadir pada bagian atas Brown Shale di 

daerah Tinggian Aman, Ranggau, Balam, dan Bengkalis. Fasies 

karbonan Brown Shale merupakan fasies gas dengan sedikit 

kondensat. Fasies ini terdapat pada daerah Tinggian Aman, 

Ranggau, dan Balam. 
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2. Batuan Reservoar (Reservoar Rock) 

Batuan reservoar pada Cekungan Sumatra Tengah terdapat pada 

Formasi Sihapas. Batuan reservoar terendapkan kisaran waktu 

Oligosen – Miosen. Formasi Bangko, Formasi Bekasap, dan 

Formasi Duri yang berfungsi sebagai reservoar (Heidrick dan 

Aulia, 1993). 

 

2.1 Formasi Bekasap 

Formasi ini berumur Miosen Bawah dan memiliki batupasir 

dengan ukuran menengah hingga kasar, di mana sekuen 

pengendapan mempunyai karakter sistem track pada Lowstand 

System Tract (LST). 

 

2.2 Formasi Menggala 

Formasi ini mempunyai umur Miosen Bawah bagian atas dan 

memiliki batupasir dengan ukuran menengah hingga halus. 

Formasi ini memiliki karakter butir mengkasar ke atas di mana 

sekuen pengendapan mempunyai karakter sistem track yaitu 

Highstand System Tract (HST). Selain dapat memproduksi 

hidrokarbon, formasi ini masih terdapat batuan pembawa 

minyak yang meliputi rekahan batuan dasar, Red Bed bagian 

bawah, Red Bed bagian atas, dan Formasi Bangko. 
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3. Batuan Penutup (Cap Rock) 

Formasi Telisa merupakan batuan penutup utama pada Cekungan 

Sumatra Tengah. Formasi ini terendapkan sejak Awal Miosen. 

Selain Formasi Telisa, formasi lain seperti Formasi Petani dan 

Pematang juga merupakan formasi penutup yang baik, yaitu 

terdapat pada Formasi Petani bagian bawah yang terendapkan di 

atas Formasi Telisa, dan Formasi Pematang yang memiliki 

batulempung merah yang merupakan endapan tanah purba.  

 

4. Jebakan (trap) 

Sesar mendatar dekstral berarah utara – selatan di Cekungan 

Sumatra Tengah dapat membentuk struktur antiklin pada sesar –

sesar yang membelok ke kiri. Struktur antiklin tersebut berperan 

sebagai jebakan hidrokarbon (Heidrick dan Aulia, 1993). 

 

5. Migrasi 

Migrasi hidrokarbon dari batuan induk (source rock) 

mengakibatkan hidrokarbon terakumulasi pada formasi yang 

letaknya lebih tinggi yaitu Formasi Menggala dan Formasi 

Bekasap. Migrasi hidrokarbon terjadi karena efek perbedaan massa 

jenis atau densitas, di mana densitas hidrokarbon yang lebih rendah 

mengakibatkan minyak bermigrasi dan bergerak ke atas, yang 

kemudian didukung dengan adanya jebakan berupa sesar sebagai 

jalan untuk minyak dapat bermigrasi. 
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III. TEORI DASAR 

 

 

 

 

A. Karakterisasi Reservoar 

Karakterisasi reservoar sendiri merupakan suatu proses untuk 

mendapatkan suatu informasi yang terkandung pada reservoar dari data 

yang tersedia baik secara kualitas ataupun kuantitas. Salah satu proses dari 

karakterisasi reservoar adalah proses deskripsi, proses ini bertujuan untuk 

menjelaskan atau menjabarkan suatu informasi dari data reservoar, seperti 

nilai impedansi akustik, porositas, permeabilitas dan sebagainya. Dalam 

penelitian ini akan dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan nilai 

impedansi akustik dan porositas pada daerah penelitian (Sukmono, 2002). 

 

B. Komponen Seismik Refleksi 

Seismik refleksi merupakan sebuah metode dalam bidang geofisika yang 

didasari pada tampilan respon bumi terhadap gelombang seismik yang 

dipancarkan melalui sumber gelombang. Sumber getaran gelombang 

seismik di antaranya dapat berupa dinamit pada survei darat dan air gun 

pada survei di rawa atau laut. Respon dari bumi yang telah menerima 

sumber getar tersebut kemudian akan direkam oleh receiver yang disebut 
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dengan geofon pada survei darat dan hidrofon pada survei  laut. Receiver 

tersebut akan merekam data berupa travel time gelombang pantul. 

Informasi waktu tempuh atau travel time ini yang nantinya akan 

memberikan informasi kecepatan rambat pada litologi bawah permukaan 

yang dilaluinya. Kecepatan rambat pada litologi yang dilalui seismik 

dipengaruhi oleh sifat fisika batuannya, di antaranya adalah densitas 

batuan, porositas, rigiditas, efek kedalaman, dan fluida pengisi pori pada 

batuan, kemudian hasil perekaman data seismik tersebut akan 

menghasilkan penampang seismik sebagai citra bawah permukaan. 

 

1. Polaritas 

Polaritas merupakan gambaran koefisien refleksi sebagai bentuk 

gelombang yang bernilai negatif atau positif. Jika Z (impedansi 

akustik) pada lapisan dibawahnya lebih besar dari Z (impedansi 

akustik) pada lapisan di atasnya, maka akan terbentuk puncak (peak), 

sebaliknya jika Z (impedansi akustik) pada lapisan di bawahnya lebih 

rendah dari Z (impedansi akustik) pada lapisan di atasnya, maka akan 

terbentuk lembah (trhough) (Haq, 2009). 

Terdapat beberapa jenis polaritas. Cara mengetahui jenis polaritas 

yang dipakai dari data seismik dengan melihat pada perbatasan sea 

floor pada data seismik laut. Saat ini jenis polaritas yang umum 

dipakai adalah standar eropa dan SEG (Society Exploration 

Geophysicist), di mana kedua polaritas tersebut dapat dijelaskan pada 

gambar 3. 
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Gambar 3. Polaritas SEG  dan Polaritas Eropa (Sukmono, 1999). 

2. Wavelet dan Fasa 

Wavelet merupakan suatu gelombang yang mempunyai nilai 

amplitude, frekuensi, dan fasa tertentu (Sismanto, 2006). 

Terdapat beberapa jenis wavelet berdasarkan fase  seperti  pada 

gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gambar 4. Beberapa wavelet berdasarkan konsentrasi energi diantarnya 

adalah, minimum phase (a), mixed phase (b), maximum 

phase(c), dan zero phase (d). 
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3. Impedansi Akustik 

Impedansi akustik merupakan ukuran hambatan yang diberikan suatu 

fluida atau medium terhadap rambatan gelombang bunyi (akustik). 

Impedansi akustik berbeda dengan nilai amplitude reflektifitas pada 

data seismik, di mana nilai amplitude reflektifitas merupakan respon 

nilai dari batas antar lapisan, sedangkan impedansi akustik adalah 

suatu nilai yang dimiliki oleh medium atau batuan itu sendiri. 

Impedansi akustik diperoleh dari hasil  perkalian nilai kecepatan 

gelombang P dan nilai densitas pada suatu medium. Secara matematis 

nilai impedansi akustik dapat dinyatakan dalam persamaan: 

Z = Vp. ρ            (1) 

Keterangan: 

Z = Nilai impedansi akustik (m/s*g/cc). 

V = Kecepatan gelombang seismik pada suatu medium (m/s). 

ρ  = Densitas pada suatu medium (g/cc). 

 

4. Koefisien Refleksi 

Koefisien refleksi  adalah bentuk respon wavelet seismik terhadap 

perubahan nilai impedansi akustik (Sukmono, 2000). Koefisien 

refleksi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut: 

𝑅 =
𝜌𝑖+1𝑣𝑝𝑖+1−  𝜌𝑖𝑣𝑝𝑖

𝜌𝑖+1𝑣𝑝𝑖+1+  𝜌𝑖𝑣𝑝𝑖
     (2)  

   Keterangan: 

 Vp  = Nilai kecepatan gelombang P pada medium i. 

 𝜌           = Nilai densitas pada medium i. 
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Gambar 5. Koefisien Refleksi (Delisastra, 2012). 

5. Trace Seismik 

Trace seismik merupakan hasil konvolusi antara wavelet dengan nilai 

koefisen refleksi (Russel, 2008). Secara matematis trace seismik 

didapatkan dari persamaan berikut: 

S(t) = w(t) * r(t) + n(t)      (3) 

Keterangan: 

S(t)  = Trace seismik 

w(t) = Wavelet 

r(t)  = Nilai reflektifitas 

n(t)  = Noise 

 

6. Seismogram Sintetik 

Seismogram sintetik merupakan rekaman seismik buatan (sintetik) yang 

dibuat menggunakan data log densitas dan kecepatan gelombang P yang 

akan menghasilkan koefisien reflektifitas, yang kemudian dikonvolusikan 

dengan wavelet dan akan menghasilkan trace  seismik buatan. 

 



20 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Seimogram sintetik hasil konvolusi koefisien refleksi dan 

wavelet (Sukmono, 2002). 

 

7. Resolusi  

Resolusi merupakan batas jarak antara dua lapisan yang dapat 

dipisahkan oleh gelombang seismik (Sukmono, 1999). Gelombang 

seismik memiliki range frekuensi antara 10-60 Hz yang akan 

berhubungan dengan resolusi pada data seismik. 

Resolusi vertikal pada gelombang seismik adalah ¼ panjang 

gelombang atau secara matematis dapat ditulis dengan persamaan 4.  

Resolusi Vertikal =
𝑣.𝑓

4
    (4) 

Keterangan: 

v = Kecepatan gelombang seismik (m/s) 

f  = Frekuensi  seismik (Hz) 
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dari persamaan tersebut diketahui hanya batuan yang memiliki 

ketebalan di atas ¼ v.f yang dapat teresolusi dengan baik oleh 

gelombang seismik (Yilmaz, 2001). 

 

C. Seismik Inversi 

Seismik inversi merupakan suatu metode untuk mendapatkan model 

bawah permukaan bumi dari data rekaman seismik sebagai input dan data 

sumur sebagai kontrol (Sukmono, 2002). Seismik inversi pada penelitian 

kali ini akan menghasilkan data impedansi akustik yang dapat 

dikorelasikan dengan data lain seperti data porositas untuk menganalisis 

dan menginterpretasi karakteristik dari suatu lapisan batuan. 

 

D. Well Logging 

Well logging merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi 

karakteristik dari batuan di bawah permukaan menggunakan alat ukur log 

yang dimasukkan kedalam lubang sumur (Schlumberger, 1958). 

Dalam metode well logging, informasi dari proses pengeboran dapat 

digunakan sebagai interpretasi kualitatif dan kuantitatif. Proses interpretasi 

kualitatif dapat memperoleh tipe batuan, lapisan permeable, dan batas 

reservoarnya, sedangkan proses interpretasi kuantitatif dapat memperoleh 

saturasi air, permeabilitas batuan, dan porositas (Dewanto, 2018). 

 

1. Log Gamma Ray 

Pada log gamma ray memanfaatkan prinsip dasar perekaman radioaktif 

(Uranium – U, Thorium – Th, dan Potasium-K) pada suatu batuan. 
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Radioaktif yang terdapat pada suatu lapisan batuan memancarkan 

gamma ray dalam bentuk pulsa dengan radiasi tinggi yang akan 

terekam pada alat logging. Gamma ray dapat dilakukan pengukuran 

meskipun lubang bor telah dipasang cashing, karena pulsa energinya 

yang tinggi mampu menembus batuan. 

 

Nilai dari  log gamma ray dapat digunakan untuk menginterpretasikan 

litologi pada bawah permukaan. Hal tersebut karena pada saat proses 

sedimentasi berlangsung unsur radioaktif akan ikut tersedimentasi 

bersama material klastik lainnya, ukuran unsur radioaktif berada pada 

butiran halus seperti lanau, pada tahap sedimentasi material ini akan 

terendapkan berdasarkan ukuran butir, di mana saat energi 

transportasinya masih cukup tinggi butiran yang besar akan 

terendapkan terlebih dahulu sampai saat energinya sudah hampir habis, 

barulah sebagian besar unsur yang memiliki butiran yang halus seperti 

lanau dan unsur radioaktif akan terendapkan, sehingga pada batu yang 

memiliki ukuran butir besar seperti batugamping atau pasir, unsur 

radioaktifnya tidak sebanyak pada batu yang memiliki ukuran butir 

halus seperti batulempung (Rider,2002). 

 

2. Log Density 

Pada pengukuran log density, gamma ray akan ditembakkan  ke  suatu 

batuan, yang kemudian akan bertumbukan dengan electron yang 

terdapat pada batuan, yang menyebabkan terjadinya atenuasi atau 
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hilangnya energi gamma ray yang kemudian akan dipantulkan  dan 

diterima oleh detektor, alat detektor akan membaca berapa banyak 

gamma ray yang dipantulkan setelah terjadi tumbukan dengan electron 

pada batuan, semakin banyak electron pada suatu batuan maka gamma 

ray yang akan dipantulkan setelah tumbukkan akan semakin sedikit. 

Nilai dari kerapatan electron ini mewakili dari densitas suatu batuan 

(Rider, 2002). 

 

3. Log Neutron 

Log neutron dapat digunakan untuk menghitung porositas dari suatu 

batuan. Log neutron tidak mengukur nilai porositas langsung dari 

batuan melainkan jumlah hidrogen pada suatu formasi batuan. 

Sebagaimana diketahui unsur hidrogen banyak ditemui pada suatu 

molekul fluida, yang kemudian fluida tersebut  akan menempati 

ruangan pori pada batuan. Prinsip log neutron menggunakan tumbukan 

antara partikel neutron dengan atom hidrogen. Energi neutron yang di 

tembakan ke batuan akan diserap saaat neutron bertumbukan dengan 

unsur hidrogen, sehingga nilai neutron yang tinggi menunjukkan 

kandugan hidrogen akan semakin sedikit. Dengan demikian nilai 

neutron yang terbaca akan berbanding terbalik dengan jumlah hidrogen 

pada batuan, sedangkan jumlah hidrogen akan berbanding lurus 

dengan besar ruang pori pada batuan, nilai neutron yang rendah 

menunjukkan kandungan hidrogen yang tinggi pada batuan, kemudian 
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kandungan hidrogen yang tinggi tersebut menunjukkan porositas yang 

tinggi pada batuan (Schlumberger, 1958). 

 

4. Log Sonic 

Log sonic sering juga disebut sebagai log akustik karena hasil 

rekamannya berdasarkan kecepatan gelombang suara (akustik). Log 

sonic memancarkan gelombang suara kedalam suatu formasi batuan, 

yang kemudian mengukur waktu tempuh yang dibutuhkan sampai 

diterima oleh receiver dalam satuan microsecond per feet. Terdapat 

beberapa jenis log  dibagi menurut gelombang yang direkamnya, yaitu 

log kecepatan Gelombang P dan log kecepatan Gelombang S (Rider,  

2002). 

 

5. Log Resistivity 

Prinsip kerja log ini adalah mengukur tahanan jenis di sepanjang 

lubang bor untuk mengetahui sifat dari batuan dan fluida pengisi pori 

batuan. Resistivity berbanding terbalik dengan conductivity, di mana 

resistivity merupakan kemampuan dari suatu batuan untuk dapat  

menghambat arus listrik (Rider, 2002). 

Log resistivity dapat menganalisis hydrocarbon-water contact, karena 

log ini dapat menganalisis suatu lapisan batuan yang mengandung air 

garam (wet) atau mengandung hidrokarbon. 
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E. Parameter Fisika Batuan 

1. Porositas 

Porositas terbagi menjadi dua yaitu porositas total dan porositas 

efektif, porositas total adalah perbandingan antara volume pori total 

batuan dengan volume total pada batuan, sedangkan porositas efektif 

adalah perbandingan antara volume pori yang berhubungan dengan 

volume total pada batuan (Schoen,2011). Secara matematis dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

 

Por Tot (Ф)=
(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛)

(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛)
* 100%   (5) 

 

 

Por eff (Фe)=
(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑜𝑟𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟ℎ𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 )

(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛)
*100%  (6) 

 

Perhitungan nilai porositas juga dapat dihitung berdasarkan data log 

densitas dan log neutron yang dapat dituliskan pada persaman berikut: 

 

Por Tot (Ф)=
Ф𝐷+Ф𝑁

2
      (7) 

Por eff(Фe)   = √Ф𝐷𝑐2+Ф𝑁𝑐2

2
      (8) 

 

Di mana: 

ФDc = Ф𝐷 – (Ф𝐷𝑠ℎ x Vsh)     (9) 

ФNc = Ф𝑁 – (Ф𝑁𝑠ℎx Vsh)     (10) 
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ФD=
𝜌𝑚𝑎− 𝜌𝑏
𝜌𝑚𝑎− 𝜌𝑓

      (11) 

 

Keterangan: 

ρma   = Densitas Matriks batuan (g/cc) 

ρb       = Densitas batuan dari log RHOB  (g/cc) 

ρf        = Densitas Fluida (g/cc) 

ФD     = Porositas Densitas 

ФN     = Porositas Neutron 

ФDc   = Porositas Densitas koreksi 

ФNc    = Porositas Neutron Koreksi 

ФDsh  = Porositas  Densitas Shale 

ФNsh  = Porositas Neutron shale 

Vsh      = Volume shale (%)  

 

2. Volume Shale 

Volume shale digunakan untuk mengoreksi perhitungan pada porositas 

total, volume shale sendiri dihitung  menggunakan log gamma ray 

untuk mengetahui kandungan serpih pada batuan. Secara matematis 

volume shale dapat dihitung menggunakan persamaan berikut: 

a. Untuk batuan tua (older rock),  consolidated: 

Vsh = 0,33[2(2x IGR)- 1]      (12) 

b. Untuk batuan tersier (tertiary rock), unconsolidated: 

Vsh =  0,083 [2(3.7x IGR)- 1      (13) 

c. IGR =
𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔−𝐺𝑅 𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑅 𝑚𝑖𝑛
       (14) 

Keterangan: 

IGR   = Indeks Gamma Ray (API) 
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GR log   = GR pada log Gamma Ray (API) 

GR max = Nilai Gamma Ray maksimum (API) 

GR min  = Nilai Gamma Ray minimum (API) 

Vsh         = Volume Shale (%)  (Harsono, 1997). 

3. Water Saturation 

Water saturation merupakan tingkat kejenuhan air dalam suatu formasi 

batuan. Perhitungan water saturation dibedakan berdasarkan volume 

shale¸ di mana volume shale yang besar menunjukkan formasi yang 

kotor, sehingga mengggunakan persamaan indonesia atau simandoux, 

sedangkan untuk formasi bersih atau volume shale yang sedikit 

digunakan persamaan archie, di mana secara matematis persamaan - 

persaman tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 

a. Persamaan Archie: 

Sw n = 
𝑎.𝑅𝑤

Ф𝑚.𝑅𝑡
        (15) 

Keterangan: 

Sw = Saturasi air (%) 

n   = Eksponen saturasi (1.8-2.5  umumnya memiliki nilai 2) 

a   = Faktor tortuosity ( gamping = 1; batu pasir = 0,6) 

Rw = Resistivitas air (ohm.m) 

Ф = Porositas efektif (%) 

m   = Faktor sementasi (gamping = 2, batu pasir = 2.15) 

Rt   = Resistivitas sebenarnya dari bacaan log (ohm.m) 

 

b. Persamaan Simandoux: 

Sw = 
0,4.𝑅𝑤

Ф𝑒2
[ − (

𝑣𝑠ℎ

𝑟𝑠ℎ
) +  √5.Ф𝑒2

𝑅𝑤.𝑅𝑡
+ (

𝑣𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
)

2

]    (16) 
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c. Persamaan Indonesian 

1

√𝑅𝑡
[ √

𝑉𝑠ℎ (1−
𝑣𝑠ℎ

2

√𝑅𝑠ℎ
+  

Ф𝑒𝑚/2

√𝑎.𝑅𝑤
 ] . 𝑆𝑤𝑛/2    (17) 

Keterangan: 

Sw = Saturasi air (%) 

Rt  = Resistivitas log pada batuan (ohm.m) 

Vsh  = Volume shale (%) 

Фe  = Porositas efektif (%) 

m  = Faktor sementasi (gamping = 2, batupasir = 2,15) 

a   = Faktor tortuosity ( gamping = 1, batupasir = 0,6) 

Rw = Resistivitas air pada formasi (ohm.m) 

Rsh = Resistivitas shale (ohm.m) 

n  = Eksponen saturasi (1.8 – 2.5 dengan nilai umum 2) 

(Krygowski, 2003). 

 

4. Bulk Modulus (k) 

Bulk modulus mengukur ketahanan suatu benda terhadap perubahan 

volumenya. Bulk modulus merupakan hubungan tegangan dan 

regangan pada benda yang mengalami tekanan hidrostatik. Secara 

matematis bulk modulus dapat dijelaskan sebagai berikut: 

K = 
𝐹/𝐴

ΔV/V
=

𝑃

Δ
        (18) 

K = ρ * Vp2 
– 

4

3
* μ       (19) 

Keterangan: 

P   = Tekanan 

ΔV = Regangan volume. 

ρ   = Density (g/cc) 
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Vp = Kecepatan gelombang P (m/s) 

μ   = Rigiditas (Reynolds, 1998). 

5. Shear Modulus ( μ ) 

Shear modulus atau biasa dikenal dengan rigiditas adalah hubungan 

antara tegangan dan regangan, yaitu seberapa besar material dapat 

berubah bentuk akibat stress,  perubahan bentuk akibat pergeseran ini 

tidak diikuti oleh perubahan volume. Shear modulus ini menimbulkan 

pergeseran pada salah satu bidang permukaan. Modulus ini mengukur 

ketahanan terhadap gerakan bidang paralel yang kuat terhadap satu 

sama lain.  

μ= =
𝐹/𝐴

𝛥𝑥/ℎ
         (20) 

μ = Vs2
 * 𝜌         (21) 

Keterangan: 

F /A = Tegangan Geser 

Δx   = Jarak horizontal yang menggeser benda (m) 

h      = Ketinggian benda. (m) 

Vs   = Kecepatan gelombang S (m/s) 

ρ   = Density (g/cc)  (Reynolds,1998). 

 

6. Kecepatan Gelombang P (Vp) dan Kecepatan Gelombang S (Vs) 

Gelombang P dikenal juga sebagai gelombang kompresi, gelombang 

ini memiliki kecepatan rambat yang lebih besar dibandingkan 

gelombang seismik lain, gelombang ini dapat merambat melalui 
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medium padat maupun cair. Kecepatan gelombang P secara matematis 

dapat dijelaskan melalui persamaan berikut: 

Vp = √
𝐾+

4

3
(𝜇)

𝜌
        (22) 

Keterangan: 

K  = Bulk Modulus 

μ   = Shear Modulus 

ρ    = Density (g/cc) 

Gelombang S dikenal juga sebagai gelombang geser gelombang ini 

memiliki kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan 

gelombang P, dan gelombang S hanya dapat merambat pada medium 

padat. Secara matematis persamaan gelombang S dapat dijelaskan 

melalui persamaan berikut: 

Vs = √
𝜇

𝜌
         (23) 

 

Keterangan: 

μ   = Shear Modulus 

ρ   = density (g/cc) 

 

F. Fluid Replace Modeling 

Fluid Replace Modeling digunakan untuk mengetahui pengaruh fluida 

terhadap parameter fisika batuan, salah satunya adalah nilai impedansi 

akustik, nilai impedansi akustik dipengaruhi oleh beberapa faktor di 

antaranya adalah porositas dan fluida pengisi pori batuan, untuk itu Fluid 
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Replace Modeling digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

fluida pengisi pori terhadap perubahan nilai impedansi akustik. 

Untuk mendapatkan Fluid Replace Modeling dicari hubungan antara bulk 

modulus tersaturasi dengan bulk modulus dry menggunakan persamaan 

biot -gassmman, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: 

Ksat = Kdry + =
(1−(

𝐾𝑑𝑟𝑦

𝐾𝑚
)2

= 
Ф

𝑘𝑓
+ 

1−Ф  

𝑘𝑚

𝐾𝑑𝑟𝑦

𝐾𝑚2

)     (24) 

Kemudian Mavko (2009)  menulis persamaan biot - gassman menjadi: 

 
𝐾𝑠𝑎𝑡

𝐾𝑚−𝐾𝑠𝑎𝑡
=  

𝐾𝑑𝑟𝑦

𝐾𝑚−𝐾𝑑𝑟𝑦
 + 

𝐾𝑓

Ф(𝐾𝑚−𝐾𝑓)
          (25) 

Dari persamaan tersebut dapat dicari Vp dan Vs tersaturasi fluida dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Vp sat = √
𝐾𝑠𝑎𝑡+

4

3
(𝜇𝑠𝑎𝑡)

𝜌𝑠𝑎𝑡
Vs sat = √

(𝜇 𝑠𝑎𝑡)

𝜌 𝑠𝑎𝑡
         (26) 

Keterangan: 

K sat = Bulk Modulus (pada saat batuan tersaturasi fluida) 

Vp sat = Kecepatan gelombang P pada saat batuan tersaturasi fluida 

Vs sat  = Kecepatan gelombang S pada saat batuan tersaturasi fluida 

𝜇sat     = Modulus geser ( modulus geser pada saat  batuan tersaturasi 

fluida) 

ρ sat = Density tersaturasi fluida 

 

G. Multatribut  

Prinsip multiatribut adalah mengekstraksi beberapa atribut dari data 

seismik yang kemudian dikorelasikan dengan data log yang akan di 
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prediksi, kemudian di sebarkan ke seluruh volume seismik. Hubungan 

antara log properti dan atribut seismik secara sederhana di jelaskan oleh 

persamaan matematis sebagai berikut: 

 P = Wo + W1 A1 +…..+ Wm. Am       (27) 

Nilai bobot didapatkan dengan error terkecil, secara matematis hubungan 

error dan nilai bobot dituliskan dalam persamaan  berikut: 

E2 = 
1

𝑛
 Σ (Li-W0 -w1A1i-w2A2i-…- wmAmi)

2
    (28) 

Keterangan: 

E   = nilai error 

P   = log yang akan di prediksi 

Wi   = nilai bobot dari m+1, di mana 1 = 0,…,m 

Ai   = Atribut 1…,m 

N    = Jumlah data (Hampson dan Russel,2014). 

 

H. Neural Network 

Neural network adalah suatu metode yang menggunakan data input dan 

data output untuk mencari hubungan statistik non linier, dari hasil 

hubungan tersebut akan disebarkan ke seluruh volume seismik, salah satu 

metode neural network adalah MLFN (Multi Layer Feedforward Neural 

network (MLFN). Metode ini terdiri dari layer input, hidden layer, dan 

layer output. Setiap  layer memiliki simpul, dan setiap simpul dari MLFN 

memiliki nilai bobot tertentu. MLFN juga disebut sebagai back 

propagation neural network (Hampson dan Russel, 2014). 
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I. Regresi Linier 

Analisis regresi digunakan untuk mendapatkan hubungan antara beberapa 

variable, selain itu regresi linier juga dapat digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara variable bebas terhadap variable terikat. 

Y=  a + bx 

Di mana: 

a =
(𝛴𝑦)(𝛴𝑥2)−(𝛴𝑥) (𝛴𝑥𝑦)

𝑛(𝛴𝑥2)−(𝛴𝑥)2         (29) 

b =
𝑛(𝛴𝑥𝑦)−(𝛴𝑥) (𝛴𝑦)

𝑛(𝛴𝑥2)−(𝛴𝑥)2         (30) 

n   = Banyaknya pasangan data X dan Y 

Σx = Total Jumlah dari variable x 

Σy = Total Jumlah dari variable y 

Σx2 = Kuadrat dari total jumlah variable x 

Σy2 = Kuadrat dari total jumlah variable y 

Σxy= Hasil total jumlah dari variable x dan variable y 

 

J. Koefisien Korelasi 

Untuk dapat menghitung seberapa besar korelasi antara variable terikat 

dan variable bebas dapat dihitung menggunakan persamaan matematis 

berikut: 

R = 
𝑛(𝛴𝑥𝑦)−(𝛴𝑥)(𝛴𝑦)

√(𝑛(𝛴𝑥2)−(𝛴𝑥)2))(𝑛(𝛴𝑦2)−(𝛴𝑦)2))

      (31) 

Keterangan: 

R  = Koefisien korelasi 
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n   = Banyaknya pasangan data X dan Y 

Σx = Total Jumlah dari variable x 

Σy = Total Jumlah dari variable y 

Σx2= Kuadrat dari total jumlah variable x 

Σy2= Kuadrat dari total jumlah variable y 

Σxy= Hasil total jumlah dari perkalian variable x dan variable y
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IV. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 21 januari 2019 – 21 Mei 2019. Penelitian 

ini bertempat di  PT. Energi Mega Persada (EMP) Tbk. Adapun time schedule 

penelitian sebagai berikut: 

Tabel 1. Time Schedule Penelitian

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Studi Literatur 
Pengolahan Data 
Interpretasi Data 
Penyusunan Proposal Usul 
Bimbingan Laporan Usul 
Seminar Usul 
Penyusunan Proposal Hasil 
Bimbingan Laporan Hasil 
Seminar Hasil 
Bimibingan Laporan 
Sidang Komprehensif 

Kegiatan Januari April Mei Juli Agustus Oktober Januari 
Bulan (Minggu ke-) 
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B. Perangkat, Software, dan Data Penelitian 

Adapun Perangkat yang digunakan pada penelitian  ini adalah : 

1. Laptop Acer Core i3 dengan Ram 6 Gb 

2. Mouse Logitech M170 

Adapun software yang digunakan pada penelitian kali ini adalah: 

1. Hampson – Russel Suite ( HRS 10,0,2) 

2. Petrel  

3. Matlab 

4. Arc GIS 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data seismik Post Stack Time Migration (PSTM) 

2. Data log sumur  

3. Data chekshot 

4. Data petrofisika 

5. Data laboratorium 

6. Data marker 

C. Pengolahan Data 

Pada Pengolahan dilakukan inversi seismik impedansi akustik, setelah itu 

dilakukan fluid replace modeling untuk melihat pengaruh fluida terhadap 

nilai impedansi akustik, kemudian dilakukan regresi antara data log 

impedansi akustik dan  data porositas, yang dilanjutkan dengan 

membandingkan hasil pseudo volume porositas dengan metode 

multiatribut dan neural network untuk mendapatkan hasil terbaik. Adapun 

diagram alir penelitian ini sebagai berikut: 
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Gambar 7. Diagram Alir Penelitian Inversi Impedansi Akustik. 
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Nilai Log 

Impedansi Akustik  

Nilai Log 

Porositas 

 

Regresi Linier Impedansi 

Akustik (Fluid Replace 

Modeling) VS Prositas 

Mulai 

Persamaan 

Regresi Linier 

Create Volume Porositas 

Volume 

Porositas 

Peta Struktur 

Kedalaman Pada 

Zona Prospek 

Ekstraksi dan Overlay 

Peta Persebaran Porositas Regresi Linier 

Selesai 

Gambar 8.  Diagram Alir Penelitian Regresi Linier. 

 

Fluid Replace Modeling 
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Gambar 9. Diagram Alir Penelitian Multiatribut. 
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Gambar 10. Diagram Alir Penelitian Neural Network. 
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Gambar 11. Diagram Alir Blind Test. 

 

 

1. Pengolahan Data Log 

1.1 Analisis Sensitivitas Impedansi Akustik 

Proses ini bertujuan untuk melihat seberapa sensitif data impedansi 

akustik terhadap perubahan nilai parameter lain seperti porositas dan 

volume shale pada litologi batuan, untuk itu dilakukan crossplot data 

impedansi akustik terhadap log lainnya, sehingga didapatkan crossplot 

sensitivitas impedansi akustik terhadap perubahan parameter lainnya. 

Volume 

Porositas 

(Regresi Linier) 

Volume 
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(Multiatribut) 

 

Volume 
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Network) 

 

Blind Test Analysis 
Sumur Blind 
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Mulai 

Selesai 

Persebaran Porositas Terbaik 
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1.2 Well Tie 

Well tie bertujuan untuk mengikat data sumur terhadap data seismik, 

hal ini dilakukan karena data seismik dan data log sumur berada pada 

domain yang berbeda, di mana data seismik berada pada domain 

waktu, sedangkan data log sumur berada pada domain kedalaman. 

Selain itu data log sumur dan data seismik memiliki datum pengukuran 

yang berbeda pula, sehingga diperlukan pengikatan data sumur 

terhadap data seismik untuk mengoreksi posisi sumur terhadap data 

seismik.  

 

1.3 Koreksi Checkshot 

Koreksi ini bertujuan untuk mengkoreksi data log sonic dengan data 

checkshot. Koreksi ini bertujuan untuk mengorelasi data sumur yang 

memiliki domain kedalaman dengan data seismik yang memiliki 

domain waktu. Data log sonic dan data chekshot memiliki kelebihan 

dan kekurangan masing - masing, di mana data log sonic memiliki 

kekurangan, yaitu sangat rentan terhadap perubahan lokal, sedangkan 

data chekcshot memiliki resolusi yang tidak sedetail data log sonic, 

sehingga dilakukan checkshot correction untuk saling menutupi 

kekurangan dua data tersebut.  

 

1.4 Ekstraksi Wavelet 

Dalam penelitian ini diperlukan pembuatan wavelet, di mana wavelet 

ini akan memiliki fungsi penting saat pembuatan seismogram sintetik 



43 

 

  

yang akan dikorelasikan dengan seismogram dari data seismik, 

pemilihan wavelet yang sesuai akan meningkatkan korelasi antara 

seismogram sintetik dari data log dengan data seismik. Ekstraksi 

wavelet yang dilakukan pada penelitian ini adalah statistical di mana 

wavelet ini diekstraksi langsung dari data seismik, sehingga 

diharapkan wavelet ini mendekati dengan wavelet pada data seismik 

sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Wavelet. 

1.5 Fluid Replace Modeling 

Fluid Replace Modeling digunakan untuk mengetahui pengaruh fluida 

terhadap parameter fisika batuan, salah satunya adalah nilai impedansi 

akustik, nilai impedansi akustik dipengaruhi oleh beberapa faktor di 

antaranya adalah porositas dan fluida pengisi pori batuan, sehingga 
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Fluid Replace Modeling digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh fluida pengisi pori terhadap perubahan nilai impedansi 

akustik. 

a. Menghitung nilai K dan Mu Fluida In situ 

 

 

 

b. Menghitung Nilai K dry      

     

               (34) 

c. Merubah K sat dengan Fluida Baru 

 

 

 

d. Menghitung Density dengan Fluida baru 

     (36) 

e. Menghitung Vp dan Vs fluida baru 

 

    (37) 

 

 

 

 

(35) 

(32) 

(33) 



45 

 

  

2. Pengolahan Data Seismik 

2.1 Seismik Inversi Berbasis Model 

Pada inversi berbasis model kali ini dilakukan dengan 

menggunakan Generalized Linier Inversion, prinsip dari metode ini 

adalah membuat data seismik sintetik yang akan dibandingkan 

dengan data rekaman seismik, yang kemudian dilakukan korelasi 

sampai didapatkan hubungan yang maksimum, yang kemudian 

didapatkan nilai impedansi akustik dari data tersebut. 

 

2.2 Pembuatan Model Awal 

Pembuatan model awal dilakukan dengan data input log impedansi 

akustik. Pembuatan model awal ini digunakan untuk menjadi nilai 

acuan impedansi akustik pada saat inversi, pembuatan model awal 

di lakukan dengan menggunakan low frequeny, hal ini dilakukan 

agar diperoleh trend dari log sumur frekuensi rendah tersebut, 

sehingga terdapat kesesuaian trend antara log impedansi akustik  

dengan impendasi akustik hasil inversi. 
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2.3 Inversion Analysis 

Inversion analysis bertujuan untuk menganalisis pre inversi untuk 

melihat seberapa baik hubungan antara data inversi seismik yang 

akan dihasilkan dengan log impedansi akustik. 
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2.4 Inversi Seismik 

Setelah melalui tahapan inversion analysis dan didapatkan hubungan 

yang maksimum, maka akan didapatkan model bawah permukaan dari 

data impedansi akustik yang dihasilkan dari proses inversi. 

G
am

b
ar

 1
4
. 
In

ve
rs

io
n
 A

n
a
ly

si
s.

 



48 

 

  

2.5 Regresi Linier Porositas 

Regresi linier porositas digunakan untuk mencari hubungan antara data 

impedansi akustik dan porositas untuk dapat menyebarkan data 

porositas ke seluruh volume seismik yang nantinya akan menjadi  

pseudo volume porositas. Impedansi akustik yang digunakan adalah 

hasil dari Fluid Replace Modeling. Regresi linier porositas ini 

menggunakan prinsip matematis regresi linier yang di mana nanti akan 

diperolah nilai a dan b yang kemudian akan disubtitusikan untuk 

mencari nilai porositas pada seluruh volume seismik. 
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. 

2.6 Multiatribut 

Multiatribut merupakan proses mengekstraksi beberapa atribut dari 

data seismik yang akan dikorelasikan dengan data porositas untuk 

mendapatkan pseudo volume porositas. Hal ini bertujuan untuk 

membandingkan hasil regresi linier porositas dengan hasil multiatribut 

dan neural network, karena pada penelitian kali ini akan dicari nilai 

hubungan maksimum agar didapatkan persebaran nilai porositas 

terbaik. 

G
am

b
ar

 1
5
. 

R
eg

re
si

 L
in

ie
r 

P
o
ro

st
ia

s 



50 

 

  

 

2.6.1 Memilih atribut terbaik 

 

Gambar 16. Step Wise Regression. 

Metode pemilihan ini menggunakan metode step wise 

regression, di mana pada metode ini dipilih satu atribut 

terbaik yang kemudian dipasangkan dengan atribut terbaik 

kedua, yang kemudian dicari pasangan atribut terbaik 

ketiga, dan seterusnya. 

 

2.6.2 Operator length 

Dikarenakan data seismik dan data log memiliki frekuensi 

yang berbeda, maka digunakan beberapa nilai atribut data 
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seismik yang berada di sekitar data log untuk memprediksi 

suatu data log. 

 

Gambar 17. Frekuensi Data Log terhadap Data Seismik. 

2.6.3 Validation  

Validation digunakan untuk mengukur seberapa valid hasil 

pengolahan pada daerah sumur - sumur yang tidak 

diikutkan pada pengolahan multiatribut. Semakin banyak 

atribut yang digunakan maka training error akan semakin 

kecil, yang berarti log buatan akan semakin sama dengan 

log inputan, tetapi akan terjadi over training yaitu log 

buatan akan terlalu dicocokkan dengan log inputan sehingga 

hasilnya akan kurang valid jika dilakukan blind test analysis 

pada sumur atau daerah lain yang tidak diikutkan training 

pengolahan. 
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 Gambar 18. Training dan Validation Multiatribut Porositas.  

 

2.7 Neural Network 

Neural network merupakan suatu pengolahan data untuk mendapatkan  

pendekatan non linier hubungan statistik dari data input terhadap data 

outputnya. Setelah mendapatkan hubungan statistik dari data input 

terhadap data output, hubungan ini akan disebarkan ke seluruh volume 
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seismik. Penelitian ini menggunakan Multi Layer Feedforward Neural 

Network (MLFN). Metode ini terdiri dari layer input, hidden layer dan 

layer output. Setiap layer memiliki simpul, dan setiap simpul dari 

MLFN memiliki nilai bobot tertentu. MLFN juga disebut sebagai back 

propagation neural network ( Hampson & Russel, 2014), di mana 

metode ini memliki activation fuction yaitu: 

1

1+𝑒−𝑥
    (38) 

 

 

 

 

 

 

Gambar  19. Arsitektur MLFN 

 

2.8 Blind Test analysis 

Blind test analysis bertujuan untuk melihat seberapa baik hasil estimasi 

nilai porositas pada seluruh volume seismik pada daerah yang tidak 

diikutkan pada training pengolahan, untuk melihat seberapa baik hasil 

dari pengolahan tersebut. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Peta persebaran nilai impedansi akustik pada daerah prospek memiliki 

nilai impedansi akustik yang lebih rendah dibandingkan daerah di 

sekitarnya.  

2. Nilai impedansi akustik saat tersaturasi air 100% lebih besar 

dibandingkan nilai impedansi akustik sebelum di Fluid Replace Modeling 

(FRM) atau masih in situ. 

3. Peta persebaran porositas pada daerah prospek memiliki nilai porositas 

yang lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya. Zona prospek untuk 

eksplorasi baru berada pada daerah barat daya daerah penelitian. 

4. Pada peta persebaran porositas, nilai porositas prediksi dari multiatribut 

memiliki nilai yang paling mendekati nilai porositas asli pada sumur blind 

test dibandingkan dengan metode regresi linier dan neural network.
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5. Karakteristik reservoar ssnd pada Lapangan Ozzza memiliki nilai 

porositas lebih dari atau sama dengan 20%, dan untuk shale memiliki 

nilai porositas kurang dari 20%. 

 

 

B. Saran  

Adapun saran dalam penelitian ini adalah untuk menambah jumlah sumur 

yang diikutkan dalam training pengolahan untuk menambah keakuratan 

training data dan menambah jumlah sumur yang divalidasi sehingga 

menambah kevalidan dari hasil pengolahan, selain itu disarankan untuk 

melakukan pengolahan lebih lanjut yaitu Inversi Extended Elastic 

Impedance (EEI) dan analisis Lambda Mu Rho (LMR) untuk mengetahui 

penyebaran fluida pengisi reservoar untuk semakin memperjelas letak 

daerah prospek dari keberadaan hidrokarbon sebagai target dari 

eksplorasi. 
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