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ABSTRACT

Reservoir characterization can be done with a method that can connect seismic
data and log properties. Acoustic impedance inversion and multi-attributes
analysis are the methods that can be used for characterize the reservoir. The result
from these two methods is a volume of log properties that can describe the
condition of subsurface layers. This research is done in “SandS” field that located
in the east region of Muara Enim, South Sumatera Region. The reservoirs in this
research are Baturaja Formation and Talang Akar Formation. The goal of this
research are obtaining the reservoir zones that based on subsurface structural
geology map, acoustic impedance volume and log properties volume that
combined with spatial analysis. The result of this research are four layer that
indicates hydrocarbon reservoirs, 8 geological fault from east to west, northeast to
southwest and north to south. The hydrocarbon reservoirs have values of acoustic
impedance between 7500 (m/s)*(g/cc) until 10000 (m/s)*(g/cc), density between
2.05 g/cc until 2.5 g/cc, porosity higher than 10%, Vshale lower than 20%, and
water saturation lower than 70%. The distribution can be seen based on the result
of spatial analysis on the distribution map of acoustic impedance, density and
porosity in prospect zone.

Keywords: multi-attributes analysis, spatial analysis, reservoir characterization,
acoustic impedance inversion, reservoir prospect zone.
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ABSTRAK

Dalam melakukan analisis karakterisasi reservoar diperlukan suatu metode yang
dapat menghubungkan antara data seismik pada daerah penelitian dengan suatu
properti log yang berasal dari bumi. Metode yang dapat digunakan yaitu inversi
impedansi akustik dan analisis multiatribut. Dari metode seismik inversi dan
analisis multiatribut ini didapatkan suatu volume properti log reservoar yang dapat
menggambarkan keadaan lapisan bawah permukaan yang dijadikan target dalam
penelitian. Penelitian ini dilakukan pada lapangan “SandS” yang terletak di bagian
timur Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dengan reservoar
berupa Formasi Baturaja dan Formasi Talang Akar. Penelitian ini dilakukan
dengan tujuan mendapatkan sebaran zona reservoar berdasarkan peta struktur
bawah permukaan, volume impedansi akustik dan volume properti log dengan
menggunakan analisis spasial. Dari penelitian ini didapatkan hasil berupa 4
lapisan yang diindikasikan sebagai zona prospek reservoar yang hanya berada
pada Formasi Talang Akar dan 8 interpretasi patahan dengan arah orientasi
patahan timur ke barat laut, timur laut ke barat daya dan utara ke selatan. Zona
prospek reservoar tersebut memiliki nilai impedansi akustik 7500 (m/s)*(g/cc)
sampai dengan 10000 (m/s)*(g/cc), densitas yaitu antara 2.05 g/cc sampai 2.5
g/cc, porositas sebesar >10%, Vshale <20% dan saturasi air (Sw) bernilai <70%
yang sebarannya dapat dilihat berdasarkan hasil analisis spasial pada peta sebaran
impedansi akustik, peta sebaran densitas dan peta sebaran porositas zona prospek.

Kata Kunci: analisis multiatribut, analisis spasial, karakterisasi reservoar, inversi
impedansi akustik, zona prospek reservoar.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, peran geofisikawan tidak hanya berada pada tahap eksplorasi untuk

pencarian hidrokarbon, namun juga berkembang pada tahap eksploitasi dan

pengembangan, salah satunya yakni untuk melakukan karakterisasi reservoar.

Karakterisasi reservoar sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk

mendeskripsikan karakter atau parameter dari suatu reservoar menggunakan data

seismik sebagai data yang utama (Sukmono, 2000). Dalam melakukan

karakterisasi reservoar terdapat beberapa metode yang dapat digunakan,

diantaranya yaitu metode seismik inversi dan metode analisis multiatribut seismik.

Secara sederhana, metode seismik inversi dapat diartikan sebagai suatu metode

untuk memperoleh gambaran model bawah permukaan dimana data seismik

digunakan sebagai input dan data sumur sebagai kontrol. Metode ini dianggap

sebagai metode yang berkebalikan dengan metode pemodelan ke depan, jika

pemodelan ke depan menghasilkan respon seismik berdasarkan model bumi, maka

seismik inversi ini akan menghasilkan model bumi berdasarkan respon seismik.

Di dalam melakukan analisis karakterisasi reservoar, salah satu metode seismik

inversi yang dapat digunakan yakni metode seismik inversi impedansi akustik.
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Jika interpretasi data seismik biasa (konvensional) hanya dapat melihat obyek

bawah permukaan sebagai suatu batas antara lapisan batuan, maka impedansi

akustik akan melihat obyek bawah permukaan tersebut sebagai susunan dari

lapisan batuan itu sendiri (Sukmono, 2000). Impedansi akustik ini sendiri

merupakan sifat batuan yang dipengaruhi oleh litologi, porositas, fluida dan

kedalaman, maka impedansi akustik dapat digunakan sebagai indikator dalam

menentukan karakter dari suatu batuan seperti porositas maupun litologi (Malik,

2018).

Namun, beberapa karakter reservoir tidak secara langsung terhubungkan dengan

sifat impedansi akustik, sehingga untuk melakukan analisis karaketristik reservoir

dapat menggunakan metode lain yakni analisis multiatribut. Analisis multiatribut

merupakan metode yang menganalisis hubungan antara data sumur dan data

seismik di lokasi sumur untuk melakukan estimasi volume properti log pada

keseluruhan volume seismik. Dengan kata lain bahwa metode ini merupakan

metode yang menggunakan banyak atribut atau lebih dari satu atribut untuk

memprediksi beberapa properti log dari bumi sehingga dapat dilakukan proses

karakterisasi reservoir seperti memprediksi properti log berupa porositas (Ilkhchi,

dkk., 2014).

Penelitian berupa analisis karakteristik reservoar biasanya dilakukan berdasarkan

peta sebaran impedansi akustik dan peta sebaran properti log target untuk

kemudian dilakukan analisis mengenai lokasi zona prospek reservoar. Pada

penelitian ini, data yang dihasilkan dari proses inversi AI dan multiatribut inilah

yang nantinya akan digunakan untuk membuat sebaran properti log pada daerah
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penelitian sehingga dapat diketahui karakteristik dari lokasi yang berpotensi

sebagai reservoar yang diindikasikan terdapat hidrokarbon di dalamnya.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menentukan model peta struktur geologi bawah permukaan dengan melakukan

interpretasi data seismik 3D PSTM.

2. Menentukan volume impedansi akustik dengan melakukan inversi impedansi

akustik dan volume properti log reservoar dengan melakukan analisis

multiatribut seismik.

3. Menentukan sebaran properti log reservoar berdasarkan model peta struktur

geologi bawah permukaan, volume impedansi akustik dan volume properti log.

4. Menentukan karakteristik zona reservoar berdasarkan model peta struktur

geologi bawah permukaan, peta sebaran impedansi akustik dan peta sebaran

properti log.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Data seismik yang digunakan adalah data seismik 3D PSTM (Post Stack Time

Migration) dan data sumur yang memiliki kelengkapan data seperti Log GR,

Log NPHI, Log RHOB, Log Porositas Efektif, Log Vshale dan Log Sw.

2. Metode yang digunakan dalam analisis yaitu metode seismik inversi impedansi

akustik dan metode analisis multiatribut untuk melakukan analisis karakteristik

reservoar.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Daerah Penelitian

Gambar 1. Peta Lokasi Daerah Penelitian Lapangan “SandS”. Secara geologi
regional QTk adalah Formasi Kasai, Qa adalah aluvium, dan Tmpm
adalah Formasi  Muaraenim.
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Secara geografis, lokasi penelitian terletak di bagian timur Kabupaten Muara

Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Secara geologi regional, daerah penelitian

berada pada bagian tenggara Sub-Cekungan Palembang, Cekungan Sumatera

Selatan. Dan secara geologi permukaan terletak pada Formasi Aluvium dan

Formasi Muara Enim.

2.2 Geologi Regional Cekungan Sumatera Selatan

2.2.1 Letak Fisiografi Cekungan Sumatera Selatan

Menurut Barber dkk (2005), Cekungan Sumatera merupakan cekungan yang

terdiri dari 3 buah cekungan besar, yaitu diantaranya Cekungan Sumatera Utara

(North Sumatra Basin),  Cekungan Sumatera Tengah (Central Sumatra Basin) dan

Cekungan Sumatera Selatan (SouthSumatra Basin). Pada penelitian ini, daerah

penelitian terletak pada Cekungan Sumatera Selatan dan merupakan cekungan

dengan prospek hidrokarbon (minyak bumi atau gas alam) yang cukup besar.

Cekungan Sumatera Selatan sendiri sebagian besar berada di onshore (daratan)

dan merupakan sebuah backarc basin yang berumur tersier, yaitu terbentuk pada

periode tektonik ektensional Pra-Tersier sampai Tersier awal yang dibentuk

melalui interaksi antara Paparan Sunda yang merupakan bagian dari Lempeng

Samudera India dan Lempeng Benua Asia. Berdasarkan Gambar 2 dibawah, dapat

dilihat bahwa letak Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan yang

dibatasi oleh Tinggian Lampung di sebelah tenggara, Bukit Barisan dan Sesar

Semangko di sebelah barat daya, Paparan Sunda di sebelah timur laut, dan

dibatasi oleh Pegunungan Tigapuluh di sebelah barat laut yang memisahkan

antara Cekungan Sumatera Selatan dengan Cekungan Sumatera Tengah.
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Gambar 2. Peta Cekungan Sumatera Selatan (Heidrick dan Aulia,1993).

Menurut Purwanto, dkk. (2015), secara struktural Cekungan Sumatra Selatan

dibagi atas 4 Sub Cekungan, yaitu:

1. Jambi Subbasin

2. North Palembang Subbasin

3. Center Palembang Subbasin

4. South Palembang Subbasin

2.3 Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan

Stratigrafi dari Cekungan Sumatera Selatan merupakan suatu daur yang terdiri

dari fase  transgresi dan gase regresi. Pada fase transgresi, terbentuk beberapa

Formasi yang berada pada Cekungan Sumatera Selatan tersebut, yaitu Formasi
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Talang Akar, Formasi Baturaja, dan Formasi Gumai. Sedangkan Formasi yang

terbentuk pada fase regresi yaitu Formasi Air Benakat, Formasi Muara Enim, dan

Formasi Kasai, sedangkan Formasi Lemat muda dan Lemat tua terendapkan

sebelum fase transgresi awal. Menurut De Coster (1974), urutan dari stratigrafi

Cekungan Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

2.3.1 Kelompok Pra Tersier.

Pada kelompok Pra-Tersier, stratigrafi yag terdapat pada Cekungan Sumatera

Selatan ini merupakan batuan dasar (basementrock). Batuan yang terdapat pada

basement di Cekungan SumSel ini diantaranya yaitu batuan beku berumur

Mesozoik, batuan metamorf berumur Paleozoik Mesozoik, dan batuan karbonat

atau gamping yang termetamorfosa dan dari penelitian yang dilakukan di

beberapa tempat menunjukkan batuan yang memiliki umur Kapur Akhir sampai

Eosen Awal.

2.3.2 Formasi KikimTuff dan older Lemat atau Lahat (LAF)

Pada formasi ini, ditemukan beberapa batuan yaitu diantaranya batupasir tuffan,

konglomerat, breksi, dan lempung dimana batuan-batuan ini kemungkinan berasal

dari suatu siklus sedimentasi dari benua (continental) yang diakibatkan oleh

proses erosi serta aktivitas tektonik pada zaman kapur akhir sampai awal tersier.

Pada formasi ini, Batuan tertua yang ditemukan adalah batuan yang berumur akhir

Mesozoik.

2.3.3 Formasi Lemat Muda atau Lahat Muda (LAF)

Batuan yang berada pada formasi ini yaitu antara lain batupasir, batulempung,

breksi, beberapa lapisan batubara yang tipis, dan tuff. Batuan-batuan tersebut
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diendapkan di lingkungan kontinen. Pada bagian tengah Cekungan Sumatera

Selatan di Formasi Lemat ini terdapat anggota Benakat yang tersusun atas batuan

serpih yang berlapis dengan serpih tuffaan(tuffaceousshales), batulanau, batupasir,

lapisan tipis batubara dan batu karbonat(stringer),dan Glauconit. Secara normal,

Formasi Lemat ini dibatasi oleh bidang unconformity pada bagian atas dan bawah

formasi dimana Formasi Lemat ini merupakan formasi yang berumur Paleosen

hingga Oligosen, dengan Anggota Benakatnya yang berumur Eosen Akhir sampai

Oligosen. Ketebalan formasi ini bervariasi, yaitu sekitar lebih 760 m (2500 kaki).

2.3.4 Formasi Talang Akar (TAF)

Formasi Talang Akar pada Cekungan SumSel ini adalah salah satu Formasi yang

bertindak sebagai salah satu reservoar yang terdapat di Cekungan Sumatra

Selatan. Formasi Talang Akar ini berada di atas Formasi Lahat (Lemat) dan di

bawah Formasi Gumai. Beberapa batuan penyusun Formasi Talang Akar ini

diantaranya batupasir yang berasal dari delta plain, batuserpih, batu lanau,

batupasir kuarsa, sisipan batu lempung karbonat, batubara dan terdapat beberapa

konglomerat. Terdapat dua tipe reservoar pada Formasi Talang Akar yaitu batu

pasir fluvial yang berada di bagian bawah dari Formasi Talang Akar yang

merupakan reservoar dengan kualitas buruk, dan batu pasir marine yang berada di

bagian atas formasi yang merupakan reservoar tipis namun lebih porous dan lebih

permeable (Barber dkk, 2005). Formasi Talang Akar memiliki ketebalan yang

bervariasi yaitu sekitar 460 sampai 610 meter (1500-2000 feet) dengan umur yaitu

Oligosen Atas sampai Miosen Bawah.
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2.3.5 Formasi Baturaja (BRF)

Formasi Baturaja merupakan formasi yang diendapkan di bagian intermediate-

shelfal, di atas dan di sekitar platform dan pada daerah tinggian. Formasi Baturaja

ini juga merupakan formasi yang bertindak sebagai salah satu reservoar pada

Cekungan Sumatera Selatan dimana batuan penyusun dari formasi ini adalah

batuan gamping Bank (BankLimestone) atau platform dan reefal yang sangat

porous maupun ketat (tight) yang kenampakannya sangat terlihat jelas pada dara

seismik. formasi Baturaja ini memiliki ketebalan yang bervariasi yaitu sekitar 60

hingga 75 meter (200-250 feet) dengan umur yakni Miosen.

2.3.6 Formasi Telisa/Gumai (GUF)

Formasi Gumai merupakan formasi yang terbentuk pada zaman Tersier yang

sebagian berada di atas formasi Baturaja. Pada Formasi Gumai ini yaitu di tepi

dan area paparan cekungan dijumpai fasies yang terdiri dari batuan lanau,

batupasir halus, batu serpih, dan batu gamping yang tipis. Formasi Gumai ini

memiliki ketebalan yang bervariasi yaitu sekitar 1800 hingga 2700 meter (6000-

9000 feet) dengan umur yaitu Miosen Awal hingga Miosen Tengah.

2.3.7 Formasi Lower Palembang /Air Benakat (ABF)

Formasi Lower Palembang atau Air Benakat ini diendapkan pada awal fase siklus

regresi di lingkungan laut dangkal.Formasi Air Benakat ini terdiri dari batuan

lempung, batu lanau, batupasir glaukonit dan batupasir yang terdapat unsur

karbonat. Formasi Air Benakat bagian bawah memiliki kontak dengan Formasi

Gumai (Telisa) dan memiliki variasi ketebalan yaitu sekitar 1000-1500 meter

(3300–5000 feet).
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2.3.8 Formasi Middle Palembang/Muara Enim (MEF)

Formasi Middle Palembang atau Muara Enim ini berdasarkan stratigrafinya

diendapkan pada lingkungan laut dangkal sampai pada bagian dasar, delta plain

dan juga lingkungan nonmarine. Formasi Muara Enim ini terdiri dari batuan

lempung, batupasir dan lapisan batubara. Formasi Muara Enim ini berumur

Miosen Akhir sampai Pliosen dan memiliki ketebalan formasi sekitar 450 sampai

750 meter (1500-2500 feet).

2.3.9 Formasi Upper Palembang/Kasai (KAF)

Formasi Kasai atau Upper Palembang ini merupakan formasi yang paling muda di

Cekungan Sumatra Selatan. Berdasarkan stratigrafinya, Formasi Kasai dihasilkan

akibat erosi yang terjadi pada Pegunungan Barisan dan Tigapuluh dan diendapkan

di daratan selama proses orogenesis yang diperkirakan terjadi pada zaman Plio-

Pleistosen. Formasi Kasai ini terdiri dari beberapa batuan yaitu diantaranya yaitu

batupasir tufaan, batu lempung, batu kerakal dan beberapa lapisan tipis batubara.
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Gambar 3. Kolom stratigrafi Cekungan Sumatra Selatan (dimodifikasi dari
Barber, dkk., 2005)

2.4 Petroleum System Cekungan Sumatera Selatan

Cekungan Sumatera Selatan (South Sumatera Basin) merupakan cekungan yang

dinilai produktif sebagai penghasil hidrokarbon seperti minyak bumi maupun gas

alam yang terdapat pada reservoar. Selain terdapatnya reservoar, beberapa

komponen dari petroleum system pada Cekungan Sumatera Selatan dintaranya

yaitu sebagai berikut :
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2.4.1 Batuan Induk (Source Rock)

Hidrokarbon yang berada pada cekungan Sumatera Selatan berupa minyak dan

gas, hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya migrasi awal minyak dari

source rock yang kemudian diikuti oleh migrasi gas. Hidrokarbon yang terdapat

pada Cekungan Sumatera Selatan diperoleh dari batuan sumber Formasi Lahat

yang memungkinkan merupakan sumber dari minyak mentah yang tinggi dan

batuan induk/sumber batubara terestrial dan juga serpih batubara pada Formasi

Talang Akar. Selain itu, hidrokarbon pada Cekungan Sumatera Selatan ini

dihasilkan dari batu gamping yang berada pada Formasi Baturaja dan shale yang

berada pada Formasi Gumai yang juga memungkinkan untuk dapat menghasilkan

hidrokarbon pada daerah lokalnya (Bishop, 2001). Cekungan Sumatera Selatan ini

memiliki berkisar antara 49oC/Km. Formasi Batu Raja dan Formasi Gumai berada

dalam keadaan matang hingga awal matang pada bagian dalam dari Cekungan

Sumatera Selatan, sehingga memungkinkan untuk menghasilkan hidrokarbon gas

pada sistem perminyakan (Bishop, 2001).

2.4.2 Reservoar

Pada Cekungan Sumatera Selatan, terdapat beberapa formasi yang dapat bertindak

sebagai reservoar, diantaranya yaitu Formasi Lemat, Formasi Talang Akar,

Formasi Baturaja dan Formasi Gumai. Namun pada umumnya, di beberapa

lapangan, formasi yang sering dijadikan sebagai reservoar adalah Formasi Talang

Akar dan Formasi Baturaja. Batuan penyusun dari Formasi Talang Akar sendiri

adalah batupasir kuarsa, silstone dan adanya endapan shale sehingga cocok untuk

menjasi reservoir. Menurut Bishop (2001), Formasi Talang Akar memiliki

porositas sekitar 15-30 % dengan permeabilitas sebesar 5 Darcy dan merupakan
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formasi yang diperkirakan berisi 75% yang dapat memproduksi minyak pada

seluruh cekungan Sumatera Selatan.

Sedangkan pada reservoir yang berada pada Formasi Baturaja merupakan zona

yang porous di bagian atas dan ketat (tight) pada bagian bawah. Menurut Ariyanto

(2011), Formasi Baturaja memiliki porositas sekitar 10-30% dengan

permeabilitasnya yaknisekitar 1 Darcy. Selain Formasi Talang Akar dan Formasi

Baturaja, reservoar pada Cekungan Sumatera Selatan juga ditemukan

padabasement berumur Pra-Tersier, dan menjadikan hal ini sebagai suatu

peristiwa yang cukup menarik untuk diteliti. Beberapa eksplorasi yang dilakukan

pada basement dengan reservoar berupa batuan beku (Granodiorit) dan metamorf

(Slate) yang berumur Mezozoikum terbukti dapat menghasilkan hidrokarbon.

hidrokarbon ini dapat dihasilkan karena diperkirakan terperangkap pada zona-

zona rekahan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik yang sangat intensif pada

zaman Miosen Tengah dan mencapai puncaknya pada Plio-Pleistosen.

2.4.3 Batuan Penutup (Seal Rock)

Pada Cekungan Sumatera Selatan, batuan yang bertindak sebagai

penutup/penudung adalah lapisan shale yang berada di atas reservoir Talang Akar

dan pada Formasi Baturaja yang merupakan shale yang berasal dari Formasi

Gumai. Kemudian pada reservoir batupasir yang berada di Formasi Air Benakat

dan Formasi Muara Enim, terdapat shale yang bersifat intraformationalyang juga

bertindak sebagai batuan penudung atau batuan penudung (seal rock) yang baik

sebagai penjebak hidrokarbon pada reservoir. (Ariyanto, 2011).
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2.3.4 Trap (Jebakan)

Jebakan pada Cekungan Sumatera Selatan ini diakibatkan oleh adanya suatu

struktur antiklin yang terbentuk karena disebabkan oleh adanya kompresi yang

terjadi pada 2 hingga 3 juta tahun yang lalu yakni pada masa awal miosen. Selain

berupa struktur antiklin, jebakan yang berada pada Cekungan Sumatera Selatan

ini juga diakibatkan karena adanya struktur berupa patahan. Tipe dari jebakan

struktur pada Cekungan Sumatera Selatan ini dkontrol oleh struktur tua dan

struktur muda. Jebakan yang berasal dari struktur tua ini berkombinasi dengan

sesar/patahan naik sistem wrench fault yang lebih muda. Jebakan yang berasal

dari struktur tua ini juga berupa sesar normal atau patahan turun regional yang

dapat menjebak hidrokarbon. Sedangkan jebakan yang berasal dari struktur yang

lebih muda terbentuk pada waktu yang bersamaan dengan pengangkatan akhir

Barisan Mountain (Pliosen-Pleistosen). (Ariyanto,2011).

2.3.5 Migrasi

Perlu diketahui bahwa, migrasi yang terjadi pada hidrokarbon terjadi secara

vertikal maupun horizontal dari batuan induk serpih dan batubara pada Formasi

Lahat dan Formasi Talang Akar. Migrasi vertikal dapat terjadi melalui daerah

yang mengalami sesar turun mayor ataupun daerah rekahan-rekahan. Sedangkan

migrasi horisontal terjadi saat hidrokarbon terbawa dari batuan induk dalam ke

batuan reservoir di Formasi Lahat dan Talang Akar yakni di sepanjang

kemiringan slope. Adanya resapan hidrokarbon yang berada pada Formasi Muara

Enim dan Formasi Air Benakat merupakan salah satu bukti yang menandakan

adanya migrasi vertikal yang terjadi melalui daerah patahan padakala Pliosen

hingga Pliestosen (Ariyanto,2011).
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III. TEORI DASAR

3.1 Metode Seismik Refleksi

3.1.1 Penjalaran Gelombang Seismik Refleksi

Metode seismik refleksi merupakan salah satu metode dalam eksplorasi geofisika.

Metode seismik ini cocok digunakan untuk meneliti lapisan yang terdiri dari

sekuen-sekuen di cekungan yang menjadi target dari minyak dan juga gas.

(Kearey, dkk., 2002). Metode seismik refleksi ini didasarkan pada pengukuran

respon gelombang seismik dari bawah permukaan dan kemudian direfleksikan

akibat adanya perbedaan lapisan-lapisan batuan di bawah permukaan.

Setiap batuan penyusun kerak bumi memiliki kerapatan yang berbeda-beda

berdasarkan komposisi penyusunnya. Perbedaan kerapatan inilah yang

mempengaruhi cepat rambat gelombang seismik di dalam permukaan bumi.

Gelombang seismik di bawah permukaan bumi dapat terbentuk oleh proses

alamiah yakni getaran bumi ataupun dengan menimbulkan sumber gelombang

buatan. Gelombang seismik buatan yang ditimbulkan di permukaan bumi akan

merambat ke segala arah. Ketika mencapai bidang batas antar lapisan batuan,

sebagian gelombang akan dipantulkan dan yang lain akan dibiaskan untuk

kemudian diteruskan menuju permukaan bumi. Saat gelombang seismik mencapai

permukaan bumi, gelombang ini akan ditangkap dan terekam oleh rangkaian
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geophone diatas permukaan bumi, dan gelombang yang terekam di serangkaian

geophone ini yang nantinya akan direkonstruksikan sehingga dapat

menggambarkan keadaan bawah permukaan bumi.

Gambar 4. Ilustrasi Gelombang Seismik Refleksi (Delisatra, 2012)

3.2 Komponen Gelombang Seismik

Beberapa komponen dari gelombang seismik yaitu diantaranya adalah :

3.2.1 Wavelet

Wavelet merupakan gelombang yang menggambarkan atau merepresentasikan

satu reflektor yang terekam oleh satu geophone. Dapat juga dikatakan sebagai

gelombang yang mempunyai frekuensi, panjang gelombang , amplitudo dan fasa

tertentu (Abdullah, 2007). Secara sederhana, jalur dari gelombang seismik atau

polaritas seismik digambarkan pada penampang seismik dalam dua tipe wavelet :

a. Zero Phase Wavelet

Wavelet ber-phase nol merupakan wavelet yang memiliki energi maksimum di

tengah dengan waktu tunda nol, sehingga wavelet ini mempunyai resolusi yang

maksimum.

b. Minumum Phase Wavelet
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Wavelet ber-phase minimum (minimum phase wavelet) memiliki energi yang

berpusat pada bagian depan.

Gambar 5. Jenis-jenis wavelet. (a) Minimum Phase. (b) Zero Phase (Sukmono,
2010)

3.2.2 Trace Seismik

Trace Seismik adalah data seismik yang tercatat dalam satu saluran. Trace

seismik merupakan respon dari medan gelombang elastis untuk kecepatan dan

kontras densitas pada bidang batas batuan sedimen atau sebagai perjalanan energi

dari sumber melalui bawah permukaan ke receiver. Setiap trace merupakan hasil

konvolusi sederhana dari reflektivitas bumi dengan fungsi sumber seismik

ditambah dengan noise. Konvolusi merupakan penggantian “replacing” setiap

koefisen releksi dalam skala wavelet kemudian menjumlahkan hasilnya (Russel,

1990).

S(t)= w(t)*r(t) + n(t)..............................................................................................(1)

Dengan S(t) = trace seismik, w(t) = wavelet seismik, r(t) = reflektivitas bumi, dan

n(t) = noise.



18

Gambar 6. Proses pembentukan trace seismik (Sukmono, 2010)

3.2.3 Koefisien Refleksi

Koefisien refleksi sering disebut juga sebagai reflektifitas. Pada dasarnya, suatu

koefisien refleksi diartikan sebagai suatu respon dari wavelet seismik terhadap

suatu perubahan nilai impedansi akustik, dimana impedansi akustik ini merupakan

hasil yang didapatkan dari perkalian antara kecepatan gelombang seismik dengan

besar densitas lapisan batuan. Secara matematis, konversi dari nilai impedansi

akustik ke koefisien refleksi (reflektifitas) meliputi beda impedansi akustik dibagi

dengan jumlah dari impedansi akustik tersebut. Hasil dari pembagian kedua nya

akan menghasilkan koefisien refleksi pada batas antara kedua lapisan, dengan

dirusmuskan sebagai berikut :

= −+ = −+ ………………………………………………… . (2)
Dimana lapisan 1 merupakan lapisan yang terletak di atas lapisan 2 (Sukmono,

2000).
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Gambar 7. Koefisien Refleksi (Kearey dkk, 2002)

Koefisien refleksi bernilai antara -1 sampai 1. Apabila impedansi akustik pada

batuan yang berada di bawah lebih besar dibanding batuan yang berada di atas

(IA2 > IA1), maka gelombang akan merambat dari batuan yang memiliki

densitas/kecepatan rendah ke batuan yang densitas/kecepatan yang lebih tinggi,

dan nilai koefisien refleksi akan positif, begitupun sebaliknya.

3.2.4 Polaritas dan Fasa

Polaritas didefinisikan oleh Society of Exploration Geophysicists sebagai suatu

permulaan kompresi dari sumber bahan peledak yang diwakili oleh angka negatif

atau defleksi ke bawah saat ditampilkan secara grafis. Refleksi yang menunjukkan

peningkatan impedansi akustik atau positif RC juga dimulai dengan refleksi ke

bawah. Untuk wavelet fase nol, koefisien refleksi positif diwakili oleh peak,

biasanya diplot hitam pada tampilan trace seismik. Konvensi ini disebut polaritas

standar positif dan kebalikannya konvensi adalah polaritas standar negatif atau

polaritas terbalik. Konvensi SEG menjelaskan bahwa pada penampang seismik

dimana bidang batas refleksi memiliki IA2 > IA1 maka akan berupa peak,
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sedangkan ada bidang batas refleksi dimana IA2 < IA1akan berupa trough.

Sedangkan fasa dari data seismik dikelompokkan menjadi dua kelompok utama

yaitu fasa minimum dan fasa nol. Sebuah pulsa fase minimum memiliki energi

terkonsentrasi di bagian depan dan fase nol memiliki energi yang terkonsentrasi di

tengahdan dua sisilobus dengan tanda berlawanan dengan amplitudo lebih kecil.

Penentuan tipe polaritas dan fasa yang benar sangat penting dalam interpetasi

geologi pada data seismik  (Sukmono, 2010).

Gambar 8. SEG Standar Polaritas dan fasa wavelet (Sukmono, 2010)
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3.2.5 Seismogram Sintetik

Seismogram sintetik merupakan data seismik buatan yang dihasilkan dari log

kecepatan, log densitas dan juga wavelet yang di ekstraksi berdasarkan

dataseismik. Dengan mengalikan antara log densitas dan log kecepatan maka

menghasilkan log impedansi akustik. Log impedansi akustik tersebut akan

menghasilkan respon koefisien refleksi, dari koefisien refleksi tersebut nantinya

akan dikonvolusikan dengan wavelet yang telah di esktrak dari data seismik

sehingga dihasilkanlah seismogram sintetik. Rekaman seismik buatan

(seismogram sintetik) ini pada umumnya sering digunakan dala proses well

seismic tie (pengikatan antara data sumur dengan data seismik), ketika

seismogram sintetik memiliki kecocokan dengan data seismik asli maka korelasi

yang dihasilkan pada proses well seismic tie akan semakin baik.

Gambar 9. Seismogram Sintetik (Kearey, dkk., 2002)

3.3 Well Logging

Well logging merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan

data yang berasal dari bawah permukaan dengan menggunakan peralatan yang
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dapat dimasukkan ke dalam sumur yang telah di lubangi pada saat dilakukannya

proses pengeboran maupun setelah dilakukannya pengeboran. Dalam metode well

logging, informasi yang diperoleh dari proses pengeboran dapat digunakan untuk

interpretasi secara kualitatif maupun kuantitatif. Interpretasi ini dilakukan dengan

mengkombinasikan data-data yang telah diperoleh dari masing-masing log. Dari

interpretasi secara kualitatif dapat diperoleh informasi berupa tipe batuan,

pendeteksian adanya hidrokarbon, pendeteksian lapisan permeabel dan penentuan

batas-batas reservoar. Sedangkan pada interpretasi secara kuantitatif daat

diperoleh informasi berupa porositas batuan, saturasi fluida, dan permeabilitas.

(Dewanto, 2018).

Log sendiri merupakan grafik dalam satuan kedalaman atau waktu dari satu set

kurva yang berisi parameter yang diukur secara berkelanjutan di dalam sebuah

sumur. Untuk mengukur sifat-sifat fisik batuan di dalam sumur kita menurunkan

alat pengukurnya yang disebut sonde atau log. Masing-masing log mengukur

sifat-sifat tertentu dari batuan sekitarnya dan memiliki karakteristik masing-

masing. Ada 4 (empat) jenis log yang pada umumnya digunakan untuk

interpretasi yaitu: Log listrik (Resistivity Log dan Spontaneous Potential Log),

Log Radioaktif (Gamma Ray Log), Log Porositas (Density Log (RHOB) dan

Neutron Log (NPHI)) dan Log Akustik (sonic log) yang mengukur interval transit

time.

3.4 Perangkat Well Logging

3.4.1 Log Akustik (Log Sonic)

Log Sonic merupakan log yang prinsipnya bekerja dengan mengukur cepat rambat

gelombang suara yang melalui formasi batuan. Log sonic akan mengukur
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geombang suara yang dipancarkan ke dalam formasi batuan yang terpantulkan

kembali dan ditangkap oleh receiver (penerima). Waktu yang dibutuhkan untuk

sampai ke penerima tersebut biasnya disebut dengan interval transit time.Jenis

batuan dan porositas batuan akan sangat mempengaruhi besarnya selisih dari

interval transit time tersebut. Log sonic ini pun dapat digunakan untuk

mengetahui keporousan suatu batuan, batuan yang memiliki porositas yang besar

dengan densitas yang kecil akan memiliki defleksi log sonic yang besar seperti

batuan serpih atau lignit, sedangkan batuan yang memiliki porositas yang kecil

dengan densitas yang besar, maka defleksi log sonic akan menunjukan harga yang

kecil seperti pada batuan karbonat (gamping). Kegunaan Log Sonic yang lain

yaitu untuk mengetahui interval kecepatan, membuat data seismik sintetik yang

nantinya berguna untuk korelasi data sumur dan data seismik (well seismic tie).

Log sonic ini pada umumnya memiliki skala 140-40 µs/ft dengan besaran skala

µs/ft atau µs/m (Zain, 2012).

Gambar 10.Respon log sonic terhadap litologi (Rider, 2000)
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3.4.2 Log Radioaktif (Log Gamma Ray)

Log gamma ray merupakan log yang secara alami merekam tingkat radioaktivitas

yang terjadi akibat unsur Potassium, Thorium dan Uranium pada batuan. Sebagai

contoh yaitu ketika suatu batuan memiliki konsentrasi radioaktif yang rendah,

maka defleksi dari log gamma ray akan menunjukkan nilai yang rendah pula

seperti pada batu pasir atau batu karbonat, sedangkan pada batuan yang memiliki

konsentrasi radioaktif yang tinggi, maka defleksi dari log gamma ray akan

menunjukkan nilai yang tinggi pula seperti pada batuan serpih. Log gamma ray

dinyatakan dalam satuan API (American Petroleum Institute) dengan skala pada

umumnya 0-150 API atau 0-200 API pada kondisi lapisan yang memiliki organic

rich shale.

Gambar 11. Respon log gamma ray terhadap litologi (Rider, 2000)
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3.4.3 Log Density

Log density memiliki prinsip kerja yaitu dipancarkan sinar gamma pada suatu

sumber radioaktif daei alat pengukur dengan besar energi tertentu yang dapat

menembus formasi atau batuan. Sinar gamma yang menembus formasi/batuan

tersebut akan bertumbukan dengan butiran mineral batuan yang tersusun dari

atom yang memiliki muatan positif (proton) dan muatan negatif (elektron). Akibat

tumbukan inilah sinar gamma mengalami penurunan atau pengurangan energi,

namun sesudah terjadinya benturan, energi yang masih ada akan diterima oleh

detektor sinar gamma dengan ketentuan bahwa semakin sedikit energi yang

diterima oleh detektor maka jumlah muatan negatif (elektron) dalam batuan akan

semakin banyak dan menandakan batuan semakin padat, hal inilah yang menjadi

indikasi dari densitas batuan.

Gambar 12. Respon log density terhadap litologi (Rider, 2000)
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3.4.4 Log Neutron

Log neutron merupakan log yang merekam HI (Hydrogen Index) dalam suatu

formasi, dimana hydrogen index menyatakan suatu kelimpahan atau banyaknya

kandungan air (hidrogen) dalam formasi batuan dan biasa dinyatakan dalam

satuan PU (Porosity Unit) (Rider,2000). Sebagai contoh ketika atom hidrogen

dalam suatu formasi semakin banyak, maka partikel neutron yang kembali akan

semakin sedikit. Ketika pori batuan terisi oleh gas maka defleksi log neutron akan

rendah (gas effect), hal ini karena konsentrasi hidrogen hidrogen dalam gas lebih

kecil bila dibandingkan dengan pori batuan yang terisi oleh minyak ataupun air

(Harsono, 1997).

Gambar 13. Respon log neutron porosity terhadap litologi (Rider, 2000)
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3.4.5 Log Resistivity

Resistivitas merupakan suatu kemampuan batuan untuk melewatkan arus litrik

yang mengalir pada batuan itu sendiri. Log resistivitas ini umumnya digunakan

untuk dapat membedakan lapisan yang diindikasikan sebagai reservoar maupun

bukan reservoar berdasarkan sifatnya yaitu dapat mendeterminasi zona air, sebab

batuan serta matriks batuan bersifat resistiv, oleh karena itu log ini dapat

mendeteksi apabila dalam suatu pori batuan terisi oleh fluida. Selain itu log

resistivitas juga dapat digunakan untuk menghitung resistivitas air formasi  (Rw)

maupun menghitung saturasi air (Sw). Pada umumnya log resistivitas yang sering

dikenal yaitu LLD (Latero Log Deep) dan LLS (Latero Log Shallow).

Gambar 14. Respon log resisttivity terhadap litologi dan perbedaan air formasi
(Rider, 2000)
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3.4.6 Log Porositas

Porositas merupakan suatu ruang atau pori-pori dalam batuan yang dapat terisi

oleh fluida. Porositas juga diartikan sebagai suatu persentase dari ruang kosong

volume total batuan yang diukur dalam persen dan memiliki simbol ∅.

(∅) = 100%…………………………… . (3)
Jumlah ruang internal atau rongga dalam volume batuan tertentu merupakan

jumlah cairan yang akan ditampung oleh batu. Jumlah ruang kosong yang saling

berhubungan dan mampu mengalirkan fluida disebut porositas efektif. Pori-pori

yang terisolasi dan volume pori yang ditempati oleh air yang diserap bukan

merupakan definisi dari porositas efektif (Asquith dan Gibson, 1982). Besarnya

porositas pada batuan menandakan bahwa terdapat kemungkinan batuan akan

dapat menampung fluida hidrokarbon yang lebih banyak. Kualitas porositas pada

batuan dapat dibedakan menjadi 5 yaitu seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1. Nilai kualitas porositas pada formasi sandstone (Yang, 2017).

Nilai Porositas (%) Kualitas (Umum)

25-20 Sangat Baik

20-15 Baik

15-10 Sedang

10-5 Buruk

5-0 Tidak Berharga
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3.4.7 Saturasi Air (Sw)

Dalam teknik reservoir, jumlah dari air, minyak, maupun gas per satuan volume

dinyatakan dengan istilah saturasi. Saturasi air sendiri merupakan fraksi dari

rongga pori batuan yang terisi oleh suatu jenis fluida berupa air (Dewanto, 2018).

Pada zona yang merupakan reservoar tentunya tidak sepenuhnya terisi oleh

hidrokarbon, sebagai contoh ketika nilai saturasi air (kejenuhan air) dalam suatu

batuan bernilai 10 %, maka 90 % yang lainnya dapat terisi oleh sesuatu yang lain

seperti gas, udara, minyak dan lainnya. Pada umumnya, saturasi air dinyatakan

dalam persen. Dalam karakteristik suatu reservoar sangat penting mengetahui nilai

dari kejenuhan hidrokarbon, yang menyatakan persentase rongga pori batuan yang

terisi oleh hidrokarbon (Dwiyono dan Winardi, 2014).

/ = 1 − ……………………………………………………………… .…… . (4)
Dimana :

So/g= saturasi minyak atau gas

Sw = saturasi air

3.5 Checkshot

Checkshot merupakan data yang penting untuk digunakan dalam interpretasi

seismik khususnya dalam proses pengikatan antara data seismik dan data sumur

(well seismic tie) dengan prinsip kerja nya yang bertindak sebagai penerjemah

data sumur yang berdomain kedalaman ke data seismik yang berdomain waktu.

Dalam survey checkshot, kecepatan diukur dalam sumur dengan sumber

gelombang yang berasal dari permukaan. Sumber tersebut harus sama dengan

yang digunaka pada survey seismik. dari log geologi, posisi target untuk

meletakkan receiver dapat ditentukan. Rata-rata dari first break tiap horizon dapat
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dihitung dan dipindahkan ke waktu vertikal. Data waktu inilah yang dapat

digunakan untuk :

1. Koreksi log sonic

2. Penentuan rata-rata dan interval kecepatan

3. Dengan menggunakan kecepatan yang diperoleh pada point 2, dapat

melakukan konversi waktu ke kedalaman.

Gambar 15. Survei checkshot. Tobs adalah traveltime yang terekam dari sumber
ke penerima, Tvert adalah traveltime yang dikonversi ke traveltime
vertikal, Tstat adalah vertikal traveltime dari datum ke kedalaman
sumber dan D adalah kedalaman dari datum ke penerima (Herron,
2011).

3.6 Well Seismic Tie

Well Seismic Tie adalah proses pengikatan data sumur (well) terhadap data

seismik. proses pengikatan ini dilakukan dengan tujuan menyamakan domain

sumur yang berupa kedalaman (meter) dengan data seismik yang berupa waktu

(milisekon). Proses well seismic tie ini akan merubah domain sumur dari

kedalaman  menjadi waktu dikarenakan tujuan akhir dari proses well seismic tie

ini yaitu dapat mengetahui posisi atau letak dari marker geologi yang berada pada

sumur di data seismik. pada umumnya, data yang diperlukan pada proses well
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seismic tie yaitu diantaranya data seismik, data sumur berupa log densitas

(RHOB), log sonic (DT), dan log checkshot. (Ellis dan Singer,2007).

3.7 Seismik Atribut

Atribut seismik merupakan alat yang rutin digunakanpara interpreter geologi dan

para ahli reservoaruntuk mendapatkan informasi dari data seismik. Sebuah atirbut

seismik juga dinyatakan sebagai pengukuran kuantitatif dari karakteristik seismik

dari zona taget. Tujuan dari digunakannya atribut seismik tentunya agar kondisi

geologi maupun properti reservoar dapat dilihat dengan jelas akibat kesensitivitas

data seismik yang meningkat agar proses membedakan struktural lingkungan

pengendapan dapat dilakukan dengan baik oleh para interpreter. Setelah

mengamati data yang ada, sebuah interpreter sesmik yang baik akan membuat satu

atau lebih hipotesa geologi.

Seismik atribut juga diartikan sebagai sebuah perhitungan kuantitatif dari

karakteristik seismik pada zona interest. Atribut seismik yang dikatakan baik dan

analisis atribut seismik yang baik dapat menggambarkan seorang interpreter yang

baik pula. Lebih dari beberapa dekade lalu, kita telah menyaksikan perkembangan

aribut yang membantu dalam identifikasi patahan, indentifikasi bright spot,

kehilangan frekuensi, tuning lapisan tipis, seismik stratigrafi, dan geomorfologi.

Pada sekarang ini, interpreter telah menggunakan crossplotting untuk

mengidentifikasi atribut yang berasosiasi dengan stratigrafi atau anomaly

hidrokarbon. Sekali lagi, kumpulan atribut digunakan untuk mengorganisir peta,

geostatistik, dan neural nets, dan kemudian untuk meluaskan kemampuan ini

dalam tiga dimensi dapat dengan mudah divisualisasikan oleh para interpreter.

Langkah tentatif telah dibuat dalam analisa seismik stratigrafi dengan bantuan
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komputer, hal ini digunakan seorang interpreter melatih komputer pada

kecocokannya dengan struktur atau zona pengendapan dan meminta komputer

untuk menemukan hal lain yang demikian. Proses yang telah dilakukan dalam

automated fault tracking, dengan teknologi masa kini membutuhkan pengguna

yang ahli. Ketika komputer dapat menampilakn tiga dimensi, interpreter dapat

menggunakan time slice untuk interpretasi channel. Seismik atribut berkembang

seiring dengan perkembangan teknologi. Dan interpreter yang baik diperlukan

untuk dapat menggunakan atribut seismik secara bijak dan menghasilkan

interpretasi yang baik (Chopra dan Marfurt, 2005).

Gambar 16. Perkembangan Atribut Seismik (Chopra dan Marfurt, 2005).
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3.7.1 Contoh Seismik Atribut dan Penggunaannya

Seismik Atribut variance mengukur kekontinuitasan lateral pada sinyal seismik.

Variasi struktur, stratigrafi, litologi, porositas, dan kehadiran hidrokarbon pada

formasi geologi dapat menyebabkan perubahan respon seismik. Ketika perubahan

pada impedansi seismic cukup kuat, atribut seismic variance menyediakan

bantuan yang tidak tertandingi dalam proses interpretasi. Variance menampilkan

perbedaan antara trace – trace yang saling berdampingan, menyediakan informasi

pada derajat variasi pada kontinuitas mereka. Oleh karena itu, hal ini menyediakan

data pelengkap untuk memungkinkan menampilkan dan mengidentifikasi fault

planes (Backeet al, 2011).

Atribut seismik koheren merupakan atribut seismik yang dapat dihitung hanya

pada data seismik 3D. Diciptakannya atribut koheren ini bertujuan untuk

memberikan informasi yang lebih lengkap dari data seismik 3D dan

membandingkannya dengan teknik interpretasi biasa. Adanya suatu struktur

geologi seperti patahan merupakan bukti terdapatnya diskontinuitas pada data

seismik, sehingga sebuah atribut seperti koheren dapat digunakan untuk

mengidentifikasi dan memvisualisasikan fitur stratigrafi ini (Gambar 17) dalam

pembuatan volume koheren, proses yang perlu diperhatikan yaitu memilih nilai

untuk beberapa parameter yang akan dimasukan, dan hal yang paling penting

yaitu ukuran dari jendela analisis data. Ketika jendela analisis data terlalu besar

maka akan menghasilkan terlalu banyak data, namun ketika jendela analisis data

terlalu kecil, maka akan menghasilkan data yang sedikit dengan noise yang

banyak. Nilai dari parameter masukan pada umumnya dipilih berdasarkan sebuah

deret tes untuk menentukan kombinasi manakah yang dapat digunakan untuk
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interpretasi. Penggunaan dari atribut koheren ini banyak digunakan pada proses

awal interpretasi yaitu digunakan untuk kontrol dari letak suatu patahan pada data

seismik sehingga memastikan apakah patahan yang di pick pada data seismik

sudah benar dan tidak terdapat kesalahan. Beberapa interpreter menyukai untuk

melakukan picking patahan pada slice koheren dibandingkan penampang vertikal

(Herron, 2011).

Gambar 17. Time slice yang menunjukan patahan pada volume koheren.
(Bahorich dan Farmer, 1995).

Atribut seismik ant tracking merupakan atribut seismik yang memiliki prinsip

kerja seperti semut. Semut bekerja seperti contohnya yaitu saat semut mencari

makanan, semut akan meninggalkan jejak feromon (semacam zat kimia yang

dikeluarkan oleh serangga untuk mempengaruhi koloninya) yang digunakan untuk

untuk mengarahkan semuut yang lain ke makanan yang telah mereka temukan.

Melalui proses peninggalan jejak inilah, semut akan menemukan jalan yang

dinilai paling efisien dan efektif dari sarang mereka menuju ke makanan. Dengan

cara yang sama seperti semut ini, dengan memenuhi sebuah volum seismik 3D
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preprocessed dengan kode agen komputer untuk mengikuti suatu diskontinuitas.

swarm intelligence digunakan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan

menajamkan suatu patahan. Pada suatu alur kerja dari atributant tracking yang

umum, preprocessing melibatkan suatu atribut structural smoothing, filtering,

atau atribut lainnya untuk proses awal, yang selanjutnya diikuti oleh atribut

pendeteksi diskontinuitas seperti atribut chaos, variance, atau yang lainnya

(Gambar 18.). Volume atau hasil dari proses ini dipetakan dengan pergerakan

yang bergerak mengikuti patahan yang ada dengan menghidari sumber noise

(Cox, dkk., 2007).

Gambar 18. Kenampakan Patahan pada Volume Seismik. a) Volum Seismik. b)
Volume Atribut Variance.c) Volume Atribut Chaos. d) Volume
Atribut Ant-Track.(diubah dari Ngeri et al, 2015).

a) b)

c) d)



36

3.8 Interpretasi Data Seismik

Prosedur yang berbeda diterapkan pada interpretasi data seismik dua dimensi dan

tiga dimensi. Hasil dari survei dua dimensi dipresentasikan ke interpreter seismik

sebagai penampang seismik yang telah dimigrasi dan belum dimigrasi, dimana

informasi geologi diekstrak oleh analisis yang cocok dari bentuk reflektornya.

Interpretasi dikorelasikan dari garis ke garis, dan waktu reflektor dari reflektor

yang dipilih dibandingkan secara langsung dengan profil penampang yang tegak

lurus dengannya. Terdapat dua pendekatan utama pada interpretasi penampang

seismik: analisis struktur, yang merupakan pembelajaran tentang geometri

reflektor yang berbasis waktu reflektor, dan analisis stratigrafi (atau seismik

stratigrafi), yang merupakan analisis sekuen refleksi sebagai ekspresi seismik dari

sekuen pengendapan secara litologi. Baik analisis struktur atau analisis stratigrafi

sangat dibantu dengan pemodelan seismik, yang mana seismogram teori (sintetik)

dibuat untuk model perlapisan dengan tujuan untuk merubah pengetahuan

menjadi signifikansi fisik dari reflektor yang ada pada penampang seismik. Pada

interpretasi data survei tiga dimensi, interpreter mempunyai akses langsung pada

komputer untuk semua data refleksi yang ada pada volume data seismik, dan

dapat memilih berbagai macam tipe data untuk tampilan warna, sebagai contoh

penampang vertikal atau penampang horizontal (time slice) dari volume data.

(Kearey, dkk., 2002).

Salah satu dari langkah pertama dalam interpretasi data seismik adalah untuk

menentukan hubungan antara refleksi seismik dan stratigrafi atau melakukan

seismic to well tie. Untuk pemetaan struktur, ini mungkin cukup untuk

menentukan pendekatan hubungan (contohnya refleksi X dengan dengan dasar
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cretaceous), walaupun  untuk pekerjaan yang lebih detail pada atribut, biasanya

perlu untuk lebih tepat dan menentukan bagaimana (untuk contoh) bagian atas

reservoir berada pada penampang seismik secara tepat. Walaupun beberapa

informasi dapat diperoleh dengan merelasikan reflektor ke outcrop geologi,

dengan informasi stratigrafi yang lebih jauh, dimanapun ini tersedia, adalah

kontrol sumur. Seringkali sumur memiliki sonic (kecepatan formasi) dan log

densitas formasi, dengan menggunakannya memungkinkan untuk membentuk

seismogram sintetik yang menunjukan respon seismik yang diinginkan untuk

membandingkan dengan data seismik asli. Sebagai tambahan, beberapa sumur

memiliki data vertical seismic profile (VSP), diperoleh dari penembakan sebuah

sumber seismik di permukaan menuju geophone di bawah lubang sumur, yang

memiliki potensi untuk memberikan pengikatan yang lebih akurat antara sumur

dan data seismik. Ide dasar untuk membuat seismogram sintetik adalah sangat

sederhana. Dalam pendekatan awal kita dapat menghitung respon seismik yang

diinginkan dari sekuen batuan yang tampak pada sumur dengan

memperlakukannya sebagai masalah satu dimensi. Kita menghitung efek

hubungan dalam bawah permukaan adalah horizontal dan ray-path-nya adalah

vertical, sehingga secara normal rays jatuh pada batas lapisan bawah permukaan

(Bacon, et al., 2003).

Kebanyakan interpreter sekarang ini lebih menyukai data zero-phase dikarenakan

beberapa alasan berikut.

1. Wavelet-nya simetris dengan energy yang besar terkonsentrasi di tengah

tengah wavelet.
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2. Bentuk wavelet yang meminimalisir ambiguitas dalam kaitannya dengan

waveforms dan batas lapisan bawah permukaan.

3. Kemenerusan horizon yang lebih mudah karena berada pada tengah tengah

wavelet.

4. Amplitude maksimum beada pada tengah tengah waveforms dan tepat dengan

waktu horizon.

5. Resolusinya lebih baik (Brown, 1999).

Gambar 19. Polaritas Seismik Zero Phase (Brown, 1999).

3.8.1 Interpretasi Horizon (Picking Horizon)

Picking horizon dilakukan untuk menentukan lapisan zona target dengan

menentukan kemenerusannya secara lateral didalam seismik. Sebelum melakukan

picking horizon hal yang perlu diperhatikan didalam data seismik yaitu struktur,

seperti patahan, lipatan dan sebagainya. Picking horizon dilakukan pada zona

target yang berada di salah satu formasi di cekungan daerah penelitian.



39

Tips Tips dalam melakukan picking horizon pada data seismik dapat dilakukan

sebagai berikut.

1. Picking yang dilakukan pada wavelet minimum phase, akan lebih baik ketika

melakukan picking di atas, dikarenakan perlu diingat bahwa refleksi terbentuk

hanya pada batas impedansi akustik.

2. Ketika tidak memiliki alasan yang baik maka perlu dihindari untuk melakukan

picking dibawah sebuah strong peak, karena perlu diingat bahwa peak harus

muncul dari manapun. Baik yang berasal dari koefisien refleksi negatif atau

koefisien refleksi positif (untuk polaritas normal data SEG).

3. Picking pada wavelet zero phase, yaitu melakukan picking pada amplitude

refleksi maksimum, baik berupapeak atau trough. Refleksi tersebut seharusnya

simetris di sekitar batas impedansi akustik (Badley, 1987).

3.8.2 Interpretasi Struktur

Pada prisnsipnya, tujuan dari dilakukannya interpretasi struktur pada penampang

data seismik yaitu untuk mendeteksi adanya indikasi keberadaan jebakan yang

diduga mengandung hidrokarbon ataupun mencari struktur berupa patahan yang

dapat bertindak sebagai jalur migrasi hidrokarbon menuju reservoar. Pada

penampang seismik yang memiliki reflektor berwarna merah dan warna biru,

patahan biasanya di deteksi dengan  adanya diskontinuitas dari reflektor seismik,

atau dengan kata lain ditampilkan oleh horizon yang tidak menerus, dengan

ditandai oleh naiknya atau turunnya blok yang satu terhadap blok yang lain.

Interpretasi struktur berupa patahan ini biasa dilakukan dalam satuan TWT (Two

Way Time) yang sesuai dengan domain data seismik. Dari interpretasi struktur ini

dibentuk sebuah peta struktur waktu untuk dilakukan analisis terhadap kontur
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yang terbentuk, lalu berdasarkan peta struktur waktu tersebut dapat dilakukan

konversi menjadi satuan kedalaman (Kearey, dkk., 2002).

3.9 Konversi Peta Waktu ke Kedalaman

Konversi ke kedalaman memberi perhatian interpreter karena pengukuran seismic

dibuat dalam domain waktu, tetapi data sumur yang mengacu pada interpretasi

seismic dibuat dalam domain kedalaman. Konversi ke kedalaman sekarang dapat

dilakukan sebagai bagian dari pengolahan data, tetapi penggambaran kedalaman

ini hanya dilakukan dalam keadaan tertentu. Menurut sejarah, interpreter

interpreter geofisika telah menyadari dalam pengolahan data otomatis untuk

menyiapkan data untuk interpretasi. Kecepatan gelombang P dapat diukur secara

langsung dengan merekam sumber energy seismic konvensional (seperti dinamit,

vibrator, dan air gun) dengan geophone tertentu yang diturunkan kebawah sumur

eksplorasi. Survei kecepatan sumur konvensional ini (atau survey checkshot)

merekam tembakan pada interval kedalaman geophone yang besar (biasanya 100

m atau lebih) dari satu sumber. Waktu tiba dari energy pertama dari masing

masing tembakan diasumsikan menjadi kedatangan gelombang P, dan hubungan

dari waktu ke kedalaman didapatkan dengan survey tersebut dapat digunakan

untuk konversi waktu ke kedalaman secara langsung. (Brown, 1999).

Dikarenakan pada kenyataannya, domain vertikal merupakan kedalaman dan data

sumur juga memiliki domain kedalaman, sedangkan data seismik memiliki

domain berupa waktu, oleh karena itu data tersebut harus dapat digambarkan

dengan melakukan konversi menjadi domain kedalaman. Hal ini perlu dilakukan

agar data seismic tersebut dapat mendeskripsikan bawah permukaan geologi

secara akurat. Perlu diketahui bahwa penampang seismik yang diproses dalam
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domain waktu masih dapat dan sering mengalami distorsi karena diakibatkan oleh

ke kompleksan dari bidang kecepatan yang dilewati oleh energy seismic tersebut

sehingga perlu dilakukannya konversi ke kedalaman agar dapat memetakan data

seismik secara benar dan menghasilkan penampang seismik yang lebih akurat.

Data kecepatan akan menyediakan hubungan antara domain waktu dan kedalaman

yang dapat membantu dalam menyediakan peta spasial bawah permukaan yang

akurat, memprediksi kedalaman dari sumur, menghitung volume bulk batuan dan

mengestimasi cadangan hidrokarbon. Teknik konversi vertical dari Time ke Depth

dibagi menjadi lima kategori umum, bergantung pada tipe dan kuantitas data

kecepatan yang tersedia.

Gambar 20. Kurva konversi vertikal. (a) Fungsi waktu-kedalaman dari survey
checkshot konvensional. (b) Fungsi kecepatan rata – rata yang
dihitung dari data waktu-kecepatan asli (Herron, 2011).

3.10 Metode Seismik Inversi

Secara sederhana, metode seismik inversi dapat diartikan sebagai suatu metode

untuk membuat model bawah permukaan dimana data yang digunakan sebagai

input adalah data seismik dan data sumur sebagai kontrol. Di beberapa dekade

terakhir, beberapa metode untuk memetakan impedansi akustik dari data seismik

post-stack telah dikembangkan dan diuji dengan tujuan untuk menyediakan

€
€
€
€
€

b)
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informasi tambahan bagi karakterisasi reservoar. Dewasa ini, kebanyakan

penelitian yang dilakukan di lapangan  adalah terfokuskan pada inversi dan

interpretasi dari variasi amplitude seismik refleksi dengan perubahan jarak antara

source dan receiver dari pre-stack data. Bagaimanapun, data post-stack diperoleh

dari perekaman P-wave masih digunakan secara luas karena ketersediaannnya dan

waktu pengolahannya yang singkat. Tujuan akhir dari prosedur seismik inversi

dalam karakteristik reservoar adalah  untuk menyediakan  model yang tak hanya

impedansi akustik, tetapi juga sifat fisika lainnya yang relevan, seperti porositas

efektif dan saturasi air untuk daerah sekitar sumur (Leite dan Vidal, 2011).

Seismik inversi juga dinyatakan sebagai proses canggih untuk mentrasnformasi

reflektor seismik ke dalam property log, seperti deskripsi reservoar. Menurut

Sukmono (2000), ada beberapa macam metode inversi untuk data seismik berupa

data post-stack yaitu inversi jenis model based, band limited dan sparse spike,

namun pada penelitian ini metode inversi yang digunakan adalah metode inversi

jenis model based. Konsep dari metode seismik inversi jenis model based ini

sendiri yaitu dengan membuat model inisial atau model awal dari impedansi

akustik. log impedansi akustik tersebut akan menghasilkan koefisien refleksi yang

nantinya akan dikonvolusikan dengan wavelet sehingga menghasilkan

seismogram sintetik pada tiap tras seismik. seismogram sintetik inilah yang

nantinya akan dilakukan pencocokan dengan tras seismik asli dan dihitung

kesalahannya. Proses pencocokan ini dilakukan secara berulan dengan melakukan

modifikasi terhap tras model sehingga diperoleh hasil sintetik yang cocok dengan

nilai kesalahan terkecil sehingga prinsip dari penggunaan metode inversi jenis
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model based ini adalah mencari model yang menghasilkan data dengan hasil yang

mendekati data asli atau keadaan sebenarnya (Pratiwi, 2018).

Gambar 21. Contoh hasil analisis inversi seismik jenis model based di lapangan
Whicher Ranger (Ilkhchi, dkk., 2014).

Gambar 21 di atas menunjukkan analisa inversi yang dilakukan pada suatu

lapangan dimana garis yang berwarna hitam merupakan garis model inisial

dengan frekuensi rendah, batas berwarna kuning yang berada di atas dan bawah

merupakan batasan jendela perhitungan, lalu garis berwarna biru merupakan

logasli atau impedansi akustik asli yang berasal dari sumur, dan garis yang

berwarna merah merupakan hasil inversi dari proses yang dilakukan, dan trace

seismik yang berwarna hitam merupakan trace sintetik yang dihasilkan dari model

sedangkan trace seismik berwarna merah merupakan trace seismik asli yang

digunakan.
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Gambar 22. Contoh hasil inversi AI menggunakan metode model based
(Zahmatkesh, 2017).

3.11 Analisis Multiatribut

Analisis multiatribut adalah metode yang menganalisis hubungan antara data

sumur dan data seismik di lokasi sumur untuk melakukan estimasi volume

properti log yang berada pada keseluruhan volume seismik. Dengan kata lain

bahwa metode ini merupakan metode yang menggunakan banyak atribut atau

lebih dari satu atribut untuk memprediksi beberapa properti log dari bumi. Pada

proses analisa multiatribut yang biasanya dilakukan di perangkat Humpson

Russel, terdapat 23 atribut yang bertindak sebagai internal attribute dan

dikelompokkan menjadi 6 kategori yaitu diantaranya instantaneous attribute

(atribut sesaat), filter slice attribute, atribut jendela frekuensi (windowed

frequency attribute), atribut integrasi (integrated attributes), atribute derivatif

(derivative attributes), dan atribut waktu. Metode seismik atribut ini dilakukan
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dengan melakukan pemilihan atribut-atribut seismik yang akan memberikan hasil

terbaik untuk dapat memprediksi log yang dijadikan target, sehingga dalam

prosesnya, seismik multiatribut menggunakan metode step-wise regression yaitu

metode yang memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan trial and error untuk mencari atribut tunggal (single attribute) yang

paling baik dengan prediksi error terendah, saat atribut tunggal tersebut

menghasilkan error terendah maka disebut atribut A.

2. Memasangkan atribut A dengan atribut yang lain untuk menghasilkan error

yang terendah, dan disebut atribut B.

3. Mencari pasangan tiga buah atribut yang menghasilkan error prediksi terendah

dengan mengasumsikan dari atribut A dan atribut B, prediksi error terus

dilakukan untuk mendapatkan nilai kesalahan (error) terkecil (Malik, 2018).

Contoh dari prosedur analisis multiatribut berdasarkan metode step-wise

regression yaitu seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2. Daftar analisis multi-atribut untuk memprediksi porositas di lapangan
tight sandstone (Ilkhchi, dkk., 2014).

No Target Final Attribute Training
error

Validation
error

1 Porositas 1/(Inversion Result) 0.029249 0.030098
2 Porositas Dominant Frequency 0.028722 0.028987
3 Porositas Filter 5/10-1/20 0.028403 0.028910
4 Porositas Cosine Instantaneous

Phase
0.028080 0.029073

5 Porositas Integrate 0.027808 0.029193
6 Porositas Instantaneous Frequency 0.027674 0.030731
7 Porositas Raw Seismic 0.027534 0.030791
8 Porositas Filter 55/60-65/70 0.027436 0.030813

Berdasarkan tabel 2 diatas, timbul pertanyaan bahwa apakah semakin banyak

atribut yang kita gunakan maka akan semakin baik eror validasi yang kita
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dapatkan, karena pada umumnya semakin banyak jumlah atribut yang kita

gunakan maka prediksi eror juga semakin berkurang, namun tidak menutup

kemungkinan bahwa data yang dihasilkan akan menjadi buruk apabila diterapkan

pada data yang bukan termasuk ke dalam training dikarenakan penggunaan atribut

yang terlalu dipaksakan untuk cocok dengan data training, hal ini disebut dengan

over training. Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa titik dimana

validasi eror berkurang merupakan jumlah atribut yang dianggap baik atau

optimal untuk membantu dalam prediksi target log. Dapat dilihat pada tabel

bahwa atribut ke 5 hingga 8 mengalami kenaikan error validasi yang selalu

bertambah dari atribut ke empat sehingga dapat dikatakan bahwa atribut ke 5

hingga seterusnya mengalami over training sehingga ke empat atribut pertama

merupakan atribut terbaik yang dapat digunakan untuk memprediksi log porositas

(Ilkhchi, dkk., 2014).

Gambar 23. Plot Grafik Validation Error pada lapangan Whicher Range (Ilkhchi,
dkk., 2014).

3.12 Korelasi

Menurut Santoso (2009), korelasi merupakan suatu teknik pengukuran dari

asosiasi. Analisis korelasi ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan kekuatan
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hubungan yang terbentuk dan arah antara dua variabel. Korelasi sendiri memiliki

menunjukkan arah dari hubungan. Jika korelasi bernilai 0 maka tidak ada

hubungan sama sekali antar dua variabel, sedangkan jika korelasi bernilai 1 maka

hubungan antara kedua variabel sangat kuat.

Tabel 3. Tabel Patokan Nilai Korelasi (Sarwono, 2006)

Nilai Korelasi Keterangan

<0.2 Korelasi dianggap tidak ada

0.2 – 0.4 Korelasi ada tetapi rendah

>0.4 – 0.7 Korelasi baik

>0.7 – 0.9 Korelasi tinggi

>0.9 – 1.0 Korelasi sangat tinggi
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IV. METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan yaitu pada tanggal 3 Desember 2018

hingga 28 Juni 2019. Penelitian dilakukan di PT Pertamina EP Asset 2, Fungsi

Prabumulih & Limau Exploitation, Jln. Jenderal Sudirman No. 3 Prabumulih

Barat, Sumatera Selatan dan Jurusan Teknik Geofisika Universitas Lampung.

4.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan
Bulan (Minggu ke-)

Desember Januari Februari Maret April Mei Juni
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
proposal usul
Seminar
proposal
Penyusunan
laporan hasil
Bimbingan hasil
Seminar hasil
Ujian
Komprehensif
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4.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Seismik 3D PSTM

2. Data Sumur

3. Data Checkshot

4. Data Marker / Well Top

5. Software PETREL

6. Software Humpson-Russel

7. Software ArcGIS ArcMap

8. Software Microsoft Excel

9. Laptop

4.4 Ketersediaan Data

Data-data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari

Fungsi Prabumulih & Limau Exploitation PT Pertamina EP Asset 2 yang

menggunakan nama serta koordinat yang sebenarnya namun tidak untuk

dipublikasikan. Data-data tersebut yaitu sebagai berikut :

4.4.1 Data Seismik 3D PSTM (Post Stack Time Migration)

Data seismik yang digunakan dalam penelitian ini berupa data seismik 3D PSTM

(Post-Stack Time Migration) yang berarti bahwa data seismik ini merupakan data

dalam bentuk 3 dimensi dengan domain waktu yang tahap stacking nya dilakukan

setelah tahap migrasi. Data seismik yang digunakan ini merupakan data yang

bersumber dari PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih yang memiliki 2 komponen

pembentuk volume yaitu inline dan xline. Inline pada data seismik ini berjumlah

317 line yaitu dari inline 2148 sampai dengan 2465, dan xline yang berjumlah 221
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line yaitu dari xline 1 hingga 222. Selain itu data seismik yang digunakan ini

merupakan  data yang memiliki fase berupa minimum phase dengan sample rate

sebesar 2 ms. Data seismik ini digunakan untuk melakukan proses well seismic

tie, interpretasi horizon maupun patahan, analisis inversi impedansi akustik dan

analisis multiatribut.

4.4.2 Data Marker / Well Top

Data marker atau well top merupakan data yang merepresentasikan suatu lapisan

di bawah permukaan pada suatu sumur. Pada penelitian ini, data marker yang

digunakan berjumlah 22 buah yaitu diantaranya BRF, Base_BRF, Top_H2,

Base_H2, Top_J1, Base_J1, Top_J2, Base_J2, Top_K1, Top_K2, Base_K2,

Top_L1, Base_L1, Top_L2, Base_L2, Top_L3, Base_L3, Top_M, Base_M,

Top_N, Base_N, Top_O dan Base_O. Data marker ini digunakan sebagai acuan

untuk proses well seismic tie dan proses interpretasi horizon.

4.4.3 Data Checkshot

Checkshot merupakan data yang penting untuk digunakan dalam interpretasi

seismik khususnya dalam proses pengikatan antara data seismik dan data sumur

(well seismic tie) dengan prinsip kerja nya yang bertindak sebagai penerjemah

data sumur yang berdomain kedalaman ke data seismik yang berdomain waktu,

selain itu sebelum dilakukannya proses well seismic tie, checkshot juga akan

bertindak sebagai pengkoreksi dari data log sonic. Pada penelitian ini, data

checkshot yang digunakan yaitu diukur secara One Way Time (OWT) dan hanya

dimiliki oleh satu sumur yaitu sumur ABC-84 yang digunakan untuk semua

sumur pada proses well seismic tie.
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4.4.4 Data Sumur

Data sumur merupakan data yang didapat melalui pengambilan langsung pada

lapangan. Pada penelitian ini, sumur yang digunakan berjumlah 7 sumur, yaitu

ABC-52, ABC-77, ABC-81ST, ABC-83, ABC-84, ABC-89ST dan ABC-90.

Berdasarkan geometri nya, sumur ABC-81ST dan ABC-89ST merupakan sumur

miring, sedangkan kelima sumur lainnya merupakan sumur yang tegak. Data

sumur ini digunakan pada proses well seismic tie, interpretasi zona prospek

hidrokarbon, inversi impedansi akustik dan analisis multiatribut. Dengan

kelengkapan data log pada tiap sumur sebagai berikut :

Tabel 5. Kelengkapan Data Log Sumur

Data
ABC-

52

ABC-

77

ABC-

81ST

ABC-

83

ABC-

84

ABC-

89ST

ABC-

90

GR
      

RHOB
      

NPHI
      

RT
      

SONIC
      

PHIE
      

VSH
      

SW
      

CHK __ __ __ __  __ __
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4.5 Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

4.5.1 Well Seismic Tie

Proses well seismic tie merupakan proses yang dilakukan untuk mengikat data

sumur dengan data seismik, pengikatan ini dilakukan dengan tujuan untuk

menyamakan domain yang dimiliki oleh kedua data, dimana data sumur

merupakan data yang berdomain kedalaman (meter atau feet) dan data seismik

memiliki domain yang berupa waktu (milisecond), menyamakan domain pada

proses well seismic tie ini bermaksud untuk mengetahui posisi marker pada data

sumur di data seismik. Proses well seismic tie ini sangat perlu dilakukan karena

merupakan proses awal yang dijadikan acuan untuk tahap interpretasi lainnya.

Pada proses ini, data yang digunakan yaitu diantaranya data sumur berupa log

densitas (RHOB), log Sonic (P-Wave), Checkshot, data seismik dan juga data

marker atau well top. Pada proses well seismic tie ini, tahap awal yang dilakukan

yaitu adalah koreksi data log Sonic (P-Wave) dengan data checkshot. Koreksi

checkshot ini perlu dilakukan karena proses well seismic tie ini hanya bisa

dilakukan apabila data P-wave telah terkoreksi oleh checkshot, jika data P-wave

belum terkoreksi oleh checkshot, maka data P-wave tersebut masih memiliki

beberapa kelemahan sehingga proses well seismic tie ini akan kurang akurat.

Setelah data P-wave yang telah terkoreksi checkshot tersebut dihasilkan, maka log

densitas dari sumur dan P-wave tersebut akan menghasilkan log impedansi akustik

pada tiap sumur, dari log impedansi akustik inilah yang akan menghasilkan suatu

koefisien refleksi. Setelah koreksi checkshot dilakukan, maka selanjutnya yaitu

melakukan ekstraksi wavelet. Proses ekstraksi wavelet ini dilakukan secara trial
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and error sehingga memiliki kesesuaian dengan data seismik asli. Setelah

dihasilkan wavelet, koefisien refleksi yang sebelumnya dihasilkan dari log P-wave

yang telah terkoreksi oleh checkshot kemudian dikonvolusikan dengan wavelet

yang telah dibuat sehingga membentuk seismogram sintetik. Seismogram sintetik

inilah yang akan digunakan dalam proses pencocokan dengan data seismik.

Pencocokan atau pengikatan ini dilakukan dengan mengikat wavelet pada

seismogram sintetik dengan wavelet pada data seismik yaitu dengan cara stretch

(proses pencocokan dengan merenggangkan kedalaman data) dan squeeze (proses

pencocokan dengan merapatkan kedalaman data) pada wavelet. proses stretching

dan juga squeezing ini harus sesuai karena ketika data terlalu stretch maupun

squeeze maka hasil kedalaman dari data yang di diperoleh akan kurang maksimal,

yaitu pada saat kedalaman data terlalu strectch atau terlalu squeeze maka pada

data tersebut akan memiliki interval kedalaman yang berbeda dengan kedalaman

yang lainnya, hal ini dapat menyebabkan data yang terlalu stretch/squeeze

tersebut akan jatuh tidak tepat pada wiggle yang seharusnya pada data seismik.

namun, jika wavelet pada seismogram sintetik memiliki kesesuaian dengan

wavelet pada data seismik maka hal ini dapat meminimalisir perlakukan stretch

dan squeeze pada proses well seismic tie dan dapat menghasilkan time shift yang

kecil atau minim. Pada proses well seismic tie ini, shifting dan korelasi merupakan

hal yang sangat perlu diperhatikan, semakin besar nilai korelasi dan semakin kecil

nilai shifting maka hasil well seismic tie akan semakin baik dan dapat dikatakan

bahwa seismogram sintetik dengan data seismik memiliki kecocokan. Pada

penelitian ini, korelasi well seismic tie diusahakan bernilai >0.6 dengan time shift

sebesar 0 ms.



54

4.5.2 Interpretasi Data Sumur

4.5.2.1 Analisis Zona Prospek

Interpretasi data sumur berupa analisis zona prospek ini dilakukan untuk

menentukan zona yang dianggap prospek hidrokarbon secara kualitatif. Dalam

melakukan interpretasi secara kualitatif pada data sumur, terdapat beberapa log

yang digunakan yaitu seperti Gamma Ray Log, Resistivity Log, Density Log

(RHOB), Neutron Porosity Log (NPHI), Vshale, porositas efektif dan saturasi air

(Sw). Interpretasi yang pertama dilakukan yaitu untuk menentukan lapisan yang

dapat bertindak sebagai reservoar yaitu dengan menggunakan log gamma ray. Log

gamma ray ini akan merekam tingkat radioaktivitas pada batuan. Batuan yang

bertindak sebagai reservoar akan memiliki kandungan radioaktivitas yang rendah

karena merupakan lapisan yang permeabel, dimana lapisan permeabel ini akan

menunjukkan defleksi dari gamma ray yang rendah seperti pada sandstone atau

karbonat, sedangkan lapisan yang bukan merupakan reservoar merupakan lapisan

impermeabel yang akan menunjukkan defleksi dari log gamma ray yang tinggi

seperti pada batuan shale. Setelah dilakukan interpretasi lapisan yang dapat

bertindak sebagai reservoar, maka pada lapisan tersebut dilakukan interpretasi

terkait indikasi ada atau tidaknya fluida berupa hidrokarbon yang terisi pada

reservoar tersebut, yaitu dengan melihat pada log resistivity dan adanya separasi

antara log densitas dan log neutron porositas. Pada lapisan yang terdapat fluida

berupa hidrokarbon, dapat dibedakan oleh log resistivity karena sifat nya yang

dapat menentukan zona air. Batuan dan matriks batuan yang terisi oleh fluida

berupa minyak dan gas akan memiliki resistivitas yang tinggi karena sifat dari

kedua fluida tersebut adalah resistiv. Sedangkan ketika pori batuan terisi oleh air,
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maka defleksi log resistivitas akan menunjukkan nilai yang rendah karena air

bersifat konduktif. Ketika pori batuan tersebut terisi oleh fluida berupa minyak

atau pun gas, maka akan terjadi separasi antara log neutron dan log densitas yang

sama-sama menuju nilai yang rendah. Hal ini disebabkan karena log neutron

merupakan log yang mengukur banyaknya atom hidrogen (air) di suatu batuan,

ketika pori batuan tersebut terisi oleh fluida berupa air, maka defleksi log neutron

akan menunjukkan nilai yang tinggi, sebaliknya ketika suatu pori batuan terisi

oleh fluida berupa minyak, maka defleksi log neutron akan menunjukkan nilai

yang lebih kecil dibandingkan air, dan ketika pori batuan terisi oleh gas, maka

defleksi log neutron akan menunjukkan nilai yang lebih rendah lagi dibandingkan

dengan minyak dan air. Kemudian ketika pori batuan terisi oleh gas, maka

defleksi log densitas akan menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan

dengan air dan minyak. Hal ini karena kerapatan antar molekul pada gas lebih

rendah dibandingkan kerapatan antar molekul pada minyak dan air. Selain itu

untuk menentukan lapisan yang prospek sebagai reservoar juga melihat

berdasarkan besar porositas efektif dari batuan. Batuan yang bertindak sebagai

reservoar harus memiliki porositas efektif yang baik karena menandakan bahwa

batuan tersebut dapat menampung banyak fluida, lalu pada lapisan yang di

indikasikan sebagai reservoar biasanya memiliki nilai volume shale yang kecil,

hal ini menandakan bahwa lapisan tersebut memiliki kandungan shale yang

sedikit, sebagaimana diketahui bahwa reservoar memiliki permeabilitas yang baik,

sedangkan shale memiliki permeabilitas yang buruk, oleh karena itu reservoar

harus memiliki nilai Vshale yang rendah, selanjutnya yaitu dilakukan interpretasi

berdasarkan log saturasi air, dimana reservoar yang dideteksi memiliki
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hidrokarbon berupa oil dan gas akan memiliki nilai saturasi air yang kecil

dibandingkan reservoar yang berisi air. Analisis zona prospek ini dilakukan pada

setiap sumur didaerah penelitian.

4.5 3 Interpretasi Data Seismik

4.5.3.1 Proses Running Attribute

Proses Running attribute ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai

adanya struktur geologi dari data seismik yang digunakan. Dalam penggunaannya,

terdapat 4 proses running atribut yang dilakukan yaitu conditioning dengan atribut

berupa structural smoothing, edge detection dengan atribut berupa variance, edge

enhancement dengan atribut berupa ant tracking dan post conditioning dengan

atribut berupa iso frequency component. Atribut seismik structural smoothing ini

digunakan untuk memperjelas kemenerusan horizon atau lebih tepatnya

merupakan atribut yang menghilangkan amplitudo reflektor seismik yang terlalu

rendah maupun amplitudo reflektor yang terlalu tinggi sehingga reflektor seismik

menjadi lebih jelas dan kontinyu sehingga dapat digunakan dalam membantu

proses interpretasi horizon. Kemudian atribut seismik yang kedua yaitu atribut

seismik variance digunakan untuk mendeteksi adanya diskontinuitas pada data

seismik karena atribut ini akan menampakkan ketidakmiripan suatu titik yang

berada pada data seismik dengan titik lain disekitarnya, sehingga adanya

diskontinuitas pada reflektor seismik akan terlihat. Selanjutnya atribut yang ketiga

yaitu ant tracking digunakan untuk mempertajam ketidakkontinuan yang

sebelumya telah di deteksi oleh atribut variance yang pada awalnya diskontinuitas

tersebut masih terlihat samar, maka pada atribut ini akan tampak lebih jelas. Lalu

yang terakhir yaitu atribut iso frequency component, merupakan atribut yang
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digunakan untuk tahap pengkondisian akhir dari data seismik, dimana atribut ini

digunakan untuk mengurangi adanya kemungkinan noise yang tampak pada

atribut ant tracking, sehingga pada atribut iso frequency component ini

diskontinuitas dari data seismik akan terlihat lebih jelas sehingga dapat membantu

dalam interpretasi struktur berupa patahan.

4.5.3.2 Interpretasi Horizon dan Patahan

Pada data seismik, horizon merupakan reflektor seismik yang memiliki amplitudo

negatif (trough) dan amplitudo positif (peak). Pada umumnya reflektor seismik

berupa peak akan ditampilkan sebagai horizon yang berwarna merah pada

penampang seismik, dan reflektor seismik berupa trough akan ditampilkan

sebagai horizon yang berwarna biru pada penampang seismik. Proses picking

horizon ini dilakukan dengan dibatasi pada marker / well top pada sumur yaitu

pada marker BRF hingga Base_BRF lalu Top_H2 hingga Base_O sehingga

dihasilkan sebanyak 4 horizon dan dilakukan pada data seismik yang telah di

running atribut structural smoothing sehingga horizon dari data seismik akan

tampak lebih jelas dan proses interpretasi atau picking horizon dapat dilakukan

dengan mudah. Proses picking horizon ini dilakukan dengan mengacu pada phase

data seismik yaitu minimum phase. Selanjutnya yaitu proses interpretasi patahan,

dimana patahan sendiri diartikan sebagai suatu rekahan yang mengalami

pergeseran, dan pada data seismik patahan diindikasikan sebagai suatu

diskontinuitas yang terjadi pada reflektor seismik sehingga terlihat seperti adanya

pergeseran ke atas maupun ke bawah dari blok horizon yang satu ke blok yang

lainnya atau secara sederhana ditampakkan seperti horizon yang terpotong dengan
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pasangan horizon lainnya. Interpretasi patahan ini dilakukan dengan bantuan

atribut iso frequency component.

4.5.3.3 Pembuatan Peta Struktur Waktu dan Kedalaman

Pembuatan time structure map (peta struktur waktu) ini dilakukan untuk

memodelkan struktur bawah permukaan dengan menggunakan interpretasi

horizon dan interpretasi patahan yang telah dilakukan sebelumnya. Horizon yang

sebelumnya di interpretasi dilakukan proses gridding sehingga membentuk suatu

peta bawah permukaan, kemudian interpretasi patahan yang telah dilakukan

sebelumnya dilakukan fault modelling sehingga menghasilkan model patahan,

peta horizon dan model patahan tersebut kemudian digabungkan sehingga

membentuk peta struktur dengan domain waktu. Setelah terbentuk peta struktur

yang berdomain waktu, selanjutnya yaitu melakukan proses konversi ke

kedalaman yaitu merubah domain peta yang sebelumnya masih berupa waktu

menjadi domain kedalaman. Proses konversi ke kedalaman ini dilakukan pada

peta struktur waktu yang di deteksi sebagai lapisan prospek reservoar dan

dihasilkan sebanyak 4 peta struktur kedalaman yang masing-masing peta

merupakan representasi dari horizon yang di buat pada data lapisan yang di duga

sebagai zona prospek hidrokarbon.

4.5.4 Inversi Seismik

4.5.4.1 Analisis Sensitifitas Data Log

Analisis sensitifitas data log ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai

AI yang dapat mengindikasikan zona prospek pada reservoar. Hal ini karena nilai

dari AI pada tiap daerah penelitian pasti memiliki rentang nilai yang berbeda-beda

dan nilai AI tersebut hanya dapat menunjukkan AI rendah atau AI tinggi saja, oleh
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karena itu dilakukan analisis sensitifitas log ini dengan membuat crossplot antara

log AI dengan log lainnya sehingga dapat diketahui rentang nilai AI yang

mengindikasikan zona prospek reservoar. Analisis sensitivitas data logs ini juga

digunakan untuk menentukan pembuatan volume properti log pada tahap analisa

multiatribut.

4.5.4.2 Inversi Impedansi Akustik

Inversi impedansi akustik ini diartikan sebagai pemodelan bawah permukaan

dimana data seismik digunakan sebagai kontrol dan data sumur berupa log

impedansi akustik sebagai input (masukan). Data yang digunakan untuk proses

inversi impedansi akustik ini yaitu diantara nya log p-wave dan log density yang

akan menghasilkan log impedansi akustik itu sendiri, kemudian data TDR (Time

Depth Relationship) hasil dari proses well seismic tie, data seismik, dan peta

horizon yang sebelumnya telah di interpretasi. Proses awal pada inversi impedansi

akustik ini yaitu adalah pembuatan initial model (model inisial) yaitu model awal

yang digunakan sebagai kontrol dalam melakukan inversi. Setelah di dapatkan

model inisial maka selanjutnya melakukan analisis pra-inversi. Analisis pra-

inversi ini dilakukan sebagai kontrol atau simulasi dari baik atau kurang baiknya

hasil inversi yang nantinya di dapatkan. Pada analisis pra-inversi ini bertujuan

untuk menyamakan atau membuat kurva log impedansi akustik asli dengan kurva

log impedansi akustik hasil inversi menjadi semirip mungkin dan menghasilkan

sintetik error (error antara sintetik trace inversi dengan sintetik trace seismik

asli) serta RMS error (error antara log IA asli dengan log IA hasil inversi) yang

kecil serta nilai korelasi yang besar antara sintetik trace hasil inversi dengan

sintetik trace seismik asli. Untuk dapat menghasilkan nilai korelasi yang besar
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dengan error yang minim pada analisis pra-inversi ini, maka beberapa parameter

yang perlu diperhatikan yaitu adalah besar constraint (nilai pembatas), banyaknya

iterasi, sample rate, dan parameter lainnya dimana proses analisis pra-inversi ini

merupakan proses yang bersifat trial and error sehingga perlu dilakukan dengan

percobaan berulang kali sampai mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang

diinginkan. Setelah didapatkan hasil yang diinginkan saat proses pra-inversi,

maka selanjutnya yaitu tahap membuat volume seismik dari hasil pra-inversi yang

sebelumnya dilakukan, hasil analisis pra-inversi yang baik akan menghasilkan

volume inversi impedansi akustik yang baik pula, hal ini dapat diamati atau dilihat

berdasarkan kemiripan warna dari log impedansi akustik asli dengan sebaran log

impedansi akustik hasil inversi. Setelah di dapatkan volume impedasi akustik

tersebut maka volume impedansi akustik tersebut di overlay dengan peta struktur

kedalaman pada tiap zona prospek sehingga menghasilkan peta sebaran impedansi

akustik di tiap zona prospek.

4.5.5 Analisis Multiatribut

Analisis multiatribut ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara data

sumur dan data seismik yang nantinya digunakan untuk melakukan estimasi

volume properti log yang berada pada keseluruhan volume seismik. Sesuai nama

nya, analisis multiatribut ini menggunakan banyak atau lebih dari satu atribut

untuk memprediksi beberapa properti log dari data sumur yang digunakan. Data

yang diperlukan pada proses analisis multiatribut ini adalah data sumur berupa log

yang akan diprediksi, data seismik, data atribut internal seismik dan data external

atribut seismik. Pada penelitian ini, properti log yang akan di prediksi yaitu log

porositas dan log densitas. Tahapan yang dilakukan pada analisis multiatribut ini
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yaitu diantaranya menetukan log yang akan digunakan untuk di prediksi

penyebarannya, kemudian memasukkan data T-D hasil dari proses well seismic

tie. Setelah itu melakukan prediksi dengan menggunakan single attribute analysis.

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan seperti membuat crossplot antara

single aributte yang digunakan dengan properti log yang akan di prediksi. Karena

pada umumnya, hasil korelasi dari crossplot pada tahap single attribute analysis

kurang baik, maka selanjutnya yaitu melakukan multiattribute analysis. Proses ini

dilakukan secara trial and error hingga menemukan banyaknya atribut yang tepat

untuk menghasilkan training and validation correlation yang baik. Pada proses

multiatribut analisis ini, banyaknya atribut sangat mempengaruhi korelasi yang

dihasilkan, pada prinsipnya penggunaan atribut yang banyak akan meningkatkan

korelasi di beberapa sumur, namun tidak menutup kemungkinan akan

memberikan efek buruk terhadap sumur lainnya, oleh karena itu ketika error

validasi yang dihasilkan telah mengalami penurunan secara konstan dan berhenti

pada jumlah atribut tertentu kemudian kembali naik pada atribut yang selanjutnya

maka penggunaan banyaknya atribut cukup dihentikan sampai pada atribut

terakhir yang memberikan nilai error terendah. Proses selanjutnya yaitu adalah

Neural Network Training. Proses ini dilakukan untuk memprediksi properti log

data sumur yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil dari multiatribut

analisis. Metode neural network yang digunakan pada penelitian ini yaitu

Probabilistic Neural Network (PNN). Hal yang perlu diperhatikan pada metode

PNN ini yaitu adalah training correlation dan validation correlation. Pada

umumnya, training correlation yang dihasilkan oleh PNN ini akan lebih besar

dibandingkan metode analisis multiatribut, namun ketika nilai correlation
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validation nya lebih kecil dibandingkan dengan multiatribut analisis, maka hasil

yang akan diterapkan untuk menyebarkan properti log ke seluruh volume seismik

adalah hasil dari multiatribut analisis, begitupun sebaliknya. Volume dari properti

log yang dihasilkan oleh metode PNN atau multiatribut analisis ini kemudian

dilakukan overlay terhadap peta struktur kedalaman di setiap zona prospek yang

di interpretasi sebelumnya sehingga dihasilkan peta sebaran dari properti log di

setiap zona prospek hidrokarbon.

4.5.6 Analisis Karakteristik Reservoar

Proses ini merupakan proses mendeskripsikan karakter dari reservoar

menggunakan data peta struktur bawah permukaan, peta sebaran impedansi

akustik, dan peta sebaran properti log pada setiap zona yang diindikasikan

berpotensi hidrokarbon. Proses ini dilakukan untuk mengetahui lokasi dan sebaran

daerah yang berpotensi mengandung hidrokarbon dari lapangan penelitian untuk

kemudian di deskripsikan nilai AI dan properti log target pada setiap lapisan

prospek tersebut.
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4.6 Diagram Alir Penelitian

4.6.1 Well Seismic Tie

Gambar 24. Diagram Alir Well Seismic Tie
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4.6.2 Interpretasi Data Sumur dan Data Seismik

Gambar 25. Diagram Alir Interpretasi Data Sumur dan Seismik
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4.6.3 Inversi Impedansi Akustik

Gambar 26. Diagram Alir Seismik Inversi Impedansi Akustik
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4.6.4 Analisis Multiatribut Log Densitas

Gambar 27. Diagram Alir Analisis Multiatribut Log Densitas
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4.6.5 Analisis Multiatribut Log Porositas

Gambar 28. Diagram Alir Analisis Multiatribut Log Porositas
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4.6.6 Analisis Karakteristik Reservoar

Gambar 29. Diagram Alir Analisis Karakterisasi Reservoar
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peta struktur geologi bawah permukaan pada daerah penelitian memiliki

daerah tinggian yang berada di bagian timur hingga ke barat laut peta. Peta

struktur ini memperlihatkan 8 interpretasi patahan dengan 3 arah orientasi

patahan yang memiliki arah timur ke barat laut, timur laut ke barat daya dan

utara ke selatan.

2. Hasil volume inversi AI dan volume properti log yang dibuat memiliki

kualitas yang baik, hal ini ditunjukkan dari nilai korelasi rata-rata yaitu 0.97

untuk inversi AI, 0.68 untuk analisis multiatribut log densitas dan 0.77 untuk

analisis multiatribut log porositas. 5.

3. Sebaran properti log yang dijadikan target pada daerah penelitian berada pada

lapisan J1, J2, K1 dan K2 dengan nilai impedansi akustik 7500 (m/s)*(g/cc)

hingga 10000 (m/s)*(g/cc), densitas 2.05 g/cc hingga 2.5 g/cc, porositas

>10%, Gamma Ray bernilai <100 API, Vshale <20% dan saturasi air <70%.

4. Zona target pada daerah penelitian berada pada zona tinggian yakni pada

kedalaman 1700 m hingga 1820 m dan zona rendahan yakni di kedalaman

1820 m hingga 1950 m pada peta. Zona target berada pada bagian barat laut,

tengah peta dan timur peta serta tenggara hingga barat daya peta untuk lapisan
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J1 dan K1, dan pada bagian timur, tengah peta dan barat laut serta tenggara

hingga selatan peta untuk lapisan J2, dan berada pada bagian timur laut, timur

dan tengah peta serta ada bagian tenggara hingga selatan pada peta untuk

lapisan K2.

6.2 Saran

1. Perlu dilakukan proses inversi impedansi akustik dengan metode lainnya yaitu

band limited dan sparse spike agar hasil dari ketiga jenis inversi tersebut dapat

dilakukan perbandingan sehingga dapat di analisis metode manakah yang

dinilai optimal untuk menghasilkan volume AI dari proses inversi tersebut.

2. Sebaiknya atribut yang digunakan tidak hanya atribut seismik untuk

mendeteksi struktur saja, melainkan ditambahkan dengan atribut yang dapat

memprediksi hidrokarbon sehingga prediksi hidrokarbon yang digunakan pada

penelitian ini tidak hanya menggunakan volume log saja agar hasil yang di

dapat lebih akurat.
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