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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Karakterisasi reservoar merupakan suatu proses untuk menjabarkan  secara 

kualitatif dan kuantitatif karakter reservoar menggunakan semua data yang ada. 

Integrasi antara data log dan data seismik telah menjadi perhatian dari para 

geophysicist dan geologist. Kedua data ini memiliki kelebihan dan kelemahan 

masing-masing.  Data seismik memiliki resolusi horisontal yang baik dengan resolusi 

vertikal yang kurang baik, sementara data log memiliki resolusi vertikal yang sangat 

baik namun resolusi horisontalnya buruk. Mengintegrasikan keduanya akan 

menghasilkan interpretasi yang lebih akurat dan menyeluruh.  

Dalam karakterisasi reservoar diperlukan suatu metode untuk dapat 

mencitrakan parameter fisika batuan yang memberikan efek yang diakibatkan oleh 

litologi maupun fluida. Ada beberapa metode yang dapat menyelesaikan 

permasalahan ini di antaranya adalah analisis Amplitude Variation with Offset (AVO) 

dan seismik inversi. Keduanya membutuhkan data log dari sumur dan data seismik 

yang akan diintegrasikan untuk mendapatkan hasil maksimal karakterisasi reservoar. 

Analisis Amplitude Variation with Offset (AVO) adalah suatu metode yang 

mengekstraksi informasi kandungan fluida melalui perilaku perubahan amplitudo 

terhadap offset. Sedangkan seismik inversi adalah teknik untuk menciptakan model 

geologi bawah permukaan menggunakan data seismik sebagai input dan data sumur 
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sebagai kontrol (Sukmono, 2007). Metode seimik inversi ini dapat menghasilkan 

model parameter fisika bawah permukaan.  Metode seismik Inversi menggunakan 

data stack zero-offset untuk menghasilkan impedansi akustik (AI) telah lama 

digunakan untuk karakterisasi reservoar. Akan tetapi, interpretasi AI mempunyai 

keterbatasan dalam beberapa kasus. Anomali AI rendah akibat kehadiran fluida bisa 

diinterpretasi sebagai AI rendah akibat litologi, karena AI hanya fungsi dari densitas 

dan kecepatan gelombang P (Vp) saja. Dengan adanya pengukuran kecepatan 

gelombang S (Vs), seismik inversi dapat dikembangkan untuk mendapatkan 

impedansi elastik (EI) sebagai generalisasi dari AI untuk sudut datang tidak sama 

dengan nol (Conolly, 1999). EI merupakan fungsi dari Vp, Vs, densitas, dan sudut, 

sehingga untuk mendapatkan modelnya harus menginversikan data seismik stack 

non-zero offset. 

Metode berikutnya adalah extended elastic impedance (EEI) yang merupakan 

perluasan dari metoda EI (Whitcombe, 2002). Sama dengan EI, metode ini 

merupakan fungsi dari Vp, Vs, densitas, dan sudut.  Namun demikian, metode ini 

telah mengalami modifikasi dari EI agar dapat mencakup jangkauan sudut yang lebih 

luas. Hasil simulasi EEI pada sumur untuk mencari nilai sudut yang mewakili 

parameter pada sumur dapat digunakan untuk melihat penyebarannya secara lateral.  

Di daerah penelitian terdapat indikasi kehadiran gas pada suatu lapisan 

batupasir  tipis yang diketahui dari adanya data core. Dan dalam hal ini, dibutuhkan 

data seismik untuk mendapatkan bentuk, geometri, dan arah channel untuk penentuan 

titik bor. Akan tetapi, data seismik pada daerah penelitian ini memiliki S/N yang 

rendah, sehingga sulit untuk menentukan geometri channel. Penulis terdorong untuk 

menganalisis data seismik tersebut, sehingga dilakukanlah penelitian ini agar dapat 

menggambarkan arah channel pada reservoar Paleocene tersebut. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengidentifikasi atribut seismik dan menguji penggunaan data seismik yang 

yang memungkinkan untuk karakterisasi reservoar Paleocene melalui forward 

modelling. 

2. Meningkatkan S/N rasio dengan mendapatkan resolusi optimal dari data 

seismik pada reservoar Paleocene, di Lapangan Sasa. 

3. Membandingkan hasil EEI yang didapat dari pemodelan sintetik dengan hasil 

EEI yang menggunakan perhitungan manual pada hasil forward modelling. 

  

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari metoda penelitian ini adalah: 

1. Daerah penelitian dibatasi pada reservoar  “Paleocene” sand di lapangan SASA. 

2. Penelitian ini  difokuskan pada 1 sumur dari 8 sumur yang ada pada lapangan 

SASA. Data log yang digunakan adalah data densitas, PHIE, gamma ray, dan 

sonik.  

3. Data seismik yang digunakan adalah seismik 2D yang sudah melalui tahap 

processing, seperti reformatting, denoising, dekonvolusi, analisis kecepatan, 

koreksi residual, migrasi, dan stacking (PSTM) yang dianggap benar. 

 


