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BARAT 
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Salah satu hal terpenting dalam pengolahan data seismik adalah stacking. Stacking 

bertujuan untuk memperkuat amplitudo dan meningkatkan rasio sinyal terhadap 

noise. Metode stacking konvensional yang selama ini dipakai yaitu, CMP stack 

dan NMO/ DMO stack, ternyata sangat tergantung pada model kecepatan dan 

tidak dapat mengatasi kompleksitas bawah permukaan. Sehingga, terdapat metode 

stacking baru yaitu metode Common Reflection Surface (CRS) stack. Metode ini 

tidak memerlukan model kecepatan, akan tetapi mengikutsertakan kemiringan 

reflektor dalam estimasi operator stack. Pada penelitian ini, metode CRS stack 

diaplikasikan pada data seismik darat 2D maupun 3D pada lapangan “AOG” 

daerah Subang, Jawa Barat, dimana pengolahan data seismik darat 2D maupun 3D 

dengan menggunakan metode stacking konvensional yang sekarang banyak 

diterapkan dalam industri dirasakan sering tidak cukup untuk menggambarkan 

kondisi bawah permukaan yang kompleks. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu 

untuk mendapatkan penampang stack yang paling optimal serta menganalisis 

parameter dip dan aperture yang berpengaruh pada data seismik terukur, 

membandingkan penampang seismik darat 2D dan 3D hasil pengolahan data 

metode konvensional dan CRS stack, dan membandingkan penampang seismik 

darat 2D dan 3D hasil pengolahan data dengan metode CRS stack.  

Proses stacking pada 2D dan 3D CRS dipengaruhi oleh dip dan aperture pada 

operator CRS, sehingga didapatkan hasil penampang stack yang paling optimal. 

Dengan membandingkan penampang seismik metode konvensional dan CRS 

stack, maka dihasilkan penampang seismik yang memperlihatkan kemenerusan 

reflektor yang lebih baik dan amplitudo yang meningkat menggunakan metode 

CRS stack pada data 2D maupun 3D dibandingkan metode 

konvensional. Sedangkan, hasil penampang seismik 3D CRS stack 

memperlihatkan peningkatan citra struktur bawah permukaan yang cukup 

signifikan dan mempertegas pola reflektor yang lebih baik dibandingkan 2D CRS 

stack. Dari hasil penelitian ini, secara kualitatif metoda CRS stack mampu 

menggambarkan struktur bawah permukaan dengan memperlihatkan penampang 

seismik yang lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional, pada aplikasi 

data seismik darat 2D maupun 3D. 
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