
 

 

 

 

BAB III 

TEORI DASAR 

 

 

3.1 Gelombang Seismik 

 

 Suatu gelombang yang datang pada bidang batas dua media yang sifat 

fisiknya berbeda akan dibiaskan, jika sudut datang lebih kecil atau sama dengan 

sudut kritisnya dan akan dipantulkan, jika sudut datang lebih besar dari sudut  

kritis. Sudut kritis adalah sudut datang yang menyebabkan gelombang dibiaskan 

90
0
.  

 

 

Gambar 3.1 Pemantulan dan pembiasan pada bidang batas dua medium untuk 

gelombang P (Priyono, 2000) 
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 Pada saat sebuah gelombang datang P mengenai suatu batas permukaan 

antara dua media elastic homogeny isotropis akan terjadi konservasi serta 

pembagian energi dari amplitudo gelombang datang P tersebut menjadi komponen 

gelombang P dan S. Besar sudut sinar datang, sinar pantul, dan transmisi 

mengikuti persamaan Hukum Snellius sebagai berikut:  

 

  𝑃 =  
sin 𝜃1

𝑉𝑝1
=  

sin 𝜃′1

𝑉𝑝1
=  

sin 𝜃2

𝑉𝑝2
=  

sin 𝛿1

𝑉𝑠1
=  

sin 𝛿2

𝑉𝑠2
  ... (3.1) 

Dimana:  

P  = Parameter gelombang  

Vp1  = Kecepatan gelombang P di medium 1, θ1 = sudut datang P  

Vp2  = Kecepatan gelombang P di medium 2, θ2 = sudut bias P  

Vs1  = Kecepatan gelombang S di medium 1, δ1 = sudut pantul S  

Vs2  = Kecepatan gelombang S di medium 2, δ1 = sudut bias S  

θ’1   = Sudut pantul P 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan gelombang seismik adalah 

sebagai berikut:  

 Litologi  

Perbedaan harga kecepatan pada litologi yang berbeda mempunyai harga 

yang tumpang tindih, sehingga sulit untuk menganalisis balik dari data 

kecepatan untuk membedakan litologi. 

 Densitas  

Variasi densitas memegang peranan penting pada variasi kecepatan 

dimana densitas tinggi biasanya berhubungan dengan kecepatan tinggi. 
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 Porositas  

Faktor porositas dan kecepatan secara umum dianggap linier jika, porositas 

besar, maka volume pori besar, sehingga kekompakan batuan berkurang 

dan mengakibatkan kecepatan rendah.  

 Faktor tekanan dan kedalaman  

Tekanan akan semakin bertambah dengan bertambahnya kedalaman. 

Pertambahan kedalaman menyebabkan massa batuan semakin besar dan 

semakin potensial menekan dan memperkecil ruang pori batuan. Karena 

itu kecepatan akan relatif bertambah terhadap kedalaman.  

 Kandungan fluida  

Harga kecepatan akan relatif rendah apabila di dalam pori berisi gas. 

 

3.2 Impedansi Akustik  

 

 Impedansi Akustik (IA) atau Acoustic Impedance merupakan sifat yang 

khas pada batuan yang merupakan hasil perkalian antara densitas (ρ) dengan 

kecepatan gelombang seismik (V). Secara matematis persamaan IA adalah 

sebagai berikut:  

    𝐼𝐴 =  𝜌𝑉       ... (3.2) 

Dengan:  

IA  = impedansi akustik  

ρ  = densitas (g/cc)  

V  = kecepatan gelombang seismik (m/s)  
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 Impedansi akustik dianalogikan sebagai acoustic hardness (Sukmono, 

1999a). Batuan yang keras (hard rock) dan sukar dimampatkan seperti batu 

gamping (limestone) dan granit mempunyai impedansi akustik yang tinggi, 

sedangkan batuan yang lunak seperti lempung (clay) yang lebih mudah 

dimampatkan mempunyai nilai impedansi akustik yang rendah (Gambar 3.2).   

  Nilai kontras IA dapat diperkirakan dari amplitudo refleksinya, semakin 

besar amplitudonya semakin besar refleksi dan kontras IA-nya. Sebagian besar 

hasil penampang IA akan memberikan deskripsi geologi bawah permukaan yang 

lebih rinci dan jelas dibandingkan dengan penampang seismik konvensional. IA 

dapat  mencitrakan batas lapisan dan sebagai indikator litologi, porositas 

hidrokarbon, pemetaan litologi, pemetaan dan dapat digunakan untuk deskripsi 

karakteristik reservoar. 

 

3.3 Koefisien Refleksi  

 

 Koefisien Refleksi (KR) adalah kontras Impedansi Akustik pada batas 

lapisan batuan yang satu dengan batuan yang lain. Pada dasarnya setiap koefisien 

refleksi dapat dianggap sebuah respon dari wavelet seismik terhadap sebuah 

perubahan impedansi akustik (IA) di dalam bumi yang didefinisikan sebagai hasil 

perkalian antara kecepatan kompresional dan densitas. Secara matematis, 

Koefisien Refleksi meliputi pembagian selisih Impedansi Akustik dengan jumlah 

Impedansi Akustik dari dua medium berbeda. 

 Hal ini akan memberikan persamaan koefisien refleksi pada batas antara  

kedua lapisan yaitu; 
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  𝐾𝑅 =
𝜌𝑛+1𝑉𝑛+1− 𝜌𝑛𝑉𝑛

𝜌𝑛+1𝑉𝑛+1+ 𝜌𝑛𝑉𝑛
=

𝐼𝐴𝑛+1−𝐼𝐴𝑛

𝐼𝐴𝑛+1+𝐼𝐴𝑛
   ... (3.3) 

 

   𝐼𝐴𝑛+1 = 𝐼𝐴𝑛
 1+𝐾𝑅𝑛  

 1−𝐾𝑅𝑛  
    ... (3.4) 

 

 Jika harga impedansi akustik suatu lapisan diketahui, maka harga 

impedansi akustik lapisan berikutnya adalah; 

 

   𝐼𝐴𝑛 = 𝐼𝐴1   
1+𝐾𝑅𝑖

1−𝐾𝑅𝑖
 𝑛+1

𝑖=1     ... (3.5) 

 

 Besar kecilnya nilai Koefisien Refleksi selain tergantung pada Impedansi 

Akustik, juga tergantung pada sudut datang gelombang atau jarak sumber-

penerima. Koefisien Refleksi, merupakan cerminan dari bidang batas media yang 

memiliki harga Impedansi Akustik yang berbeda. Di dalam seismik refleksi, 

Koefisien Refleksi biasanya ditampilkan pada jarak sumber-penerima sama 

dengan nol (zero offset). Koefisisen Refleksi, jika dikonvolusikan dengan wavelet 

akan menghasilkan tras seismik (Sukmono, 1999a).   

 Harga Koefisien Refleksi dapat diperkirakan dari amlitudo refleksinya. 

Koefisien refleksi berbanding lurus dengan amplitudo gelombang seismik 

refleksi, semakin besar amplitudo refleksinya semakin besar koefisien refleksinya 

artinya semakin besar kontras Impedansi-nya. 
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Gambar 3.2 Impedansi Akustik dan Koefisien Refleksi (Sukmono, 1999a) 

 

 

Gambar 3.3 Hubungan Koefisien Refleksi dan amplitudo dan hubungan nilai 

Impedansi Akustik terhadap amplitudo (Sukmono, 1999a) 

 

3.4 Wavelet  

 

 Wavelet adalah gelombang harmonik yang mempunyai interval amplitudo, 

frekuensi, dan fasa tertentu. Berdasarkan konsentrasi energinya wavelet dapat 

dibagi menjadi 4 jenis (Gambar 3.4) yaitu:  

a. Zero Phase Wavelet  

Wavelet berfasa nol (zero phase wavelet) mempunyai konsentrasi energi 

maksimum di tengah dan waktu tunda nol, sehingga wavelet ini 

mempunyai resolusi dan standout yang maksimum. Wavelet berfasa nol 

(disebut juga wavelet simetris) merupakan jenis wavelet yang lebih baik 
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dari semua jenis wavelet yang mempunyai spectrum amplitudo yang 

sama.  

b. Minimum Phase Wavelet   

Wavelet berfasa minimum (minimum phase wavelet) memiliki energi yang 

terpusat pada bagian depan. Dibandingkan jenis wavelet yang lain dengan 

spektrum amplitudo yang sama, wavelet berfasa minimum mempunyai 

perubahan atau pergeseran fasa terkecil pada tiap-tiap frekuensi. Dalam 

terminasi waktu, wavelet berfasa minimum memiliki waktu tunda terkecil 

dari energinya.  

c. Maximum Phase Wavelet  

Wavelet berfasa maksimum (maximum phase wavelet) memiliki energi 

yang terpusat secara maksimal dibagian akhir dari wavelet tersebut, jadi 

merupakan kebalikan dari wavelet berfasa minimum.  

 

 

Gambar 3.4 Jenis-jenis wavelet berdasarkan konsentrasi energinya; (1) mixed 

phase wavelet, (2) minimum phase wavelet, (3) maximum phase wavelet, dan (4) 

zero phase wavelet (Sukmono, 1999a). 
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d. Mixed Phase Wavelet  

Wavelet berfasa campuran (mixed phase wavelet) merupakan wavelet 

yang energinya tidak terkonsentrasi di bagian depan maupun di bagian 

belakang. 

 

 Jenis-jenis ekstraksi wavelet yang digunakan antara lain adalah sebagai 

berikut;   

a. Ekstraksi Wavelet Secara Statistik dari Data Seismik   

Jenis ekstraksi wavelet selanjutnya adalah ekstraksi wavelet dari data 

seismik secara statistik. Ekstraksi dengan cara ini hanya menggunakan 

data seismik dengan masukan posisi serta window waktu target yang akan 

diekstrak. Untuk memperoleh korelasi yang lebih baik, maka dilakukan 

shifting pada event-event utama., jika perlu dilakukan stretch dan squeeze 

pada data sintetik. Namun karena stretch dan squeeze sekaligus akan 

merubah data log, maka yang direkomendasikan hanyalah shifting saja.  

b. Ekstraksi Wavelet Secara Deterministik  

Ekstraksi wavelet dengan cara ini akan memberikan wavelet yang akan 

lebih mendekati wavelet sebenarnya dari data seismik. Ekstraksi ini 

dilakukan terhadap data seismik sekaligus dengan kontrol data sumur, 

sehingga akan memberikan wavelet dengan fasa yang tepat. Namun 

ekstraksi ini hanya akan memberikan hasil yang maksimal, jika data sumur 

sudah terikat dengan baik. Ekstraksi wavelet secara statistik dan 

pengikatan yang baik sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil ekstraksi 

wavelet secara deterministik dengan kualitas yang baik. Untuk 
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menghasilkan sintetik dengan korelasi optimal, maka dilakukan shifting 

dan bila diperlukan, maka dapat dilakukan stretch dan squeeze, akan tetapi 

hal tersebut tidak dianjurkan. 

 

3.5 Seismogram Sintetik  

 

 Seismogram sintetik (St) merupakan hasil konvolusi antara deret koefisien 

refleksi KR dengan suatu wavelet Wt (Gambar 3.5). Proses mendapatkan 

rekaman seismik ini merupakan sebuah proses pemodelan kedepan (forward 

modeling), yang secara matematis dapat ditulis sebagai berikut; 

 

St = Wt * KR + n(t)     ... (3.6) 

 

 Koefisien refleksi diperoleh dari perkalian antara kecepatan gelombang  

seismik dengan densitas batuannya. Sedangkan wavelet diperoleh dengan 

melakukan pengekstrakan pada data seismik dengan atau tanpa menggunakan data 

sumur dan juga dengan wavelet buatan. Seismogram sintetik sangat penting 

karena merupakan sarana untuk mengidentifikasi horison seismik yang sesuai 

dengan geologi bawah permukaan yang diketahui dalam suatu sumur hidrokarbon. 

Identifikasi permukaan atau dasar lapisan formasi pada penampang seismik 

memungkinkan untuk ditelusuri kemenerusannya pada arah lateral dengan 

memanfaatkan data seismik.  Konvolusi antara koefisien refleksi dengan wavelet 

seismik menghasilkan model trace seismik yang akan dibandingkan dengan data 

riil seismik dekat sumur. Seismogram sintetik dibuat untuk mengkorelasikan 
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antara informasi sumur (litologi, kedalaman, dan sifat-sifat fisis lainnya) terhadap 

penampang seismik guna memperoleh informasi yang lebih lengkap dan 

komprehensif. 

 

 

Gambar 3.5 Seismogram  sintetik dihasilkan dari hasil konvolusi wavelet dengan 

deret Koefisien Refleksi yang diperoleh dari hasil kali densitas batuan dengan 

kecepatan Gelombang P nya (Sukmono, 1999a). 

 

3.6 Sifat Fisis Batuan  

 

3.6.1 Densitas  

Batuan reservoar merupakan tempat dibawah permukaan bumi yang 

menampung minyak dan gas bumi, dengan ruang penyimpanan berupa rongga-

rongga atau pori-pori yang terdapat dalam batuan. Densitas atau nilai kerapatan 

matriks merupakan rasio massa persatuan volume. Secara umum besarnya 

densitas suatu material dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, banyaknya 

mineral atau presentasenya, komposisi kimia dan mineral, suhu dan tekanan, 

porositas atau rongga rekahan batuan, serta bentuk cairan atau material yang 

mengisi ruang pori.  
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3.6.2 Porositas  

Porositas suatu medium adalah perbandingan volume pori terhadap 

volume total seluruh batuan yang dinyatakan dalam persen (%). Suatu batuan 

dikatakan mempunyai porositas efektif apabila bagian pori dalam batuan saling 

berhubungan satu sama lain dan biasanya lebih kecil dari rongga porositas total. 

Pada formasi renggang (unconsolidated formation), besarnya porositas tergantung 

pada distribusi ukuran butiran, tidak pada ukuran butiran mutlak. Porositas batuan 

berkisar antara 10 – 20 %.  

 

3.6.3 Permeabilitas  

Permeabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu sifat batuan reservoar 

untuk dapat meneruskan cairan melalui pori-pori yang berhubungan tanpa 

merusak partikel pembentuk atau kerangka batuan tersebut. Batuan dikatakan 

permeabel bila mempunyai porositas yang saling berhubungan, misalnya pori-

pori, kapiler, retakan, dan rekahan. Porositas besar sering memberikan 

permeabilitas besar, akan tetapi hal ini tidaklah selalu benar. Parameter yang 

berpengaruh terhadap permeabilitas disamping porositas adalah ukuran pori, 

bentuk butiran, dan kontinuitas (Harsono, 1997). 

 

3.7 Sekuen dan Fasies Seismik 

 Sekuen pengendapan adalah sebuah satuan stratigrafi yang terdiri atas 

urutan yang relatif selaras dari lapisan batuan yang secara genetik berhubungan 

dan dibatasi di bagian atas dan bawah oleh bidang ketidakselarasan atau korelasi 

bidang selarasnya. Untuk sekuen seismik sendiri merupakan sekuen pengendapan 
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yang diidentifikasi dari penampang seismik. Sekuen seismik mempunyai semua 

sifat dari sekuen pengendapan dengan batasan kondisi bahwa sifat tesebut dapat 

dikenal dari data seismik. Ekspresi seismik dari batas sekuen sangat tergantung 

pada kontras IA antara lapisan di atas dan di bawah ketidakselarasan (Mitchum 

dkk, 1977). 

 Analisa fasies seismik adalah deskripsi dan interpretasi dari data seismik 

dan geologi dari parameter refleksi yang meliputi konfigurasi, kontinuitas, 

amplitudo, frekuensi, dan kecepatan interval. Satu unit fasies seismik adalah suatu 

unit seismik 3 dimensi yang tersusun atas kumpulan pola refleksi yang 

parameternya berbeda dengan unit fasies di sekitarnya. Setiap parameter dapat 

memberikan informasi yang berguna mengenai kondisi geologi terkait (Sukmono, 

1999b). 

 

 

Gambar 3.6 Diagram Sekuen Stratigrafi (tanpa terganggu oleh adanya Struktur 

Sekunder) (Vail dkk, 1987). 

 

http://ptbudie.files.wordpress.com/2010/12/diagram-sikuen-stratigrafi-tanpa-terganggu-oleh-adanya-struktur-sekunder-vail-et-al-1987.png
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3.8 System Tract 

 

 System Tract adalah sebuah urutan sistem pengendapan yang terjadi pada 

interval waktu yang sama dan masing-masing berhubungan dengan segmen 

spesifik dari kurva perubahan muka laut relatif. Untuk mengenali system tract 

diperlukan pemahaman mengenai empat faktor utama: eustasi, penurunan 

cekungan, suplai sedimen, dan iklim. Eustasi adalah siklus perubahan muka air 

laut global yang diukur dari pusat bumi dan telah teramati membentuk siklus 

sinusoidal. Penurunan cekungan adalah proses turunnya dasar cekungan akibat 

proses tektonik dan merupakan faktor yang paling memengaruhi terbentuknya 

ruang akomodasi bagi pengendapan sedimen. Suplai sedimen meliputi faktor 

kecepatan dan jumlah sedimen yang mengisi cekungan, kecepatan dan jumlah 

karbonat biogenik serta endapan evaporit yang diproduksi in situ. Iklim akan 

memengaruhi jenis endapan yang terjadi; silisiklastik, karbonat, evaporit, atau 

campurannya (Sukmono. 1999b). 

  

 Macam-macam system tract adalah: 

a. Highstand System Tract (HST) 

HST terendapkan saat kenaikan muka air laut (m.a.l.) relatif mendekati 

posisi maksimumnya secara lambat sehingga memungkingkan tersedianya 

suplai sedimen yang cukup untuk progradasi dan downlap ke permukaan 

marine-condensed section (MCS) di bawahnya. Pada fase awal HST, set 

parasekuen (vertikal) yang agradasional dan sigmoidal umumnya 

terbentuk karena pergeseran bayline ke arah daratan akan mengakibatkan 
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terjadinya kecepatan moderat dari kenaikan m.a.l. relatif dan akibatnya 

juga kecepatan moderat dari penambahan ruang akomodasi di pinggir 

paparan. Pada fasa selanjutnya saat kenaikan eustasi menghilang dan 

eustasi mulai turun secara perlahan, bayline akan bergeser secara menerus 

dan perlahan ke arah daratan. Akibatnya kenaikan m.a.l. relatif dan 

kecepatan penambahan ruang akan semakin menghilang, dan 

menghasilkan pengendapan set parasekuen yang progradasional atau oblik. 

b. Lowstand System Tract (LST) 

LST terendapkan di atas ketidakselarasan tipe-1 saat m.a.l relatif (bayline) 

turun secara cepat dari level highstand karena pergeseran ke arah 

cekungan dari titik kesetimbangan melampaui garis pantai atau offlap 

break. Tergantung pada besar dan kecepatan penurunan m.a.l. dan 

batimetri dari cekungan. 

c. Transgressive System Tract (TST) 

System tract ini dicirikan oleh onlap pantai dari permukaan transgresif 

atau first marine flooding surfaces di atas dari LST atau shelf-margin 

system tract (SMST). Pengendapan TST ini terjadi sebagai respon dari 

suplai sedimen yang berkurang akibat pengaruh parasiklus yang periodik 

antara kenaikan dan stillstands m.a.l. relatif. Saat titik kesetimbangan 

bergerak secara cepat ke arah daratan, kecepatan kenaikan m.a.l. relatif 

meningkat, sehingga menambah ruang akomodasi baru. TST pada 

dasarnya terdiri atas parasekuen progradasional yang terdiri atas pola 

penipisan dan penghalusan ke atas dari susunan parasekuen retrogradasi 

yang bergeser ke arah daratan. Susunan parasekuen ini diendapkan pada 
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saat pendalaman air, mundurnya garis pantai dan berkurangnya suplai 

sedimen yang terjadi secara periodik. 

d. Shelf-Margin System Tract (SMST) 

SMST terendapkan di atas ketidakselarasan tipe-2 atau permukaan 

konkordan ekivalennya setelah titik kesetimbangan (yang kebetulan sama 

dengan bayline) mulai bergeser ke arah daratan tanpa mengalami 

pergeseran shoreline break. Saat titik kesetimbangan dan bayline mulai 

bergerak ke arah daratan, pengendapan highstand berhenti dan onlap 

pantai (aluvial) secara cepat bergeser ke arah bayline. Karena titik 

kesetimbangan tidak pernah bergeser ke arah cekungan melewati garis 

pantai, erosi lokal dan sejumlah kecil sedimentasi air dalam terjadi. 

Pelapukan dan diagenesa meteorik dapat berkembang di bagian daratan 

dari paparan atau platform yang terekspos secara subaerial. Pada saat ini 

SMST mulai menghasilkan onlap pantai pada ketidakselarasan tipe-2. 

Percepatan naiknya m.a.l. relatif mengakibatkan di fasa awal terjadi 

pengendapan parasekuen progradasional yang berevolusi ke arah atas 

menjadi pengendapan fasa akhir dari parasekuen agradasional dan 

mengakibatkan terbentuknya geometri sigmoidal. SMST yang tebal dapat 

mengalami longsoran dan bergerak ke arah cekungan oleh pensesaran 

tumbuh atau rayapan gravitasi. 

 

 

 

 


