
 
 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

 Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Interpretasi horison pada survey area ini lebih mudah dilakukan pada area 

off-shore dibandingkan dengan area land berdasarkan kontinuitas event 

dan image quality dari data seismik yang ada yang kemungkinan besar 

dipengaruhi oleh struktur area land yang lebih kompleks dan faktor 

akuisisi data yang berbeda. 

2. Secara umum orientasi pengendapan berdasarkan peta isochrones berarah 

NW-SE, dimana ketebalan masing-masing horison secara umum semakin 

menipis dari arah NW ke arah SE. 

3. Peta isochrones dan arbitrary section sepanjang dip line sangat membantu 

dalam mengidentifikasi shelf-edge dan slope-break dari dari masing-

masing horison. 

4. MID-Z memiliki dip slope kurang lebih 1.6
0
 yang relatif landai (kurang 

dari 3
0
) dengan shelf-edge yang berlokasi di sebelah Utara sumur EM-8. 
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5. TOP-Z memiliki dip slope kurang lebih 2.5
0
 yang tidak terlalu landai 

(kurang dari 3
0
) dengan shelf-edge yang berlokasi di sebelah Utara sumur 

EM-5. 

6. Slope-break dari MID-Z dan TOP-Z diidentifikasikan berada di luar 

survey area sehingga tidak dapat ditentukan lokasinya. 

7. BER-A, BER-B, dan BER-C merupakan progradasi dari satu interval 

waktu pengendapan yang memiliki dip slope sekitar 4
0
 – 6

0
 yang cukup 

curam (lebih dari 3
0
). 

8. Berdasarkan interpretasi seismik dan nilai Log GR diidentifikasikan 

sekuen stratigrafi sebagai berikut: 

a. LST terjadi pada interval waktu antara BASE-Z hingga MID-Z. 

b. HST terjadi pada interval waktu antara MID-Z hingga TOP-Z. 

c. Ada dugaan terjadi TST pada interval waktu MID-Z hingga TOP-Z 

yang cukup tipis namun tidak dapat diidentifikasikan dari volum 

seismik yang ada. 

d. SMST terjadi pada interval waktu antara TOP-Z hingga TOP-

ABC. 

 

6.2 Saran 

 

 Adapun saran untuk penelitian ini antara lain: 

1. Membuktikan keberadaan TST diantara horison MID-Z dengan TOP-Z 

dengan data volum seismik yang lebih baik. 
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2. Menambahkan data Log Sumur di daerah SE survey area untuk 

memvalidasi system tract, terutama SMST yang berlokasi di area off-shore 

dan dominan berada di daerah SE survey area. 


