
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

I.1. Latar Belakang 

 

 

Metode seismik merupakan metode yang dianggap sebagai metode paling baik 

dalam mencitrakan kondisi bawah permukaan bumi. Metode seismik 

memanfaatkan prinsip penjalaran gelombang yang bersumber dari sebuah usikan 

pada suatu medium dan pada suatu jarak tertentu, dimana gerakan partikel 

tersebut akan diterima dan direkam dalam fungsi waktu. Berdasarkan data 

rekaman inilah dapat diperkirakan bentuk lapisan atau struktur di bawah 

permukaan bumi.  

 

Untuk mengubah data rekaman tersebut menjadi sebuah citra yang dapat 

diinterpretasi, diperlukan proses pengolahan data seismik. Namun terkadang 

dengan adanya kompleksitas struktur bawah permukaan bumi (subsurface), titik 

refleksi sinyal atau respon seismik sering mengalami pergeseran kemiringan 

terhadap posisi sebenarnya. Untuk menempatkan kembali titik refleksi pada posisi 

sebenarnya maka menuntut adanya inovasi-inovasi baru dalam teknik pengolahan 

data seismik tersebut. Salah satu proses yang menjadi perhatian penting dalam 

pengembangan teknik pengolahan data seismik adalah proses migrasi. Migrasi 

data seismik adalah suatu proses pengolahan data seismik yang bertujuan untuk 

memetakan event seismik pada posisi yang sebenarnya (Sheriff, 1995). 
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Migrasi data seismik baru diperkenalkan pada dekade 60-an. Metode ini bertujuan 

untuk mengembalikan posisi reflektor ke posisi yang sebenarnya. Metode ini 

bekerja dalam domain waktu, namun terkadang hasil rekaman seismik yang telah 

dimigrasi belum dapat menggambarkan struktur geologi dengan baik, hal ini 

disebabkan oleh kompleksitas struktur geologi. Metode ini terus dikembangkan 

dan akhirnya pada awal dekade 80-an mulai diperkenalkan teknik migrasi pada 

domain kedalaman yang disebut dengan depth migration. Migrasi dalam domain 

kedalaman dapat menjadi solusi untuk permasalahan imaging dan positioning 

pada kasus yang memiliki struktur kompleks yang disertai variasi kecepatan 

secara lateral. Keakuratan ini disebabkan karena kemampuan metode PSDM 

untuk fokus terhadap suatu titik reflektor pada kondisi dimana terjadi perubahan 

kecepatan secara lateral. Pemodelan kecepatan interval (interval velocity model 

building) mempunyai andil penting dalam pencitraan bawah permukaan bumi. 

karena pemodelan kecepatan interval dilakukan dengan metode layer stripping 

(Minarti, 2010). 

 

Pada tahun 2007 dan 2008, bertururt-turut telah dilakukan penelitian mengenai 

pemodelan kecepatan pada domain kedalaman atau PSDM (Prestack Depth 

Migration) oleh Triarto dan Marisa. Penelitian tersebut berhasil mencitrakan 

struktur bawah permukaan menjadi lebih baik.  Oleh sebab itu, penulis melakukan 

penelitian mengenai PSDM pada daerah yang memiliki kompleksitas struktur 

geologi. Penelitian ini membandingkan hasil pencitraan antara domain kedalaman 

(PSDM) dengan domain waktu (PSTM) dimana keduanya menggunakan aplikasi 

metode migrasi Kirchhoff. 
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I.2. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis penerapan metode Prestack Depth Migration (PSDM) untuk 

meningkatkan resolusi citra seismik dengan menganalisis variasi 

kecepatannya. 

2. Mendapatkan citra bawah permukaan yang lebih baik dengan melakukan 

PSDM dan membandingkannya dengan hasil PSTM. 

 

 

1.3. Batasan Masalah 

 

 

Penelitian ini membatasi permasalahan pada migrasi prestack domain kedalaman 

pada data 2 dimensi dengan menggunakan metode Kirchhoff dengan asumsi 

medium bumi berupa medium isotropi. Dan perbaikan model kecepatan dilakukan 

dengan menggunakan metode tomografi seismik. Perbandingan citra hasil PSDM 

dan citra hasil PSTM dilakukan hanya sebatas mengamati perbedaan penampakan 

dan analisis gather. 

 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mendapatkan citra struktur bawah permukaan yang baik, sehingga 

mempermudah tahapan interpretasi. 

2. Dapat menunjukkan bahwa pengolahan data seismik  dengan  menggunakan 

metode PSDM memberikan hasil pencitraan (imaging) bawah permukaan 

yang lebih baik dibandingkan dengan PSTM. 


