
 

 

 

 

 

 

IV. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

IV.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian dilaksanakan di Divisi Geoscience Service  PT. ELNUSA Tbk., Graha 

Elnusa Jl. TB. Simatupang Kav. 1B lt. 14 Jakarta Selatan, perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa akuisisi, pengolahan, dan interpretasi data seismik 

refleksi. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 6 Juni sampai dengan 5 Agutus 

2011 dan dilanjutkan di Laboratorium Geofisika sampai Oktober 2011. 

 

 

IV.2. Data dan Perangkat Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan data sekunder seismik refleksi 2D Survey marine 

daerah Jawa Timur Bagian Utara lintasan AK2103 berupa PSTM.sgy, 

gather_final.sgy, serta final_velocity.sgy. Lintasan ini memiliki CMP Range dari 

700 – 3900. Dengan parameter lapangan lintasan AK-2103 yang diketahui dari 

data Observer Report adalah sebagai berikut: 

1. Source:  

- Jenis Bahan  : Airgun   

- SP Interval   : 25 m 

2. Receiver:  

- Jumlah Channel : 324  

- Group Interval : 12.5 m 
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- Metode Penembakan : off-end 

- Near Offset  : 148 m  

- Far Offset  : 4185.5 m  

3. Recording System:  

- Tape Format   : SEGY-32BITS  

- Low Cut Filter  : 4 Hz 

- RL   : 5000 ms  

- SI   : 1 ms  

 

 

Gambar 17. Konfigurasi penembakan off-end 

 

Sedangkan untuk pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat 

lunak GeoDepth-EPOS3TE-Paradigm, serta perangkat keras, antara lain Central 

Processing Unit: Sun Blade 1000/Solaris 2.6, Server: Sun enterprise 4500/Solaris 

2.6, 296 MB, 8x100 MHz processor, Network: Workgroupswitch 10-100 MB/s, 

Dua buah monitor 24 inch, Satu unit DELL Personal Computer, dan Satu buah 

printer Canon PIXMA iP1880. 

 

 

IV.3. Pengolahan Data 

IV.3.1. Import Data 

 

Pada tahap awal dilakukan import ketiga data SEG-Y yakni PSTM, gather final, 

dan final velocity yang berupa kecepatan RMS, sebagai data input ke software 

GeoDepth-EPOS3TE-Paradigm, serta beberapa parameter lapangan. 
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IV.3.2 Picking Time Migrated Horizon 

 

Picking time migrated horizon adalah menentukan pola reflektor dengan membuat 

garis horizontal pada penampang hasil PSTM sebagai indikasi batas antar lapisan. 

Proses picking dilakukan pada amplitudo reflektor yang kuat di sepanjang 

penampang seismik tersebut. Picking horizon haruslah selalu konsisten pada suatu 

amplitudo reflektor tertentu, karena akan sangat berpengaruh pada pembuatan 

model kecepatan selanjutnya, yaitu  pada saat proses analisis residual di 

sepanjang horizon. Picking horizon dilakukan di sepanjang peak (puncak) dari 

trace seismik. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam menarik horizon 

sepanjang lintasan pada penampang seismik. 

 

 

IV.3.2. Pemodelan Kecepatan 

 

 

Dalam PSDM, kecepatan yang digunakan adalah berupa Vint , sehingga diperlukan 

proses inisiasi kecepatan yang akan mentransformasi model kecepatan Vrms 

menjadi kecepatan interval, transformasi ini dilakukan dengan 2 proses, yaitu: 

 

1. Transformasi Dix untuk 2 horizon pertama 

Proses transformasi kecepatan ini menggunakan formula Dix untuk 

mendapatkan kecepatan interval dengan menggunakan Persamaan 12. 

 

2. Coherency Inversion untuk horizon-horizon berikutnya 

Prinsip Coherency Inversion merupakan metode yang menggunakan ray 

tracing untuk memodelkan kurva traveltime dan kemudian dibandingkan 

dengan traveltime yang direkam. Moveout digambarkan sebagai semblance 

maksimum pada setiap CRP gather, yang akan mempresentasikan kecepatan 
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interval terbaik. Keluaran dari tahapan ini adalah Vint inisial, yang nantinya 

akan digunakan untuk melakukan PSDM awal/Preliminary PSDM. 

 

 

IV.3.4. Preliminary PSDM 

 

 

Mengaplikasikan migrasi dengan menggunakan algoritma Kirchhoff, jenis 

kecepatan yang digunakan pada proses ini yaitu Initial Interval Velocity (Vint) 

yang diperoleh dari pemodelan kecepatan di atas (IV.3.3), dan data Final Gather 

sebagai data input, sehingga menghasilkan penampang seismik awal dalam 

domain kedalaman (Preliminary PSDM). 

 

IV.3.5. Update Model Kecepatan Interval 

 

 

Tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan resolusi pencitraan subsurface, dengan 

meng-update depth model-nya. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam 

melakukan tahap ini. Tahap pertama adalah Horizon Refinement. Setelah melalui 

tahapan PSDM, tentunya horizon picks yang telah kita buat sebelumnya (IV.3.2) 

akan bergeser, sehingga perlu melakukan repicking agar horizon tersebut tepat 

berada pada penampakan amplitudo dari reflektornya. Lalu kita membuat kembali 

model strukturnya/reload structure model builder. Kedua, Updating kecepatan 

dengan Residual depth moveout (RDMO) model based Tomography untuk 

memperkecil error Vint. Ray tracing pada tiap lapisan digunakan untuk membuat 

matrix tomography sepanjang lintasan gelombang. Error dari tiap lapisan 

diselesaikan secara simultan menggunakan least squares untuk meminimalisir 

kesalahan waktu tempuh yang melewati seluruh model. 
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IV.3.6. Iterative PSDM 

 

 

Untuk iterative PSDM kecepatan yang digunakan adalah kecepatan hasil Update 

Velocity Model dari tahapan diatas (IV.3.5). Dengan menggunakan model 

kecepatan tersebut sebagai data input kecepatan serta data gather final 

(unmigrated gather), kemudian akan di-apply migrasi. Tahapan ini merupakan 

tahapan kondisional yang dapat dilakukan berulang-ulang, untuk mengamati 

perubahan citra seismik yang dihasilkannya. Dengan menggunakan Vint yang terus 

diperbaharui sampai didapatkan Vint terbaik, dengan membandingkan gather hasil 

PSDM, maka diharapkan akan diperoleh pencitraan seismik yang paling baik dan 

sesuai dengan struktur geologi sebenarnya. 

 

IV.3.7. Final PSDM 

 

 

Jika model kecepatan interval akhir telah diperoleh, maka sama halnya dengan 

proses PSDM sebelumnya, dengan menggunakan final interval velocity model dan 

gather final sebagai data input, kemudian diaplikasikan migrasi. Hasil dari Final  

PSDM ini berupa final depth migrated section, final depth migrated gathers, serta 

final interval velocity model. Kemudian membandingkan hasil akhirnya dengan 

hasil dari PSTM. 

 

 

IV.4. Diagram Alir 

 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam diagram alir 

penelitian (Gambar 18). 
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Gambar 18. Diagram Alir Pengolahan Data 
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