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Metode Amplitude Variation with Offset (AVO) dan inversi sesimik adalah dua 

metode yang dapat digunakan untuk membantu karakterisasi reservoar migas. 

Kedua metode ini juga digunakan dalam menentukan anomali kelas batupasir dan 

sebarannya di Formasi Ngrayong, Cekungan jawa Timur Utara. Dari hasil 

penelitian diperoleh kesimpulan bahwa reservoar pada sumur Mg 2 dan Mg 3 

diperkirakan adalah anomali batupasir kelas III dengan nilai amplitodo seismik 

dan gradient yang cenderung menguat terhadap offset, serta memiliki nilai 

impedansi yang lebih rendah daripada batuan penutupnya. Reservoar pada sumur 

Mg 4 dan Mg 5 diperkirakan adalah anomali batupasir kelas I dengan nilai 

amplitudo seismik dan gradient yang cenderung melemah terhadap offset, serta 

memiliki nilai impedansi yang lebih tinggi daripada batuan penutupnya. Lambda-

Rho ( ) dan Mu-Rho ( ) adalah parameter fisik yang cukup sensitif dalam 

membedakan litologi dan fluida pengisi reservoar. Kedua parameter ini diperoleh 

dari proses transformasi dengan input berupa hasil inversi Acoustic Impedance 

(AI) dan Shear Impedance (SI). Range nilai dari penampang dan time slice map 

pada tiap sumur untuk Acoustic Impedance (AI) dan Shear Impedance cukup 

rendah, yaitu 5600-6500 ((m/s)*(g/cc) dan 2500-3000 ((m/s)*(g/cc), sedangkan 

range nilai dari penampang dan time slice map untuk Lambda-Rho ( ) dan Mu-

Rho ( ) adalah 20-30 ((GPa)*(g/cc) dan 5-12 ((GPa)*(g/cc). Nilai Lambda-Rho 

( ) Mu-Rho ( ) cukup tinggi mengindikasikan fluida pengisi reservoar adalah 

minyak karena minyak mempunyai sifat sulit terkompres dan litologinya adalah 

batupasir, karena batupasir bersifat lebih rigid dibandingkan serpih. Pada time 

slice map sebaran anomali Mu-Rho ( )nya tidak terlalu jelas terlihat karena 

litologi reservoar yang shally-sand yang ditandai dengan nilai Gamma Ray yang 

tinggi pada tiap sumur. Sebaran batupasir minyak berarah NE-SW. 
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