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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Karekterisasi    reservoar   yang   meliputi   delineasi,   deskripsi,   dan 

monitoring diperlukan untuk dapat melihat secara penuh keadaan reservoar. 

Karakterisasi   reservoar   yang   baik   merupakan   kunci   untuk   mencapai 

kesuksesan pengelolaan reservoar secara ekonomis. Untuk dapat 

mengkarakterisasi reservoar dengan baik, studi terpadu yang melibatkan data 

seismic  dan  data  sumur  perlu  dilakukan,  salah  satunya  dengan 

menggunakan metode seismik inversi. 

Seismik   inversi   adalah   teknik   untuk   membuat   model   bawah permukaan 

bumi menggunakan data seismik sebagai input dan data sumur sebagai  kontrol 

(Sukmono,  2000). Inversi  Acoustic  impedance  (AI) adalah salah satu metode 

seismik inversi setelah stacking (post-stack inversion). AI adalah  parameter  

batuan  yang  besarnya  dipengaruhi  oleh  tipe  litologi, porositas,  kandungan  

fluida,  kedalaman,  tekanan  dan  temperatur.  Oleh karena   itu   AI   dapat   

digunakan   sebagai   indikator   litologi,   porositas, hidrokarbon, pemetaan 

litologi, flow unit mapping, dan kuantifikasi karakter reservoar. 

Secara natural AI akan memberikan gambaran bawah permukaan yang lebih   

detail   daripada   seismik   konvensional, karena umumnya  amplitudo  pada  
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konvensional  seismik  akan  memberikan gambaran  batas lapisan sementara  

AI dapat menggambarkan  lapisan itu sendiri. Diharapkan dengan menerapkan 

inversi AI pada formasi Talangakar lapangan ”IK” ini dapat dilakukan delineasi 

geometri reservoar serta deskripsi sifat fisik batuan. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melakukan karakterisasi reservoar 

menggunakan inversi AI. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah : 

1. Melakukan proses karakterisasi reservoar untuk mengetahui sebaran 

reservoar batupasir pada formasi Talangakar berdasarkan nilai impedansi 

akustiknya. 

2. Mengetahui keberadaan fluida hidrokarbon di dalam reservoar batupasir 

, sehingga dapat membantu menentukan daerah potensi hidrokarbon 

maupun pengusulan daerah pengembangan. 

 

1.3  Batasan Masalah  

Lokasi penelitian adalah daerah yang sampai ini masih merupakan daerah yang 

produktif. Berdasarkan studi terdahulu, reservoai lapangan IK didominasi oleh 

batupasir. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian dilakukan pada lapangan IK. 

2. Formasi target berupa Formasi Talangakar yang didominasi batupasir 

dengan target berupa oil hidrokarbon. 

3. Metode yang digunakan adalah metode inversi Acustic Impedance dengan 
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dengan membandingkan dua teknik pemodelan, yaitu model based dan 

sparse spike. 

4. Data sesimik yang digunakan adalah data sesismik 3D post-stack time 

migration (PSTM) dengan jumlah 200 inline (2255-2455) dan 259 xline 

(10041-10300 ).  

 


