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III. TEORI DASAR 

 

 

3.1  Prinsip Metode Seismik 

Metode seismik merupakan metode geofisika yang sering digunakan dalam 

mencitrakan kondisi bawah permukaan bumi, terutama dalam tahap eksplorasi 

hidrokarbon dengan menggunakan prinsip perambatan gelombang mekanik. 

Prinsip metode seismik yaitu pada tempat atau tanah yang akan diteliti dipasang 

geophone yang berfungsi sebagai penerima getaran. Sumber getar antara lain bisa 

ditimbulkan oleh ledakan dinamit atau suatu pemberat yang dijatuhkan ke tanah 

(Weight Drop). Gelombang yang dihasilkan menyebar ke segala arah. Ada yang 

menjalar di udara, merambat di permukaan tanah, dipantulkan lapisan tanah dan 

sebagian juga ada yang dibiaskan, kemudian diteruskan ke geophone-geophone 

yang terpasang dipermukaan (lihat Gambar 3.1). 

 
Gambar 3.1. Sketsa survei seismik (Landmark, 1995) 
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3.2  Klasifikasi Gelombang Seismik 

Gelombang seismik berdasarkan tempat penjalarannya terdiri dari dua tipe yaitu 

(Ibrahim dan Subardjo, 2005) :  

1. Gelombang badan (body wave) yang merupakan gelombang yang menjalar 

melalui bagian dalam bumi dan biasa disebut free wave karena dapat menjalar 

ke segala arah di dalam bumi. Gelombang badan terdiri atas gelombang 

longitudinal (compressional wave) dan gelombang tranversal (shear wave).  

2. Gelombang permukaan (surface waves) yang merupakan gelombang elastik 

yang menjalar sepanjang permukaan. Karena gelombang ini terikat harus 

menjalar melalui suatu lapisan atau permukaan. Gelombang permukaan terdiri 

dari gelombang Rayleigh, gelombang Love, dan gelombang Stonely.  

Dalam hubungannya dengan seismik eksplorasi, terdapat dua jenis gelombang 

yang digolongkan berdasarkan cara bergetarnya yaitu:  

1. Gelombang longitudinal atau gelombang primer merupakan gelombang  

yang arah getar (osilasi) partikel-partikel mediumnya searah dengan arah 

perambatannya (Gambar 3.2). Gelombang ini disebut juga sebagai 

gelombang kompresi (compressional wave) karena terbentuk dari osilasi 

tekanan yang menjalar dari satu tempat ke tempat yang lain.  

Gambar 3.2. Arah gerak partikel dan arah penjalaran gelombang 

longitudinal (vp) (Brown, 2005) 
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Dan persamaan kecepatan gelombangnya adalah adalah sebagai berikut:  

Dimana vp adalah kecepatan gelombang longitudinal, k adalah modulus 

bulk, μ adalah modulus geser dan ρ adalah densitas. 

Vp = √
𝐾 + 

4µ 

3    

𝜌
                 (1) 

 

2. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getar (osilasi)  

partikel-partikel mediumnya tegak lurus dengan arah perambatannya 

(Gambar 3.3).  

 

Gambar 3.3. Arah gerak partikel dan arah penjalaran gelombang 

transversal (vs). (Brown, 2005) 

 

Dan persamaan kecepatan gelombangnya adalah adalah sebagai berikut: 

Vs = √
µ

𝜌
                     (2) 

 

3.3  Hukum Fisika Gelombang Seismik 

3.3.1 Hukum Snellius 

Perambatan gelombang seismik dari satu medium ke medium lain yang 

mempunyai sifat fisik yang berbeda seperti kecepatan dan densitas akan 

mengalami perubahan arah ketika melewati bidang batas antar medium. Suatu 

gelombang yang datang pada bidang batas dua media yang sifat fisiknya berbeda 
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akan dibiaskan jika sudut datang lebih kecil atau sama dengan sudut kritisnya dan 

akan dipantulkan jika sudut datang lebih besar dari sudut  kritis. Sudut kritis 

adalah sudut datang yang menyebabkan gelombang dibiaskan 90
0
. Jika suatu 

berkas gelombang P yang datang mengenai permukaan bidang batas antara dua 

medium yang berbeda, maka sebagian energi gelombang tersebut akan 

dipantulkan sebagai gelombang P dan gelombang S, dan sebagian lagi akan 

dibiaskan sebagai gelombang P dan gelombang S, seperti yang diilustrasikan pada 

gambar dibawah ini : 

 

Gambar 3.4. Pemantulan dan pembiasan pada bidang batas dua medium 

untuk gelombang P (Bhatia, 1986) 

 

Lintasan gelombang tersebut mengikuti hukum Snell, yaitu : 

𝑠𝑖𝑛𝜃1

𝑉𝑃1
=

𝑠𝑖𝑛𝜃1′

𝑉𝑃1
=

𝑠𝑖𝑛𝜃2

𝑉𝑃2
=

𝑠𝑖𝑛𝜑1

𝑉𝑆1
=

𝑠𝑖𝑛𝜑2

𝑉𝑆2
= 𝑝 (3) 

dengan, 1 = sudut datang gelombang P,  

 1’ = sudut pantul gelombang P,  

 1 = sudut pantul gelombang S,  

 2 = sudut bias gelombang P,  
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 2’ = sudut bias gelombang S,  

 VP1= kecepatan gelombang P pada medium pertama,  

 VP2= kecepatan gelombang P pada medium kedua,  

 VS1 = kecepatan gelombang S pada medium pertama,  

 VS2 = kecepatan gelombang S pada medium kedua,  

 p = parameter gelombang, dan 1 = 1’  

 1, 2 = lapisan 1 dan lapisan 2 

 

3.3.2 Prinsip Huygens 

Huygens mengantakan bahwa gelombang menyebar dari sebuah titik sumber 

gelombang ke segala arah dengan bentuk bola. Prinsip Huygens mengatakan 

bahwa setiap titik-titik penganggu yang berada didepan muka gelombang utama 

akan menjadi sumber bagi terbentuknya gelombang baru. Jumlah energi total dari 

gelombang baru tersebut sama dengan energi utama. Pada eksplorasi seismik titik-

titik di atas dapat berupa patahan, rekahan, pembajian, antiklin, dll. Sedangkan 

gelombang baru tersebut disebut sebagai gelombang difraksi. 

 

Gambar 3.5. Prinsip Huygens (Sheriff, 1995) 
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3.3.3 Prinsip Fermat 

Prinsip Fermat menyatakan bahwa gelombang yang menjalar dari satu titik ke titik 

yang lain akan memilih lintasan dengan waktu tempuh tercepat. Prinsip Fermat 

dapat diaplikasikan untuk menentukan lintasan sinar dari satu titik ke titik yang 

lainnya yaitu lintasan yang waktu tempuhnya bernilai minimum. Dengan 

diketahuinya lintasan dengan waktu tempuh minimum maka dapat dilakukan 

penelusuran jejak sinar yang telah merambat di dalam medium. Penelusuran jejak 

sinar seismik ini akan sangat membantu dalam menentukan posisi reflektor di 

bawah permukaan. Jejak sinar seismik yang tercepat ini tidaklah selalu berbentuk 

garis lurus. 

 

Gambar 3.6. Prinsip Fermat (Abdullah, 2007) 

 

3.4  Trace Seismik 

Model dasar dan yang sering digunakan dalam model satu dimensi untuk trace 

seismik yaitu mengacu pada model konvolusi yang menyatakan bahwa tiap trace 

merupakan  hasil konvolusi  sederhana  dari reflektivitas  bumi dengan  fungsi 

sumber seismik  ditambah  dengan  noise  (Russell,  1996).  Dalam  bentuk  

persamaan  dapat dituliskan sebagai berikut (tanda * menyatakan konvolusi) : 
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S(t) = W(t) * r(t) + n(t)    (4) 

dimana :  

S(t)   = trace seismik 

W(t)  = wavelet seismik 

r(t)    = reflektivitas bumi, dan 

n(t)   = noise 

Konvolusi dapat dinyatakan sebagai “penggantian (replacing)” setiap koefisien 

refleksi   dalam   skala   wavelet   kemudian   menjumlahkan   hasilnya   seperti   

yang dinyatakan oleh Russell (1996) : 

“Convolution  can  be  thought  of  as  “replacing”  each  reflection coefficient 

with a scaled versioan of waletet and summing the result” 

Sudah diketahui bahwa refleksi utama bersosiasi dengan perubahan harga 

impedansi. Selain itu wavelet seismik umumnya lebih panjang daripada spasi 

antara kontras  impedansi  yang menghasilkan  koefisien  refleksi.  Dapat 

diperhatikan  bahwa konvolusi   dengan   wavelet   cenderung   “mereduksi”   

koefisien   refleksi   sehingga mengurangi   resolusi   untuk   memisahkan   

reflektor   yang   berdekatan.   Hasil   dari konvolusi ini diilustrasikan dalam 

Gambar 3.1. 
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Gambar  3.7  Konvolusi  antara  reflektivitas  dengan  wavelet  mengurangi  

resolusi (Sukmono, 1999) 

 

3.5 Interferensi Gelombang Seismik 

Interferensi   dapat   muncul   pada  batas  IA  yang  sangat   rapat  disebabkan 

terjadinya overllaping beberapa reflektor. Interferensi bisa bersifat negatif atau 

positif yang sangat dipengaruhi oleh panjang pulsa seismik. Idealnya pulsa 

gelombang akan berupa  spike  dan  akan  mengakibatkan  refleksi  spike  juga,  

tetapi  dalam  prakteknya sebuah reflektor tunggal dapat menghasilkan sebuah 

refleksi yang terdiri atas refleksi primer yang diikuti oleh satu atau lebih half-

cycle. 

Tidak semua harga kontras IA secara signifikan dapat menghasilkan  refleksi 

pada bidang batas. Hal ini tergantung pada sensitifitas alat perekam dan 

pemrosesan data seismik.  Oleh karena itu adalah penting  untuk  mengetahui  

bentuk dasar pulsa yang dipakai dalam pemrosesan data. Bentuk dasar pulsa 

seismik ditampilkan dalam fasa dan polaritas tertentu. Ada dua jenis fasa yang 
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biasa ditampilkan dalam rekaman seismik yaitu fasa minimum dan fasa nol. 

Pada pulsa fasa minimum energi yang berhubungan dengan batas IA 

terakumulasi pada onset dibagian muka pulsa tersebut, sedangkan pada fasa nol 

batas IA terdapat pada peak bagian tengah. 

 

3.6  Resolusi Vertikal 

Resolusi dalam gelombang seismik didefinisikan sebagai kemampuan gelombang 

seismik untuk memisahkan dua objek yang berbeda ( Sukmono, 1999). Resolusi 

ini berkaitan erat dengan fenomena interferensi gelombang seismik. Ketebalan 

minimum suatu objek untuk dapat memberikan refleksi sendiri bervariasi antara 

1/8 λ sampai 1/30 λ dimana λ adalah panjang pulsa seismik. Resolusi tubuh 

batuan setara dengan ¼ λ dalam waktu bolak-balik (two way travel time- TWT). 

Hanya batuan yang memiliki ketebalan diatas ¼ yang dapat dibedakan oleh 

gelombang seismik. Ketebalan ini disebut sebagai ketebalan tuning ( tuning 

thickness). 

 

3.7 Wavelet 

Wavelet adalah sinyal transien yang mempunyai interval waktu dan amplitudo 

yang terbatas. Ada empat jenis wavelet yang umum diketahui, yaitu zero 

phase, minimum phase, maximum phase, dan mixed phase, seperti yang 

ditunjukan pada Gambar 3.8 
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Gambar 3.8 Jenis-jenis wavelet (1) Zero Phase Wavelet; (2) Maximum Phase 

Wavelet; (3) Minimum Phase Wavelet; (4) Mixed Phase Wavelet (Sukmono, 

1999) 

 

Perbedaan keempat wavelet itu adalah terletak pada konsentrasi energi yang 

dipakai oleh masing-masing wavelet. Zero phase wavelet mempunyai konsentrasi 

energi yang maksimum di tengah dan waktu tunda nol, membuat resolusi dan 

standout dari wavelet ini maksimum. Jenis wavelet ini merupakan paling baik  

karena mempunyai spektrum amplitudo yang sama. Minimum phase wavelet 

mempunyai energi yang terpusat di bagian depan. Dibanding wavelet yang lain, 

wavelet ini memiliki perubahan atau pergesaran fasa terkecil pada tiap-tiap 

frekuensi. Maximum phasa wavelet mempunyai energi yang terpusat maksimal di 

bagian akhir dari wavelet. Jenis wavelet ini merupakan kebalikan dari minimum 

phase wavelet. Mixed phase wavelet memiliki energi yang tidak terkonsentrasi di 

bagian depan atau belakang (Yuzariyadi, 2012). 

 

3.8 Seismogram Sintetik 

Seismogram sintetik merupakan hasil konvolusi antara deret koefisien refleksi 

dengan suatu wavelet (Gambar 3.13). Proses mendapatkan rekaman seismik ini 
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merupakan sebuah proses pemodelan ke depan (forward modeling), yang secara 

matematis dapat ditulis sebagai berikut : 

𝑆𝑡 =  𝑊𝑡 ∗  𝐾𝑅 + 𝑛(𝑡)   (5) 

dengan :  St = trace seismik 

Wt = wavelet  

KR = koefisien refleksi  

n(t) = noise 

Koefisien refleksi diperoleh dari perkalian antara kecepatan gelombang seismik 

dengan densitas batuannya. Sedangkan wavelet diperoleh dengan melakukan 

pengekstrakan pada data seismik dengan atau tanpa menggunakan data sumur dan 

juga dengan wavelet buatan. Seismogram sintetik sangat penting karena 

merupakan sarana untuk mengidentifikasi horison seismik yang sesuai dengan 

geologi bawah permukaan yang diketahui dalam suatu sumur hidrokarbon 

(Munadi dan Pasaribu, 1984). Identifikasi permukaan atau dasar lapisan formasi 

pada penampang seismik memungkinkan untuk ditelusuri kemenerusannya pada 

arah lateral dengan memanfaatkan data seismik.  

Konvolusi antara koefisien refleksi dengan wavelet seismik menghasilkan model 

trace seismik yang akan dibandingkan dengan data riil seismik dekat sumur. 

Seismogram sintetik dibuat untuk mengkorelasikan antara informasi sumur 

(litologi, ke dalaman, dan sifat-sifat fisis lainnya) terhadap penampang seismik 

guna memperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif (Sismanto, 

1996 op. cit. Efni, N., 2010). 
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Gambar 3.13. Seismogram sintetik dihasilkan dari hasil konvolusi sebuah 

wavelet dengan deret koefisien refleksi yang diperoleh dari hasil kali 

densitas batuan dengan kecepatan gelombang P nya (Sismanto, 1996) 

 

3.9 Checkshot 

Checkshot  dilakukan  bertujuan  untuk  mendapatkan  hubungan  antara waktu 

dan kedalaman yang diperlukan dalam proses pengikatan data sumur terhadap 

data seismik. Prinsip kerjanya dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.5 Survei Checkshot (Brown, 2005) 
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Survei   ini   memiliki   kesamaan   dengan   akuisisi   data   seismik   pada 

umumnya namun posisi geofon diletakkan sepanjang sumur bor, atau  

dikenal dengan survei Vertical Seismik Profilling (VSP). Sehingga data yang 

didapatkan berupa one way  time  yang  dicatat  pada  kedalaman  yang 

ditentukan,  sehingga didapatkan hubungan antara waktu jalar gelombang 

seismik pada lubang bor tersebut. 

 

3.10  Well Logging 

Well Logging merupakan suatu teknik untuk mendapatkan data bawah permukaan 

dengan menggunakan alat ukur yang dimasukkan ke dalam lubang sumur, untuk 

evaluasi formasi dan identifikasi ciri-ciri batuan di bawah permukaan 

(Schlumberger, 1958). Tujuan dari well logging adalah untuk mendapatkan 

informasi litologi, pengukuran porositas, pengukuran resistivitas, dan kejenuhan 

hidrokarbon. Sedangkan tujuan utama dari penggunaan log ini adalah untuk 

menentukan zona, dan memperkirakan kuantitas minyak dan gas bumi dalam 

suatu reservoar. 

Log adalah suatu grafik ke dalaman (waktu), dari satu set data yang menunjukkan 

parameter yang diukur secara berkesinambungan di dalam sebuah sumur 

(Harsono, 1997).  

3.10.1 Log Sonic (Log DT) 

Log Sonic atau DT adalah log yang bekerja berdasarkan kecepatan rambat 

gelombang suara. Gelombang yang dipancarakan dari suatu formasi akan 

dipantulkan ke receiver, dengan selisih waktu yang disebut dengan interval transit 
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time. Besarnya selisih waktu yang dibutuhkan tergantung dari jenis batuan dan 

besarnya porositas batuan.  

Log sonic sering digunakan untuk mengetahui besarnya porositas batuan dan juga 

membantu interpretasi data seismik, terutama untuk mengalibrasi kedalaman 

formasi (Harsono, 1997). 

3.10.2 Log Gamma Ray 

Log gamma ray merupakan log yang digunakan untuk mengukur radioaktivitas 

alami suatu formasi. Prinsip kerja log gamma ray adalah perekaman radioaktivitas 

alami bumi yang berasal dari tiga unsur radioaktif dalam batuan yaitu Uranium 

(U), Thorium (Th) dan Potassium (K). Unsur tersebut memancarkan radioaktif 

dalam pulsa energi tinggi yang akan dideteksi oleh alat log gamma ray. Partikel 

radioaktif (terutama potassium) sangat umum dijumpai pada mineral lempung dan 

beberapa jenis evaporit karena ukuran butirnya berupa batulempung. Log gamma 

ray akan menunjukkan suatu respon yang hampir sama antara lapisan batupasir 

dan lapisan karbonat. Pembacaan respon log gamma ray bukan fungsi dari ukuran 

butir atau kandungan karbonat, tetapi akan berhubungan dengan banyaknya 

kandungan shale.  

Kegunaan log gamma ray antara lain untuk estimasi kandungan lempung, korelasi 

antar sumur, menentukan lapisan permeabel, depth matching antara logging yang 

berurutan. Anomali yang biasanya muncul dalam log gamma ray berasal dari 

batuan yang mengandung isotop radioaktif, akan tetapi bukan lempung (shale), 

sehingga untuk mengetahui sumber radiasi secara lebih pasti digunakan Spectral 

Gamma Ray. Partikel radioaktif banyak dijumpai di formasi yang berukuran 
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lempung, sehingga nilai gamma ray tinggi diasumsikan sebagai shale. Sedangkan 

nilai gamma ray yang rendah diasumsikan sebagai batupasir dan karbonat. Log 

gamma ray adalah yang paling baik untuk memisahkan shale–sand (Ariyanto, 

2011).  

3.10.3 Log Densitas 

Prinsip kerja dari log densitas ini berasal dari sebuah sumber bahan radioaktif 

yang memancarkan sinar gamma ke dalam suatu batuan, elektron–elektron batuan 

akan berinteraksi sinar gamma. Pada saat sinar gamma menumbuk elektron, 

elektron akan terpental dan sinar gamma tersebut akan menumbuk elektron lain 

dan seterusnya sampai energinya habis atau terbelokkan menuju detektor 

(sebagian). Sebagian sinar gamma yang menuju detektor akan diubah menjadi 

arus listrik dan diperkuat oleh amplifier dan dapat direkam secara kontinyu. Kuat 

arus listrik yang direkam sebanding dengan intensitas sinar gamma yang dikirim 

sumber dan sebanding dengan sinar gamma yang menuju detektor. Sedangkan 

intensitas sinar gamma yang kembali ke detektor sebanding dengan kerapatan 

elektron di dalam medium. Semakin rapat matriks batuannya maka semakin besar 

densitasnya dan semakin sedikit sinar gamma yang menuju detektor, karena 

semakin sering menumbuk sehingga cepat habis energinya. Log densitas 

digunakan untuk mengukur massa jenis batuan. Dengan log lain seperti log 

neutron, log ini dapat digunakan untuk mengukur porositas, litologi dan jenis 

kandungan fluida. Log densitas dapat digunakan untuk membedakan kandungan 

minyak dan gas (Harsono, 1997). 
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3.10.4 Log Neutron Porosity 

Log neutron porositas berfungsi untuk mengetahui hasil pengukuran kandungan 

hidrogen pada suatu formasi. Log neutron dinyatakan dalam fraksi (tanpa satuan) 

atau dalam persen. Alat log neutron terdiri dari sumber yang menembakkan 

partikel-partikel neutron dan dua buah detektor, detektor dekat dan detektor jauh. 

Banyaknya neutron yang ditangkap oleh detektor akan sebanding dengan jumlah 

atom hidrogen dalam formasi. Log neutron porositas dapat diguanakan untuk 

menentukan porositas primer suatu batuan. Bersama log lain seperti log densitas 

digunakan untuk menentukan litologi dan jenis kandungan fluida yang mengisi 

batuan. Perpotongan (crossover) antara log densitas dan log neutron mengindikasi 

kandungan hidrokarbon dalam suatu formasi, (Harsono, 1997). 

3.10.5 Log Spontaneous Potential (SP) 

Log spontaneous  potential  (SP) merupakan  log  yang digunakan  untuk 

mengukur besaran potensial diri di dalam tubuh formasi batuan, dan besarnya log 

SP dinyatakan dalam satuan milivolt (mV). Prinsipnya log SP adalah mengukur 

beda antara potensial arus searah dari suatu elektrode yang bergerak di dalam 

lubang bor dengan potensial elektrode yang ada di permukaan (Sudarmo, 2002). 

Log  SP  dapat  berfungsi  baik  jika  lumpur  yang  digunakan  dalam  proses 

pengeboran bersifat konduktif seperti water based mud, dan tidak akan 

berfungsi di oil based mud, lubang kosong dan cased hole. Tiga faktor yang 

dapat menimbulkan potensial diri pada formasi adalah fluida pemboran yang 

konduktif, lapisan berpori dan permeabel yang diapit oleh lapisan tidak 

permeabel, dan perbedaan salinitas antara fluida pemboran dengan fluida 

formasi. Log SP biasa digunakan untuk identifikasi lapisan permeabel, 
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menentukan nilai keserpihan dan nilai resisitivitas formasi air. Pada lapisan 

serpih, kurva SP berupa garis lurus yang disebut shale base line, sedangkan 

pada lapisan permeabel kurva akan menyimpang dan lurus kembali saat 

mencapai garis konstan dan disebut sand base line. Penyimpangan tergantung 

resistivitas relatif, fluida, porositas, ketebalan lapisan, diameter sumur dan 

diameter filtrasi lumpur. 

 

3.10.6 Log Induksi 

Log Induksi merupakan log yang berfungsi untuk mengukur tahanan jenis atau  

resistivitas  batuan.  Penerapan  dari  log  ini  untuk  menentukan  faktor 

kandungan fluida pada suatu batuan. Prinsip kerja dari log induksi adalah 

mengukur  konduktivitas  batuan.  Nilai  yang  terekam  oleh  log  induksi  secara 

umum langsung dikonversi dan diplot ke dalam kurva resistivitas. Jika 

konduktivitas batuan tinggi, berarti tahanan jenis batuan tersebut rendah, dan 

sebaliknya. 

 

3.10.7 Log Lateral 

Log lateral merupakan log yang fungsi utamanya untuk mengetahui resistivitas 

batuan. Log ini digunakan jika formasi sangat resistif melebihi 200 ohm.m dan 

lumpur pemboran (mud) bersifat konduktif karena log Induksi tidak bekerja 

secara optimal di atas nilai tersebut (Firdaus dan Prabantara, 2004). Nilai log 

yang menunjukkan tahanan jenis batuan yang tinggi (high resistivity) bisa 

menunjukkan adanya hidrokarbon (minyak atau gas) dalam reservoar dan nilai 

tahanan jenis batuan yang rendah (low resistivity) menunjukkan adanya air. 
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3.11 Metode Inversi Seismik 

Metode inversi seismik adalah suatu teknik untuk membuat model bawah 

permukaan dengan menggunakan data seismik sebagai data input dan data sumur 

sebagai data kontrol (Sukmono, 2000). Definisi tersebut menjelaskan bahwa 

metode inversi merupakan kebalikan dari pemodelan ke depan (forward 

modeling) yang berhubungan dengan pembuatan seismogram sintetik berdasarkan 

model bumi. Berikut ini diagram perbandingan antara teknik pemodelan ke depan 

dan teknik inversi : 

 

 (a) (b) 

Gambar 3.7. Diagram Alir (a) teknik pemodelan ke depan, (b) teknik inversi 

(Sukmono, 1999) 

 

Metode seismik inversi terbagi atas dua berdasarkan proses stack data seismik 

yaitu inversi pre-stack dan inversi post-stack. Inversi pre-stack terdiri dari inversi 

waktu tempuh (tomografi) dan inversi amplitudo (AVO= Amplitude Versus 

Offset). Inversi  waktu tempuh merupakan inversi yang menentukan struktur bumi 

dengan berdasarkan waktu tempuh gelombang, sedangkan AVO merupakan 

inversi yang menentukan parameter elastisitas dari variasi amplitudo berdasarkan 
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jarak. Inversi post-stack terbagi atas inversi amplitudo dan inversi medan 

gelombang. Berdasarkan algoritma, inversi amplitudo terbagi atas band limited, 

model based, dan sparse spike. 

 

Gambar 3.8. Macam metode seismik inversi (Russel, 1988) 

Pada metode inversi seismik penampang seismik dikonversi ke dalam bentuk 

impedansi akustik yang merepresentasikan sifat fisis batuan sehingga lebih mudah 

untuk diinterpretasi menjadi parameter-parameter petrofisik misalnya untuk 

menentukan ketebalan, porositas dan penyebarannya. 
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Gambar 3.9. Diagram konsep dasar inversi seismik (Sukmono, 2000) 

 

3.11.1 Inversi Impedansi Akustik 

Impedansi Akustik merupakan kemampuan fisis batuan untuk dilewati oleh 

gelombang akustik. Secara matematis impedansi akustik batuan adalah hasil 

perkalian antara kecepatan dengan densitas suatu batuan.  

IA = Vp x ρ              (6) 

IA = Impedansi Akustik 

Vp = Kecepatan gelombang seismik 

ρ   = densitas batuan 

Dalam mengontrol harga IA, kecepatan mempunyai arti yang lebih penting 

daripada densitas. Sebagai contoh, porositas atau material pengisi pori batuan (air, 

minyak, gas) lebih mempengaruhi harga kecepatan daripada densitas. Sukmono, 

(1999) menganalogikan IA dengan acoustic hardness. Batuan yang keras (”hard 
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rock”) dan sukar dimampatkan, seperti batu gamping mempunyai IA yang tinggi, 

sedangkan batuan yang lunak seperti lempung yang lebih mudah dimampatkan 

mempunyai IA rendah. Setiap adanya perubahan IA di bawah permukaan bumi 

akan menimbulkan koefisien refleksi yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

KR = 
𝐼𝐴2  −  𝐼𝐴2

𝐼𝐴2 + 𝐼𝐴1
 = 

𝜌2𝑉2 − 𝜌1𝑉1

𝜌2𝑉2  − 𝜌1𝑉1

         (7) 

Dimana: 

KR = koefisien refleksi 

𝐼𝐴1 = impedansi akustik lapisan pertama 

𝐼𝐴2 = impedansi akustik lapisan kedua 

𝜌    =  densitas 

𝑉    = kecepatan 

 

3.11.1.1 Inversi Rekursif / Bandlimited 

Inversi rekursif atau yang sering disebut dengan bandlimited inversion merupakan 

inversi yang mengabaikan efek wavelet seismik dan memperlakukan seolah-olah 

trace seismik merupakan kumpulan koefisien refleksi yang telah difilter oleh 

wavelet berfasa nol. Metode ini merupakan yang paling sederhana untuk 

mendapatkan nilai impedansi akustik (AI). Diawali dari persamaan (5) dapat 

diubah menjadi : 

1 + 𝐾𝑅1 =  
𝐼𝐴𝑖+1 + 𝐼𝐴𝑖

𝐼𝐴𝑖+1 + 𝐼𝐴𝑖
+

𝐼𝐴𝑖+1 −  𝐼𝐴𝑖

𝐼𝐴𝑖+1 +  𝐼𝐴𝑖
=  

2𝐼𝐴𝑖+1

𝐼𝐴𝑖+1 +  𝐼𝐴𝑖
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 1 − 𝐾𝑅1 = 
𝐼𝐴𝑖+1+ 𝐼𝐴𝑖
𝐼𝐴𝑖+1+ 𝐼𝐴𝑖

−
𝐼𝐴𝑖+1− 𝐼𝐴𝑖
𝐼𝐴𝑖+1+ 𝐼𝐴𝑖

= 2𝐼𝐴𝑖
𝐼𝐴𝑖+1+ 𝐼𝐴𝑖

 (8) 

Jika kedua persamaan tersebut dibagi maka akan menghasilkan : 

𝐼𝐴𝑖+1

 𝐼𝐴𝑖
=  

1+ 𝐾𝑅𝑖

1− 𝐾𝑅𝑖
  atau 𝐼𝐴𝑖+1 = 𝐼𝐴𝑖  ⌈

1+ 𝐾𝑅𝑖

1− 𝐾𝑅𝑖
⌉  (9) 

Apabila AIi dapat ditentukan, maka AI lapisan-lapisan berikutnya dapat 

ditentukan kemudian secara rekursif berdasarkan persamaan berikut : 

𝐼𝐴𝑛 = 𝐼𝐴𝑖 ∏ ⌈
1+ 𝐾𝑅𝑖

1− 𝐾𝑅𝑖
⌉𝑛−1

𝑖=1    (10) 

Berikut ini gambar hasil penampang dari inversi rekursif : 

 

Gambar 3.10. Input seismik dan output yang dihasilkan dari inversi rekursif 

(Russell, 1996) 
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3.11.1.2Model Based Inversion 

Prinsip metode ini adalah membuat model geologi dan membandingkannya 

dengan data rill seismik (Russel, 1999). Metode inversi berbasis model dapat 

mengembalikan frekuensi rendah dan tinggi yang hilang dengan cara 

mengkorelasikan data seismik dengan respon seismik dari model geologi, karena 

itu metode inversi ini secara teori memiliki cakupan frekuensi yang lebih luas 

dibandingkan metode rekursif. Secara matematis digambarkan sebagai berikut :  

Model konvolusi 1-D :  

𝑇(𝑖) = ∑ 𝑟(𝑗)𝑊(𝑖 − 𝜏(𝑗) + 1 + 𝑛(𝑖)𝑁
𝑗−𝑖  (11) 

dimana : T(i) = jejak seismik 

r(j) = reflektivitas pada offset nol 

τ ( j) = ekspresi pertambahan sampel 

I, j = jumlah sampel dan pertambahan sampel 

Dugaan awal koefisien refleksi : 

r0 (j) dengan j = 1,2,3,...N 

maka jejak model : 

𝑀(𝑖) = ∑ 𝑟0(𝑗)𝑊(𝑖 − 𝜏(𝑗) + 1)𝑁
𝑗−𝑖  (12) 

dengan M(i) = model 

dan error e(i) atau selisih antara jejak seismik T(i) dan M(i) dihitung oleh:   

e(i) = T(i) – M(i) 

jika diasumsikan bahwa reflektivitas sebenarnya adalah : 

𝑟(𝑖) = 𝑟0(𝑖) +  ∆𝑟(𝑖)     (13) 

dengan Δr(i) = selisih reflektivitas dugaan awal dengan reflektivitas sebenarnya. 
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Maka untuk memperoleh Δr(i) dilakukan dengan cera meminimalkan jumlah 

error atau selisih menggunakan fungsi obyektif : 

𝐽 = ∑ [𝑒(𝑖) − ∑ ∆𝑟(𝑗)𝑊(𝑖 − 𝜏(𝑗) + 1𝑁
𝑖 ]2𝑁𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝑖
 (14) 

 

dengan J = fungsi obyektif 

 

3.11.1.3 Sparse Spike Inversion 

Metode inversi ini mengasumsikan bahwa reflektifitas suatu model dianggap 

sebagai rangkaian spike yang jarang dan bernilai besar, ditambahkan dengan deret 

spike yang kecil kemudian dilakukan estimasi wavelet berdasarkan asumsi model 

tersebut. Tras seismik akan mengalami penambahan jumlah spike baru yang lebih 

kecil dari spike sebelumnya sehingga akan membuat menjadi lebih akurat. Dalam 

metode sparse spike ini terdapat beberapa teknik dekonvolusi, karena metode ini 

mengasumsikan beberapa model reflektifitas dan membuat estimasi wavelet 

berdasarkan model asumsi tersebut. Teknik-teknik tersebut adalah : 

1. Metode dekonvolusi dan inversi Maksimum Likelihood (MLD). 

2. Metode dekonvolusi dan inversi Norm L-1. 

3. Dekonvolusi minimum entropi. 

Metode inversi ini memiliki kelebihan dibandingkan metode dekonvolusi biasa 

karena estimasi sparse spike dengan batas, sehingga dapat digunakan untuk 

estimasi reflektifitas full-bandwidth. Metode inversi sparse spike linear 

progamming merupakan inversi rekursif yang menggunakan asumsi sparse spike. 

Jika dekonvolusi dengan resolusi tinggi dilakukan untuk jejak seismik maka 

reflektivitas yang dihasilkan dapat diasumsikan reflektifitas sebenarnya. 

Reflektivitas rata-rata ini kehilangan komponen frekuensi rendahnya. Dengan 
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memasukkan informasi frekuensi rendah berupa model bumi berlapis, kekurangan 

ini dapat dikurangi (Oldensburg, 1983) : 

𝐾𝑅(𝑡) = ∑ 𝐾𝑅𝑖
𝑁
𝑖=1 𝛿(𝑡 −  𝜏𝑖)   (15) 

dengan :  δ = 0 jika t ≠ τi 

δ = 1 jika t = i 

Berikut ini gambar hasil penampang dari inversi sparse spike : 

 

Gambar 3.11. Input seismik dan output yang dihasilkan dari inversi 

Sparse Spike (Russell, 1996) 
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3.11.1.4 Colored Inversion 

Colored inversion merupakan modifikasi dari bandlimited inversion, dimana 

proses inversi membatasi frekuensi yang dihasilkan, dan digunakan operator 

untuk mendefenisikan domain frekuensi (Kartika, 2013).  
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Tabel 3.1. Kelebihan dan kekurangan masing-masimg teknik inversi pada Inversi Impedansi Akustik (Kartika, 2013) 

 

No.  Teknik Inversi  Kelebihan  Kekurangan  

1.  Bandlimited/Recursive 

Inversion  
 Merupakan metode paling sederhana dalam 

menghasilkan penampang Acoustic 

Impedance (AI)  

 Sangat bergantung dengan penentuan 

Acoustic Impedance (AI)  lapisan pertama. 

Jika  tidak tepat, dapat terjadi pemumpukan 

kesalahan.  

 Proses inversi tidak menggunakan estimasi 

wavelet.  

 Tidak ada kontrol geologi, sehingga data 

tetap bandlimited. Hal ini menjadikan metode 

ini sama dengan forward modeling.  

 Data seismik yang mengandung noise akan 

terbawa dalam proses inversi  

 Tidak mengandung frekuensi tinggi maupun 

rendah  

 Kemampuan untuk memprediksikan Acoustic 

Impedance (AI)  secara lateral tidak baik.  

2.  Colored Inversion   Merupakan metode yang sangat mudah dan 

cepat diaplikasikan pada data  

 Sama seperti inversi recursive, proses inversi 

tidak menggunakan estimasi wavelet  

 Karena sangat simpel dengan parameter 

inversi yang sedikit, metoda ini hanya 

digunakan sebagai metode quick look. 

 



46 

 

 
 

3.  Model Based Inversion   Resolusi meningkat karena proses inversi 

dilakukan dengan data dari model, bukan 

seismik  

 Baik digunakan untuk target yang memiliki 

reflektifitas rendah.  

 Sangat bergantung pada wavelet dan model 

awal  

 Membutuhkan banyak sumur untuk 

menghasilkan kualitas data yang lebih baik  

 Kesalahan pada estimasi wavelet dan 

pembuatan model, akan terbawa pada hasil 

inversi  

 Detail frekuensi tinggi pada hasil inversi 

dapat disebabkan oleh initial model, bukan 

dari data seismik.   

4  Linier Programing Sparse 

Spike  
 Baik untuk diaplikasikan pada target yang 

memiliki reflectivity yang tinggi  

 Dapat digunakan untuk estimasi 

reflektifitas full-bandwidth  

 Resolusi meningkat karena bandwith 

meningkat.  

 Tidak terlalu bergantung pada model awal.  

 Tidak dapat diaplikasikan pada reflektivitas 

yang rendah  

 Dapat menghasilkan solusi event lebih sedikit 

dari event geologi  
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3.12 Karakterisasi Reservoar 

Karakterisasi reservoar merupakan suatu proses untuk menjabarkan secara 

kualitatif dan atau kuantitatif karakter reservoar menggunakan semua data yang 

ada (Sukmono, 2002). Karakteristik suatu reservoar sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik batuan penyusunnya, fluida reservoar yang menempatinya dan 

kondisi reservoar itu sendiri, yang satu sama lain akan saling berkaitan. Suatu 

batuan reservoar juga harus mempunyai kemampuan untuk meloloskan fluida 

yang terkandung di dalamnya, yaitu dengan melihat porositas suatu batuan. 

Ada tiga bagian pada proses analisis reservoar seismik, yaitu delineasi, deskripsi, 

dan monitoring (Sheriff, 1992, op. Cite Sukmono, 2002). Delineasi reservoar 

didefinisikan sebagai delineasi geometri reservoar, termasuk di dalamnya sesar 

dan perubahan fasies yang dapat mempengaruhi produksi reservoar. Deskripsi 

reservoar adalah proses untuk mengetahui properti fisika reservoar seperti 

porositas, permeabilitas, saturasi, analisis fluida pori dan lain-lain. Monitoring 

reservoar diasosiasikan dengan monitoring perubahan properti fisika reservoar 

selama proses produksi hidrokarbon dari reservoar. 

Secara umum karakteristik reservoar dipengaruhi oleh parameter-parameter 

berikut (Kelkar, 1992, op.cite Sukmono, 2002) : 

1. Distribusi ukuran butir dan pori. 

2. Porositas dan permeabilitas dari reservoar. 

3. Fluida pori. 

4. Distribusi fasies dan lingkungan pengendapan. 

5. Deskripsi dari cekungan dan tubuh reservoar. 



48 

 

 
 

Data yang digunakan untuk karakterisasi reservoar adalah data seismik, data 

sumur (terutama log sonic dan log densitas) dan data reservoar. Masing-masing 

data mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk meningkatkan kelebihan dan 

mengurangi kelemahan dibutuhkan analisis yang terintegrasi. 

 

3.12.1  Porositas 

Porositas (∅) merupakan perbandingan antara volume pori batuan dengan volume 

totalnya. Perbandingan ini biasanya dinyatakan dalam persen (%) yang 

dirumuskan dengan: 

∅ = ( 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
) x 100%         (16) 

Ada 2 jenis porositas yang dikenal dalam teknik reservoar, yaitu porositas absolut 

dan porositas efektif.  

1. Porositas absolut adalah persen volume pori-pori total terhadap 

volume batuan total. 

∅ = ( 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
) x 100% (17) 

 

2. Porositas efektif adalah perbandingan antara volume pori-pori yang 

saling berhubungan dengan volume batuan total. 

∅ = ( 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
) x 100%   (18) 

Dalam penelitian ini, jenis porositas yang digunakan adalah porositas efektif 

karena dianggap sebagai bagian volume yang produktif.  

Selain itu, menurut terjadinya, porositas dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 
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a. Porositas primer, merupakan porositas yang terbentuk pada waktu 

batuan sediment diendapkan. 

b. Porositas sekunder, merupakan porositas batuan yang terbentuk 

sesudah batuan sediment terendapkan. 

Penentuan baik tidaknya suatu porositas pada reservoar dapat ditunjukkan pada 

Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Skala penentuan baik tidaknya porositas abslout batuan suatu reservoar 

(Koesoemadinata, 1978) 

Harga Porositas 
Skala 

0 – 5 % 
Diabaikan (negligible) 

5 – 10 % 
Buruk (poor) 

10 – 15 % 
Cukup (fair) 

15 – 20 % 
Baik (good) 

20 – 25 % 
Sangat baik (very good) 

>25 % Istimewa (excelent) 

 

3.12.2  Permeabilitas 

Permeabilitas adalah kemampuan suatu batuan untuk mengalirkan fluida 

dalam batuan tersebut yang melalui pori-pori yang berhubungan tanpa 

merubah atau  merusak  bentuk  dari  pori-pori  tersebut.  Satuan  dari  

permeabilitas  adalah darcy, dan biasanya yang digunakan adalah milli darcy 

(mD). Nilai permeabilitas batuan  yang tinggi selalu menunjukkan nilai 
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porositas  yang tinggi pula. Tapi sebaliknya, nilai porositas batuan yang tinggi 

tidak selalu menunjukkan tingginya nilai permeabilitas suatu batuan. 

 


