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BAB IV 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

4.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dari tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan  30 September 

2014 dan bertempat di Fungsi Geologi dan Geofisika (G&G) Technical Planning 

Departement, JOB (Joint Operating Body) Pertamina-Medco E&P Simenggaris. 

Tabel 4.1 Jadwal pelaksanaan penelitian 

No Aktivitas Juli Agustus Sep 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi Literatur             

2 Pengumpulan data              

3 Pengolahan data             

4 Laporan             

 

Studi yang dilakukan dilokasikan pada Blok Simenggaris, Provinsi Kalimantan Timur 

yang termasuk dalam area operasi JOB. Pertamina – Medco E&P Simenggaris. 

 
 
4.2  Bahan Dan Alat 

Bahan atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Geologi Regional 

2. Data sumur 

3. Data Check shot  
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4. Data seismik 

5. Kecepatan seismik 

6. Data GWC (Gas-Water Contact) 

Untuk alat yang digunakan terdiri dari: 

1. Software Petrel 2010.2.2 merupakan perangkap lunak lisensi 

Schlumberger digunakan yang untuk mengolah data untuk dapat 

melakukan analisis dan interpretasi. 

2. Software Ms. Office 2010. Terutama Ms. Excel yang digunakan untuk 

melakukan pengolahan data dan perhitungan. 

3. Laptop atau komputer yang digunakan untuk melakukan pengoperasian 

software untuk menunjang dan membantu dalam penelitian. 

4. Alat tulis, buku catatan, dan buku referensi untuk menunjang dan 

membantu dalam penelitian dari awal hingga akhir. 

 
4.3  Pengolahan Data 

Langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi persiapan 

data, picking horizon, pembuatan peta waktu untuk kemudian dilakukan konversi 

ke kedalaman menggunakan 3 cara, yaitu pemodelan stacking velocity dan dua 

metode statical analysis dengan pendekatan linear regression dan single  

equation. Dari konversi tersebut kemudian dilakukan pembuatan peta kedalaman 

yang selanjutnya digunakan untuk menghitung Gross Rock Volume. Langkah-

langkah tersebut secara garis besar dapat dilihat pada diagram alir (Gambar 4.1).  
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Gambar 4.1 Diagram alir penelitian 
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4.3.1 Proses Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahap awal atau tahap persiapan, dibawah ini akan 

dijelaskan data-data yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Data Geologi Regional  

Data geologi regional digunakan untuk mengetahui gambaran umum 

mengenai kondisi geologi yang ada daerah target Lapangan MD. Di dalam 

data geologi tersebut terdapat beberapa data mengenai kondisi umum 

regional cekungan Tarakan yang berupa kondisi stratigrafi, tektonik, dan 

petroleum system. Data geologi ini digunakan untuk menunjang dan 

menjadi perpaduan yang efektif untuk pengolahan data. 

2. Data sumur 

Data sumur yang terdiri dari log posisi (survei), dan marker (pick) sumur 

Dimana sumur yang digunakan berjumlah 6 sumur. 

3. Data Check shot  

Data check shot VSP (Vertical Seismic Profiling) berjumlah  sesuai sumur 

yang ada. Data check shot digunakan untuk mendapatkan hubungan antara 

waktu dan kedalaman. Data check shot ini yang digunakan dalam konversi 

waktu ke kedalaman dalam metode linear regression dan sigle equation. 

4. Data seismik 

Data seismik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seismic time 

2D line PSTM yang berjumlah 11 line. Data seismik ini digunakan untuk 

membuat basemap dan picking horizon pada zona target yaitu zona 

batupasir pada lapangan MD. 
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5. Kecepatan seismik 

Data kecepatan seismik ini yang digunakan dalam konversi waktu ke 

kedalaman dengan menggunakan metode stacking velocity. 

6. Data GWC (Gas-Water Contact) 

Data ini digunakan untuk perhitungan Gross Rock Volume (GRV). 

 

4.3.2  Proses Penelusuran Horizon (Picking Horizon) 

Proses picking horizon dilakukan dengan panduan data sumur well marker pada 

zona target. Picking dilakukan pada zona target Formasi Tabul/SS-40 dan 2 

horizon lain untuk sebagai horizon pendukung dalam pembuatan model velocity 

pada proses stacking velocity. Proses picking horizon merupakan tahap awal dari 

pengerjaan konversi kedalaman. Horizon yang diperoleh akan digunakan untuk 

membuat peta waktu pada zona target. 

 
4.3.2 Proses Pembuatan Peta Struktur Waktu 

Langkah selanjutnya adalah membuat peta waktu, dengan cara membuat peta dari 

horizon yang telah di interpretasi. 

 
4.3.3 Proses Konversi 

Proses konversi dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan menggunkan metode  

linear regression, single  equation, dan stacking velocity.  Dimana metode linear 

regreesion dan single equation adalah konversi menggunakan metode interpolasi 

antara data time dan depth yang terdapat pada data check shot. Sedangkan pada 

metode stacking velocity adalah menggunakan data kecepatan yang di proses 

dengan membuat cube data velocity pada zona target, yang kemudian dikonversi 

ke kedalaman. 
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Metode Linear regreesion 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Flow chart metode linear regression 

 

Metode Single Equation 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Flow chart metode single equation 

 

Metode Stacking Velocity 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Flow chart metode stacking velocity 
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4.3.4  Proses Pembuatan Peta Struktur Kedalaman 

Langkah ini merupakan hasil dari konversi waktu ke kedalaman. Peta struktur 

waktu yang dihasilkan ada 5 peta, peta struktur kedalaman hasil konversi 

menggunakan metode linear regression menggunakan data wel log tops, metode 

linear regression menggunakan data checkshot, metode single equation 

menggunakan data wel log tops, metode single equation menggunakan data 

checkshot, dan metode stacking velocity. 

 
4.3.5  Proses Analisis Kualitatif dan kuantitaif 

Langkah ini merupakan langkah inti dari penelitian ini, dimana dilakukan análisis 

kuantitatif dari perhitungan error masing-masing metode dan membandingkan 

trend hasil konversi kedalaman terhadap data kedalaman marker. Sedangkan 

untuk metode kualitatif degunakan data GWC (Gas Water Contact). Dan yang 

terakhir mengitung GRV (Gross Rock Volume), dimana akan diuji masing-masing 

metode terhadap nilai GRV untuk pembuktian bahwa kegiatan konversi waktu ke 

kedalaman tidak akurat jika dilakukan sebatas konversi saja tanpa memperhatikan 

impactnya dalam interpretasi selanjutnya. 




