
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Tahap ekplorasi merupakan tahap yang sangat penting dalam industri migas. 

Pada tahap ini kita meneliti kemungkinan kehadiran hidrokarbon dengan 

pendekatan secara geologi dan geofisika. Geologi berperan dalam melakukan 

interpretasi secara umum yang meliputi studi geologi regional, stratigrafi, analisis 

cekungan, kehadiran source rock, reservoar, seal, jalur migrasi, dan sebagainya. 

Setelah semua data diperoleh, mulai dari data seismik, sumur wild cat, interpretasi 

geologi, dan sampai pada tahap rencana penempatan lokasi sumur eksplorasi 

berikutnya. Sumur ini diharapkan selain menghasilkan data baru yang lebih akurat 

juga diharapkan mampu memproduksi hidrokarbon. Peran geofisika disini adalah 

memberikan gambaran physical properties reservoar dengan cakupan yang luas, 

sehingga lokasi sumur berikutnya dapat ditentukan. Untuk mendapatkan 

gambaran lokasi sumur yang baik atau secara geologi lokasi tersebut mempunyai 

porositas dan permeabilitas yang tinggi, maka perlu dilakukan karakterisasi 

reservoar. 

Metode seismik banyak digunakan untuk memberikan gambaran lapisan di 

bawah permukaan sebagai gambaran geologi bawah permukaan dan sifat– sifat 

batuan reservoar. Berbagai metode juga dikembangkan untuk melakukan 
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interpretasi sebagai tahap akhir dalam mendapatkan gambaran atau deskripsi 

keadaan bawah permukaan. Kemajuan teknologi memungkinkan untuk 

melakukan gambaran litologi reservoar hidrokarbon secara lebih akurat dengan 

memadukan data lapangan yang didapat dengan metode yang paling tepat untuk 

keadaan data tersebut. Interpretasi seismik merupakan salah satu tahapan yang  

penting dalam eksplorasi hidrokarbon dimana dilakukan pengkajian, evaluasi, 

pembahasaan data seismik hasil pemrosesan kedalam kondisi geologi yang  

mendekati kondisi geologi bawah permukaan sebenarnya agar lebih mudah untuk 

dipahami. Pada tahapan interpretasi seismik ini dibutuhkan pengetahuan dasar 

yang baik dari ilmu geofisika dan geologi mengenai keberadaan dan karakterisasi 

sebuah reservoar hidrokarbon. 

Atribut seismik merupakan ukuran kuantitatif dari karakteristik seismik. 

Kelebihan dari atribut seismik ini dapat mencirikan karakteristik statis dan 

dinamis pada daerah reservoar yang terkait dengan deposisi hidrokarbon, 

generation, migration dan trap. Metode seismik atribut merupakan salah satu 

metode untuk menganalisis karakteristik reservoar dalam eksplorasi hidrokarbon. 

Karakterisasi reservoar didefinisikan sebagai proses untuk menggambarkan 

karakter reservoar secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan semua 

data yang ada. Atribut seismik sering diterapkan pada analisis eksplorasi dengan 

menggunakan data seismik. Kenyataannya, tidak satupun atribut seismik  yang 

dapat mengungkapkan seluruh jenis litologi suatu lapisan, sehingga diperlukan 

kombinasi dari berbagai atribut (multi-atribut) dan data lain untuk 

menggambarkan karakteristik reservoar. 

Oleh sebab itu, penulis berkeinginan untuk menjadikan tema ini sebagai 
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bahan tugas akhir yang meliputi analisis, penelitian dan investigasi dalam 

kerangka metode geofisika, dan hal tersebut dapat diperoleh melalui dunia 

industri yang berkaitan dengan bidang Teknik Geofisika. Dengan harapan 

melakukan Tugas Akhir di perusahaan dapat memberikan pengalaman dan 

kesempatan berharga bagi mahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja. 

 

1.2. Tujuan  

Tujuan penelitian dari Tugas Akhir yang akan dilakukan adalah : 

1. Mendapatkan zona prospek hidrokarbon berdasarkan analisis multiatribut 

seismik pada daerah penelitian, 

2. Mengetahui sebaran reservoar berdasarkan properti batuan (gamma ray, 

density, p-wave, dan neutron porosity) yang terdapat pada layer NR, 

3. Mendapatkan zona batupasir reservoar hidrokarbon dalam layer NR pada 

daerah penelitian. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam pelaksanaan penelitian Tugas Akhir ini pembahasaan dibatasi pada 

pengaplikasian metode seismik mutliatribut dalam menentukan distribusi 

reservoar hingga proses identifikasi karakteristik reservoar dari properti batuan 

(gamma ray, density, neutron porosity, dan p-wave). 


