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3.1. Resolusi Vertikal 

Resolusi didefinisikan sebagai jarak minimum antara dua obyek  yang dapat 

dipisahkan oleh gelombang seismik dan berhubungan erat dengan fenomena 

interferensi. Sebagai contoh, pada Gambar 7. ditunjukkan tubuh batugamping 

berkecepatan tinggi yang membaji kedalam tubuh batulempung yang 

berkecepatan lebih rendah.  

Gambar 7. Efek interferensi yang berhubungan dengan batuan dengan IA 

tinggi yang teletak pada batuan dengan IA rendah (Badley, 

1985) 
 

Ketebalan minimum tubuh batuan untuk dapat memberikan refleksi sendiri 

bervariasi dari 1/8  –1/30 . Resolusi vertikal dari suatu tubuh batuan setara 

dengan ¼ panjang gelombang dalam waktu tempuh bolak-balik. Hanya lapisan 
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dengan ketebalan diatas ¼ λ yang dapat dibedakan oleh gelombang seismik 

(Badley, 1985), ketebalan ini disebut ketebalan tuning. Dengan bertambahnya 

kedalaman, dimana kecepatan bertambah tinggi dan frekuensi bertambah kecil, 

maka ketebalan tuning juga akan bertambah besar. 

 

3.2. Konsep Dasar Seismik Refleksi 

Pengertian secara lebih spesifik tentang inversi seismik dapat didefinisikan 

sebagai suatu teknik pembuatan model bawah permukaan dengan menggunakan 

data seismik sebagai input dan data sumur sebagai kontrol (Sukmono, 2000). 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa metode inversi merupakan kebalikan dari 

pemodelan dengan metode ke depan (forward modeling) yang berhubungan 

dengan pembuatan seismogram sintetik berdasarkan model bumi membagi 

metode inversi seismik dalam dua kelompok, yaitu inversi pre-stack dan inversi 

post-stack. Inversi post-stack terdiri dari inversi rekursif (Bandlimited), inversi 

berbasis model (Model Based) dan inversi Sparse Spike. Inversi pre-stack terdiri 

atas inversi amplitudo (AVO = Amplitude Versus Offset) dan inversi waktu 

penjalaran (traveltime) atau tomografi (Russell, 1996). Metode seismik refleksi 

merupakan metode yang sering digunakan untuk mencari hidrokarbon. Kelebihan 

metode seismik dibanding metode yang lain adalah resolusi horisontalnya yang 

lebih baik. Refleksi seismik terjadi ketika ada perubahan impedansi akustik 

sebagai fungsi dari kecepatan dan densitas pada kedudukan sinar datang yang 

tegak lurus, yaitu ketika garis sinar mengenai bidang refleksi pada sudut yang 

tegak lurus, persamaan dasar dari koefesien refleksi adalah; 
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dimana, i  adalah densitas lapisan ke-i, Vi adalah  kecepatan lapisan ke-i, dan  Zi 

adalah Impedansi Akustik ke-i. Dengan mengetahui harga reflektifitas suatu 

media, maka dapat diperkirakan sifat fisik dari batuan bawah permukaan. Trace 

seismik dibuat dengan mengkonvolusikan wavelet sumber dengan deret koefesien 

refleksi reflektor bumi. Konvolusi merupakan operasi matematis yang 

menggabungkan dua fungsi dalam domain waktu untuk mendapatkan fungsi 

ketiga. Model satu dimensi seismik trace paling sederhana merupakan hasil 

konvolusi antara reflektivitas bumi dengan suatu fungsi sumber seismik dengan 

tambahan komponen bising dan secara matematis dirumuskan sebagai (Russel, 

1996); 

St  =  Wt  *  rt                                                                   (3.2) 

dengan, St  adalah seismogram seismik, Wt  adalah wavelet seismik, dan rt adalah 

reflektivitas lapisan bumi. Persamaan (3.2) dilakukan penyederhanaan dengan 

mengasumsi komponen bising nol. Seismogam sintetik dibuat berdasarkan 

wavelet yang digunakan pada persamaan diatas. Seismogram sintetik adalah tidak 

lain dari model respon total seismik terhadap model dari beberapa batas refleksi 

pada seksi pengendapan. Metode seismik refleksi dewasa ini masih menjadi salah 

satu metode yang paling umum digunakan untuk mengindentifikasi akumulasi 

minyak dan gas bumi. 

 

3.3. Sifat Fisika Batuan 

 3.3.1.  Densitas 

 Densitas merupakan sifat fisis yang secara signifikan dipengaruhi 

oleh porositas. Jika distribusi densitas batuan dibawah permukaan diketahui, 



22 
 

 

 
 

maka secara potensial informasi perlapisan dapat diketahui. Besarnya 

densitas batuan porous yang disusun oleh mineral dan fluida yang seragam 

dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan (Wyllie, 1956): 

      (    )             (3.3) 

dengan, ρ
b
 adalah densitas bulk batuan,  adalah porositas batuan,    

adalah densitas matrik batuan, dan    adalah densitas fluida. Dapat 

dipahami bahwa densitas turun lebih cepat pada reservoar yang terisi gas 

dibanding reservoar yang terisi minyak. Besarnya densitas batuan suatu 

material dipengaruhi oleh: (1). Jenis dan jumlah mineral serta 

persentasenya, (2). Porositas batuan, dan (3) Fluida pengisi rongga. Nilai 

densitas turun lebih cepat pada reservoar gas dibandingkan pada reservoar 

minyak. Karena nilai densitas sangat berpengaruh pada nilai kecepatan 

primer dan sekunder serta AI, maka nilai densitas tersebut akan berperan 

penting pada interpretasi data seismik untuk identifikasi jenis reservoar. 

 

3.3.2.  Kecepatan 

   Terdapat dua jenis kecepatan gelombang seismik yang berperan 

penting dalam interpretasi data seismik, yaitu kecepatan gelombang P 

(gelombang kompresi) dan gelombang S (gelombang shear). Kedua jenis 

gelombang ini memiliki karakter yang berbeda-beda, gelombang S tidak 

dapat merambat dalam medium fluida dengan arah pergerakan partikel 

tegak lurus terhadap arah penjalaran gelombang sedangkan gelombang P 

dapat merambat dalam medium fluida dengan arah pergerakan partikel 

searah dengan arah perambatan gelombangnya. Persamaan kecepatan kedua 
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gelombang tersebut dalam parameter elastis dapat dituliskan dalam bentuk 

(Hilterman, 1997). Parameter penting lain dalam interpretasi seismik adalah 

Poisson’s ratio yang dapat digunakan untuk analisis litologi. Poisson’s ratio 

(σ) adalah parameter elastis yang dapat dinyatakan sebagai fungsi kecepatan 

gelombang P dan kecepatan gelombang S. 

 

 3.3.3. Porositas 

Porositas suatu medium adalah perbandingan volume rongga-

rongga pori terhadap volume total seluruh batuan yang dinyatakan dalam 

persen. Suatu batuan dikatakan mempunyai porositas efektif apabila bagian 

rongga- rongga dalam batuan saling berhubungan dan biasanya lebih kecil 

dari rongga pori- pori total. Ada dua jenis porositas yang dikenal dalam 

teknik reservoar yaitu porositas absolut dan porositas efektif. Porositas 

absolut adalah perbandingan antara volume pori- pori total batuan terhadap 

volume total batuan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai persamaan 

berikut; 

Porositas Absolut (φ) = 
                      

                   
         (3.4) 

Sedangkan porositas efektif adalah perbandingan antara volume pori- pori 

yang saling berhubungan dengan volume batuan total, yang secara 

matematis dituliskan sebagai berikut; 

Porositas Efektif (φ) = 
                            

                   
        (3.5) 

Perbedaan dari kedua jenis porositas tersebut hanyalah untuk mempermudah 

dalam pengidentifikasi jenis porositas. Menurut Koesoemadinata (1978), 
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penentuan kualitas baik tidaknya nilai porositas dari suatu reservoar adalah 

seperti yang terlihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Skala penentuan baik tidaknya kualitas nilai porositas 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 (excellent) 

 

Nilai porositas batuan biasanya diperoleh dari hasil perhitungan 

data log sumur, yaitu dari data log densitas, log neutron, dan log kecepatan. 

Secara umum porositas batuan akan berkurang dengan bertambahnya 

kedalaman batuan, karena semakin dalam batuan akan semakin kompak 

akibat efek tekanan diatasnya. Nilai porositas juga akan mempengaruhi 

kecepatan gelombang seismik. Semakin besar porositas batuan maka 

kecepatan gelombang seismik yang melewatinya akan semakin kecil, dan 

demikian pula sebaliknya. Faktor- faktor utama yang mempengaruhi nilai 

porositas adalah: 

a. Butiran dan karakter geometris (susunan, bentuk, ukuran dan distribusi). 

b. Proses diagenesa dan kandungan semen. 

c. Kedalaman dan tekanan. 
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Susunan porositas dan matrik dalam suatu batuan dapat ditunjukkan 

pada gambar berikut ini; 

 
Gambar 8. Porositas dan matrik suatu batuan (Koesoemadinata, 1978). 

 

3.4. Impedansi Akustik (IA) 

Impedansi Akustik (IA) dapat didefinisikan sebagai sifat fisis batuan yang 

nilainya dipengaruhi oleh jenis litologi, porositas, kandungan fluida, kedalaman, 

tekanan, dan temperatur. Berdasarkan pengertian tersebut maka IA dapat 

digunakan sebagai indikator jenis litologi, nilai porositas, jenis hidrokarbon, dan 

pemetaan litologi dari suatu zona reservoar. Secara matematis Impedansi Akustik 

dapat dirumuskan sebagai berikut; 

                                      IA = .v  (3.6) 

dengan,  adalah densitas (gr/cm³), dan v adalah kecepatan gelombang seismik 

(m/s). Pemantulan gelombang seismik akan terjadi jika ada perubahan atau 

kontras IA antara lapisan yang berbatasan. Perbandingan antara energi yang 

dipantulkan dengan energi datang pada keadaan normal dapat ditulis sebagai 

berikut; 

         
2)(tan)( KRgEpantulE         (3.7) 

Pori- pori 

 Porositas 

 Tipe fluida 

Matrik 

 Tipe 

 Ketajaman 

Matrik Batuan Pori / Fluida 



26 
 

 

 
 

)()( 2112 IAIAIAIAKR   (3.8) 

)()(
1111 iiiiiiii VVVVKR  

      (3.9) 

)()( 11 iiii IAIAIAIAKR    
(3.10) 

dari persamaan (3.7) didapat untuk kasus lapisan tipis, maka persamaan diatas 

dapat ditulis kembali menjadi; 

   iiii KRKRIAIA  111       
(3.11) 

Harga kontras IA dapat diperkirakan dari harga amplitudo refleksi, dimana 

semakin besar amplitudo refleksi maka semakin besar kontras IA. Impedansi 

Akustik seismik memberikan resolusi lateral yang bagus tapi dengan resolusi 

vertikal yang buruk. Sedangkan IA sumur memberikan resolusi vertikal yang 

sangat baik tetapi resolusi lateralnya buruk.  

 

3.5. Defisnisi dan Klasifikasi Atribut Seismik 

Brown (2000) mendefinisikan atribut seismik sebagai derivatif suatu 

pengukuran seismik dasar. Sehingga klasifikasi atribut seismik menurut Brown 

didasarkan pada informasi dasar gelombang seismik seperti waktu, amplitudo, 

frekuensi, dan atenuasi. Perhitungan atribut secara matematis akan merubah 

informasi penampang untuk menghasilkan tampilan baru yang menonjolkan 

amplitudo atau sudut dan mengorbankan yang lainnya. Penampang dan petama 

baru yang dihasilkandari perhitungan atribut diharapkan mampu mencitrakan 

aspek geologi yang lebih baik dibandingkan hasil penampang konvensional. 

Terdapat beberapa macam informasi dasar dari seismik atribut antara lain 

amplitudo, instantaneous phase, instantaneous frequency, dan lain- lain. Atribut 
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atribut seismik tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan 

atribut seismik. Pengklasifikasian atribut seismik dapat dilihat pada Gambar 9. 

berikut ini. 

 
Gambar 9. Klasifikasi seismik atribut (Brown, 2000) 

 

3.5.1. Atribut Amplitudo 

Atribut amplitudo merupakan atribut terdasar dari tras seismik yang 

diturunkan dari perhitungan statistik. Atribut amplitudo ini banyak 

digunakan untuk mengidentifikasi anomali amplitudo akibat adanya 

hidrokarbon seperti bright spot ataupun dim spot. Amplitudo seismik juga 

umum digunakan untuk pemetaan fasies dan sifat reservoar. Perubahan 

lateral amplitudo sering dipakai pada studi- studi stratigrafi untuk 

membedakan satu fasies dengan fasies lainnya. Misalnya secara umum 

lapisan- lapisan yang konkordan akan  mempunyai amplitudo yang lebih 

tinggi, “hummocky” sedikit lebih rendah dan “chaotic” paling rendah. 

Lingkungan yang kaya akan pasir umumnya mempunyai amplitudo yang 
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lebih tinggi dibandingkan dengan yang kaya akan serpih. Perbedaan rasio 

batupasir dan batuserpih ini dengan mudah dapat dilihat pada peta 

amplitudo. Kegunaan atribut amplitudo adalah untuk mengidentifikasi 

parameter- parameter diantaranya gros litologi, akumulasi gas, dan fluida, 

dan gros porositas batupasir. 

 

a. Amplitudo RMS (Root Mean Square) 

Amplitudo RMS merupakan akar dari jumlah energi dalam domain 

waktu (amplitudo dikuadratkan) bisa dikatakan amplitudo rata- rata dari 

jumlah amplitudo yang ada. Karena nilai amplitudo diakarkan sebelum 

dirata- ratakan maka Amplitudo RMS sangat sensitif terhadap nilai 

amplitudo yang ekstrim dapat juga berguna untuk melacak perubahan 

litologi seperti pada kasus pasir gas. Persamaan atribut amplitudo RMS 

yaitu; 

      (3.14) 

dimana, N adalah jumlah sampel amplitudo pada jendela analisis, dan a adalah 

besar amplitudo. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Ilustrasi penghitungan Amplitudo RMS (Sukmono, 1999). 
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3.5.2. Atribut Sesaat (Instantaneous Attribute)/Atribut Kompleks 

Atribut kompleks pertama kali diperkenalkan oleh Taner, dkk. 

(Geophysics, Juni 1979). Atribut ini dihitung dari tras kompleks C(t), yang 

terdiri dari tras seismik s(t), dan transformasi Hilbertnya h(t), yang 

merupakan pergeseran fasa sebesar 90° dari tras seismik.  

 
Gambar 11. Penulisan tras kompleks dalam bentuk polar. 

 

Penulisan tras kompleks dalam bentuk polar, memberikan kita dua 

atribut dasar, yaitu: kuat refleksi A(t) dan fasa sesaat, (t). 

 C(t) = s(t) + h(t)  

  = A(t)e
i(t) 

  = A(t)cos(t) + A(t)sin(t)     (3.15) 

 dimana : i = 1  

Atribut dasar yang ketiga adalah frekuensi sesaat, yang merupakan 

turunan waktu dari fasa sesaat. Persamaan frekuensi sesaat ini dapat ditulis 

sebagai : 

 
dt

)t(d
)t(


   = frekuensi sesaat     (3.16) 

Atribut- atribut lainnya merupakan kombinasi dari tiga atribut 

dasar tersebut, seperti yang terlihat di bawah ini : 

 cos(t) = kosinus fasa sesaat 

t
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A(t)cos(t) = amplitude weighted cos phase 

A(t)(t)  = amplitude weighted phase 

A(t)(t)  = amplitude weighted frequency 

Sedangkan atribut polaritas semu merupakan kuat refleksi 

dikalikan tanda pada sampel seismik pada nilai puncaknya. Perhitungan ini 

memberikan tanda positif saat koefisien refleksi positif dan tanda negatif 

saat koefisien refleksi negatif.  

 

3.5.3. Atribut Jendela Frekuensi (Windowed Frequency Attributes) 

 Set atribut yang kedua didasarkan pada windowed frequency 

analysis atau analisis frekuensi menggunakan window. Pada proses ini, 

fourier transform dari setiap tras seismik diambil sebanyak 64 sampel 

(default). 

Dari window ini, baik amplitudo frekuensi rata- rata maupun 

amplitudo frekuensi dominan digunakan dan nilainya lalu ditempatkan 

pada tengah- tengah window. Window baru lalu dipilih 32 sample 

kemudian, dan atribut frekuensi yang baru lalu dihitung dan demikian 

seterusnya.  

 

3.5.4. Atribut Waktu (Time Attributes) 

Atribut terakhir dari EMERGE adalah atribut waktu. Atribut ini 

sangat sederhana, ia merupakan nilai waktu dari tras seismik, sehingga 

membentuk sebuah fungsi “ramp” yang dapat menambah sebuah trend 

dalam menghitung parameter reservoar. 
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3.6. Analisis Multiatribut 

Analisis seismik multi-attrribute adalah salah satu metode statistik 

menggunakan lebih dari satu atribut untuk memprediksi beberapa properti fisik 

dari bumi. Pada analisis ini dicari hubungan antara log dengan data seismik pada 

lokasi sumur dan menggunakan hubungan tersebut untuk memprediksi atau 

mengestimasi volume dari properti log pada semua lokasi pada volume seismik. 

Statistik dalam karakteristik reservoar digunakan untuk mengestimasi dan 

mensimulasikan hubungan spasial variabel pada nilai yang diinginkan pada lokasi 

yang tidak mempunyai data sampel terukur. Hal ini didasarkan pada kenyataan 

yang sering terjadi di alam bahwa pengukuran suatu variabel di suatu area yang 

berdekatan adalah sama. Kesamaan antara dua pengukuran tersebut akan menurun 

seiring dengan bertambahnya jarak pengukuran. 

Schultz et al. (1994) mengidentifikasi tiga sub- kategori utama pada teknik 

analisis multiatribut geostatistik, yaitu: 

1. Perluasan dari co- kriging untuk melibatkan lebih dari satu atribut 

sekunder untuk memprediksi parameter utama. 

2. Metode yang menggunakan matriks kovariansi untuk memprediksi 

suatu parameter dari atribut input yang telah diberi bobot secara linear. 

3. Metode yang menggunakan Artificial Neural Networks (AANs) atau 

teknik optimisasi non- linear untuk mengkombinasikan atribut- atribut 

menjadi perkiraan dari parameter yang diinginkan. 

Analisis multiatribut pada penelitian ini menggunakan kategori yang kedua. 

Prosesnya sendiri melibatkan pembuatan dari volume pseudo log yang nantinya 

akan digunakan untuk memetakan penyebaran batupasir dan batulempung. 



32 
 

 

 
 

Dalam kasus yang paling umum, kita mencari sebuah fungsi yang akan 

mengkonversi m atribut yang berbeda ke dalam properti yang diinginkan, ini 

dapat ditulis sebagai : 

 P(x,y,z) = F[A1(x,y,z),…, Am(x,y,z)]   (3.12) 

dimana : 

 P = properti log, sebagai fungsi dari koordinat x,y,z 

 F = fungsi yang menyatakan hubungan antara atribut seismik dan 

     properti log 

 Ai = atribut m, dimana i = 1,...,m. 

Untuk kasus yang paling sederhana, hubungan antara log properti dan 

atribut seismik dapat ditunjukkan oleh persamaan jumlah pembobotan linier. 

 P = w0 + w1A1 + ... + wmAm  (3.13) 

dimana : 

 wi = nilai bobot dari m+1, dimana 1 = 0,...,m 

 

3.6.1. Crossplot Atribut  

Prosedur sederhana untuk menentukan hubungan antara data log 

target dan atribut seismik adalah dengan melakukan cros-plot diantara 

kedua data tersebut.  
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Gambar 12. Conventional cross-plot antara “log target” dan “atribut 

seismik” 

 

Gambar 12. memperlihatkan cross- plot antara log target dalam hal ini “den-

porosity” dengan sebuah atribut seismik, yang disebut “Attribute”. Dengan 

asumsi bahwa log target telah dikonversi ke dalam satuan waktu dan 

memiliki sample rate yang sama dengan atribut seismik. Tiap titik pada 

cross- plot terdiri dari sejumlah data yang berhubungan dengan sampel 

waktu tertentu. 

Hubungan linier antara log target dan atribut ditunjukkan oleh 

sebuah garis lurus yang memenuhi persamaan : 

 bx  a y   (3.17) 

 Koefisien a dan b pada persamaan ini diperoleh dengan 

meminimalisasikan mean-square prediction error : 

 



N
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2
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N

1
E  (3.18) 

 dimana penjumlahan dilakukan pada setiap titik di cross- plot. 
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Perhitungan prediksi error E merupakan pengukuran kecocokan 

untuk garis regresi yang didefinisikan pada persamaan (3.17). Koefisien 

korelasi  didefinisikan oleh persamaan : 

 
yx

xy




    (3.19) 

dimana : 
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Sebagai catatan, hubungan linier kemungkinan diperoleh dengan 

menerapkan transformasi non- linier pada data log target atau data atribut, 

ataupun pada kedua data tersebut. 
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Gambar 13. Penerapan transformasi non-linier terhadap target dan atribut 

mampu meningkatkan korelasi diantara keduanya. 

 

3.6.2. Regresi Linier Multiatribut 

Dalam metoda ini, tujuan kita adalah untuk mencari sebuah operator, 

yang dapat memprediksi log sumur dari data seismik didekatnya. Pada 

kenyataannya, kita menganalisis data atribut seismik dan bukan data seismik 

itu sendiri. Salah satu alasan kenapa kita melakukan hal ini karena 

menggunakan data atribut seismik lebih menguntungkan dari pada data 

seismik itu sendiri, banyak dari atribut ini bersifat non linier, sehingga 

mampu meningkatkan kemampuan prediksi. 

Pengembangan (extension) analisis linier konvensional terhadap 

multiple atribut (regresi linier multivariat) dilakukan secara langsung. 

Sebagai penyederhanaan, kita mempunyai tiga atribut seperti yang terlihat 

pada Gambar 14. 
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Gambar 14. Contoh kasus tiga atribut seismik, tiap sampel log target 

dimodelkan sebagai kombinasi linier dari sampel atribut pada 

interval waktu yang sama. 

 

 Pada tiap sampel waktu, log target dimodelkan oleh persamaan linier : 

(t)A w (t)A w (t)A w  w L(t) 3322110   (3.25) 

Pembobotan (weights) pada persamaan ini dihasilkan dengan 

meminimalisasi mean-squared prediction error: 

 



N

ji

2
i33i22i11o

2 )AwAwAwwLi(
N

1
E  (3.26) 

 Solusi untuk empat pembobotan menghasilkan persamaan normal standar : 
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 (3.27) 

Seperti pada kasus atribut tunggal, mean-squared error (3.26) yang 

dihitung menggunakan pembobotan, merupakan pengukuran kesesuaian 

untuk transformasi tersebut, seperti koefisien korelasi pada persamaan 

(3.19), dimana sekarang koordinat x merupakan nilai log yang diprediksi 

dan koordinat y merupakan nilai real dari data log. Lalu bagaimana caranya 
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memilih kombinasi atribut yang paling baik untuk memprediksi log target? 

Dilakukan sebuah proses yang dinamakan step-wise regression: 

1. Dicari atribut tunggal pertama yang paling baik dengan 

menggunakan trial and error. Untuk setiap atribut yang terdapat 

pada software dihitung eror prediksinya. Atribut terbaik adalah 

atribut yang memberikan eror prediksi terendah. Atribut ini 

selanjutnya akan disebut atribut-a. 

2. Dicari pasangan atribut yang paling baik dengan mengasumsikan 

anggota pasangan yang pertama adalah atribut-a. Pasangan yang 

paling baik adalah pasangan yang memberikan eror paling kecil. 

Atribut ini selanjutnya akan disebut atribut-b. 

3. Dicari tiga buah atribut yang berpasangan paling baik, dengan 

mengasumsikan dua buah anggota yang pertama atribut-a dan 

atribut-b. Tiga buah atribut yang paling baik adalah yang 

memberikan prediksi eror paling kecil.  

Prediksi ini berlangsung terus sebanyak yang diinginkan. Prediksi 

eror, En, untuk n atribut selalu lebih kecil atau sama dengan En-1 untuk n-1 

atribut, tidak peduli atribut mana yang digunakan. 

3.6.3. Validasi 

Dalam bab ini kita akan menjawab pertanyaan bagaimana untuk 

menentukan jumlah atribut yang akan digunakan. Transformasi multiatribut 

dengan jumlah atribut N+1 selalu mempunyai prediksi eror lebih kecil atau 

sama dengan transformasi dengan N atribut. Dengan ditambahkannya 
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sejumlah atribut, kita mengharapkan penurunan secara asimptotis dari 

prediksi error, seperti yang terlihat pada Gambar 15. 

 

Gambar 15. Plot dari prediksi eror terhadap jumlah atribut yang digunakan 

dalam transformasi. Secara matemastis kurva turun secara 

asimptotis. 

 

Dengan bertambahnya atribut maka ia akan meningkatkan 

kecocokan dari data training,  tetapi hal ini mungkin buruk jika diterapkan 

pada data baru (bukan pada set data training). Hal ini biasanya disebut 

dengan “over training”. Dengan menggunakan jumlah atribut yang besar 

dapat dianalogikan dengan  pencocokan cross- plot dengan order 

polinomial yang besar. 

Sejumlah teknik statistik telah dihasilkan untuk mengukur keandalan 

dari kecocokan order atribut yang besar (Draper dan Smith, 1966). 

Kebanyakan dari teknik ini diterapkan pada regresi linier, dan tidak 

diterapkan pada prediksi linier menggunakan neural network. Karena alasan 

tersebut kita memilih proses Cross Validasi, yang dapat diterapkan pada 

semua jenis prediksi.  

prediksi eror 
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Cross Validasi membagi seluruh data training kedalam dua bagian, 

yaitu: data training dan data validasi. Data training digunakan untuk 

menghasilkan transformasi, sedangkan data validasi digunakan untuk 

mengukur hasil akhir prediksi eror. Dengan asumsi bahwa over- training 

pada data training akan mengakibatkan kecocokan yang buruk pada data 

validasi. Hal ini diilustrasikan pada Gambar 16.   

 
Gambar 16.  Ilustrasi cross-validasi. 

 

Kedua kurva digunakan untuk mencocokkan titik- titik data. Kurva 

tegas adalah polinomial order kecil. Kurva garis putus- putus merupakan 

polinomial order tinggi. Kurva garis putus- putus mencocokkan data 

training secara lebih baik, tetapi memperlihatkan kecocokan yang buruk 

jika dibandingkan dengan data validasi.  

Data training terdiri dari sampel training dari semua sumur, kecuali 

beberapa sumur yang disembunyikan, data validasi terdiri dari sampel dari 

data sumur yang disembunyikan. Pada proses Cross Validasi proses analisis 

diulang beberapa kali untuk semua sumur setiap pengukuran meninggalkan 
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sumur yang berbeda. Validasi eror total merupakan rata- rata rms eror 

individual. 

 



N

1i

2

vi

2

v e
N

1
E   (3.28) 

 Ev  : validasi error total 

 evi  : validasi error untuk sumur i 

 N  : jumlah sumur  

Gambar 16. memperlihatkan plot yang sama dengan Gambar 15., 

kecuali sekarang validasi eror total telah ditambahkan. Seperti yang 

diharapkan, validasi eror untuk setiap jumlah atribut selalu lebih besar dari 

training error. Hal ini disebabkan karena, memindahkan sebuah sumur 

dari set training akan menurunkan hasil kemampuan prediksi. Perlu dicatat 

bahwa kurva validasi eror tidak menurun secara monoton. Pada 

kenyataannya, ia menunjukkan minimum lokal disekitar empat atribut, dan 

kemudian secara bertahap meningkat. Kita menginterpretasikan ini berarti 

setiap penambahan atribut setelah yang keempat, sistem akan over 

training. Pada umumnya, jika kurva validasi eror secara jelas 

menunjukkan paling minimum, kita mengasumsikan jumlah atribut pada 

titik tersebut adalah optimum. Jika kurva validasi eror memperlihatkan 

minimum regional seperti pada Gambar 16., atau memperlihatkan 

sekumpulan minimum lokal, kita memilih titik dimana kurva berhenti 

menurun secara meyakinkan. Hal ini akan berhubungan dengan dua atribut 

pertama pada Gambar 17. 
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Gambar 17. Validasi eror. 

Plot yang sama seperti Gambar 15., kecuali validasi eror total 

sekarang terlihat sebagai kurva paling atas. Perlu dicatat bahwa setelah 

atribut kedua, atribut lainnya menyumbang peningkatan kecil pada 

validasi eror, dan pada kenyataannya, secara bertahap menyebabkan 

peningkatan pada prediksi eror. 

3.7. Tinjauan Umum Well-logging 

Menurut Harsono (1997), log adalah suatu grafik dalam satuan  

kedalaman atau waktu dari satu set yang menunjukkan parameter fisik,  

yang diukur secara berkesinambungan dalam sebuah sumur. Menurut 

Schlumberger (1986), logging adalah pengukuran atau pencatatan sifat-

sifat fisika batuan di sekitar lubang bor secara tepat dan kontinyu pada  

interval kedalaman tertentu. Ada 4 (empat) jenis log yang sering 

digunakan dalam interpretasi yaitu :  

1. Log listrik, terdiri dari log resistivitas dan log SP (Spontaneous 

validasi eror 

prediksi eror 
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Potential). 

2. Log  radioaktif,  terdiri  dari  log GR  (Gamma ray),  log  porositas  

yaitu  terdiri dari log densitas (RHOB) dan log neutron (NPHI). 

3. Log akustik berupa log sonic.  

4. Log caliper.  

3.7.1. Log Sinar Gamma (Gamma ray) 

Nilai kurva Log Gamma ray tergantung dari banyaknya nilai 

radioaktif yang terkandung dalam suatu formasi batuan. Pada batuan 

sedimen, batuan yang banyak mengandung unsur radioaktif (K, Th, U) 

adalah serpih dan lempung. Oleh karena itu, besarnya nilai kurva 

tergantung dari banyaknya kandungan serpih atau lempung pada batuan.  

 

3.7.2. Log Densitas 

Prinsip kerja log ini adalah memancarkan sinar gamma energi 

menengah kedalam suatu formasi sehingga akan bertumbukan dengan 

elektron- elektron yang ada. Tumbukan tersebut akan menyebabkan 

hilangnya energi sinar gamma yang kemudian dipantulkan dan diterima 

oleh detektor yang akan diteruskan untuk direkan ke permukaan. Hal ini 

mencerminakan fungsi dari harga rata- rata kerapatan batuan. 

Kegunaan dari Log Densitas yang lain adalah menentukan harga 

porositas batuan, mendeteksi adanya gas, menentukan densitas batuan dan 

hidrokarbon serta bersama- sama log neutron dapat digunakan untuk 

menentuan kandungan lempung dan jenis fluida batuan. 
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3.7.3. Log Sonik 

Log Sonik adalah log yang bekerja berdasarkan kecepatan rambat 

gelombang suara. Gelombang suara yang dipancarkan kedalam suatu 

formasi kemudian akan dipantulkan kembali dan diterima oleh penerima. 

Waktu yang dibutuhkan gelombang suara untuk sampai ke penerima 

disebut interval transit time. Besarnya selisih waktu tesebut tergantung 

pada jenis batuan dan besarnya porositas batuan sehingga log ini bertujuan 

untuk mengetahui porositas suatu batuan dan selain itu juga dapat 

digunakan untuk membantu interpretasi data seismik, terutama untuk 

mengalibrasi kedalaman formasi. Log ini bertujuan untuk menentukan 

jenis batuan terutama evaporit. Pada batuan yang sarang maka 

kerapatannya lebih kecil sehingga kurva log sonik akan mempunyai harga 

besar seperti pada serpih organik atau lignit. Apabila batuan mempunyai 

kerapatan yang besar, maka kurva log sonik akan berharga kecil seperti 

pada batugamping. 

 

3.7.4. Log Neutron Porosity 

Tingkat konsentrasi Hidrogen di setiap formasi berbeda (disebut 

dengan Hydrogen Index=HI), dan berdasarkan hal ini neutron log bekerja. 

Neutron log dapat dijadikan indikator porositas, pada limestone, neutron 

porosity merupakan porositas sesungguhnya pada batuan ini, tapi pada batuan 

yang lain diperlukan faktor konversi tersendiri (Rider, 1996).  

 

3.7.5. Log Resistivitas  

Log resistivitas adalah hasil pengukuran reisistivitas batuan pada 
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sumur bor. Reisistivitas batuan merupakan kemampuan suatu batuan untuk 

menghambat jalanya arus listrik yang mengalir melalui batuan. Kegunaan dari 

resistivity log ini dalah untuk mengukur resistivitas dari formasi batuan. Suatu 

formasi yang mengandung salty water (air asin), maka respon resistivity log-

nya akan rendah, berbeda dengan formasi yang sama namun yang terkandung 

adalah hidrokarbon, maka akan memberikan respon yang tinggi. Secara 

umum resistivity log ini dapat digunakan dalam beberapa analisis diantaranya, 

analisis saturasi fluida, lithologi, facies, dan lainnya (Rider, 1996). 

3.8. Karakterisasi Reservoar 

Secara umum karakterisasi reservoar dipengaruhi oleh beberapa parameter 

(Kelkar, 1982) : 

1. Distribusi ukuran dan pori- pori butiran  

2. Porositas dan permeabilitas dari reservoar 

3. Pori- pori batuan yang dilewati fluida 

4. Distribusi facies dan pengendapan lingkungan 

5. Deskripsi basin dan tubuh reservoar 

Dalam hal karakterisasi reservoar ini, seismik atribut berguna untuk 

beberapa hal yaitu: 

1. Delineasi dari geometri reservoar 

2. Korelasi 

3. Deskripsi physical properties 

4. Identifikasi fluida 
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Pilihan untuk menentukan metode seismik atribut yang di gunakan dalam 

mengkarakterisasi reservoar tergantung dari karakter geologi dari reservoar itu 

sendiri dan kualitas- kualitas dari data seismik yang ada. 


