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BAB III 

TEORI DASAR 

 

 

 

3.1 Konsep Dasar Seismik 

Gelombang seismik adalah gelombang mekanis yang muncul akibat adanya 

gempa bumi. Sedangkan gelombang secara umum adalah fenomena 

perambatan gangguan (usikan) dalam medium sekitarnya. Gangguan ini 

mula-mula terjadi secara lokal yang menyebabkan terjadinya osilasi 

(pergeseran) kedudukan partikel-partikel medium, osilasi tekanan maupun 

osilasi rapat massa. Karena gangguan merambat dari suatu tempat ke tempat 

lain, berarti ada transportasi energi.  

 

3.2 Prinsip Seismik 

3.2.1 Prinsip Huygen’s 

Prinsip Huygens menerangkan bahwa setiap muka gelombang dapat 

dianggap memproduksi wavelet atau gelombang-gelombang baru 

dengan panjang gelombang yang sama dengan panjang gelombang 

sebelumnya. Jumlah energi total deretan gelombang baru tersebut sama 

dengan energi utama 

. 
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3.2.2 Prinsip Fermat 

Prinsip Fermat menyatakan bahwa jika sebuah gelombang merambat 

dari satu titik ke titik yang lain maka gelombang tersebut akan memilih 

jejak yang tercepat. Kata tercepat di-boldkan untuk memberikan 

penekanan bahwa jejak yang akan dilalui oleh sebuah gelombang 

adalah jejak yang secara waktu tercepat bukan yang terpendek secara 

jarak. Tidak selamanya yang terpendek itu tercepat. Dengan demikian 

jika gelombang melewati sebuah medium yang memiliki variasi 

kecepatan gelombang seismik, maka gelombang tersebut akan 

cenderung melalui zona-zona kecepatan tinggi dan menghindari zona-

zona kecepatan rendah. Lintasan gelombang akan selalu berbentuk garis 

lurus. Waktu tempuh gelombang dari sumber ke receiver akan 

ditentukan oleh bentuk bidang pantul. 

3.2.3 Prinsip Snelius 

Suatu gelombang yang datang pada bidang batas dua media yang sifat 

fisiknya berbeda 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
.  
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Gambar 3.1 Pemantulan dan pembiasan pada bidang batas dua medium 

untuk gelombang P (Priyono, 2006) 
 

Pada saat sebuah gelombang datang P mengenai suatu batas permukaan 

antara dua media elastic homogeny isotropis akan terjadi konservasi 

serta pembagian energi dari amplitudo gelombang datang P tersebut 

menjadi komponen gelombang P dan S. Besar sudut sinar datang, sinar 

pantul, dan transmisi mengikuti persamaan Hukum Snellius sebagai 

berikut:  
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dengan:  

P  = Parameter gelombang  

Vp1  = Kecepatan gelombang P di medium 1, θ1 = sudut datang P  

Vp2  = Kecepatan gelombang P di medium 2, θ2 = sudut bias P  

Vs1  = Kecepatan gelombang S di medium 1, δ1 = sudut pantul S  

Vs2  = Kecepatan gelombang S di medium 2, δ1 = sudut bias S  

θ’1   = Sudut pantul P 

........... (1) 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan gelombang seismik adalah 

sebagai berikut:  

 Litologi  

Perbedaan harga kecepatan pada litologi yang berbeda mempunyai 

harga yang tumpang tindih, sehingga sulit untuk menganalisis balik 

dari data kecepatan untuk membedakan litologi. 

 Densitas  

Variasi densitas memegang peranan penting pada variasi kecepatan 

dimana densitas tinggi biasanya berhubungan dengan kecepatan 

tinggi. 

 Porositas  

Faktor porositas dan kecepatan secara umum dianggap linier jika, 

porositas besar, maka volume pori besar, sehingga kekompakan 

batuan berkurang dan mengakibatkan kecepatan rendah.  

 Faktor tekanan dan kedalaman  

Tekanan akan semakin bertambah dengan bertambahnya 

kedalaman. Pertambahan kedalaman menyebabkan massa batuan 

semakin besar dan semakin potensial menekan dan memperkecil 

ruang pori batuan. Karena itu kecepatan akan relatif bertambah 

terhadap kedalaman.  

 Kandungan fluida  

Harga kecepatan akan relatif rendah apabila di dalam pori berisi 

gas. 
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3.3 Komponen Seismik Refleksi 

Komponen yang dihasilkan disini adalah hal-hal yang dapat dihasilkan atau 

diturunkan (derivative value) dari parameter dan data dasar seismik refleksi. 

3.3.1 Impedansi Akustik 

Salah satu sifat akustik yang khas pada batuan adalah impedansi akustik 

(IA) yang merupakan hasil perkalian antara densitas media rambat dan 

kecepatan media rambat, dinyatakan dalam rumus : 

IA = ρ . V …………(2) 

dengan: IA = impedansi akustik 

  ρ  = densitas 

V   = kecepatan  

Dalam mengontrol harga IA, kecepatan mempunyai arti penting 

daripada densitas. Sebagai contoh, porositas atau material pengisi pori 

batuan (air, minyak, gas) lebih mempengaruhi harga kecepatan daripada 

densitas. Anstey (1977) menganalogikan IA dengan acoustic hardness. 

Batuan yang keras (hard rock) dan sukar dimampatkan, seperti batu 

gamping mempunyai IA yang tinggi, sedangkan batuan yang lunak 

seperti lempung yang lebih mudah dimampatkan mempunyai IA 

rendah.  

3.3.2 Koefisien Refleksi 

Koefisien refleksi merupakan cerminan dari bidang batas media yang 

memiliki harga impedansi akustik yang berbeda. Untuk koefisien 

refleksi pada sudut datang nol derajat, dapat dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut : 
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KR = (IA2 - IA1) / (IA2  +  IA1) = ρ2V2 – ρ1 V1 / ρ2V2 + ρ1 V1  .............(3) 

dimana : KR = Koefisien refleksi 

  IA1 = Impedansi akustik lapisan atas 

  IA2 = Impedansi akustik lapisan bawah 

Persamaan (3) menunjukkan bahwa koefisien refleksi dapat berharga 

positif maupun negatif, tergantung pada besarnya impedansi akustik 

kedua medium yang bersangkutan dan nilai absolutnya tidak lebih dari 1. 

3.3.3 Polaritas 

Meskipun penggunaan kata polaritas hanya mengacu pada perekaman 

dan konvensi tampilan dan tidak mempunyai makna khusus tersendiri, 

dalam rekaman seismik, penentuan polaritas sangat penting. Society of 

Exploration Geophysicists (SEG) mendefinisikan polaritas normal 

sebagai berikut: 

1. Sinyal seismik positif akan menghasilkan tekanan akustik positif 

pada hidropon di air atau pergerakan awal ke atas pada geopon di 

darat. 

2. Sinyal seismik yang positif akan terekam sebagai nilai negatif pada 

tape, defleksi negatif pada monitor dan trough pada penampang 

seismik. 

Menggunakan konvensi ini, dalam sebuah penampang seismik dengan 

tampilan polaritas normal SEG kita akan mengharapkan : 

1. Batas refleksi berupa trough pada penampang seismik, jika IA2 > 

IA1 

2. Batas refleksi berupa peak pada penampang seismik, jika IA2 < IA1 
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3.3.4 Fasa 

Secara sederhana, pulsa seismik yang ditampilkan dalam sebuah 

penampang seismik dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu fasa 

minimum dan fasa nol. Pulsa fasa minimum memiliki energi yang 

terkonsentrasi di awal, seperti umumnya banyak sinyal seismik. 

Bagaimanapun, analisis detail tipe pulsa minimum memiliki banyak 

variasi yang berbeda. Puncak atau palung pertama tidak harus memiliki 

amplitudo terbesar, dan processing biasanya menghasilkan setengah 

cycle pertama memiliki amplitudo yang sebanding, diikuti dengan tail 

yang sangat teratenuasi (menurun). Pulsa fasa nol, produk dari 

processing wavelet dan data vibroseis darat, telah menjadi sangat umum 

belakangan ini. Pulsa fasa nol terdiri dari puncak utama dan dua side 

lobes dengan tanda berlawanan dan amplitudo yang lebih rendah. Disini 

batas terletak pada pusat puncak dan tidak pada onset seperti pada pulsa 

fasa minimum. Meskipun pulsa fasa nol hanya bersifat teoritis, tipe 

pulsa ini memiliki kelebihan sebagai berikut : 

 Untuk spektrum amplitudo yang sama, sinyal fasa nol akan selalu 

lebih pendek dan beramplitudo lebih besar dari fasa minimum, 

sehingga signal/noise ratio akan lebih besar. 

 Amplitudo maksimum sinyal fasa nol pada umumnya selalu berimpit 

dengan spike refleksi, sedangkan pada kasus fasa minimum, 

amplitudo maksimum tersebut terjadi setelah spike refleksi tersebut.  
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Gambar 3.2 Contoh konvensi polaritas menurut SEG (a) Fasa minimum;  

(b) Fasa nol (Badley, 1985) 

 

3.3.5 Resolusi  

Resolusi didefinisikan sebagai jarak minimum antara dua obyek yang 

dapat dipisahkan oleh gelombang seismik (Sukmono, 1999). Resolusi 

juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk memisahkan dua bentuk 

yang berdekatan (Sheriff, 1991). Dalam seismik refleksi, yang 

dimaksud dengan ”bentuk” adalah batas antar lapisan. Keterbatasan 

yang dimiliki gelombang seismik ini disebabkan range frekuensinya 

antara 10-70 Hz, hal ini berhubungan langsung dengan resolusi yang 

dimiliki. Dalam interpretasi seismik, resolusi terbagi menjadi dua arah 

yaitu resolusi vertikal dan resolusi horizontal. 

3.3.5.1 Resolusi Vertikal 

Resolusi vertikal seismik sangat dipengaruhi besarnya panjang 

gelombang seismik yang melewati batuan. Nilai panjang 

gelombang sendiri ditentukan oleh nilai kecepatan dan 
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frekuensi, yang dapat diturunkan secara langsung dari 

persamaan : 

λ = kecepatan / frekuensi  ...............................................(4) 

Ketebalan minimum tubuh batuan untuk dapat memberikan 

refleksi sendiri bervariasi dari 1/8 -1/30 , namun hanya batuan 

yang mempunyai ketebalan diatas 1/4   yang dapat dibedakan 

oleh gelombang seismik. Ketebalan ini disebut ketebalan tuning. 

Dengan bertambahnya kedalaman, dimana kecepatan bertambah 

tinggi dan frekuensi bertambah kecil, maka ketebalan tuning 

juga akan bertambah besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.2 Resolusi Horizontal 

Suatu titik refleksi berasal dari daerah dimana terjadi interaksi 

antara muka gelombang dan bidang reflektor. Daerah yang 

Gambar 3.3  Efek Interferensi yang berhubungan dengan batuan 

dengan IA tinggi yang terletak pada batuan dengan IA 

rendah (Badley, 1985) 
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menghasilkan refleksi tersebut disebut sebagai Zona Fresnel, 

yaitu bagian dari reflektor yang memantulkan energi ke geopon 

setelah terjadinya refleksi pertama. Radius zona fresnel dapat 

dihitung dari : 

ft
V

rf /
2

 ................................................................(5) 

dengan :  rf  = Radius zona fresnel (meter) 

   V  = kecepatan rata-rata  

   t    = TWT (detik) 

   f    = frekuensi dominan (Hz)  

Dari persamaan diatas, dapat kita lihat bahwa radius zona 

fresnel akan semakin luas seiring dengan bertambahnya 

kedalaman, karena umumnya kecepatan akan bertambah dan 

frekuensi akan berkurang. 

 

3.3.6 Wavelet 

Wavelet merupakan sinyal trancient yang mempunyai interval waktu 

dan amplitudo yang terbatas. Ledakan sumber gelombang 

menggambarkan suatu wavelet, karena saat ledakan terjadi (t = 0), 

energi yang dibebaskan cukup besar dan dalam selang waktu tertentu 

tersebut akan habis. Ada empat jenis wavelet yang umum diketahui 

(Gambar 3.4) yaitu, wavelet fase nol (zero phase),  fase minimum 

(minimum phase) dan fase maksimum (maximum phase). Dalam 

eksplorasi seismik wavelet  yang biasa dipakai adalah zero phase dan 
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minimum phase. Tipe-tipe wavelet tersebut mempunyai letak 

konsentrasi energi yang berbeda-beda. 

 

Gambar 3.4 Jenis-jenis wavelet 1) Zero Phase Wavelet, 2)Maximum 

Phase Wavelet 3)Minimum Phase Wavelet, 4) Mixed Phase 

Wavelet (Sukmono, 1999) 

 

Wavelet amplitudo dan spektrum fase diperkirakan statistik baik dari 

data seismik sendiri atau dari kombinasi data seismik dan kontrol 

dengan baik menggunakan sumur dengan kurva sonic dan kepadatan 

yang tersedia. Setelah wavelet seismik diperkirakan, digunakan untuk 

memperkirakan koefisien refleksi seismik  dalam proses well tie 

(Wimoyo.dkk, 2013) Kesalahan dalam well tie dapat menyebabkan fase 

atau frekuensi artifak dalam estimasi wavelet. Menurut Sismanto 

(1999), wavelet berfase minimum adalah suatu fungsi wavelet yang 

enrginya terkonsentrasi didepan (sedekat mungkin dengan t-0). Wavelet 

berfase maksimum (maximum phase wavelet) memiliki energi yang 

terpusat secara  maksimal di bagian akhir dari wavelet tersebut. 
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3.4 Analisis Mistie 

Analisis Mistie survei seismik: minimalisasi ketidakkonsistenan di perlintasan 

survei seismik karena datum referensi seismik dan pengolahan langkah yang 

berbeda dan perpaduan dari datum referensi seismik dan fase data seismik 

ditetapkan dengan mempertimbangkan kurva waktu mendalam tersedia. 

Selama proses ini survei seismik dengan koordinat atau survei yang salah 

yang memiliki beberapa masalah dalam file navigasi dapat diidentifikasi. 

 

Gambar  3.5 Proses Miss tie analisis (http://www.geomega.hu/chkut/? 

page_id=18&lang=en) 

 

3.5 VSP 

Karakterisasi reservoar yang terletak di zona transisi bisa sulit karena 

permukaan data seismik dapat menunjukkan variabilitas yang besar dalam 

data kualitas dikarenakan variasi yang kuat di dekat permukaan efek. Banyak 

mengubah sumber penghubung dan pola radiasi menciptakan kesulitan dalam 
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memperjelas target daerah bawah permukaan konsisten dengan seismik 

energi. Efek overburden dapat parah, di mana lingkungan pengendapan 

fluvial dapat mengubah dekat topografi permukaan dan material dalam 

hitungan bulan. Teknik seismik untuk gambar dan ciri bawah permukaan 

sehingga dapat menghasilkan gambar bawah permukaan yang berbeda secara 

signifikan, ketika diambil di darat, di dalam zona transisi dan lingkungan laut, 

atau selama jangka waktu tertentu. 

Sebuah survei VSP dapat membatasi geologi lingkungan hidup yang 

ditargetkan, dirancang dan diakuisisi di daerah zona transisi, di mana 

permukaan standar gambar data seismik terbukti sulit untuk menganalisa 

karena untuk berbagai geologi, operasional dan kualitas data keadaan. 

Langkah-langkah pengolahan yang canggih yang diterapkan pada data VSP 

ditetapkan secara konsisten, sehingga berbagai himpunan kontribusi unik 

informasi tentang bawah permukaan. Setiap data subset kontribusi informasi 

dan kendala penentuan kehadiran struktur potensia karang (Radford. dkk, 

2013).  

 

3.6 Synthetic Seismogram 

Menurut Sismanto (1999), Synthetic Seismogram dibuat untuk 

mengkorelasikan antara sumur (litologi, kedalaman dan sifat – sifat fisis 

lainnya) terdapat penampang seismik guna memperoleh informasi yang lebih 

lengkap dan komprehensif. Synthetic Seismogram merupakan saran untuk 

mengidentifikasi horison seismik yang sesuai dengan geologi bawah 

permukaan yang diketahui dalam suatu sumur hidrokarbon. Identifikasi 
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permukaan atau dasar formasi pada penampang seismik memungkinkan 

ditelusuri penerusan formasi tersebut pada arah lateral dengan memanfaatkan 

data seismik. 

Synthetic Seismogram diperoleh dari konvolusi deret koefisien refleksi 

dengan wavelet. Deret koefisien refleksi ini menggunakan data impedansi 

akustik yang diperloeh dai log sumur (log densitas dan log sonik/ kecepatan). 

Wavelet dapat diturunkansecara matematis, atau didapatkan dari ekstrasi data 

seismik baik secara statistik maupun deterministik. 

 
          Gambar 3.6 Seismogram Sintetik yang Diperoleh dari Konvolusi RC  

       dan wavelet (Sukmono, 1999) 
 

Konvolusi antara koefisien refleksi dengan wavelet seismik menghasilkan 

model trace seismik yang akan dibandingkan dengan data riil seismik dekat 

sumur. Trace  ini diperkirakan berlokasi sam dengan trace yang berada pada 

line seismik yang melewati lubang sumur dimana log tersebut diambil. 

Synthetic akan mengkorelsi data seismik dengan data log dimana synthetic ini 

dibuat. 
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3.7 Well-Seismic Tie 

Well-Seismic Tie adalah suatu cara untuk mengikatkan data sumur pada 

penampang seismik. Posisi kedalaman itu ditunjukkan dengan data log sumur 

yang diplot pada skala kedalaman. seismic Well tie dilakukan dengan 

menghubungkan seismogram sintetik yang dihasilkan dari logs dengan real 

trace data seismik. Bagian ini penting karena penanda dari data sumur yang 

digunakan sebagai panduan untuk horizon intepretasi(Harun. dkk, 

2013).Sebelum melakukan well-seismic tie, harus dilakukan koreksi 

checkshot untuk mengubah domain kedalaman sumur menjadi domain waktu 

sesuai dengan seismik. 

 

3.8 Identifikasi dan Picking Horizon 

Menurut Coffeen (1986), salah satu cara yang dipakai dalam identifikasi 

horizon adalah dengan membandingkan reflektor atau horizon seismik satu 

section dengan section yang lain, berdasarkan kumpulan ciri-ciri yang ada. 

Ciri-ciri yang biasa digunakan adalah : 

 Kedudukan horizon pada penampang seismik 

 Komposisi frekuensi 

 Kekuatan amplitudo 

 Kontinyuitas horizon 

Langkah selanjutnya adalah memilih (picking) horizon. Faktor penimbang 

untuk memilih diantaranya adalah : 

 Kontinyuitas refleksi 

 Kontinyuitas karakter refleksi 
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 Korelasinya dengan marker geologi yang diinginkan 

 Perannya dalam interpretasi keseluruhan 

Picking satu atau lebih horizon pada satu penampang seismik harus sama dengan 

picking horizon pada penampang seismik lainnya. Pastikan bahwa suatu horizon 

yang di-picking, pada titik perpotongan antara dua penampang seismik 

(crosspoint) terletak pada waktu (ms) yang sama. 

 

3.9 Atribut Input Analisis  

Atribut seismik dapat dibagi kedalam dua kategori (Russel dkk,1997): 

a) Horizon-based  attributes : dihitung sebagai nilai rata-rata antara dua 

horizon 

b) Sample-based attributes : merupakan trnasformasi dari trace input  

untuk menghasilkan trace output lainnya dengan jumlah yang sama 

dengan trace input yang nilainya dihitung sampel per-sampel. 

 

3.10  Seismik Atribut 

Seismik atribut didefinisikan sebagai karakterisasi secara kuantitatif dan 

deskriptif dari data seismik yang secara langsung dapat ditampilkan dalam 

skala yang sama dengan data awal (Barnes, 1999). Dengan kata lain seismik 

atribut merupakan pengukuran spesifik dari geometri, dinamika, kinematika 

dan juga analisis statistik yang diturunkan dari data seismik.  

Metode seismik berguna untuk menganalisis fenomena geologi bawah 

permukaan seperti struktur geologi. Geomodeling adalah sebuah aplikasi 

yang menyediakan geoscience dibatasi gambaran kondisi geologi dari 
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permukaan ke bawah tanah. Atribut seismik dan Struktur Kedalaman 

Peta yang digunakan untuk menentukan distribusi facies asosiasi dan 

pemodelan struktural. Distribusi facies dan sifat batuan dikombinasikan 

dengan model struktural untuk mendapatkan model fasies (Widiatmo. 

dkk, 2013) 

 

Informasi utama dari seismik atribut adalah amplitudo, frekuensi, dan 

atenuasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pengklasifikasian 

atribut lainnya. Semua horison dan bentuk dari atribut-atribut ini tidak 

bersifat bebas antara satu dengan yang lainnya, perbedaannya hanya pada 

analisis data pada informasi dasar yang akan berpengaruh pada gelombang 

seismik dan juga hasil yang ditampilkan (Sukmono, 2002).  Informasi dasar 

yang dimaksud disini adalah waktu, frekuensi, dan atenuasi yang 

selanjutnya akan digunakan sebagai dasar klasifikasi attribut (Brown, 2000). 
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Gambar 3.7 Klasifikasi Atribut Seismik  (Brown, 2000) 

 

Secara umum, atribut turunan waktu akan cenderung memberikan informasi 

perihal struktur, sedangkan atribut turunan amplitudo lebih cenderung 

memberikan informasi perihal stratigrafi dan reservoir. Peran atribut 

turunan frekuensi sampai saat ini belum betul-betul dipahami, namun 

terdapat keyakinan bahwa atribut ini akan menyediakan informasi tambahan 

yang berguna perihal reservoir dan stratigrafi. Atribut atenuasi juga praktis 

belum dimanfaatkan saat ini, namun dipercaya bahwa atribut ini dimasa 

datang akan berguna untuk lebih memahami informasi mengenai 

permeabilitas. 

Atribut-atribut yang terdapat umumnya adalah atribut hasil pengolahan 

post-stack yang dapat diekstrak sepanjang satu horison atau dijumlahkan 
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sepanjang kisaran window tertentu. Umumnya analisis window tersebut 

merupakan suatu interval waktu atau kedalaman yang datar dan konstan 

sehingga secara praktis tampilannya berupa suatu sayatan yang tebal, dan 

sering dikenal dengan sayatan statistika (Sukmono, 2002). Analisis window 

pada ekstraksi atribut dapat ditentukan dengan empat cara, yaitu : 

   Analisis window konstan, yaitu dengan mengambil nilai interval yang 

selalu tetap dengan interval waktu/kedalaman yang selalu sama. 

   Analisis window yang dipusatkan pada sebuah horison, yaitu dengan 

mengambil nilai interval mengikuti horison dengan lebar yang sama 

besar untuk bagian atas dengan bagian bawah dari horison tersebut. 

   Analisis window dengan nilai tertentu pada horison, yaitu dengan nilai 

interval yang dapat ditentukan berbeda untuk bagian atas dan bagian 

bawah dari horison. 

   Analisis window antar horison, dimana interval yang diambil dibatasi 

bagian atas dan bagian bawahnya, masing-masing oleh sebuah horison 

yang berbeda. 
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Berikut ini akan dibahas mengenai atribut kompleks dan atribut yang sering 

digunakan (Schlumberger, 2009): 

 

3.10.1 Atribut Kompleks 

Perhitungan atribut trace seismik kompleks pada dasarnya adalah 

suatu transformasi yang memisahkan informasi amplitudo dan sudut 

(fasa dan frekuensi) dalam display terpisah. Informasi dalam 

penampang seismik secara matematis dimanipulasi untuk 

menghasilkan display baru yang menonjolkan amplitudo atau sudut 

dan mengorbankan lainnya. Complex attribute ini tidak 

menghasilkan suatu informasi fundamental yang baru, karena hanya 

merupakan manipulasi secara matematis saja dari penampang 

seismik. Tetapi, bisa mendapatkan suatu tampilan yang lebih baik 

dari aspek geologi. 

 

 

Gambar 3.8  (a) Analisis window konstan; (b) Analisis window yang 

dipusatkan pada horison; (c) Analisis window untuk bagian 

atas dan bawah horison; (d) Analisis window  antar 

horison(Sukmono, 2002) 
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Istilah kompleks disini bukan berarti prosedur dan hasilnya yang 

kompleks, tapi karena perhitungan yang dilakukan mengasumsikan 

bahwa trace seismik konvensional adalah merupakan bagian riil dari 

fungsi matematis kompleks (bagian imajiner adalah hasil 

transformasi Hilbert dari bagian riil). Trace riil dan imajiner 

diberikan sebagai proyeksi dari vektor yang berotasi ini pada bidang 

riil dan imajiner. Panjang dari vektor adalah A (t) dan sudutnya 

terhadap horisontal adalah  (t). 

          

Gambar 3.9 Diagram Isometris Trace Seismik (Taner. dkk, 1979) 

 

3.10.2 Maximum Amplitude 

Tindakan reflektifitas dalam waktu atau kedalaman window. 

Mengembalikan angka positif maksimum di jendela terpilih. Hal 

ini digunakan untuk mendeteksi indikator hidrokarbon langsung 

positif seperti titik terang. 

 

 

QUADRATURE TRACE (IM
AGINARY)

COMPLEX
SEISMIC TRACE
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3.10.3 Minimum Amplitude  

Operasi ini mengukur reflektivitas dalam waktu atau kedalaman 

window. Ini adalah jumlah maksimum negatif di jendela 

terpilih. 

 

3.10.4 RMS Amplitude 

RMS Amplitude adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat 

amplitudo, dibagi dengan jumlah sampel hidup seperti yang 

ditunjukkan pada rumus berikut: 

k

ampn

i

2
 

dimana k adalah jumlah sampel hidup. Lihat juga (Referensi 

silang untuk metode rata-rata). RMS dapat memetakan langsung 

ke indikasi hidrokarbon dalam data dan fitur geologi lainnya 

yang diisolasi dari fitur dilatarbelakangi oleh respon amplitudo.  

 

3.10.5 Isochron Thickness 

Didefinisikan sebagai perbedaan waktu antara dua horison. 

Diukur dalam satuan horison input (milidetik dalam domain 

waktu, kaki atau meter Kedalaman domain). 

 

3.10.6 Window Length 

Output dari operasi ini menunjukkan ketebalan waktu perjalanan 

tidur di atas tala saat menggunakan puncak di atas dan di bawah 

......................... (6) 
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palung (atau sebaliknya). Lonjong tidak mempengaruhi operasi 

ini karena kemiringan yang berpusat pada awal dan akhir dari 

jendela. Jendela Panjang dihitung dalam milidetik dalam domain 

waktu, dan di kaki atau meter dalam domain kedalaman. 

 

3.10.7 Maximum Magnitude 

Tindakan reflektifitas dalam waktu atau kedalaman window. 

Mengembalikan angka positif maksimum di jendela terpilih. Hal 

ini digunakan untuk mendeteksi indikator hidrokarbon langsung 

positif seperti titik terang. 

 

3.10.8 Arc Length 

Arc langkah panjang refleksi heterogenitas, dan dapat digunakan 

untuk mengukur perubahan lateral pada pola refleksi. Hal ini 

dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

 

 

Dimana Z adalah dalam milidetik dalam domain waktu, atau di 

kaki atau meter domain kedalaman. Panjang busur adalah 

indikator urutan stratigrafi. 

 

 

 

......... (7) 
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3.11 Kontrol tektonik Pengendapan dan endapan Lingkungan  

Core dan sinar gamma log yang digunakan dapat mengidentifikasi 

lingkungan pengendapan. Data core mengungkapkan bahwa interval 

reservoir terdiri dari batu pasir butiran kasar dengan pengendapan 

batulempung di bagian bawah dan bagian atas. Butiran kasar batupasir 

memiliki cross-bedding dan bioturbation. Interval ini ditafsirkan sebagai 

kanal fluvial batu pasir dengan beberapa pengaruh laut kecil. Bagian 

bagian bawah core, di bawah reservoir, terdiri dari struktur akar yang 

berlimpah di dalam batulempung dan merupakan diartikan sebagai yang 

pengendapan dalam fluvial flodplain. Bagian atas dari core, di atas 

reservoar, juga berisi banyak siderit nodul dalam batulempung dan 

diinterpretasikan sebagai yang diendapkan dalam floodplain fluvial 

untuk bendungan lingkungan hidup. Berdasarkan interval inti, secara 

keseluruhan lingkungan pengendapan ditafsirkan sebagai fluvial Sistem 

yang dominan. 

 

Analisis seismik telah digunakan sebagai interpretasi tambahan untuk 

bimbingan dalam menentukan aliran batupasir. Meskipun kualitas data 

seismik miskin untuk layak, pendekatan ini akan digunakan untuk 

mengoptimalkan interpretasi distribusi batu pasir. Interpretasi terpadu 

perlu diterapkan pada penentuan distribusi batu pasir karena relatif 

jarang dari data seismik 2D menjadi kendala metode ini. Fasies seismik 

tidak satu-satunya penafsiran karena kombinasi identifikasi litologi, baik 

korelasi, pemetaan isochore, interpretasi arah sumber sedimen, pemetaan 
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net to gross dan konfigurasi dasar yang mendasari akan memaksimalkan 

interpretasi distribusi batu pasir di cekungan (Waren, 2013). 

 

3.12 Konversi Waktu Kedalaman  

Sejumlah cara kerja yang berbeda dapat digunakan untuk konversi 

kedalaman waktu horison seismik 2D. Gambar 3.9 dan 3.10 menjelaskan 

dua cara: pertama mengubah interpolasi permukaan waktu ke dalam domain 

kedalaman dengan bantuan kecepatan seismik 2D interpolasi. Cara kerja 

kedua mengubah interpretasi 2D dan interpolasi data kedalaman. Sepanjang 

garis 2D dua cara ini memberikan hasil yang sama. Namun antara garis 2D 

permukaan kedalaman dapat menyimpang lebih dari 100 meter (Gambar 

3.11). Tentunya proses yang tepat penting untuk mengurangi ketidakpastian 

perhitungan kedalaman. Alur kerja pertama meliputi dua proses interpolasi, 

misalnya interpolasi dari interpretasi 2D dan dari kecepatan 2D. Alur kerja 

kedua interpolasi hanya kedalaman dikonversi interpretasi 2D. Umumnya 

interpolasi titik data tergantung pada ketidakpastian. Akibatnya proses 

kedua harus digunakan karena hanya mencakup satu interpolasi. 
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Gambar 3.10 Proses I konversi kedalaman  interpretasi seismik 2D 

 

 

 

 
Gambar 3.11 Proses II konversi kedalaman  interpretasi seismik 2D 

 

 
Gambar 3.12 Perbedaan antara kedalaman permukaan pada 2 proses 

sebelumnya 
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Untuk horison yang lebih rendah akan lebih bermanfaat dibandingkan 

konversi kedalaman berdasarkan kecepatan interval konversi berdasarkan 

kecepatan rata-rata. Biasanya konversi kedalaman menggunakan kecepatan 

interval berdasarkan sebuah model lapisan. Ini berarti bahwa ketebalan 

waktu setiap lapisan dikonversi menjadi kedalaman dan ditambahkan ke 

permukaan kedalaman lapisan atas. Membandingkan hasil dari kedua 

pendekatan menunjukkan perbedaan yang cukup besar antara dua 

permukaan kedalaman. Biasanya kelemahan dari pendekatan lapisan  adalah 

bahwa permukaan yang lebih dipengaruhi oleh waktu ketidakpastian lapisan 

atas yang merupakan konsekuensi langsung dari pendekatan lapisan. Di sisi 

lain pendekatan ini memungkinkan mengoptimalkan smoothing dari medan 

kecepatan: biasanya adanya noise di kecepatan seismik bertambah dengan 

kedalaman dan akibatnya kecepatan interval lapisan bawah membutuhkan 

operator smoothing kuat dibandingkan dengan lapisan atas (Hardiani. dkk, 

2013) 

 

3.13 Perhitungan Original Oil / Gas In Place  

Pada metode ini perhitungan didasarkan pada persamaan volume, data-data 

yang menunjang dalam perhitungan cadangan ini adalah porositas dan 

saturasi hidrokarbon. Persamaan yang digunakan dalam metode volumetris 

adalah IGIP (Initial Gas In Place) IOIP (Initial Oil In Place).Dalam 

menghitung original oil / gas in place menggunakan persamaan yang 

digunakan untuk menghitung besar cadangan hidrokarbon dalam reservoar 

secara volumetrik (Tearpock & Bischke, 1991) yaitu :   
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Keterangan: 

OOIP : original oil in place dalam barrels.  

OGIP : original gas in place dalam cu ft.  

7758  : angka konversi jumlah barrels per acre-feet  

43560  : angka konversi jumlah cu ft per acre-feet  

Vb  : volume batuan reservoar  

Ф  : porositas rata - rata batuan reservoar  

Sw  : saturasi air  

Boi  : faktor volume formasi minyak mula – mula dalam BBL  

Bgi  : faktor volume formasi gas mula – mula dalam Mscf 
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