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Atribut seismik secara umum didefinisikan sebagai transformasi matematis dari 

trace seismic. Teknik ini mengekstrak informasi dari penampang seismik yang 

tersembunyi pada display normal. Tujuan pada penelitian ini adalah Menentukan 

zona DHI (direct hydrocarbon indicator). Menetukan zona prospek dan zona lead, 

Mengetahui geometry lingkungan pengendapan, Mengetahui cadangan minyak 

pada zona target reservoar. Penelitian ini berada di daerah Baratlaut Kota 

Prabumulih, Kabupaten Muara enim dan termasuk ke dalam wilayah kerja Area 

Operasi Timur. Data – data yang menunjang peneltian ini seperti data seismik 3D, 

data sumur, data literatur. Di perlukan proses well tie dan seismic composite 

section untuk melakukan pickingan yang baik. Analisa yang pertama dilakukan 

untuk menentukan patahan/sesar dengan menggunakan surface time map sebagai 

batas atau jebakan reservoar yang terbentuk. Terdapat 2 sesar naik, 1 sesar turun 

dan 5 sesar geser. Selanjutnya analisis dilakukan dengan menggunakan peta 

atribut seismik dengan metode average magnitude dan relative acoustic 

impedance. Analisis lingkungan pengendapan berasal dari data literatur 

menyatakan bahwa zona reservoar berada di Formasi Talang Akar-TRM dengan 

litologi batu pasir dengan perselingan batu serpih, terbentuk di daerah daratan 

dengan jenis channel anastamosed. Dari peta atribut diinterpretasikan 2 channel 

dan beberapa daerah floodplain dengan arah channel dari barat laut ke selatan 

dilihat dari amplitudo yang semakin besar. Selanjutnya penentuan zona 

DHI(direct hydrocarbon indicator)  penentuan dilakukan dengan melihat daerah 

brighspot yang berkumpul, ditemukan 7spot dearah DHI. Analisis yang lebih 

dalam ditentukan dengan membedakan daerah prospek dan lead. Daerah prospek 

(utara) pada peta atribut dianalisis tambahan dengan data log dan SWC(side wall 

core) menyatakan adanya keberadaan hidrokarbon. Terakhir, perhitungan 

cadangan hidrokarbon(oil) terlebih dahulu  melakukan conversion time to depth 

dan perhitungan volume. Dari lapangan seluas 5068 acre didapat cadangan 

hidrokarbon(oil) sebesar 109,5 juta barrels ditentukan dengan menggunakan 

rumus Perhitungan Cadangan Hidrokarbon dengan dimasukan nilai dari Volume 

Reservoar. 
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