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BAB II DASAR TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Gelombang Seismik 

Gelombang seismik adalah energi yang merambat pada batuan yang berasal dari 

sumber mekanis dengan arah perambatannya ke segala arah dari sumber tersebut. 

Gelombang ini mempunyai beberapa besaran yang akan berubah ketika menjalar 

ke medium batuan yang berbeda. Besaran tersebut dapat berupa frekuensi, 

amplitudo dan fasa gelombang. Untuk mendapatkan data seismik eksplorasi, dapat 

dilakukan kegiatan akuisisi seismik. Elemen yang digunakan pada akuisisi data 

seismik antara lain sebuah sumber gelombang, penerima gelombang, frekuensi 

sumber dan desain akuisisi pengambilan data lapangan. Tahapan ini merupakan 

tahapan yang menentukan untuk mendapatkan kenampakan hasil yang di 

inginkan.  Hasil yang diinginkan terbagi atas seismik dua dimensi (2D) dan tiga 

dimensi (3D) baik di darat maupun di laut (Telford, 1991). Secara umum, 

gelombang seismik terbagi menjadi dua bagian, yaitu gelombang badan (body 

waves) dan gelombang permukaan (surface waves). 

2.1.1 Gelombang Badan (Body Waves) 

Gelombang badan merupakan salah satu macam gelombang seismik yang bersifat 

menjalar di bawah permukaan bumi. Gelombang ini mempunyai 2 macam bentuk, 

yaitu gelombang primer (primary waves) atau yang biasa disebut dengan 

gelombang P dan gelombang sekunder (secondary/shear waves) yang biasa 

disebut dengan gelombang S. Gelombang P ini bersifat menjalar secara 

longitudinal, yaitu arah getar searah dengan arah rambatnya. Sedangkan 

penjalaran gelombang S bersifat transversal yaitu arah getar tegak lurus dengan 

arah rambatnya. Gelombang P ini dapat menjalar pada medium padat ataupun 

non-padat (gas dan cair). 
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Gambar 2.1 Gelombang Badan: (a) Gelombang P, (b) Gelombang S  

(Sheriff dan Geldart, 1995) 

2.1.2 Gelombang Permukaan (Surface Waves) 

Gelombang permukaan merupakan bagian macam dari gelombang seismik yang 

bersifat menjalar di permukaan bumi. Hal ini terjadi disebabkan oleh pantulan 

gelombang P dan S yang sampai di permukaan bumi. Gelombang ini mempunyai 

2 macam bentuk, yaitu gelombang Rayleigh dan geombang Love. 

 

Gambar 2.2 Gelombang Permukaan: (a) Gelombang Rayleigh, (b) Gelombang 

Love (Lowrie, 2007) 

(a) (b) 
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2.2 Teori Penjalaran Gelombang Seismik 

2.2.1 Hukum Snell 

Perambatan gelombang seismik dari satu medium ke medium lain yang 

mempunyai sifat fisik yang berbeda, seperti kecepatan dan densitas akan 

mengalami perubahan arah ketika melewati bidang batas antar medium. 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 90o. Jika suatu 

berkas gelombang P yang datang mengenai permukaan bidang batas antara dua 

medium yang berbeda, maka sebagian energi gelombang tersebut akan 

dipantulkan sebagai gelombang P dan gelombang S, dan sebagian lagi akan 

dibiaskan sebagai gelombang P dan gelombang S. Menurut hukum Snellius maka 

persamaan yang berlaku adalah : 

 

𝑆𝑖𝑛𝜃1

𝑉𝑝1
=

𝑆𝑖𝑛𝜃′1

𝑉𝑝1
=

𝑆𝑖𝑛𝜙′1

𝑉𝑝1
=

𝑆𝑖𝑛𝜃′2

𝑉𝑝2
=

𝑆𝑖𝑛𝜙2

𝑉𝑝2
   = 𝑝     (1) 

 

Gambar 2.3  Perambatan Gelombang Hukum Snellius pada batas lapisan (Stein & 

Wysession, 2003) 

Dari persamaan (1), Dimana 𝜃1 sudut datang gelombang P, 𝜃1’ sudut pantul 

gelombang P, 𝜙1 adalah sudut pantul gelombang S, 𝜃2 sudut bias gelombang S, 

Vp1 dan Vp2 adalah kecepatan gelombang P pada medium 1 dan medium 2, Vs1 

dan Vs2 adalah kecepatan gelombang S pada medium 1 dan medium 2, dan p 

adalah parameter gelombang (konstanta).  
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2.2.2 Prinsip Hyugens 

Prinsp Hyugens menyatakan bahwa setiap titik pada muka gelombang merupakan 

sumber gelombang baru dengan arah rambat gelombang digambarkan sebagai 

lintasan yang tegak lurus dengan muka gelombangnya. 

Gambar 2.4  Prinsip Hyugens (Lay & Wallace, 1995) 

2.2.3 Prinsip Fermat 

Adapun prinsip Fermat menyatakan bahwa gelombang akan merambat dari suatu 

titik ke titik lainnya dalam satu medium dengan lintasan yang memiliki waktu 

tempuh terpendek. 

 

Gambar 2.5  Prinsip Fermat. (Stein & Wysession, 2003) 

2.3  Resolusi Lateral 

Resolusi lateral menunjukkan seberapa dekat dua titik reflektor dapat diletakkan 

secara horizontal, atau masih dapat dikenal sebagai dua titik yang terpisah dari 

pada satu kesatuan. Resolusi lateral dikenal dengan radius (r): 

r  = 
𝑣

2
√

𝑡

𝑓
           (2)      

Dimana: 

𝑣  : Kecepatan rata-rata 

t            : waktu tempuh gelombang seismik (TWT/2) 

f            :  Frekuensi dominan 
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Gambar 2.6 Definisi Zona Fresnel AA’ (Yilmaz, 2001) 

Gambar 2.6 menunjukkan skema fresnel zone pada sebuah gelombang seismik 

yang mengenai titik pantul. Jarak antara A – A’ menunjukkan cakupan dari 

pantulan gelombang seismik dibawah  permukaan. Semakin kecil nilai suatu bin 

akan memberikan ruang yang kecil bagi suatu fresnel zone, dengan demikian akan 

diperoleh pengamatan yang lebih rapat untuk citra secara lateral namun harus di 

imbangi dengan pembesaran frekuensi (Chaouch, 2006). 

Zona Fresnel sering diambil sebagai batas resolusi horizontal (lateral) pada data 

seismik yang belum termigrasi meskipun faktor lain seperti signal/noise (S/N) 

ratio, spasi antara trace, efek tiga dimensi yang juga dipengaruhi seberapa jauh 

fitur tersebut dibedakan sebagai fitur yang terpisah. Resolusi yang telah termigrasi 

sebagian sangat sulit diukur karena hal tersebut tergantung pada beberapa faktor, 

spesialnya pada keberadaan noise. Migrasi dapat dipikirkan sebagai pengubah 

zona Fresnel dan oleh sebab itu ukuran zona Fresnel tidak dapat digunakan 

sebagai standar untuk resolusi horizontal pada bagian yang telah dimigrasi karena 

migrasi hanya mengubah zona Fresnel ke arah yang tepat dan mengurangi noise 

(Sheriff dan Geldart, 1995). 

2.4   Resolusi Vertikal 

Berdasarkan Reyleigh resolusi vertikal dari gelombang seismik adalah λ/4, dimana 

λ = 𝑣 / f adalah panjang gelombang seismik. Frekuensi (f) adalah frekuensi 

dominan yang dibawa oleh paket gelombang seismik. Menurut Yilmaz 1989, 

bahwa kecepatan gelombang seismik bawah permukaan berkisar antara 2000 

hinga 5000 m/s dan secara umum meningkat terhadap kedalaman. Sedangkan, 

frekuensi gelombang seismik secara bervariasi dan menurun terhadap kedalaman. 

Kerena panjang gelombang menentukan resolusi, fitur terdalam harus lebih tebal 

dari fitur dangkal agar dapat diresolusikan. 
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Gambar 2.7 Ilustrasi refleksi resolusi vertikal (Sheriff dan Geldart, 1995) 

2.5 Konsep Dasar Penentuan Desain Parameter Akuisisi Seismik 

2.5.1 Parameter Target 

Sebelum mendesain parameter survei seismik refleksi untuk eksplorasi 

hidrokarbon, harus diketahui terlebih dahulu karakter dari target litologi lapisan. 

Karakter tersebut menjadi acuan untuk mendesain. 

2.5.2 Kedalaman Target 

Target yang dikejar pada survei seismik pada domain kedalaman, parameter ini 

digunakan  dalam  melakukan  desain  panjang  bentangan  suatu survei seismik 

yang hubungannya akan  dijelaskan pada sub bab berikutnya (Cordsen, 2000).  

2.5.3 Kemiringan Target 

Setiap lapisan di bawah permukaan memiliki kemiringan yang beragam, karena 

membentuk struktur geologi. Untuk pendekatan pada lapisan yang memiliki sudut 

tertentu diperlukan parameter target berupa sudut perlapisan yang diperoleh dari 

data seismik sebelumnya sehingga dapat didesain mengenai geometri survei 

seismik (Cordsen, 2000). Offset yang direkam harus cukup besar untuk 

mengcover semua lapisan karena Xmax sebagai fungsi dip.  
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2.6 Parameter Desain Akuisi Seismik Refleksi 

Parameter akuisisi merupakan nilai yang mempengaruhi hasil pengukuran 

lapangan untuk mendapatkan hasil data pengukuran lapangan yang optimal dalam 

mencitrakan bawah permukaan. Parameter akuisisi didesain sebelum pengukuran 

berlangsung dilapangan disesuaikan dengan target yang di inginkan. Parameter 

akuisisi seismik refleksi 3D adalah: 

2.6.1   CDP Interval dan Ukuran bin (Bin Size) 

CDP Interval merupakan jarak antara titik pantul satu dengan lainnya pada suatu 

medium untuk menunjukkan fenomena geologi yang dilewati oleh sebuah sinar 

gelombang pada survei seismik 2D. Pada seismik multichanel CDP dapat 

menggambarkan banyaknya data yang mengenai target sehingga jarak antar CDP 

semakin rapat semakin baik (Cordsen, 2000). Sedangkan pada survei seismik 3D 

titik pantul sebuah sinar gelombang pada lapisan geologi adalah sebuah bidang, 

berbeda dengan survei seismik 2D yang titik pantulnya berupa sebuah titik. 

Ukuran bin merupakan parameter yang menunjukkan titik pantul (CDP) pada 

survei seismik 3D yang membentuk suatu bidang. Bin ini menggambarkan titik 

pantul dan menggambarkan besarnya area yang dilewati oleh trace yang 

melewati suatu medium pada seismik 3D. Sehingga dapat didefinisikan bahwa 

ukran bin merupakan jarak maksimal antar trace, formulasi ukuran bin dapat 

dihitung sama dengan perumusan pada CDP pada persamaan (4) dan dapat 

dituliskan kembali pada persamaan (5). 

𝐶𝐷𝑃 =  
𝑉𝑟𝑚𝑠

4 × 𝑓𝑚𝑎𝑥 × sin 𝛼
                 (3) 

 

Gambar 2.8 Diagram Fold Distribution (Cordsen, 2000) 
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Gambar 2.8 menunjukkan ilustrasi bin size yang terisi oleh fold coverage dari 

sebuah akuisisi seismik. Berdasarkan persamaan (4) dan (5) CDP adalah jarak 

antar CDP pada bidang pantul. Vrms adalah kecepatan rata rata yang telah melalui   

beberapa   lapisan, fmax   adalah   frekuensi   maksimal   dari   sebuah gelombang 

seismik yang digunakan pada survei, dan sinα adalah kemiringan dari target 

(Chaouch, 2006). 

𝐵𝑖𝑛 𝑆𝑖𝑧𝑒 =  
𝑉

4  × 𝑓𝑚𝑎𝑥×𝑠𝑖𝑛 𝛼
               (4)                                                         

Pada ukuran bin ini dapat diketahui mengenai fold coverage dari suatu 

penembakan. Karena dalam satu bin pada survei seismik 3D terdiri atas banyak 

common depth point.  Diagram untuk analisis persebaran dan jumlah pada survei 

akuisisi seismik 3D fold coverage (Cordsen, 2000). Sehingga dalam penentuan 

bin ini berpengaruh pada nilai S/N rasio untuk melihat noise dan event seismik 

refleksi dengan mengamati banyaknya fold coverage pada suatu bin. Pengamatan 

ini dapat dilakukan dengan media diagram pacth untuk persebaran fold coverage. 

Dimana daerah yang memiliki fold coverage yang besar akan menjadi daerah 

yang paling memiliki banyak sinyal seismik dan layak untuk di interpretasi 

(Stone, 1994). Parameter ukuran bin ini mempengaruhi dalam hal resolusi lateral. 

Hal ini terjadi karena sebuah area fresnel zone suatu gelombang seismik 

dipengaruhi luasannya oleh ukuran bin. 

2.6.2      Konfigurasi Survei 

Parameter ini menjelaskan tentang geometri sumber gelombang yang digunakan 

dalam survei seismik 3D. Terdiri atas lokasi shot disebut shot line. Ketika telah 

ditentukan lokasi serta panjang bentangan shot, dihitung jumlah shot (sumber) dan 

jarak antara shot point yang akan digunakan pada survei seismik berdasarkan shot 

length yang telah ditentukan digunakan dalam membuat konfigurasi survei   

seismik 3D. Konfigurasi yang digunakan adalah konfigurasi orthogonal. 
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Gambar 2.9 Konfigurasi Shot Ortoghonal 

Gambar 2.9 memperlihatkan kotak warna merah menjelaskan SLI adalah shot 

length interval sedangkan titik warna biru menjelaskan RLI adalah receiver length 

interval. Dimana shot pada gambar diatas tegak lurus terhadap receiver sehingga 

disebut dengan konfigurasi orthogonal (Cordsen, 2000). 

2.6.3   Jarak Receiver dan Shot Point 

Jarak atau interval penembakan disesuaikan dengan seberapa dalam target yang 

ingin dicapai. Sehingga untuk memperoleh perkiraan jarak antar receiver dan 

jarak antar sumber gelombang dapat memperhatikan jarak antar titik pantul yakni: 

∆𝑅 =  2 𝐶𝐷𝑃             (5) 

∆𝑆 =  2 𝐶𝐷𝑃            (6) 

Berdasarkan persamaan (5) dan (6), ∆𝑅 dan ∆𝑆 adalah jarak antara receiver 

dengan receiver dan shot point dengan shot point. Nilai jarak antar shot point 

tidak selalu dua kali melainkan bisa lebih dari dua, dari Hubungan ini di lihat dari 

jarak terkecil antara shot dan jarak antar receiver yang dibagi dua, hasil terkecil 

merupakan nilai CDP Interval (Common Depth Point) (Cordsen, 2000). 

2.6.4 Offset Maksimum  

Panjang bentangan lintasan membutuhkan parameter offset maksimum. Offset 

maksimum adalah jarak terjauh sebuah receiver yang dapat merekam gelombang. 
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Xmax dapat diperkiran sebagai setengah panjang diagonal template dengan 

persamaan : 

𝑋𝑚𝑎𝑥 =  √𝑥2
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 + 𝑥2

𝑖𝑛                     (7) 

Dimana  :  

𝑋𝑚𝑎𝑥          :  Offset maksimum  

X𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠         : Jarak antara titik shot dan lintasan receiver terjauh dalam arah crossline  

X𝑖𝑛                : Jarak antara titik shot dan lintasan receiver terjauh dalam arah inline 

 

 

            

Gambar 2.10  Skema Far Offset  Pada Template Akuisisi Seismik 3D (Chaouch, 

2006) 

Banyak faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan offset maksimum seperti; 

kedalaman target geologi, NMO strectch, gelombang langsung, perbedaan 

multiple, perlengkapan yang dibutuhkan, dan lain-lain. Offset maksimum harus 

memiliki jarak yang cukup lebar untuk menggambarkan target geologi yang 

utama dari seismik 3D. Dimana offset maksimum sama dengan atau lebih dari 

target kedalaman (Xmax ≥ Z). Far Offset untuk lapisan miring dua kali target 

kedalaman dikalikan kemiringan struktur, untuk lapisan batuan yang datar Xmax 

sama dengan kedalaman target (Chaouch dan Mari, 2006). 

 

 

 



 
 

14 
 

2.6.5 Maximum Near Offset 

Parameter konfigurasi ini untuk menentukan perkiraan panjang receiver interval. 

Nilai maximum near offset adalah jarak maximum terdekat suatu shot point 

dengan receiver yang memiliki titik pantul di tengah konfigurasi antara shot line 

dan receiver line.  Interval baris sumber dan penerima (SLI dan RLI) adalah nilai 

yang diperlukan untuk Xmin terbesar untuk mendapatkan sampel reflektor 

dangkal yang dapat digunakan untuk tujuan datuming atau isochoroning. Jika 

sebuah marker dangkal tidak tersampel maka lapisan target dangkal tidak 

didapatkan dengan baik.  

 

Gambar 2.11 Skema Maximum Near Offset pada Template Survei Seismik 3D 

(Chaouch, 2006) 

Gambar 2.11 merupakan contoh jarak maximum near offset pada konfigurasi 

antara source line (segitiga hijau) dan receiver line (titik merah) yang ditunjukkan 

dengan sepanjang anak panah. Titik tengah ini berfungsi sebagai acuan dalam 

memudahkan penentuan jarak antar receiver line untuk mendapatkan CMP titik 

pantul tepat tengah, dengan persamaan: 

𝑋𝑚𝑖𝑛 =  √𝑅2
𝑦 +  𝑆2

𝑥                 (8) 

Berdasarkan persamaan (8) Xmin adalah maximum near offset, Ry adalah receiver 

yang terletak pada proyeksi sumbu y, dan Sx adalah posisi shot point yang terletak 

pada proyeksi sumbu x (Chaouch, 2006). 

2.6.6   Jumlah Chanel (Receiver) 

Perumusan jumlah receiver untuk seismik 2D dan 3D memiliki perumusan yang 

sama. Perumusan dipengaruhi oleh jarak antar receiver dan shot point serta fold 
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coverage maksimal yang diinginkan dalam survei. Ketika sudah diketahui panjang 

bentangan lintasan maka dapat dihitung banyaknya receiver yang akan digunakan 

pada survei yaitu dengan persamaan: 

∑ 𝐶ℎ  =  
𝐹𝑎𝑟 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

∆𝑅
          (9) 

Berdasarkan persamaan (9) ∑ 𝐶ℎ  merupakan jumlah dari total receiver dalam satu 

lintasan seismik, dan ∆𝑅 merupakan jarak interval antar receiver (Cordsen,2000). 

Setelah jumlah channel ditentukan, frekuensi geophone ditentukan pula 

berdasarkan jenis geophone yang akan digunakan, rentang frekuensi yang dimiliki 

oleh sebuah geophone adalah 10 Hz sampai dengan 90 Hz. Sebelum pengukuran 

dilakukan lama perekaman gelombang seismik yang diterima oleh geophone 

diatur pada parameter panjang perekaman (record length) dan seberapa banyak 

sampling rate (pencuplikan data) dilakukan pada data yang telah di rekam 

(Magrave, 1997). 

2.6.7    Receiver Line Interval dan Shot Line Interval 

Dalam akuisisi seismik 3D, posisi receiver dan shot point terletak pada lintasan 

sendiri, lintasan yang berisikan receive disebut receiver line dan lintasan yang 

berisikan seluruhnya shot point adalah shot line. Lokasi receiver line dan shot line   

harus diperhatikan jaraknya karena akan mempengaruhi offset yang diciptakan. 

Maka dari itu receiver line interval dapat dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut: 

RLI = √𝑋𝑚𝑖𝑛
2 + 𝑆𝐿𝐼2              (10)                                                               

SLI = √𝑋𝑚𝑖𝑛
2 + 𝑅𝐿𝐼2                (11) 

Berdasarkan persamaan (10) dan (11) RLI adalah receiver line interval, SLI 

adalah shot line interval, Xmin adalah maximum near offset.  Skema dari 

perhitungan diatas berhubungan dengan gambar 2.1 (Chaouch, 2006). 
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2.6.8 Charge Size  

Frekuensi sumber ditentukan berdasarkan perkiraan litologi daerah pengukuran, 

besar energi yang harus dikeluarkan.  Besar frekuensi ini akan mempengaruhi dari 

besarnya amplitudo yang dihasilkan untuk mendefinisikan sebuah reflektor 

(Cordsen, 2000). 

2.6.9 Roll-Along 

Roll-along (Gambar 2.12) adalah jarak antara dua posisi template yang berurutan 

dalam bentuk jumlah. 

a. Inline Roll-along: dapat disamakan dengan pergerakan kearah inline dari 

suatu template dan mewakili jarak antara dua posisi template yang 

berurutan. Jumlah kolom dari kiri receiver di belakang template sama 

dengan inline roll-along. 

b. Crossline Roll-along: dapat disamakan dengan pergerakan kearah crossline 

dari suatu template dan mewakili jarak antara dua posisi template yang 

berurutan. Jumlah baris dari kiri receiver di belakang template sama dengan 

crossline roll-along. 

 

Gambar 2.12 Roll-Along 
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2.7 Fold coverage 

Fold Coverage merupakan banyaknya raypath atau pantulan yang melewati 

bidang pantul bin khususnya pada survei seismik 3D. Fold coverage ini dapat 

dirumuskan dengan formula sebagai berikut 

Fold Coverage =  
1

2
 × 

𝑅𝐼

𝑆𝐼
 × Ch          (12) 

Dari persamaan (12), RI adalah receiver interval, SI adalah shot interval, dan Ch 

adalah jumlah receiver. Jumlah fold coverage ini akan mempengaruhi rasio antara 

signal dengan noise, hal ini akan mempengaruhi dalam pencitraan data seismik 

dan resolusi lateral (Vermeer, 2002). Dimana fold seismik 3D merupakan 

setengah dari fold 2D. Namun secara general fold pada survei seismik 3D 

dibedakan menjadi cross line fold dan inline fold.  Cross line fold merupakan fold 

yang diperoleh dari bagian lintasan shot point dari survei seismik 3D, nilai dari 

cross line fold ini dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut 

Cross Line Fold  =  
𝑆 𝑥 𝑆𝐼 

2  𝑥 𝑅𝐼
               (13) 

Cross Line Fold  =  
𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛

2  𝑥 𝑅𝐼
             (14) 

Dari persamaan (13) dan (14), S adalah jumlah shot point di dalam lintasan cross 

line, SI adalah jarak antar shot interval, RI adalah receiver interval yaitu jarak 

antar receiver yang terdekat dengan crossline. Sedangkan untuk inline fold 

merupakan nilai fold yang tersebar sejajar dengan keberadaan receiver line. Fold 

ini sama dengan fold pada seismik 2D, karena kesamaan geometrinya yang 

terletak pada garis receiver. Dimana pada akuisisi seismik source line interval 

menentukan berapa banyak titik sumber 2D fold terbanyak adalah sejajar pada 

garis peletakkan receiver. Dalam perhitungannya in line fold ini dapat di hitung 

yang sama dengan seismik 2D dengan 

In Line Fold =  
𝑅 𝑥 𝑅𝐼 

2  𝑥 𝑆𝐼
                                           (15) 

In Line Fold =  
𝐼𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛

2  𝑥 𝑅𝐼
                        (16) 
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Berdasarkan persamaan (15) dan (16), R adalah jumlah receiver didalam lintasan 

in line, SI adalah jarak antar shot point, RI adalah receiver interval yaitu jarak 

antar receiver yang terdekat dengan crossline. Nilai fold total yang diperoleh pada 

survei seismik 3D adalah total fold dari cross line dan in line yang dapat 

dituliskan pada persamaan (18). 

3D Fold = Cross Line Fold x In Line Fold          (17) 

Nilai ini sama dengan hasil pada perhitungan fold menggunakan persamaan (12) 

dimana persamaan tersebut menghitung nilai fold coverage pada survei seismik 

3D (Cordsen, 2000). 

2.8 Azimuth Distribution dan Offset Distribution 

Parameter ini hanya ada pada survei akuisisi seismik 3D.  Azimuth distribution 

digunakan untuk mengetahui persebaran sudut antara penembakan dan 

perekaman. Sehingga ketika di ketahui sudut tersebut dapat dikelompokkan arah 

datang penembakan dan perekaman. Untuk analisis azimuth distribution 

menggunakan rose diagram. Rose diagram dapat menunjukkan arah dari trace 

dominan pada akuisisi seismik 3D. Trace dominan ini juga dapat disebut sebagai 

daerah full fold. 

 

Gambar 2.13 Rose Diagram 

Diagram rose distribusi offset digunakan untuk mengetahui persebaran jarak 

antara sumber dan penerima yang bertujuan untuk analisa seberapa jauh suatu bin 

mendapatkan data trace dari konfigurasi sumber dan penerima (Chaouch, 2006). 
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2.9 Migration Aperture 

Migrastion aperture didefinisikan sebagai suatu pinggiran yang harus 

ditambahkan pada sekeliling area target bawah permukaan dalam 

memigrasikan target–target yang miring dengan benar dan memfokuskan dengan 

benar energi yang terdifraksi pada pinggir area target. Migration aperture 

berhubungan dengan dua aspek teknik migration, yaitu memindahkan reflektor 

miring ke posisi reflektor yang sebenarnya dan menghilangkan difraksi. Batas 

eksternal migration aperture berhubungan dengan area fold yang penuh 

(Chaouch dan Mari, 2006).  Difraksi pada gelombang seismik terjadi pada batas 

reflektor tajam dan diskontinuitas seperti patahan. Migration aperture diperlukan 

untuk mengurangi difraksi untuk mendapatakan gambar dibawah permukaan 

dengan benar. Oleh karena itu, perhitungan migration aperture perlu dilakukan 

sebelum melakukan desain akuisisi seismik 3D. Persamaan untuk mencari 

migration aperture ditunjukan pada persamaan (18). 

Migration aperture = z tan 𝛼                   (18) 

Dengan Z merupakan kedalaman dan 𝛼 adalah kemiringan maksimum dari suatu 

struktur. Ketika sumber energi mencapai titik diskontinuitas bawah permukaan 

(titik diffraktor), energi pantul dapat ditelusuri ke atas kepermukaan di semua 

sudut. Dimanapun receiver yang ada dipermukaan, semua refleksi sesuai dengan 

waktu yang dibutuhkan energi untuk perjalanan dari sumber diffraktor ditambah 

dengan waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan permukaan. Semua catatan 

refleksi disepanjang receiver menciptakan kurva difraksi. 

 

2.10 Manajemen Tepi 

Parameter pinggir secara esensi berhubungan dengan distribusi fold di sekililing 

area fold penuh (full fold) pada area ini merupakan zona lingkaran. Jarak yang 

ditambahkan pada area fold penuh disebut dengan Fold Taper. Dalam akuisisi 

seismik 3D tipe taper terbagi atas dua, yaitu in-line taper dan cross-line taper 
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Gambar 2.14. Ilustrasi Inline Taper dan Crossline Taper (Chaouch dan Mari, 

2006 

Setiap survei 3D harus dianggap terdiri dari 3 zona (gambar 2.15). Zona pertama 

adalah domain interpreter. Semua trace yang berada di zona ini harus full fold dan 

sepenuhnya dimigrasi, ini adalah zona interpreter harus membatasinya zona 

pemeriksaan untuk dan menggunakan sebagai dasar untuk interpretasi geologi. 

Zona bagian tengah atau kedua adalah zona process. 

 

Gambar 2.15.  3-D Survei Area 

2.11 Panjang Perekaman (Record Length) 

Panjang perekaman dipilih berdasarkan two way time (TWT) dari lapisan terdalam 

dari zona target karena waktu migrasi aperture untuk mengecilkan difraksi 

dihasilkan oleh formasi yang terdalam, perubahan statik dan pengolahan data yang 

dibutuhkan. Panjang perekaman harus disesuaikan dengan waktu target yang 

diperlukan agar menghindari peningkatan yang kurang bermanfaat dari panjang 

durasi survei. 
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𝑡 =
2𝑍

𝑉 cos 𝜃
          (19) 

 

Gambar.2.16. Sketsa waktu perekaman sismik (Magrave, 1997) 

2.12 Laju Pencuplikan (Sampling Rate) 

Laju pencuplikan akan menentukan batas frekuensi maksimum yang masih dapat 

direkam dan direkontruksikan dengan benar sebagai data. Frekuensi yang lebih 

besar dari batas maksimum akan mengakibatkan timbulnya aliasing. Batas 

maksimum tersebut yaitu frekuensi Nyquist. Pada umumnya sinyal frekuensi 

tinggi dicuplik dengan laju pencuplikan 2 ms atau 1 ms agar terhindar dari 

aliasing dan mendapatkan batas lapisan tipis. Frekuensi nyquist (fq) dihitung 

dengan persamaan (20). 

fq =
1

2 𝛥𝑡 
         (20)  

Dimana: 

fq : Frekuensi Nyquist 

𝛥𝑡 : Laju pencuplikan 

Sinyal yang memiliki kandungan frekuensi lebih besar dari fn akan direkam dan 

direkontruksi menjadi sinyal yang memiliki kandungan frekuensi yang rendah dari 

pada kandungan frekuensi sebenarnya atau disebut juga sebagai aliasing 

(Sismanto, 1996). Menurut persamaan (20), jika data dicuplik dengan laju 

sampling rate 1 ms maka akan mampu merekonstrusi frekuensi tertinggi hingga 

500 Hz. Jika laju sampling diperlambat setiap 2 ms, maka frekuensi maksimum 

turun menjadi 250 Hz. 
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2.13 Kriteria Desain Akuisisi 3D 

Kriteria desain dalam penelitian kali ini membuat parameter desain akuisisi 

seismik 3D dari model struktur dan kedalaman data seismik 2D sebelumnya yang 

menjadi acuan dalam membuat parameter desain akuisisi 3D. Pembuatan 

parameter desain akuisisi 3D dilakukan dengan perhitungan rumus dengan 

pendekatan model geologi seperti menghitung far offset, record  length, dari 

target kedalaman yang diinginkan, sampling rate dengan mempertimbangkan 

lapisan tipis dari model geologi serta variasi shot line dan receicer line untuk 

meningkatkan fold coverage, persebaran distribusi offset dan azimuth. Kriteria 

desain pada penelitian kali ini yaitu menghasilkan desain yang memiliki resolusi 

baik, efektif operasional dilapangan, dan ekonomis. 

2.14 Akuisisi Oceanic Bottom Nodal  

Teknik akuisisi OBN (Oceanic Bottom Nodal) pertama dilakukan pada 2004/2005 

di Teluk Meksiko selatan, dan sampai 2008 hanya satu atau maksimum dua survei 

OBN 3D per tahun yang dilakukan di seluruh dunia. Sejak 2008, sekitar 12 survei 

OBN dilakukan akuisisi di seluruh dunia, dan permintaan untuk tahun 2011 dan 

seterusnya meningkat. Mengapa OBN dipilih dalam survei eksplorasi 

hidrokarbon, karena hambatan dipermukaan pada lapangan yang tidak dapat 

dilakukan menggunakan teknik derek stramer konventional dan informasi azimuth 

lengkap yang dicapai dengan desain survei OBN yang lebih baik dibandingkan 

dengan survey konventional (Olofsson, 2010). Akuisisi OBN (Oceanic Bottom 

Nodal) merupakan pengembangan dari teknik akuisisi OBS (Oceanic Bottom 

System), dalam akuisisi OBN yang meletak receiver di dasar laut pada posisi yang 

lebih tenang dibandingkan menggunakan streamer marine konventional yang 

dipengaruhi oleh ombak air laut yang merupakan noise. OBN juga dapat merekam 

gelombang S, karena dengan meletakan receiver didasar laut receiver dapat 

menerima gelombang S yang tidak dapat merambat di air, dan akuisisi OBN akan 

memiliki distribusi offset yang lebih baik dibandingkan dengan survey marine 

konventional yang lebih paralel. Skema ilustrasi akuisisi OBN dapat dilihat pada 

gambar 2.16. 
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Gambar 2.17. Ilustrasi Akuisisi  Ocean Bottom  Nodal 

Untuk mobilisasi survey menggunakan teknik nodal system lebih mudah, karena 

tidak menggunakan kapal konvensional yang besar untuk menarik streamer dan 

sangat sesuai dengan kondisi lapangan MHS yang tidak bisa dilewati oleh kapal 

konvensional yang relatif besar, karena tidak bisa mobilisasi pada daerah transisi 

yang kedalaman lautnya dangkal solusinya menggunakan kapal kecil 

(Speadboat) untuk mobilisasi airguns dan receiver yang ditanam pada dasar laut, 

dan untuk sources. Ada banyak tipe node telah beredar secara komersial, 

diantaranya adalah: 

1. Oceanic Bottom Recorder type Seabed 

2. Node tipe DTCC 10 Hz dan 5Hz 

3. OBS32 – 32bit Ocean Bottom Seismometer 

Keterangan spesifikasi masing-masing node tersebut dapat dilihat pada lampiran 

B. 


