
BAB IV 

DATA DAN PENGOLAHAN DATA 

 

 

4.1 Persiapan Data 

 

1.1.1 Data Seismik 3D 

 

Data seismik yang digunakan dalam penelitian ini berada pada daerah Laut Utara 

Netherlands (offshore) yang merupakan data seismic 3D berupa data post stack 

time migration (PSTM) dengan jumlah inline 650 (100-750) dan jumlah crossline 

950 (300-1250), dengan sampling rate sebesar 4 ms dengan fasa nol. Hal ini 

ditentukan berdasarkan koefisien refleksi pada batas antar lapisan dalam data 

sumur, dimana kenaikan pada impedansi akustik ditunjukkan sebagai puncak 

(peak) pada seismik. 

 

Base map atau peta dasar merupakan suatu penampang x,y yang menunjukkan 

kerangka survei seismic daerah penelitian. Pada peta dasar ini juga ditunjukkan 

skala peta dan posisi sumur-sumur pada lintasan seismic. 

 

 
Gambar 4.1 Base map data seismik dalam penelitian 

 

 

 



1.1.2 Data Sumur 

 

Dalam penelitian ini digunakan empat data sumur dimana masing-masing sumur 

memiliki berbagai macam data log, akan tetapi yang akan di gunakan dalam 

penelitian ini hanya sebatas log gamma ray, sonic, density dan porosity. 

 

Tabel 4.1 Tabel ketersediaan log pada penelitian 

 

Sumur Cali Pwave GR Density Porosity Checkshot Marker 

F02-01 √ √ √ √ √ √ √ 

F03-02 ̶ √ √ √ √ √ √ 

F03-04 ̶ √ √ √ √ √ √ 

F06-01 ̶ √ √ √ √ √ √ 

 

Tabel 4.2 Tabel keterangan sumur yang digunakan 

 

 

Sumur 

 

X Position 

 

Y Position 

KB 
Elevation 

Inline Xline 

F02-01 606554.00 6080126.00 30.00 362 336 

F03-02 619101.00 6089491.00 30.00 722 848 

F03-04 623256.00 6082586.00 30.00 442 1007 

F06-01 607903.00 6077213.00 29.14 244 387 

 

1.1.3 Data Checkshot  

 

Data checkshot digunakan untuk mendapatkan hubungan kedalaman dengan 

waktu. Dalam hal ini data sumur berada dalam domain kedalaman, sedangkan 

data seismik berada dalam domain waktu. Data checkshot pada sumur dapat 

mengkonversi domain sumur (kedalaman) menjadi domain waktu (time to depth 

conversion). Oleh karena itu data checkshot ini digunakan untuk mengikat sumur 

dengan seismik (well tie to seismic). 

 

1.1.4 Data Marker Geologi 

 

Pada daerah penelitian ini marker geologi yang digunakan empat buah horizon 

yaitu FS8, FS7, Truncation dan MFS4. 



4.1.5  Diagram Alir 
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Gambar 4.1 Diagram alir penelitian 
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 4.2 Pengolahan Data 

 

4.2.1 Korelasi Sumur 

 

Korelasi sumur dilakukan dengan tujuan untuk menentukan marker yang 

berfungsi untuk melihat batas atas dan batas bawah reservoir masing-masing 

sumur. Dengan demikian, dapat diketahui korelasi ketebalan rata-rata dari masing- 

masing sumur. Korelasi ini dilakukan dengan melihat log gamma ray yang 

dikombinasikan dengan log porositas. Dengan melihat pola yang sama dari sumur 

satu dengan sumur berikutnya pada data log tersebut, dapat ditarik korelasi yang 

menunjukan bahwa zona tersebut merupakan satu formasi. 

 

 
Gambar 4.2 Korelasi dari masing-masing sumur dengan marker utrama 

 

4.2.2 Ekstraksi Wavelet dan Well  Seismic Tie 

 

Well seismic tie adalah proses pengikatan data sumur dengan data seismik. Proses 

ini dilakukan untuk menyamakan domain sumur dengan seismik, karena domain 

sumur adalah kedalaman dalam meter sedangkan domain seismik adalah waktu 

dalam satuan milisekon, kemudian yang dirubah domainnya adalah domain sumur 

menjadi domain waktu. Tujuan akhir dari proses pengikatan ini adalah untuk 

mengetahui posisi atau marker geologi pada data seismik. Karena yang dirubah 

adalah domain data sumur, maka perlu dilakukan pembuatan seismogram sintetik 

untuk masing-masing sumur. Seismogram sintetik merupakan hasil dari koefisien 

refleksi yang dikonvolusikan dengan wavelet. 

 

 



Proses ekstraksi wavelet dapat dilakukan dengan beberapa metoda, diantaranya 

yaitu: 

1. Statistic wavelet, yaitu dengan mengekstraksi wavelet dari data seismik di 

sekitar daerah zona target. Setelah melakukan trial and error maka 

didapatkan wavelet length 120 ms, taper length 25 ms dan sample rate 4 ms. 

2. Bandpass wavelet, yaitu dengan melakukan pengaturan frekuensi yaitu nilai 

low pass 20 Hz, low cut 5 Hz, high pass 40 Hz, high cut 50 Hz dengan 

parameter lainnya sama seperti statistic wavelet.  

3. Ricker wavelet, yaitu dengan cara mengekstraksi wavelet berdasarkan 

dominan data seismik. Pada ekstraksi wavelet ini digunakan frekuensi 30 Hz 

dengan parameter lainnya sama dengan statistic wavelet. 

4. Use well, yaitu wavelet diekstraksi di sekitar lokasi sumur.  

 

Pada penelitian ini metoda yang dipakai adalah dengan cara statistik. Metoda ini 

dipilih karena menghasilkan wavelet dengan nilai korelasi yang lebih tinggi 

daripada metoda lainnya pada saat melakukan well seismic tie. Wavelet di 

dapatkan dari ekstraksi data seismik pada jendela disekitar zona yang diprediksi 

adalah zona reservoir. Jendela yang digunakan pada ekstraksi ini adalah 450 ms 

sampai dengan 1000 ms. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang 

mendekati sebenarnya. Karena frekuensi gelombang seismik menjadi semakin 

kecil seiring dengan berubahnya kedalaman. Sehingga, dibutuhkan frekuensi yang 

hanya mempresentasikan pada kedalaman di reservoir saja. 

 

 

Gambar 4.3 Respon statistic wavelet yang digunakan dalam pembuatan 

seismogram sintetik 



 

Gambar 4.4 Respon ricker wavelet dalam proses pembuatan seismogram 

sintetik 

 

 

Gambar 4.5 Respon bandpass wavelet dalam proses pembuatan seismogram 

sintetik 

 

 

Gambar 4.5 Proses well to seismic tie pada well F03-02 

 



Tabel 4.3 Korelasi sintetik seismogram di lokasi sumur untuk tiap-tiap wavelet 

 

Well 
Wavelet (max corr) 

Statistic Bandpass Ricker Use Well 

F02-01 0.639 0.439 0.52 0.6 

F03-02 0.677 0.518 0.475 0.493 

F03-04 0.721 0.246 0.361 0.452 

F06-01 0.511 0.315 0.343 0.463 

Rata-rata 0.637 0.3795 0.42475 0.502 

 

Lebar jendela yang digunakan adalah sebesar 550 ms pada daerah target. 

Sedangkan, panjang wavelet yang diekstrak sebesar 120 ms. Lebar jendela ini  

tidak boleh lebih kecil dari pada lebar wavelet yang diekstraksi agar sintetik 

seismogram yang didapatkan cukup menggambarkan sebenarnya. Kurang lebih 

lebar jendela tiga kali lebih besar dari panjang wavelet, agar wavelet yang 

didapatkan tepat. Frekuensi dominan yang digunakan pada wavelet ini adalah 60 

Hz, sedangkan fasa yang digunakan adalah zero phase. Polaritas yang digunakan 

pada ekstraksi wavelet ini adalah polaritas normal. 

 

Wavelet yang telah diekstraksi kemudian dikonvolusika dengan koefisien refleksi 

untuk membuat seismogram sintetik yang akan digunakan dalam proses well to 

seismic tie. Sebelum melakukan proses well to seismic tie, data sumur (pwave) 

terlebih dahulu dikonversi dari domain kedalaman menjadi domain waktu dengan 

menggunakan data checkshot. Proses well to seismic tie ini banyak dipengaruhi 

oleh shifting, squeezing dan stretching. Shifting merupakan proses memindahkan 

seluruh komponen seismogram ke tempat yang diinginkan. Proses ini dilakukan 

dikarenakan adanya perbedaan datum antara data seismik dan data sumur berbeda.  

 

Sedangkan stretching dan squeezing adalah proses meregang dan memampatkan 

antara dua amplitudo yang berdekatan pada data seismogram. Pada proses 

stretching dan squeezing ini, sebaiknya tidak melebihi 5% dari perubahan p wave 

atau kecepatan interval. Proses ini dilakukan karena adanya ketidaktepatan proses 

migrasi pada pengolahan data seismik. Karena konsep dari migrasi adalah 

memindahkan reflector ke posisi yang sebenarnya, apabila proses ini kurang tepat 

maka akan mempengaruhi letak reflector, oleh karena itu proses stretching dan 

squeezing dilakukan. Namun, proses ini tidak dianjurkan karena dapat merusak 



posisi reflector yang benar jika kurang tepat mengaplikasikannya. 

 

4.2.3 Picking Horizon 

 

Picking horizon dilakukan dengan cara membuat garis horizon pada kemenerusan 

lapisan pada penampang seismik. Informasi mengenai keadaan geologi, 

lingkungan pengendapan dan arah penyebaran dari reservoir sangat dibutuhkan 

dalam melakukan picking horizon ini. 

 

Dalam melakukan picking horizon diperlukan well seismic tie untuk mengikat 

horizon seismik dengan data sumur, sehingga horizon seismik dapat diletakkan 

pada horizon yang sebenarnya. Oleh karena itu proses well seismic tie sangat 

penting dan berpengaruh dalam menentukan horizon yang akan di picking dan 

mewakili dari reservoir. Sebelum melakukan picking horizon, sumur hasil seismic 

well tie ditampilkan pada penampang seismik untuk mengetahui horizon mana 

yang akan di pick. Karena pada penelitian ini menggunakan wavelet zero phase, 

maka proses picking horizon dilakukan pada peak dan trough dari amplitudo 

seismik, tergantung dimana event horizon terjadi pada proses well seismic tie. 

 

Line yang pertama kali di lakukan picking adalah line yang berpotongan dengan 

sumur dengan nilai korelasi well to seismic tie yang paling tinggi, dan line 

tersebut sebagai acuan untuk melakukan picking horizon pada line berikutnya. 

Dalam hal ini picking dimulai dari sumur F03-04 yang mempunyai nilai korelasi 

paling tinggi dengan current correlation (0.721). Setelah melakukan picking 

horizon dapat melihat time structure dari tiap horizon untuk melihat hasil picking 

horizon yang telah dilakukan. 

 



 

Gambar 4.6 Hasil picking horizon pada inline 722 

 

 

 
Gambar 4.7 Hasil time structure map pada horizon FS8 

 

4.2.4 Pembuatan Crossplot 

 

Crossplot dilakukan untuk mengetahui lokasi reservoir dari data log, crossplot 

berguna juga untuk menetukan marker saat akan melakukan picking horizon, 

crossplot dilakukan antara dua log pada sumbu kartesian X dan Y, semakin 

sensitif log tersebut dengan log yang di crossplot maka akan semakin jelas zona 

cut-off, sehingga dapat memisahkan litologi dan fluidanya. Berikut adalah 

crossplot dari beberapa log: 

 



 

Gambar 4.8 Zonasi crossplot p-impedance vs gamma ray dalam color key gamma ray 

pada sumur F02-01 

 

 

Gambar 4.9 Penampang cros-sectiont p-impedance vs gamma ray dalam color key 

gamma ray pada sumur F02-01 

 

4.2.5  Seismik Inversi 

 

Inversi seismik didefinisikan sebagai permodelan geologi bawah permukaan 

bumi, dengan data seismik sebagai input dan data sumur sebagai kontrol 

(Sukmono, 2007), sedangkan model geologi yang di hasilkan dari hasil inversi 

adalah model impedansi antara lain AI, SI, dan EI yang merupakan parameter fisis 

dari suatu lapisan batuan. 

 



 

Gambar 4.10 Workflow pengerjaan inversi seismik 

 

Pada proses ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat model initial, 

yaitu membuat penyebaran nilai p-impedance pada seismik. Nilai p-impedance ini 

berasal dari kurva p-wave (kecepatan batuan) dikalikan dengan nilai densitas yang 

berasal dari keempat sumur yang kemudian di generate ke seluruh seismik. Telah 

dilakukan tiga cara untuk membuat model initial yaitu interpolated, apply soft 

frequency dengan nilai 10-15 Hz dan apply hard frequency dengan nilai 90-100 

Hz. Namun, model awal terbaik adalah model awal dengan frekuensi rendah 

sehingga frekuensi yang dipakai pada pembuatan model initial adalah 10-15 Hz. 

 

 

Gambar 4.11 Hasil model inisial pada well F03-02 inline 722 dengan 

frekuensi 10-15 Hz 



4.2.5.1 Analisis Parameter Inversi Impedansi Akustik 

 

Setelah membuat model initial yang nantinya akan dijadikan input proses inversi, 

harus melakukan analisis parameter inversi. Hal ini ditujukan sebagai simulasi 

inversi, agar hasil inversi yang dilakukan memiliki hasil yang baik dengan 

memasukan nilai parameter yang sesuai. Pada analisis inversi ini yang ingin 

dilihat adalah nilai error dari P-Impedance log dan P-impedance inversi serta 

melihat korelasi antara synthetic trace dan seismic trace. Berikut merupakan hasil 

analisis parameter inversi terbaik yang akan digunakan untuk setiap metode 

inversi. 

 
Tabel 4.4 Perbandingan nilai error dan korelasi pada analisis parameter inversi model 

based dan sparse spike. 

 

Inversi Model Based 

Well/Iterasi 
Hard Constraint 10 20 

Error Corr Error Corr Error Corr 

F02-01 143.52 0.96574 152.314 0.98764 154.167 0.98803 

F03-02 141.794 0.9325 123.784 0.96467 122.85 0.96444 

F03-04 206.772 0.98165 237.454 0.97862 251.06 0.99109 

F06-01 138.215 0.97254 136.219 0.98093 131.066 0.98247 

Rata-rata 157.5753 0.963108 162.4428 0.977965 164.7858 0.981508 

 

Inversi Sparse Spike 

Well/Iterasi 
5 10 20 

Error Corr Error Corr Error Corr 

F02-01 185.423 0.93881 188.789 0.94345 201.626 0.94595 

F03-02 185.206 0.9082 208.884 0.92907 218.114 0.92937 

F03-04 318.771 0.85064 340.566 0.85695 366.809 0.85106 

F06-01 178.03 0.92423 204.224 0.94146 241.905 0.94626 

Rata-rata 216.8575 0.90547 235.6158 0.917733 257.1135 0.91816 

 

4.2.5.2 Inversi Model based 

 

Metode inversi model based ini terbagi menjadi dua metode yaitu metode 

constrained dan stochastic. Pada metode constrained, ditentukan sejauh apa 

impedansi dari hasil inversi dapat berubah dari model inisialnya (ditentukan batas 

atau constrainnya). Sedangkan, pada metode stochastic tidak ditentukan sejauh 

apa impedansi akustik dari hasil inversi dapat berubah dari model inisialnya. 



Pada penelitian ini, yang dilakukan adalah metode model based hard constrained 

dengan parameter sebagai berikut: 

• Window   : horizon FS8 s.d MSF4 

• Constrained  : hard constrained 

• Prewhitening  : 1% 

• Average block size : 4 ms 

• Iterasi  : 10 

 
Didapatkan error minimum 143.520 dengan korelasi 0.96574 pada well F02-01 

(Gambar 4.12) dan hasil penampang inversi pada well F03-02 seperti pada 

(Gambar 4.13). 

 

 
Gambar 4.12 Parameter analisis pada well F02-01 dengan model based 

 

Pada inversi model based ini, daerah yang dilihat persebaran nilai impedansi 

akustiknya berada pada target zone horizon FS8 - 100 ms sampai horizon MFS4 + 

100 ms. Persebaran nilai impedansi akustik pada hasil inversi model based ini 

berkisar antara 3500 – 6300 (m/s)*(gr/cc). Berikut ini adalah penampang hasil 

inversi pada line 722 : 

 



 
Gambar 4.13 Hasil inversi AI model based pada well F03-02 inline 722 

 

 
Gambar 4.14 Crossplot model based antara p-impedance hasil dari inversi dengan p-

impedance log asli 

 

Dapat dilihat crossplot model based antara p-impedance hasil inversi model based 

dengan p-impedansi log asli pada (Gambar 4.14). Terlihat bahwa tren sudah 

cukup baik dengan data yang tidak berada jauh dari garis linier tersebut dengan 

mengikutkan keempat sumur. 

 

4.2.5.2 Inversi Sparse Spike 

 

Metode inversi sparse spike juga dibagi menjadi dua teknik, yaitu sparse spike 

linear programming dan sparse spike maximum likelihood. Inversi sparse spike 



yang pertama didasarkan pada algoritma linear programming yang bertujuan 

untuk memperbaiki model impedansi akustik dengan reflektivitas “jarang” dengan 

meminimalkan error antara tras model dengan tras seismik. Sedangkan, inversi 

sparse spike maximum likelihood berdasarkan pada algoritma dekonvolusi 

maximum likelihood. Untuk setiap tras, sekuen reflektivitas diestimasi dengan cara 

menambahkan koefisien refleksi satu per satu hingga hasil yang optimal 

diperoleh. Reflektivitas kemudian diperbaiki secara gradual hingga hasil tras 

sintetik sesuai dengan tras riil. Untuk kedua metode ini diasumsikan bahwa 

wavelet pada data seismik diketahui yaitu current wavelet. 

 

Pada penelitian ini dilakukan inversi sparse spike maximum likelihood dengan 

parameter sebagai berikut:  

• Window        : horizon FS8 s.d MSF4 

• Maximum number of spike     : 462 

• Spike detection threshold      : 15% 

• Maximum impedance change : single value 

• Iterasi        : 5 

 

Didapatkan error minimum 185.423 dengan korelasi 0.938819 pada well F02-01 

(Gambar 4.15) dengan hasil penampang inverse seperti pada (Gambar 4.16). 

 

 
Gambar 4.15 Parameter analisis pada well F02-01 dengan sparse spike 

 



Pada inversi sparse spike ini, daerah yang dilihat persebaran nilai impedansi 

akustiknya berada pada target zone horizon FS8 - 100 ms sampai horizon MFS4 + 

100 ms. Persebaran nilai impedansi akustik pada hasil inversi sparse spike ini 

berkisar antara 3500 – 6300 (m/s)*(gr/cc). Berikut ini adalah penampang hasil 

inversi pada line 722 : 

 

 
Gambar 4.16 Hasil inversi AI sparse spike pada well F03-02 inline 722 

 

 
 

Gambar 4.17 Crossplot sparse spike antara p-impedance hasil dari inversi dengan p-

impedance log asli 
 

Dapat dilihat crossplot sparse spike antara p-impedance hasil inversi sparse spike 

dengan p-impedansi log asli pada (Gambar 4.17). Terlihat bahwa tren sudah 



cukup baik dengan data yang tidak berada jauh dari garis linier tersebut dengan 

mengikutkan keempat sumur. 

 

4.2.6 Seismik Multiatribut 

 

Setelah dilakukan pengikatan data sumur dengan data seismik (well to seismic 

tie), crossplot dan pembuatan volume impedansi akustik serta menentukan 

property log yang akan digunakan, kemudian dilakukan analisa multiatribut. Pada 

penelitian ini akan dibuat volume estimasi porositas. Tujuan dari dibuatnya 

volume estimasi porositas adalah untuk memetakan dan mengetahui persebaran 

porositas pada daerah penelitian. Hal tersebut dikarenakan porositas menjadi salah 

satu properti fisik yang penting dalam karakterisasi reservoir. 

 

Pada proses ini, selain menggunakan internal atribut yang ada pada data seismik, 

volume impedansi akustik juga akan dijadikan eksternal atribut. Hal yang pertama 

dilakukan adalah menentukan nilai log yang akan digunakan pada tiap sumur. 

Setelah itu, dilakukan proses import data raw seismic dan data hasil inversi 

terbaik (model based) yang telah dilakukan sebagai external attribute. Untuk 

menentukan atribut mana saja yang akan digunakan dalam prediksi log ini, 

dilakukan training terhadap log target dengan beberapa atribut seismik. Dari 

proses training ini, diperoleh kelompok atribut seismik terbaik yang akan 

dipergunakan untuk mempediksi log porositas.   

 

 
Gambar 4.22 Log target (porosity), data seismik dan eksternal atribut 



4.2.6.1 Volume Estimasi Porositas 

 

Pada penelitian ini, volume estimasi porositas dibuat berdasarkan log porositas 

keempat sumur dengan menggunakan analisis multilinear regression yang 

selanjutnya akan dikembangkan dengan menggunakan analisis probabilistic 

neural network terhadap atribut-atribut yang ada, baik internal atribut seismic 

maupun eksternal atribut inversi AI. Parameter untuk menentukan kelompok 

atribut seismik terbaik yang akan digunakan untuk memprediksi log target adalah 

nilai prediksi error dan nilai validasi error.  

 

Pada tahap training nilai prediksi error akan menurun sejalan dengan jumlah 

atribut yang digunakan (semakin banyak jumlah atribut yang digunakan maka 

nilai prediksi error-nya akan semakin kecil). Sehingga, perlu dilakukan validasi 

error untuk mengetahui sampai mana atau sebanyak apa atribut yang dapat 

digunakan agar tidak terjadi overtraining. Nilai validasi error yaitu nilai prediksi 

error yang diperoleh jika salah satu dari keempat sumur tersebut tidak 

diikutsertakan dalam proses training. Nilai validasi ini menunjukkan tingkat 

kepercayaan yang lebih baik untuk dijadikan acuan dalam menyebarkan 

persamaan multiatribut ke seluruh volume seismik. 

 

 
Gambar 4.23 Hasil training error dan validation error terbaik dalam analisa multiatribut 

dengan kombinasi lima atribut terbaik 

 

 



 
Gambar 4.24 Kurva prediksi error dan validasi error untuk multiatribut  

 

Berdasarkan Gambar 4.23 dan Gambar 4.24 diatas, dapat dilihat bahwa error 

validasi terkecil seharga 1.558479 jatuh pada kombinasi lima atribut yaitu inversi 

model based, time, instantaneous frequency, instantaneous phase dan second 

derivative instantaneous amplitude. Hal ini menunjukkan bahwa dalam analisa 

multiatribut penelitian ini, lima atribut tersebut merupakan kombinasi dan jumlah 

atribut yang paling baik untuk pembuatan volume estimasi porositas. Seperti yang 

dapat dilihat pada kurva, nilai error training (warna hitam) semakin berkurang 

seiring bertambahnya jumlah atribut. Namun, setelah dilakukan perhitungan error 

validation (warna merah), terlihat bahwa harga error training belum 

menunjukkan  informasi yang tepat dimana ada kenaikan nilai error validation.  

 

Maka sudah dipastikan bahwa tahapan validasi memiliki peran yang sangat 

penting untuk memberi keputusan jumlah atribut terbaik pada hasil training. 

Selain itu, dapat dilihat bahwa inversi memiliki hubungan yang paling baik 

terhadap porositas dibandingkan dengan atribut-atribut lainnya. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa volume inversi model based yang dihasilkan dari proses 

sebelumnya terbukti memberikan manfaat dalam proses analisa multiatribut. 

 

 

 



 

 
Gambar 4.25 Hasil perbandingan porositas acuan terhadap porositas prediksi hasil 

training menggunakan satu atribut (atas) dan menggunakan lima atribut (bawah)  

 

Dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil training, porositas prediksi memiliki 

kecocokan yang baik terhadap porositas acuan pada zona penelitian. Nilai korelasi 

yang didapat oleh hasil training untuk satu atribut yaitu 0.825, sedangkan hasil 

training untuk lima atribut yaitu sebesar 0.858. Selain itu, perlu ditinjau hasil dari 

tahapan validasi untuk mengetahui keabsahan analisa multiatribut. Berikut 

merupakan tampilan perbandingan porositas acuan terhadap porositas prediksi 

hasil tahapan validasi. 

 



 
Gambar 4.26 Hasil perbandingan porositas acuan terhadap porositas prediksi hasil 

validation menggunakan lima atribut 

 

 
Gambar 4.27 Hasil crossplot antara porositas acuan terhadap porositas prediksi dengan 

menggunakan lima atribut 

 

Dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil validasi, porositas prediksi juga 

memberikan kecocokan yang baik terhadap porositas acuan pada zona penelitian. 

Nilai korelasi yang didapat oleh hasil validasi untuk lima atribut adalah sebesar 

0.805, sedangkan nilai cross correlation yang cukup tinggi yaitu 0.858. Setelah 

validasi terhadap data training menunjukkan respon hubungan yang baik antara 

porositas prediksi dengan porositas acuan baik dari angka korelasi dan juga 

display crossplot. Maka persamaan lima atribut hasil training ini dianggap valid 

untuk bisa disebarkan serta dibuat volume porositasnya pada area seismik.  

 

Namun, penulis akan melakukan pengembangan analisa multiatribut secara non 

linier untuk membandingkan hasil analisa multiatribut regresi linier yang telah 



dilakukan. Hal ini untuk mencari yang terbaik dalam hal korelasi antara porositas 

prediksi dengan porositas acuan, sehingga jika dibuat volume porositas pada area 

seismik akan semakin baik pula. 

 

4.2.6.2 Probabilistic Neural Network 

 

Pada bagian ini, neural network digunakan untuk meningkatkan prediksi porositas 

dengan harapan karakterisitik non linier dari neural network akan meningkatkan 

prediksi dan resolusi dari penurunan volume porositas. Pada tahap ini algoritma 

neural network yang digunakan adalah Probabilistic Neural Network (PNN). 

 

 
Gambar 4.28 Hasil training Probabilistic Neural Network 

 

Dari hasil probabilistic neural network didapat nilai prediksi porositas pada data 

seismik di sekitar lokasi sumur menunjukkan kenaikan nilai korelasi yang 

sebelumnya dari 0.858 menjadi 0.922. 

 

 

Gambar 4.29 Hasil validation Probabilistic Neural Network 



 
Gambar 4.30 Crossplot antara predicted porosity dengan actual porosity setelah 

menggunakan PNN 

 

Setelah validasi terhadap data training menunjukkan respon hubungan yang baik 

antara porositas prediksi dengan porositas acuan baik dari angka korelasi dan juga 

display crossplot. Maka, hasil training dan validation menggunakan probabilistic 

neural network (PNN) ini dianggap valid untuk bisa disebarkan serta dibuat 

volume porositasnya pada area seismik. Volume estimasi inilah yang penulis coba 

buat sabagai tujuan interpretasi pada penelitian ini. 

 


