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BAB II TEORI DASAR 

 

 Konsep Dasar Gelombang  

Gelombang seismik adalah gelombang elastik yang merambat dalam bumi dimana 

bumi sebagai medium gelombang yang terdiri dari beberapa lapisan batuan yang 

mempunyai sifat fisis yang berbeda. Pada saat perambatan gelombang seismik 

terbagi menjadi dua yaitu ada energi yang dipantulkan maupun diteruskan menuju 

medium selanjutnya. Energi yang merambat dan menjalar ke segala arah akan 

dipantulkan atau dibiaskan pada suatu batas lapisan dimana batas lapisan tersebut 

merupakan batas antara dua lapisan yang mempunyai impedansi akustik yang 

berbeda cukup signifikan. Berdasarkan medium penjalarannya, gelombang seismik 

dibagi menjadi dua tipe diantaranya : 

 Gelombang Badan 

Gelombang badan merupakan gelombang seismik yang menjalar di bawah 

permukaan bumi. Gelombang ini terdiri dari 2 tipe yaitu gelombang longitudinal 

atau gelombang P dan gelombang transversal atau gelombang S. Gelombang yang 

dating paling awal disebut gelombang longitudinal atau gelombang primer yang 

disebut gelombang P dimana gelombang ini bergerak searah dengan arah 

perambatan gelombangnya.Gelombang P dapat menjalar dalam medium padat 

maupun cair. Selain itu terdapat gelombang shear atau yang disebut dengan 

gelombang S dimana gelomabng ini merambat tegak lurus terhadap arah 

perambatannya dan hanya dapat menjalar dalam medium padat saja. 

 Gelombang Permukaan  

Gelombang permukaan adalah gelombang yang terajdi pada permukaan bumi dan 

menjalar sepanjang permukaan inti bumi. Gelombang ini terjadi akibat pantulan 

gelombang P dan S yang sampai di permukaan dan inti bumi. Ada 2 tipe gelombang 

permukaan yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Bentuk Gelombang Badan dan Permukaan (Wikipedia) 

 Metode Seismik  

Metode seismik merupakan metode yang menerapkan prinsip penjalaran 

gelombang dimana energi dari sumber getar akan dibawa ke penerima selama 

gelombang menjalar. Dalam suatu kegiatan eksplorasi, energi gelombang 

dipancarkan oleh sumber dan diterima oleh sistem penerima melalui perambatan 

gelombang dalam medium yang terpantulkan karena perbedaan impedansi akustik 

dimana impedansi akustik merupakan aspek fisis dari kecepatan (v) dan densitas 

(ρ) dalam suatu material penyusun bumi. Secara teoritis dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

AI = ρv (2.1) 

Dalam mengontrol harga AI, kecepatan mempunyai arti penting dari pada densitas. 

Sebagai contoh, porositas atau material pengisi pori batuan (air, minyak, gas) lebih 

mempengaruhi harga kecepatan dari pada densitas. Batuan yang keras (hard rock) 

dan sukar dimampatkan, seperti batu gamping mempunyai AI yang tinggi, 

sedangkan batuan yang lunak seperti lempung yang lebih mudah dimampatkan 

mempunyai AI rendah. 
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 Prinsip Dasar Metode Seismik 

 Prinsip Huygens  

Prinsip Huygens menjelaskan bahwa setiap muka gelombang merupakan sumber 

gelombang baru dimana gelombang tersebut memproduksi wavelet dengan panjang 

gelombang yang sama. Arah rambat gelombang digambarkan sebagai lintasan sinar 

yang tegak lurus terhadap muka gelombang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Prinsip Huygen's (Wikipedia) 

 Prinsip Fermat 

Prinsip Fermat menjelaskan bahwa sebuah gelombang merambat dari satu titik ke 

titik yang lain gelombang tersebut akan memilih jejak yang tercepat. Oleh karena 

itu, jika gelombang melewati sebuah medium yang memiliki variasi kecepatan 

gelombang seismik, maka gelombang tersebut akan cenderung melalui zona-zona 

kecepatan tinggi dibandingkan kecepatan rendah. Untuk lebih jelasnya dapat 

ditampikan pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Prinsip Fermat (Stacey,1977) 

 Hukum Snellius  

Suatu gelombang datang pada bidang batas dua medium yang sifat fisisnya maka 

sebagian energinya akan dipantulkan dan sebagian energinya akan dibiaskan. Sudut 

pantul akan sama dengan sudut datang. Sudut pembiasan akan ditunjukkan oleh 

Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Prinsip Snellius (Gadallah dan Fisher, 2009) 
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 Noise dalam Seismik 

Saat pengambilan data di lapangan, tidak dapat dipungkiri bahwa data tersebut tidak 

ada pengaruh noise. Dalam data seismik noise dibagi menjadi dua yaitu coherent 

noise dan ambient noise. Dalam pengolahan data seismik tidak seluruh  noise dapat 

dieliminasi. Namun setidaknya menambah rasio signal to noise sebaik-baiknya. 

Berikut akan dilampitrkan macam noise seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Macam - Macam Noise 

Coherent Noise Ambient Noise 

Ground Roll Peralatan Perekaman 

Direct Wave Sambungan Geophone 

Reverbrasi Kendaraan Bermotor 

Air Blast Lalu Lalang Makhluk Hidup 

Ambient noise adalah noise yang disebabkan oleh segala sesuatu yang tidak 

disebabkan oleh sumber (source). Noise acak ini dapat ditimbulkan oleh adanya 

angin, hujan, aliran air, aktifitas manusia, hewan, aktifitas mesin industri, dan faktor 

lingkungan lainnya. Ciri-ciri dari tipe noise ini antara lain: bersifat acak (random), 

memiliki spektrum yang lebar, memiliki energi yang relatif rendah (berasosiasi 

dengan amplitudo kecil). Coherent noise adalah noise yang timbul akibat peledakan 

yang dilakukan pada sumber saat pengambilan data. Karakteristik dari coherent 

noise berbasis per trace  membentuk suatu keteraturan. Seperti contohnya ground 

roll akan terlihat pada trace  berikutnya. Berikut akan dijelaskan penjelasan 

beberapa noise diantaranya : 
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a. Ground Roll  

Ground roll merupakan noise yang menjalar melalui permukaan yang radial / 

gelombang permukaan menuju receiver. Ground roll disebut juga sebagai 

gelombang Rayleigh semu, terbentuk bila ada perlapisan tipis tepat di bawah 

permukaan yang dapat berfungsi sebagai pemandu gelombang permukaan. 

Gelombang ground roll terbentuk akibat percampuran antara gelombang P dan 

gelombang S. Ciri – ciri dari ground roll antara lain memiliki energi besar 

(amplitudo tinggi), memiliki frekuensi yang relatif rendah, mempunyai kecepatan 

yang leboh rendah dari sinyal utama tetapi lebih besar dari air blast. 

b. Air Blast  

Adalah noise yang diakibatkan oleh penjalaran gelombang langsung melalui udara. 

Karakter dari noise ini hampir sama dengan ground roll hanya saja kecepatan air 

blast lebih rendah.  

 Penjalaran Gelombang Seismik pada Medium Isotropik  

Dalam metode seismik, pemahaman mengenai teori gelombang (khususnya 

gelomabang elastik) merupakan hal yang sangat penting. Gelombang yang menjadi 

perhatian adalah gelombang P yang bersifat kompresi dan memiliki pergerakan 

partikel searah dengan arah rambatnya (longitudinal).  

Kecepatan gelombang P dalam medium isotropik dapat dirumuskan sebagai :  

vp= √
𝑘+ 

4

3
µ

𝜌
 (2.2) 

dimana k = modulus bulk; µ = shear modulus; ρ = densitas 

Persamaan 2.2 menunjukan bahwa cepat rambat gelombang elastis bergantung pada 

beberapa sifat fisik medium yang dilaluinya, dalam hal ini adalah modulus elastis 

dan densitas. Energi gelombang datang akan terbagi pada gelombang yang 

dipantulkan dan dibiaskan, 
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 Pengolahan Data Seismik  

Pengolahan data seismik bertujuan untuk meningkatkan SNR. Berikut langkah 

pengolahan data seismik secara umum seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Flow chart pengolahan data secara umum (Sheriff and Robert E., 

1995) 
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 Demultiplexer 

Demultiplexer merupakan proses awal dalam pengolahan data seismik. 

Demultiplexer dibutuhkan karena data seismik yang terekam dalam format 

multiplexer. Arti dalam format multiplexer yaitu receiver merekam banyak trace 

seismik dalam waktu yang bersamaan sehingga hasilnya tidak hanya gelombang 

menurut deret waktu akan tetapi juga berupa gelombang yang mewakili deret jarak. 

Multiplexer berupa switch elektronik yang dapat berputar dengan cepat untuk 

membaca gelombang seismik mulai dari saluran 1 hingga ke n sesuai dengan 

jumlah saluran yang digunakan.  

 Geometri  

Geometri merupakan proses untuk mencocokkan antara file number yang terdapat 

pada observer report dengan data seismik yang terekam. Data yang awalnya hanya 

berisikan nomor FFID, setelah dilakukan proses geometri akan menghasilkan data 

yang lebih tersortir seperti shot, CDP, COG dll. Hasil penerapan tahap geometri 

adalah didapatkan pendefinisian geometri berupa stacking chart yang sesuai dengan 

geometri penembakan yang dilakukan pada akuisisi data.  

 Editing  

Merupakan proses untuk menghilangkan sinyal yang tidak kita butuhkan dalam 

suatu data seismik. Adapun proses editing diantaranya :  

a. Muting 

Merupakan proses untuk menghilangkan suatu sinyal gelombang seismik yang 

bekerja secara dua dimensi, biasanya digunakan untuk menghilangkan gelombang 

langsung dan gelombang refraksi. Ada tiga jenis muting yang sering dilakukan pada 

pengolahan data seismik yaitu :  

• Top Mute 

Merupkaan pemotongan data yang tidak diperlukan di atas fungsi yang 

didefinisikan dari waktu nol sampai waktu far offset atau digunakan untuk 



12 

 

 

 

menghilangkan sinyal seismik yang ada pada data seismik bagian atas seperti first 

break. Tujuan top mute adalah untuk mencegah terjadinya efek stratching pada saat 

NMO dilakukan.  

• Surgical Mute 

Merupakan pemotongaan data yang tidak diperlukan pada daerah di antara dua 

fungsi yang didefinisikan. Bertujuan untuk menghilangklan noise koheren pada 

daerah tertentu.  

• Bottom mute  

Merupakan pemotongan data yang tidak diperlukan di bawah fungsi yang 

didefinisikan atau digunakan untuk menghilangkan sinyal gelombang seismik 

bagian bawah. 

b. Killing  

Merupakan proses untuk menghilangkan suatu sinyal seismik yang bekerja secara 

satu dimensi, biasanya digunakan untuk menghilangkan satu trace  yang memiliki 

amplitudo yang tidak seperti data sinyal lainnya. Killing pada satu atau dua trace  

tidak akan menghilangkan validitas dari hasil akhir data seismik karena pada saat 

stacking dibutuhkan banyak untuk setiap CDP.  

 Filtering  

Proses filtering merupakan proses yang dilakukan untuk mempertegas frekuensi 

yang dikehendaki dari gelombang seismik dan mereduksi frekuensi yang tidak 

dikehendaki sehingga perbandingan sinyal terhadap noise meningkat. Terdapat  

beberapa macam filtering antara lain band pass, low pass dan high pass. Band pass 

merupakan filter frekuensi range tertentu, sedangkan low pass hanya meloloskan 

gelombang frekuensi rendah, high pass meloloskan gelombang frekuensi tinggi 

saja. Di dalam pengolahan data seismik band pass filter lebih umum digunakan, 

karena biasanya gelombang seismik terkontaminasi noise frekuensi rendah (seperti 
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ground roll) dan noise frekuensi tinggi (ambient noise). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6. Macam - macam filtering (Abdullah, 2007) 

 Koreksi Statik 

Koreksi statik merupakan proses untuk menghilangkan pengaruh topografi 

sehingga seakan-akan data direkam pada datum yang sama. Pada dasarnya, 

topografi permukaan tanah umumnya tidak rata, sehingga mengakibatkan waktu 

tiba menjadi bergeser dari yang diharapkan. Sehingga, hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan kemenerusan lapisan yang baik sehingga menghasilkan informasi 

geologi bawah permukaan yang dapat dipercaya. Adapun koreksi statik juga 

dilakukan jika terdapat lapisan lapuk yang mempunyai ketebalan lapisan yang 

berbeda secara horizontal. Sehingga koreksi ini setidaknya terbagi menjadi 2, yaitu 

weathering correction dan elevation correction. Adapun koreksi statik ini akan 

mempengaruhi kemenerusan reflector, geometri struktur, resolusi, dan akurasi / 

kecepatan analisis kecepatan. Sehingga, pada struktur geologi yang kecil dan 

lapisan tipis, akurasi koreksi statik sangat berpengaruh pada tingkat kebagusan data 

tersebut, baik dalam hal pemetaan maupun yang lainnya.  Dalam melakukan koreksi 

statik dpaat menggunakan persamaan 2.3. 
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𝒕𝑫 =  
𝟐𝑬𝑫−(𝑬𝒔−𝑫𝒔)−(𝑬𝑹−𝑫𝑹)

𝒗𝒃
− 𝒕𝑼𝑯 (2.3) 

Dimana DS = kedalaman shot point dari permukaan; ES = Elevasi shot point ke 

datum; ED = Elevasi datum; vb = replacement velocity; tUH = waktu uphole time   

 True Amplitudo Recovery  

True Amplitudo Recovery adalah suatu upaya dalam memperoleh amplitudo 

gelombang seismik yang seharusnya terdapat dalam data seismik. Faktor – faktor 

yang memengaruhi tinggi rendahnya amplitudo gelombang seismik antara lain :  

• kekuatan sumber ledakan  

• divergensi bola  

• atenuasi dan absorpsi  

• interferensi dan superposisi  

Dalam melakukan proses TAR terdapat rumus yang dapat digunakan seperti yang 

ditunjukkan persamaan 2.4. 

ℎ(𝑛∆𝑡) = 𝑔(𝑛∆𝑡). [
1

𝐺(𝑛∆𝑡)
] . [𝑣(𝑛∆𝑡)]. [10

𝛼(𝑡−𝑡0)

20 ] . [10
𝐵

20] (2.4) 

Dimana  ℎ(𝑛∆𝑡) = amplitudo yang telah mengalami TAR; 𝑔(𝑛∆𝑡) = amplitudo 

trace  seismik yang direkam; 𝐺(𝑛∆𝑡) = besarnya gain amplifier; α = koefisien 

atenuasi; B = konstanta eksperimental 

Secara umum proses TAR terdiri atas : 

a. Gain Removal  

Merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membuang penguatan yang 

dilakukan oleh amplifier pada saat perekaman data. Akibatnya, sinyal-sinyal hasil 

refleksi tersebut akan semakin lemah dan akan digantikan dengan hasil penguatan 

yang bias didapatkan dari experimental gain curve yang dianggap cocok pada 

wilayah survei.  



15 

 

 

 

b. Koreksi Divergensi Bola  

Koreksi ini dilakukan karena adanya atenuasi akibat jarak atau geometri 

perambatan gelombang yang berbentuk seperti bola (spherical divergence).  

 Dekonvolusi  

Dekonvolusi merupakan proses untuk meningkatkan resolusi data seismik dengan 

menekan wavelet seismik dasarnya (Yilmaz O., 1987). Rekaman seismik yang 

diperoleh dari akuisisi data merupakan suatu hasil konvolusi gelombang seismik 

dengan properti batuan bawah permukaan bumi. Dalam proses konvolusi, wavelet 

seismik yang berasal dari sumber merambat ke medium bawah permukaan 

berkonvolusi dengan koefisien refleksi yang merepresentasikan properti medium 

bawah permukaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7. Dekonvolusi (Harjumi dan Rafie, 2014) 

Dalam melakukan dekonvolusi terdapat beberapa metode dimana sala satu 

metodenya yaitu metode optimum wiener filter. Wiener Filter diperoleh 

berdasarkan persamaan matriks berikut :  

[𝑎] ∗ [𝑏] =  [𝑐] (2.5) 

Dimana a = hasil autokorelasi wavelet input (wavelet input diperoleh dengan 

mengekstrak dari seismogram); b = wiener filter; c = kross korelasi antara wavelet 
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input dan output yang diinginkan. Output yang diinginkan terbagi menjadi bebrapa 

macam diantaranya : (Yilmaz O.,1987)  

a. Zero lag spike (spiking deconvolution)  

b. Spike pada lag tertentu  

c. Time advanced form of input series (predictive deconvolution) 

d. Zero phase wavelet  

e. Wavelet dengan bentuk tertentu 

Secara umum macam dekonvolusi yang digunakan adalah dekonvolusi spiking dan 

prediktif dekonvolution. Untuk lebih memahami mengenai optimum wiener filter 

akan ditampilkan flow chart dekonvolusi seperti yang ditampilkan pada Gambar 

2.8.  

 

Gambar 2.8. Flow chart penerapan optimum wiener filter (Yilmaz O.,1987) 

a. Spike dekonvolusi  

Spike deconvolution didesain dengan asumsi wavelet yang digunakan berupa 

impuls (spike), sehingga keluaran yang diharapkan trace  seismik yang mendekati 

fungsi koefisien refleksi. Fungsi ini digambarkan dalam domain frekuensi akan 

berupa spektrum amplitudo konstan sepanjang harga frekuensi yang didefinisikan 

(Harjumi dan Rafie, 2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui persamaan 

2.7. 
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[

𝑟0 ⋯ 𝑟𝑛−1

⋮ ⋱ ⋮
𝑟𝑛−1 ⋯ 𝑟0

] ⌈

𝑎0

⋮
𝑎𝑛−1

⌉ = [
1
0
0

] (2.7) 

b. Prediktif dekonvolusi  

Prediktif dekonvolusi didesain dengan menggunakan fungsi autokorelasi dari jejak 

seismik masukan yang diasumsikan sebagai signature wavelet. Prediktif 

dekonvolusi digunakan karena dapat menekan gangguan-gangguan yang 

diramalkan setelah terjadi peristiwa refleksi yang belum dapat dipastikan seperti 

multiple yang terjadi dengan perioda pendek maupun perioda panjang (Harjumi dan 

Rafie, 2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada persamaan 2.8. 

[

𝑟0 𝑟1 𝑟2

𝑟1 𝑟0 𝑟1

𝑟2 𝑟1 𝑟0

] [

𝑎0

𝑎1

𝑎2

] = [

𝑟2

𝑟3

𝑟4

] (2.8) 

 Analisis Kecepatan  

Analisis kecepatan merupakan salah satu proses untuk meningkatkan rasio sinyal 

seismik terhadap noise. Sinyal-sinyal pantul yang tedapat dalam trace  seismik 

membawa informasi mengenai kecepatan lapisan bawah permukaan. Proses 

analisis kecepatan biasanya dilakukan terhadap data CMP garther (Common Mid 

Point gather), yaitu data yang terdiri dari beberapa pasang tembakan (source) dan 

penerima (receiver) tapi memiliki titik tengah (CMP) yang sama. Namun jika titik 

tengah tersebut diproyeksikan ke bidang pantul, maka disebut CDP (Common 

Depth Point).  

Tujuan dari proses analisis kecepatan adalah untuk memperoleh nilai kecepatan 

yang cukup akurat dalam menentukan kedalaman, ketebalan, dan kemiringan dari 

suatu reflektor. Nilai kecepatan hasil analisis akan digunakan untuk proses proses 

selanjutnya, misalnya untuk stacking dan migrasi. Analisis kecepatan dilakukan di 

dalam proses pengolahan data seismik pada data CMP (Common Mid Point) gather.  

Prinsip dasar proses analisis kecepatan adalah memilih nilai kecepatan hingga 

diperoleh hasil yang tepat (trial and error). Jika kecepatan yang dicari bernilai Vs, 

maka dilakukan coba-coba nilai kecepatan dari V1 sampai V2, dimana nilai 
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V1<Vs<V2, dengan interval ∆V, yang cukup kecil. Keluaran dari salah satu tipe 

analisis kecepatan ialah berupa tabel angka sebagai fungsi kecepatan terhadap 

waktu tempuh dua arah untuk pantulan tegak lurus (normal), atau yang biasa disebut 

spektrum kecepatan. Angka-angka ini mewakili hasil penghitungan koherensi 

sinyal-sinyal pantul sepanjang lengkung hiperbola yang terbentuk dan dipengaruhi 

oleh kecepatan, offset, dan waktu tempuh (Nugroho dan Sudarmaji, 2014). Macam-

macam kecepatan yang ada dalam gelombang, yaitu:  

a. Kecepatan Interval  

Kecepatan interval adalah laju rata-rata antara dua titik yang diukur tegak lurus 

terhadap lapisan yang dianggap sejajar. Berikut persamaan kecepatan interval yang 

ditunjukkan pada persamaan 2.9. 

𝑣𝑖 =
∆𝑧

∆𝑡
 (2.9) 

Dimana, vi = kecepatan interval; Δz = perubahan jarak vertikal pada kedalaman 

tertentu; Δt =  perubahan waktu yang terjadi pada kedalaman tertentu  

 

b. Kecepatan rata - rata  

Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan jarak vertikal ∆zf terhadap waktu 

perambatan gelombang ∆tf  yang menjalar dari sumber ke kedalaman tertentu. 

Berikut persamaan kecepatan rata - rata yang ditunjukkan pada persamaan 2.10. 

�̅� =
∑ 𝑉𝑓∆𝑡𝑓𝑓

∑ ∆𝑡𝑓𝑓
 (2.10) 

Dimana �̅� =  kecepatan rata-rata; ∆zf = perubahan jarak yang terjadi; ∆tf =  

perubahan waktu yang terjadi.  

 

c. Kecepatan RMS (Root Mean Square)  

Kecepatan RMS merupakan kecepatan total dari sistem perlapisan horizontal dalam 

bentuk akar kuadrat pukul rata. Apabila waktu rambat vertikal ∆t1, ∆t2, …… , ∆tn 
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dan kecepatan masing-masing lapisan v1, v2,.., vn, maka kecepatan RMS-nya untuk 

lapisan dapat menggunakan persamaan 2.11. 

𝑣𝑟𝑚𝑠 = √
∑ 𝑣𝑘

2∆𝑡𝑘
𝑛
𝑘=1

∑ ∆𝑡𝑘
𝑛
1

   (2.11) 

Dimana, vrms  = kecepatan total dari sistem perlapisan horizontal dalam bentuk akar 

kuadrat pukul rata;  dan vk  =  kecepatan interval; tk  = waktu tempuh bolak balik.  

 

d. Kecepatan stacking (stacking velocity atau vNMO)  

Kecepatan stacking merupakan nilai kecepatan empiris yang memenuhi dengan 

tepat hubungan antara Tx dengan To pada persamaan 2.12.  

𝑡𝑥
2 = 𝑡0

2 + (
∆𝑥

𝑣𝑁𝑀𝑂
)

2

 (2.12) 

 Koreksi Normal Move Out 

Koreksi NMO bertujuan untuk menghilangkan efek dari jarak antara sumber dan 

receiver dalam satu CDP sehingga tampilan antara source dan receiver yang 

berbeda berada pada waktu yang sama. Koreksi NMO dapat menggunakan 

persamaan 2.12. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.9.  

 

Gambar 2.9. Koreksi NMO (Yilmaz O., 1987) 
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 Stacking  

Stacking ialah proses penjumlahan trace -trace  dalam satu gather data yang 

bertujuan untuk mempertinggi sinyal to noise ratio (SNR). Proses ini biasanya 

dilakukan berdasarkan CDP yaitu trace  - trace  yang tergabung pada satu CDP dan 

telah dikoreksi NMO kemudian dijumlahkan untuk mendapat satu trace  yang 

tajam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10. Stacking setelah proses NMO (Wikipedia) 

 F-K Dip Filter  

Saat melakukan pengoahan data seismik terdapat noise yang tidak diinginkan 

dimana noise tersebut cukup mengganggu sinyal data seismik. Salah satunya adalah 

noise linier yang koheren yaitu ground roll. Ground roll merupakan tipe bentuk 

gelombang dispersif yang menjalar sepanjang permukaan dan memiliki frekuensi 

yang rendah dan amplitudo tinggi. (Yilmaz O.,1987). Keberadaan ground roll 

cukup mengganggu sinyal data seismik karena keberadaan yang sulit dipisahkan 

dari sinyal data seismik. Dalam dunia prosesing seismik, permasalahn ground roll 

merupakan permasalahan klasik yang muncul dalam pengolahan data darat. Oleh 

karena itu banyak metode yang digunakan dalam menghilangkan atau mereduksi 

noise ground roll tersebut. F-K filter merupakan filter yang dilakukan dengan cara 

mengubah data seismik dari domain waktu dan jarak menjadi domain fekuensi dan 

bilangan gelombang dengan menggunakan transformasi Fourier.  

Karena event - event dalam data seismik mempunyai banyak kemiringan dan 

frekuensi (dalam hal ini yang dimaksud sebagai kemiringan adalah kemiringan 
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event, dalam milidetik per trace , bukan kemiringan dari struktur geologi), maka 

tiap kemiringan yang berbeda dalam domain T-X akan berubah menjadi garis 

dengan kemiringan yang berbeda dalam domain F-K. Event horizontal dalam 

domain T-X mempunyai nilai bilangan gelombang sama dengan nol, sehingga 

dalam domain F-K akan diplot sepanjang sumbu frekuensi. Semakin besar nilai 

kemiringan suatu eventdalam domain T-X semakin dekat plotnya dengan sumbu 

bilangan gelombang. Sinyal dengan kemiringan positif akan mempunyai bilangan 

gelombang positif dan sinyal dengan kemiringan negatif akan mempunyai bilangan 

gelombang yang negatif. Berbagai event dengan perbedaan kemiringan selalu 

menunjukkan perbedaan kemiringan ketika dipetakan dalam domain F-K. F-K filter 

juga bisa disebut filter kecepatan, karena semua energi seismik yang berasal dari 

source dengan kecepatan perambatan yang sama yang melewati eventmiring. 

Transformasi Fourier 2D dibutuhkan untuk mentransformasi data seismik ke dalam 

domain frekuensi (f) dan bilangan gelombang (k). Pertama, transformasi Fourier 

mengubah domain waktu (t) kedalam domain frekuensi (f) kemudian 

mentransformasi domain jarak (x) ke dalam domain bilangan gelombang (k). 

Hubungan bilangan gelombang (k) dengan panjang gelombang adalah k = 1/λ. 

Seperti halnya frekuensi (cycles/meter) adalah kebalikan dari perioda, maka 

bilangan gelombang (m-1 atau cycles/meter) adalah kebalikan dari panjang 

gelombang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

  

Gambar 2.11. Filtering data seismik menggunakan F-K (Yilmaz, 1987) 
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 Migrasi  

Migrasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menghilangkan efek 

penjalaran gelombang pada data seismik. Data seismik merupakan data hasil 

perekaman yang dihasilkan sebagai akibat dari penjlaran gelombang di bawah 

permukaan bumi. Akibat beberapa faktor yang mempengaruhi penjalaran 

gelombang seismik dari reflektor sampai permukaan maka terdapat bentuk citra 

yang jauh berbeda dengan bentuk citra sebenarnya. Pada dimensi kedalaman, 

reflektor mendatar akan tetap muncul sebagai reflektor mendatar pada dimensi 

waktu. Sementara untuk reflektor miring atau yang memiliki sudut kemiringan 

berada posisi yang tidak sebenarnya pada gambaran seismik. Hal ini yang menjadi 

fungsi utama dari migrasi, yaitu untuk mengoreksi kesalahan posisi (Yilmaz O., 

1987). 

 Prinsip Dasar Migrasi  

Prinsip dasar migrasi secara geometris seperti terlihat pada gambar di bawah ini:  

 

Gambar 2.12. Prinsip Migrasi 

Cara kerja dari migrasi tersebut melalui beberapa tahap, yaitu:  

• Menghubungkan garis CD ke permukaan menuju titik O  

• Dari titik D, tarik garis vertikal ke permukaan, dan beri nama titik B  

• Dengan titik O sebagai pusat, buat lingkaran dengan jari-jari OB 
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• Tarik garis horizontal dari titik D hingga memotong lingkaran.Beri nama titik  

E untuk   perpotongan kedua garis ini.  

• Tarik garis dari titik E ke pusat titik O untuk mendapatkan sudut migrasi α.  

• Titik D‟ adalah titik migrasi dari D, didapatkan dengan cara membuat 

ED=ED‟. Sudut EDD‟, yaitu Ɛ=α/2. 

 Klasifikasi Migrasi  

Beberapa jenis migrasi berdasarkan algoritma yang dipakai antara lain:  

• Metode Finite-difference  

Asumsi dasar yang dipakai untuk migrasi finite difference adalah teori reflektor 

meledak. Berawal dari teori tersebut maka migrasi merupakan proses kontinuitas 

ke bawah (Clearbout, 1985). Teknik migrasi ini didasarkan pada penyelesaian 

persamaan diferensial gelombang skalar. 

• Metode Penjumlahan Kirchhoff (Kirchhoff summation) 

Merupakan pendekatan secara statistik di bawah permukaan dapat saja berasal dari 

berbagai kemungkinan lokasi dengan tingkat probilitas yang sama. Dilakukan 

setelah proses stack. Kecepatan yang digunakan adalah kecepatan stack yang telah 

dismooth secara lateral. Keuntungan metode ini dapat meresolusi struktur dengan 

kemiringan yang curam, kelemahannya adalah tidak bisa dilakukan pada data 

dengan signal to noise ratio yang rendah atau data yang buruk.   

• Metode F-K (frekuensi – bilangan gelombang)  

Dilakukan setelah proses stack dengan menggunakan transformasi Fourier untuk 

area dengan variasi kecepatan lateral yang rendah atau tidak ada sama sekali. 

Keuntungan metode ini adalah waktu komputasi yang cepat, dapat meresolusi 

struktur dengan kemiringan yang curam dan dapat dilakukan pada data dengan 

signal to noise ratio yang rendah (data yang buruk). Kelemahannya adalah tidak 

dapat dilakukan pada area dengan variasi kecepatan lateral yang tinggi dan 

kecepatan rata-rata yang digunakan harus rendah atau lambat (Yilmaz, 1987). 
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