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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki ketergantungan yang besar dengan minyak bumi untuk 

sektor transportasi dan industri. Naiknya tingkat konsumsi masyarakat akan 

penggunaan energi membuat kebutuhan minyak bumi sebagai salah satu 

sumber energi pun meningkat tajam. Minyak bumi adalah salah satu energi 

yang tidak dapat diperbaharui dalam waktu yang singkat sehingga 

cadangannya dalam bumi juga terbatas. Kemajuan teknologi eksplorasi saat ini 

telah memungkinkan untuk menganalisis karakterisasi reservoir secara lebih 

akurat dengan memadukan data-data lapangan dan memanfaatkannya secara 

maksimal. Salah satu metode yang menjadi primadona dalam eksplorasi 

minyak dan gas bumi adalah metode seismik refleksi. 

 

Seismik refleksi merupakan metode yang berguna untuk mengidentifikasi 

daerah potensi minyak dan gas bumi menggunakan teori gelombang. Pancaran 

gelombang seismik berasal dari sumber akan memberikan energi menuju ke 

dalam bumi kemudian akan terpantulkan dan terekam oleh receiver, sehingga 

hasil perekaman dari receiver dapat dijadikan acuan dalam kegiatan eksplorasi 

hidrokarbon yang menjadi cikal bakal dari minyak dan gas bumi [1]. 

 

Pengolahan data seismik merupakan tahapan yang dilakukan sebelum data 

seismik diinterpretasi. Tujuan utama dari pengolahan data seismik adalah 

mereduksi noise dan memperkuat sinyal sehingga mendapatkan rasio S/N yang 

baik tanpa mengubah bentuk ketampakan-ketampakan refleksi. Dalam data 

seismik laut akan ditemukan jenis noise koheren yang disebut multipel. 

Multipel merupakan noise yang terjadi karena gelombang seismik mengalami 

refleksi berulang akibat terperangkap dalam air laut atau lapisan batuan. Jenis 

noise ini dapat dihilangkan dengan metode khusus yang disebut demultiple. 

Ada beberapa metode demultiple yang dapat digunakan untuk menghilangkan 

atau melemahkan multipel yaitu F-K Filter, Radon Filter, Wave Equation 
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Multiple Rejection (WEMR), dan Surfaced Related Multiple Elimination 

(SRME).  

 

Radon filter merupakan gabungan metode transformasi radon dan filter muting. 

Transformasi Radon merupakan teknik matematika yang secara luas digunakan 

untuk memisahkan gelombang primer dan multipel untuk memperoleh data 

seismik yang baik [2]. Prinsip kerja dari metode transformasi radon adalah 

dengan mengubah domain waktu – jarak (t-x) menjadi domain intercept time -

parameter sinar (𝜏 −𝑝). Selanjutnya dilakukan filter muting yang tepat sehingga 

multipel pada data seismik dapat diatenuasi dengan memisahkan antara 

gelombang primer dan multipel. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dalam tugas akhir ini akan dilakukan penerapan 

metode Radon Filter untuk mengatenuasi multipel pada data seismik sintetik 

laut 2D dan data seismik laut 2D hasil akuisisi di lapangan. Dalam penelitian 

ini dilakukan pengolahan data secara bertahap untuk mengatenuasi multipel 

yang terekam pada data.  

 

1.2  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi keberadaan multipel melalui gather, semblance 

velocity, dan hasil brutestack yang dilakukan. 

2. Melakukan atenuasi gelombang multipel menggunakan metode Radon 

Filter. 

3. Menentukan nilai aperture terbaik untuk proses migrasi pada data 

lapangan. 

4. Menghasilkan penampang hasil Kirchhoff Time Migration. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut 

: 
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1. Menggunakan data mentah hasil survei seismik laut 2D berupa data 

seismik sintetik dan data seismik laut 2D hasil survei di lapangan. 

2. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Tesseral Pro 

versi 5.0.5., Seisee, dan ProMAX 2D versi 5000.0.2.0. 

3. Melakukan pengolahan data seismik refleksi dengan menggunakan Radon 

Filter untuk mengatenuasi multipel. 

4. Migrasi dilakukan dengan metode Kirchhoff Time Migration. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengolahan data, serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian 

berikutnya. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TEORI DASAR 

Pada bab ini berisikan tentang dasar-dasar teori yang digunakan dalam 

penelitian tugas akhir seperti konsep gelombang seismik, prinsip-prinsip 

gelombang, tahapan pengolahan data seismik, radon transform, dan lainnya 

berkaitan dengan topik yang diangkat. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan lokasi peneitian, parameter data sintetik, diagram alir 

penelitian, serta langkah-langkah pengolahan data dari awal hingga hasil akhir 

didapatkan. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan-pembahasan hasil pengolahan data 

beserta analisis yang dibuat berdasarkan latar belakang, tujuan, dan pokok 

permasalahan pada penelitian ini. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini beriskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

yang diperlukan agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik. 

 


