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BAB II 

TEORI DASAR 

 

2.1  Konsep Gelombang Seismik 

Seismik berasal dari kata seismo yang berarti gempa bumi. Gelombang secara 

umum adalah fenomena perambatan gangguan (usikan) fisis pada suatu 

medium yang merambat pada medium sekitarnya. Bumi sebagai medium 

gelombang terdiri dari lapisan-lapisan batuan yang memiliki sifat elastisitas 

yang berbeda sehingga gelombang seismik yang merambatkan sebagian 

energinya akan dipantulkan serta energi lainnya akan diteruskan ke medium di 

bawahnya [3]. 

 

Gelombang seismik terdiri dari dua macam gelombang, yaitu gelombang badan 

(body wave), yang meliputi gelombang-P dan gelombang-S, dan gelombang 

permukaan (surface wave) yang meliputi gelombang Love dan gelombang 

Reyleigh. Gelombang badan (body wave) merupakan gelombang yang 

energinya ditransfer melalui medium bumi. Gelombang badan (body wave) 

dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

 

 

Gambar 2.1 Perambatan gelombang P dan S [4] 

  

1. Gelombang kompresi (Gelombang-P) 

Gelombang-P merupakan gelombang longitudinal di mana arah 

pergerakan partikel akan searah dengan arah rambat gelombang. 



6 

 

Gelombang-P memiliki kecepatan rambat gelombang yang paling tinggi 

di antara jenis gelombang lainnya. Kecepatan gelombang P pada kerak 

bumi berkisar ± 5 – 7 km/s dan > 8 km/s di dalam mantel serta inti bumi. 

Secara matematis cepat rambat gelombang P dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 






2
  (2.1) 

di mana: 

λ : Konstanta lame (N/m2) 

µ : Modulus geser (N/m2) 

ρ : Densitas (kg/m3) 

 

2. Gelombang shear (Gelombang-S) 

Gelombang S merupakan gelombang transversal di mana arah pergerakan 

partikel akan tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Gelombang S 

tidak bisa menjalar pada medium fluida sehingga gelombang S tidak dapat 

terdeteksi pada lapisan inti bumi. Gelombang S memiliki kecepatan 

rambat gelombang pada kerak bumi berkisar ± 3 – 4 km/s dan > 4,5 km/s 

pada bagian solid inti dalam bumi. Secara matematis cepat rambat 

gelombang S dapat dirumuskan sebagai berikut: 




    (2.2) 

di mana: 

µ : Modulus geser (N/m2) 

ρ : Densitas (kg/m3) 

 

2.2  Prinsip Dasar Metode Seismik 

Metode seismik merupakan metode geofisika aktif yang menggunakan konsep 

perambatan gelombang seismik, di mana pengukuran dilakukan menggunakan 

sumber seismik berupa ledakan. Gelombang yang terbentuk akibat ledakan 

akan merambat ke segala arah di bawah permukaan sebagai gelombang getar. 

Gelombang yang mengenai lapisan batuan akan mengalami pembiasan, 
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pemantulan, dan penyerapan. Lapisan batuan yang dikenai gelombang juga 

akan memberikan respons yang berbeda bergantung pada sifat fisik batuan 

tersebut. Gelombang yang dipantulkan akan ditangkap oleh receiver dan di 

teruskan ke instrument untuk direkam. Hasil rekaman akan mendapatkan 

penampang seismik [5]. 

 

2.2.1 Muka Gelombang (Wavefront) dan Sinar (Ray) 

Bayangkan ketika kita melempar batu ke kolam. Pada kolam tersebut 

akan muncul perambatan partikel gelombang yang dihasilkan oleh batu 

sebagai sumber gelombang (source) pada media yang homogen 

berbentuk lingkaran. Lingkaran-lingkaran tersebut disebut muka 

gelombang (wavefront) sedangkan lintasan penjalarannya disebut 

sebagai lintasan sinar (ray path).  Ray path selalu tegak lurus terhadap 

wavefront. 

 

 

Gambar 2.2  Wavefront dan ray path pada perambatan gelombang [4] 

 

2.2.2 Prinsip Fermat 

Prinsip Fermat menyatakan bahwa jika sebuah gelombang merambat dari 

satu titik ke titik yang lain maka gelombang tersebut akan memilih jejak 

yang tercepat. Jejak yang dimaksud adalah jejak secara waktu tercepat 

bukan jarak terpendek. Dengan demikian jika gelombang melewati 

sebuah medium yang memiliki variasi kecepatan gelombang seismik 

maka gelombang tersebut cenderung melalui zona dengan kecepatan 

tinggi dan menghindari zona-zona kecepatan rendah. Hal ini 
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menyebabkan penjalaran gelombang dari satu titik ke titik lainnya akan 

melewati waktu minimum. Berikut merupakan contoh penjalaran suatu 

gelombang yang melewati medium dengan kecepatan bervariasi: 

 

 

Gambar 2.3 Prinsip Fermat pada penjalaran gelombang [6] 

 

2.2.3 Prinsip Huygens 

Pada tahun 1680, seorang fisikawan Belanda, Christian Huygens (1629-

1695) mengemukakan Prinsip Huygens yang berbunyi: “Titik-titik yang 

dilewati gelombang akan menjadi sumber gelombang-gelombang baru”. 

Jumlah energi total deretan gelombang baru tersebut sama dengan energi 

utama.  

 

Gambar 2.4 Prinsip Huygens pada penjalaran gelombang [6] 

 

2.2.4 Hukum Snell 

Hukum Snell dinyatakan oleh fisikawan yang bernama Willebord Snell 

von Royen (1591-1626). Ketika suatu gelombang datang dan melewati 

bidang batas dua medium yang sifat fisiknya berbeda maka gelombang 

tersebut akan mengalami pembiasan dan pemantulan. Gelombang akan 
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dibiaskan jika sudut datang lebih kecil atau sama dengan sudut kritisnya 

dan akan dipantulkan jika sudut datang lebih besar dari sudut kritis. 

Dimana sudut kritis merupakan sudut datang yang menyebabkan 

gelombang dibiaskan 90°. 

 

 

Gambar 2.5 Hukum Snell pada gelombang [6] 

 

Berdasarkan gambar di atas, Hukum Snell menjelaskan beberapa hal 

yaitu: 

1. Sinar datang, sinar pantul, sinar bias, dan garis normal terletak pada 

satu bidang datar. 

2. Sudut datang θi sama dengan sudut pantul θ’. 

3. Dari gambar dapat dinyatakan 2.sin1.sin nrni   , sehingga apabila 

n1 lebih kecil dari n2, maka sudut θi akan lebih besar dari θr (arah bias 

mendekati garis normal). 

4. Sudut datang θi menjadi sudut krisis apabila sudut bias θr = 90° 

sehingga gelombang bias merambat pada bidang batas medium. 

 

2.3  Seismik Refleksi 

Seismik refleksi merupakan metode seismik yang memancarkan gelombang 

elastis dari suatu sumber. Gelombang yang dihasilkan dari sumber tersebut 

menembus perlapisan batuan bawah permukaan hingga terpantulkan kembali 

ke permukaan melalui bidang reflektor yang berupa batas lapisan batuan. 

Gelombang tersebut kemudian diterima oleh receiver atau geophone untuk 

seismik darat dan hydrophone untuk seismik laut. 
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Semakin keras suatu batuan maka nilai impedansi akustiknya semakin besar. 

Kekerasan suatu batuan dipengaruhi oleh nilai densitas yang semakin besar 

sehingga menyebabkan kecepatan gelombangnya juga semakin besar.  

 

 

Gambar 2.6 Konsep penjalaran gelombang refleksi [7] 

 

2.4  Multipel 

Multipel merupakan salah satu jenis dari noise koheren yang muncul karena 

gelombang seismik mengalami refleksi berulang akibat terperangkapnya 

gelombang seismik dalam air laut atau lapisan batuan sebelum diterima oleh 

receiver. Multipel timbul karena penerima menangkap gelombang seismik 

yang menjalar lebih lama daripada waktu yang semestinya. Hal ini disebabkan 

oleh kontras penurunan kecepatan karena adanya kontras impedansi antar air, 

udara, dan lapisan bawah permukaan. 

 

Berdasarkan waktu penjalarannya multipel terdiri atas short period multiple 

dan long period multiple [2]. Short period multiple merupakan jenis multipel 

yang memiliki waktu tiba tidak jauh dari waktu tiba gelombang primer 

sedangkan long period multiple adalah multipel yang memiliki waktu tiba 

gelombang yang sangat besar daripada waktu gelombang primer sehingga 
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gambaran dalam data seismik pun jauh dari gelombang primer [8]. Berikut 

merupakan jenis-jenis multipel : 

 

 

Gambar 2.7 Sketsa penjalaran gelombang (a) short period multiple (b) short period 

multiple, (c) long period multiple [2] 

 

Berdasarkan pertimbangan refleksi antarmuka, multipel dibagi menjadi dua 

jenis yaitu internal multiple dan surface-related multiple. Internal multiple 

merupakan multipel yang terefleksikan ke bawah reflektor pertama di bawah 

permukaan sebelum gelombang direfleksikan kembali ke atas dan direkam oleh 

penerima. Surface-related multiple merupakan gelombang multipel yang 

mengalami refleksi ke bawah pada lapisan permukaan sebelum direfleksikan 

ke atas dan direkam oleh penerima [9]. 

 

 

Gambar 2.8 (a) Internal multiple, (b) Surface-related multiple [9] 

(a) (b) 
Peg-Leg Multiples 

Interbed Multiples 
(c) 

Water-bottom Multiples 
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Multipel memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan gelombang 

primer, sehingga multipel dapat diidentifikasi dalam data seismik berdasarkan 

karakteristik tersebut. Berikut merupakan karakterisasi multipel [2] antara lain: 

1. Multipel merupakan refleksi primer yang diulang dengan interval teratur 

dan memiliki travel time yang lebih lambat daripada refleksi primer. 

2. Multipel mampu meningkatkan kemiringan lapisan, khususnya pada 

multipel orde tinggi. Namun kemiringan lapisan digambarkan oleh multipel 

tidak sesuai dengan kemiringan lapisan yang sederhana. 

3. Multipel muncul pada orde tinggi akan memperbesar efek amplitudo. 

 

Multipel menjadi masalah utama dalam pengolahan data seismik laut. 

Ketampakannya yang hampir sama dengan gelombang primer memberikan 

ambiguitas pada data seismik sehingga dapat menyebabkan kesalahan 

interpretasi, atau multipel dapat bercampur dengan sinyal primer. Hal ini dapat 

berakibat fatal yaitu dapat mengganggu hasil migrasi, inversi, analisis AVO 

bahkan interpretasi stratigrafi. Oleh karena itu dilakukan atenuasi atau 

pelemahan gelombang multipel menggunakan metode Transformasi Radon. 

Umunnya radon transform mampu mengatenuasi berbagai jenis multipel baik 

water-bottom multiple, peg-leg multiple, maupun interbed multiple [10]. 

 

2.5  Tahap Pengolahan Data 

2.5.1  Reformat Data 

Umumnya data seismik yang terekam di lapangan tersimpan dalam 

format sequential series (gelombang yang mewakili deret jarak) di mana 

format data tersusun berdasarkan urutan waktu perekaman dari gabungan 

beberapa receiver, sedangkan data yang digunakan dalam pengolahan 

data seismik merupakan data yang tersusun berdasarkan urutan trace di 

mana data yang diolah harus sesuai dengan time series (gelombang 

terekam berdasarkan urutan waktu). Tahapan reformatting data 

dilakukan untuk mengubah format data dari sequential series menjadi 

time series [11]. 
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2.5.2  Geometry 

Data seismik yang diperoleh pada flow input data hanya memiliki 

informasi trace header Field File ID (FFID) dan channel saja untuk 

setiap trace-nya sehingga data tersebut belum cukup untuk 

mendefinisikan trace header pada rawdata. Oleh karena itu dilakukan 

pencocokan parameter lapangan dari observer report. Informasi yang 

berkaitan dengan input geometry antara lain konfigurasi dari grup 

interval, interval shot point, jumlah channel, near offset, far offset dan 

lain sebagainya. 

 

2.5.3  Trace Editing 

Ketika akuisisi dilakukan sering kali hasil rekaman seismik terganggu 

oleh beberapa sebab, seperti trace mati dan berbagai noise. Trace editing 

bertujuan untuk menghilangkan semua gelombang yang dianggap noise. 

Dalam pengolahan data seismik terdapat dua jenis proses editing yaitu 

trace muting dan trace killing. Trace muting merupakan proses 

pengeditan yang dilakukan dengan cara membuang atau memotong 

bagian-bagian trace pada zona tertentu yang dianggap noise, sedangkan 

trace killing merupakan proses menghilangkan atau membuang trace-

trace yang rusak atau mati serta trace yang mempunyai noise tinggi. 

 

2.5.4  TAR (True Amplitude Recovery) 

TAR merupakan proses yang digunakan untuk mengembalikan harga 

amplitudo seismik yang mengalami pelemahan sehingga setiap titik 

reflektor seolah-olah datang dengan besar energi yang sama. Faktor yang 

mempengaruhi tingginya amplitudo gelombang seismik [12] yaitu: 

1. Kekuatan sumber ledakan antara sumber ledakan dengan medium 

yang berperan dalam melemahkan harga amplitudo gelombang 

seismik. 
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2. Divergensi bola (spherical divergence) yang menyebabkan energi 

gelombang terdistribusi dalam volume bola. 

3. Variasi koefisien refleksi terhadap sudut datang gelombang atau 

terhadap offset. 

4. Pantulan berulang atau multipel oleh lapisan-lapisan tipis.  

5. Atenuasi dan absorpsi. 

6. Interferensi dan superposisi. 

7. Hamburan gelombang oleh struktur yang runcing atau difraksi. 

 

2.5.5  Dekonvolusi 

Dekonvolusi merupakan proses yang digunakan untuk meningkatkan 

resolusi temporal dari data seismik dengan cara menganalisis wavelet 

seismik dasarnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dekonvolusi 

adalah proses untuk mengembalikan bentuk wavelet yang diterima oleh 

receiver menjadi bentuk wavelet dari sumber [13]. Dekonvolusi 

bertujuan untuk mengambil komponen reflektivitas dari data seismik 

dengan cara membuang efek wavelet. 

 

Gambar 2.9 Dekonvolusi [14] 

 

Trace seismik yang diterima dan terekam di alat merupakan suatu hasil 

dari konvolusi gelombang seismik yang terjadi dalam bumi yang 

dinyatakan sebagai berikut: 

)()(*)()( tntrtwts   (2.3) 

di mana: 



15 

 

)(ts    : Trace yang terekam 

)(tw  : Wavelet inverse 

)(tr   : Koefisien refleksi 

)(tn   : Noise 

(*)    : Proses konvolusi 

 

Dalam proses konvolusi tersebut, wavelet yang dibangkitkan sumber 

gelombang merambat ke medium di bawah permukaan kemudian 

berkonvolusi terhadap koefisien refleksi. Koefisien refleksi merupakan 

target utama dalam survei seismik yang mampu menunjukkan kontras 

impedansi akustik sebagai petunjuk perubahan litologi maupun 

konfigurasi internal batuan di bawah permukaan bumi sehingga data 

yang sudah terkonvolusi memiliki nilai koefisien reflektivitas bumi [15]. 

 

2.5.6  Velocity Analysis 

Kecepatan adalah variabel yang sangat penting dalam pengolahan data 

seismik karena kecepatan diperlukan untuk menghitung kedalaman dari 

reflektor bawah permukaan yang direkam dalam domain waktu. Proses 

pemilihan kecepatan yang sesuai akan digunakan untuk tahapan 

selanjutnya. Proses ini sangat penting karena merupakan salah satu 

quality control dari hasil processing akhir [16]. 

 

Prinsip dasar proses velocity analysis adalah mencoba-coba nilai 

kecepatan sampai memperoleh hasil yang tepat (trial and error). Velocity 

analysis biasa dilakukan dengan memilih nilai-nilai kecepatan 

berdasarkan koherensi maksimum yang berhubungan dengan pantulan 

utama, sehingga terbentuk suatu fungsi kecepatan pada lokasi yang 

dianalisis. Velocity analysis umumnya tidak dilakukan di seluruh lokasi 

yang ada, tetapi hanya diwakili oleh beberapa lokasi saja atau dilakukan 

untuk setiap interval jarak tertentu sedangkan pada lokasi yang tidak 

dianalisis dilakukan proses interpolasi hingga akhirnya terbentuk sebuah 
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model kecepatan untuk struktur perlapisan bawah permukaan pada satu 

garis observasi [16]. 

 

Berikut ini merupakan jenis-jenis kecepatan yang terdapat pada 

gelombang, antara lain: 

1. Kecepatan Interval (Vi) 

Kecepatan interval merupakan laju rata-rata antara dua titik yang 

diukur tegak lurus terhadap lapisan yang dianggap sejajar. Kecepatan 

interval sering diukur dari kecepatan stack menggunakan persamaan 

dix, berupa: 

t

z
vi




   (2.4) 

di mana: 

vi  : Kecepatan interval (m/s) 

z  : Perubahan jarak vertikal pada kedalaman tertentu (m) 

t  : Perubahan waktu yang terjadi pada kedalaman tertentu (s) 

2. Kecepatan Rata-rata )(V  

Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan antara jarak vertikal 

∆𝑧𝑓 terhadap waktu perambatan gelombang ∆𝑡𝑓  yang menjalar dari 

sumber ke kedalaman tertentu. 
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t
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tV
V

Δ

Δ

Δ

Δ
  (2.5) 

di mana: 

V  : Kecepatan rata-rata (m/s) 

∆𝑧𝑓 : Perubahan jarak yang terjadi (m) 

∆𝑡𝑓 : Perubahan waktu yang terjadi (s) 

3. 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 dan kecepatan masing-masing 

lapisan 𝑉1, 𝑉2, ⋯ , 𝑉𝑛, maka kecepatan RMS untuk lapisan dirumuskan 

sebagai berikut: 



17 

 



 
 

n
k

n
k kk

rms

t

tV
V

1

1
2

Δ

Δ
   (2.6) 

di mana: 

Vrms : Kecepatan RMS (m/s) 

Vk  : Kecepatan interval (m/s) 

tk : Waktu tempuh bolak balik (s) 

 

Pada penelitian ini digunakan nilai kecepatan RMS (Root Mean Square) 

yang diperoleh dari proses picking kecepatan pada tahap Velocity 

Analysis. 

 

2.5.7  Koreksi Normal Move Out (NMO) 

Normal Move Out (NMO) merupakan perbedaan antara waktu datang 

gelombang pantul pada masing-masing offset dengan waktu datang 

gelombang pantul untuk offset nol [15]. Adanya jarak offset 

mengakibatkan waktu datang gelombang tidak memberikan keakuratan 

yang baik terkait letak reflektor, hal ini dipengaruhi oleh semakin besar 

offset maka akan semakin besar waktu datangnya. Oleh karena itu, waktu 

datang gelombang seismik perlu dikoreksi NMO terlebih dahulu sebelum 

dilakukan penjumlahan trace atau stacking [13]. 

 

Koreksi NMO bertujuan untuk menghilangkan efek jarak offset antara 

titik tembak dan penerima pada trace-trace dalam suatu kumpulan CDP 

atau dengan kata lain koreksi NMO (∆𝑇𝑥) membawa gelombang refleksi 

dari pantulan miring ke pantulan tegak lurus [11]. Waktu tempuh dua 

arah gelombang pantul (two way travel time) untuk jarak 𝑥 (𝑇𝑥) adalah 

2

2

0 









v

x
TTx  (2.7) 

dan koreksi NMO (∆𝑇𝑥) nya adalah 

0TTT xx               (2.8) 
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Di mana: 

0T  : 
v

h2 , TWT gelombang pantul untuk offset nol (s) 

x  : Jarak shot ke receiver (m) 

v  : Kecepatan lapisan (m/s) 

 

Selisih waktu NMO (∆𝑇𝑥) dipengaruhi oleh kecepatan penjalaran 

gelombang seismik pada medium batuan. Besarnya moveout berbanding 

lurus dengan jarak antara sumber-penerima. Selain itu semakin besar 

kedalaman lapisan pada jarak sumber-penerima yang tetap, maka 

semakin kecil moveout-nya. 

 

 

Gambar 2.10 Selisih waktu NMO [17] 

 

Untuk melakukan koreksi NMO dibutuhkan parameter kecepatan yang 

diperoleh dari proses velocity analysis. Namun sebenarnya kedua proses 

ini saling berkaitan, koreksi NMO yang tepat memungkinkan 

diperolehnya nilai kecepatan yang benar dan sebaliknya, nilai kecepatan 

yang benar mampu memberikan koreksi NMO yang tepat. Waktu rambat 

gelombang untuk satu titik sub-surface akan terekam oleh sejumlah 

receiver sebagai garis lengkung hiperbola. Kondisi seperti ini tidak 

mewakili kondisi struktur bawah permukaan yang sebenarnya. Koreksi 

NMO apabila digunakan kecepatan primer maka gelombang primer akan 

menjadi flat dan multipel akan undercorrected begitu pula sebaliknya. 

Perubahan kelurusan ini dinamakan dengan nilai moveout. 
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Gambar 2.11 Ilustrasi perbedaan koreksi NMO [17] 

 

2.5.8  Stacking 

Proses stacking merupakan proses menjumlahkan seluruh komponen 

dalam satu CDP gather, seluruh trace dengan koordinat midpoint yang 

sama dijumlahkan menjadi satu trace. Semua refleksi dalam format CDP 

gather akan menjadi horizontal karena adanya koreksi NMO. Dengan 

demikian apabila trace-trace refleksi yang datar tersebut 

disuperposisikan (stack) dalam setiap CDP-nya, maka diperoleh sinyal 

refleksi yang saling menguatkan dan noise akan saling meredam, 

sehingga S/N ratio naik. 

 

 

Gambar 2.12  Stacking setelah koreksi NMO [18] 

 

2.5.9 Kirchhoff Time Migration 

Migrasi merupakan suatu proses untuk memindahkan kedudukan 

reflektor pada posisi dan waktu pantul yang sebenarnya berdasarkan 

lintasan gelombang. Hal ini disebabkan oleh rekaman normal incident 

belum tentu tegak lurus terhadap bidang permukaan terutama untuk 

bidang reflektor yang miring sehingga menyebabkan penampang hasil 

Before NMO After NMO 
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stack belum mampu mencerminkan kedudukan yang sebenarnya. Selain 

itu, migrasi juga dapat menghilangkan pengaruh difraksi gelombang 

yang muncul akibat adanya struktur-struktur tertentu seperti patahan atau 

antiklin. 

 

Migrasi kirchhoff merupakan jenis migrasi yang didasarkan pada 

diffraction summation. Migrasi kirchhoff dapat dilakukan dalam suatu 

kawasan waktu dengan menggunakan kecepatan RMS dan straight ray, 

atau dalam kawasan kedalaman menggunakan kecepatan interval dan ray 

tracing. Migrasi kirchhoff didasari pada Prinsip Huygens yaitu reflektor 

seismik dianggap seolah-olah terdiri dari pola-pola yang terdiri atas titik-

titik yang berdekatan seperti pada Gambar 2.13. Migrasi dari penampang 

seismik diperoleh dengan menghasilkan setiap difraksi hiperbolik di 

daerah asal (puncak). Setiap titik pada penampang migrasi dihasilkan 

melalui penjumlahan dari semua data difraksi yang berpusat pada titik 

tersebut. 

 

 

Gambar 2.13 Ilustrasi penjumlahan difraksi [19] 

 

Menurut prinsip tersebut, amplitudo pada posisi refleksi yang sebenarnya 

akan dijumlahkan secara koheren sepanjang kurva difraksi seperti 

Gambar 2.13. Dalam migrasi kirchhoff parameter yang paling penting 

yaitu nilai aperture yang merupakan jarak atau cakupan suatu data untuk 

proses migrasi. Aperture harus mampu mencakup setiap reflektor yang 

menjadi target agar amplitudo dapat dipindahkan pada posisi yang 

sebenarnya. 
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Lebar aperture yang kecil kurang bisa mereduksi efek dari difraksi pada 

bidang yang memiliki kemiringan [15]. Penggunaan lebar aperture yang 

terlalu kecil menyebabkan penyaringan dip selama migrasi, karena 

aperture yang kecil tidak melibatkan penjumlahan dari sisi-sisi yang 

curam dari hiperbola difraksi. Namun penggunaan nilai aperture yang 

terlalu besar akan memakan waktu yang lebih lama dalam pengolahan 

data dan menurunkan kualitas migrasi dengan keadaan rasio S/N rendah, 

selain itu penggunaan nilai aperture yang besar akan menyebabkan 

random noise pada data dangkal yang sudah baik. Dengan demikian nilai 

aperture benar-benar harus dipertimbangkan untuk memperoleh hasil 

yang baik. Aperture setidaknya harus dua kali lebih lebar dari jarak 

perpindahan lateral antara titik perekaman dengan titik refleksi atau bisa 

juga merupakan jarak daripada nilai far offsetnya. Untuk menghitung 

lebar aperture dapat digunakan persamaan: 

 

f

tV
r

2
    (2.9) 

di mana: 

r  : Lebar aperture (m) 

V  : Kecepatan rata-rata (m/s) 

t  : Two way travel time (s) 

f  : Frekuensi dominan (Hz) 

 

2.6  Transformasi Radon 

Transformasi radon merupakan teknik secara matematika yang banyak 

digunakan dalam pengolahan data seismik. Transformasi radon pertama kali 

dibuat oleh Johan Radon (1917), lalu Deans (1983) mendiskusikan hasil 

penelitian Johan Radon dengan teori matematikanya, kemudian Durrani dan 

Bisset (1984) menguji sifat dasar dari radon transform ini. Tahun 1985, 

Thorson dan Clearbout menggunakan tranformasi radon sebagai velocity 

analysis tool, hingga pada tahun 1986, Transformasi Radon Parabolik untuk 
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pertama kalinya digunakan sebagai teknik mengatenuasi gelombang multipel 

oleh Hampson [2]. 

 

Prinsip transformasi radon adalah mengubah domain 𝑡 − 𝑥 (waktu-jarak) 

menjadi domain 𝜏 − 𝑝 (intercept time-parameter sinar) yang telah dikoreksi 

NMO. Hubungan 𝜏 dengan waktu (t) dan offset (x) dapat dijelaskan 

berdasarkan hubungan 𝜏 = 𝑡 − 𝑝𝑥, dimana 𝑝 merupakan ray parameter atau 

slowness/phase velocity dengan vp /sin , dan (θ) adalah sudut tembak sinar 

seismik untuk offset (x) dan waktu (t) tertentu dan v merupakan kecepatan 

lapisan (m/s). Gambar di bawah ini mengilustrasikan tiga buah sinar seismik 

(a, b, c) pada offset x1, x2, x3 dengan sudut θ1, θ2, θ3 dan medium dengan 

kecepatan v1. Masing-masing sinar akan memiliki ray parameter p1, p2, p3 

dan 𝜏1, 𝜏2, 𝜏3. 

 

 

Gambar 2.14 Pemodelan sinar datang dengan offset tertentu [20] 

 

 

Gambar 2.15 Ray parameter τ-p [20] 

 

 

untuk konfigurasi di atas, maka setiap trace seismik diperoleh dengan kalkulasi 
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i

i
i

v
p

sin
       (2.10) 

iiii xpt     (2.11) 

maka untuk trace a, b, c akan diperoleh nilai besaran τ-p nya [20]. 

 

Transformasi radon parabolik bisa diterapkan pada CMP gather yang sudah 

terkoreksi NMO dengan menjumlahkan data sepanjang jalur stacking yang 

didefinisikan dengan persamaan 
2qxt  dimana t merupakan two way 

travel time, 𝜏 merupakan intercept time, q merupakan kemiringan kurva, dan x 

merupakan jarak shot ke receiver. p yang merupakan parameter sinar memiliki 

kesamaan dengan q karena sama-sama membawa informasi dari offset 

sehingga memenuhi persamaan pq  . Sebuah kurva parabolik yang tepat pada 

CMP domain bisa dipetakan secara teori pada satu titik yang terfokus pada 

transformasi radon parabolik [2] seperti pada Gambar 2.16. 
2qxt  dapat 

dianggap sebagai satu event dengan two-way travel time pada zero offset t0 dan 

kecepatan RMS (Vrms) sehingga dengan kata lain dapat didefinisikan sebagai 

)2/(1 2vp  . 

 

Gambar 2.16 Data terfokuskan pada satu titik dalam domain radon 

 

Jika nilai p dari suatu sinyal refleksi dengan kecepatan tertentu akan berubah 

jarak nol-nya, bentuk sinyal refleksi tersebut hanya bergantung pada nilai p. 

Sinyal-sinyal refleksi dengan kecepatan tertentu akan terletak pada trace-p 

yang berbeda tergantung pada waktu jarak nol. Karena nilai p tetap 

berhubungan dengan moveout yang tetap sepanjang kumpulan data, nilai p 

dapat ditentukan dengan pemberian moveout yang diingkan pada jarak tertentu 
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dalam kumpulan [20]. Dengan demikian besarnya moveout dalam domain t-x 

mempunyai arti yang berbeda apabila dipetakan dalam domain τ-p.  

 

Data primer yang telah ditransformasikan menjadi domain τ-p akan memiliki 

nilai p sebesar nol. Oleh karena itu data primer akan diidentifikasi sebagai 

moveout sama dengan nol sedangkan multipel pada moveout lebih besar dari 

nol. Akan tetapi pada desain muting tidak diletakkan tepat pada p sama dengan 

nol, melainkan diletakkan pada data disekitar p sama dengan nol. Hal ini 

disebabkan oleh saat pemilihan kecepatan RMS, proses velocity analysis yang 

dilakukan tidaklah seratus persen benar sehingga data yang diperoleh pun tidak 

tepat pada p nol melainkan medekati nol. 

 

Pada kenyataannya ketika data ditansformasikan ke dalam domain τ-p kurva 

parabolik tidak terpetakan pada satu titik fokus seperti pada teori, namun 

terpetakan sebagai garis. Garis tersebut merupakan horizontal artifact yang 

muncul karena pembagian energi pada near offset dan smearing oblique yang 

muncul karena pemotongan pada far offset seperti pada Gambar 2.17 [2]. 

Gambar 2.18 menunjukkan bahwa jalur integrasi yang terkait dengan intercept 

time 𝜏 yang sama tetapi memiliki nilai kecepatan yang berbeda atau q terbagi 

pada semua event data pada near offset dalam CMP gather, yang menyebabkan 

masalah horizontal artifact pada transformasi radon. Titik data untuk offset nol 

pada CMP gather ditunjukkan pada Gambar 2.19 (a) digunakan untuk 

memeriksa artefak pada near offset dari forward radon transform dan hasilnya 

ditunjukkan pada Gambar 2.19 (b) yang terlihat seperti event horizontal 

melintasi panel radon. CMP gather dengan titik data di far offset yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.20 (a) digunakan untuk menyelidiki artefak pada 

far offset. Panel radonnya ditunjukkan pada Gambar 2.20 (b) yang menjelaskan 

smearing oblique pada Gambar 2.17 [2]. Oleh karena itu ketika data 

dikembalikan dalam domain t-x maka efek horizontal dan smearing akan 

menjadi amplitudo pada data gather. Efek smearing dalam domain radon akan 

menurunkan kemampuan untuk memisahkan energi gelombang primer dan 

energi multipel untuk proses atenuasi dalam domain radon [2]. Hal ini yang 
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menjadi salah satu faktor multipel masih meninggalkan residu setelah proses 

atenuasi di lakukan. 

 

Gambar 2.17 Data dalam domain t-x (kiri) dan data dalam domain τ-p [2] 

 

Gambar 2.18 Demonstrasi pembagian energi pada near offset [2] 

 

Gambar 2.19 (a) Titik data CMP gather pada zero offset dan (b) panel radonnya [2] 

 

Gambar 2.20 (a) Titik data CMP gather pada far offset dan (b) panel radonnya [2] 

 


