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BAB II 

TEORI DASAR 

 

 

1.1. Prinsip Dasar Gelombang Seismik 

Gelombang seismik dapat diartikan sebagai sebuah gelombang yang menjalar melalui 

medium tubuh batuan di dalam bumi akibat adanya deformasi struktur, tarikan, atau 

tekanan sebagai dampak dari sifat elastis batuan di bumi. Gelombang ini bergerak 

menuju inti bumi dengan membawa sejumlah energi dan kemudian dijalarkan ke segala 

arah. Gelombang seismik sendiri merupakan sebuah gelombang akustik, artinya untuk 

merambat, gelombang seismik membutuhkan medium atau kata lain gelombang 

seismik tidak dapat merambat pada ruang hampa, berkebalikan dengan gelombang 

elektromagnetik. Gelombang seismik memiliki beberapa hukum dan prinsip yang 

dapat menjelaskan proses perambatannya. 

1.1.1. Jenis - jenis gelombang seismik 

1. Gelombang Badan (Body Wave) 

 

 

Gambar 1.Ilustrasi penjalaran gelombang P bagian atas dan gelombang S pada bagian bawah  

[5]. 
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Gambar 1 di atas menunjukkan ilustrasi penjalaran gelombang badan (gelombang P 

dan gelombang S). Gelombang badan termasuk ke dalam jenis gelombang yang 

menjalar di dalam tubuh batuan. Gelombang badan secara umum terbagi atas 

gelombang primer dan gelombang sekunder.  

 

Gelombang primer memiliki arah rambat gelombang dan arah gerak partikel yang 

searah atau dikenal dengan gelombang longitudinal. Gelombang primer menjadi 

gelombang yang memiliki tingkat kompresi paling tinggi di antara jenis gelombang 

lainnya, sehingga gelombang primer ini memiliki kecepatan rambat gelombang yang 

paling tinggi pula. Kecepatan gelombang P pada kerak bumi berkisar 5 – 7 km/s dan 

lebih dari 8 km/s di dalam mantel serta inti bumi. Cepat rambat gelombang primer 

secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝛼2 = 
𝜆+2µ

𝜌
  (1)                        

𝛼 = √
𝜆+2µ

𝜌
 (2) 

dimana: 

 𝛼 adalah kecepatan rambat gelombang P (km/s) 

 𝜆 adalah panjang gelombang seismik (m) 

 µ adalah modulus shear (N/m2) 

 𝜌 adalah densitas batuan (kg/m3) 

 

Gelombang S atau biasa dikenal dengan shear wave merupakan jenis gelombang yang 

arah rambat gelombang dan arah gerak partikelnya saling tegak lurus. Tidak seperti 

gelombang P, gelombang S tidak dapat menjalar pada medium fluida sehingga 

gelombang S ini tidak dapat terdeteksi pada lapisan inti luar bumi. Kecepatan 

gelombang S pada kerak bumi berkisar 3 – 4 km/s dan lebih dari 4,5 km/s pada bagian 
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inti dalam bumi. Secara matematis penjalaran gelombang sekunder dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

β2 = 
µ

𝜌
  (3) 

𝛽 = √
µ

𝜌
  (4) 

dimana: 

 𝛽 adalah kecepatan rambat gelombang S (km/s) 

 µ adalah modulus shear (N/m2) 

 𝜌 adalah densitas batuan (kg/m3) 

 

2. Gelombang Permukaan (Surface Wave) 

Gelombang permukaan terdiri atas gelombang Love (Love Wave) dan gelombang 

Rayleigh (Rayleigh wave). Pada medium permukaan yang homogen, gelombang 

Rayleigh akan berpolarisasi secara radial sedangkan gelombang Love akan 

berpolarisasi secara transversal. Secara deformasi, gelombang permukaan akan lebih 

bersifat merusak dikarenakan energi yang dibawa relatif besar sehingga berdampak 

pada struktur-struktur dangkal dekat permukaan [5]. 
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Gambar 2. Ilustrasi penjalaran gelombang Love bagian atas dan gelombang Rayleigh bagian 
bawah [5]. 

Gambar 2 di atas mengilustrasikan proses penjalaran gelombang permukaan 

(gelombang Love dan gelombang Rayleigh) pada medium batuan. Gelombang Love 

merupakan gelombang dengan arah rambat partikelnya bergetar melintang terhadap 

arah penjalaran gelombangnya (gelombang transversal). Gelombang Love memiliki 

kecepatan rambat gelombang sekitar 2,0 – 4,4 km/s di permukaan. 

 

Gelombang Rayleigh merupakan gelombang dengan arah rambat tegak lurus dengan 

arah getar partikel searah dengan bidang datar. Pada permukaan, gelombang Rayleigh 

dapat bergerak dengan kecepatan sekitar 2,0 – 4,2 km/s.  

 

2.1.2. Prinsip Penjalaran Gelombang Seismik 

1. Prinsip Huygens 
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Gambar 3. Ilustrasi prinsip Huygens [6]. 

Gambar 3 adalah ilustrasi dari pembentukan gelombang baru berdasarkan prinsip 

Huygens. Prinsip Huygens menyatakan bahwa keberadaan setiap titik pada muka 

gelombang dapat menjadi sumber bagi gelombang baru. Posisi dari muka gelombang 

dapat seketika ditemukan dengan membentuk garis singgung permukaan dengan setiap 

wavelet sekunder. Prinsip Huygens mengungkapkan sebuah mekanisme di mana 

gelombang seimik akan kehilangan sebagian energi seiring dengan meningkatnya 

kedalaman. 

 

 

2. Hukum Snell’s 

Gambar 4 menunjukkan geometri penjalaran gelombang pada kasus dua medium 

berbeda. Snell’s menerangkan bahwa apabila sebuah gelombang tiba pada suatu 

medium dengan nilai impedansi berbeda dengan medium sebelumnya, maka sebagian 

gelombang tersebut diteruskan dan sebagian lagi akan dipantulkan. 
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Gambar 4. Prinsip penjalaran gelombang menurut Snell’s [5]. 

Hukum Snell’s ini dikembangkan melalui prinsip Huygens, menyatakan bahwa sudut 

pantul dan sudut bias adalah fungsi dari sudut datang dan kecepatan gelombang. 

Persamaan matematis tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 

Sin 𝜃1 * V1 = Sin 𝜃2 * V2  (5) 

  
𝑆𝑖𝑛 𝜃1

𝑆𝑖𝑛 𝜃2
 = 

𝑉2

𝑉1
  (6) 

dimana: 

 𝜃1 = Sudut datang (◦) 

 𝜃2 = Sudut bias (◦) 

 V1 = Kecepatan gelombang pada medium 1 (m/s) 

 V2 = Kecepatan gelombang pada medium 2(m/s) 

 

3. Prinsip Fermat 
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Gambar 5. Ilustrasi penjalaran gelombang menurut Fermat [6]. 

Gambar 5 di atas merupakan ilustrasi penjalaran gelombang pada medium dengan 

berbagai macam variasi kecepatan. Prinsip Fermat menjelaskan bahwasannya 

gelombang akan bergerak melalui raypath dengan waktu tempuh paling singkat. 

Dengan demikian, apabila suatu gelombang melewati medium dengan berbagai variasi 

zona kecepatan, maka gelombang akan cenderung menempuh zona-zona kecepatan 

tinggi. 

2.2.    Metode Seismik Refleksi  

Metode seismik refleksi merupakan metode eksplorasi umum yang digunakan dalam 

kegiatan pencarian hidrokarbon. Metode seismik refleksi memanfaatkan gelombang 

pantul dari suatu lapisan yang diganggu oleh gelombang dari sumber buatan. 

Gelombang dari sumber yang dipancarkan akan merambat sedemikian rupa hingga 

melewati sekelompok batuan dengan nilai impedansi yang berbeda-beda pula. Gambar 

di bawah ini merupakan geometri perekaman gelombang seismik dari sebuah gather.    
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Gambar 6. Geometri penjalaran gelombang refleksi [7]. 

Perbedaan nilai impedansi ini akan menyebabkan sebagian energi gelombang tersebut 

terpantulkan kembali menuju permukaan. Selanjutnya, gelombang pantulan 

tersebutlah yang kemudian dijadikan acuan dalam metode seismik refleksi. Metode 

seismik refleksi banyak digunakan untuk keperluan eksplorasi prospek dangkal 

maupun dalam. Eksplorasi prospek dangkal (Shallow Seismic Reflection) umumnya 

diterapkan pada eksplorasi batu-bara dan bahan tambang. Sedangkan eksplorasi 

prospek dalam lebih ditujukan pada identifikasi struktur bawah permukaan daerah 

prospek hidrokarbon. 

2.3.    Akuisisi Sesmik Laut 

Survei seismik laut memiliki beberapa elemen kerja yang saling berkaitan dalam proses 

akuisisi data yang dilakukan.  Elemen yang digunakan dalam proses akuisisi seismik 

refleksi antara lain: sebuah sumber gelombang (Air gun/Water gun), penerima 

gelombang (Hydrophone), frekuensi sumber, dan desain akuisisi pengambilan data 

lapangan. Tahapan ini merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses 

eksplorasi, karena ketampakan data bergantung pada proses akuisisi yang dilakukan. 

Berikut adalah ilustrasi proses akuisisi survei seismik yang dilakukan di laut. 
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Gambar 7. Ilustrasi survei seismik laut [3]. 

Jenis survei yang dapat dilakukan terbagi atas survei seismik dua dimensi (2D) dan 

survei seismik tiga dimensi (3D). Survei seismik dua dimensi terdiri atas lintasan yang 

berbentuk garis dengan panjang lintasan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Di 

mana pada seismik dua dimensi ini memiliki geometri titik pantul gelombang pada 

kedalaman yang sama disebut dengan Common Depth Point (CDP) berupa titik dan 

memiliki Common Midpoint (CMP) yang berupa titik pula [8]. 

2.4. Pengolahan Data Seismik Refleksi 

2.4.1.  Input Data 

Data hasil survei seismik laut umumnya berada dalam format SEG-D atau SEG-Y. 

Data ini perlu dilakukan beberapa pengkondisian untuk memisahkan data primer dari 

berbagai macam data yang tidak diinginkan namun ikut terekam selama proses akuisisi 

data dilakukan. 

2.4.2. Bandpass Filter 

Hasil rekaman data seismik pengukuran sering kali bercampur dengan banyak noise 

akibat adanya gangguan alami pada saat pengukuran. Noise ini dapat berupa 

gelombang multiple atau noise frekuensi rendah yang sering kali ditemukan dalam 
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rekaman data seismik laut. Untuk itu diperlukan beberapa tahapan untuk meningkatkan 

S/N rasio dengan cara filtering.  

 

 

Gambar 8. Bandpass Filter [6]. 

Gambar 8 merupakan jenis filter Bandpass. Jenis filter umum yang sering digunakan 

dalam proses pengolahan data seismik laut adalah jenis filter Bandpass Filter (BPF). 

Filter jenis ini dinilai mampu menghilangkan noise dengan frekuensi rendah yang 

biasanya ikut terekam oleh hydrophone sebagai dampak dari gelombang laut atau 

hembusan angin. Banpass filter hanya akan meloloskan sinyal-sinyal yang 

frekuensinya tercatat pada pita frekuensi tertentu [6]. 

2.4.3. True Amplitude Recovery  

Selain filtering, tahapan yang dilakukan untuk meningkatkan S/N rasio adalah dengan 

melakukan amplitude recovery. Hal ini disebabkan oleh amplitude sumber seismik 

yang semakin melemah seiring bertambahnya fungsi jarak akibat faktor-faktor tertentu 

seperti peristiwa refraksi, spherical spreading, scattering, dan lainnya. Salah satu 

metode dari gain recovery adalah TAR (True Amplitude Recovery). Metode TAR sendiri 

terbagi atas beberapa jenis yaitu Spectral divergen correction, inelastic attenuation 

correction, db/sec correction, dan time rise a power correction. Penggunaan jenis TAR 

ini bergantung pada hasil rekaman dan noise dominan pada data rekaman seismik.  

Gambar 9 di bawah ini mengilustrasikan proses penjalaran gelombang seismik di 
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bawah permukaan, dimana terdapat beberapa peristiwa yang menyebabkan amplitude 

dari gelombang seismik sumber berkurang [2]. 

 
Gambar 9. Ilustrasi penjalaran gelombang di bawah permukaan [2]. 

2.4.4. Mutting 

Mutting merupakan proses untuk menghilangkan sinyal/trace yang tidak diinginkan. 

Pada data rekaman seismik laut proses mutting umumnya dikenal dengan istilah top 

mutting yang dilakukan untuk menghilangkan rekaman kolom air di bagian permukaan 

reflektor.  

2.4.5. Autokorelasi 

Data seismik seringkali menunjukkan sifat kesamaan atau time alignment dari dua buah 

trace. Hal ini terjadi karena gelombang seismik dianggap sebagai gelombang periodik, 

yang artinya memiliki bentuk identik dengan fasa berbeda. Korelasi adalah bentuk lain 

dari proses operasi time-domain yang digunakan untuk mendapatkan time alignment 

tersebut. Secara sederhana, perkalian antara dua wavelet dengan time shifting yang 

sama disebut autocorrelation. Dalam pengolahan data seismik, proses autokorelasi 

dibutuhkan untuk membandingkan dua buah sinyal yang ditujukan guna mengetahui 

seberapa jauh perubahan dari sinyal awal menuju sinyal yang lainnya. Selain itu proses 

autokorelasi juga perlu dilakukan guna mencari nilai dari operator distance dan 

prediction leg data yang akan digunakan dalam proses dekonvolusi [9]. 
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2.4.6. Dekonvolusi 

Dekonvolusi dilakukan pada sinyal untuk meningkatkan resolusi temporal dengan 

mengkompresi basic seismic wavelet, mengaproksimasi spike dan menekan noise 

reverbrasi. Dekonvolusi seringkali tidak hanya digunakan untuk tujuan kompresi 

wavelet, dekonvolusi juga dapat melemahkan amplitude dari gelombang multiple. 

Kompresi wavelet dapat dilakukan dengan menggunakan inverse filter (wiener filter) 

sebagai operator dekonvolusi yang kemudian dikonvolusikan dengan seismic wavelet 

sehingga menghasilkan spike. 

s(t) = w(t) * e(t) + n(t)  (7) 

Di mana: 

s(t) = trace seismik 

w(t) = wavelet terkompresi 

e(t) = koefisien refleksi 

n(t) = noise 

 

Dekonvolusi sendiri terbagi atas beberapa tipe yaitu predictive deconvolution, zero 

phase spiking, phase correction only, dan minimum phase spiking. Jenis dekonvolusi 

predictive deconvolution lebih umum digunakan dalam pengolahan data seismik laut 

dikarenakan jenis multiple dengan offset pendek kira-kira periodik dan dapat 

dipisahkan berdasarkan perioditasnya [10]. 

2.4.7. CMP sorting 

Data hasil pengukuran seismik yang terekam umumnya merupakan bentuk multifold 

yang dimuat dalam format shot-receiver (s, g). Untuk merubah koordinat tersebut 

kedalam bentuk midpoint-offset (y, h) diperlukan transformasi koordinat dengan 

menggunakan metode CMP sorting sehingga menghasilkan data dalam bentuk CMP 

atau CDP gather. CMP/CDP gather ini akan setara jika reflektor dalam keadaan 

horizontal, dari keadaan ini dapat diketahui nilai maksimum fold sebagai parameter 
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utama kualitas resolusi data seismik. Semakin besar jumlah fold, maka resolusi yang 

didapatkan akan semakin baik, artinya S/N rasio data akan semakin baik. Rasio sinyal 

terhadap noise (S/N rasio) ditingkatkan dengan penjumlahan konstruktif dari event 

reflektor dan penjumlahan destruktif dari noise yang tidak koheren. Pada akuisisi 

seismik 2D, source dan receiver ditempatkan pada satu line. Posisi CMP didefinisikan 

sebagai titik tengah antara source dan receiver. Posisi midpoint xm di lintasan seismik 

dihitung dari posisi source xs dan receiver xg, dengan persamaan: 

𝑥𝑚 = 
𝑥𝑠+𝑥𝑔

2
  (8) 

Pasangan source dan receiver dari posisi CMP yang sama akan dikelompokkan dalam 

satu CMP gather. 

 

Gambar 10. CMP/CDP Gather [2]. 

2.4.8 Velocity Analysis 

Velocity analysis merupakan proses penting dalam pengolahan data seismik. Velocity 

analysis digunakan untuk meningkatkan S/N rasio dengan cara mengambil informasi 

kecepatan reflektor subsurface non-zero offset dari multi-fold pada CMP atau CDP 

gather. Hasil dari satu CMP yang telah dilakukan analisis kecepatan adalah tabel nilai 

dari fungsi kecepatan versus two-way zero offset time (velocity spectrum). Nilai-nilai 

ini merepresentasikan beberapa signal koheren dari fungsi parabolik yang dibentuk 
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dari kecepatan, offset, dan travel time. Gambar 11 di bawah menunjukkan beberapa 

variasi kecepatan pada proses velocity analysis. 

 

Gambar 11. Velocity Analysis [6]. 

Terdapat beberapa jenis kecepatan data seismik yang berhubungan dengan waktu dan 

jarak tempuh, antara lain: 

1. Kecepatan Interval, yaitu kecepatan referensi di antara dua buah bidang atau 

kecepatan pada tiap tiap lapisan. Secara matematis kecepatan interval dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Vint=  √
𝑣𝑛

2  𝑡𝑛  −  𝑣𝑛−1
2  𝑡𝑛

𝑡𝑛−  𝑡𝑛−1
 (9)  

 

2. Kecepatan rata-rata, yaitu nilai rata- rata kecepatan dari perlapisan yang 

dilalui gelombang. Kecepatan ini dirumuskan sebagai: 

 

Vrata-rata = 
∑ 𝑣𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
 (10) 
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3. Kecepatan RMS, yaitu akar dari kuadrat rata-rata kecepatan interval. Kecepatan 

RMS selalu lebih besar dibandingkan dengan kecepatan rata-rata kecuali untuk 

kasus satu lapis, kecepatan RMS dirumuskan sebagai: 

Vrms = [
∑ 𝑣𝑖

2  𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖= 1

]        (11) 

Dimana i merupakan suku pertama dari baris dan n merupakan suku terakhir dari baris.  

 

2.4.9. NMO Correction 

 

Gambar 12. Kurva NMO correction [7]. 

Gambar 12 menunjukkan perbedaan kurva kelengkungan sebelum dan setelah 

diterapkannya koreksi NMO. Berdasarkan asumsi bahwa pada CMP gather traveltime 

versus offset gelombang refleksi digambarkan dalam kurva hiperbolik, NMO 

correction (Normal Moveout correction) dilakukan untuk menghilangkan efek dari 

traveltime pada zero-offset. Sejumlah trace pada CMP gather kemudian dijumlahkan 

dalam satu bentuk stacked trace dengan koordinat midpoint. Adapun besaran 

kecepatan NMO dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Tx = [𝑇0
2 +  (

𝑋

𝑣𝑛𝑚𝑜
)]  (12) 

1/2 

1/2 
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2.4.10. CMP Stacking 

CMP stacking merupakan model kecepatan yang didapatkan dengan menjumlahkan 

semua trace hasil dari proses picking fungsi velocity pada proses velocity analysis 

setelah dilakukan NMO correction.  

 
Gambar 13. Proses stacking [7]. 

Gambar 13 memperlihatkan rangkaian proses stacking terhadap sejumlah trace mulai 

dari bentukan kurva hiperbola yang selanjutnya dilakukan koreksi NMO sehingga 

reflektor dalam keadaan satu garis lurus. Dalam melakukan koreksi NMO, persamaan 

matematis yang digunakan untuk menentukan hubungan antara offset dan travel time 

gelombang refleksi adalah sebagai berikut: 

t2(x) = to
2 + ( 

2ℎ

𝑣
 ) (13) 

Dimana t(x) adalah travel time gelombang refleksi, to adalah travel time pada zero-

offset, ℎ adalah ketebalan lapisan, dan 𝑣 adalah kecepatan penjalaran gelombang 

refleksi. CMP stacking juga dapat berfungsi sebagai operator untuk mengurangi 

koheren noise seperti gelombang multiple dan groundroll dikarenakan gelombang 

refleksi dan koheren noise biasanya memiliki perbedaan pada kecepatan stacking. 

Untuk mengetahui nilai rasio dari signal amplitude-to-rms secara teoritik dapat 

dilakukan dengan fungsi √𝑁 , di mana nilai N adalah total number of elemen recording 

system dengan persamaan:  

N = ηs * ηr * ηf. (14) 
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 dimana 

 ηs = Jumlah source/trace 

 ηr = Jumlah receiver/trace 

 ηf. = Jumlah offset 

 

2.4.11. Migrasi 

Penggunaan teknik migrasi bertujuan untuk memindahkan data rekaman yang 

menyebar di sekitar titik-titik reflektor atau zona difraksi. Hal ini dilakukan guna 

mendapatkan resolusi data yang lebih baik pada struktur-struktur di dalam bumi yang 

penting diketahui dalam kegiatan eksplorasi. Teknik migrasi sangat baik dilakukan 

pada data dengan nilai dipping yang tidak terlalu curam [11]. 

 

Gambar 14. Prinsip Migrasi [11]. 

Pada gambar 14 secara sederhana saat kecepatan konstan, sebuah gelombang refleksi 

dengan kemiringan ξ pada point C di bawah trace E dan bersinggungan dengan trace 

A dan kemudian diplot pada point C’ pada section sebelum migrasi didefinisikan 

sebagai: 

tan ξa = sin ξ  (15) 

Di mana ξa adalah apparent dip pada section sebelum migrasi. 
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2.5. Multiple  

Rekaman data seismik diperoleh dengan menggunakan sumber energi (source) guna 

menghasilkan sebuah gelombang yang menjalar menuju bagian dalam bumi hingga 

akhirnya terpantulkan kembali setelah berinteraksi dengan reflektor yang akhirnya 

ditangkap oleh sebuah alat perekam (receiver). Secara sederhana proses penjalaran 

gelombang seismik 2D terlihat seperti gambar di bawah ini: 

 

Gambar 15. Ilustrasi penjalaran gelombang seismik beserta efek multiple [4]. 

Berdasarkan gambar 14 dapat didefinisikan bahwa gelombang refleksi primer 

merupakan gelombang refleksi yang hanya dipantulkan satu kali dan kemudian 

terekam oleh receiver. Informasi refleksi primer inilah yang selanjutnya akan 

dilakukan pengolahan. Namun, data yang terekam pada receiver tidak hanya merekam 

kehadiran dari gelombang refleksi primer. Melainkan gelombang multiple juga ikut 

terekam sebagai refleksi multiple. Refleksi multiple merupakan gelombang yang 

terpantulkan lebih dari satukali di antara subsurface sebelum akhirnya tertangkap oleh 

receiver.  Gelombang multiple ini memiliki rentang frekuensi yang serupa dengan data 

primer sehingg sulit dihilangkan sekalipun telah dilakukan proses dekonvolusi. 

 

Gelombang multiple ini sangat kuat efeknya pada survei seismik laut dikarenakan 

perbedaan impedansi yang sangat besar antara udara dengan air. Kehadiran lapisan di 
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bawah water bottom akan menyebabkan energi seismik terperangkap dalam medium 

air. Pada kasus ini refleksi multiple akan terlihat sangat jelas sehingga penting untuk 

dilakukan eleminasi gelombang tersebut. Berdasarkan proses pembentukannya, 

multiple digolongkan kepada 3 jenis utama yaitu; revibrasi kolom air (water-coloumn 

reverbration), peg-leg multiple, dan intrabed multiple [7]. 

 

Gambar 16. (a) multiple revibrasi kolom air, (b) peg-leg multiple, dan (c) intrabed multiple [7]. 

 

2.5.1. Wave Equation Multiple Rejection (WEMR) 

Pada pengukuran lapangan, kerapkali terjadi beberapa kendala yang dapat 

menyebabkan proses akuisisi terkendala. Salah satu kendala yang mungkin terjadi dan 

menyebabkan jarak offset tidak optimal pada saat pengukuran dilakukan adalah kondisi 

receiver. Seringkali beberapa receiver dalam satu line tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya. Untuk mengatasi kondisi, ini langkah yang dapat diambil adalah melakukan 

trace killing pada beberapa receiver tersebut. Hal yang menjadi masalah disini adalah 

apabila receiver yang mengalami disfungsi berjumlah banyak sehingga tidak 
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memungkinkan untuk dilakukan trace killing dikarenakan data yang akan dihasilkan 

tidak akan mengcover daerah target yang diinginkan. Apabila hal ini terjadi, maka 

solusi yang dapat diambil adalah memotong jarak offset pada data. Selain kasus 

disfungsi receiver ini, masih banyak kasus yang dapat menyebabkan jarak offset yang 

diambil tidak optimal seperti terdapat rig atau jaring nelayan disepanjang lintasan. 

 

Tujuan dari metode atenuasi multiple secara sederhana adalah memisahkan gelombang 

refleksi primer dengan gelombang multiple. Namun pemisahan ini sulit dilakukan jika 

perbedaan moveout nya terlalu kecil. Faktor yang mempengaruhi nilai moveout ini 

adalah jarak offset. Semakin besar jarak offset nya, maka nilai moveout akan semakin 

besar. Tidak semua metode multiple attenuation dapat bekerja dengan offset yang 

minimal seperti kasus di atas. Salah satu metode yang mampu mengatasi kendala ini 

adalah teknik atenuasi Wave Equation Multiple Rejection (WEMR). Metode WEMR ini 

baik digunakan untuk mengatenuasi water bottom multiple dan jenis multiple peg-leg  

[12]. 

 

Metode WEMR memprediksi multiple perioda panjang, yaitu multiple yang dihasilkan 

oleh efek water bottom dengan menghitung propagation delay antara waktu tiba 

gelombang multiple pertama terhadap waktu tiba gelombang multiple kedua. 

Dilanjutkan dengan melakukan ekstrapolasi temporal dan spasial dari rekaman data 

yang dihitung berdasarkan persamaan gelombang akustik. Selanjutnya diperlukan 

estimasi koefisien refleksi pada water bottom, refleksi multiple yang diprediksi 

kemudian di substrak dari data total. Dalam memprediksi kehadiran event multiple 

tidak dibutuhkan penguraian terhadap lebih dari satu siklus penuh multiple dikarenakan 

data rekaman seismik telah menggambarkan informasi tentang reverbrasi medan 

gelombang pada setiap waktu gelombang tiba pada permukaan reflektor [2]. 
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Rangkaian operasi yang menggambarkan evolusi dari medan gelombang selama satu 

siklus dalam bentuk simbolik dituliskan sebagai:  

wcalc(x’’) = gu (x’’; x’) * rB(x’) * gd (x’; x) * rs(x) * wOBS(x) (16) 

Di mana: 

wcalc(x’’)  = medan gelombang yang dihitung pada (x’’,0) 

gu (x’’; x’)  = operator yang menyatakan ekstrapolasi medan gelombang    

 upgoing pada (x’, zB) ke (x, 0) 

rB(x’)  = operator koefisien water bottom pada (x’, zB) 

gd (x’; x) = operator yang mengekstrapolasi medan gelombang 

 downgoing pada (x,0)   menuju lokasi water bottom (x’, zB) 

rs(x)  = koefisien reflektivitas permukaan air pada (x,0) 

wOBS(x) = medan gelombang yang diamati pada (x,0) 

Operator yang seringkali sulit untuk ditentukan adalah rB. Hal ini terjadi karena 

penentuan nilai operator tersebut tidak dapat dilakukan dengan observasi yang terpisah 

melainkan harus diestimasi dari data seismik. Kriteria sederhana yang dapat digunakan 

untuk mengestimasi rB adalah bahwa medan gelombang multiple yang diprediksi harus 

mirip dengan medan gelombang yang diamati; maka dari itu diperlukan untuk 

meminimumkan nilai error absolute: 

|wOBS(x) – wCALC * (xn)|n = minimum  (17) 

Perhitungan minimasi akan sangat sulit seperti ditunjukkan pada persamaan di atas 

karena perbedaan medan gelombang adalah sebagai fungsi dari koordinat x’’ sepanjang 

permukaan air, tetapi secara lokal rB adalah fungsi dari x’ sepanjang water bottom. 

Oleh karena itu perhitungan tersebut dapat dipenuhi hanya jika rB dikeluarkan dari 
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operator gu dan gd. Sebaliknya expresi gu*rB*gd*rs*w akan dihitung ulang dalam setiap 

langkah mengestimasi rB
 [13]. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan 

mengasumsikan bahwa rB tidak bervariasi sepanjang lateral. Kasus ini dapat ditemui 

pada beberapa shot gather maupun CMP gather. Maka persamaan 17 dapat ditulis 

kembali menjadi sebagai berikut: 

|wOBS(x’’) – rB* rs* [ gu (x’’; x) *gd (x’; x) *wOBS (x)] |n = minimum        (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


