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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan eksplorasi hidrokarbon pada metode seismik dikelompokkan 

dalam tiga tahapan, yaitu akuisisi, pengolahan data, dan interpretasi data 

seismik. Dari ketiga tahapan tersebut, pengolahan data seismik memiliki 

peran yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas data seismik secara 

maksimal, sehingga dihasilkan penampang seismik yang mendekati geologi 

bawah permukaan yang sebenarnya. 

 

Masalah utama dalam pengolahan data seismik laut adalah munculnya 

multiple yang terjadi akibat adanya kontras parameter fisis tiga medium, 

yaitu udara, air laut, dan sedimen dasar laut. Gejala ini akan menurunkan 

resolusi dan perbandingan sinyal terhadap noise. 

 

Keberadaan noise multiple sampai saat ini masih menjadi permasalahan 

utama pada pengolahan data seismik laut, karena dengan adanya energi 

multiple menyebabkan energi dari gelombang primer menjadi tidak fokus, 

sehingga sulit dibedakan antara gelombang primer dengan multiple. Padahal 

model dasar dalam pengolahan data seismik berasumsi bahwa data refleksi 

hanya mengandung sinyal primer. Oleh karena itu dibutuhkan metode yang 

tepat untuk menekan keberadaan noise multiple. 

 

Salah satu metode yang digunakan untuk menekan dan mengatenuasi 

keberadaan noise multiple adalah dengan menggunakan metode filtering 

dalam domain F-K. Filtering ini bersifat pemisahan reflektor primer dan 

multiple kemudian menghilangkan multiplenya (differential moveout)
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1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi keberadaan water-bottom multiple melalui gather, 

semblance velocity, dan hasil stack. 

2. Melakukan atenuasi water-bottom multiple dengan menggunakan 

metode F-K filter. 

3. Menghasilkan penampang seismik 2D marine yang terbebas dari 

berbagai noise seperti direct wave, refracted wave, dan water-bottom 

multiple. 

4. Menghasilkan penampang hasil Kirchhoff Time Migration. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan merupakan data sintetik seismik 2D marine 

yang dibuat dengan software Tesseral Pro versi 5.0.5. dan data 

lapangan dalam format SEG-Y. 

2. Pengolahan data yang dilakukan untuk penelitian ini menggunakan 

software ProMAX 2D versi 5000.0.2.0. 

3. Penelitian ini merupakan tahap processing dari data seismik 2D 

marine untuk mengatenuasi water-bottom multiple dengan 

menggunakan metode F-K filter. 

4. Penelitian ini berfokus pada identifikasi keberadaan water-bottom 

multiple serta mampu mengatenuasi multiple tersebut sehingga dapat 

dihasilkan penampang seismik yang terbebas dari efek water-bottom 

multiple. 

5. Penelitian ini menggunakan migrasi jenis Kirchhoff time migration. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dibuat agar dapat membantu dan menjadi referensi dalam 

penelitian lainnya dalam minat yang sama, terutama mengenai metode F-K 
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filter pada processing data seismik 2D marine, yang diharapkan mampu 

mengatenuasi efek water-bottom multiple. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Pada karya tulis ini terbagi menjadi enam bab dan terdapat pembahasan dari 

masing-masing bab, yang terdiri dari : 

 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan 

penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

 

2. Bab II Teori Dasar 

Bab ini membahas mengenai teori dasar yang melandasi setiap 

kegiatan yang dilakukan dalam penelitian. Teori yang mendukung 

penelitian ini seperti teori prinsip dasar gelombang seismik, metode 

seismik refleksi, prinsip pemantulan dan pembiasan gelombang, 

akuisisi seismik laut, multiple, pengolahan data seismik, dan F-K 

filter. 

 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas mengenai data yang digunakan dan diagram alir 

serta langkah-langkah pengolahannya untuk mendapatkan hasil yang 

diharapkan. 

 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini membahas mengenai hasil yang didapatkan dari hasil 

pembahasan dan analisis terhadap hasil tersebut. Hasil yang didapat 

dilakukan analisis secara ilmiah sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan. 
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5. Bab V Simpulan dan Saran 

Bab ini memberikan simpulan yang dapat diambil dari hasil 

penelitian. Selain itu juga saran-saran konstruktif juga diajukan untuk 

penelitian lebih lanjut. 

 


