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ABSTRAK 

 

Eksplorasi merupakan tahapan terpenting dalam menjamin keberlangsungan 

produksi minyak dan gas bumi guna memenuhi kebutuhan energi dunia. Salah satu 

tahapan eksplorasi yaitu pemetaan reservoir. Penelitian ini menggunakan analisis 

terintegrasi antara atribut porositas dan atribut gamma ray untuk mendeteksi 

reservoir berpori di interval target. Pertama-tama, pemetaan reservoir pada 

Lapangan Penobscot dilakukan dengan menggunakan metode inversi impedansi 

akustik sehingga diperoleh nilai impedansi akustik untuk batupasir antara 8000 - 

9000 (m/s)(g/cc). Selanjutnya, analisis multiatribut seismik dilakukan untuk 

mengidentifikasi area pada reservoir ini yang memiliki nilai gamma ray dalam 

rentang 0-55 API dan porositas antara 6,5 -17,0 %. Area yang dibatasi oleh nilai 

gamma ray dan porositas tersebut bersama dengan struktur kedalaman (closure) 

mengkonfirmasi temuan hidrokarbon di sumur L-30 tetapi tidak ditemukan di 

sumur B-41. Sumur L-30 berada di tepi Selatan area prospek sehingga 

pengembangan lapangan disarankan bergeser sekitar 2 km ke Utara dari sumur L-

30.   

 

Kata kunci: pemetaan reservoir prospek, multiatribut, inversi impedansi akustik, 

Penobscot 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Minyak dan gas bumi merupakan 

salah satu sumber energi yang 

dibutuhkan dalam kehidupan 

manusia. Kebutuhan akan minyak 

dan gas bumi semakin meningkat 

seiring dengan adanya pertumbuhan 

penduduk sehingga diperlukan 

produksi yang lebih besar. Mulai dari 

pencarian sumber minyak dan gas 

baru hingga pengembangan lapangan 

yang sudah ada dilakukan agar dapat 

meningkatkan produksi minyak dan 

gas bumi. Salah satu tahap yang 

penting dalam industri minyak dan 

gas bumi yaitu penentuan reservoir 

yang dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan geologi dan geofisika. 

Geologi berperan dalam interpretasi 

secara umum yang meliputi studi 

geologi regional, stratigrafi, analisis 

cekungan, kehadiran batuan induk, 

reservoir, dan jalur migrasi. Geofisika 
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berperan memberikan gambaran fisik 

untuk mendapatkan sebaran reservoir 

yang baik.  

 

Interpretasi seismik refleksi 

dilakukan untuk melakukan 

karakteristik reservoir dari petroleum 

system. Salah satu metode interpretasi 

seismik refleksi yang dapat 

digunakan yaitu metode inversi 

impedansi akustik dan multiatribut. 

Inversi impedansi akustik digunakan 

dalam penelitian ini sebab dapat 

memberikan model geologi bawah 

permukaan dengan sangat baik. 

Kemudian hasil dari inversi 

impedansi akustik juga dapat 

digunakan sebagai salah satu input 

dalam penggunaan seismik 

multiatribut. Seismik multiatribut 

digunakan untuk melihat properti 

fisik serta zona-zona prospek yang 

tidak terlihat pada data seismik biasa. 

Kemudian hasil dari kedua metode 

tersebut dibandingkan dan dianalisis 

guna melihat sifat fisis reservoir 

batupasir pada Lapangan Penobscot, 

Kanada.    

 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data seismik 

offshore post stack migration yang 

berada pada Lapangan Penobscot, 

Kanada. Lingkungan pengendapan 

pada penelitian ini merupakan 

fluviodeltaic dimana lithofacies yang 

ada berupa sand, fine sand dan shale.  

Kedua litologi yang mendominasi 

lingkungan pengendapan ini 

bercampur dikarenakan adanya 

pengendapan dan perubahan arus 

yang tidak stabil. Metode inversi 

impedansi akustik dan multiatribut 

diharapkan dapat mampu 

memperlihatkan persebaran zona 

reservoir dan menemukan zona 

prospek hidrokarbon di Lapangan 

Penobscot, Kanada.  

II. TUJUAN PENELITIAN 

 

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk 

melihat dan memetakan persebaran 

zona reservoir batupasir minyak dan 

gas bumi dengan menggunakan 

metode inversi impedansi akustik dan 

seismik multiatribut.  

III. BATASAN MASALAH 

1. Penelitian ini dilakukan hanya 

pada zona target berupa reservoir 

batupasir Formasi Missisauga di 

Lapangan Penobscot, Kanada.  

2. Data seismik yang digunakan 

adalah data seismik 3D Post Stack 

Time Migration. 

3. Data sumur yang digunakan 

adalah data sumur PENOBSCOT 

L-30 dengan ketersediaan 

informasi sumur, marker, 

checkshot, dan berbagai data log. 

4. Penggunaan metode inversi 

impedansi akustik dan seismik 

multiatribut digunakan untuk 

memetakan persebaran batupasir 

pada zona reservoir.  

 

 

IV. TEORI DASAR 

 

Konsep Dasar Seismik Refleksi 

Sumber gelombang pada permukaan 

bumi akan menjalar dalam bentuk 

energi akustik dan merambat ke 

segala arah sebagai fungsi waktu dan 

dapat menggambarkan kondisi bawah 

permukaan. Jika gelombang 

mengenai bidang batas antar dua 

medium yang memiliki perbedaan 

kontras impedansi akustik, maka 

sebagian energi akan dipantulkan dan 

sebagian lagi akan ditransmisikan[10]. 



 

Gambar 4.1 Penjalaran Gelombang 

pada Interface Solid-Solid [11] 

 

Impedansi Akustik 

Impedansi akustik merupakan sifat 

fisis batuan yang dipengaruhi oleh 

litologi, porositas, kandungan fluida 

dalam batuan, kedalaman, dan lain 

sebagainya sehingga impedansi 

akustik digunakan sebagai indikator 

litologi batuan, jenis fluida dalam 

pori, jenis hidrokarbon, dan pemetaan 

zona reservoir. Impedansi akustik 

dirumuskan sebagai:  

 
𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑠𝑖 𝐴𝑘𝑢𝑠𝑡𝑖𝑘 =  𝜌 𝑥 𝑣 

 

dengan ρ adalah densitas dan v adalah 

kecepatan gelombang seismik.  
 
 

Seismik Inversi 

Metode inversi seismik merupakan 

metode yang digunakan untuk 

membuat model bawah permukaan 

dengan menggunakan data seismik 

sebagai input dan data sumur sebagai 

control[13]. Berbeda dengan forward 

modelling yang akan menghasilkan 

seismogram sintetik dengan 

konvolusi reflektivitas bumi dengan 

wavelet, inversi seismik melakukan 

dekonvolusi terhadap tras seismik 

seperti yang terlihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Konsep Dasar Inversi 

Seismik[13]. 

 

Metode inversi seismik dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu pre-stack 

seismic inversion dan post-stack 

seismic inversion seperti yang terlihat 

pada Gambar 4.3.  

 

 
Gambar 4.3 Macam-macam Metode 

Inversi Seismik[8]. 

 

Seismik Multiatribut 

Seismik atribut merupakan informasi 

yang diperoleh dari data seismik yang 

digunakan untuk memperjelas 

anomali yang tidak terlihat secara 

langsung pada data seismik 

konvensional. Analisis seismik 

multiatribut yaitu metode seismik 

yang memanfaatkan lebih dari satu 

atribut untuk memperoleh properti 

fisik dari batuan di bawah permukaan 

bumi. Analisis ini digunakan untuk 

mencari hubungan antara data log dan 

seismik pada lokasi sumur kemudian 

menggunakan hubungan tersebut 

untuk memprediksi atau 

mengestimasi properti log target dari 



semua lokasi pada volume seismik. 

Pada umumnya, banyak jenis properti 

log yang dapat dijadikan sebagai log 

target. Log target tersebut harus ada 

dalam sumur yang di input kan. 

 

Proses regresi linier multiatribut 

digunakan untuk memprediksi log 

target dari data seismik yang dimiliki. 

Prosedur step wise regression 

dilakukan dalam proses regresi linier 

multiatribut[3]. Proses tersebut 

diilustrasikan sebagai berikut:  
1. Temukan atribut terbaik pertama 

dengan pencarian menyeluruh. 

Atribut terbaik ini merupakan 

atribut dengan prediction error 

terendah atau disebut atribut 1.  

2. Temukan pasangan atribut terbaik 

kedua dengan asumsi bahwa 

anggota pertamanya yaitu atribut 

1. Pasangan yang paling baik yaitu 

pasangan dengan prediction error 

terendah. Maka pasangan atribut 

ini disebut atribut 2.  

3. Kemudian temukan pasangan 

atribut terbaik ketiga dengan 

asumsi dua anggota pertama 

adalah atribut 1 dan atribut 2. 

Pasangan ketiga terbaik adalah 

pasangan yang memiliki 

prediction error terendah. Maka 

pasangan atribut ini disebut atribut 

3.  

4. Lanjutkan proses ini sebanyak 

yang diinginkan. 

 

Log target dimodelkan dengan 

persamaan linier:  

 
𝐴𝑡 =  𝑊0 +  𝑊1𝐴1 + 𝑊2𝐴2 + ⋯ + 𝑊𝑖𝐴𝑖     

  

Pembobotan pada persamaan tersebut 

dihasilkan dengan meminimalisir 

mean-squared prediction error.   

 

      𝐸𝑟2 =  
1

𝑁
∑ (𝐴𝑡 − 𝑊0 − 𝑊1𝐴1𝑖 +𝑁

𝑖=1

                      𝑊2𝐴2𝑖 + ⋯ +  𝑊𝑛𝐴𝑛𝑖)
2       

III. LOKASI DAN TINJAUAN 

GEOLOGI 

 

Geologi Regional  

Lapangan Penobscot terletak pada 

sebelah Tenggara Provinsi Nova 

Scotia, sebelah Utara Pulau Sable, 

Kanada. Daerah prospek lapangan ini 

berada di subbasin Sable pada 

Missisauga Ridge. Cekungan Scotia 

terbentuk pada daerah passive 

continental margin dan terdiri dari 

serangkaian tinggian (platform) dan 

rendahan (depocenter). 

 

 

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian Lapangan 

Penobscot, Kanada (Sumber: Google Map, 

2020) 

 

Batas tinggian dan rendahan pada 

cekungan Scotia (Gambar 3.2) 

merupakan zona rekahan dari wilayah 

samudra kearah kerak benua. 

Terdapat dua patahan besar di sebelah 

Barat Daya dan Timur laut dengan 

arah patahan Barat Laut ke Tenggara 
[6]. 

 

Gambar 3.2 Cekungan Scotia [6]. 

 



Pembentukan cekungan Scotia terdiri 

dari periode syn-rift, awal post-rift, 

dan akhir post-rift. Periode syn-rift 

mengakibatkan terbentuknya 

cekungan dengan sedimen fluvial dan 

lakustrin serta batuan vulkanik. Pada 

akhir triassic terjadi pergerakan 

tektonik sehingga menyebabkan air 

laut masuk ke dalam cekungan dan 

pada awal jurasic, bagian tengah rift 

basin mengalami patahan kompleks 

sehingga menyebabkan terbentuknya 

patahan besar, graben kompleks, dan 

basement yang tinggi di sepanjang 

cekungan Scotia. Pada periode awal 

post-rift, terjadi transgesi air laut yang 

menutupi cekungan dan karbonat 

tumbuh dengan pesat hingga pada 

cretaceous awal karbonat tersebut 

mati karena tertutupi oleh shale. Pada 

periode akhir post-rift di awal 

cretaceous terjadi pengangkatan 

cekungan di bagian barat sehingga 

sedimen klastik masuk ke dalam 

cekungan. Dominasi dari 

pengendapan akhir post-rift ditandai 

dengan adanya pasir tebal tipe delta, 

strandplain, carbonate shoals, dan 

suksesi shallow marine shelf. Pada 

akhir cretaceous terjadi kenaikan air 

laut dan penurunan cekungan yang 

mengakibatkan adanya endapan 

marls laut dan mudstones [6]. 

 

Stratigrafi 

Penelitian ini berfokus pada formasi 

Missisauga pada masa cretacious 

awal dengan 3 anggota sand (berasal 

dari marker geologi) yaitu sand 2, 

sand 4, dan sand 7. Formasi 

Missisauga menyebar luas pada basin 

Scotia dan memiliki variasi facies dan 

ketebalan. Pada platform LaHave, 

platform urin, dan Cando Ridge 

ketebalannya mencapai 1000 m dan 

tersusun atas sandstone sekitar 60 

hingga 80 persen dengan beberapa 

facies limestone lokal di bagian Barat 

Daya. Pada subbasin Sable, ketebalan 

formasi ini sekitar 3 km dengan 30 

hingga 50 persen tersusun atas 

sandstone dan siltstone.  

 

 

Gambar 3.3 Stratigrafi Regional 

Cekungan Scotia[6]. 

 

Lingkungan pengendapan diperoleh 

dari karakter data sumur, deskripsi 

sampel, dan apparent degree of 

continuity termasuk ke dalam paparan 

dangkal, pantai, distributary channel 

mouth bar dan barier island sehingga 

lingkungan pengendapannya 

merupakan bagian tepi delta yang 

berasosiasi dengan sistem delta Sable.  

 

Petroleum System  

Source rock diperkirakan berada pada 

daerah Verril Canyon dan Misaine 

Member yang diduga dekat dengan 

bagian atas oil window. Kemudian 

hidrokarbon bermigrasi ke arah utara 

dan selatan melalui struktur 

Penobscot karena adanya Missisauga 

Ridge. Reservoir diduga berada pada 

formasi Missisauga Tengah dan 

bagian Baccaro pada formasi 

Abenaki. Formasi Missisauga Tengah 

terdiri dari lapisan pasir yang tebal 



dibagian tengah dan menipis 

kepinggir dengan porositas rata-rata 

sekitar 20% dan permeabilitas rata-

rata 120mD. 

 

V. DATA DAN PENGOLAHAN 

 

Diagram Alir Penelitian 

 

 
Gambar 5.1 Diagram Alir Penelitian 

 

Data Seismik 

Data seismik yang digunakan pada 

penelitian ini terletak pada Lapangan 

Penobscot yang merupakan data 

seismik 3D post stack time migration 

(PSTM). Data ini memili inline 

sebanyak 481 (1000-1481) dan xline 

sebanyak 600 (1000-1600) dengan 

sampling rate sebesar 4 ms. 

 

 
Gambar 5.2  Base Map Lokasi 

Penelitian  

Data Sumur 

Data sumur yang digunakan pada 

penelitian ini hanya satu sumur yaitu 

Penobscot L-30. Data log yang 

tersedia pada sumur Penobscot L-30 

antara lain log Gamma Ray, 

Spontaneous Potensial, Bulk Density, 

Neutron Porosity, Sonic, Resistivity, 

dan Caliper.  

 

Ekstraksi Wavelet dan Well  Seismic 

Tie 

Wavelet diperoleh dengan cara 

melakukan ekstraksi wavelet dengan 

beberapa cara, diantaranya:  

1. Statistic wavelet, yaitu wavelet 

diperoleh dari data seismik di 

sekitar zona target. 

2. Bandpass wavelet, yaitu dengan 

melakukan pengaturan frekuensi 

low pass 10 Hz, low cut 5 Hz, high 

pass 40 Hz, high cut 45 Hz. 

3. Ricker wavelet, yaitu dengan cara 

mengekstraksi wavelet 

berdasarkan dominan frekuensi 

pada data seismik. Pada lapangan 

ini digunakan frekuensi sebesar 24 

Hz. 
 

Tabel 5.1  Hasil Ekstraksi Wavelet  

Wavelet Well  L-30 

Statistical 0.721 

Bandpass 0.524 

Ricker 0.574 

 

Well seismic tie adalah proses 

pengikatan data sumur dengan data 

seismik. Proses ini dilakukan untuk 

menyamakan data sumur dengan data 

seismik, karena data sumur memiliki 

domain kedalaman sedangkan data 

seismik memiliki domain waktu.  

Proses Well to Seismik Tie dilakukan 

hingga data seismik dan seismogram 

sintetik memiliki korelasi yang bagus. 



Dalam penelitian ini, wavelet 

stactitical digunakan karena 

memperoleh korelasi paling besar 

yaitu sebesar 0.721. 

 

Picking Fault 

Picking fault dilakukan untuk melihat 

struktur dari daerah penelitian. 

Kemenerusan dan arah fault dapat 

membantu dalam analisis dan 

interpretasi selanjutnya. 

 

 
Gambar 5.3 Picking Fault  

 

Picking Horizon 

Interpretasi horizon digunakan untuk 

melihat kemenerusan dari batas 

perlapisan dari zona target yang 

ditandai dengan amplitudo refleksi 

pada data seismik. Proses ini 

dilakukan dari dengan menarik garis 

kemenerusan ke seluruh penampang 

seismik mulai dari marker yang ada 

pada sumur.  

 
Gambar 5.4 Picking Horizon 

 
Time Structure Map dan Depth 

Structure Map 

Pembuatan time structure map 

dilakukan untuk melihat struktur 

tinggian dan rendahan dalam domain 

waktu, sedangkan depth structure 

map digunakan untuk melihat struktur 

dalam domain kedalaman. Proses 

untuk mengubah time structure map 

menjadi depth structure map 

dilakukan dengan menggunakaan 

persamaan dix. Persamaan dix 

dituliskan dengan rumus:  

𝑣𝑟𝑚𝑠 =  √
∑ 𝑣𝑖

2𝑡𝑖

∑ 𝑡𝑖
 

 

 
Gambar 5.5  (a) Time Structure Map 

Horizon Sand 2 (b) Depth Structure 

Map Horizon Sand 2 

 
Model Awal 

Model awal diperoleh dari data sumur 

dan seismik sebagai input yang 

kemudian dengan menggunakan 

frekuensi rendah dari sumur 

digunakan dan diinterpolasi 

mengikuti horizon. Model awal 

diperoleh dengan menggunakan 

frekuensi rendah 10-15 Hz. 

a 

b 



 
Gambar 5.6 Model Awal dengan 

Frekuensi 10/15 Hz  

 

Analisis Parameter Inversi AI 

Hal ini ditujukan sebagai simulasi 

inversi, agar hasil inversi yang 

dilakukan memiliki hasil yang baik 

dengan memasukan nilai parameter 

yang sesuai. Pada analisis inversi ini 

yang ingin dilihat adalah nilai error 
dari P-impedance log dan P-

impedance hasil inversi. Dalam 

penelitian ini, korelasi yang diperoleh 

sebesar 0.941146 dengan error 

sebesar 701.552. Berikut merupakan 

hasil analisis parameter inversi 

terbaik yang akan digunakan untuk 

setiap metode inversi : 

 

 
Gambar 5.7 Analisis Model Awal Low 

Frequency dengan Inversi Model Based 

 

 

Estimasi Gamma Ray dan Porositas 

dengan Seismik Multiatribut 

Persebaran reservoir sandstone dapat 

dilakukan dengan menggunakan 

multiatribut seismik yaitu dengan 

menggunakan log target yang 

diperoleh melalui data seismik 

dengan beberapa atribut internal dan 

inversi impedansi akustik sebagai 

atribut eksternal.  

Parameter untuk menentukan atribut 

seismik yang akan digunakan yaitu 

nilai error prediction, nilai error 

validation tidak akan digunakan 

dalam penelitian ini sebab pada 

penelitian ini hanya menggunakan 

satu sumur L-30. Pada hasil error 

training akan digunakan untuk 

menentukan berapa banyak atribut 

yang akan digunakan dalam 

penelitian ini.  

 

 
Gambar 5.8 Plotting antara Nilai 

Average Error dengan Jumlah Atribut 

 

Dilihat dari Gambar 5.8 maka jumlah 

atribut yang digunakan yaitu 

sebanyak 14 atribut. Kemudian 

crossplot dilakukan terhadap hasil 

dari log target dengan log sebenarnya 

untuk melihat hasil korelasi yang 

diperoleh.  

 

 
Gambar 5.9 Korelasi antara Nilai Log 

Target dengan Log Sebenarnya 

 

 

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Zona Target 

Penentuan zona target dilakukan 

untuk mencari reservoir batupasir 



dengan adanya kandungan 

hidrokarbon didalamnya. 

Berdasarkan stratigrafi cekungan 

scotia, kemungkinan reservoir berada 

pada formasi Missisauga, dimana 

pada formasi ini didominasi oleh 

sandstone dan shale. Source rock 

pada lapangan Penobscot yang 

diperkirakan berada pada daerah 

Verril Canyon dan Misaine Member 

yang kemudian hidrokarbonnya 

bermigrasi melalui struktur sesar 

menuju reservoir formasi Missisauga. 

Formasi Missisauga diduga memiliki 

batupasir yang cukup tebal sehingga 

daerah ini dijadikan zona target pada 

penelitian ini.  

 

 
Gambar 6.1 Zona Target Penelitian 

 

Hal tersebut juga didukung melalui 

hasil dari analisis log seperti yang ada 

pada Gambar 6.1. Pada log gamma 

ray, nilai gamma ray rendah 

merupakan indikator litologi 

batupasir, batupasir pada zona 

penelitian terlihat cukup tebal. 

Kemudian Adanya crossplot antara 

log neutron porosity dengan log 

density menandakan adanya fluida. 
 

Analisis Sensitivitas 

Analisis ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat sensitivitas dari 

data sumur untuk memisahkan zona 

reservoir. Jenis log yang digunakan 

yaitu log gamma ray, log porositas, 

dan log p-impedance. Ketiga log 

tersebut digunakan untuk 

memisahkan zona reservoir.  

 

 
Gambar 6.2 Crossplot Log Gamma Ray 

dengan Log P-Impedance 

 

Gambar 6.2 menunjukkan korelasi 

antara impedansi akustik dengan 

gamma ray. Dimana gamma ray 

ditujukan untuk memisahkan litologi 

sandstone dan shale. Pada zona dalam 

kotak berwarna merah menunjukkan 

nilai p-impedance rendah (6800 – 

10000 (m/s)(g/cc)) dan nilai gamma 

ray rendah (<55 API) menunjukkan 

bahwa litologi sandstone. Zona pada 

kotak berwarna biru memiliki nilai p-

impedance tinggi (8400 – 12400 

(m/s)(g/cc)) nilai gamma ray tinggi 

(56-105 API) menunjukkan litologi 

shale. Namun pada impedansi akustik 

bernilai (8000 – 11600 (m/s)(g/cc)) 

baik sandstone maupun shale tidak 

dapat dibedakan berdasarkan 

perbedaan nilai impedansi akustik. 

Maka crossplot antara impedansi 

akustik dengan gamma ray tidak 

dapat membedakan litologi secara 

signifikan, sebab impedansi akustik 

tidak dapat memisahkan litologi 

sandstone dan shale.  

 

 
Gambar 6.3 Crossplot Log Gamma Ray 

dengan Log Porositas 

 

Pada Gambar 6.3, korelasi antara 

porositas dengan gamma ray 



dilakukan untuk memisahkan litologi 

pada zona reservoir. Zona pada kotak 

berwarna merah dengan gamma ray 

rendah (20-55 API) dan porositas 

sebesar 0.065-0.170 % dikategorikan 

sebagai sandstone karena memiliki 

porositas besar dengan gamma ray 

yang kecil. Sedangkan zona pada 

kotak berwarna biru dengan nilai 

gamma ray tinggi (60-105 API) 

dengan porositas 0-0.09% merupakan 

litologi shale karena memiliki 

porositas kecil dengan nilai gamma 

ray besar. Oleh sebab itu, ada 

hubungan antara gamma ray dan 

porositas yang dapat digunakan untuk 

memisahkan litologi dalam reservoir. 
 

 
Gambar 6.4 Crossplot Log P-

Impedance dengan Log Porositas 

 

Berdasarkan Gambar 6.4, pemisahan 

litologi pada zona reservoir dilakukan 

dengan menggunakan log p-

impedance dan log porositas. Hasil 

crossplot menunjukkan zona pada 

lingkaran berwarna merah memiliki 

porositas tinggi (0.080-0.170 %) dan 

impedansi akustik yang rendah (6800 

– 9800 (m/s)(g/cc)) dikategorikan 

sebagai sandstone. Sedangkan pada 

zona dengan lingkaran berwarna biru 

memiliki porositas kecil (0-0.070 %) 

dengan nilai impedansi akustik tinggi 

(8700-11000 (m/s)(g/cc)) 

dikategorikan sebagai shale.  

 

Hasil dari analisis crossplot tersebut 

membagi zona reservoir kedalam dua 

litologi, yaitu sandstone dan shale. 

Sandstone memiliki nilai gamma ray 

rendah (<55 API), porositas tinggi 

(0.065-0.170%), serta impedansi 

akustik rendah (6800 – 10000 

(m/s)(g/cc)). Sedangkan shale 

memiliki nilai gamma ray tinggi (60-

105 API), porositas kecil (0-0.09 %), 

dan impedansi akustik tinggi (8700-

11000 (m/s)(g/cc)). 

 

Inversi Impedansi Akustik 

Inversi impedansi akustik dilakukan 

dengan metode model based setelah 

didapatkan model inisial yang 

terbaik. Hasil dari proses inversi yaitu 

penampang impedansi akustik. 

Gambar 6.5 menampilkan 

penampang impedansi akustik dari 

penampang seismik dan sumur. 

Warna ungu menunjukkan nilai 

impedansi tinggi (~14800 

(m/s)(g/cc)), dan warna hijau 

menunjukkan impedansi yang rendah 

(~4400 (m/s)(g/cc)). Pada reservoir 

ini yang menjadi target yaitu 

sandstone dengan rentang impedansi 

akustik bernilai 8000-9000 

(m/s)(g/cc). 

 

 
Gambar 6.5 Penampang Impedansi 

Akustik Hasil Inversi Model Based 
 

 
Gambar 6.6 Peta Impedansi Akustik 

Horizon Sand 2 



  
Gambar 6.7 Peta Impedansi Akustik 

Horizon Sand 4 

 
Gambar 6.8 Peta Impedansi Akustik 

Horizon Sand 7 

 

Untuk melihat persebaran nilai 

impedansi akustik masing-masing 

horizon maka dibuat peta impedansi 

akustik untuk setiap horizon. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah 

dalam analisis karakterisasi reservoir. 

Pada Gambar 6.6, Gambar 6.7, dan 

Gambar 6.8 dapat dilihat bahwa 

seluruh sumur berada pada daerah 

yang memililiki nilai impedansi 

akustik yang rendah. Nilai impedansi 

akustik yang rendah ditunjukkan 

dengan biru muda hingga hijau muda. 

Nilai impedansi akustik yang rendah 

ini juga terletak pada daerah tinggian 

jika dilihat pada konturnya.   

 

Analisis Seismik Multiatribut 

1. Multiatribut untuk Log Target 

Gamma Ray 

Penggunaan multiatribut seismik 

ditujukan untuk memprediksi log 

target yang diperoleh dari data 

seismik dan kemudian digunakan 

untuk memperoleh sebaran hasil log 

target tersebut ke seluruh volume 

seismik. Hasil dari penggunaan 

metode multiatribut seismik 

menunjukkan adanya korelasi yang 

baik antara gamma ray sumur dengan 

gamma ray prediksi. Berikut adalah 

perbandingan antara gamma ray 

sumur dengan gamma ray prediksi: 

  

Gambar 6.9 Perbandingan antara Log 

Gamma Ray Sumur dengan Log Gamma 

Ray Prediksi. 

 

Gambar 6.9 memperlihatkan gamma 

ray sumur yang berwarna hitam 

dengan gamma ray prediksi yang 

berwarna merah. Pada analisis 

window yang digunakan, gamma ray 

prediksi sudah sangat mirip dengan 

gamma ray sumur. Proses multiaribut 

ini menggunakan 14 atribut seperti 

yang ada pada Gambar 6.10. 

 

 

Gambar 6.10 Daftar Atribut yang 

digunakan untuk Log Target Gamma 

Ray 

 

 
Gambar 6.11 Analisis Penurunan Error 

untuk Log Target Gamma Ray 

 



Gambar 6.11 menjelaskan adanya 

penurunan error setiap penambahan 

jumlah atribut. Proses ini disebut 

dengan step wise regression 

multiatribut. Proses ini menggunakan 

14 atribut.  

 
Gambar 6.12 Sebaran Gamma Ray 

dengan Menggunakan Atribut Eksternal 

 

Jika dilihat pada Gambar 6.12 antara 

gamma ray sumur dengan gamma ray 

prediksi pada penampang seismik, 

maka ada terlihat adanya kecocokan 

antara gamma ray sumur dengan 

gamma ray prediksi. Hal tersebut 

didukung oleh korelasi yang 

diperoleh yaitu sebesar 0.989412 

dengan error sebesar 2.85422%. 

Korelasi antara gamma ray sumur 

dengan gamma ray prediksi dengan 

menggunakan inversi impedansi 

akustik dapat dilihat pada Gambar 

6.13. 

 

 
Gambar 6.13 Korelasi Gamma Ray 

Sumur dengan Gamma Ray Prediksi 

dengan Menggunakan Inversi Impedans 

Akustik sebagai Atribut Eksternal 

 

Setelah memperoleh sebaran gamma 

ray pada data seismik, kemudian 

timeslice dilakukan untuk melihat 

lebih jelas persebaran dari gamma ray 

pada tiap horizon untuk memperoleh 

peta sebaran gamma ray. Hal itu 

dilakukan untuk mempermudah 

interpretasi. Berikut adalah peta 

sebaran gamma ray dari beberapa 

horizon: 

 

 
Gambar 5.14 Peta Sebaran Gamma Ray 

pada Horizon (a) Sand 2, 

(b) Sand4, (c) Sand 7. 

 

Dari peta sebaran gamma ray diatas 

dapat dilihat persebaran litologi shale 

dan sandstone dengan jelas. Dimana 

daerah berwarna hijau menandakan 

litologi shale sedangkan warna 

kuning merupakan sandstone. Pada 

daerah tinggian, litologi pada ketiga 

horizon menunjukkan adanya 

sandstone. Hal ini dapat 

mengindikasikan bahwa di daerah 

tersebut dapat menjadi zona reservoir.  

 

2. Multiatribut untuk Log Target 

Porositas 

Hasil dari penggunaan metode 

multiatribut seismik menunjukkan 

adanya korelasi yang baik antara 



porositas sumur dengan porositas 

prediksi seperti yang terlihat pada 
Gambar 6.15.  

 

 
Gambar 6.15 Perbandingan antara Log 

Porositas Sumur dengan Log Porositas 

Prediksi. 

 

Gambar 6.15 memperlihatkan 

porositas sumur yang berwarna hitam 

dan porositas prediksi yang berwarna 

merah. Pada analisis window yang 

digunakan, porositas prediksi terlihat 

mirip dengan porositas sumur. Proses 

multiaribut ini menggunakan 12 

atribut seperti yang ada pada Gambar 

6.16  

 

 
Gambar 5.16 Daftar Atribut yang 

digunakan untuk Log Target Porositas 

 

 
Gambar 6.17 Analisis Penurunan Error 

untuk Log Target Porositas 

 

Gambar 6.17 menjelaskan adanya 

penurunan error setiap penambahan 

jumlah atribut. Proses ini 

menggunakan teknik step-wise 

regression untuk memperoleh 

kemiripan paling tinggi dengan nilai 

error terkecil. 

 

 
Gambar 6.18 Sebaran Porositas dengan 

Menggunakan Inversi Impedansi 

Akustik Sebagai Atribut Eksternal 

 

Pada Gambar 6.18 penampang 

sebaran porositas dengan 

memasukkan inversi impedansi 

akustik sebagai atribut eksternal 

menunjukkan korelasi yang baik 

antara porositas sumur dengan 

porositas prediksi. Dimana 

persebaran batuan yang memiliki 

porositas tinggi dapat terlihat jelas. 

Penambahan inversi impedansi 

akustik kedalam proses multiatribut 

untuk log target porositas 

menghasilkan korelasi yang cukup 

baik. Hal itu dikarenakan impedansi 

akustik memiliki hubungan dengan 

porositas, jika dilihat dari hasil 

crossplot pada Gambar 6.4 impedansi 

akustik yang kecil akan selaras 

dengan porositas yang besar, 

sedangkan impedansi akustik yang 

besar akan memiliki porositas yang 

kecil.  Korelasi antara porositas 

sumur dengan porositas prediksi 

dapat dilihat pada Gambar 6.19 

dengan nilai korelasi yang dihasilkan 

sebesar 0.964077 dengan error 

0.00824002%.  

 

 

Gambar 6.19 Korelasi Porositas Sumur 



dengan Porositas Prediksi dengan 

Menggunakan Inversi Impedansi 

Akustik sebagai Atribut Eksternal 

Berikut adalah peta sebaran porositas 

dari beberapa horizon: 

 
Gambar 6.20 Peta Sebaran Porositas 

pada Horizon (a)Sand2,(b)Sand4, 
(c)Sand7. 

 

Jika melihat Gambar 6.20, porositas 

tinggi ditunjukkan dengan warna 

ungu dan porositas rendah 

ditunjukkan dengan warna hijau. 

Nilai porositas yang tinggi 

menunjukkan bahwa daerah tersebut 

merupakan daerah reservoir dengan 

litologi sandstone. Pada horizon sand 

2, rata rata sebaran porositasnya lebih 

tinggi dibandingkan dengan horizon 

lainnya. Prediksi reservoir 

ditunjukkan pada daerah yang 

dilingkari warna merah, karena pada 

ketiga horizon porositas di daerah 

tersebut cendrung lebih besar 

dibandingkan dengan yang lainnya. 

Jika dilihat pada peta sebaran 

porositas untuk ketiga horizon, maka 

sebaran porositasnya cendrung 

berada pada bagian tinggian. Hal 

tersebut dapat dilihat pada konturnya.  

Porositas sandstone bernilai tinggi 

karena memiliki densitas yang 

rendah. Sebab sandstone cenderung 

memiliki pori-pori  batuan yang lebih 

banyak jika dibandingkan dengan 

shale. Semakin porous  batuan 

tersebut maka nilai densitasnya akan 

semakin rendah dan porositasnya 

akan semakin tinggi.  

 

Analisis Sumur Usulan 

Persebaran potensial reservoir 

sandstone pada Lapangan Penobscot 

dilihat dengan menggunakan 

berbagai atribut, status sumur, dan 

depth structure map. 

 

 

 
 



 
Gambar 6.21 (a)Sebaran Porositas, 

(b)Sebaran Gamma Ray, (c)Sebaran 

Impedansi Akustik. 

 

Closure hidrokarbon diperkirakan 

berada daerah di dalam zona 

berwarna kuning. Hal tersebut 

dikarenakan daerah tersebut 

merupakan tinggian yang dapat 

dilihat pada hasil depth structure 

map. Zona prospek reservoir dapat 

dilihat pada Gambar 6.21, hal ini 

terbukti bahwa reservoir pada daerah 

ini memiliki nilai impedansi akustik 

yang cukup kecil sehingga diduga 

memiliki litologi batupasir, kemudian 

hal tersebut dibuktikan dengan 

sebaran gamma ray nya yang 

menunjukkan litologi batupasir, 

dengan persebaran porositas yang 

cukup besar dan memiliki reservoir 

yang cukup tebal. Daerah prospek 

tersebut dapat dilihat pada daerah 

didalam garis berwarna ungu. 

Kemudian dengan mengurangi 

daerah closure  dengan daerah 

potensial reservoir maka dapat 

dihasilkan daerah deliniasi sumur 

baru yang terdapat dalam garis 

berwarna merah putus-putus. 

Sehingga usulan lokasi sumur baru 

ditunjukkan pada daerah di dalam 

daerah berwarna merah putus-putus 

dengan arah barat laut – tenggara 

karena reservoir sandstone di dalam 

daerah berwarna merah tersebut 

karena diduga memiliki porositas 

yang cukup besar dengan nilai 

impedansi akustik yang cukup 

rendah, sehingga dapat diyakini 

bahwa reservoir ini merupakan 

reservoir sandstone dengan porositas 

yang besar.  

 

 

VII. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

1. Hasil crossplot data sumur 

menunjukkan nilai impedansi 

akustik pada zona reservoir 

sebesar 8000 (m/s)(g/cc) – 9000 

(m/s)(g/cc). 

2. Nilai gamma ray yang rendah akan 

berasosiasi dengan porositas yang 

tinggi dikategorikan sebagai 

sandstone sedangkan gamma ray 

tinggi dengan porositas kecil 

dikategorikan sebagai shale.  

3. Properti reservoir barupasir dari 

hasil multiatribut seismik 

diketahui memiliki nilai gamma 

ray sebesar 0-55 API dan porositas 

0.065-0.170%. 

4. Lokasi usulan sumur baru terletak 

di arah barat laut-tenggara di 

dalam daerah berwarna merah 

karena daerah tersebut diyakini 

merupakan zona prospek pada 

reservoir batupasir dengan 

porositas yang cukup baik 

sehingga dapat dilakukan 

pengeboran sumur baru di daerah 

tersebut.  

 

Saran 

1. Sebaiknya diperlukan 

penambahan lebih banyak sumur 

pada daerah penelitian ini guna 

meningkatkan keakuratan dan 

validasi data sehingga dapat 

menghasilkan korelasi yang lebih 

baik dalam proses penyebaran 

properti reservoir.  

2. Sebaiknya pada penelitian 

selanjutnya agar dapat melakukan 

perhitungan dan memodelkan 



bentuk volumetrik dari reservoir 

guna memperoleh hasil yang lebih 

maksimal.  
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