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BAB II 

TEORI DASAR 

 

 

2.1 Gelombang Seismik 

Gelombang seismik adalah gelombang elastik akibat osilasi partikel-partikel 

medium akibat interaksi antara gaya gangguan melawan gaya elastik. Dari interaksi 

tersebut muncul gelombang badan dan gelombang permukaan [4].  

2.1.1 Jenis Gelombang Seismik 

Secara umum gelombang seismik dikategorikan menjadi dua yaitu gelombang 

badan dan gelombang permukaan. 

a. Gelombang Badan 

Gelombang badan merupakan gelombang yang merambat di dalam permukaan 

bumi. Gelombang badan terdiri atas dua yaitu gelombang primer (P) dan 

gelombang sekunder (S). Gelombang primer atau kompresi merupakan gelombang 

longitudinal dimana gerak partikel bergerak searah dengan arah rambat gelombang. 

Gelombang primer memiliki kecepatan tinggi sehingga memiliki waktu tiba 

terlebih dahulu daripada gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau dilatasi 

merupakan gelombang transversal dimana gerak partikel bergerak tegak lurus 

dengan arah rambat gelombang. Gelombang sekunder tidak dapat merambat pada 

medium fluida. 

b. Gelombang Permukaan 

Gelombang permukaan merupakan gelombang yang merambat pada permukaan 

bumi. Gelombang permukaan terdiri dari gelombang Love dan gelombang 

Rayleigh. Gelombang Love merupakan gelombang dengan arah gerak partikelnya 

bergetar melintang terhadap arah penjalarannya sedangkan gelombang Rayleigh 

penjalaran gelombangnya menyerupai elips. 

 

2.1.2 Hukum Penjalaran Gelombang Seismik 

Dalam gelombang seismik terdapat hukum fisika yang berlaku yaitu Hukum Snell, 

Prinsip Huygens dan Prinsip Fermat. 
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a. Hukum Snell 

Hukum Snell menyatakan bahwa bila suatu gelombang jatuh pada bidang batas dua 

medium yang mempunyai perbedaan densitas, maka gelombang tersebut akan 

dibiaskan, jika sudut datang gelombang lebih kecil atau sama dengan sudut 

kritisnya. Gelombang akan dipantulkan jika sudut datangnya lebih besar dari sudut 

kritisnya.  

 

 

Gambar 2.1 Hukum Snell penjalaran gelombang [5] 

 

Proses ilustrasi Hukum Snell ditampilkan pada Gambar 2.1. Gelombang datang 

yang melewati batas medium maka sudut pantul sama dengan sudut datangnya. 

Sehingga hukum pemantulan gelombang ditulis sebagai: 

𝜃𝑖 = 𝜃 ,
 (2.1) 

dimana, 

θi = sudut datang 

θr  = sudut bias 

θ’  = sudut pantul 

V1  = kecepatan gelombang primer medium pertama (m/s)  

V2  = kecepatan gelombang primer medium pertama (m/s) 

N  = indeks bias 

 

 

 

 



6 

 

b. Prinsip Huygens 

Prinsip Huygens menyatakan bahwa tiap titik pada gelombang dapat menjadi 

sumber untuk terbentuknya gelombang baru yang sama seperti sumber gelombang 

dan jumlah energi total gelombang baru akan sama dengan sumber gelombang. 

Pada hal ini, prinsip Huygens dapat menjelaskan mengenai “penganggu” 

gelombang seismik. Dimana penganggu tersebut dapat berupa rekahan dalam 

batuan [6].  

 
Gambar 2.2 Ilustrasi Huygens untuk perambatan gelombang [7] 

 

Ilustrasi prinsip Huygens ditampilkan pada Gambar 2.2. Jika muka gelombang ini 

melewati suatu permukaan (batas perlapisan), maka setiap titik pertikel pada batas 

perlapisan itu menjadi sumber gelombang yang baru dan demikian seterusnya [8].  

 

c. Prinsip Fermat 

Prinsip Fermat menyatakan gelombang akan merambat dari satu titik ke titik yang 

lain dengan melalui lintasan dengan waktu tempuh tersingkat. Dengan demikian, 

jika gelombang melewati sebuah medium yang memiliki variasi kecepatan 

gelombang seismik, maka gelombang tersebut akan cenderung melalui zona-zona 

kecepatan tinggi dan menghindari zona-zona kecepatan rendah. Hal ini 

menyebabkan penjalaran gelombang dari satu titik ke titik lainnya akan melewati 

waktu minimum. 
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Gambar 2.3 Prinsip Fermat penjalaran gelombang [9] 

 

Ilustrasi prinsip Fermat ditampilkan pada Gambar 2.3 dimana gelombang primer 

(P1, P2 dan P3) yang ditembakkan dari A melewati medium solid dan menghindari 

medium berongga untuk menuju B.   

 

2.2 Metode Seismik Refleksi 

Metode seismik merupakan salah satu metode geofisika yang mempergunakan 

prinsip seismologi untuk memperkirakan kondisi bawah permukaan bumi. Seismik 

refleksi memanfaatkan penjalaran gelombang ke dalam bumi yang di timbulkan 

dari sumber (source) dan diterima oleh penerima (receiver) yang menggunakan 

beberapa hukum penjalaran gelombang seperti hukum Snell, prinsip Huygen dan 

asas Fermat. Pemodelan sederhana seismik refleksi ditampilkan pada Gambar 2.4. 

Gelombang yang diberikan oleh sumber (shot point) merambat melewati medium 

sebagian gelombang ditransimikan dan dipantulkan kemudian diterima oleh 

penerima (receiver). Proses pemantulan terjadi apabila gelombang seismik 

melewati medium dengan kontras impedansi berbeda. Impedansi akustik 

didapatkan dari hasil perkalian antara densitas dengan kecepatan gelombang 

seismik.  

𝐴𝐼 = 𝜌𝑉 (2.2) 

dimana, 

AI = impedansi akustik (ms-1kgm-3) 

𝜌 = densitas (kg/m3) 

𝑉 = kecepatan gelombang seismik (m/s) 
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Gambar 2.4 Penjalaran gelombang seismik refleksi [7] 

 

Nilai impedansi akustik dipengaruhi oleh kekerasan suatu batuan. Semakin keras 

suatu batuan maka nilai densitas dan kecepatan batuan semakin besar [10]. 

Perbedaan nilai densitas yang memengaruhi kecepatan suatu batuan menciptakan 

perbedaan kontras impedansi pada setiap lapisan. 

 

2.2.1 Akuisisi Seismik Refleksi 

Akuisisi data seismik dilakukan untuk memeroleh pengukuran travel time dari 

source ke receiver sehingga dapat mencitrakan bawah permukaan [11]. Pada 

akuisisi seismik laut digunakan sumber energi impulsive berupa air gun dan 

penerima berupa hydrophone yang dibawa oleh streamer (Gambar 2.5). Gelombang 

yang diberikan oleh sumber akan merambat di bawah permukaan dan dipantulkan 

kembali ke permukaan kemudian direkam oleh penerima. Hasil rekaman akan 

ditransmisikan ke stasiun pada kapal survei untuk analisis lebih lanjut. 

 



9 

 

 

Gambar 2.5 Akuisisi data seismik laut [11] 

 

Kualitas data seismik sangat ditentukan oleh kesesuaian antara parameter 

pengukuran lapangan yang digunakan dengan kondisi lapangan yang ada [12]. 

Menurut Munadi, 2002 berikut merupakan parameter-parameter lapangan yang 

berpengaruh pada kualitas data: 

a. Interval Trace  

Interval trace merupakan jarak antara trace dari group receiver dimana trace 

mencitrakan seperangkat dari kumpulan receiver.  

b. Interval Shot Point  

Interval shot point adalah jarak antara salah satu sumber dengan sumber lainnya. 

c. Offset 

Far offset adalah jarak antara sumber seismik dengan penerima terjauh sedangkan 

near offset adalah jarak antara sumber seismik dengan penerima terdekat. 

d. Fold/Coverage 

Fold/Coverage adalah jumlah atau seringnya suatu titik di sub surface terekam oleh 

receiver di permukaan. 
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e. Sampling Rate 

Laju pencuplikan akan menentukan batas maksimum frekuensi yang dapat direkam 

dan direkontrusi dengan benar sebagai data. Frekuensi yang lebih tinggi dari batas 

maksimum akan mengakibatkan aliasing. Batas frekuensi maksimum disebut 

Nyquist Frequency. Kecepatan pengambilan sampel (frekuensi sampling) dari 

sinyal analog yang akan dikonversi haruslah memenuhi kriteria Nyquist ditulis 

dalam Persamaan 2.3, dimana frekuensi sampling (𝑓𝑠) minimum adalah 2 kali 

frekuensi sinyal analog yang akan dikonversi (𝑓𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥) dengan satuan Hz. 

𝑓𝑠 ≥ 2 𝑓𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 (2.3) 

f. Filter 

Low cut filter berfungsi meredam derau yang lebih rendah dari frekuensi receiver. 

High cut filter digunakan untuk anti aliasing. Penentuan filter bergantung pada 

instrumen yang digunakan. 

g. Geometri Penembakan 

Geometri penembakan adalah konfigurasi titik tembak dan trace pada lintasan 

dengan maksud menyesuaikan dengan stuktur geologi bawah permukaan arah 

target. Ada beberapa macam tipe spread, yaitu: 

• Single off end adalah tipe penambakan dengan titik tembak terletak pada salah 

satu ujung, baik di muka maupun di belakang bentangan kabel receiver. 

• Double off end/alternating split spread adalah tipe penambakan dengan titik 

tembak terletak di kedua ujung bentangan kabel receiver dan penembakan 

dilakukan secara bergantian terhadap bentangan kabel receiver yang sama.  

• Symetrical split spread adalah tipe penembakan dengan titik penembakan 

berada di tengah bentangan kabel receiver. 

• Asymetrical split spread adalah tipe penembakan dengan titik penembakan 

berada tidak tepat ditengah bentangan kabel receiver. 
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Gambar 2.6 Geometri penembakan akuisisi seismik refleksi 2D [13] 

 

h. Geometry Raypath 

Berdasarkan lintasan sinar gelombang, geometri penembakan dapat dibedakan 

menjadi empat, yaitu: 

• Common depth point (CDP) adalah geometri raypath dimana sinyal hasil 

pantulan dari satu titik reflect shot direkam oleh sekelompok receiver yang berbeda. 

• Common source point (CSP) adalah geometri raypath dimana sinyal direkam 

oleh setiap trace yang datang dari satu titik tembak yang sama.   

• Common receiver point (CRP) adalah geometri raypath dimana satu trace 

merekam sinyal-sinyal dari setiap titik tembak yang ada. 

• Common offset (CO) adalah geometri raypath dimana sinyal setiap titik 

reflektor masing-masing direkam oleh satu trace dengan offset yang sama. 
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Gambar 2.7 Geometry raypath seismik refleksi [10] 

 

2.2.2 Pengolahan Data Seismik Refleksi 

Pengolahan data seismik adalah proses pemrosesan data agar mendapatkan 

penampang seismik yang mewakili daerah bawah permukaan yang siap untuk 

diinterpretasikan. Tujuan dari pengolahan data seismik adalah untuk memeroleh 

gambaran yang mewakili lapisan-lapisan di bawah permukaan bumi. Menurut Van 

Der Kruk, 2001 tujuan utama dari pengolahan data seismik adalah: 

a. Untuk meningkatkan signal to noise ratio (S/N).  

b. Untuk memperoleh resolusi yang lebih tinggi dengan mengadaptasikan 

bentuk gelombang sinyal. 

c. Mengisolasi sinyal-sinyal yang diinginkan (mengisolasi sinyal refleksi dari 

multiple dan gelombang-gelombang permukaan). 

d. Untuk memperoleh gambaran yang realistik dengan koreksi geometri. 

e. Untuk memperoleh informasi-informasi mengenai bawah permukaan 

(kecepatan, reflektivitas, dan lain lain). 

Pada pengolahan data seismik dilakukan koreksi-koreksi yang mengganggu data 

sehingga mempengaruhi nilai amplitudo gelombang [14]. Seiring berkembangnya 

perekaman signal digital, pengolahan data seismik juga turut meningkat. Tiga 
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tahapan utama dalam pengolahan data seismik yaitu deconvolution, stacking dan 

migration [15]. Deconvolution berfungsi dalam meningkatkan resolusi temporal 

data seismik melalui pemampatan wavelet. Stacking berfungsi untuk proses 

penumpukan melalui penjumlahan trace. Migrasi berfungsi memindahkan 

peristiwa titik pantul pada posisi sebenarnya, menghilangkan difraksi dan 

meningkatkan resolusi lateral. Selain tiga tahapan di atas, masih terdapat proses 

pengolahan yang diterapkan untuk memperoleh penampang seismik yang 

berkualitas. Berikut akan dijelaskan tahapan pengolahan data seismik secara umum:  

a. Preprocessing 

Data yang direkam oleh penerima adalah data dengan format multiple (recording 

channel) sehingga perlu dilakukan proses demultiplexing untuk mengubah format 

data menjadi demultiplex (time sample). Trace editing juga termasuk ke dalam 

tahapan preprocessing dimana tahapan ini membantu dalam menghilangkan 

gangguan pada trace. Pada data seismik laut terdapat banyak kontaminasi gangguan 

seperti swell noise dan cable noise. Tipe gangguan merupakan energi frekuensi 

rendah namun memiliki amplitudo yang tinggi. Atenuasi dari gangguan tersebut 

dapat dilakukan dengan low-cut filtering. Selain trace editing dan prefiltering, gain 

recovery diterapkan untuk mengoreksi amplitudo yang melemah akibat efek 

spherical wavefront divergence. Kemudian dilakukan field geometry untuk 

mencocokkan data rekaman dengan informasi survei. Melalui informasi survei shot 

dan receiver dapat dikoordinasikan dengan trace hasil rekaman. Banyak kesalahan 

pengolahan data dalam pengaturan geometri lapangan. Hasilnya, kualitas data yang 

diperoleh tergedradasi buruk.  

b. Deconvolution 

Deconvolution memampatkan gelombang seismik yang terekam, mengatenuasi 

short period multiple, meningkatkan resolusi temporal dan menghasilkan 

representasi utama dari sub surface. Perbedaan impedansi menyebabkan terjadinya 

pemantulan gelombang yang direkam di permukaan. Rekaman dari seismogram 

tersebut dapat dimodelkan menjadi konvolusi dari respon impuls bumi dengan 

gelombang seismik. 

𝑠(𝑡) = 𝑟(𝑡) ∗ 𝑤(𝑡) + 𝑛(𝑡) (2.4) 

dimana, 

s(t)  = rekaman seismogram 
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r(t)  = respon impuls bumi 

w(t)  = gelombang seismik 

n(t)  = ambient noise 

 

Respon impuls bumi terdiri dari refleksi primer dan kemungkinan multiple. Proses 

dekonvolusi merupakan kebalikan dari proses konvolusi. Proses dekonvolusi 

memampatkan wavelet dan mengeliminasi multiple serta hanya menyisakan respon 

reflektivitas bumi pada trace seismik [15]. Pemampatan gelombang dapat 

dilakukan dengan invers filter sebagai operator dekonvolusi.  

c. CMP Sorting 

Akuisisi data seismik direkam dalam common-shot gather. Common-shot gather 

adalah sekumpulan trace yang mempunyai atau berasal dari satu source point yang 

sama. Pengolahan data seismik konvensional sebaiknya dilakukan pada domain 

common-midpoint (CMP), maka data common-shot gather tadi disusun dan 

diurutkan ke bentuk CMP gather. CMP gather adalah sekumpulan trace yang 

memiliki titik tengah (midpoint) yang sama [15]. Untuk sebagian besar geometri 

perekaman, Fold (nf) atau jumlah titik pantul yang diterima pada sub surface untuk 

susunan CMP dihitung: 

𝑛𝑓 =
𝑛𝑔∆𝑔

2∆𝑠
 

 

(2.5) 

dimana, 

𝑛𝑓  = fold 

𝑛𝑔  = jumlah receiver 

∆𝑔  = interval receiver (m) 

∆𝑠  = interval shot (m) 

 

d. Analisis Kecepatan 

Analisa kecepatan adalah upaya untuk memprediksi kecepatan gelombang seismik 

sampai kedalaman tertentu [12]. Koreksi NMO adalah dasar untuk menentukan 

kecepatan dari data seismik. Kecepatan yang dihitung dapat digunakan untuk 

mengoreksi NMO. Analisa kecepatan dilakukan didalam proses pengolahan data 

seismik pada data CMP (Common Mid Point) gather. Prinsip dasar analisa 

kecepatan pada proses stacking adalah mencari persamaan hiperbola yang tepat 
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sehingga memberikan stack yang maksimum. Analisis kecepatan melalui kurva t-x 

adalah cara yang andal untuk memperkirakan kecepatan stacking. Keakuratan 

metode ini bergantung pada rasio signal-to-noise, yang memengaruhi kualitas 

picking. Untuk mengestimasi kecepatan lapisan digunakan kecepatan interval 

sedangkan total dari sistem perlapisan disebut sebagai kecepatan rms. Kecepatan 

lapisan ke-n dapat dihitung berdasarkan rumus Dix (Dix Formula), yang diturunkan 

dari kecepatan rms. 

𝑉𝑛
2 =

𝑉𝑟𝑚𝑠𝑛 
2 𝑡(0)𝑛 − 𝑉𝑟𝑚𝑠𝑛−1 

2 𝑡(0)𝑛−1

𝑡(0)𝑛 − 𝑡(0)𝑛−1
 

(2.6) 

dimana, 

Vn  = kecepatan lapisan ke –n (m/s) 

Vrms  = kecepatan root mean square (m/s) 

t (0)  = waktu kecepatan lapisan (s) 

n  = lapisan ke-n 

 

e. Normal Moveout Correction 

Perbedaan antara TWT (twoway time) pada offset tertentu dengan TWT pada zero 

offset disebut sebagai NMO. Koreksi ini diterapkan untuk mengoreksi efek adanya 

jarak offset antara shot point dan receiver pada suatu trace yang berasal dari satu 

CDP (Common Depth Point) [12]. Koreksi ini menghilangkan pengaruh offset 

sehingga seolah-olah gelombang pantul datang dalam arah vertical (normal 

incident). Untuk model perlapisan horizontal, koreksi NMO dirumuskan sbb: 

𝑡2(𝑥) = 𝑡2(0) + 𝑥2/𝑉2𝑟𝑚𝑠 (2.7) 

∆𝑡𝑁𝑀𝑂 = 𝑡(𝑥) − 𝑡(0) (2.8) 

dimana, 

𝑥 = offset (m) 

𝑡(𝑥) = waktu refleksi pada jarak x (ms) 

𝑡(0) = waktu refleksi pada zero offset (ms) 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = kecepatan root mean square (m/s) 

∆𝑡𝑁𝑀𝑂 = total perpindahan waktu refleksi ke posisi zero offset (ms) 
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.  
Gambar 2.8 Koreksi NMO pada data seismik [2] 

 

Pada Gambar 2.8 Koreksi NMO dilakukan untuk memindahkan reflektor A pada 

𝑡(𝑥) ke posisi zero offset pada waktu 𝑡(0) sejauh ∆𝑡𝑁𝑀𝑂. 

f. Multiple Attenuation 

Beberapa refleksi dan gema dilemahkan menggunakan teknik berdasarkan 

periodisitas atau perbedaan kecepatan perpindahan antara multiple dan primer. 

Teknik ini diterapkan pada data di berbagai domain, termasuk domain CMP, untuk 

memanfaatkan kriteria periodisitas dan kecepatan (derau dan atenuasi multiple). 

Dekonvolusi adalah salah satu metode atenuasi multiple yang memanfaatkan 

kriteria periodisitas.  

g. Dip-Moveout Correction 

Koreksi NMO telah diterapkan pada kumpulan CMP pada lapisan horizontal. 

Secara sederhana DMO dapat diterjemahkan dengan koreksi NMO pada lapisan 

miring. Pada kasus lapisan miring, titik tengah tidak lagi merupakan proyeksi 

vertikal dari titik tembakan, sehingga pada kasus lapisan miring, CDP gather tidak 

ekuivalen dengan CMP gather. 

h. CMP Stacking 

Stacking adalah proses penjumlahan trace-trace dalam satu gather data yang 

bertujuan untuk mempertinggi signal to noise ratio (S/N). Proses ini biasanya 

dilakukan berdasarkan CMP yaitu trace-trace yang tergabung pada satu CMP dan 

telah dikoreksi NMO kemudian dijumlahkan untuk mendapat satu trace yang tajam 

dan bebas derau inkoheren. 
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i. Migrasi 

Penampang seismik hasil penumpukan belum sepenuhnya mencerimankan 

kedudukan yang sebenarnya terutama pada reflektor miring [12]. Migrasi adalah 

suatu proses untuk memindahkan kedudukan reflektor pada posisi dan waktu pantul 

yang sebenarnya berdasarkan lintasan gelombang. Selain itu, migrasi juga dapat 

menghilangkan pengaruh difraksi gelombang yang muncul akibat adanya struktur-

struktur tertentu (patahan, lipatan). 

 

2.3 Multiple 

Derau merupakan gangguan pada rekaman seismik. Derau sendiri merupakan 

gelombang yang ikut terekam pada akuisisi di lapangan, namun memiliki frekuensi 

dan amplitudo yang berbeda dengan sinyal yang diinginkan. Biasanya derau 

memiliki frekuensi yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dari pada sinyal 

seismik itu sendiri [15]. Secara umum derau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

random noise dan coherent noise [2]. Random noise merupakan derau yang tidak 

dapat diprediksi kemunculan gangguannya, derau tersebut dapat muncul pada 

sembarang trace dan sembarang waktu. Hal tersebut diakibatkan sumber derau 

tersebut bukan berasal dari sumber seismik melainkan dapat bersumber dari cuaca, 

aktifitas manusia dan sebagainya. Coherent noise merupakan derau yang 

kemunculannya dapat berulang seperti multiple. Perbedaan mencolok antara kedua 

jenis derau ini adalah pada coherent noise hanya muncul pada beberapa trace saja, 

tetapi pada random noise, hampir muncul di semua trace. Multiple merupakan 

pengulangan refleksi yang terjadi akibat terperangkapnya gelombang seismik pada 

batuan. Multiple terbentuk akibat adanya perbedaan kontras yang tinggi antara 

koefisien refleksi air laut dengan batuan dibawahnya maupun udara diatasnya. 

Receiver gelombang seismik sejauh ini belum dapat membedakan gelombang 

primer dengan multiple [16]. Sehingga gelombang seismik yang terpantul 

kemudian dianggap sebagai gelombang baru akibat kontras lapisan tersebut. 

Multiple yang terbentuk biasanya muncul dua kali dari water layer atau waktu data 

utama. Semakin jauh dasar laut yang terekam sebagai reflektor, semakin jauh pula 

multiple yang nantinya akan terbentuk. Sehingga, multiple akan lebih mudah 

diidentifikasi pada data seismik laut dalam. 
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Gambar 2.9 Refleksi primer dan refleksi multiple pada lapisan [2] 

 

Ilustrasi penjalaran gelombang ditampilkan pada Gambar 2.9 dimana refleksi 

primer hanya memiliki satu kali pantulan ke bawah dan kembali ke permukaan 

(garis kuning) sedangkan multiple mengalami refleksi berulang (garis biru) terjadi 

pantulan ke bawah lalu ke permukaan secara berulang sebelum diterima oleh 

receiver. Secara umum, multiple effect terbagi menjadi dua macam yakni internal 

multiple dan surface related multiple [2]. Surface related multiple adalah jenis 

multiple yang akan terbentuk apabila terdapat suatu permukaan atau surface. 

Multiple jenis ini tidak akan terbentuk apabila surface dihilangkan. Sedangkan 

internal multiple merupakan jenis yang berbeda. Multiple jenis ini tidak bergantung 

pada surface, bisa dikatakan multiple jenis ini yang sangat mungkin muncul pada 

data land seismik. 

 

 
Gambar 2.10 Jenis refleksi multiple [2] 

 

Untuk menentukan klasifikasi multiple dilakukan pengelompokan beberapa refleksi 

terlebih dahulu. Pada Gambar 2.10 terdapat dua refleksi multiple dimana multiple 

pertama terpantul di reflektor pertama dibawah permukaan yang kemudian disebut 

sebagai internal multiple. Selanjutnya multiple kedua pada Gambar 2.10 memiliki 
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dua pantulan pada reflektor yang berbeda, satu dipermukaan dan satu di reflektor 

pertama yang kemudian disebut sebagai surface related multiple. Berdasarkan 

klasifikasi umum tersebut, multiple dapat dibagi kembali dalam sub-kategori 

pantulan refleksinya. Multiple yang digambarkan pada Gambar 2.11a disebut 

sebagai multiple water bottom karena multiple tersebut memantul pada lapisan 

pertama. Gambar 2.11b menggambarkan reverbrasi perlapisan air, yang 

terpantulkan di dasar air satu kali, dan memiliki satu atau beberapa refleksi ganda 

di perlapisan air. Selanjutnya, ada surface-multiple yang memiliki dua atau lebih 

pantulan di water bottom. Kategori ini tidak memiliki nama tertentu, dan tetap 

disebut sebagai 'surface-related multiple'. Gambar 2.11 a, b dan c diilustrasikan 

multiple jenis surface related multiple, dimana lapisan pertama diasumsikan 

sebagai water layer. Sedangkan Gambar 2.11d menunjukkan internal multiple. 

 

 
Gambar 2.11 a) First layer multiple, b) First layer reverberations/peg-legs, c) Other 

surface-related multiple, d) Internal multiple [2] 

 

Selain mengkategorikan multiple berdasarkan pantulan refleksi, multiple juga dapat 

dikategorikan berdasarkan periode yaitu long-period multiples dan short-period 

multiples diilustrasikan pada Gambar 2.12. Long period multiple adalah kejadian 

multiple yang dapat didekomposisikan pada ray path primer, multiple ini memiliki 

travel time yang dapat diamati sebagai kedatangan berbeda dalam data seismik 

dengan kata lain dapat dikenali dalam data seismik sebagai peristiwa terpisah dan 

lebih deterministik. Disisi lain shot period multiple adalah multiple yang tidak dapat 

diamati sebagai peristiwa terpisah dari ray path primer dan memiliki efek yang 

lebih statistik. 
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Gambar 2.12 Long period multiple (kiri) dan Short period multiple (kanan) [2] 

 

2.4 Surface Related Multiple Elimination 

Metode ini merupakan metode eliminasi berbasis data driven, artinya dari data itu 

sendiri yang akan digunakan untuk memprediksi multiple [17]. SRME memiliki 

keunggulan yakni tidak perlu mengenerasi data pimer dan multiple ke domain lain. 

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa permukaan atau water layer 

berkaitan dengan proses terjadinya multiple. Metode SRME sepenuhnya tergantung 

pada data lapangan, sehingga tidak membutuhkan data tambahan seperti kecepatan 

dan picking horizon [18]. Hal tersebut menjadi penting untuk mengetahui nilai 

kecepatan dan kedalaman dari lapisan air tersebut. Namun, multiple juga dapat 

terbentuk jika terdapat reflektor kuat lainnya dibawah dasar air.  

2.4.1 Forward model surface multiple 1D 

Respon impuls bumi berisi semua pantulan primer dan multiple yang dihasilkan di 

bawah permukaan. Jika respon impuls bumi menyentuh permukaan bebas, maka 

akan merefleksikan kembali ke medium. Dengan demikian setiap peristiwa dalam 

respon utama akan bertindak sebagai gelombang sumber baru untuk perjalanan 

bolak-balik pada medium. 

 

 
Gambar 2.13 Multiple orde pertama [2] 
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Pada Gambar 2.13 diilustrasikan multiple orde pertama yang berhubungan dengan 

permukaan, dapat diamati bahwa multiple orde pertama dapat dianggap terdiri dari 

dua lintasan primer, yang terhubung pada titik refleksi permukaan. Setiap peristiwa 

dari respon impuls akan dikonvolusikan dengan respon impuls yang lain untuk 

menjadi multiple orde pertama. Multiple orde pertama didefinisikan sebagai: 

𝑚1(𝑡) = −𝑥0(𝑡) ∗ 𝑥0(𝑡) (2.9) 

dimana, 

𝑚1(𝑡) = multiple orde pertama 

𝑥0(𝑡) = respon primer 

−𝑥0(𝑡) = pantulan respon primer ke permukaan 

 

Selanjutnya seluruh even respon impuls ini akan sampai dipermukaan kembali, dan 

setiap multiple orde pertama akan beraksi sebagai sumber baru bagi multiple orde 

kedua (Gambar 2.14). Multiple permukaan orde kedua didefinisikan sebagai: 

𝑚2(𝑡) = −𝑥0(𝑡) ∗ 𝑚1(𝑡) = 𝑥0(𝑡) ∗ 𝑥0(𝑡) ∗ 𝑥0(𝑡) (2.10) 

dimana, 

𝑚1(𝑡) = multiple orde pertama 

𝑚2(𝑡)     = multiple orde kedua 

−𝑥0(𝑡) = pantulan respon primer ke permukaan 

𝑥0(𝑡) = respon primer 

 

Multiple orde kedua diperoleh melalui konvolusi dari multiple orde pertama dengan 

pantulan respon primer ke permukaan. Mutliple orde kedua menjadi sumber bagi 

multiple orde yang lebih tinggi berikutnya. Dengan demikian total respon dari 

seluruh multiple permukaan dapat ditulis menjadi suatu deret: 

𝑥(𝑡) =  𝑥0(𝑡) − 𝑥0(𝑡) ∗ 𝑥0(𝑡) + 𝑥0(𝑡) ∗ 𝑥0(𝑡) ∗ 𝑥0(𝑡) − ⋯ (2.11) 

dimana, 

𝑥(𝑡) = total respon seluruh multiple yang diterima dipermukaan 

𝑥0(𝑡) = respon primer 

−𝑥0(𝑡) = pantulan respon primer ke permukaan 
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Gambar 2.14 Setelah refleksi di permukaan, seluruh refleksi primer yang tedapat di dalam 

respon impulse bawah permukaan x0(t), menjadi multiple orde pertama. Setelah refleksi 

berikutnya di permukaan mereka menjadi multiple orde kedua, dan seterusnya [2] 

 

Hubungan implisit antara respon impuls dengan seluruh multiple dapat diturunkan. 

Respon total downgoing berupa source asli yaitu suatu fungsi delta yang 

dikombinasikan dengan seluruh refleksi respon total –x(t), dan respon dari bumi 

x0(t). Hubungan implisit ini dapat ditulis: 

𝑥(𝑡) = 𝑥0(𝑡) ∗ [δ(𝑡) − 𝑥(𝑡)] = 𝑥0(𝑡) − 𝑥0(𝑡) ∗ 𝑥(𝑡) (2.12) 

dimana, 

𝑥(𝑡) = total respon seluruh multiple yang diterima dipermukaan 

𝑥0(𝑡) = respon primer 

δ(𝑡) = respon sumber asli 

−𝑥(𝑡) = refleksi respon total seluruh multiple  

−𝑥0(𝑡) = pantulan respon primer ke permukaan 

 

Hal tersebut berarti seluruh multiple yang berhubungan dengan permukaan dapat 

dihasilkan dari konvolusi antara respon primer dengan respon totalnya. Watson 

(1965) mengenali hubungan ini dan menggunakannya untuk membuat suatu sistem 

umpan balik untuk menghilangkan multiple permukaan. Seluruh persamaan diatas 

dapat diubah menjadi domain frekuensi, sehingga konvolusi menjadi perkalian 

skalar. Dalam domain frekuensi Persamaan 2.11 ditulis menjadi:  

𝑋(𝑓) = 𝑋0(𝑓) − 𝑋0
2(𝑓) + 𝑋0

3(𝑓) − 𝑋0
4(𝑓) + ⋯ (2.13) 

Dan Persamaan 2.12 dapat ditulis menjadi: 

𝑋(𝑓) = 𝑋0(𝑓) − 𝑋0(𝑓)𝑋(𝑓) (2.14) 

𝑋(𝑓) =  𝑋0(𝑓)[1 + 𝑋0(𝑓)]−1 (2.15) 

dimana, 
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𝑋(𝑓) = total respon seluruh multiple yang diterima dipermukaan dalam domain 

frekuensi 

𝑋0(𝑓) = respon primer dalam domain frekuensi 

𝑋0
2(𝑓) = respon multiple orde 2 dalam domain frekuensi 

 

Bentuk invers Persamaan 2.15 dapat dikembangkan dalam bentuk deret dan 

selanjutnya akan diperoleh kembali bentuk seperti Persamaan 2.13. Bentuk invers 

Persamaan 2.15 juga akan menghasilkan seluruh multipel permukaan. Pada Gambar 

2.15 ditampilkan pembentukan multiple menggunakan model dengan dua refleksi 

primer. Pada Gambar 2.15a respon refleksi primer diperlihatkan, dimana dua 

refleksi primer dan satu refleksi multiple terlihat. Multiple orde pertama, diperoleh 

dengan autokonvolusi dari respons primer dengan respon primer yang kembali ke 

permukaan (Gambar 2.15b). Selanjutnya multiple orde pertama dikonvolusikan 

dengan respon asli menghasilkan multiple orde kedua (Gambar 2.15c). Multiple 

orde ketiga ditampilkan pada (Gambar 2.15d). Gambar 2.15e ditampilkan data 

dengan semua multiple, diperoleh dengan menambahkan respons a) ke d). 

 

 
Gambar 2.15 Pembentukan multiple permukaan dengan konvolusi otomatis dari 

respons refleksi primer [2] 

 

2.4.2 Atenuasi multiple permukaan 

Hubungan antara refleksi primer dengan data total yang dinyatakan oleh Persamaan 

2.14 dapat dituliskan kembali secara eksplisit untuk X0(f): 

𝑋0(𝑓) = 𝑋(𝑓) [1 − 𝑋(𝑓)]−1 (2.16) 
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Persamaan 2.16 digunakan untuk memperoleh respon bebas multiple 𝑋0(𝑓) dari 

respon total 𝑋(𝑓). Persamaan ini dapat ditulis kembali kedalam bentuk deret: 

𝑋0(𝑓) = 𝑋(𝑓) + 𝑋2(𝑓) + 𝑋3(𝑓) − 𝑋4(𝑓) + ⋯ (2.17) 

Terlihat adanya kemiripan antara pembentukan multiple yang dinyatakan dalam 

Persamaan 2.13 dan 2.15 dengan penghapusan multiple yang dinyatakan dalam 

Persamaan 2.16 dan 2.17. Persamaan 2.17 dapat ditransformasikan kembali dalam 

domain waktu, sehingga respon bebas multiple 𝑥0(𝑡) diperoleh dari data dengan 

multiple-multiple menggunakan deret konvolusi menjadi: 

𝑥0(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑥(𝑡) ∗ 𝑥(𝑡) + 𝑥(𝑡) ∗ 𝑥(𝑡) ∗ 𝑥(𝑡) − ⋯ (2.18) 

dimana, 

𝑥0(𝑡)  = respon bebas multiple dalam domain waktu 

𝑥(𝑡)  = multiple yang diterima di permukaan 

 

Gambar 2.17 ditampilkan penghapusan multiple melalui proses konvolusi dari 

seluruh total respon yang diterima di permukaan. Pada Gambar 2.16a terdapat 

respon primer dan multiple. Multiple orde pertama diperoleh dari konvolusi 

otomatis dari total respon (Gambar 2.16b). Multiple orde kedua diperoleh dengan 

menggabungkan multiple orde pertama dengan total respon (Gambar 2.16c). 

Multiple orde ketiga (Gambar 2.16d). Pada Gambar 2.16e ditampilkan data bebas 

multiple permukaan dengan manambahkan respon a) ke d).  

 

 
Gambar 2.16 Penghapusan multiple permukaan dengan konvolusi otomatis dari 

total respons [2] 
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2.4.3 Alur Pengolahan SRME 

Atenuasi dengan metode SRME tidak membutuhkan informasi apapun megenai 

bawah permukaan. Multiple diprediksi melalui suatu proses iterasi konvolusi yang 

memanfaatkan hubungan secara fisik antara refleksi primer dan multiple [19]. 

Multiple kemudian dikurangkan secara adaptif dari data input. Alur kerja SRME 

terdiri dari 5 tahapan yaitu SRME Regulation, SRME Macro, SRME Un-Regulation, 

SRME Match Filter dan SRME Adaptive Substraction. Tahapan pertama yang 

dilakukan adalah picking horizon water bottom dimana informasi dari water bottom 

ini akan mempengaruhi prediksi multiple. Proses water bottom picking dilakukan 

untuk menentukan posisi waktu utama gelombang seismik yang nantinya akan 

digunakan sebagai acuan eliminasi multiple. Prediksi multiple dilakukan 

berdasarkan waktu kedatangan gelombang primer dalam hal ini water bottom 

sebagai reflektor primer [20].  

a. SRME Regulation 

Akuisisi seismik refleksi tidak didesain untuk mendapatkan data pada daerah zero 

offset sehingga perlu dilakukan rekonstruksi offset dengan memunculkan trace baru 

melalui ekstrapolasi trace sehingga akan diperoleh data dari offset nol sampai offset 

maksimum. Proses regulation dilakukan untuk mengatasi kesalahan akibat gap data 

pada near offset dengan mengisi trace yang tidak terekam melalui ekstrapolasi dari 

trace yang ada. Pada tahap ini akan dibuat suatu ensemble baru dengan spasi offset 

yang teratur.  

b. SRME Macro 

Proses prediksi multiple dilakukan dengan konvolusi dari masing-masing event 

untuk menentukan kemungkinan terjadinya multiple. Kombinasi gelombang datang 

dan total waktu tempuh setiap event akan dihitung sehingga menghasilkan prediksi 

multiple model. 

c. SRME Un-Regulation 

Model prediksi multiple harus memiliki offset yang sama dengan data sebenarnya 

sehingga dilakukan rekonstruksi offset. Tahap SRME Un-Regulation diterapkan 

untuk mengembalikan offset nol dari estimasi multiple ke offset minimum semula, 

kemudian menggabungkan dengan data input awal hasil preprocessing ke dalam 

satu ensemble.  
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d. SRME Match Filter 

Tahap match filter bertujuan untuk mencocokkan model estimasi multiple dengan 

multiple sebenarnya yang terdapat pada input data. Pada tahap ini dicari parameter 

filter yang terbaik agar model multiple mendekati multiple sesungguhnya. Pada 

proses ini juga dilakukan estimasi horizon multiple untuk membantu dalam 

menentukan multiple sesungguhnya. 

e. Adaptive Substraction 

Adaptive subtraction merupakan tahapan terakhir dari proses SRME. Pada tahap ini 

dilakukan proses pengurangan adaptif dimana data input awal dikurangkan dengan 

model multipleyang telah dicocokkan dengan data multiple sesungguhnya melalui 

proses filter. Perlu dicari parameter yang terbaik agar hasil akhir dari proses SRME 

dapat bebas dari multiple permukaan.  

 


