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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi berbahan fosil merupakan salah satu energi yang masih menjadi 

pilihan utama dalam kegiatan manusia. Kebutuhan akan energi fosil terus 

meningkat setiap tahunnya sejalan dengan bertambahnya jumlah manusia. Hal ini 

menyebabkan berkurangnya cadangan energi fosil sehingga perlu dilakukan 

pencarian reservoir minyak dan gas bumi yang potensial. Shahri (2013), 

mengatakan bahwa penggunaan teknologi di bidang eksplorasi diperlukan agar 

dapat melihat secara lebih detail potensi cadangan reservoir migas serta mengurangi 

resiko pengeboran.  

Metode seismik refleksi merupakan metode yang hingga saat ini masih memegang 

peranan penting dalam mengidentifikasi dan menggambarkan struktur bawah 

permukaan berdasarkan nilai amplitudo. Dengan informasi ini kita dapat 

memprediksi lokasi jebakan minyak dan gas bumi. Dalam memprediksi daerah 

prospek minyak dan gas bumi lebih banyak dikontrol oleh konsep geologi. Namun 

pada beberapa kasus terdapat ambiguitas pada metode seismik dalam 

mengintepretasikan perubahan litologi reservoir dan kandungan fluida 

reservoirnya, sehingga diperlukan metode seismik yang lebih sensitif terhadap 

permasalahan tersebut. 

 Metode inversi seismik merupakan salah satu metode untuk 

menginterpetasikan litologi dan perserbarannya dengan melakukan proses 

pengikatan antara data seismik dan data sumur (J. Hilterman, 2001). Selain itu 

terdapat beberapa macam metode inversi seismik dalam bidang seismik yang sering 

digunakan untuk menginterpretasikan litologi  dan kandungan fluida yaitu metode 

inversi AVO (Amplitude Versus Offset), inversi AI (Acoustic Impedance), inversi EI 

(Elastic Impedance), dan inversi EEI (Extended Elastic Impedance). 

Metode inversi EEI salah satu metode yang sangat efektif untuk melihat perubahan 

litologi dan kandungan fluida yang merupakan perluasan dari metode inversi EI 

yang juga merupakan perluasan dari metode inversi AI. Dengan menggunakan 

konsep rotasi koordinat dan mengganti sudut reflektifitas (θ) menjadi sudut rotasi 

(χ)  sehingga mendapatkan jangkauan sudut yang lebih luas dari metode 
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sebelumnya. Sudut rotasi EEI juga mewakili parameter densitas (ρ), rigiditas (µ), 

poisson’s ratio (Q) dan Vp/Vs pada data sumur untuk melihat persebaran parameter 

tersebut secara lateral menggunakan teknik inversi (Connolly, 2010). 

Lapangan Penobscot yang merupakan lapangan eksplorasi minyak dan gas 

yang daerah prospeknya berada pada Formasi Missisauga yang merupakan formasi 

yang tersusun atas litologi sandstone dan shale yang berselingan sehingga memiliki 

kompleksitas yang cukup tinggi. Daerah prospek yang memiliki perselingan dan 

ketidak menerusan yang tinggi dan berada pada lingkungan pengendapan delta 

yang menyebabkan kesulitan tersendiri dalam melakukan eksplorasi sehingga 

digunakan metode inversi Extended Elastic Impedance dengan jangkauan sudut 

yang luas untuk melihat sebaran atau mendelineasi daerah potensial minyak dan 

gas. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan korelasi EEI tertinggi dengan atribut target (rasio porositas dan 

gamma ray) dalam interval yang dikaji; 

2. Inversi EEI dan konversi nilai EEI menjadi porositas dan gamma ray;dan 

3. Memetakan prospek reservoir berporositas baik (relatif) dalam interval 

target. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Daerah penelitian dibatasi pada reservoir batupasir pada formasi Missisauga 

dalam studi kasus lapangan Penobscot ; 

2. Data seismik yang digunakan adalah pre-stack seismik 3D yang belum 

dilakukan atenuasi multiple dan preconditioning; 

3. Metode inversi yang dilakukan menggunakan inversi Extended Elastic 

Impedance digunakan sebagai pendekatan parameter porositas ; 

4. Fokus dari penelitian ini berada pada sumur L-30 di lapangan Penobscot 

dengan menggunakan parameter pada sumur seperti gamma ray, densitas, 
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porositas, log sonic, dan parameter lainnya. Log Vs yang digunakan didapat 

dari metode fisika batuan ; dan 

5. Penggunaan parameter model gamma ray pada pemodelan zona potensi dan 

non potensi reservoir batupasir Formasi Missisauga. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dibuat agar dapat membantu dan menjadi referensi dalam 

penelitian lainnya mengenai pengembangan dan peningkatan produksi minyak dan 

gas di suatu lapangan terutama mengenai aplikasi metode inversi Extended Elastic 

Impedance (EEI) yang diharapkan dapat dengan akurat menggambarkan persebaran 

porositas pada Formasi Missisauga. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada karya tulis ini terbagi menjadi enam bab dan dari setiap bab 

memberikan pembahasannya masing-masing yang terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, maksud dan tujuan penelitian, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TEORI DASAR   

Bab ini membahas mengenai teori yang melandasi setiap kegiatan yang dilakukan 

dalam penelitian. Teori yang mendukung penelitian ini seperti teori inversi seismik, 

konsep Amplitude Versus Offset (AVO), dan teori Extended Eastic Impedance 

(EEI). 

BAB III : TINJAUAN GEOLOGI  

Bab ini membahas mengenai tinjauan secara umum geologi regional, statigrafi 

regional, dan petroleum system yang berkembang pada daerah Lapangan 

Penobscot, Nova Scotia, Canada. 

 

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini membahas mengenai data yang digunakan dan diagram alir serta langkah-

langkah pengolahannya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. 

BAB V : PENGOLAHAN DATA DAN INTERPRETASI  
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Bab ini membahas mengenai intrepretasi serta analisis dari hasil yang didapatkan 

pada bab sebelumnya. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini memberikan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian. Selain itu 

juga saran-saran konstruktif juga diajukan untuk penelitian yang lebih lanjut. 
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