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BAB VI 

PENUTUP  

 

6.1 Kesimpulan  

1. Analisis dekonvolusi non-stationary dengan teknik dekomposisi spektral 

(bandpass) pada data seismik harus dilakukan dengan sangat teliti agar 

mencegah artifak non geologis. Teknik ini mampu menghasilkan data 

seismik dengan energi seismik yang lebih seimbang dan memberikan 

peningkatan bandwidth data hingga 5-60 Hz (1.5x dari bandwidth awal) 

tanpa tejadi penguatan noise. 

2. Implementasi dekonvolusi non-stationary dengan teknik Gabor 

menggunakan software Python telah berhasil dilakukan. Analisis 

dekonvolusi non-stationary pada data sintetik dan real menggunakan teknik 

Gabor dalam melakukan windowing dan estimasi propagasi wavelet, 

berhasil memberikan peningkatan bandwidth pada frekuensi tinggi maupun 

frekuensi rendah hingga 5-85 Hz (2x dari bandiwidth awal).  

3. Dekonvolusi non-stationary dengan teknik Gabor menunjukan peningkatan 

resolusi yang signifikan dan telah divalidasi menggunakan informasi log 

sumur yang tersedia di semua rentang spektral. Secara kuantitatif terjadi 

peningkatan resolusi temporal seismik dengan tuning thickness 45.32 m 

atau 11.3 ms menjadi 22.15 m atau 5.5 ms. Dengan teknik Gabor 

keterbatasan bandwidth data dapat teratasi sehingga mempermudah dalam 

melakukan interpretasi stratigrafi secara jelas dan detail. 

4. Dari hasil analisis bandwidth extension (bandpass) dengan dekonvolusi 

Gabor, didapatkan bahwa dekonvolusi Gabor lebih baik dalam melakukan 

estimasi koefisien refleksi yang sudah divalidasi pada log sumur serta 

menghasilkan energi yang hampir mirip dengan bandwidth extension 

(bandpass). Hanya saja pada dekonvolusi Gabor tidak sepenuhnya dapat 

menghilangkan efek atenuasi, tetapi pada metode ini lebih 

mempertimbangkan parameter fisis yang dihitung langsung dari data 

seismik itu sendiri. 
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6.2 Saran 

1. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam analisis teknik Gabor perlu 

dilakukan dari awal tahapan processing serta dibutuhkan data yang 

memiliki S/N ratio yang tinggi. 

2. Untuk analisis resolusi dalam data sintetik, ada baiknya menggunakan 

model baji (wedge) sehingga dapat mengukur seberapa jauh peningkatan 

resolusi dalam penampang 2D. 

3. keterbatasan metode dekonvolusi Gabor pada estimasi propagasi wavelet 

yang selalu dianggap fasa minimum, perlu dilakukan perbaikan dengan 

menggunakan algoritma maximization kurtosis lokal yang diregularisasi 

untuk mengkompensasi efek perubahan fasa pada keadaan real. 

4. Hasil dekonvolusi Gabor tidak menjamin keseimbangan energi frekuensi 

sehingga efek wavelet pada seismik yang dihasilkan masih cukup kuat. 

Untuk menghilangkan efek wavelet lebih jauh lagi, seismik after 

dekonvolusi Gabor dapat dilakukan analisa dekonvolusi non-stationary 

dengan dekomposisi spektral sebagaimana yang telah didemonstrasikan 

dibagian awal tugas akhir. 

6.3 Kelanjutan 

1. Seismik Gabor ini, dapat dianalisa lebih jauh misalnya menggunakan teknik 

inversi, multiatribut, AVO, EEI, dan CPEI.  

2. Seismik Gabor yang dihasilkan dapat digunakan dalam uji coba machine 

learning baik dalam analisa fasies maupun struktur geologi. 

3. Perlu dicoba metode lain untuk pengestimasian propagasi wavelet dengan 

cara smoothing yang diregularisasi agar dapat merepresentasikan propagasi 

wavelet yang lebih sesuai. 

4. Perlu dicoba metode lain dalam melakukan analisa waktu-frekuensi 

misalnya dengan window S-transform, CWT. 

 

 

 

 


