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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan seiring perkembangan zaman kebutuhan manusia akan sumber daya 

energi semakin meningkat, khususnya pada bahan bakar minyak dan gas bumi. 

Hal tersebut mengakibatkan kegiatan eksplorasi sumber daya minyak dan gas 

bumi harus terus menerus dilakukan agar dapat menemukan cadangan-cadangan 

minyak baru untuk dapat memenuhi kebutuhan akan sumber daya tersebut. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka digunakanlah salah satu metode geofisika yaitu 

metode seismik.  Tujuan utama dari survei seismik dalam eksplorasi minyak 

merupakan pengambilan informasi dari lokasi, ukuran dan keberadaan 

hidrokarbon di subsurface.  

Metode seismik merupakan metode geofisika yang biasanya digunakan untuk 

eksplorasi hidrokarbon, karena pada metode ini dapat menampilkan bagaimana 

struktur bawah permukaan bumi dengan tingkat kemiripan yang jauh lebih baik 

dibandingkan dengan metode geofisika lainnya. Kelebihan data seismik yaitu 

memiliki cakupan yang luas namun terdapat keterbatasan akibat pengaruh low 

vertical resolution dibandingkan data sumur. Data sumur memiliki vertical 

resolution yang lebih baik namun tidak memungkinkan terdapat disetiap titik 

daerah penelitian dikarenakan biaya pengeboran yang mahal untuk satu sumur.  

Inversi AI merupakan proses konversi data seismik menjadi data impedansi 

akustik yang merupakan sifat dasar dari suatu batuan yang akan memberikan 

gambaran geologi bawah permukaan serta gambaran lapisannya [1]. Kemudian 

data tersebut dapat menjadi input dalam pengolahan menggunakan metode 

seismik multiatribut untuk mendapatkan log porositas efektif, log gamma ray, log 

neutron dan log densitas. Seismik multiatribut digunakan untuk membuat sebaran 

log porositas efektif pada seluruh volume seismik. Seismik multiatribut 

merupakan kombinasi dari beberapa atribut seismik untuk memprediksi sebaran 
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suatu sifat fisis batuan dengan cara mencari hubungan properti fisik pada sumur 

terhadap sejumlah atribut yang ada pada data seismik. 

Atribut seismik dapat digunakan untuk karakterisasi reservoar. Atribut Seismik 

merupakan karakterisasi secara kuantitatif dan deskriptif dari data seismik yang 

secara langsung dapat ditampilkan dalam skala yang sama dengan data awal [2]. 

Multiatribut merupakan proses ekstraksi beberapa atribut seismik yang 

mempunyai korelasi yang baik terhadap data log target untuk kemudian dicari 

hubungannya sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memprediksi 

karakter fisik dari bumi. 

Pada penelitian ini, penulis memilih lokasi lapangan Boonsville yang terletak di 

Wise-Jack, Fort Worth Basin, Texas bagian utara, Amerika Serikat karena 

lapangan ini merupakan salah satu lapangan penghasil gas terbesar di Amerika 

Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran batuan reservoar 

pada lapangan Boonsville. Pada penelitian ini akan dilakukan pengolahan inversi 

AI pada data post stack migration. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui persebaran batuan untuk 

menemukan zona reservoir hidrokarbon prospektif menggunakan metode seismik 

inversi AI dan Multiatribut pada lapangan Boonsville. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah : 

a. Daerah penelitian ini dibatasi pada lapangan Boonsville. 

b. Data seismik yang digunakan pada penelitian ini adalah data seismik 3D yang 

telah dilakukan tahap pengolahan data yang sudah dianggap benar. 

c. Pada penelitian ini, untuk mengetahui persebaran reservoar dapat 

menggunakan  metode inversi AI dan seismik multiatribut. 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, tujuan penelitian, batasan 

masalah, lokasi penelitian, perangkat lunak dan sistematika penulisan. 
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BAB II TEORI DASAR 

Pada bab ini membahas mengenai teori yang akan mendasari metode seismik dan 

metode seismik inversi yaitu tentang metode seismik refleksi secara umum seperti 

metode inversi AI, metode multiatribut serta properti fisik pada well log. 

BAB III TINJAUAN GEOLOGI 

Pada bab ini membahas mengenai konsep dasar yang berhubungan dengan 

penelitian yaitu tentang stratigrafi dan geologi regional daerah penelitian yang 

akan mendukung saat pengolahan hingga interpretasi data. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai tahap-tahapan pengolahan data lanjut yang 

dilakukan. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai hasil analisa dan pembahasan mengenai hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari pengolahan 

data dan analisa serta saran-saran untuk perbaikan mengenai hasil penelitian yang 

telah dicapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


