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BAB II KAJIAN TEORI 

 

 

2.1. Geologi Regional 

Nova Scotia adalah provinsi yang terletak di Kanada merupakan tempat eksplorasi 

hidrokarbon. Pada daerah ini terdapat beberapa lapangan eksplorasi, diantaranya 

yaitu lapangan Penobscot yang terletak di bagian tenggara dari Provinsi Nova 

Scotia, Kanada. Daerah Lapangan Penobscot ini berada pada Cekungan Scotia 

yang terletak di bagian utara dari Samudera Atlantik. Dilihat secara geografis, 

daerah lapangan Penobscot terletak di koordinat 44º07’46”N/60º06’00”W. 

Prospek hidrokarbon yang terdapat pada wilayah ini berada di sebelah Utara Pulau 

Sable tepatnya di subbasin Sable pada Formasi Missisauga yang membatasi 

subbasin Sable dan subbasin Abenaki. 

 

Gambar 2. 1 Letak Lapangan Penobscot, Nova Scotia Canada (Opendtect, 2009) 

Terdapat didekat wilayah offshore Nova Scotia yang memiliki panjang 1200 km 

dengan total luas ± 300.000 km
2
 dari tepian Yarmouth Arch/Amerika Serikat dari 

bagian atas (uplift) Barat Daya pada Grand Banks-Newfoundland di timur laut. 

Cekungan didaerah ini dihasilkan pada daerah yang batas benua yang pasif, 

terbentuk selama Pangaea crack sampai terbentuknya atlantik. Ketika pangaea 

crack memisahkan Benua Afrika dengan daerah Amerika Utara terjadi pada masa 
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Middle Triassic, lalu menghasilkan cekungan yang terisi oleh sedimen fluvial dan 

lacustrine dengan adanya intrusi volcanic rock. 

 

Gambar 2. 2 Cekungan Nova Scotia (Natural Resources Canada, 2010) 

 

Gambar 2. 3 Skema 3D geomodel Scotian Shelf (Nova Scotia Departement of Energy, 2013) 

Lapangan Penobscot 

http://repository.unej.ac.id/
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2.2. Geologi Daerah Penelitian 

2.2.1 Stratigrafi 

CekungannScotia menghasilkan kandungan batuannsedimen Mesozoik sampai 

Senozoik yang memiliki ketebalan hingga 16 km. Interval stratigrafi pada 

penelitian ini dibatasi oleh periode Early Cretaceous pada masa valanginan 

sampai Early Cretaceous pada masa Barremian yaitu sekitar 150 sampai 125 juta 

tahun lalu dengan fokus target yang terletak pada formasi Missisauga Tengah. 

Formasiiini terbuat dari limestone serta batupasir yang mempunyai sekuens 

seismik yang lengkap dan terlihat nyata. Selain formasi Missisauga, Cekungan 

Scotia memiliki beberapa formasi lainnya, yaitu: 

 

Gambar 2. 4 Stratigrafi regional lapangan Penobscot dengan zona target ditunjukkan oleh 

garis putus-putus berwarna merah (MacLean and Wade, 1993) 
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a. Formasi Eurydice, formasi ini merupakan formasi tertua yang ada dilapangan 

Penobscot cekungan Scotia dan terdiri dari deretan batupasir, siltstone, dan 

shale pada zaman Triassic. 

b. Formasi Argo merupakan formasi batuan yang berhadapan langsung dengan 

formasi Eurydice dan berada pada tepi basin, dimana penyusun utama dari 

formasi ini berupa garam. 

c. Formasi Iroquois, formasi ini tersusun atar batuan dolomite (dolostone). 

Formasi ini memiliki umur yang hampir sama dengan bagian bawah dari 

formasi Mohican pada platform La Have yang mencapai ketebalan maksimum 

hingga 800 m. 

d. Formasi Mohican, yang disusun oleh batupasir dan shale yang terbentuk pada 

masa Jurrasic tengah. 

e. Formasi Mic Mac tersusun atar batuan klastik predominan yang terbentuk 

setelah pemekaran kerak (Post-rift) yang memiliki ketebalan 6 km pada 

subbasin Laurentian sampai ujung pengendapan platform La Have, Burin dan 

Avalon Uplift. 

f. Formasi Mohawk yang terdiri atas tekstur yang matang, batupasir felspatic 

dan siltstone yang berselingan dengan shale dan limestone. 

g. Formasi Verril Canyon merupakan lapisan yang tersusun dari calcareous 

shale dengan lapisan tipis limestone, siltstone dan batupasir. Formasi ini 

memiliki ketebalan 360 m pada bagian Barat Daya dan 915 m di bagian Timur 

Laut cekungan Scotia. 

h. Formasi Laurentian merupakan formasi sedimentasi dari progradational 

wedge pada zaman kuarter dan pliosen. Bagian tertebal berada pada bagian luar 

dan dalam lereng, terdapat 1.500 m lapisan glaciomarine sand, marine sand, 

silt dan shale. 

i. Formasi Abenaki merupakan formasi yang terbagi menjadi empat yaitu 

Scatarie, Misaine, Bacaro dan Artimon. Formasi ini terbentuk dari lapisan 

limestone yang memiliki lingkungan pengendapan yang kompleks. 

j. Formasi Missisauga tersebar sangat luat di cekungan Scotia dimana formasi 

ini memiliki variasi fasies. Formasi ini mencakup La Have dan Burin platform 

serta Canso Ridge dengan ketebalan formasi kurang dari 1.000 m dan terdiri 
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atas 60%-80% batupasir dengan beberapa fasies batuan karbonat didaerah 

Barat Daya. Pada subbasin Sable dengan lebih dari 2.770 m telah dibor pada 

area pulau Sable dan total ketebalan diperkirakan lebih dari 3.000 m dengan 

kandungan 30%-50% batupasir. 

k. Formasi Logan Canyon memiliki ketebalan sekitar 2.500 m yang terdiri oleh 

batupasir dan shale. Formasi ini mirip dengan turbidit jauh atau shale pada 

Shortland Shale. 

l. Formasi Dawson Canyon terdiri dari batuan marine shale, batu kapur, dan 

sejumlah kecil limestone yang terendapkan di seluruh cekungan Nova Scotia 

selama Cretaceous akhir. Formasi ini  memiliki ketebalan yang bervariasi yaitu 

pada bagian subbasin South Whale ketebalannya 700 m, pada bagian paparan 

Scotia 200 m pada Canso Ridge dan sekitar 100 m dibagian luar subbasin 

sable. 

m. Formasi Wyandot merupakan formasi yang tersusun atas batu kapur, 

mudstone kapuran (chalky mudstones), marl dan sedikit limestone. Formasi ini 

memiliki ketebalan yang bervariari mulai dari <50 m di pulau Sable dan sekitar 

400 m disebelah tenggara pada tepi paparan Scotia, tetapi karena adanya proses 

erosi pada zaman Tersier, ketebalan pada formasi ini menjadi hilang secara 

besar-besaran.  

n. Formasi Banquereau merupakan sedimentasi yang terdapat diantara bagian 

atas formasi Wyandot dan galian atas Formasi Cenozoic. Formasi ini memiliki 

ketebalan sekitar 4 km. 

2.2.2 Petroleum System 

Lapangan Penobscot terletak miring ke atas (updip) di kawasan geopressure 

Cohasset and Panuke Oil Field yang telah berproduksi dipertengahan tahun 1990. 

Terdapat 23 gas kondensat yang ditemukan serta light oil di paparannScotia yang 

terletak di bagian dalam subbasin Sable (Nova Scotia Department of Energy, 

2011).  
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Gambar 2. 5 Peta Isopach Formasi Missisauga (Nova Scotia Departement of Energy, 2011) 

a. Source Rock dan Migrasi 

Batuan induk diperkirakan terletak di daerah Verril Canyon pada kedalaman 

3666.7 m dibawah tanah yang diperkirakan terdapat pada bagian atas oil window. 

Hidrokarbon akan bermigrasi ke arah utara dan selatan dari struktur Penobscot 

karena adanya punggungan Missisauga (Missisauga Ridge). 

b. Reservoar dan Trap 

Reservoar hidrokarbon pada lapangan Penobscot diduga berada pada Missisauga 

Tengah dan baccaro dari Formasi Abenaki. Formasi Missisauga Tengah:  terdiri 

dari lapisan pasir yang lebih tebal daripada lapisan dibawahnya dan lapisan 

pasirnya dapat dengan mudah dikorelasi melalui analisa sumur. Informasi 

mengenai reservoar diantaranya adalah porositas rata-rata berkisar 20% dengan 

maksimum porositas 32% dan permeabilitas rata-rata berkisar 120 mD dengan 

maksimum diatas 1000 mD. 

 

Formasi Baccaro: merupakan bagian dari platform karbonat dari Abenaki dan 

telah terbukti produktif pada bagian Barat Daya Lapangan Deep Panuke. 

Hidrotermal dolomitisasi membentuk porositas yang tinggi pada reservoar pada 

fasies karbonat. Basement faulting sepanjang Missisauga Ridge memberikan jalan 

untuk air hidrotermal yang membentuk porositas yang sangat baik serupa dengan 

Lapangan Deep Panuke. Trap atau batuan penutup sebagai perangkap hidrokarbon 

pada lapangan ini diprediksi berupa serpih klastik dari Delta Sable yang 

pengendapannya berlangsung pada periode akhir Jurassic (Nova Scotia 

Departement of Energy, 2011). 
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2.2.3 Lingkungan Pengendapan 

Lingkungan pengendapan beracuan pada karakteristik log, deskripsi sampel dan 

derajat tingkat kemenerusan termasuk gambaran dangkal, pantai, distributary 

channel mouth dan bariri island. Itu semua merupakan bagian dari pengaturan 

margin delta yang berhubungan dengan sistem Delta Sable. 

2.3. Konsep Dasar Seismik Refleksi 

Metode seismik refleksi ialah metode geofisika yang digunakan untuk melakukan 

citra bawah permukaan dengan menggunakan gelombang pantul yang melewati 

bidang batas lapisannbatuan berdasarkan sifattfisisnya. Pada saat adanya proses 

pemantulan, pembiasan dan penyerapan, dapat dikatakan bahwa gelombang yang 

digunakan mengenai lapisan batuan. Pada saat gelombang datang, akan ada 

respon batuan yang terdeteksi terhadap datangnya gelombang dengan respon yang 

bervariasi tergantung sifat fisik dari batuan. Sumber gelombang seismik 

diantaranya dinamit dan truk vibroseis yang digunakan pada survey darat. serta 

airgun yang digunakan saat survey laut. Geophone dan hydrophone adalah alat 

yang digunakan untuk merekam hasil gelombang seismik. (Telford dkk, 2004). 

 

Gambar 2. 6 Konsep Penjalaran Gelombang Seismik dari Source ke Receiver (Bacon, 2014) 

2.3.1. Acoustic Impedance 

Acoustic Impedance merupakan salah satu sifat akustik yang merupakan 

hubungan antara  densitas batuan (ρ) dengan kecepatan gelombang seismik (V). 

        (2. 1) 

Dimana AI merupakan Acoustic Impedance, ρ adalah nilai kerapatan batuan serta 

Vp adalah kecepatan gelombang P. 
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Untuk melihat nilai Acoustic Impedance, kecepatan jauh lebih penting daripada 

densitas (Sukmono, 2000). Hal tersebut disebabkan oleh kerapatan batuan 

(densitas) sebuah batuan mempunyai rentang nilai yang pada nilai tertentu 

densitas (kerapatan) batuan yang satu akan mengalami suatu overlap dengan 

densitas batuan lainnya. Dimana semakin kuat batuannya maka nilai Acoustic 

Impedance yang dihasilkan juga semakin besar. Faktor lain yang mempengaruhi 

nilai Acoustic Impedance adalah porositas batuan, kandungan fluida batuan dan 

litologi. 

2.3.2. Koefisien Refleksi 

Koefisien refleksi merupakan range nilai dari perbedaan antar parameter akustik 

yang ada di bumi dan bisa juga dijelaskan sebagai pembanding antara gelombang 

yang datang dengan yang terefleksikan pada sebuah reflektor. Koefisien ini dapat 

bernilai positif ataupun negatif yang menggambarkan kuat atau lemahnya 

reflektor. Secara matematis, maka koefisien refleksi dapat dituliskan dengan 

persamaan: 

    
          

         
 (2. 2) 

Dimana: 

RC = Koefisien Refleksi 

AI = Acoustic Impedance 

Koefisien refleksi memiliki nilai antara -1 hingga 1. Jika impedansi akustik 

lapisan kedua lebih besar daripada lapisan pertama dan gelombang merambat dari 

batuan dengan nilai densitas rendah ke batuan dengan nilai densitas yang lebih 

tinggi maka koefisien refleksi akan bernilai positif. 
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Gambar 2. 7 Koefisien refleksi dengan perbedaan acoustic impedance (Bacon, 2014) 

2.3.3. Wavelet Seismik 

Wavelet adalah sekumpulan gelombang harmonic yang memiliki amplitude, fasa 

serta frekuensi tertentu. Wavelet terbagi menjadi empat jenis yang berdasarkan 

fasa gelombang yaitu berdasarkan fasa gelombangnya, yaitu zero phase wavelet, 

maximum phase, minimum phase dan mixed phase. Letak amplitudo seismiknya 

dapat berbeda-beda tergantung dari tipe wavelet yang digunakan. 

 

Gambar 2. 8  Jenis fasa wavelet: (1) fase nol, (2) fasa maksimum, (3) fasa minimum, (4) fasa 

campuran (Sukmono, 1999). 

2.3.4. Polaritas Seismik 

Polaritas seismik merupakan suatu konvensi rekaman dan penampang dari sebuah 

data seismik berbentuk gelombang yang memiliki rentang nilai negatif dan positif. 

Terdapat dua jenis polaritas seismik yaitu normal polarity dan reverse polarity. 

Polaritas seismik terbagi menjadi dua jenis konvensi yaitu polaritas konvensi SEG 
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(Society of Exploration Geophysicist) dan polaritas konvensi Eropa (Sukmono, 

2007). Namun polaritas SEG sering digunakan sebagai polaritas standar yang 

manammendefinisikan normal polarity seperti dibawah ini: 

1. Pada bidang batas refleksi dimana AI2 > AI1, maka disebut peak. 

2. Pada bidang batas refleksi dimana AI2 < AI1, maka disebut through. 

 

Gambar 2. 9 Polaritas Seismik (a) zero phase dan (b) minimum phase (Sukmono, 2007) 

2.3.5. Seismogram Sintetik 

Sintetik seismogram adalah hasil rekaman seismik buatan yang diperoleh 

berdasarkan data seismik, data log densitas dan log kecepatan. Seismogram 

sintetik didapat dari deret koefisien refleksi (RC) yang dikonvolusikan dengan 

wavelet yang dibuat berdasarkan data log densitas dan log kecepatan. Wavelet 

diperoleh dari ekstraksi data seismik atau dengan wavelet buatan. 

 

Gambar 2. 10 Seismogram Sintetik (Sukmono, 1999) 

2.4. Amplitude Variation with Offset (AVO) 

AVO adalah konsep yang berdasarkan respon perubahan amplitude pada trace 

seismik seiring dengan meningkatnya sudut datang. Ketika sudut datang yang 

dihasilkan besar maka jarak source ke receiver adalah besar. 
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Gambar 2. 11 Geometri AVO 

Saat kondisi stabil, ketika amplitude yang dihasilkan kecil, maka sudut datang dan 

offset yang digunakan besar, tetapi pada metode AVO, ketika offset yang 

digunakan besar dan bertambah maka nilai amplitude akan besar. Perubahan 

amplitudo refleksi gelombang P terhadap offset akan terjadi jika gelombang 

seismik tersebut dipantulkan oleh lapisan pasir-gas, begitu juga sebaliknya jika 

gelombang seismik tersebut terefraksi. AVO muncul akibat adanya partisi energi 

pada bidang reflektor (Ostrander, 1984). 

 

Gambar 2. 12 Respon AVO pada lapisan batupasir gas (Chiburis dkk, 1993). 

AVO muncul akibat adanya partisi energi pada bidang reflektor, yang  mana 

nantinya sebagian energi akan dipantulkan dan sebagiannya akan diteruskan. 

Selain itu, gelombang konversi pun terbentuk abikat suatu gelombang mencapai 

batas antar lapisan. Koefisien refleksi jadi fungsi suatu kecepatan gelombang P, 

gelombang S, dan densitas dari setiap lapisan dengan sudut datang gelombang 

seismik. Sehingga, dihasilkan empat kurva yang bisa diturunkan. 



 

16 

 

 

Gambar 2. 13 Partisi energi gelombang seismik pada bidang reflektor untuk sudut datang 

tidak sama dengan nol (Yilmas, 2001). 

2.4.1. Persamaan AVO 

Dasar dari persamaan AVO awalnya dikenalkan oleh Zoeppritz (1919) dengan 

menggambarkan hasil koefisien refleksi dan transmisi sebagai fungsi sudut datang 

pada parameter elastik. Berdasarkan analisis koefisien refleksi dari Knott dan 

Zoeppritz didapatkan persamaan seperti dibawah ini 
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(2. 3) 

Dimana: 

  Rp = Refleksi gelombang P  θ1 = sudut datang gelombang P 

  Rs = Refleksi gelombang S  θ2 = sudut bias gelombang P 

  Tp = Transmisi Gelombang P  Vp = kecepatan gelombang P 

  Ts = Transmisi gelombang S  Vs = kecepatan gelombang S 

  Φ1 = sudut pantul gelombang S  ρ = densitas 

  Φ2 = sudut bias gelombang S 

Persamaan Zoeppritz memiliki solusi yang lengkap tidak menunjukkan 

pengetahuan yang mudah daripada amplitudo dan offset dengan sifat fisis batuan, 

sehingga untuk pemodelan dan analisis AVO biasanya digunakan rumus 

linearisasi. Aki dan Richard (1980) memperlihatkan pendekatan simple untuk 

memberikan solusi atas persamaan Zoeppritz yang lengkap, sehingga koefisien 
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refleksi dari setiap sudut datang semata-mata dipengaruhi oleh densitas, Vp dan 

Vs. 
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Wiggins (1983)membuat peninjauan ulang persamaan Aki-Richard dengan 

melakukan penyederhanaan yang dibagi menjadi 3 parameter A, B, dan C yang 

dibuat menjadi persamaan dibawah ini. 
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2.4.2. Klasifikasi Anomali AVO 

Rutherford dan Williams (1989) membagi anomali AVO pada batupasir 

(berdasarkan kandungan oil and gas) ke dalam tiga kelas, yaitu kelas 1 yang 

berhubungan dengan nilai impendansi yang tinggi dari batupasir gas, kelas 2 yang 

berhubungan dengan nilai impendansi batupasir gas yang mendekati nol dan kelas 

3 dengan nilai impedansi batupasir gas yang rendah. Castagna (1997) 

mengembangkan kelas AVO dari Rutherford dan Williams (1989), dengan 

menambahkan anomali kelas 4. 

a. Anomali kelas 1  

Anomali kelas 1 memiliki nilai impendansi akustik batupasir yang tinggi. 

Batupasir kelas 1 relatif mempunyai nilai impedansi yang lebih tinggi 
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dibandingkan lapisan penutup atau lapisan di atasnya yang biasanya berupa shale. 

Batas antara shale dan batupasir tersebut mempunyai nilai koefisien refleksi yang 

tinggi dan positif. Batupasir pada kelas 1 merupakan batupasir yang secara 

ekstrim telah terkompaksi. Kurva AVO kelas 1 memiliki intercept positif dan 

gradient negatif. Nilai gradient kelas 1 biasanya lebih besar bila dibandingkan 

dengan kelas 2 dan 3. 

b. Anomali kelas 2  

Anomali kelas 2 memiliki kontras akustik impedansi yang mendekati nol. 

Batupasir kelas 2 hampir memiliki nilai impedansi akustik yang hampir sama 

dengan batuan di atasnya. Batupasir tersebut terkompaksi dan terkonsolidasi. 

Gradient dari batupasir kelas 2 memiliki nilai yang besar namun tidak sebesar 

gradient pada kelas 1. Anomali AVO kelas 2 terdiri dari kelas 2 yang memiliki 

intercept dan gradient negatif serta kelas 2p yang memiliki intercept positif dan 

gradient negatif. Kelas 2p merupakan anomali dengan pembalikan polaritas. 

Intercept pada kelas 2 ini memiliki nilai yang mendekati nol. 

c. Anomali kelas 3  

Anomali kelas 3 memiliki nilai akustik impedansi yang kecil dibandingkan 

dengan batuan di atasnya. Batupasir yang biasanya kurang terkompaksi dan tidak 

terkonsolidasi. Anomali kelas 3 memiliki intercept dan gradient negatif. Nilai 

intercept nya berada di bawah nilai intercept kelas 2. Biasanya nilai gradient nya 

tidak lebih besar dari kelas 1 dan kelas 2. 

d. Anomali kelas 4  

Anomali kelas 4 memiliki nilai impedansi kecil dari batuan penutupnya. Anomali 

kelas 4 memiliki intercept negatif dan gradient positif. Anomali kelas 4 ini terjadi 

ketika batupasir yang porous dilapisi oleh lapisan yang berkecepatan tinggi seperti 

karbonat, tight sand yang tersementasi, siltstone, atau shale yang keras. 
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Gambar 2. 14 Klasifikasi berdasarkan kurva gradient AVO (Rutherford & Williams, 1989 

dengan modifikasi). 

 

Gambar 2. 15 Crossplot AVO (Castagna, 1997). 

 

Gambar 2. 16 Klasifikasi anomali AVO (Castagna, 1997) 

2.5. Extended Elastic Impedance (EEI) 

2.5.1. Elastic Impedance (EI) 

Elastic Impedance ialah impedansi suatu batuan saat terkena gelombang dari arah 

yang berlawanan. Konsep  elastic impedance sendiri berdasarkan daripada 
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fenomena AVO yang mana terjadinya perubahan amplitude terhadap offset yang 

ekuivalen dengan datangnya sudut. Kontras impedansi batuan dapat menimbulkan 

sifat reflektivitas berdasarkan nilai parameter impedansi batuan. Oleh karena itu, 

ketika adanya perubahan amplitude terhadap sudut yang kebanyakan terjadi dalam 

fenomelan AVO. 

 

Gambar 2. 17 Konsep Impedansi Elastik (Bacon, 2014) 

Connolly (1999) yang memperkenalkan konsep elastic impedance mengatakan 

bahwa secara teori konsep EI bisa dijadikan acuan impedansi yang bisa 

meningkatkan reflektivitas dengan pemantulan sudut tetap daripada penampang 

seismik sendiri. Dengan persamaan yang digunakan sebagai berikut.  

  ( )         (2.6) 

Dimana: 

α = Kecepatan gelombang P (m/s) 

β = Kecepatan gelombang S (m/s) 

ρ = Densitas (kg/m
3
) 

  (       ) 

            

  (          ) 

  (
 

 
)  

3. Extended Elastic Impedance (EEI) 

Whitcombe dkk. (2002) menyempurnakan definisi Elastic Impedance (EI). Dia 

memperluas definisi Elastic Impedance (EI) untuk menghilangkan ketergantungan 

dimensionalitasnya pada sudut θ. Dia mengenali beberapa sifat batuan yang tidak 
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dapat diprediksi dari seismic gathering yang ada karena keterbatasan kisaran 

sudut datang (0-30º) pada Elastic Impedance (EI) (Whitcombe, dkk, 2002). 

 

Konsep elastic impedance masih sulit didefinisikan oleh Connolly (1999) saat 

mengatakan hubungan antara impedansi dengan reflektivitas, karena tidak 

memiliki perbedaan impedansi yang bisa membuat nilai reflektivitas meningkat 

dan melebihi satu. Lalu persamaan Aki-Richard (1980) melakukan pendekatan 

persamaan linier orde dua  yang ada pada persamaan 2.4 untuk menurunkan 

persamaan Zoeppritz agar |     | bisa lebih besar dari satu saat nilai |     | 

meningkat. Tetapi, nilai reflektivitas tidak ada yang melebihi nilai satu, kecuali 

terdapat nilai impedansi negatif. Pada saat nilai |     | mendekati atau melebihi 

nilai satu, maka log elastic impedance yang dikatakan oleh Connoly jadi ambigu. 

 

Suku |     | pada pendekatan linier persamaan Zoeppritz membatasi rentang 

jarak batas reflektivitas pada batas 0 sampai 1. Namun pada arah negatif dan 

positif dari rentang observasi reflektivitas sepanjang sumbu |     | dapat 

dilakukan ekstrapolasi seperti pada gambar 2.18 dibawah ini. 

 

Gambar 2. 18 Rentang observasi dari plot amplitudo pre-stack dapat dimodelkan dengan 

ekstrapolasi linier pada arah negatif dan positif sepanjang sumbu (Whitcombe, 2000) 

Persamaan 2.4 kemudian dimodifikasi oleh Whitcombe dkk. (2002) dengan 

mengganti sin
2
θ menjadi tan χ sehingga persamaan linier orde dua dari 

pendekatan persamaan Zoeppritz didefinisikan pada rentang tak hingga dibanding 

0 sampai 1. Selain itu faktor scaling dari reflektivitas diperlukan untuk 

meyakinkan bahwa nilai reflektivitas tidak pernah melebihi satu. 

            (2.7) 
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Lalu untuk persamaan 2.7 bisa dituliskan sebagai berikut: 

  
 cos    sin  

cos  
 (2.8) 

Dimana faktor scaling cosχ merubah R menjadi persamaan 2.9 dibawah ini: 

    cos   (2.9) 

Lalu didapatkan: 

    cos    sin   (2.10) 

Oleh karena ini, Whitcombe dkk. (2002) memperkenalkan konsep Extended 

Elastic Impedance (EEI) untuk mengatasi batasan Elastic Impedance (EI). Dia 

memperluas rentang sudut dari 0-30º menjadi 0-90º dengan mengganti fungsi 

sin
2
θ dengan tanχ dengan variasi sudut antara -90º hingga +90º. Maka, persamaan 

EEI dinyatakan sebagai: 

   ( )      *(
 

  
)
 

 (
 

  
)
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+ (2.11) 

Dimana: 

α = Kecepatan gelombang P (m/s) 

β = Kecepatan gelombang S (m/s) 

ρ = Densitas (kg/m
3
) 

  (cos   sin  ) 

     sin   

  (cos     sin  ) 

  (
 

 
)  

Persamaan diatas disebut sebagai Extended Elastic Impedance (EEI). Besaran 

reflektivitas memiliki range nilai A (χ=0º) dan B (χ=90º). Ekuivalen EEI dari χ=0º 

adalah Acoustic Impedance (AI) dan pada EEI bernilai χ=90º disebut dengan 

Gradient Impedance (GI). Dengan menuliskan          , persamaaan EEI 

dapat dituliskan menjadi: 

    ( )     *(
  

   
)
    ( )

(
  

   
)
    ( )

+ (2.12) 

 



 

23 

 

 

Gambar 2. 19 Spektrum EEI untuk rentang χ -90º hingga +90º (Whitcombe, dkk. 2002) 

3.5. Inversi Seismik 

Menurut Abdullah (2010) Inversi seismik merupakan proses permodelan geofisika 

yang dibuat untuk melakukan prediksi sifat fisik dari bumi berdasarkan informasi 

trace seismik yang didapatkan. Inversi sendiri merupakan lawan dari forward 

modelling. Dimana forward modeling merupakan pengoperasian konvolusi antara 

kontras impedansi akustik yang ada dibumi dengan wavelet seismik. Langkah ini 

lalu dapat dikatakan proses pembagian trace seismik terhadap wavelet yang 

diprediksi. 

 

Gambar 2. 20 Proses forward modelling dan inverse modelling (Abdullah, 2010) 

Secara garis besar inversi seismik dapat dikelompokkan menjadi inversi pre-stack 

dan inversi post-stack. Inversi pre-stack dilakukan pada data seismik yang belum 
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melalui proses stacking (CDP gather) sehingga memiliki informasi sudut. Inversi 

ini bertujuan untuk menurunkan parameter elastik untuk penentuan karakter 

batuan. Dari informasi sudut tersebut maka akan dihasilkan parameter-parameter 

lain seperti Vp/Vs, EI, Lambda-Rho dan Mu-Rho. Sedangkan inversi post-stack 

merupakan teknik untuk mendapatkan kembali nilai koefisien refleksi dari 

rekaman seismik yang selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai impedansi 

akustik lapisan batuan. Berikut merupakan pembagian metode inversi seismik 

secara garis besar. 

 

Gambar 2. 21 Macam-macam metode seismik inversi (Russel, 1998) 

Inversi seismik didefinisikan sebagai suatu teknik pembuatan model bawah 

permukaan dengan menggunakan data seismik sebagai input dan data sumur 

sebagai kontrol (Sukmono, 2000). Proses ini untuk menghitung model impedansi 

bawah permukaan yang sesuai dengan penampang seismik. Karena hilangnya 

komponen frekuensi rendah maupun tinggi pada proses seismik, informasi yang 

dibutuhkan untuk pembuatan profil impedansi ini tidak bisa hanya didapatkan dari 

penampang seismik saja. Sehingga, pada proses inversi digunakan model low 

frequency (model awal) yang didapat dari data sumur untuk mengembalikan lagi 

informasi yang hilang. Model ini menggambarkan model struktur kecepatan yang 

akan digunakan untuk membatasi inversi. 

  


