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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Migas merupakan salah satu energi yang sangat berperan penting dalam 

keberlangsungan hidup manusia. Nyatanya pada keadaan saat ini yang 

terjadi adalah produksi yang semakin menurun sedangkan konsumsi terus 

meningkat. Tanpa adanya penambahan cadangan baru, kesenjangan antara 

konsumsi migas dengan produksi migas yang kita hasilkan akan semakin 

jauh. Tentunya, hal ini dapat dicegah apabila penambahan cadangan 

berhasil dilakukan dengan memperkecil adanya kemungkinan well dry 

menggunakan perkembangan teknologi yang ada. 

 

Akan dilakukan pengolahan inversi AI pada data ini dikarenakan data ini 

merupakan data post stack migration. Inversi AI merupakan proses konversi 

data seismik menjadi data impedansi akustik yang merupakan sifat dasar 

dari suatu batuan akan memberikan gambaran geologi bawah permukaan 

serta gambaran lapisannya. Kemudian data tersebut dapat menjadi input 

dalam pengolahan menggunakan metode seismik multiatribut. Seismik 

multiatribut merupakan kombinasi dari beberapa atribut seismik untuk 

memperkuat prediksi suatu properti fisik bumi yaitu mengestimasi volume 

properti fisik dengan cara mencari hubungan properti fisik pada sumur 

terhadap sejumlah atribut yang ada pada data seismik. 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seismic offshore yang 

berada pada Blok F3 Laut Utara Netherlands. Daerah ini dikenal dengan 

lapangan penghasil gas yang besar. Terlihat adanya bright spot pada daerah 

penelitian sehingga menarik perhatian penulis untuk membuat pemetaan 

batuan reservoar di Blok F3 ini. Lingkungan pengendapan pada penelitian 

ini merupakan fluviodeltaic dimana lithofacies yang ada berupa sand, fine 

sand dan shale. Shale yang terkandung dalam lingkungan pengendapan ini 
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sangat sedikit sehingga fokus lithofacies adalah sand dan fine sand. Kedua 

litologi yang mendominasi lingkungan pengendapan ini bercampur 

dikarenakan adanya pengendapan dan perubahan arus yang tidak stabil. 

Penggunaan metode seismik inversi AI dan multiatribut diharapakan mampu 

memisahkan zona reservoar dengan baik pada lingkungan pengendapan ini 

dan mampu menemukan zona prospektif hidrokarbon. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah memetakan persebaran batuan untuk 

menemukan zona reservoar hidrokarbon prospektif menggunakan metode 

seismik inversi AI dan multiatribut pada lapangan penelitian ini. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah : 

1. Analisis daerah penelitian berada pada Blok F3, Laut Utara Netherlands 

pada lingkungan pengendapan fluviodeltaic. 

2. Data seismik yang digunakan adalah data seismik 3D post stack, yang 

telah melalui segala tahapan processing yang sudah dianggap benar. 

Sehingga data seismik telah dianggap baik dan siap untuk dilakukan 

pengolahan dan interpretasi lebih lanjut. 

3. Penelitian menggunakan metode seismik inversi AI dan seismik 

multiatribut untuk melihat persebaran reservoar. 

 

1.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada pada blok F3 di sektor Laut Utara Netherlands 

(seismic offshore) pada koordinat N 54⁰52’0,86” / E 4⁰48’47,07” 

 

1.5 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan pada pengolahan data tugas akhir ini, yaitu: 

1. HRS (Geoview, eLog, STRATA, EMERGE),  

2. Petrel digunakan untuk display 2D dan 3D window seismik beserta letak 

well pada penampang seismiknya serta untuk melakukan picking fault. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, lokasi penelitian, perangkat lunak, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II TEORI DASAR 

Bab ini membahas tentang konsep dasar yang berhubungan dengan 

penelitian ini yaitu teori mengenai metode seismik refleksi secara umum, 

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

 

BAB III TINJAUAN GEOLOGI 

Bab ini membahas tentang stratigrafi dan geologi regional daerah penelitian 

yang dapat mendukung saat pengolahan hingga ke interpretasi data. 

 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang diagram alir penelitian, ketersediaan data, serta 

menampilkan tahapan pengolahan data. 

 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil dan analisis pengolahan data yang telah dilakukan. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari analisa yang telah 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 


