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BAB II 

TEORI DASAR 

 

 

2.1 Metode Seismik Refleksi 

Metode seismik refleksi merupakan salah satu metode geofisika aktif yang 

memanfaatkan respon penjalaran gelombang refleksi untuk mengetahui 

bentuk bawah pemukaan bumi. Receiver akan merekam waktu tempuh 

(travel time) gelombang refleksi sehingga akan diketahui lapisan bawah 

permukaan melalui respon cepat rambat gelombang refleksi pada setiap 

batuan. Gelombang seismik yang terekam dapat memberitahukan informasi 

mengenai litologi serta fluida bawah permukaan dalam bentuk frekuensi, 

amplitudo refleksi dan variansi fasa. Respon batuan terhadap gelombang 

yang datang akan berbeda-beda tergantung sifat fisik batuan yang meliputi 

densitas, porositas, umur batuan, kepadatan, dan kedalaman. Energi refleksi 

yang ditransmisikan hanya akan terjadi ketika ada kontras acoustic 

impedance antara lapisan-lapisan bawah permukaan tersebut. Acoustic 

impedance merupakan perkalian antara kecepatan dan densitas. Besarnya 

kontras AI dari dua lapisan menentukan amplitudo dari sinyal yang 

dipantulkan. 

 

Sinyal yang diterima receiver dalam satu seismic trace terdiri dari beberapa 

wiggle. Seismic trace merupakan data seismik yang terekam oleh satu 

receiver. Setiap trace merupakan konvolusi sederhana dari reflektivitas 

bumi dengan fungsi sumber seismik ditambah dengan noise (Russel,1996).  

 

𝑆(𝑡) = 𝑊(𝑡) ∗ 𝑟(𝑡) + 𝑛(𝑡) (2. 1) 

 

dimana : S(t)   =  seismic trace 

    W(t) =  wavelet seismik 

    r(t) =  reflektivitas bumi 

    n(t) =  noise 
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Gambar 2.1 Seismic trace (Russel,1996) 

 

2.2 Checkshot 

Tujuan dari survei checkshot adalah untuk mendapatkan hubungan domain 

waktu dan kedalaman yang digunakan untuk melakukan proses pengikatan 

data sumur dengan data seismik.  

 

 

Gambar 2.2 Survei checkshot (Sukmono, 1999) 

 

Survei ini memiliki kesamaan dengan akuisisi data seismik pada umumnya 

namun posisi geophone diletakkan sepanjang sumur bor, atau dikenal 

dengan survei Vertical Seismic Profilling (VSP) sehingga di dapatkan waktu 
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one way time yang direkam oleh geophone pada kedalaman tertentu. Dari 

sinilah dapat diketahui hubungan waktu penjalaran gelombang seismik pada 

sumur tersebut. Perhitungan kecepatan interval, kecepatan rata-rata dan 

korelasi data sonik pada pembuatan seismogram sintetik. Pada survei 

checkshot diukur dalam lubang bor dengan sumber gelombang diatas 

permukaan. 

 

2.3 Acoustic Impedance (AI) dan Reflection Coefficient (RC) 

Acoustic Impedance (AI) merupakan nilai kemampuan suatu batuan untuk 

melewatkan gelombang seismik yang dilaluinya dan dapat didefinisikan 

sebagai sifat fisis batuan yang nilainya dipengaruhi oleh jenis litologi, 

porositas, kandungan fluida, kedalaman, tekanan dan temperatur. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka AI dapat digunakan sebagai 

indikator jenis litologi, nilai porositas, jenis hidrokarbon dan pemetaan 

litologi dari suatu zona reservoar. Semakin keras suatu batuan maka nilai 

acoustic impedance semakin besar pula. Secara matematis acoustic 

impedance dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝐴𝐼 = 𝜌. 𝑉 (2. 2) 

 

dimana : ρ  = densitas (gr/m3) 

   V  = kecepatan gelombang seismik (m/s) 

 

Refleksi gelombang seismik muncul ketika terjadi perubahan harga AI dan 

respon inilah yang diinterpretasikan pada suatu penampang seismik. Harga 

AI diprediksi dari nilai amplitudo refleksinya. Semakin besar amplitudo 

refleksi maka semakin besar pula kontras acoustic impedance. Ketika 

gelombang seismik melalui dua media yang memiliki kontras AI maka 

sebagian energinya akan dipantulkan. Perbandingan antara energi yang 

dipantulkan dengan energi datang pada keadaan normal dituliskan dalam 

persamaan : 
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𝑅𝐶𝑖 =
𝐴𝐼𝑖+1 − 𝐴𝐼𝑖
𝐴𝐼𝑖+1 + 𝐴𝐼𝑖

 (2. 3) 

 

dimana : AIi =  acoustic impedance lapisan ke-i 

   AIi+1 =  acoustic impedance lapisan ke-i+1 

   RCi =  koefisien refleksi ke-i 

 

 

Gambar 2.3 Contoh bentuk respon log AI dan RC terhadap suatu litologi 

(Russel,1996) 

 

2.4 Wavelet 

Wavelet adalah gelombang harmonik yang mempunyai interval amplitudo,  

frekuensi, dan fasa tertentu (Sismanto, 2006). Berdasarkan konsentrasi 

energinya wavelet dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu :  

a. Zero Phase Wavelet  

Wavelet berfasa nol (zero phase wavelet) mempunyai konsentrasi 

energi maksimum di tengah dan waktu tunda nol, sehingga wavelet 

ini mempunyai resolusi yang maksimum.  

b. Maximum Phase Wavelet  

Wavelet berfasa maksimum (maximum phase wavelet) memiliki 

energi yang terpusat secara maksimal di bagian akhir dari wavelet 

tersebut. 

 



 
 

8 
 

c. Minumum Phase Wavelet  

Wavelet berfasa minimum (minimum phase wavelet) memiliki 

energi yang terpusat pada bagian depan. Dibandingkan jenis wavelet 

yang lain dengan spektrum amplitudo yang sama, minimum phase 

wavelet mempunyai perubahan atau pergeseran fasa terkecil pada 

tiap-tiap frekuensi.  

d. Mixed Phase Wavelet  

Wavelet berfasa campuran (mixed phase wavelet) merupakan 

wavelet yang energinya tidak terkonsentrasi di bagian depan 

maupun di bagian belakang.  

 

 

Gambar 2.4 Jenis-jenis wavelet (1) Zero Phase Wavelet; (2) Maximum 

Phase Wavelet; (3) Minimum Phase Wavelet; (4) Mixed Phase Wavelet 

(Sukmono, 1999) 

 

2.5 Ekstraksi Wavelet 

Jenis dan tahapan dalam pembuatan ekstraksi wavelet adalah sebagai 

berikut :  

a. Ekstraksi Wavelet Secara Teoritis  

Wavelet ini dibuat sebagai wavelet awal untuk menghasilkan 

seismogram sintetik. Seismogram sintetik ini kemudian diikatkan ke 

data seismik dengan bantuan checkshot. Apabila ternyata checkshot 

sumur itu tidak ada, maka korelasi dilakukan dengan cara  memilih 

event-event target pada sintetik dan menggesernya pada posisi event-

event data seismik (shifting). Korelasi antara data seismogram 

sintetik dan data seismik ini akan mempengaruhi hasil pembuatan 
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wavelet tahap selanjutnya. Korelasi yang dihasilkan dengan cara ini 

biasanya kurang bagus karena wavelet yang digunakan bukan 

wavelet dari data seismik.    

b. Ekstraksi Wavelet Secara Statistik dari Data Seismik   

Jenis ekstraksi wavelet selanjutnya adalah ekstraksi wavelet dari 

data seismik secara statistik. Ekstraksi dengan cara ini hanya 

menggunakan data seismik dengan masukan posisi serta window 

waktu target yang akan diekstrak. Biasanya, korelasi yang 

didapatkan dengan cara statistik dari data seismik akan lebih besar 

bila dibandingkan dengan wavelet teoritis.  

c. Ekstraksi Wavelet Secara Deterministik  

Ekstraksi ini dilakukan terhadap data seismik sekaligus dengan 

kontrol data sumur, sehingga akan memberikan wavelet dengan fasa 

yang mendekati. Namun ekstraksi ini hanya akan memberikan hasil 

yang maksimal jika data sumur sudah terikat dengan baik. Ekstraksi 

wavelet secara statistik dan pengikatan yang baik sangat diperlukan 

untuk mendapatkan hasil ekstraksi wavelet secara deterministik 

dengan kualitas yang baik.  

 

Untuk memperoleh korelasi yang lebih baik pada proses ekstraksi wavelet, 

maka dilakukan shifting pada event-event utama. Jika perlu dilakukan 

stretch dan squeeze pada data sintetik. Namun karena stretch dan squeeze 

sekaligus akan merubah data log, maka yang direkomendasikan hanya 

shifting.  

 

2.6 Seismogram Sintetik 

Seismogram sintetik merupakan seismogram tiruan hasil konvolusi suatu 

wavelet dengan koefisien refleksi. Koefisien refleksi diperoleh dari 

perkalian antara kecepatan gelombang dengan densitas batuannya 

sedangkan wavelet diperoleh dengan melakukan pengekstrakan pada data 

seismik dengan atau tanpa menggunakan sumur dan juga dengan wavelet 

buatan (Munaldi dan Pasaribu, 1984). Untuk membuat seismogram 
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sintetik, wavelet yang dipakai diperoleh dengan melakukan pengekstrakan 

pada data seismik atau dengan wavelet buatan. Wavelet yang digunakan 

adalah wavelet yang mempunyai korelasi bagus antara trace seismik buatan 

dengan trace seismik asli. Wavelet tersebut diekstrak dari data seismik di 

sekitar daerah target. Konvolusi antara RC dengan wavelet seismik 

menghasilkan model seismic trace yang akan dibandingkan dengan data riil 

seismik dekat sumur. 

 

Seismogram sintetik ini digunakan untuk mengikat data sumur dengan data 

seismik. Sebagaimana yang diketahui, data seismik umumnya berada dalam 

domain waktu (TWT) sedangkan data sumur berada dalam domain 

kedalaman (depth) sehingga sebelum kita melakukan pengikatan, langkah 

awal yang harus kita lakukan adalah konversi data sumur ke domain waktu 

dengan cara membuat seismogram sintetik dari sumur.  

 

 

Gambar 2.5 Konvolusi RC dan wavelet yang dapat menghasilkan 

seismogram sintetik (Chevron Development Team, 2007) 

 

2.7 Well Seismic Tie  

Untuk meletakan horizon seismik skala waktu pada posisi kedalaman 

sebenarnya dan agar data seismik dapat dikorelasikan dengan data geologi 

lainnya yang umumnya di-plot dalam skala kedalaman, maka perlu 

dilakukan well seismic tie. Untuk konversi data well ke domain waktu, kita 

memerlukan data sonic log dan checkshot. Teknik yang umum dipakai 

adalah dengan memanfaatkan seismogram sintetik dari hasil survei 

kecepatan (well velocity survey) seperti checkshot survey dan vertical 

seismic profiling. 
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2.8 Well Logging 

Well logging merupakan suatu metode geofisika yang mengukur besaran 

fisika pada objek batuan yang berada di bawah permukaan untuk 

mendapatkan informasi berupa karakteristik litologi, ketebalan lapisan, 

kandungan fluida, korelasi struktur, dan kontinuitas batuan dari lubang bor.  

 

Beberapa jenis log diantaranya : 

1. Acoustic Impedance Log 

Acoustic impedance didefinisikan sebagai kemampuan batuan untuk 

melewatkan gelombang seismik yang melaluinya. Acoustic impedance 

didapatkan dari hasil perkalian antara densitas (g/cc) dengan kecepatan 

gelombang seismik (m/s). Impedansi akustik berpengaruh pada 

penentuan reflektivitas sudut datang normal melalui persamaan berikut: 

 

𝑅𝐶𝑖 =
𝐴𝐼𝑖+1 − 𝐴𝐼𝑖
𝐴𝐼𝑖+1 + 𝐴𝐼𝑖

 (2. 4) 

 

Salah satu sifat fisis batuan yang mempengaruhi refleksi gelombang 

seismik adalah AI. Acoustic impedance diharapkan dapat digunakan 

untuk mengetahui karakteristik batuan reservoar hidrokarbon. 

 

  

Gambar 2.6 Respon acoustic impedance pada litologi yang berbeda 

(Keary et al., 2002) 
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2. Gamma Ray Log  

Gamma ray log adalah log yang digunakan untuk mengukur tingkat 

radioaktif suatu batuan. Radioaktivitas tersebut disebabkan karena 

adanya unsur Uranium, Thorium, Kalium pada batuan. Ketiga elemen 

ini secara terus menerus memancarkan gamma ray yang memiliki energi 

radiasi yang tinggi. Gamma ray log dikombinasikan dengan log utama, 

seperti log densitas, neutron, dan gelombang bunyi yang digunakan 

untuk memastikan batas antara lapisan penting. Biasanya reservoar 

memiliki nilai gamma ray yang rendah yaitu 48-60 API. 

 

 

Gambar 2.7 Gamma ray log pada beberapa litologi (Rider, 2000) 

 

Pengukuran dilakukan dengan jalan memasukkan alat detektor ke dalam 

lubang bor. Oleh karena gamma ray dapat menembus logam dan semen, 

maka logging gamma ray dapat dilakukan pada lubang bor yang telah 

dipasang casing ataupun telah dilakukan cementing. Walaupun terjadi 

atenuasi gamma ray karena casing dan cementing, akan tetapi energinya 

masih cukup kuat untuk mengukur sifat radiasi gamma pada formasi 

batuan disampingnya. Formasi yang mengandung unsur–unsur 

radioaktif akan memancarkan radiasi radioaktif dimana intensitasnya 

akan diterima oleh detektor dan dicatat di permukaan.  
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3. Density Log 

Log densitas merekam bulk density formasi batuan (Schlumberger, 

1989). Bulk density merupakan densitas total dari batuan meliputi 

matriks padat dan fluida yang mengisi pori. Log densitas merupakan 

salah satu log porositas. Prinsip kerja log densitas ini dengan 

memanfaatkan teori fotolistrik menggunakan sumber radioaktif berupa 

gamma ray. Gamma ray sebagai foton dipancarkan ke dalam formasi 

kemudian menumbuk elektron. Semula energi foton cukup besar tetapi 

saat menumbuk elektron maka energi tersebut berkurang karena diserap 

oleh elektron tersebut untuk melepaskan diri dari elektron bebas. Energi 

yang tersisa membuat foton terus menumbuk elektron lain dalam proses 

yang sama. Oleh karena itu elektron bebas akan semakin banyak dan 

elektron–elektron tersebut terdeteksi oleh alat densitas. Jumlah elektron 

yang diserap detektor secara tidak langsung menunjukkan besarnya 

densitas formasi. Nilai densitas reservoar yang baik berkisar 2009 – 

2072 kg/m3 dan gas sand sekitar 2000 kg/m3.  

 

 

Gambar 2.8 Log densitas (Russel,1996) 

 

Semakin lemah energi yang kembali maka semakin banyak elektron-

elektron dalam batuan yang berarti semakin banyak/padat penyusun 

batuan per satuan volume. 
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4. Porosity Log  

Porositas suatu medium adalah perbandingan volume rongga-rongga 

pori terhadap volume total seluruh batuan yang dinyatakan dalam 

persen. Suatu batuan dikatakan mempunyai porositas efektif apabila 

bagian rongga-rongga dalam batuan saling berhubungan dan biasanya 

lebih kecil dari rongga pori-pori total.  

 

Tabel 2.1 Skala penentuan baik tidaknya kualitas nilai porositas 

batuan suatu reservoar (Koesoemadinata, 1978) 

Harga Porositas (%) Skala 

0 – 5 Diabaikan (negligible) 

5 – 10 Buruk (poor) 

10 – 15 Cukup (fair) 

15 – 20 Baik (good) 

20 – 25 Sangat baik (very Food) 

>25 Istimewa (excellent) 

 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi nilai porositas adalah:  

a. Butiran dan karakter geometris (susunan, bentuk, ukuran, dan 

distribusi). 

b. Proses diagenesa dan kandungan semen. 

c. Kedalaman dan tekanan. 

 

2.9 Seismic Inversion 

Inversi seismik merupakan suatu teknik pembuatan model bawah 

permukaan dengan menggunakan data seismik sebagai input dan data sumur 

sebagai kontrol (Sukmono, 2000). Teknik inversi berhubungan dengan 

pembuatan seismogram sintetik berdasarkan model bumi. Model geologi 

yang dihasilkan oleh seismik inversi adalah model impedansi diantaranya 

berupa AI dan EI yang merupakan parameter dari suatu lapisan batuan, 

bukan merupakan parameter batas lapisan seperti RC. Oleh karena itu, hasil 
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seismik inversi lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk 

diinterpretasi.  

 

 

Gambar 2.9 Konsep dasar inversi seismik (Sukmono, 2000) 

 

Gelombang seismik yang ditangkap receiver sebenarnya adalah konvolusi 

antara wavelet sumber dengan deret koefisien refleksi di bawah permukaan 

bumi. Pada metode inversi seismik, proses tersebut dibalik menjadi proses 

dekonvolusi data seismik dengan wavelet sumber sehingga diperoleh 

koefisien refleksi. Lindseth (1979) telah mengembangkan metode inversi 

seismik sejak tahun 1970-an dengan prosedur dasarnya yaitu : 

1. Proses dekonvolusi data seismik menjadi perkiraan deret koefisien 

refleksi. 

2. Proses inversi deret koefisien refleksi menjadi impedansi akustik semu. 

 

Russel (1998) membagi metode seismik inversi dalam dua kelompok, yaitu 

inversi pre-stack dan inversi post-stack. Data seismik post-stack adalah data 

yang mengansumsikan amplitudo seismik hanya dihasilkan oleh R(0), 

sehingga post-stack hanya dapat digunakan untuk menghasilkan tampilan 

model AI saja. Sementara data seismik pre-stack masih mengandung 

informasi sudut (R(θ)), sehingga inversi pre-stack dapat digunakan untuk 

menghasilkan parameter-parameter selain AI, seperti : EI, Vp/Vs serta 

lambda-rho dan mu-rho, sehingga mampu melihat pengaruh fluida yang 

dapat memberikan efek perubahan amplitudo terhadap offset.  
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Gambar 2.10 Pembagian kategori metoda inversi seismik (Russel, 1991) 
 

Acoustic impedance merupakan sifat batuan yang dipengaruhi oleh jenis 

litologi, porositas, kedalaman, tekanan, dan temperatur. Dengan beberapa 

faktor tersebut maka acoustic impedance dapat digunakan sebagai indikator 

litologi. Data seismik acoustic impedance dapat digolongkan sebagai data 

atribut seismik yang diturunkan dari amplitudo. Terdapat beberapa metode 

dalam melakukan inversi seismik, yaitu : 

1. Metode Inversi Rekursif (Bandlimited Inversion) 

Metode ini mengabaikan efek wavelet seismik dan memperlakukan 

seolah trace seismik merupakan kumpulan koefisien refleksi yang telah 

difilter oleh wavelet fasa nol. Metoda ini paling awal digunakan untuk 

meginversikan data seismik dengan persamaan dasar (Russel, 1996) : 

𝑟𝑖 =
𝜌𝑖+1𝑉𝑖+1 − 𝜌𝑖𝑉𝑖

𝜌𝑖+1𝑉𝑖+1 + 𝜌𝑖𝑉𝑖
=

𝑍𝑖+1 − 𝑍𝑖

𝑍𝑖+1+𝑍𝑖
 (2. 5) 

 

dimana : r = koefisien reflektivitas 

          ρ = densitas 

         V = kecepatan gelombang P 

         Z = impedansi akustik 
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Gambar 2.11 Proses rekursif pada bandlimited inversion (Hampson 

Russell Manual, 2006) 

 

Tahap processing bandlimited inversion (Hampson Russell Manual, 

2006) :  

1. Initial background model berasal dari hasil filtrasi log impedansi 

pada well (Gambar 2.13) 

2. Persamaan rekursif diterapkan pada seismic trace (Gambar 2.14) 

3. Tambahkan trace seismik hasil dari persamaan rekursif sebelumnya 

ke  model impedansi yang telah difilter untuk mendapatkan hasil 

akhir (Gambar 2.15) 

 

 

Gambar 2.12 Initial background model berasal dari hasil filtrasi log 

impedansi pada well (Hampson Russell Manual, 2006) 
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Gambar 2.13 Persamaan rekursif diterapkan pada seismic trace 

(Hampson Russell Manual, 2006) 

 

 

Gambar 2.14 Tambahkan trace seismik hasil dari persamaan rekursif 

sebelumnya ke model impedansi yang telah difilter untuk mendapatkan 

hasil akhir (Hampson Russell Manual, 2006) 

 

Keuntungan metode bandlimited yaotu metode ini merupakan metode 

yang sederhana dengan algoritma yang terbatas yang memberikan hasil 

berupa resolusi dengan bandwidth yang sama dengan data seismik. 

 

Kekurangan menggunakan metoda inversi bandlimited diantaranya : 

• Seismik inversi rekursif didasarkan pada dekonvolusi klasik 

yang mengasumsikan reflektivitas random dan wavelet dengan 

fasa minimum atau nol, akibatnya hanya dihasilkan wavelet 

berfrekuensi tinggi dan tidak mencakup deret koefisien refleksi 

secara lengkap. 
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• Proses inversi tidak menggunakan estimasi wavelet 

• Sensitif terhadap noise akibat dari tidak memperhitungkan 

bentuk wavelet dasar sehingga dapat menghasilkan lapisan baru 

yang semu karena data seismik yang mengandung noise akan 

terbawa dalam proses inversi. 

• Sangat bergantung dengan penentuan AI lapisan pertama. Jika 

tidak tepat maka dapat terjadi penumpukan kesalahan. 

 

2. Metode Sparse Spike Inversion 

Metode sparse spike mengansumsikan bahwa reflektivitas suatu model 

dianggap sebagai rangkaian spike yang jarang dan tinggi ditambahkan 

deret spike kecil. Metode inversi ini hanya mempertimbangkan spike 

yang besar. Metode ini menempatkan spike yang besar dengan 

melakukan pengecekan seismic trace. Reflektivitas merekontruksi satu 

spike masing-masing setiap waktu. 

 

 

Gambar 2.15 Proses inversi sparse spike. Sparse spike inversion 

menganggap hanya reflektivitas tinggi saja yang pentin (Hampson 

Russell Manual, 2006) 

 

Keuntungan penggunaan metoda Inversi sparse spike : 

• Data yang digunakan dalam perhitungan, sama seperti pada 

proses inversi rekursif.  
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• Baik untuk diaplikasikan pada target yang memiliki reflektivitas 

yang tinggi. Informasi frekuensi rendah termasuk dalam solusi 

secara metematik.  

• Tidak terlalu bergantung pada model awal. 

 

Kekurangan metoda Inversi sparse spike antara lain:  

• Secara statistik, subjek metoda inversi jenis ini digunakan untuk 

data yang mempunyai masalah noise. 

• Tidak dapat diaplikasikan pada reflektivitas yang rendah. 

• Dapat menghasilkan solusi event lebih sedikit dari event geologi. 

 

3. Metode Model Based Inversion 

Metode mencari reflektivitas yang dikonvolusikan dengan wavelet 

untuk memberikan pendekatan yang terbaik dengan trace seismik. 

Model based inversion menggunakan persamaan dasar berikut : 

 

𝑆(𝑡) = 𝑊(𝑡) ∗ 𝑟(𝑡) + 𝑛(𝑡) (2. 6) 

 

Diasumsikan bahwa seismic trace, 𝑆(𝑡) dan wavelet, 𝑊(𝑡) sudah 

diketahui sehingga reflektivitas yang akan dicari dan juga pada metode 

ini mengasumsikan noise berupa random dan tidak berkorelasi dengan 

seismik. Inversi model based dikembangkan untuk memecahkan 

masalah yang muncul pada metode rekursif diantaranya yaitu pengaruh 

akumulasi noise, bad amplitude, dan bandlimited seismik data 

(Sukmono, 1999). Tahap inversi model based (Hampson Russell 

Manual, 2006) :  

1. Model awal dibentuk dari bentuk “blocky” dari log impedansi sumur 

(Gambar 2.20). 

2. Menggunakan “blocky” model sebelumnya dan mengetahui wavelet 

maka sintetic trace dapat dibentuk (Gambar 2.21) 
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Gambar 2.16 Model awal dibentuk dari bentuk “blocky” dari log 

impedansi sumur (Hampson Russell Manual, 2006) 

 

 

Gambar 2.17 Menggunakan “blocky” model dari proses sebelumnya 

dan mengetahui wavelet maka sintetic trace dapat dibentuk. Terlihat 

perbandingan antara seismic trace yang asli dengan sintetic trace yang 

dibuat. (Hampson Russell Manual, 2006) 

 

Keuntungan penggunaan metoda model based inversion antara lain:  

• Metoda ini menghindari inversi secara langsung dari data 

seismik itu sendiri.  

• Nilai kesalahan terdistribusi dalam solusi dari proses inversi.  

• Resolusi meningkat karena proses inversi dilakukan dengan data 

dari model geologi. 

• Sudah dapat memberikan kemenerusan lateral impedansi akustik 

yang baik dalam membedakan lapisan antar batuan. 
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Kekurangan menggunakan metoda inversi berbasis model adalah:  

• Sifat sensitif terhadap bentuk wavelet, dimana dua wavelet 

berbeda dapat mengahasilkan trace seismik yang sama.  

• Sifat ketidakunikan untuk wavelet tertentu dimana semua hasil 

sesuai dengan trace seismik pada lokasi sumur yang sama. 

• Sangat bergantung pada wavelet dan model geologi. 

• Kesalahan pada estimasi wavelet dan pembuatan model geologi 

akan memengaruhi hasil inversi. 

• Membutuhkan banyak sumur untuk menghasilkan kualitas data 

yang lebih baik. 

• Detail frekuensi tinggi pada hasil inversi dapat disebabkan oleh 

model geologinya bukan dari data seismik. 

 

  

 

Gambar 2.18 Contoh hasil beberapa metode inversi (Hampson Russell 

Manual, 2006) 

 

2.10 Metode Atribut Sesimik dan Multiatribut 

Menurut Sukmono (2001) atribut seismik didefinisikan sebagai sifat 

kuantitatif dan deskriptif dari data seismik yang dapat digunakan pada skala 

yang sama dengan data asli. Amplitudo merupakan atribut paling dasar dari 

trace seismik yang banyak digunakan untuk mengenali anomali amplitudo 

akibat hadirnya hidrokarbon. Kegunaan lainnya adalah untuk 

mengidentifikasi ketidakselarasan, efek tuning, perubahan sekuen 

stratigrafi.  
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Gambar 2.19 Klasifikasi seismik atribut (Brown, 1999) 

 

Data seismik tidak selalu memberikan informasi parameter petrofisika atau 

geologi. Keberadaan data well log dapat membantu memperlihatkan relasi 

antara data seismik dan parameter log, namun relasi ini sangat sulit 

ditentukan. Dalam hal ini atribut seismik dapat memberikan bantuan yang 

berarti. Jika terdapat relasi antara parameter geologi dan atribut seismik 

pada suatu titik well log maka parameter geologi diluar titik well log ini 

dapat diekstrapolasi. Oleh karena itu, atribut seismik menyediakan 

tambahan informasi parameter petrofisika atau geologi yang penting bagi 

para interpreter untuk meningkatkan kesensitifan data seismik.  

 

 

Analisa seismik multiatribut adalah salah satu metode statistik yang 

menggunakan lebih dari satu atribut untuk memprediksi beberapa properti 

fisik dari bumi. Pada analisa ini dicari hubungan antara log dengan data 

seismik pada lokasi sumur kemudian menggunakan hubungan tersebut 
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untuk memprediksi atau mengestimasi volume dari properti log pada semua 

lokasi pada volume seismik.  

 

Atribut yang digunakan dalam analisa multiatribut dengan menggunakan 

perangkat lunak EMERGE harus dalam bentuk sample-based attributes, 

dimana 22 jenis atribut digunakan sebagai input. Atribut-atribut ini dapat 

dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yaitu : 

1. Atribut Sesaat (Instantaneous Attribute)  

Atribut kompleks pertama kali diperkenalkan oleh Taner dkk. Macam-

macam atribut sesaat : 

1.1 Kuat Refleksi 

1.2 Fasa Sesaat 

1.3 Frekuensi Sesaat 

1.4 Kosinus Fasa Sesaat 

1.5 Polaritas Semu 

1.6 Amplitude Weighted Cosine Phase 

1.7 Amplitude Weighted Frequency 

1.8 Amplitude Weighted Phase 

 

Atribut ini dihitung dari trace kompleks C(t), yang terdiri dari trace 

seismik s(t), dan transformasi Hilbertnya h(t), yang merupakan 

pergeseran fasa sebesar 90° dari trace seismik. 

 

 

Gambar 2.20 Penulisan trace komplek dalam bentuk polar (Hampson 

Russell Manual, 2006) 

 

Penulisan trace kompleks dalam bentuk polar, seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.21 memberikan kita dua atribut dasar, yaitu kuat refleksi 

A(t) dan fasa sesaat 𝜙(t).  
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𝐶(𝑡) = 𝑠(𝑡) + 𝑖ℎ(𝑡) (2. 7) 

          = 𝐴(𝑡)𝑒𝑖𝜙(𝑡) (2. 8) 

          = (𝑡)𝑐𝑜𝑠𝜙(𝑡) + 𝑖𝐴(𝑡) 𝑠𝑖𝑛𝜙(𝑡) ; 𝑖 = √−1 (2. 9) 

 

Sehingga,  

𝐴(𝑡) = √𝑠(𝑡)2 + ℎ(𝑡)2 (2. 10) 

𝜙(𝑡) = 𝑡𝑎𝑛−1 [
ℎ(𝑡)

𝑠(𝑡)
] (2. 11) 

 

Atribut dasar yang ketiga adalah frekuensi sesaat, yang merupakan 

turunan atau perubahan fasa sesaat terhadap waktu. Persamaan 

frekuensi sesaat ini dapat ditulis sebagai : 

 

𝜔(𝑡) =
𝑑𝜙(𝑡)

𝑡
 (2. 12) 

 

Atribut-atribut lainnya merupakan kombinasi dari tiga atribut dasar 

tersebut, seperti yang terlihat di bawah ini :  

cos 𝜙(t)  = kosinus fasa sesaat  

cos 𝜙(t)  = amplitude dikalikan kosinus fasa sesaat  

A(t) 𝜙(t) = amplitude dikalikan fasa sesaat  

A(t) 𝜔(t) = amplitude dikalikan frekuensi sesaat 

 

2. Atribut Jendela Frekuensi (Windowed Frequency Attributes) 

Set atribut yang kedua didasarkan pada windowed frequency analysis 

atau analisa frekuensi menggunakan window. Pada proses ini, fourier 

transform dari setiap trace seismik diambil sebanyak 64 sampel 

(default). Dari window ini, baik amplitudo frekuensi rata-rata maupun 

amplitudo frekuensi dominan digunakan dan nilainya lalu ditempatkan 

pada tengah-tengah window. Window baru lalu dipilih 32 sample 

kemudian, dan atribut frekuensi yang baru lalu dihitung dan demikian 

seterusnya. Macam-macam atribut sesaat : 
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2.1 Avarage Frequency Amplitude 

2.2 Dominant Frequency 

 

3. Atribut Filter Slice 

Set ketiga dari atribut terdiri dari narrow bandfilter slices dari trace 

seismik. Enam slices yang digunakan adalah sebagai berkut:  

• 5/10 – 15/20   Hz  

• 15/20 – 25/30 Hz  

• 25/30 – 35/40 Hz  

• 35/40 – 45/50 Hz  

• 45/50 – 55/60 Hz  

• 55/60 – 65/70 Hz 

 

4. Atribut Turunan (Derivative Attribute) 

Set keempat dari atribut didasarkan pada turunan pertama atau kedua 

dari trace seismik ataupun amplitude envelope-nya (amplitudo sesaat). 

Turunan tersebut dihitung melalui cara berikut : 

 

𝑑1𝑖 =
𝑆𝑖 − 𝑆𝑖−1

∆𝑡
 (2. 13) 

𝑑2𝑖 =
𝑑1𝑖 − 𝑑1𝑖−1

∆𝑡
=

𝑆𝑖 − 2𝑆𝑖−1 − 𝑆𝑖−2

∆𝑡2
 (2. 14) 

 

dimana : 

𝑆𝑖 = sampel trace seismic atau amplitude envelope ke- i,  

𝑑1𝑖 = turunan pertama dari i 

𝑑2𝑖 = turunan kedua dari i  

Δ𝑡 = sampling interval 

 

Macam-macam dari atribut ini : 

4.1 Derivative of the Seismic Trace 

4.2 Derivative Instantaneous Amplitude  

4.3 Second Derivative of the Seismic Trace 

4.4 Second Derivative Instantaneous Amplitude 
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5. Integrated Attributes 

Jenis kelima dari atribut yang terdapat pada EMERGE didasarkan pada 

integrasi dari trace seismik atau kuat refleksi. Nilai integrasi dihitung 

dengan cara berikut: 

 
𝐼𝑖 = 𝑆𝑖 + 𝐼𝑖−1 (2. 15) 

 

dimana :  

𝑆𝑖  = sampel ke-i dari trace seismik atau nilai kuat refleksinya,  

𝐼𝑖   = nilai integrasi.  

 

Perlu dicatat bahwa ini merupakan penjumlahan berjalan (running 

sum).  Pada akhir dari penjumlahan berjalan integrasi dari seismik 

difilter dengan menggunakan 50 titik, sehingga dihasilkan trace seimik 

dengan frekuensi rendah. Integrasi dari kuat refleksi dinormalisasi 

dengan membagi hasil integrasinya dengan perbedaan antara sampel 

minimum dan maksimum dari keseluruhan sampel. Macam-macam 

atribut ini : 

5.1 Integrated Seismic Trace 

5.2 Integrated Reflection Strength 

 

2.11 Crossplot 

Salah satu cara untuk mengukur korelasi antara data target dan atribut adalah 

dengan melakukan crossplot antara keduanya. Hubungan linier antara log 

target dan atribut ditunjukkan oleh sebuah garis lurus yang memenuhi 

persamaan: 

 
𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑥 (2. 16) 

 

Koefisien a dan b pada persamaan ini diperoleh dengan meminimalisasikan 

mean-square prediction error : 

 

𝐸2 =
1

𝑁
∑ (𝑦𝑖 − 𝑎 − 𝑏 ∗ 𝑥𝑖)

2
𝑁

𝑖=1
 (2. 17) 
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Gambar 2.21 Conventional crossplot antara log target dan atribut seismik 

(Hampson Russell Manual, 2006) 

 

Dengan mengaplikasikan garis linier tersebut, dapat diprediksi atribut mana 

yang cocok digunakan untuk menyusun log target. Dalam kasus 

multiatribut, semua atribut yang dimasukkan akan secara otomatis 

diperingkat oleh sistem, dari yang memiliki korelasi paling tinggi, dan nilai 

error yang paling kecil ke atribut yang memiliki korelasi lebih rendah dan 

error yang lebih besar (Russel, 2006). Prediksi error tersebut merupakan 

perbedaan RMS antara target log sebenarnya dan target log prediksi.  

 

2.12 Regresi Linier Multiatribut 

Regresi linier multiatribut merupakan pengembangan dari crossplot 

konvensional. Dalam metoda ini, tujuan kita adalah untuk mencari sebuah 

operator, yang dapat memprediksi log sumur dari data seismik didekatnya. 

 

Gambar 2.22 Ilustrasi crossplot dengan menggunakan satu atribut (kiri) 

dan dua atribut (kanan), Hampson Russell Manual, 2006 
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Pengembangan analisa linier konvensional terhadap multiple attribute 

dilakukan secara langsung. Sebagai penyederhanaan, kita mempunyai tiga 

atribut seperti yang terlihat pada gambar berikut.  

 

 

Gambar 2.23 Contoh kasus tiga atribut seismik, tiap sampel log target 

dimodelkan sebagai kombinasi linier dari sampel atribut pada interval 

waktu yang sama (Russel, 2006) 

  

Pada tiap sampel waktu, log target dimodelkan oleh persamaan linier : 

 

𝐿 = 𝑊0 + 𝑊1𝐴1(𝑡) + 𝑊2𝐴2(𝑡) + 𝑊3𝐴3(𝑡) (2. 18) 

 

Pembobotan (weights) pada persamaan tersebut dihasilkan dengan 

meminimalisir mean-squared prediction error. 

 

𝐸2 =
1

𝑁
∑ (𝐿𝑖 − 𝑊 − 𝑊1𝐴1𝑖 − 𝑊2𝐴2𝑖 − 𝑊3𝐴3𝑖)

2
𝑁

𝑖=1
 (2. 19) 

 

Solusi untuk empat pembobotan menghasilkan persamaan matriks sebagai 

berikut : 

𝐿 = 𝐴𝑊 (2. 20) 

𝑊 = [𝐴𝑇𝐴]−1𝐴𝑇𝐿 (2. 21) 

[

𝑊0

𝑊1

𝑊2

𝑊3

] =

[
 
 
 
 

𝑁 𝛴𝐴1𝑖 𝛴𝐴2𝑖 𝛴𝐴3𝑖

𝛴𝐴1𝑖 𝛴𝐴1𝑖
2 𝛴𝐴1𝑖𝐴2𝑖 𝛴𝐴1𝑖𝐴3𝑖

𝛴𝐴2𝑖

𝛴𝐴3𝑖

𝛴𝐴1𝑖𝐴2𝑖

𝛴𝐴1𝑖𝐴3𝑖

𝛴𝐴2𝑖
2

𝛴𝐴2𝑖𝐴3𝑖

𝛴𝐴2𝑖𝐴3𝑖

𝛴𝐴3𝑖
2 ]

 
 
 
 
−1

[

𝛴𝐿1

𝛴𝐴1𝑖𝐿𝑖

𝛴𝐴2𝑖𝐿𝑖

𝛴𝐴3𝑖𝐿𝑖

] (2. 22) 
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Seperti pada kasus atribut tunggal, mean squared error yang dihitung 

menggunakan pembobotan merupakan pengukuran kesesuaian untuk 

transformasi tersebut, dimana sekarang koordinat x merupakan nilai log 

yang diprediksi dan koordinat y merupakan nilai real dari data log. Prediksi 

ini berlangsung terus sebanyak yang diinginkan. Oleh karena itu dibutuhkan 

validasi untuk mengetahui jumlah atribut yang paling baik untuk digunakan. 

 

2.13 Validasi 

Pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah kapan kita harus berhenti 

menambahkan jumlah atribut. Apabila jumlah atribut yang digunakan 

semakin banyak, maka error prediksi akan semakin berkurang. Masalah 

yang kemudian timbul adalah biasanya data yang dihasilkan akan buruk bila 

diterapkan pada data baru  karena atribut tersebut terlalu dicocokan dengan 

data training. Hal ini biasa disebut dengan over-training. 

 

 

Gambar 2.24 Ilustrasi cross-validasi untuk mencocokkan data. Kurva 

putus-putus menunjukkan korelasi yang baik dengan data training namun 

buruk jika kemudian digunakan set data validasi (Russel, 2006) 

 

Untuk mengukur validitas dari jumlah atribut yang digunakan, dilakukan 

prosedur sebagai berikut. Misalnya, terdapat tiga buah atribut dan lima buah 

well. Untuk perhitungan pertama, sumur pertama tidak diikutkan. Lalu 

dihitung koefisien regresinya, tanpa menggunakan data dari sumur pertama. 

Dengan nilai koefisien yang dihasilkan, lalu dihitung prediksi error dari 

sumur satu dengan rumus: 
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𝐸2 =
1

𝑁
∑ (𝜑𝑖 − 𝑊0 − 𝑊1𝐴1𝑖 − 𝑊2𝐴2𝑖 − 𝑊3𝐴3𝑖)

2
𝑁

𝑖=1
 (2. 23) 

 

Ini adalah error validasi untuk sumur satu. Proses ini kemudian diulang 

untuk sumur 2, sumur 3, dan sumur 4. Error rata-ratanya dihitung dengan : 

 

𝐸𝑎𝑣𝑔 =
𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸3 + 𝐸4

4
 (2. 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


