
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Seiring dengan pertumbuhan masyarakat dunia, kebutuhan akan energi juga ikut 

meningkat, terutama energi minyak dan gas. Usaha untuk mencari sumber minyak 

dan gas baru terus dilakukan, begitu juga dengan usaha pengembangan lapangan 

migas yang sudah ada. Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh berbagai 

pihak, mencari sumber minyak dan gas bumi tidaklah mudah, diperlukan keahlian 

khusus untuk dapat menentukan dimana minyak dan gas bumi berada dan berasal. 

Geofisika merupakan salah satu cabang studi yang mempelajari bidang eksplorasi 

minyak dan gas bumi (hidrokarbon). Berbagai metode geofisika terus 

dikembangkan dalam usaha mendeteksi dan menjelaskan struktur bawah 

permukaan bumi sebagai tempat terdapatnya hidrokarbon. 

 

Seismik refleksi merupakan metode utama dalam melakukan eksplorasi minyak 

dan gas bumi (hidrokarbon). Perangkap-perangkap hidrokarbon yang dapat 

dikenali secara baik dengan meteode seismik refleksi, menunjukkan bahwa 

metode ini sangat bagus untuk teknik pemodelan geologi bawah permukaan. Dua 

jenis data utama yang dipakai pada tahapan eksplorasi maupun pengembangan 

lapangan migas adalah data log dan data seismik. Data seismik memiliki resolusi 

horizontal yang baik dengan resolusi vertikal yang kurang baik, sementara data 

log memiliki resolusi vertikal yang sangat baik namun resolusi horizontalnya 

sangat buruk. Mengintegrasikan keduanya akan menghasilkan interpretasi data 

yang lebih akurat. Metode yang digunakan untuk mengintegrasikan data log dan 

data seismik adalah metode seismik inversi impedansi akustik dan seismik 

multiatribut. 

 

Metode seismik inversi adalah salah satu metode eksplorasi yang digunakan untuk 

menggambarkan dan mengestimasi parameter fisis bawah permukaan berupa nilai 

impedansi akustik dengan menggunakan data seismik sebagai input datanya dan 

data sumur sebagai kontrolnya.  Impedansi akustik dipengaruhi oleh jenis litologi, 

porositas, kandungan fluida, kedalaman, tekanan dan temperatur (Sukmono, 



2000). Metode seismik multiatribut pada dasarnya dilakukan dengan mencari 

hubungan statistik antara data log dan set dari atribut seismik pada lokasi sumur, 

lalu memanfaatkan hubungan tersebut untuk membuat suatu volume properti log 

yang diinginkan. Transformasi multiatribut terbagi menjadi dua yaitu transformasi 

linier diperoleh dari minimalisasi leastsquare, sedangkan transformasi non linier 

diperoleh dengan proses training neural networks dengan jenis probabilistic 

neural network (PNN). Secara garis besar neural network mempunyai dua tahap 

pemrosesan informasi, yaitu tahap pelatihan dan tahap pengujian. Pertama adalah 

tahap pelatihan (training), dimulai dengan memasukkan pola-pola pelatihan ke 

dalam jaringan yang akan mengubah bobot menjadi penghubung antar node. 

Kedua adalah tahap pengujian (testing), dengan melakukan pengujian terhadap 

suatu pola masukan yang belum pernah dilatihkan sebelumnya dan menggunakan 

bobot-bobot yang telah dihasilkan pada tahap pelatihan untuk menghasilkan error 

minimal. Diharapkan dengan teknik optimasi non linier ini dapat meningkatkan 

nilai log yang diprediksi untuk disebarkan pada volume seismik.  

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seismic offshore yang 

berada pada Blok F3 Laut Utara Netherlands. Daerah ini dikenal sebagai lapangan 

penghasil gas yang besar. Terlihat adanya bright spot pada daerah penelitian, 

sehingga menarik perhatian penulis untuk melakukan karakterisasi reservoir di 

Blok F3 ini. Penggunaan metode seismik inversi impedansi akustik dan seismik 

multiatribut diharapkan mampu memisahkan zona reservoir dengan baik pada 

lingkungan pengendapan ini dan mampu menemukan zona prospektif 

hidrokarbon.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Maksud dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana teknik (S1) di 

Program Studi Teknik Geofisika, Institut Teknologi Sumatera. Adapun tujuan 

yang ingin dicapai dari penelititan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengaplikasikan metode seismik inversi dan seismik multiatribut dengan 

probabilistic neural network (PNN). 



2. Mengetahui apakah volume inversi dapat membantu meningkatkan nilai 

korelasi pada pendekatan analisis multiatribut dengan PNN. 

3. Mendapatkan peta persebaran impedansi akustik dan peta persebaran estimasi 

porositas hasil analisa seismik inversi dan seismik multiatribut dengan PNN. 

4. Memberikan usulan zona reservoir baru berdasarkan analisa zona prospektif. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Daerah penelitian dibatasi pada lapangan F3 Netherland. 

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

telah melalui tahap processing yang dianggap benar dengan empat sumur. 

3. Metode yang digunakan adalah inversi impedansi akustik dan seismik 

multiatribut dengan PNN. 

4. Studi terfokus pada seismik inversi impedansi akustik model based dan seismik 

multiatribut PNN untuk karakterisasi reservoir. 

 

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” dengan luas area survey 

sebesar 375.31 km2. 

 

 
Gambar 1.1. Lokasi Lapangan F3 Southern North Sea Netherland 

 

 

 



1.5 Perangkat Lunak 

 

Perangkat lunak (software) yang digunakan pada pengolahan data tugas akhir ini 

yaitu : 

1. Hampson Russel (HRS) yang terdiri dari Geoview, eLog, STRATA, EMERGE. 

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

pada penampang seismiknya serta untuk melakukan picking horizon. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang menerangkan bagaimana latar 

belakang penulisan ini, tujuan penelitian, batasan masalah, lokasi penelitian, 

perangkat lunak yang digunakan serta sistematika penulisan 

 

BAB II TINJAUAN GEOLOGI 

Bab ini membahas tentang stratigrafi dan geologi regional daerah penelitian yang 

dapat mendukung saat pengolahan hingga ke interpretasi data. 

 

BAB III TEORI DASAR 

Bab ini menerangkan mengenai teori dasar yang berhubungan dengan penelitian 

yang mencakup konsep dasar metode seismik refleksi , well logging, inversi 

impedansi akustik, seismik multiatribut serta PNN untuk mendukung interpretasi. 

 

BAB IV DATA DAN PENGOLAHAN DATA 

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

menampilkan tahapan pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini. 

 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil, analisis serta interpretasi hasil pengolahan data 

yang telah dilakukan. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

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

yang telah dilakukan. 

 


