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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan minyak dan gas bumi semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan 

adanya peningkatan eksplorasi hidrokarbon untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Eksplorasi hidrokarbon adalah serangkaian kegiatan untuk menemukan cadangan 

hidrokarbon yang ekonomis untuk di eksploitasi serta untuk mengetahui 

penyebaran hidrokarbon pada reservoir. Karakterisasi reservoir adalah tahapan 

yang penting dalam ekplorasi hidrokarbon untuk mengetahui distribusi parameter 

fisis reservoir dan dapat membantu dalam menentukan lokasi pengeboran. 

Salah satu tantangan di dunia eksplorasi hidrokarbon adalah ambiguitas bawah 

permukaan. Hal tersebut mondorong para geoscientist untuk melakukan studi lebih 

jauh untuk mengenal reservoir. Saat ini terus dilakukan pengembangan teknologi 

yang dapat memberikan citra bawah permukaan terbaik untuk mengurangi resiko 

pengeboran dan informasi yang lebih akurat mengenai prospek hidrokarbon 

(Shahri, 2013). Seismik refleksi adalah salah satu  metode utama dalam eksplorasi 

hidrokarbon. Metode ini dapat menggambarkan keadaan geologi bawah permukaan 

bumi dengan baik, sehingga berguna untuk identifikasi struktur geologi yang dapat 

bertindak sebagai perangkap-perangkap hidrokarbon dan reservoir hidrokarbon 

(Russell dkk., 2005).  

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk pengembangan dan optimalisasi 

ekplorasi hidrokarbon. Pengembangan berbagai metode digunakan untuk secara 

langsung memprediksi penyebaran litologi dan kandungan fluida reservoir tanpa 

melakukan banyak pengeboran. Salah satu metode yang mengalami pengembangan 

pada interpretasi  metode seismik adalah inversi seismik. Dalam interpretasi seismik 

kuantitatif, inversi seismik adalah metode yang cukup baik dalam memprediksi 

litologi dan kandungan fluida dengan menggunakan data seismik dan data sumur 

sebagai pengontrolnya (Hilterman, 2001). 
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Selain metode inversi, dalam interpretasi seismik terdapat metode lain yang dapat 

digunakan yaitu seismik stratigrafi, seismik atribut, inversi Acoustic Impedance 

(AI), Amplitude Variation with Offset (AVO), inversi Lambda Mu Rho, inversi 

Elastic Impedance (EI) dan inversi Extended Elastic Impedance (EEI).  

Metode inversi Extended Elastic Impedance (EEI)  dapat digunakan ketika metode 

inversi Acoustic Impedance (AI), dan inversi Elastic Impedance (EI) tidak dapat 

membedakan litologi maupun fluida dengan baik akibat adanya ambiguitas nilai 

impedansi (Harun dkk., 2013). Metode Elastic Impedance (EI) hanya dapat bekerja 

dengan optimal pada sudut (incident angle) yang terbatas yakni 0 − 30∘ (Hicks dan 

Francis, 2006). Pada sudut lebih tinggi dari 30o, metode Elastic Impedance (EI) 

tidak dapat diterapkan untuk data pre-stack (Whitcombe, 2002) . 

Secara umum Extended Elastic Impedance (EEI) didefinisikan sebagai rentang 

antara Acoustic Impedance (AI) dan Gradient Impedance (GI) yang dikontrol oleh 

sudut χ, sebagai fungsi θ yang merupakan sudut datang dari target horizon. Sudut χ 

merupakan sudut rotasi dari crossplot tersebut (Woelandari, 2010). Hasil simulasi 

inversi Extended Elastic Impedance (EEI) memiliki nilai sudut yang mewakili 

parameter density (𝜌), rigidity (𝜇), incompressibility (𝜆), poisson’s ratio (𝜎) dan 

Vp/Vs pada sumur dan dapat digunakan untuk melihat penyebaran parameter 

tersebut secara lateral (Connoly, 1999). 

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis penyebaran litologi batupasir dengan 

zona target pada Formasi Missisauga di lapangan Penobscot, Kanada. Pada zona 

target terdapat beberapa perselingan litologi sandstone dan shale sehingga untuk  

memiliki kompleksitas yang tinggi. Dalam menganalisis lapisan zona target  yang 

memiliki kompleksitas litologi yang tinggi diperlukan metode khusus. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode inversi Extended Elastic Impedance 

(EEI) karena dapat menggambarkan penyebaran bawah permukaan lebih baik 

dibandingkan dengan metode lain. Metode inversi Extended Elastic Impedance 

(EEI) merupakan metode yang efektif untuk memisahkan litologi dan 

mengidentifikasi kandungan fluida. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Sebaran hidrokarbon pada zaman dulu dapat ditentukan hanya dengan memetakan 

struktur bawah permukaan tanpa proses dan evaluasi lanjut tetapi tidak dapat lagi 

dilakukan pada masa sekarang, dikarenakan jumlah hidrokarbon yang sudah 

semakin berkurang. Data sumur menyediakan informasi untuk mengetahui karakter 

fisik dari reservoir hidrokarbon walaupun terbatas hanya pada lokasi sumur. Namun 

dengan data seismik dapat dilakukan analisis persebaran karakter fisik reservoir 

dengan menggunakan inversi seismik. Inversi akustik impedansi masih terdapat 

ambiguitas dikarenakan tidak memperhatikan sudut datang gelombang seismik 

sehingga digunakan inversi Extended Elastic Impedance (EEI) sebagai 

proporsional dari parameter-parameter reservoir yang terdapat di sumur. Dalam 

penelitian, Extended Elastic Impedance (EEI) digunakan sebagai pendekatan 

proporsional terhadap parameter gamma-ray yang ada di sumur untuk memetakan 

penyebaran litologi batupasir pada zona target. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan pada penelitian ini maka dilakukan 

pembatasan pada beberapa hal: 

1. Daerah penelitian dibatasi pada litologi batupasir Formasi Missisauga di 

Lapangan Penobscot, Kanada; 

2. Data seismik yang digunakan adalah Seismik 3D Pre-Stack Time Migration 

dalam bentuk data CDP Gather yang sudah di processing dan dianggap baik; 

3. Penelitian ini difokuskan pada Sumur L-30 di Lapangan Penobscot, Kanada. 

Data log yang digunakan adalah log Gamma Ray, Density, NPHI, Vp, 

Resistivity dan parameter log lainnya. Serta log Vs yang sudah ada didapatkan 

dengan cara predict log menggunakan metode fisika batuan;dan 

4. Hasil penelitian ini difokuskan hanya di pembuatan model pernyebaran litologi 

batupasir menggunakan inversi Extended Elastic Impedance (EEI). 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi parameter log yang sensitif untuk diaplikasikan inversi 

Extended Elastic Impedance (EEI) dalam mengidentifkasi penyebaran litologi 

batupasir di daerah penelitian; 

2. Pemetaan dan analisis persebaran litologi batupasir menggunakan inversi 

Extended Elastic Impedance (EEI) di daerah penelitian. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Aplikasi inversi Extended Elastic Impedance (EEI) ini akan membantu interpretasi 

dalam hal pengembangan dan peningkatan produksi suatu lapangan. Dengan 

melakukan analisis inversi Extended Elastic Impedance (EEI) diharapkan dapat 

mengkarakterisasi penyebaran litologi batupasir dalam reservoir lebih akurat. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini akan dituturkan dalam enam bab yang  masing-

masing memberikan pembahasannya sendiri-sendiri, terdiri dari :  

1. Bab I PENDAHULUAN, merupakan bagian  yang memberi gambaran singkat 

tentang keseluruhan penelitian ini dan dibagi dalam beberapa sub bab, 

diantaranya latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan; 

2. Bab 2 TEORI DASAR, pada bab ini secara garis besar menjelaskan teori yang 

melandasi tiap kegiatan yang dilakukan dalam penelitian. Selain itu juga 

pembahasan dan analisis dari hasil penelitian berpijak pada landasan teori yang 

dijabarkan pada bab ini; 

3. Bab 3 TINJAUAN GEOLOGI, pada bab ini dilakukan pembahasan geologi 

regional, stratigrafi dan petroleum system lapangan Penobscot di Kanada.  

Report peneliti pada lapangan ini akan menjadi acuan untuk sumber tulisan 

pada bab ini;  

4. Bab 4 METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini akan membahas data yang 

diperlukan dan cara pengolahannya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan 

dan juga akan membahas diagram alir pengerjaan penelitian ini;  
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5. Bab 5 HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bab ini akan dijelaskan analisa dari 

hasil pengolahan data di bab sebelumnya;dan  

6. Bab 6 KESIMPULAN DAN SARAN, merupakan penjabaran mengenai 

kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini serta dituliskan saran-saran 

praktis yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


