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BAB I                                                                                            

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hidrokarbon memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan energi yang 

kian lama semakin meningkat. Kebutuhan tersebut diperlukan langkah yang 

efektif dan efisien untuk meningkatkan produksi migas. Salah satunya dalam 

melakukan kegiatan eksplorasi atau pencarian sumber produksi baru. Kegiatan 

tersebut meliputi berbagai macam kajian, salah satunya kajian geofisika yang 

tidak lepas dengan berbagai penerapan macam metodenya diantaranya metode 

seismik.  

Metode seismik merupakan metode geofisika yang memanfaatkan penjalaran 

gelombang dalam mengidentifikasi struktur bawah permukaan. Metode tersebut 

banyak dipilih perusahaan dalam mengidentifikasi daerah prospek hidrokarbon 

karena memiliki resolusi yang lebih baik dibanding metode geofisika yang lain 

(Handoyo et al., 2016). Meskipun begitu, tak jarang para interpreter masih 

mengalami kesulitan dalam melakukan interpretasi. Contoh dari permasalahan 

tersebut yaitu dalam membedakan gas saturasi rendah dari gas saturasi tinggi 

yang diakibatkan data seismik yang kurang sensitif terhadap respon dari adanya 

fluida. Sehingga, pada penelitian tugas akhir ini untuk mengidentifikasi 

hidrokarbon seismik terutama dalam mengatasi tingkat sensitivitas respon yang 

terjadi pada seismik data seismik terhadap fluida, penulis menggunakan analisis 

amplitude variation with offset (AVO) berdasarkan pemilihan rentang frekuensi 

diskrit. Metode ini merupakan adaptasi dari metode yang dilakukan (Kumar et 

al., 2020) yang dalam karya tulisnya memanfaatkan frekuensi ke dalam atribut 

AVO yang digunakan. Analisis tersebut digunakan karena pada beberapa dari 

perubahan batuan dan fluida menunjukkan respon data seismik yang lebih kuat 

terhadap amplitude pada frekuensi tertentu yaitu rentang frekuensi rendah dan 
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Atribut berbasis frekuensi ini telah terbukti berguna dalam berbagai aplikasi 

untuk mendeteksi fitur halus pada data seismik (Foster et al., 2020).  

Penerapan pada penelitian tugas akhir ini, penulis mengambil studi kasus pada 

Lapangan Penobscot. Karena lapangan tersebut terdapat 2 (dua) sumur yaitu 

sumur L-30 yang merupakan sumur yang telah terbukti mengandung hidrokarbon 

dan sumur B-41 yang merupakan dry hole.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh pemilihan frekuensi terhadap respon data seismik? 

2. Bagaimana hasil analisis AVO dalam penentuan zona hidrokarbon? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan Masalah penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Data yang digunakan pada tugas akhir ini adalah data seismik 3D prestack 

time migration (PSTM) dalam bentuk CDP gather yang terletak pada 

provinsi Nova Scotia, yaitu Lapangan eksplorasi Penobscot. 

2. Data sumur yang digunakan adalah data sumur L-30  

3. Zona target penelitian terletak pada formasi Missisauga dengan Pay-sand 2 

hingga Pay-sand 5 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Meningkatkan respon data seismik berdasarkan pemilihan rentang frekuensi 

diskrit 

2. Pemetaan pesebaran fluida pada reservoir berdasarkan hasil analisis AVO 

berupa reflektivitas elastik batuan (α, β, ρ–reflektivitas) 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian pada penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Dapat meningkatkan respon seismik berdasarkan pemilihan rentang 

frekuensi diskrit 

2. Dapat mengetahui pesebaran fluida pada reservoir berdasarkan hasil analisis 

AVO reflektivitas elastik batuan (α, β, ρ–reflektivitas) 

1.6 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Software Hampson Russel CE8 digunakan untuk pengolahan data sumur dan 

data seismik 

2. Software Petrel 2009.1 digunakan untuk melakukan pengolahan data 

seismik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


