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BAB II                                                                                                                     

TEORI DASAR 

 

2.1 Geologi Regional 

Geologi regional dari lapangan Penobscot yang terletak di lepas pantai Nova 

Scotia pada cekungan Scotian yang terbentang sepanjang 1200 km dari 

perbatasan Yarmouth arch (Amerika Serikat) di barat daya ke Avalon uplift 

(grand banks of Newfoundland) di timur laut dengan luas rata-rata 25 km, dan 

total luas cekungan sekitar 300.000 km2. Selama pecahnya Pangea, cekungan 

Scotian terbentuk pada benua yang pasif yaitu setelah Amerika Utara yang 

terpecah dan terpisah dari benua Afrika. Zona patahan samudera dengan yang 

membentang dari daratan hingga ke kerak benua dapat menentukan jadinya 

cekungan ini dan batas-batas platform. 

Cekungan Scotia terdiri dari batuan sedimen Mesozoic-Cenozoic. Batuan klastik 

dan evaporit menjadi pengisi lapisan pertama pada retakan Triassic. Pada 

Jurrasic awal cekungan secara bertahap terisi oleh batuan klastik dan karbonat, 

sekaligus terjadi proses transisi menuju ke dasar laut. Pada Jurassic tengah yang 

merupakan kondisi laut sepenuhnya membentuk alluvial plain, hingga 

membentuk delta, dan fasies karbonat. Dan pada Cretacceous awal hingga akhir 

membentuk dominasi shale transgresif dan limestone.  

 

Gambar 2. 1 Geomodel Isometrik Cekungan Scotian Bagian Barat, Offshore 

Nova Scotia (Wade, 1989) 
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Fase rifting ditandai dengan kontinental fluvial/lacustrine/deposisi evaporit 

sedangkan fase drift ditandai dengan urutan progradasional klastik khas dengan 

periode deposisi karbonat. Sebuah platform karbonat yang menonjol 

dikembangkan di bagian barat cekungan selama Middle hingga Latest Jurassic-

Earliest Cretaceous dan luas timurnya dibatasi oleh deposenter delta utama yang 

terletak di daerah Pulau Sable selama Late Jurassic dan Early Cretaceous. 

Sekuen transgresif utama berlanjut sepanjang Late Cretaceous dan Tertiary 

seiring naiknya permukaan laut relatif. Ini diselingi oleh penurunan permukaan 

laut yang besar dan urutan dataran rendah regresif diendapkan sebagai endapan 

turbidit lebih jauh ke laut. Hal yang telah dijelaskan diilustrasikan seperti gambar 

2.2 

2.1.1. Stratigrafi Lapangan Penoscot 

Stratigrafi cekungan Scotian seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.2 adalah 

sebagai berikut: 

1. Formasi Eurydice 

Formasi dengan umur Triassic ini merupakan formasi tertua yang berada di 

cekungan Scotian yang terendapkan pada 5000 m setelah basement. Formasi ini 

memiliki litologi berupa batu pasir dengan sisipan lanau dan serpih. 

2. Formasi Argo 

Formasi Argo merupakan formasi yang didominasi oleh batuan salt yang 

terendapkan pada Triassic akhir hingga Jurrasic awal dengan kedalaman 4000-

4500 m. Distribusi salt yang terendapkan pada formasi ini hingga memiliki 

kedalaman satu sampai dua kilometer disebabkan pasang surut air laut yang 

terjadi ketika mereaktivasi rift fault selama tahap pemisahan benua. 
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3. Formasi Iroquois 

Formasi Iroquuois merupakan formasi yang terendapkan pada kedalaman 4000 

m yang memiliki ketebalan hingga 800 m dengan litologi yang didominasi oleh 

dolomit disekitar bagian tepi daratan. Proses pembentukan formasi ini terjadi 

pada umur Jurrasic awal dengan terjadinya proses transgresi didaerah laut 

dangkal. 

4. Formasi Mohican 

Formasi Mohican merupakan formasi yang terbentuk pada pertengahan Jurrasic 

dengan ketebalan 200-500 m dengan dominasi succesion fluvial batu pasir yang 

menimbun basement graben, lalu fine muds menuju kearah laut dalam. 

5. Formasi Abenaki 

Formasi Abenaki merupakan formasi yang terbentuk dari limestone pada 

Jurrasic hingga Cretaceous memiliki sekuen seismik yang kompleks. Pada 

formasi ini terbagi menjadi empat bagian yaitu: Scatarie, Misaine, Baccaro, dan 

Artimon. Hinge zone yang terletak diantara platform LaHave, subbasin 

Shelburne, dan subbasin Sable merupakan bagian yang paling baik dari formasi 

ini yang dapat dikembangkan. 

Platform karbonat reef disepanjang cekungan berkembang pada formasi ini 

hingga tumbuh ke arah laut dalam dimana marl dan mud klastik diendapkan dan 

berlanjut sampai muka air laut naik yang menyebabkan karbonat terus tumbuh 

hingga tertutupi oleh shale. 

6. Formasi MicMac 

Formasi MicMac merupakan formasi yang terbentuk pada Jurrasic akhir akibat 

adanya progradasi delta menuju subbasin sehingga terbentuk endapan channel 
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dan endapan delta batu pasir fluvial dan pada bagian tepi laut mengandung 

sisipan batu serpih. 

7. Formasi Verril Canyon 

Formasi Verril Canyon merupakan formasi yang terbentuk pada Jurassic hingga 

Creataceous awal yang memiliki ketebalan 360 m dengan litologi tersusun atas: 

shale dengan lapisan tipis limestone, siltstone, dan batu pasir. Formasi ini 

berkembang dimulai dari daerah selatan zona tinggian besement yang 

mengandung litologi shale. 

8. Formasi Missisauga 

Formasi Missisauga merupakan formasi tergolong kedalam daerah succession 

laut dangkal selama Cretaceous awal yang didominasi oleh 60-80 % sandstone, 

strand plain, dan karbonat shoal. 

9. Formasi Logan Canyon 

Formasi dengan ketebalan sekitar 2,5 km yang memiliki kemiripan dengan 

turbidit jauh pada Shortland Shale ini memiliki 4 bagian dengan 2 bagian 

diantaranya didominasi oleh litologi shale.  

10. Formasi Dawson 

Formasi ini merupakan formasi yang terbentuk akibat kenaikkan muka air laut, 

lalu terjadi pengurangan suplai sedimen, kemudian pada saat terjadi penurunan 

muka air laut sedimen shale tertransportasi kembali menuju basin. 

11. Formasi Wyandot 

Formasi ini memiliki unconformity dengan sedimen lain yang terbentuk pada 

Cretaceous akhir ditandai dengan kenaikkan muka air laut dan subsiden, 

sehingga mengakibatkan terendapkan batu gamping dan chalky mudstone. 
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12. Formasi Banquereau 

Formasi yang memiliki ketebalan 0 hingga 4 km ini merupakan suksesi sedimen 

antara formasi Wyandot bagian atas dan Cenozoic atas. 

 

Gambar 2. 2 Kolom Stratigrafi Cekungan Scotian (CNSOPB, 2007) 

 

2.2 Geologi Daerah Penelitian 

Kanada merupakan salah satu negara di benua Amerika yang memiliki banyak 

sumur minyak dan gas bumi. Satu diantaranya terletak pada provinsi Nova 

Scotia, yaitu Lapangan eksplorasi Penobscot. Gambar 2.3 yang ditunjukkan 

Target Penelitian 
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lapangan ini mengapit bagian utara sub-cekungan Sable pada kedalaman air yang 

bervariasi dari 50 m hingga 250 m. Lapangan Penobscot memiliki 2 sumur 

eksplorasi yaitu: sumur Penobscot L-30 dan sumur Penobscot B-41. Sumur 

Penobscot L-30 merupakan sumur awal yang dibor hingga kedalaman 4237,5 m 

dengan kedalaman air 138 m oleh Petro-Canada-Shell pada tahun 1976 dengan 

hidrokarbon ditemukan pada sumur ini yaitu pada Repeat Formation Tester 

(RFT) dari empat lapis bagian bawah pada sand Missisauga. Sedangkan, sumur 

Penobscot B-41 yang dibor hingga kedalaman 3414 m dengan kedalaman air 118 

m pada tahun 1977 dengan mempertimbangkan struktur up-dip yang sama 

dengan L-30. Berbeda dengan sumur L-30, pada sumur ini tidak terlihat ada 

kenampakan hidrokarbon yang signifikan yang ditemukan. 

 

Gambar 2. 3  Lokasi Penelitian Lapangan Eksplorasi Penobscot, Nova Scotia, 

Kanada (Kidston et al., 2005) 

 

Sekitar 13 km ke arah tenggara dari L-30 melakukan uji sumur pada tahun 16 

April 1984 pada sutruktur pemisah dan tidak didapatkan hidrokarbon yang 
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signifikan pada bearing zones, namun sumur tersebut dapat menunjukkan 

korelasi regional dari Penobscot dan Desbarres Selatan.  

2.3. Petroleum System 

Lapangan Penobscot terletak updip area geopressure Lapangan minyak Cohasset 

dan Panuke. Pada lapangan ini minyak dan gas terdapat dekat atas Missisauga 

tengah. Source rock Hidrokarbon pada daerah ini diduga berada pada daerah 

selatan yaitu pada Verril Canyon, kemudian bermigrasi ke arah utara dan selatan 

struktrur Penobscot akibat posisi Missisauga Ridge. Kemudian reservoir pada 

lapangan Penobscot ini berada pada Missisauga Tengah yang berisi lapisan sand 

yang lebih tebal daripada bagian bawahnya dan Bacarro yang merupakan 

platform karbonat Formasi Abenaki yang telah terbukti produktif pada bagian 

barat daya Lapangan Deep Panuke. 

2.4. Seismik Refleksi 

Metode seismik menggunakan penjalaran gelombang untuk meneruskannya ke 

bumi dengan mentransfer energi yang dapat diidentifikasi dalam bentuk 

kecepatan dan tekanan partikel. Gelombang seismik yang berupa waktu rambat, 

amplitude frekuensi, dan vasiasi fasa dapat digunakan untuk melakukan analisis 

sifat fisik batuan seperti litologi, porositas batusan, hingga identifikasi fluida.  

Sifat fisik yang dimaksud salah satunya adalah impedansi (AI) yang merupakan 

hasil perkalian antara densitas (gr/cm3) dan kecepatan gelombang seismik (m/s). 

𝐴𝐼 =  𝜌𝑣 ( 2.1 ) 

Suatu nilai refleksi gelombang seismik dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan 

nilai impedansi setiap lapisan, yang nantinya akan mempengaruhi nilai koefisien 

refleksi yaitu perbandingan energi pantul terhadap energi datang. Dengan 

persamaan sebagai berikut: 
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𝑅𝐶 =
𝐴𝐼2 − 𝐴𝐼1

𝐴𝐼2+𝐴𝐼1
      ( 2.2 ) 

Nilai koefisen refreksi berkisar antara -1 hingga 1, apabila bernilai 0 (nol) maka 

pada lapisan tersebut tidak terjadi refleksi. Nilai koefisien refreksi berbanding 

lurus terhadap amplitude gelombang yaitu apabila semakin tinggi nilai koefisien 

refleksi maka akan semakin tinggi pula nilai amplitude yang dihasilkan. 

2.4.1. Wavelet 

Wavelet merupakan respon yang terbentuk dari sebuah reflektor tunggal sebagai 

pulsa satu dimensi dengan amplitude, frekuensi, serta fasa yang merupakan salah 

satu atribut yang penting pada wavelet. Energi wavelet bermula dari sumber 

kemudian tertangkap receiver yang tertangkap dalam sebuah rangkaian event. 

Seiring proses perembatan gelombang, wavelet mengalami adanya peluruhan, 

sehingga wavelet kurang memiliki energi pada frekuensi tinggi terhadap 

frekuensi rendah dalam waktu yang lama. 

 

Gambar 2. 4 Respon Wavelet (Veeken, 2007) 
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2.4.2. Polaritas dan Fasa 

Polaritas adalah suatu bentuk gelombang bernilai positif ataupun negatif yang 

merupakan penggambaran dari koefisien refleksi. Polaritas terdiri dari dua jenis 

yaitu: polaritas normal dan polaritas terbalik yang masing-masing dapat 

dibedakan kembali berdasarkan konvensi polaritas SEG (Society of Exploration 

Geophysics) dan konvensi polaritas Eropa yang saling berkebalikan dengan 

polaritas SEG.  

Polaritas normal berdasarkan SEG didefinisikan: jika nilai AI2 > AI1 maka akan 

diperoleh nilai koefisien refleksi positif dalam bentuk peak dan jika nilai AI2 < 

AI1 maka akan diperoleh nilai koefisien refleksi negatif dalam bentuk trough. 

Sedangkan polaritas terbalik (reverse) berkebalikan dengan polaritas normal.  

 

Gambar 2. 5 Polaritas normal dan polaritas reverse berdasarkan standar SEG 

dan standar Eropa (Abdullah, 2007) 

 

Fasa dalam data seismik dikenal sebagai penundaan waktu lateral pada awal 

perekaman seismik yang merupakan komponen dasar dari wavelet yang dapat 
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digunakan pada data seismik dengan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap 

diskontinuitas sebagai indikator kontinuitas yang baik di daerah koefisien 

refleksi yang buruk.  

 

Gambar 2. 6 Jenis-jenis wavelet (1) Zero phase wavelet, (2) Maximum phase wavelet, 

(3) Minimum phase wavelet, (4) Mixture phase wavelet (Sukmono, 1999) 

 

2.4.3. Konvolusi 

Tujuan dari melakukan konvolusi seismik adalah menghitung seismogram 

sintetik s(t). Hasil dari konvolusi didapatkan dari komponen reflektivitas r(t) dan 

wavelet w(t), sehingga dapat dirumuskan dengan persamaan berikut (Hernandi 

et al., 2016): 

𝑠(𝑡) = 𝑤(𝑡) ∗ 𝑟(𝑡)    ( 2.3 ) 

Dan dengan menambahkan random noise menjadi: 

𝑠(𝑡) = 𝑤(𝑡) ∗ 𝑟(𝑡) + 𝛾(𝑡)  ( 2.4 ) 
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2.4.4. Seismogram Sintetik 

Seismogram sintetik adalah data yang dapatkan dari hasil konvolusi antara 

wavelet dengan perkalian antara log kecepatan dan log densitas yang berfungsi 

untuk mengikat data sumur dengan data seismik. Seismogram sintetik 

dibutuhkan akibat perbedaan domain antara data seismik dalam domain waktu 

(TWT) dan data sumur dalam domain kedalaman (depth) sehingga dibutuhkan 

konversi data sumur ke domain waktu (Sukmono, 1999). 

 

Gambar 2. 7 Proses konvolusi dalam pembuatan seismogram sintetik (Sukmono, 

1999) 

 

2.5. Amplitude Variation with Offset (AVO) 

2.5.1. Prinsip AVO 

AVO merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menganalisis anomali 

data seismik dengan mengamati perubahan amplitude pada setiap offset-nya. 

Model AVO mengasumsikan sebuah refleksi tunggal dari incident plane 

mengenai diantara batas dua lapisan yang homogen. Namun pada kenyataannya, 
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reservoir terdiri dari banyak lapisan (Ostrander, 1984) dan untuk melihat 

stratigrafi dari respon AVO, bergantung pada frekuensi.  

 

Gambar 2. 8 Ilustrasi model AVO konvensional dengan AVO (Kumar et al., 2020) 

Terinspirasi dari (Kumar, 2020), penelitian tugas akhir ini memanfaatkan 

frekuensi pada analisis AVO. Gambar 2.8 menunjukkan skema penjalaran 

gelombang yang ditampilkan jika menggunakan AVO konvensional, lalu pada 

tugas akhir ini dilakukan diskritisasi dengan rentang frekuensi untuk 

meningkatkan respon AVO.  

Zoeppritz (1919) pertama kali memperkenalkan persamaan AVO dengan 

koefisien refleksi dan transmisi sebagai suatu fungsi sudut datang pada suatu 

medium elastik, seperti densitas, Vp dan Vs. 

Menurut Chapman et al. (2005), Analisis ini dapat digunakan untuk mempelajari 

kecepatan dispersi dan dengan memanfaatkan penggabungan reflektivitas variasi 

terhadap offset dan frekuensi untuk melakukan identifikasi fluida secara lebih 

efektif (Wilson et al., 2009). 

Pembuatan model respon yang dilakukan pada penelitian tugas akhir ini memiliki 

nilai amplitudo seismik sebagai fungsi sudut dan frekuensi. Dalam melakukan 

analisis AVO, salah satu fungsi yang dapat digunakan adalah 𝑅𝑝𝑝. Suatu nilai 

real reflektivitas (𝑅𝑝𝑝) domain two way time (𝑡) pada frekuensi (𝑤) konstan 

merupakan estimasi dari fungsi ray parameter (𝑝), 𝐻 dapat ditulis: 
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𝑅𝑝𝑝(𝑝, 𝑡) =  −𝑅𝑒 [
𝑑

𝑑𝑡
𝐻

𝑝+𝑝−
(1)

(𝑝, 𝑡, 𝑤)]

− 𝐼𝑚 [𝑤𝐻
𝑝+𝑝−
(1)

(𝑝, 𝑡, 𝑤)] 

( 2.5 ) 

Penerapan dalam persamaan 2.5 dilakukan dengan memproses reflektivitas ke 

dalam frekuensi konstan. Kemudian, untuk melakukan diskrititasi fungsi 

𝑅𝑝𝑝(𝑝, 𝑡) pada frekuensi tersebut, reflektivitas gelombang P dapat ditulis 

kedalam persamaan 2.6. 

𝑅𝑝𝑝(𝑝) =  
1

2
(

1

1 − 𝑝2𝛼2

𝛥𝛼

𝛼
− 8𝑝2𝛽2

𝛥𝛽

𝛽

+ (1 − 4𝑝2𝛽2)
𝛥𝜌

𝜌
) 

( 2.6 ) 

Persamaan 2.6 merupakan persamaan P-wave AVO yang ekuivalen dengan 

persamaan (Aki dan Richards, 2002) untuk reflektivitas orde pertama. Dari 

persamaan 2.6, dapat dilakukan ekspansi 𝑅𝑝𝑝(𝑝) sebagai fungsi 𝑝2 dan 

melakukan aproksimasi menjadi persamaan three–term AVO, seperti yang 

ditulis pada persamaan 2.7. 

𝑅𝑝𝑝(𝑝)  ≈ 𝐴 + 𝐵𝑝2 + 𝐶𝑝4
 ( 2.7 ) 

Dengan memanfaatkan atribut AVO yang diketahui, elastik reflektivitas 

(𝛼, 𝛽, dan 𝜌-reflektivitas) dapat dilakukan estimasi seperti pada persamaan 2.8. 

𝛥𝛼

2𝛼
=  

1

𝑎4
𝐶  

( 2.8 ) 

𝛥𝛽

2𝛽
=  

1

8𝛽2
[

1

𝑎2
𝐶 − 4𝛽2 (𝐴 −

1

𝑎4
𝐶) − 𝐵] 
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𝛥𝜌

2𝜌
=  𝐴 −

1

𝑎4
𝐶 

Persamaan 2.7 dan 2.8 merupakan persamaan konvensional AVO dan atribut 

AVO (Kumar et al., 2020). 

2.5.2. Klasifikasi AVO 

Klasifikasi anomali AVO berdasarkan kandungan minyak dan gas terbagi 

menjadi tiga kelas (Rutherford & Williams, 1989), yaitu: kelas I (high 

impedance contrast sands) yang digambarkan dengan nilai intercept R0 positif 

kemudian mengecil sesuai dengan bertambahnya offset, kelas II (near-zone 

impedance contrast sands) yang digambarkan dengan nilai intercept kecil dan 

gradient negatif, kelas III (low impedance contrast sands) yang digambarkan 

dengan R0 negatif yang akan semakin negatif sesuai dengan bertambahnya offset. 

Kemudian diperkenalkan sandstone kelas IV (Castagna et al., 1998), yang 

digambarkan dengan R0 negatif namun akan menjadi kurang negatif sesuai 

dengan bertambahnya offset (gradient positif) (HMGI, 2020). 

 

Gambar 2. 9 Klasifikasi AVO berdasarkan Rutherford and Williams pada tahun 1989, 

Castagna dkk. pada tahun 1998, dan respon flat spot (Rutherford & Williams, 

1989)(Castagna et al., 1998)  

 

 


