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1.  ABSTRAK PENELITIAN 

Aplikasi metode estimasi pada inversi seismik yang digunakan dalam studi eksplorasi 

hidrokarbon sejauh ini masih menggunakan konsep estimasi konvensional, seperti metode inverse 

distance, nearest-neighbour dan triangulation. Beberapa metode tersebut hanya 

mempertimbangkan parameter jarak tanpa memperhatikan faktor sebaran, korelasi antar data serta 

statistical nature dari data.  Estimasi menggunakan metode Geostatistik merupakan suatu metode 

inversi yang mempertimbangkan parameter-parameter statistik dari data observasi, seperti 

sebaran, korelasi antar data, serta probabilitasnya secara statistik. Pada Inversi Geostatistik, 

forward modelling dapat dilakukan dengan menggunakan metode Sequential Gaussian Simulation 

(SGS). Dengan SGS, simulasi pemodelan dilakukan dengan memperhatikan parameter-parameter 

statistik dari data observasi. Pada penelitian ini, SGS dilakukan dengan menggunakan metode 

estimasi geostatistik simple kriging dan ordinary kriging. 

 

 

2. TUJUAN KHUSUS 

Penelitian ini bertujuan mendesain metode estimasi impedansi akustik dari data seismik 

secara geostatistik simulasi gaussian sequansial (SGS). Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang metode estimasi 

dan simulasi yang sangat berguna untuk eksplorasi, karakterisasi reservoar dan peningkatan 

perolehan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman teknis untuk 

karakterisasi reservoar dan eksplorasi oleh sektor industri hulu pertambangan dan migas.  

 

3. PENTINGNYA PENELITIAN  

Impedansi Akustik (IA) adalah parameter sifat fisis batuan penting yang dapat 

menghubungkan berbagai data pengukuran dari bidang ilmu yang berbeda. Berdasarkan nilai 

impedansi akustik lapisan bawah permukaan dimungkinkan untuk mengartikan litologi terutama 

untuk memperoleh parameter reservoar seperti porositas dan permeabilitas. Parameter-parameter 

reservoar tersebut digunakan sebagai data masukan dalam membuat model reservoar, estimasi 

volume cadangan potensi dan memutuskan dalam pengembangan lapangan.  

Dengan alasan tersebut diatas, penelitian ini mencoba mendesain suatu metode estimasi 

dan simulasi untuk estimasi perlapisan IA bawah permukaan bumi menggunakan metode 
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geostatistik Simulasi Gaussian Sequansial. Metode yang diusulkan pada penelitian ini bermanfaat 

dan mempunyai pengaruh yang signifikan jika daerah prospek yang disurvei seismik faktor 

sebaran datanya diperhitungkan.  

 

4. LINGKUP PENELITIAN 

Lingkup dan batas penelitian ini berupa kajian perambatan gelombang seismik dalam 

bahan media dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kajian teoritis tersebut direalisasikan ke 

dalam perangkat lunak yang dapat menggambarkan pengaruh efek medium yang dilewati 

gelombang seismik. Akhirnya berdasarkan pengembangan metode inversi seismik yang dilakukan 

diperoleh data perlapisan IA dari bawah permukaan yang lebih menggambarkan sifat fisis 

perlapisan batuan yang bersangkutan. Metoda yang disusun diuji dengan menggunakan data 

sintetik, selanjutnya dievaluasi menggunakan data lapangan sebagai aplikasi metoda. Hasil 

evaluasi tersebut bertujuan untuk melihat konsep metoda yang diajukan layak dipakai di dunia 

industri, walaupun tentu saja dengan segala keterbatasannya.  

Aplikasi metode estimasi pada inversi seismik yang digunakan dalam studi eksplorasi 

hidrokarbon sejauh ini masih menggunakan konsep estimasi konvensional, seperti metode inverse 

distance, nearest-neighbour dan triangulation. Beberapa metode tersebut hanya 

mempertimbangkan parameter jarak tanpa memperhatikan faktor sebaran, korelasi antar data serta 

statistical nature dari data.  Estimasi menggunakan metode Geostatistik merupakan suatu metode 

inversi yang mempertimbangkan parameter-parameter statistik dari data observasi, seperti 

sebaran, korelasi antar data, serta probabilitasnya secara statistik. Pada Inversi Geostatistik, 

forward modelling dapat dilakukan dengan menggunakan metode Sequential Gaussian Simulation 

(SGS). Dengan SGS, simulasi pemodelan dilakukan dengan memperhatikan parameter-parameter 
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statistik dari data observasi. Pada penelitian ini, SGS dilakukan dengan menggunakan metode 

estimasi geostatistik simple kriging dan ordinary kriging.  

Sebagai true model, dalam penelitian ini dibuat sebuah model sintetik berupa struktrur 

stratigrafi pinch-out. Dari true model kemudian diambil beberapa kolom sebagai data sumur 

sintetik. Data sumur merupakan data masukan awal pada simulasi yang dilakukan pada langkah 

selanjutnya. Metode Sequential Gaussian Simulation (SGS) diaplikasikan untuk mengisi kembali 

kolom-kolom yang kosong, yaitu pada kolom-kolom selain data sumur.  Pengisian grid dilakukan 

pada setiap layer, dengan asumsi bahwa proses sedimentasi terjadi per lapisan. Grid yang akan 

diisi dipilih secara random dengan membangkitkan bilangan acak pada grid di luar data sumur. 

Grid yang dipilih untuk diestimasi merupakan grid yang masih kosong, dengan bilangan yang 

paling kecil. Grid yang telah diestimasi akan menjadi data masukan pada estimasi grid 

selanjutnya, berperan seolah-olah sebagai data observasi. Hal ini dilakukan hingga semua grid 

terisi.  

Estimasi nilai suatu grid dilakukan dengan memodelkan variogram antar grid observasi 

dan grid yang telah diestimasi. Pemodelan ditujukan untuk mengetahui nilai variogram antara grid 

yang akan diestimasi terhadap grid-grid observasi, pada pemodelan variogram juga akan didapat 

parameter sill atau kovarian nol. Parameter ini berfungsi dalam konversi harga variogram ke 

dalam harga kovarian. Dari nilai kovarian (kovarian antar data observasi maupun kovarian antara 

data observasi terhadap data estimasi) akan dicari nilai bobot masing-masing data observasi 

dengan menggunakan metode simple kriging dan ordinary kriging. Dari konsep yang dijelaskan 

tersebut diatas, pada penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.   

Penelitian ini dimulai dari studi perumusan teori perambatan  gelombang seismik dalam 

bahan media. Pembahasan tentang lintasan dan pengolahan data seismik untuk memperoleh 

perlapisan struktur geologi. Selanjutnya melakukan pemodelan kedepan dan inversi data seismik. 
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5. KONTRIBUSI ILMIAH HASIL PENELITIAN 

Metode yang diusulkan pada penelitian ini bermanfaat dan mempunyai pengaruh yang 

signifikan jika daerah prospek yang disurvei seismik faktor sebaran datanya diperhitungkan. 

Dalam aspek eksplorasi bahan galian pertambangan dan karakterisasi reservoar, kontribusi utama 

penelitian ini terletak pada diperolehnya suatu metoda dan prosedur baru inversi seismik untuk 

memperoleh pola perlapisan bawah permukaan dari nilai IA. Penelitian ini juga memberikan 

kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan dunia industri pertambangan, terutama industri minyak 

dan gas bumi. Selanjutnya pada pengembangan ilmu pengetahuan dan dunia industri akan dibuat 

beberapa makalah yang akan disajikan dalam pertemuan ilmiah nasional maupun internasional. 

 

6. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN   

Metoda inversi seismik untuk memperoleh nilai impedansi akustik (IA) saat ini menjadi 

metoda standar dalam eksplorasi. Hal tersebut oleh karena IA dapat memberikan informasi dan 

mendeskripsikan sifat fisik dari tiap lapisan batuan dibawah permukaan. Menurut Russell (1998), 

seismik inversi adalah suatu teknik pembuatan model geologi bawah permukaan dengan 

menggunakan data seismik sebagai masukan dan data geologi sebagai kontrol. IA didefinisikan 

sebagai hasil kali kecepatan seismik dan densitas lapisan batuan yang dilewati gelombang 

seismik. Dari analisa fisika batuan, data sumur dan batu inti (core), dapat dibangun hubungan 

antara IA dan porositas. Oleh karena porositas dipengaruhi oleh sifat batuan seperti jenis litologi, 

kandungan fluida pori, kedalaman, tekanan dan temperatur (Han, 1986; Nur dkk, 1991; Wang dan 

Nur, 1992), maka IA juga dapat diartikan sebagai sifat fisis batuan yang dipengaruhi oleh jenis 

litologi, porositas, kandungan fluida, kedalaman, tekanan dan temperatur. Berdasarkan keterangan 

tersebut diatas, maka IA dapat digunakan sebagai indikator litologi, porositas, kandungan fluida 

pori dan pemetaan litologi (Andrés dkk, 2001; Russell, 1998).  
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Kunetz (1961) dan Goupillaud (1961) secara terpisah pertama kali mengusulkan konsep 

dasar metoda inversi seismik untuk estimasi nilai IA. Pada model yang mereka buat, diasumsikan 

bahwa medium elastis terdiri dari lapisan homogen. Jika nilai IA pada salah satu lapisan diketahui 

maka IA lapisan yang lain dapat diestimasi menggunakan perumusan rekursif. Berikutnya metoda 

tersebut banyak diaplikasikan pada data lapangan diantaranya oleh Lindseth (1979), Oldenburg 

dkk (1983), Lavergne dan Willm (1977), Gjoystdal dan Ursin, (1981), dan Tarantola (1984). 

Lavergne dan Willm (1977) menjelaskan pembahasan urutan pengolahan data untuk 

mengkonversi seismogram menjadi log IA sintetik. Godfrey dkk (1980) mengembangkan model 

stochastic untuk memperoleh IA dari data seismik. Sedangkan Cooke dan Schneider (1983) 

mengembangkan teknik inversi linier pada data common depth point (CDP) tras seismik untuk 

mengestimasi nilai IA. Teknik inversi linier tersebut sampai sekarang menjadi teknik inversi yang 

populer (Menke, 1984).   

Ada beberapa metoda inversi seismik dalam penentuan perlapisan IA dibawah permukaan 

secara rekursif yang berkembang sampai saat ini, diantaranya adalah inversi sparse spike, inversi 

bandlimited dan inversi model based (Russell, 1998). Namun dari beberapa metoda inversi 

tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Hampson (1986), Lorenzen (2000) 

dan Ma (2001) mengatakan bahwa, metoda inversi seismik model based mempunyai keunggulan 

dibanding metoda inversi seismik lainnya, diantaranya dapat memberikan resolusi yang lebih baik 

secara vertikal dan lateral, informasi frekuensi rendah dimungkinkan dapat diperoleh, kesalahan 

inversi terdistribusi diseluruh solusi, efek atenuasi dan multipel dapat dimodelkan. Walaupun 

metode inversi model based lebih unggul dari metode inversi yang lainnya, namun menurut Cooke 

dan Schneider (1983) dan Russell (1998) menjelaskan bahwa metoda inversi model based 

mempunyai kelemahan, yaitu mempunyai solusi akhir yang tidak pernah tercapai konvergensi dan 

diperoleh secara iterasi, juga dimungkinkan lebih dari satu model kedepan dapat cocok dengan 
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data (non-unik). Untuk mengatasi kelemahan dan menstabilkan proses inversi tersebut dapat 

dilakukan dengan metoda regularisasi. Dimri (1992) menjelaskan, ada dua metoda regularisasi 

penting yaitu, metoda pemberian parameter damping dan metoda pemberian constraint pre-

whitening. 

Metode estimasi pada inversi seismik yang digunakan dalam studi eksplorasi hidrokarbon 

sampai saat ini umumnya masih menggunakan konsep estimasi konvensional, seperti metode 

inverse distance, nearest-neighbour dan triangulation. Beberapa metode tersebut hanya 

mempertimbangkan parameter jarak tanpa memperhatikan faktor sebaran, korelasi antar data serta 

statistical nature dari data.  Estimasi Geostatistik secara simulasi gaussian sequansial (SGS) 

merupakan suatu metode estimasi yang mempertimbangkan parameter-parameter statistik dari 

data observasi, seperti sebaran, korelasi antar data, serta probabilitasnya secara statistik. Dengan 

SGS, simulasi pemodelan dilakukan dengan memperhatikan parameter-parameter statistik dari 

data observasi. Pada penelitian ini, SGS dilakukan dengan menggunakan metode estimasi 

geostatistik simple kriging dan ordinary kriging. Dengan alasan tersebut diatas, penelitian ini 

mencoba mendesain suatu metode estimasi dan simulasi untuk estimasi perlapisan IA bawah 

permukaan bumi menggunakan metode geostatistik Simulasi Gaussian Sequansial. Metode yang 

diusulkan pada penelitian ini bermanfaat dan mempunyai pengaruh yang signifikan jika daerah 

prospek yang disurvei seismik faktor sebaran datanya diperhitungkan.  

Sebagai true model, dalam penelitian ini dibuat sebuah model sintetik berupa struktrur 

stratigrafi pinch-out. Dari true model kemudian diambil beberapa kolom sebagai data sumur 

sintetik. Data sumur merupakan data masukan awal pada simulasi yang dilakukan pada langkah 

selanjutnya. Metode Sequential Gaussian Simulation (SGS) diaplikasikan untuk mengisi kembali 

kolom-kolom yang kosong, yaitu pada kolom-kolom selain data sumur.  Pengisian grid dilakukan 

pada setiap layer, dengan asumsi bahwa proses sedimentasi terjadi per lapisan. Grid yang akan 
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diisi dipilih secara random dengan membangkitkan bilangan acak pada grid di luar data sumur. 

Grid yang dipilih untuk diestimasi merupakan grid yang masih kosong, dengan bilangan yang 

paling kecil. Grid yang telah diestimasi akan menjadi data masukan pada estimasi grid 

selanjutnya, berperan seolah-olah sebagai data observasi. Hal ini dilakukan hingga semua grid 

terisi.  Estimasi nilai suatu grid dilakukan dengan memodelkan variogram antar grid observasi dan 

grid yang telah diestimasi. Pemodelan ditujukan untuk mengetahui nilai variogram antara grid 

yang akan diestimasi terhadap grid-grid observasi, pada pemodelan variogram juga akan didapat 

parameter sill atau kovarian nol. Parameter ini berfungsi dalam konversi harga variogram ke 

dalam harga kovarian. Dari nilai kovarian (kovarian antar data observasi maupun kovarian antara 

data observasi terhadap data estimasi) akan dicari nilai bobot masing-masing data observasi 

dengan menggunakan metode simple kriging dan ordinary kriging. 

 

7. DASAR TEORI   

7.1. Teori Gelombang Seismik 

Menurut Sheriff dan Geldart (1995), ukuran dan bentuk sebuah benda padat dapat berubah 

dengan cara memberikan gaya ke bagian permukaan luar dari benda. Gaya luar ini dilawan oleh 

gaya internal yang melawan perubahan bentuk dan ukuran benda tersebut. Sebagai akibat dari 

gaya internal benda berusaha kembali ke bentuk semula ketika gaya luar dihilangkan. Fluida akan 

mempertahankan perubahan volume, tetapi tidak dengan perubahan bentuk. Sifat melawan 

perubahan bentuk atau ukuran dan kembali ke bentuk semula ketika gaya luar dihilangkan dikenal 

dengan istilah elastisitas. Sebuah benda yang elastis sempurna adalah benda yang kembali dengan 

sempurna ke bentuk dan ukuran semula setelah gaya luar dihilangkan. Batuan dapat dianggap 

elastis sempurna jika deformasi yang terjadi pada benda tersebut (perubahan bentuk atau ukuran) 

cukup kecil.   
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Gelombang seismik menyebabkan deformasi elastis sepanjang lintasan perambatannya 

dibawah permukaan. Persamaan perambatan gelombang dalam zat padat dapat diturunkan 

menggunakan hukum Hooke dan hukum Newton kedua tentang gerak (Yilmaz, 2001). Hubungan 

antara gaya yang dikenakan pada benda terhadap deformasi benda tersebut dinyatakan dalam 

konsep tegangan dan regangan. 

Tegangan didefinisikan sebagai perbandingan antara besar gaya terhadap luas dimana gaya 

tersebut dikenakan. Jika gaya yang dikenakan tegak lurus terhadap permukaan benda disebut 

tegangan normal. Jika gaya yang dikenakan berarah tangensial terhadap elemen luas permukaan 

benda disebut tegangan geser. Dengan demikian, segala bentuk tegangan dapat diuraikan dalam 

komponen normal dan tangensial (Yilmaz, 2001). 

Ketika benda elastis dikenai tegangan akan terjadi perubahan bentuk dan dimensi, 

perubahan bentuk tersebut dikenal dengan regangan. Regangan didefinisikan sebagai perubahan 

relatif dimensi atau bentuk dari suatu benda. Regangan yang menyebabkan pertambahan relatif 

dimensi panjang dalam arah sumbu x dan y dikenal dengan regangan normal. Sedangkan regangan 

dimana sudut pada bidang xy berkurang pada saat tegangan diberikan (merupakan ukuran 

perubahan bentuk dari medium tersebut) dikenal dengan regangan geser. Perubahan dimensi 

akibat regangan akan menghasilkan perubahan volume benda, perubahan volume per satuan 

volume disebut dilatasi (Yilmaz, 2001). 

 

7.2 Pemodelan Kedepan Seismik (Seismic Forward Modeling) 

Pemodelan kedepan seismik (seismic forward modelling) pada dasarnya adalah pemodelan 

yang digunakan untuk menggambarkan respon gelombang seismik apabila lapisan-lapisan bawah 

permukaan bumi dilewati oleh gelombang seismik. Dalam metode seismik, sinyal seismik yang 

direkam oleh geophon merupakan hasil operasi penyaringan dari sinyal sumber. Operasi 
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penyaringan tersebut dapat uraikan sebagai proses konvolusi antara sinyal sumber dengan besar 

koefisien gelombang pantul dari batas antar lapisan bawah permukaan (KR). Formulasi konvolusi 

dapat dituliskan sebagai (Sherif dan Geldart, 1995): 

KRws            (7.1) 

dengan *  adalah operasi konvolusi.   

Proses konvolusi tersebut dapat didekati dengan analogi proses penyaringan sederhana. 

Analogi tersebut dapat dijelaskan sebagai sebuah proses dimana sinyal masukan x(t) dimodifikasi 

dengan formulasi matematis untuk menghasilkan keluaran baru y(t). Berbagai hubungan dalam 

pengolahan atau manipulasi data dinyatakan sebagai operasi konvolusi. Hasil konvolusi s(t) dari 

sinyal w(t) dengan koefisien pantul batas antara dua lapisan medium KR(t) yang dilewati sinyal 

dapat diekspresikan dalam integral konvolusi sebagai,  

       dtKRwts  




        (7.2) 

     tKRtwts *          (7.3) 

Konversi analog ke digital menghasilkan sinyal digital yang di-sampling pada interval waktu 

tertentu. Dengan menganggap fungsi KR(t) dan w(t) merupakan fungsi diskrit dengan interval 

sampling yang sama, maka operasi konvolusi untuk sinyal diskrit diberikan oleh (Yilmaz, 1987) 

sebagai, 

( ) j k js t R w






           (7.4) 

dengan  k = 1,2,3 

Secara teori, rekaman data seismik yang diperoleh dari akuisisi data di lapangan merupakan 

konvolusi antara gelombang sumber w(t) dengan fungsi reflektivitas lapisan bawah permukaan 

KR(t). Seismogram sintetik adalah bentuk ideal rekaman data seismik, yaitu s(t) dengan bentuk 

wavelet sumber yang juga diidealkan secara matematis. Dari Persamaan (7.2) terlihat bahwa 



 

 10 

diperlukan dua parameter utama untuk membuat suatu rekaman seismogram sintetik sebagai 

model konvolusi, yaitu wavelet sumber dan fungsi reflektivitas bawah permukaan. Seismogram 

sintetik merupakan rekaman seismik yang dibuat secara teoretis dari data fungsi reflektivitas yang 

dikonvolusikan dengan sinyal sumber (wavelet). Gelombang seismik akan dipantulkan pada setiap 

pemantul, besar amplitudo gelombang yang dipantulkan tersebut sebanding dengan besar 

reflektivitas. Seismogram sintetik merupakan superposisi dari pemantulan gelombang dari semua 

pemantul. Seismogram sintetik biasanya ditampilkan dengan format polaritas dan bentuk 

gelombang yang sama dengan rekaman seismik. Selain untuk keperluan pengikatan data seismik 

dengan sumur, seismogram sintetik berguna untuk mendiagnosa karakter pemantulan dari 

perlapisan bawah permukaan. Untuk keperluan analisis perubahan parameter-parameter fisis 

batuan, seismogram sintetik dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk asal (tras riil 

seismik) maupun dalam bentuk yang telah ditransformasi (tras kuadratur seismik beserta atribut 

turunannya). Contoh seismogram sintetik ditampilkan pada Gambar 7.1.  

 

 

Gambar 7.1 Contoh seismogram sintetik yang dihasilkan dari berbagai log data   (Russell, 1998). 
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7.3  Inversi  Seismik  

Ada beberapa tahap yang diperlukan dalam proses inversi seismik untuk memperoleh hasil 

inversi yang tepat dan akurat,. Tahapan dalam inversi seismik menurut Russel (1998) adalah, 

pengikatan data sumur dengan data seismik, estimasi atau perkiraan wavelet, pemodelan geologi 

dengan menggunakan horison dan data sumur, inversi data seismik dan interpretasi mengenai unit 

stratigrafi. Untuk lebih memahami pengertian inversi, maka sebaiknya diketahui mengenai proses 

kebalikannya. Biasanya, interpretasi beberapa data geofisika melibatkan perbandingan dengan 

model teoretisnya (model matematisnya) dengan mengasumsikan distribusi sifat-sifat fisis bumi 

tertentu yang menggambarkan keadaan bawah permukaan. Prosedur dari pemodelan tersebut 

adalah menentukan nilai-nilai beberapa parameter fisis, misalnya ketebalan dan densitas dari 

sebuah lapisan bawah permukaan, kemudian dengan model matematis dapat diperoleh beberapa 

kuantitas yang dapat diukur, seperti tras seismik dan nilai impedansi akustik. Prosedur tersebut 

dikenal dengan pemodelan kedepan (forward modelling). Prosedur ini kemudian digunakan untuk 

memodifikasi dan memperbaiki metode pencocokan kurva dengan bantuan komputer. Dalam 

metode pemodelan kedepan interaktif, kurva teoritis yang dihasilkan dari model masukan 

dicocokkan dengan kurva hasil pengukuran lapangan, selanjutnya paramater model masukkan 

dapat diubah-ubah untuk mendekati kurva hasil pengukuran lapangan tersebut.  

Dalam pendekatan inversi, struktur bumi diperoleh dari pengukuran lapangan. Proses 

inversi ini dideskripsikan sebagai: Jika terdapat sebuah kumpulan informasi atau data tentang 

kuantitas suatu pengukuran, maka dengan menggunakan hubungan teoritis akan dapat diturunkan 

sekumpulan nilai parameter yang menjelaskan atau menghasilkan informasi atau data hasil  

pengukuran tersebut (Meju, 1994). Ilustrasi perbandingan antara pemodelan kedepan dan inversi 

dapat dilihat dalam diagram Gambar ( 7.2 dan 7.3).  
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Gambar 7.2  Ilustrasi permasalahan pemodelan kedepan (Meju, 1994). 

 

 

Gambar 7.3  Ilustrasi permasalahan inversi (Meju, 1994). 

 

Untuk membentuk kerangka matematis pada tujuan tersebut diatas, diperlukan persamaan model 

yang menghubungkan antara data pengukuran lapangan dengan parameter model untuk 

diestimasi, hal tersebut dapat diformulasi sebagai, 

Lpd '          (7.5) 
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dengan d
’
 adalah vektor data pengukuran, p adalah vektor parameter model, dan L adalah matrik 

yang menghubungkan vektor data pengukuran terhadap vektor parameter model. Vektor 

kesalahan () didefinisikan sebagai perbedaan antara vektor model dan vektor data pengukuran 

yang dapat dinyatakan seperti, 

'dd           (7.6) 

Jika persamaan (7.5) disubstitusi ke persamaan (7.6), maka akan diperoleh, 

Lpd           (7.7) 

Menurut Lines dan Treitel (1984), solusi least square untuk persamaan (7.7) dapat ditentukan. 

Jika kuadrat kesalahan kumulatif (S) diuraikan sebagai, 

 TS                               (7.8a) 

dengan T adalah transpose. Maka dengan mensubstitusi  dari persamaan (7.7) akan diperoleh, 

   LpdLpdS
T

                             (7.8b) 

Dari perasamaan (7.8a) diperoleh persamaan, 

LpLpLpddLpddS TTTTTT                            (7.8c) 

Jika kedua sisi persamaan (7.8c) diturunkan terhadap p dan membuat syarat-syarat untuk 

minimalisasi least square ( 0 pS ), maka akan diperoleh, 

0 LLpLd TTT                              (7.9a) 

Dengan menerapkan matrik transpose dan menyusun kembali bagian-bagiannya, dapat diperoleh 

formulasi berikut, 

  dLpLL TT                               (7.9b) 

sehingga solusi least square dapat diselesaikan menjadi,  

   dLLLp TT 1

                              (7.10a) 
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dengan LLT adalah matrik kovariansi dan   TT LLL
1

adalah least square (generalisasi  linier) inversi 

dari L. Persamaan (7.10a) menggambarkan solusi generalisasi inversi linier (GLI) untuk parameter 

vektor p. Solusi ini sudah populer digunakan dalam banyak tahap analisa data seismik. Contohnya 

termasuk dekonvolusi, koreksi residual statik, koreksi refraksi statik dan transformasi radon 

diskrit. Dalam penerapannya, untuk menstabilkan proses inversi biasanya solusi tersebut diberi 

batasan (constraint), bentuk solusi persamaan yang diberi constraint dinyatakan sebagai, 

   dLILLp TT 1
                              (7.10b) 

dengan  disebut faktor damping dan I adalah matrik identitas. 

Pada kasus-kasus tertentu, metode generalisasi inversi linier tidak memerlukan constraint. Solusi 

persamaan yang tidak diberi constraint diformulasi sebagai, 

   dLLLp
TT *

1
*



                                (7.11) 

dengan tanda bintang menyatakan  bentuk kompleks. 

Metode inversi seismik untuk estimasi perlapisan IA bawah permukaan saat ini menjadi 

metode standar dalam eksplorasi. Hal tersebut oleh karena IA dapat memberikan informasi dan 

mendeskripsikan sifat fisik dari tiap lapisan batuan dibawah permukaan. Menurut Russell (1998), 

seismik inversi adalah suatu teknik pembuatan model geologi bawah permukaan dengan 

menggunakan data seismik sebagai masukan dan data geologi sebagai kontrol. Impedansi akustik 

didefinisikan sebagai hasil kali kecepatan seismik dan densitas lapisan batuan yang dilewati 

gelombang seismik. Dari analisa fisika batuan, seperti data sumur dan batuan inti (core) dapat 

dibangun hubungan antara IA dan porositas. Oleh karena porositas dipengaruhi oleh sifat batuan 

seperti jenis litologi, kandungan fluida pori, kedalaman, tekanan dan temperatur (Han, 1986; Nur 

dkk, 1991; Wang dan Nur, 1992), maka IA juga dapat diartikan sebagai sifat fisis batuan yang 

dipengaruhi oleh jenis litologi, porositas, kandungan fluida, kedalaman, tekanan dan temperatur. 
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Berdasarkan keterangan tersebut, maka IA dapat digunakan sebagai indikator litologi, porositas, 

kandungan fluida pori dan pemetaan litologi (Andrés dkk, 2001; Russell, 1998). Data IA dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas pada pola arah perlapisan bawah permukaan dibandingkan 

dengan pola arah penampang amplitudo seismik, sehingga lebih mudah jika dikaitkan dengan 

sekuen stratigrafi, juga dapat meningkatkan resolusi seperti yang disebabkan oleh efek tuning 

pada data seismik, sehingga memungkinkan bentuk-bentuk seperti pinchout dapat dipetakan lebih 

teliti. Dari IA dimungkinkan untuk mengartikan litologi terutama untuk memperoleh parameter 

reservoar seperti porositas dan permeabilitas reservoar. Peta parameter reservoar tersebut berguna 

sebagai masukan untuk pemodelan reservoar, seperti estimasi volume cadangan dan memutuskan 

lokasi pengeboran sumur baru. 

 

7.4. GEOSTATISTIK 

Geostatistik pada dasarnya merupakan aplikasi konsep statistika pada ilmu kebumian, 

khususnya pada aplikasi eksplorasi perminyakan (Matheron dalam Dubrule, 2003). Konsep ini 

secara sederhana ditujukan untuk mengestimasi nilai data di sekitar titik observasi. Pada penelitian 

ini, konsep statistika diaplikasikan pada pemodelan impedansi akustik berdasarkan data-data 

impedansi akustik pada sumur. Berikut merupakan beberapa hal penting yang berkaitan dengan 

konsep geostatistik. 

 

Jarak (h) 

Jarak (h) antar data i pada koordinat  ii zx ,  dan data j pada koordinat  
jj zx , dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut: 

   22

jijiij zzxxh          (7.12) 

 



 

 16 

Variogram (γ(h)) 

Variogram merupakan ukuran yang menyatakan derajat perbedaan di antara sampel data. Secara 

sederhana, variogram di antara dua data dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

 2
2

1
)( jih                     (7.13) 

dimana: 

- i dan j adalah nilai data 

  dapat berupa nilai porositas, kecepatan gelombang, impedansi akustik, dan sebagainya. 

- h adalah jarak antara data i dan j  

Untuk memudahkan pemodelan pada langkah selanjutnya, variogram dapat dihitung dengan 

mengelompokkan jarak antar data dalam sejumlah bin, dimana jumlah bin ditentukan terlebih 

dahulu. Harga selang (∆h) pada tiap bin dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

nbin

hh
h

minmax
                    (7.14) 

dimana nbin adalah jumalah bin yang ditentukan terlebih dahulu. 

Setelah itu ditentukan nilai variogram (γ(h)) untuk tiap bin dengan persamaan sebagai berikut: 

 



hhij

ji
N

h
2

2

1
)(              (7.15) 

dimana: 

-  i dan j adalah nilai data yang selisih jaraknya berada dalam rentang bin. 

- N merupakan jumlah pasangan data (jarak) yang berada dalam rentang bin 

Nilai-nilai variogram pada tiap bin yang diplot terhadap jarak (h) kemudian dijadikan sebagai 

referensi untuk pemodelan variogram (γ(h)) untuk seluruh nilai jarak (h). 
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Pemodelan Variogram 

Pemodelan antara lain ditujukan untuk mendapatkan nilai variogram yang belum diketahui, 

yaitu nilai variogram antara data observasi dan data yang akan diestimasi. Pemodelan variogram 

(γ(h)) dapat dilakukan dengan beberapa bentuk persamaan, antara lain sebagai berikut: 

 

a) Persamaan spherical 

Jika ah   






























3

5.05.1)(
a

h

a

h
ch        (7.16) 

Jika ah   

ch )(  

 

b) Persamaan exponential 



















a

h
ch exp1)(              (7.17) 

keterangan: 

- h adalah nilai jarak antar data 

- a atau range, adalah nilai h pada saat trend variogram mulai stabil 

- c adalah rataan nilai-nilai variogram pada ah   

c ini juga disebut sebagai sill atau kovarian nol  (C(0)) 
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Gambar 7.4. Parameter-parameter pada model variogram  

 

 

Gambar 7.5. Bentuk-bentuk model variogram (Sain, 2004) 

 

Kovarian (C(h)) 

Sama halnya dengan variogram, kovarian juga merupakan ukuran yang menyatakan derajat 

perbedaan di antara sampel data. Kovarian (C(h)) dapat dihitung dengan persamaan (5.7): 
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     hChC  0                   (7.18) 

dimana: 

- γ(h) adalah nilai variogram antar data 

- C(0) adalah kovarian nol atau sill, didapat pada pemodelan variogram 

 

Kriging 

Metode kriging pada dasarnya merupakan metode untuk mengestimasi nilai yang berada di sekitar 

data yang telah diketahui nilainya, dengan berdasarkan nilai data tersebut dan nilai variogram 

(Krige dalam Dorsel dan La Breche, 1997). Dengan metode kriging, ditentukan nilai data yang 

dicari berdasarkan pembobotan terhadap nilai-nilai data yang telah diketahui dengan persamaan 

berikut: 

nnWWW   ......22110         (7.19) 

dimana: 

- 0  adalah nilai data yang dicari 

- n ......1 adalah data-data yang telah diketahui nilainya 

- W1......Wn adalah bobot masing-masing data yang telah diketahui nilainya 

Pencarian bobot data dapat dilakukan melalui operasi matriks, yang dapat dilakukan melalui 

beberapa metode, antara lain: 

 

Simple kriging 
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Ordinary kriging 
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       (7.21)                      

 

Kedua persamaan matriks tersebut dapat dinyatakan kembali dalam persamaan: 

DCW                          (7.22) 

dimana: 

- C adalah matriks kovarian antar data yang telah diketahui nilainya 

- D adalah matriks kovarian antar data yang diketahui terhadap data yang dicari nilainya 

- W adalah matriks bobot 

Persamaan matriks tersebut kemudian dapat ditulis kembali sebagai persamaan: 

DCW 1                      (7.23) 

 

Sequential Gaussian Simulation (SGS) 

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam SGS adalah sebagai berikut: 

- Pada awal simulasi, data sumur sebagai data observasi berperan sebagai data masukan dalam 

estimasi nilai grid yang belum diketahui nilainya. 

- Grid yang akan diestimasi ditentukan secara random. 

- Nilai grid diestimasi dengan metode kriging 

- Grid yang telah diestimasi akan menjadi data masukan pada estimqasi grid selanjutnya, seolah-

olah sebagai data observasi. (Hampson dan Russell, 1998) 
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Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan metode inversi 

tersebut, salah satunya adalah asumsi-asumsi yang digunakan. Pengembangan metode ini 

berdasarkan perhitungan beberapa parameter inversi yang digunakan dalam mempengaruhi 

keefektifan dari metode inversi tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:  

 

7.5. Wavelet Seismik 

Wavelet adalah sinyal transien yang mempunyai interval waktu terbatas dan sebagai jenis 

gelombang yang merupakan sumber dalam eksplorasi seismik. Estimasi wavelet adalah penentuan 

dari efek signatur sumber dan respon penerima dari gelombang seismik. Kerangka kerja dasarnya 

adalah model konvolusi (Ricker, 1953; Sheriff dan Geldart, 1995). Tras seismik merupakan hasil 

konvolusi wavelet dengan respon impuls bumi (reflektivitas), jika wavelet diketahui, maka 

reflektivitas dapat diinversi. Pendekatan metode estimasi wavelet dapat dikelompokkan dalam dua 

kategori yaitu, metoda deterministik dan metoda statistik. Pendekatan metode deterministik adalah 

mengukur signatur sumber ketika secara efektif bebas dari respon bumi. Pendekatan metode 

statistik adalah mengekstrak wavelet dari tras seismik. (Russell, 1998).  

Penentuan jenis wavelet yang akan digunakan dalam proses inversi sangatlah penting, 

wavelet yang digunakan harus mendekati bentuk gelombang seismik. Ada beberapa jenis wavelet 

yang dianggap mendekati bentuk gelombang seismik, diantaranya adalah wavelet Ricker. Wavelet 

ini memiliki dua jenis, yaitu jenis fasa minimum dan fasa nol. Gambar 7.6 ilustrasi bentuk 

masing-masing wavelet fasa nol dan fasa minimum. Perumusan wavelet Ricker fasa nol dalam 

domain waktu diformulasi sebagai,  

2 2 2
2 2 2( ) (1 2 ) mf t

mw t f t e
 

         (7.24) 

dan wavelet Ricker fasa minimum dalam domain waktu diberikan oleh : 

4
( ) 2 sin(2 ) mf t

mw t f t e  
        (7.25) 
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Besaran fm dalam kedua persamaan untuk kedua jenis wavelet menyatakan frekuensi puncak dari 

wavelet tersebut. Semakin tinggi frekuensi puncak dari wavelet, maka bentuknya akan semakin 

runcing (spike). 

 

Gambar 7.6  Jenis wavelet sumber, (a) adalah wavelet fasa nol, dan (b) adalah wavelet fasa 

minimum. 

 

7.6 Model Bumi 

Pada pengembangan metode inversi, pada awalnya model diasumsikan bahwa seluruh 

lapisan bawah permukaan bumi memiliki karakteristik yang seragam (homogen). Model bumi 

yang seragam tersebut tidak berarti bawah permukaan bumi hanya memiliki satu lapisan, oleh 

karena pada proses inversi parameter-parameter model bumi tersebut akan diperbaharui. Bagian 

penting dari penggunaan model awal yang seragam adalah memilih horison (posisi reflektor) pada 

daerah survei yang tepat, karena horison-horison itulah yang akan secara bertahap diperbaharui 

dalam proses inversi. 
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8. METODOLOGI PENELITIAN 

Adapun tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Sebagai true model, dalam penelitian ini dibuat sebuah model sintetik berupa struktrur stratigrafi 

pinch-out seperti digambarkan pada Gambar 8.1a, Gambar 8.1b dan Gambar 8.1c.. True model 

merupakan matriks dengan ukuran 50 x 20. 

 

Gambar 8.1a. Acoustic impedance true  model      Gambar 8.1b. Seismic reflectivity true model 

 

Gambar 8.1c. Seismic trace true model 

 

Berdasarkan true model yang diperoleh kemudian diambil empat kolom sebagai data sumur 

sintetik. Data sumur merupakan data masukan awal pada simulasi yang dilakukan pada langkah 

selanjutnya. Data sumur diambil dari kolom 5, 20, 33, dan kolom 45 dari matriks true model 

seperti digambarkan pada Gambar 8.2.. 
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Gambar 8.2. Pengambilan data sumur sintetik dari true model 

 

Metode Sequential Gaussian Simulation (SGS) diaplikasikan untuk mengisi kembali 

kolom-kolom yang kosong, yaitu pada kolom-kolom selain data sumur seperti yang didilhat pada 

Gambar 8.3. Pengisian dibatasi dari baris 5 hingga baris 14, yaitu batas atas dan bawah struktur 

stratigrafi pinch-out. Area of intereset ini dipilih untuk melihat seberapa baik pemodelan mampu 

me-recover true model berupa struktur pinch-out. Berikut merupakan ilustrasi yang 

menggambarkan area of interest. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.3. Area of interest 
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Selain area of interest, gambar 8.3 juga memperlihatkan grid-grid data sumur yang telah 

diketahui nilainya (data observasi), dan grid-grid selain kolom data sumur yang akan diestimasi 

nilainya. Pengisian grid dilakukan pada setiap layer, dengan asumsi bahwa proses sedimentasi 

terjadi per lapisan. Grid yang akan diisi dipilih secara random dengan membangkitkan bilangan 

acak pada grid di luar data sumur. Grid yang dipilih untuk diestimasi merupakan grid yang masih 

kosong, dengan bilangan yang paling kecil. Grid yang telah diestimasi akan menjadi data 

masukan pada estimasi grid selanjutnya, berperan seolah-olah sebagai data observasi. Hal ini 

dilakukan hingga semua grid terisi. Ilustrasi mengenai pengisian grid dapat dilihat pada gambar 

8.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.4. Pengisian grid yang dilakukan secara random 

 

Estimasi nilai suatu grid dilakukan dengan memodelkan variogram antar grid observasi 

dan grid yang telah diestimasi. Gambar 8.5 dan Gambar 8.6 menunjukkan pasangan-pasangan 

grid yang dicari nilai variogramnya, untuk kemudian dimodelkan.  
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Gambar 8.5. Pasangan data/grid observasi 

 

 Pemodelan ditujukan untuk mengetahui nilai variogram antara grid yang akan diestimasi terhadap 

grid-grid observasi. 

 

 

 

Gambar 8.6. Pasangan data/grid observasi terhadap grid estimasi 

 

Pemodelan variogram akan didapat parameter sill atau kovarian nol. Parameter ini 

berfungsi dalam konversi harga variogram ke dalam harga kovarian. Dari nilai kovarian (kovarian 

antar data observasi maupun kovarian antara data observasi terhadap data estimasi) akan dicari 

nilai bobot masing-masing data observasi dengan menggunakan metode simple kriging dan 

ordinary kriging. Nilai grid estimasi adalah penjumlahan nilai grid observasi dikali harga 

bobotnya, sesuai dengan bentuk persamaan (7.23) 

 

9. PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian ini berlangsung sejak rencana penelitian ini disetujui. Semua pembuatan 

perangkat lunak dan pengolahan data dilakukan di laboratorium Fisika Komputasi, Kelompok 

Keahlian Fisika Bumi FMIPA Universitas Riau. Sebelum pembuatan perangkat lunak dan 
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pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan penelusuran pustaka dari hasil-hasil penelitian 

terdahulu, terutama yang berhubungan dengan teori inversi seismik, perambatan gelombang 

seismik dan sifat-sifat fisis batuan yang mempengaruhinya. Untuk mengkomunikasikan hasil-hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini, secara bertahap akan dipublikasikan melalui jurnal ilmiah dan 

dipresentasikan pada berbagai seminar, poster, dan konferensi ilmiah dalam skala lokal, nasional 

dan internasional. 

 

10. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data/grid observasi merupakan data masukan untuk mengestimasi nilai suatu grid yang 

ditentukan secara random. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada metode penelitian, data 

observasi terdiri dari data sumur dan data yang telah diestimasi. Dari data observasi ini kemudian 

dilakukan pemodelan variogram. Gambar 10.1 berikut merupakan hasil pemodelan variogram dari 

data-data observasi pada penelitian ini.  

 

Gambar 10.1. Model spherical hasil pemodelan variogram 
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Gambar 10.2. Model exponential hasil pemodelan variogram 

 

Berdasarkan pemodelan variogram kemudian didapatkan harga kovarian yang digunakan 

untuk pembobotan dan penentuan grid estimasi. Pemodelan terus berlanjut hingga semua grid 

terisi. Gambar 10.3 berikut merupakan contoh hasil simulasi/pemodelan. 

 

Gambar 10.3. Contoh hasil pemodelan 
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Dapat dilihat bahwa pemodelan memberikan model dengan bentuk struktur pinch-out, 

sebagaimana bentuk true model. Bentuk pinch-out ini didapat pada metode simple kriging dan 

ordinary kriging yang digunakan pada penelitian ini. Gambar 10.4 adalah contoh model yang 

dihasilkan pada metode simple kriging dan ordinary kriging dengan model variogram spherical 

maupun exponential.  Contoh model simple kriging dengan model spherical  

 

 

 

Gambar 10.4. Model simple kriging dengan model spherical   

 

11. KESIMPULAN  

Pada penelitian ini telah dipelajari beberapa metode inversi seismik untuk menentukan 

nilai impedansi akustik. Berdasarkan pemahaman dari berbagai metode inversi seismik yang ada 

seperti metode inversi model based, metode inversi bandlimited, metode inversi terbatas 

(constraint), dan inversi sparse spike secara linier programming dan maksimum likelihold. Pada 

penelitian ini metode inversi SGS dikembangkan karena mempunyai kriteria kesalahan terkecil 
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disamping metode ini mampu memperhitungkan sebaran data dan mengkover jangkauan dari 

frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi pada data seismik.  

- Dengan menggunakan metode kriging, estimasi grid pada pemodelan dilakukan berdasar 

parameter-parameter statistik dari data observasi, sehingga efek clustering dari data observasi 

dapat dikurangi. 

- Pada metode Sequential Gaussian Simulation (SGS), estimasi grid dilakukan secara random 

pada tiap simulasi. Langkah ini dilakukan untuk menghindari clustering pembobotan data 

observasi serta memberikan kemungkinan untuk menghasilkan model yang relatif lebih baik 

pada tiap simulasi.  

 

12. LANGKAH PENELITIAN SELANJUTNYA 

. Membuat model inversi dengan model simple kriging dengan model spherical   (erms 

minimal), membuat model simple kriging dengan model spherical (erms maksimal). Membuat 

model simple kriging dengan model exponential (erms minimal) dan model simple kriging dengan 

model exponential (erms maksimal). Membuat model ordinary kriging dengan model spherical 

(erms minimal) dan model ordinary kriging dengan model spherical (erms maksimal). Membuat 

model ordinary kriging dengan model exponential (erms minimal) dan model ordinary kriging 

dengan model exponential (erms maksimal). Validasi dan menganalisa model-model dalam me-

recover true model dan simulasi pada tiap model yang dilakukan.  
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