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Abstrak 

Pemodelan seismik inversi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

menginterpretasi kondisi litologi bawah permukaan berdasarkan parameter impedansi 

akustik. Parameter ini memberikan informasi karakteristik batuan yang didapat dari 

data rekaman seismik dan sumur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik dan sebaran reservoar dengan metode inversi sparse spike maximum 

likelihood berdasarkan informasi impedansi akustik dari delapan data rekaman sumur 

dan seismik 3D post stack time migration. Tahapan pengolahan data terdiri dari 

interpretasi penampang seismik, analisis data rekaman sumur dan pemodelan inversi 

impedansi akustik. Dari hasil pengolahan dan interpretasi data rekaman sumur dan 

seismik, dapat disimpulkan bahwa reservoar frontier dan dakota-lakota dibentuk oleh 

batu pasir poros yang diindikasikan mengandung minyak dan air. Reservoar frontier 

tersebar di wilayah tenggara dan sedikit di wilayah selatan daerah eksplorasi, sementara 

reservoar dakota-lakota tersebar di wilayah timur sampai tenggara daerah eksplorasi. 

 

Kata kunci: impedansi akustik, inversi, porositas efektif, reservoar. 

 

Abstract 
Inversion seismic modeling is one of the methods used to interpret subsurface lithology 

conditions based on acoustic impedance parameters. These parameter gives 

information about rock characteristics obtained from seismic and well-log data. This 

research purpose to determine the characteristics and distribution of reservoir with 

sparse spike maximum likelihood inversion method based on acoustic impedance 

information from eight well record and post stack time migration 3D seismic data. 

Data processing consist of seismic sectional interpretation, well log data analysis and 

inversion modeling of acoustic impedance. From the results of processing and 

interpretation of seismic data inversion, it can be concluded that the reservoir frontier 

and dakota-lakota formed by sand stone porous that indicated contain oil and water. 

Frontier reservoirs are scattered in the southeastern region and slightly in the southern 

region of the exploration area, while the dakota-lakota reservoir is scattered over the 

eastern to southeastern exploration area. 
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PENDAHULUAN 

Konsumsi energi dunia setiap tahun 

mengalamai peningkatan yang cukup 

signifikan. Menurut BP Statistical Review 

of World Energy tahun 2017, dalam 

kurun waktu 10 tahun terakhir konsumsi 

energi mengalami pening-katan rata-rata 

sekitar 1,8%. Pada tahun 2015 sampai 

tahun 2016 pentumbuhan konsumsi 

energi sekitar 1%. Konsumsi minyak 

mengalami peningkatan sebesar 77 juta 

ton, gas alami sebesar 57 juta ton dan 

energi yang diperbarui sekitar 53 juta ton 

[4]. Informasi tersebut menunjukkan 

eksistensi hidrokarbon sebagai komoditi 

energi utama dunia. 

Untuk mendapatkan hidrokarbon 

dapat dilakukan melalui proses eksplorasi 

hidrokarbon meliputi proses akuisisi, 

pengolahan, dan interpretasi data. 

Pengembangan tahapan eksplorasi 

dilakukan dengan memadukan informasi 

dari data well-log (rekaman sumur) dan 

data seismik [6].  

Parameter fisika penting yang 

digunakan untuk mengorelasihkan data 

rekaman sumur dan seismik adalah 

densitas dan kecepatan. Kedua parameter 

ini disebut sebagai parameter impedansi 

akustik. Impedansi akustik meru-pakan 

kemampuan fisika batuan untuk  mene-

ruskan gelombang seismik. Besarnya 

nilai impedansi akustik biasanya 

dipengaruhi oleh tipe litologi, porositas 

dan kandungan fluida yang juga 

merupakan fungsi dari kedalaman, 

tekanan dan temperatur [5]. 

Metode yang paling banyak 

digunakan untuk menganalisis impedansi 

akustik, salah satunya adalah metode 

seismik inversi.  Metode inversi dapat 

digunakan untuk memperoleh informasi 

nilai impedansi akustik batuan dan 

indikasi minyak dan gas bumi 

(hidrokarbon). Kelebihan dari metode ini 

yakni dapat memunculkan model geologi 

bawah permukaan dengan memadukan 

data seismik dan data rekaman sumur 

sebagai kontrol sehingga dapat 

diidentifikasi karakter dan pola 

penyebaran reservoar di daerah target 

[11]. 

Menurut Bahar (2016), metode 

inversi yang bagus untuk analisis 

keberadaan reservoar yaitu inversi sparse 

spike seperti diilustrasikan oleh Gambar 

2.5. Inversi sparse spike adalah teknik 

inversi yang mengasumsikan bahwa 

hanya nilai spike yang besar saja yang 

menandakan adanya perbedaan nilai 

impedansi akustik antar lapisan. Metode 

ini mencari spike yang besar dari seluruh 

seismic trace. Permodelan inversi 

menggunakan data seismik sebagai input 

yang dimodelkan ke bentuk impedansi 

akustik. Permodelan inversi ini pada 

dasarnya adalah konvolusi antara data 

rekaman seismik dan gelombang seismik 

yang kemudian menghasilkan impedansi 

akustik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk melihat sebaran impedansi 

akustik di daerah zona target dilakukan 

melalui proses penyayatan melintang 

pada penampang inversi. Menurut 

Situmeang (2012) nilai impedansi rendah 

dikelilingi oleh nilai impedansi tinggi 

diindikasikan sebagai reservoar 

hidrokarbon seperti diilustarikan oleh 

Gambar 1. 

    
Gambar 1. Slice inversi sparse spike [11] 

Daerah yang berpotensi sebagai 

reservoir hidrokarbon 



 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini, yaitu untuk 

mengetahui karakteristik dan sebaran 

reservoar zona target berdasarkan 

pemodelan seismik inversi IA pada 

lapangan hidrokarbon. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Data  

Data utama yang digunakan adalah 

data eksplorasi geofisika terdiri dari 

data seismik 3D PSTM (*.segy), data 

rakaman sumur (*.las) berjumlah 

delapan sumur, data Checkshot, data 

Marker geologi sumur, dan data Well 

Header. 

2. Metode Pengolahan Data   

Pertama, interpretasi penampang 

seismik. Proses ini dimulai menarik 

garis horison pada kemenerusan tiap 

penampang seismik. Horison yang 

ditandai (picking) yaitu horison yang 

memiliki nilai amplitudo minimum 

(lembah) dicirikan dengan kontras 

warna merah pada penampang seismik 

seperti diilustrasikan oleh Gambar 2. 

Selanjutnya mengganti nama horison 

yang sudah ditandai sesuai dengan 

informasi marker sumur yang sudah 

terkorelasi data seismik dengan 

bantuan data checkshoot.  

Kedua, menentukan litologi pada tiap-

tiap formasi dari masing-masing sumur 

(8 sumur) dan mengetahui umur serta 

waktu sedimentasi dari litologi 

tersebut.  Kemudian menentukan harga 

porositasnya, sebagai dasar acuan 

untuk melakukan proses pada tahap 

berikutnya. 

Ketiga, menentukan nilai impedansi 

akustik dari data sumur untuk 

pembuatan sintetik seismogram dalam 

proses pengikatan data sumur dan 

seismik. Nilai impedansi dan 

parameter pengikatan ini merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi 

hasil pemodelan inversi sparse spike 

maxiumum likelyhood. 

3. Analisis dan Interpretasi Data  

Setelah dilakukan tahap-tahap proses 

pengolahan data dan analisa seperti 

tersebut di atas, selanjutnya dianalisis 

pengaruh sifat-sifat fisika batuan untuk 

mengetahui karakteristik dan sebaran 

reservoar.  

 

DISKUSI 

Pada pokok bahasan ini ada tiga hal 

pokok yang akan dinterpretasi yaitu 

pertama inter-pretasi penampang seismik 

untuk menetukan lapisan horison 

berdasarkan informasi amplitudo 

gelombang yang disandingkan dengan 

informasi geologi daerah penelitian. 

Kedua interpretasi data rekaman sumur 

untuk mengatahui nilai parameter fisika 

zona target, dan terakhir inversi 

impedansi akustik (IA) untuk mengetahui 

karakteristik fisika pembentuk reservoar. 

1. Interpretasi Penampang Seismik 

Hal yang perlu diperhatikan dalam 

interpretasi penampang seismik yaitu 

keadaan geologi daerah penelitian dan 

penentuan fase gelombang yang ingin 

ditandai (picking) secara konsisten. 

Untuk memudahkan proses interpretasi 

ini, dimulai dari lokasi atau lapisan 

yang memiliki kontras amplitudo yang 

baik. Pemilihan ini bertujuan agar 

kesalahan dalam membaca struktur 

geologi dan stratigrafi dapat 

diminimalisir. Daerah yang memiliki 

kontras amplitudo yang baik yaitu 

daerah puncak dan lembah. 

Pada proses ini penulis 

menggunakan daerah lembah atau 

lapisan yang memiliki amplitudo 

rendah pada kondisi wavelet fase nol 

sebagai acuan dalam menentukan 

lapisan horison seismik seperti 

ditunjukkan oleh tanda panah putih 

pada Gambar 2(a). Interpretasi lapisan 

dilakukan dengan spasi tiap satu 

increment dari penampang seismik. 



 

Interpretasi lapisan yang dilakukan 

harus disesuaikan dengan logika 

geologi yang terjadi, seperti 

keberadaan patahan maupun sungai 

purba (channel).  

Berdasarkan hasil interpretasi pada 

Gambar 2(a) dari proses picking 

lapisan horison diperoleh 12 lapisan 

yang diindikasikan sebagai perwakilan 

batuan penyusun bawah permukaan, 

seperti ditunjukkan oleh Gambar 2(b). 

Lapisan horison yang ditandai 

kemudian akan dicocokkan dengan 

informasi checkshoot, sehingga lapisan 

tersebut dapat dinamai sesuai dengan 

marker dari rekaman sumur. 

 

2. Interpretasi Data Rekaman Sumur 

Pada proses interpretasi ini dibagi 

menjadi dua tahapan, yaitu: korelasi 

antar data rekaman sumur, dan analisis 

zona target yang berpotensi. Adapun 

tahapan tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut:  

Pada penelitian ini digunakan 

delapan buah sumur yang minimal 

memiliki informasi rekaman gamma 

ray, densitas, porositas neutron, 

resistivitas, dan sonik. Pemilihan data 

sumur ini, selain karena paremater 

kelengkapan rekaman data, juga 

ditentukan oleh jangkauan kedalaman 

sumur dalam merekam data serta 

posisi sumur dalam daerah eksplorasi 

sehingga dapat mewakili sumur 

lainnya.   

Sumur yang telah dipilih dan 

diamati persebaran dan hubungan 

litologi batuannya, proses ini dikenal 

dengan istilah korelasi litologi. Pada 

tahap ini, korelasi antar rekaman data 

sumur dilakukan dengan menggunakan 

acuan data marker masing-masing 

sumur dan bentuk kurva gamma ray. 

Data marker memberikan informasi 

litologi batuan yang terbentuk di 

daerah penelitian. Data ini kemudian 

dicocokkan dengan informasi gamma 

ray rekaman sumur. Umumnya bentuk 

kurva  gamma ray untuk litologi yang 

sama akan menunjukkan bentuk yang 

relatif sama.  

Untuk itu informasi gamma ray 

sangat penting untuk membantu proses 

korelasi data litologi dari rekaman 

sumur. Informasi ini akan membantu 

melengkapi litologi batuan yang tidak 

memiliki informasi marker geologi. 

Output korelasi ini dapat 

menggambarkan penyebaran litologi 

secara lateral. 

Untuk proses interpretasi sumur 

digunakan parameter-parameter fisika 

yang direkam pada sumur tersebut 

seperti gamma ray, porositas, sonik 

dan lain-lain. Data yang terekam 

kemudian diinput ke software IP, 

sehingga diperoleh penampang litologi 

bawah permukaan sumur 48-X-48 

seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 

Sumur ini terletak pada inline 255 dan 

crossline 69 pada area akuisisi data 

seismik. Data inline dan crosline ini 

diperlukan untuk proses korelasi antara 

seismik dan sumur. 

Berdasarkan analisis data rekaman 

pada Gambar 3, daerah yang terletak di 

dalam kotak berwarna merah 

merupakan zona target. Zona tersebut 

tersusun atas batuan pasir yang 

permeabel. Zona batuan pasir 

diindikasikan oleh nilai gamma ray 

yang rendah. Selain nilai ini, daerah 

batu pasir juga harus didukung oleh 

adanya informasi kurva rekaman 

sumur, seperti: nilai densitas yang 

rendah dan porositas yang tinggi. 

Kondisi ini dintunjukkan oleh adanya 

crossover atau adanya separasi antar 

nilai densitas (DEN) dan porositas 

neutron (PHIN). Untuk kondisi 

permeabel dindikasikan oleh adanya 

jarak (separasi) antara nilai kurva 

resistivitas dalam dan resistivitas 

dangkal ataupun resistivitas medium. 

Proses pengamatan dan analisis setiap 



 

kurva secara sepintas, proses ini 

dikenal dengan istilah quick look. 

Hasil anilisis rekaman sumur 

terhadap zona target yang 

diindikasikan batu pasir yang 

permabel, kemudian dilanjutkan 

dengan proses penentuan nilai 

porositas efektif. Nilai porositas ini 

merupakan  nilai porositas batuan yang 

saling berhubungan sehingga dapat 

ditempati dan dilalui oleh fluida 

(permeabel).  

Berdasarkan hasil anilisis zona 

target dari delapan sumur hanya 

terdapat tujuh sumur yang memiliki 

zona frontier 2 wall creek, karena 

sumur 56-TpX-10 memiliki data 

perekaman dari zona frontier 3 wall 

creek sampai tensleep, dengan 

porositas efektif tertinggi untuk zona 

frontier yaitu sekitar 22,25% terletak 

di sumur 25-1-X-14. Nilai porositas ini 

termasuk dalam skala porositas sangat 

baik 

Untuk zona dakota-lakota terdapat 

di semua sumur, dengan porositas 

efektif tertinggi untuk zona ini yaitu 

sekitar 40,6% terletak di sumur 17-

WX-21. Nilai porositas ini termasuk 

dalam skala porositas istimewa. Nilai 

porositas untuk kedua zona target 

termasuk ke dalam skala porositas baik 

sampai istimewa. Nilai ini 

menandakan bahwa ada indikasi fluida 

yang terkandung dan dapat di produksi 

dari dalam reservoar. 

 

3. Inversi Impedan Akustik (IA) 

Pada proses ini ada tiga tahap yang 

harus dilakukan yaitu: Pembuatan 

model inisial, analisis inversi dan 

inversi sparse spike maximum 

likelihood. 

Pertama untuk pembuatan model 

inisial, pembuatan model ini 

didasarkan pada interpretasi 

penampang seismik dan informasi 

rekaman sumur. Gambar 4 

menunjukkan output dari model inisial. 

Gambar tesebut menunjukkan bahwa 

model yang dibuat dapat memberikan 

informasi litologi batuan. Hal tesebut 

ditunjukkan oleh perubahan warna 

yang mengidikasikan perubahan 

impedansi akustik. Nilai impedansi ini 

dinterpretasikan sebagai parameter 

karakteristik batuan penyusun bawah 

permukaan. Output model ini 

kemudian dijadikan input dalam tahap 

kedua yaitu analisis inversi. 

Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui kelayakan model inisial 

dan paramataer masukkan lainnya 

seperti pemilihan jenis dan proses 

ekstraksi wavelet dalam pemodelan 

inversi impedansi akustik. Gambar 6 

menunjukkan proses analisis model 

inisial terhadap data rekaman sumur 

dan seismik. Parameter yang 

diperhatikan dalam proses ini yaitu 

nilai korelasi dan error dari data trace 

sintetik dan trace seismik. Semakin 

tinggi nilai korelasi trace sintetik dan 

trace seismik serta nilai error yang 

kecil pada analisis ini, maka hasil 

inversi seismik akan semakin baik,  

Untuk hasil analisis inversi untuk 

setiap sumur pada penampang seismik 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui 

bahwa data sumur, seismik, data 

wavelet ekstraksi dapat dikatakan 

layak untuk pemodelan inversi AI, 

dilihat dari nilai korelasi data sintetik 

rata-rata 0,9733 dan error rata-rata  

0.0933. 

Tahap terakhir yaitu inversi sparse 

spike maximum likelihood. Gambar 6 

merupakan hasil inversi menggunakan 

metode sparse spike maximum 

likelihood untuk semua sumur pada 

penampang horison interpretasi 

seismik. Gambar tesebut menunjukkan 

nilai impedansi yang pada semua 

sumur terlihat memiliki kesesuaian 

warna dengan sebaran impedansi 



 

penampang seismik. Korelasi warna 

yang ditunjukan dari penampang 

seismik terhadap warna dari IA sumur 

menunjukan kesesuaian yang dominan. 

Hal ini berarti hasil inversi dapat 

medeteksi perubahan litologi batuan. 

Tanda panah pada Gambar 5 

menunjukkan kontras nilai impedansi 

pada data sumur yang dapat 

mendeteksi lapisan tipis karena data ini 

memberikan informasi litologi vertikal 

yang lebih akurat dibandingkan data 

seismik. Sehingga data ini dijadikan 

acuan dalam interpretasi penampang 

seismik.   

Selanjut pemodelan inversi sparse 

spike untuk zona target pertama yaitu 

frontier Gambar 6. Gambar tersebut 

menunjukkan hasil inversi untuk zona 

target pertama. Gambar tersebut 

menampilkan rentang nilai impedansi 

akustik sekitar (20000–34000) 

(ft/s)(gr/cc) ditunjukkan dengan warna 

hijau sampai biru muda. Zona ini 

terletak pada domain waktu (640-

980)ms, yang berarti zona ini terletak 

kedalaman (2350 – 4231)ft. 

Gambar 7 menunjukkan hasil 

slicing pada zona frontier. Sebaran 

reservoar ditunjukkan oleh warna hijau 

sampai merah didominasi pada 

wilayah tenggara dan sedikit di 

wilayah selatan daerah eksplorasi 

dengan nilai impedansi akustik antara 

(25538-27425) (ft/s)(gr/cc). Zona-zona 

impedansi rendah yang berwarna hijau 

sampai kuning cenderung dikelilingi 

oleh nilai impedansi yang relatif tinggi 

yang berwarna ungu. 

 Rentang IA untuk pemodelan 

inversi zona target kedua sekitar 

(20000–31510) (ft/s)(gr/cc) 

ditunjukkan dengan warna hijau 

sampai biru muda. Zona dakota-lakota, 

terletak pada domain waktu (640-

980)ms, dengan kedalaman (3305–

4340)ft seperti ditunjukkan oleh 

Gambar 7. Sebaran reservoar 

ditunjukkan oleh warna hijau sampai 

merah didominasi pada wilayah timur 

sampai tenggara daerah eksplorasi 

dengan nilai IA antara (25538-

27425)(ft/s)(gr/cc).  Sebaran area 

reservoar lebih luas dibandingkan 

dengan area frontier. Hal ini 

menandakan bahwa hidrokarbon 

mengisih sekitar setengah area lapisan 

dakota-lakota. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengolahan dan 

interpretasi data seismik inversi, dapat 

disimpulkan bahwa reservoar frontier dan 

dakota-lakota dibentuk oleh batupasir 

poros yang diindikasikan mengandung 

minyak dan air. Reservoar frontier 

tersebar di wilayah tenggara dan sedikit 

di wilayah selatan daerah eksplorasi, 

sementara reservoar dakota-lakota 

tersebar di wilayah timur sampai tenggara 

daerah eksplorasi. 
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Gambar 3  Penampang zona target yang berpotensi pada sumur 

 48-X-48 

 
(a) 

 
(b) 

 

Gambar 2 (a) Lapisan dengan kontras amplitudo yang bagus 

   (b) Interpretasi horison 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4  Penampang inversi frontier  

 
Gambar 5 Sayatan melintang fronrier 2 wall creek  +5 ms 

 
Gambar 6  Penampang inversi lakota  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Informasi porositas efektif zona target yang berpotensi 

Sumur 

Posisi Fontier 2 wall creek Dakota-Lakota 

Iline Xline 

Batas 

atas 

(feet) 

Batas 

bawah 

(feet) 

Porositas 

efektif 

(%) 

Batas 

atas 

(feet) 

Batas 

bawah 

(feet) 

Porositas 

efektif 

(%) 

17-WX-21 305 52 2776,0 2808,5 20,83 3753,0 3804,0 40,60 

25-1-X-14 81 149 3197,0 3268,0 25,00 4260,0 4328,5 10,68 

28-AX-34 208 103 3055,5 3128,0 16,49 3899,9 3921,7 18,97 

41-2-X-3 195 114 2943,5 3020,5 21,59 3924,0 3939,0 17,77 

43-TpX -10 139 115 2909,0 2987,5 8,04 3913,0 3918,0 19,71 

56-TpX -10 119 123 - - - 3824,0 3856,0 18,05 

88-X-3 159 139 2944,5 3016,5 17,44 3922,0 3939,0 11,90 

48-X-48 255 69 2848,7 2912,7 10,57 3843,7 3881,7 20,90 

 

 
Gambar 7 Sayatan melintang fronrier 2 wall creek  +15 ms 


