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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Akuisisi Data Seismik 

Daerah dilakukannya penelitian yaitu berada di perairan sekitar Pulau Misool. 

Pulau Misool sendiri adalah salah satu dari empat pulau besar di Kepulauan Raja 

Ampat di Papua Barat Indonesia. Luas wilayahnya 2.034 km. Titik tertinggi adalah 535 

m dan kota utama adalah Waigama, dengan koordinat.  Pulau Misool ini berbatasan 

langsung dengan Laut Seram. 

Kondisi hidro-oseanografi wilayah Kabupaten Raja Ampat dipengaruhi oleh 

dinamika perairan Laut Seram, Laut Halmahera dan Samudera Pasifik. Arus permukaan 

di wilayah perairan Raja Ampat tergolong relatif kuat terutama di bagian celah atau 

selat antara dua pulau. 

Akuisisi data seismik dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Geologi Kelautan (PPPGL) yang berlangsung pada tanggal 20 Mei 2013 – 20 Juni 2013 

dengan menggunakan kapal  Geomarin III dilakukan sebanyak 54 lintasan. Khusus pada 

penelitian yang saya lakukan akuisisi data seismik diambil dari lintasan PMSL 42. 
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Gambar 3.1  Lintasan penelitian perairan Pulau Misool oleh tim PPPGL 

 

           Gambar 3.2  Lintasan 42 PMSL (ditandai dengan garis tebal merah) 
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3.2 Proses Akuisisi Data Seismik 

Akuisisi seismik yang dilakukan di perairan pulau Misool dengan menggunakan 

kapal Geomarin III dilengkapi dengan empat airgun sebagai sumber gelombang seismik 

yang digunakan secara bergantian (pada saat akuisisi lintasan 42 digunakan airgun 2 

dan 3) dan dua unit kompresor LMF sebagai sumber untuk kebutuhan udara bertekanan 

tinggi pada airgun yang digunakan secara bergantian pada setiap lintasan. Pada proses 

akuisisi peledakan airgun dilakukan oleh valve selenoid yang terpasang pada setiap 

airgun yang dibangkitkan oleh gun controller dengan interval tembakan setiap 25 meter 

tanpa jeda pada kecepatan kapal 4- 5 knot.  

Gelombang seismik yang ditembakan airgun akan diterima streamer. Streamer 

berfungsi sebagai penerima pulsa gelombang yang terpantul oleh struktur lapisan bumi 

dibawah permukaan dasar lapisan laut. Dalam akuisisi ini digunakan streamer dengan 

48 channel resolusi tinggi dimana jarak antar channel 12,5 meter. Setiap channel terdiri 

dari 10 hidrophone aktif yang disambungkan secara paralel. Jarak channel pertama 

dengan airgun adalah 150 meter dibelakang kapal pada kedalaman 7 meter. Pada saat 

proses akuisisi ada lima digibird yang dipasang pada bagian depan, tengah dan 

belakang streamer untuk menjaga kedalaman tetap 7 meter. Pada streamer paling 

belakang sudah tidak terdapat hidrophone aktif atau dummy streamer. Pada ujung 

streamer terdapat tailbuoy untuk menjaga agar streamer tetap mengapung. 

Streamer yang menerima pulsa gelombang dalam bentuk analog dilengkapi 6 

unit Field Digitizer Unit (FDU) yang berfungsi mengubah sinyal analog yang diterima 

menjadi digital pada proses perekaman data. 

3.3 Pre-processing 

Pre-processing merupakan langkah awal yang bertujuan untuk menyiapkan data 

yang akan digunakan pada proses pengolahan data (processing). Pada tahap pre-

processing data hasil akuisisi masih mengandung noise yang merupakan gelombang 

langsung (direct wave) dari tembakan airgun. Data yang masih mengandung noise ini 

akan diubah ke dalam format demultiplex dan akan diedit untuk menghilangkan noise 
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dengan menggunakan dekonvolusi. Berikut adalah langkah – langkah dalam 

preprocessing : 

 

Gambar 3.3 Proses preprocessing pada ProMAX 

3.3.1 Demultiplexing 

Demultiplexing merupakan proses untuk mengatur kembali urutan data lapangan 

berdasarkan channel (demultiplex) dari urutan perekaman yang masih dalam format 

multiplex, yaitu data penggabungan hasil refleksi gelombang menurut deret waktu. Data 

lapangan atau sample yang sudah di demultiplexing ini disebut dengan raw data. Data 

seismik pada umumnya direkam dalam suatu pita magnetik dengan beberapa format 

data. Agar memudahkan penggunaan data, Society of Exploration Geophysic (SEG) 

menetapkan standar format dalam pita magnetik. Pada perangkat lunak yang digunakan 

untuk memproses data seismik, input data yang dipakai adalah dalam format SEG-D, 

akan tetapi data tersebut juga dapat diubah dalam format SEG-Y. Apabila dalam format 

SEG-D, data digabungkan secara horizontal, sedangkan dalam format SEG-Y data 

digabungkan secara vertikal. Pada format penyimpanan data, SEG-D dan SEG-Y pada 

dasarnya sama saja, yang membedakan hanya pada tampilan masing-masing format. 
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3.3.2 Geometri 

Geometri adalah proses pendefinisian letak shot point dan receiver point, sesuai 

dengan letak yang sebenarnya dilapangan pada saat akuisisi ke dalam software 

ProMAX 2D. Berikut adalah parameter geometri yang diperoleh pada saat observasi 

geometri. Setelah parameter geometri diperoleh, tahap selanjutnya adalah memasukan 

informasi geometri ke dalam software ProMAX 2D yaitu perintah 2D Marine Geometri 

Spreadsheet.  

 

Gambar 3.4 Proses input geometri pada ProMAX 

Setelah di execute, akan muncul tampilan spesifikasi parameter geometri, tabel 

quality control geometri dan stacking diagram geometri seperti pada gambar 3.6. 
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Gambar 3.5  Tabel QC geometri pada ProMAX 

Ada 3 tahap dalam proses ini yaitu input parameter, binning, dan finalizing 

database. Proses selanjutnya adalah memberikan header pada raw data, dengan 

menggunakan perintah inline geometri headerload. Dalam tahap ini maka akan 

menampilkan penampang dari hasil geometri. Berikut adalah langkah-langkah pada 

proses geometri : 

 

Gambar 3.6 Flow geometri pada ProMAX 



34 

 

Solina Evant, 2015 
APLIKASI METODE TRANSFORMASI RADON UNTUK ATENUASI MULTIPLE PADA DATA SEISMIK REFLEKSI 

MULTICHANNEL di PERAIRAN PULAU MISOOL  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3.3.3 Editing  

Pada pengolahan data seismk multichannel, masih terdapat noise dalam data 

seismik. Untuk menghilangkan noise dalam data seismik maka dilakukan proses editing 

agar didapat data yang lebih baik sebelum dilakukan dekonvolusi yaitu dengan 

autocorellation. Autocorellation merupakan proses untuk mengkoreksi secara otomatis 

kemungkinan multiple yang ada pada rekaman data seismik. Autocorellation ini 

dilakukan untuk mencari hubungan terhadap trace sendiri (korelasi trace sendiri) yaitu 

dengan melakukan picking.  

3.3.4 Dekonvolusi 

Dekonvolusi adalah proses pengolahan data seismik untuk menghilangan 

pengaruh wavelet dari data seismik. Proses yang dilakukan dalam dekonvolusi adalah 

mengkompres wavelet seismik agar wavelet sesmik yang terekam menjadi tajam dan 

tinggi kembali untuk meningkatkan resolusi vertikal. Dekonvolusi juga dilakukan untuk 

mengurangi efek multiple periode pendek yang mengganggu data seismik. 

Dalam proses ini juga dilakukan Predictive Deconvolution, Bandpass Filter, 

Automatic Gain Control dan True Amplitude Recovery. 

- Predictive Deconvolution adalah proses menghilangkan multiple dengan jarak 

prediksi tertentu. Disebut predictive deconvolution karena efeknya menekan 

gangguan yang diprediksikan setelah terjadi suatu peristiwa refleksi yang belum 

dapat dipastikan itu multiple atau reverberasi. Operator dalam predictive 

deconvolution dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu yang tidak aktif (Gap) 

dan bagian aktif. 

Predictive deconvolution biasanya digunakan untuk : 

a. Prediksi dan eliminasi event yang berulang secara periodik seperti multiple 

perioda panjang maupun pendek 

b. Prediksi dan eiminasi wavelet yang panjang dan kompleks 

- Bandpass filter adalah proses untuk menekan noise yang ada di luar spektrum 

frekuensi dari signal yang diinginkan. Pada pengolahan data seismik, bandpass 
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filter lebih umum digunakan karena gelombang seismk terkontaminasi noise 

frekuensi rendah dan noise frekuensi tinggi.  

- Automatic Gain Control (AGC) adalah penguatan (gain) yang disebabkan oleh 

adanya penyerapan energi pada lapisan batuan selama proses perambatan 

gelombang yang mengakibatkan penurunan amplitudo (energi gelombang) 

sesuai dengan jarak tempuh gelombang. Penguatan (gain) ini seringkali 

dilakukan pada sistem perekaman dilapangan sehingga fungsi gain tersebut ikut 

terekam di dalam pita magnetik. Untuk menghilangkan efek ini perlu dilakukan 

pemulihan kembali energi yang hilang sedemikian rupa sehingga pada setiap 

titik seolah-olah datang sejumlah energi yang sama. fungsi gain tadi ditiadakan 

dengan cara mengalikan harga-harga trace seismik dengan kebalikan dari fungsi 

gain, kemudian dihitung harga rata-rata amplitudo trace seismik tersebut 

menurut fungsi waktu, sehingga hasilnya akan diperoleh amplitudo yang 

sebenarnya (True amplitude). Proses ini lebih dikenal dengan istilah Automatic 

Gain Control (AGC).  

- True Amplitudo Recovery (TAR) adalah proses pemulihan amplitudo yang 

dilakukan untuk mengembalikan energi yang hilang akibat efek geometri 

spreading. Pengembalian energi akibat efek geometri spreading dilakukan 

dengan mengkalikan trace data dengan nilai g(t). 

 

3.4 Processing 

3.4.1 Velocity Analysis 

Velocity analysis adalah proses pengolahan data seismik untuk memperoleh 

kecepatan gelombang seismik yang tepat. Pada proses pengolahan data seismik harga 

kecepatan digunakan sebagai input proses pencitraan penampang bawah permukaan 

bumi. Perhitungan dalam velocity analysis dibuat dengan mengasumsikan fungsi 

Velocity Normal Move Out (VNMO), kemudian diterapkan ke CDP gather, mengukur 

koherensi pada fungsi VNMO tersebut dan mengubah fungsi VNMO untuk mencari 

koherensi maksimal. Nilai koherensi yang telah dikontur disebut dengan semblance.  
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Semblance panel menampilkan nilai-nilai koherensi dari berbagai trace sebagai 

fungsi waktu dan velocity. Semblance panel digunakan untuk menentukan fungsi 

stacking velocity, dengan cara memilih nilai semblance yang tepat. Multiple juga 

mempengaruhi proses velocity dalam picking, tapi multiple memiliki fungsi velocity 

yang lebih rendah daripada event seismik primer, sehingga multiple akan memiliki 

fungsi hiperbola yang lebih melengkung dalam domain offset-time dan terletak pada 

daerah kecepatan rendah dalam semblance panel. Gather panel digunakan dalam 

menentukan fungsi velocity untuk menampilkan super gather dari sejumlah CDP yang 

telah ditentukan. Super gather didapat dari sejumlah CDP yang tiap-tiap tracenya 

distack secara common offset, sehingga menghasilkan hanya satu CDP gather, yaitu 

super gather. Jika kecepatan yang digunakan terlalu rendah maka event seismik primer 

dalam gather panel akan melengkung keatas, sedangkan jika kecepatan yang digunakan 

terlalu tinggi maka akan melengkung kebawah. Berikut adalah langkah – langkah dalam 

velocity analysis : 

 

Gambar 3.7 Flow velocity analysis dalam ProMAX 

Kemudian didapatkan hasil picking velocity analysis sebelum dilakukan radon 

transform yaitu:   
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             Gambar 3.8 Picking velocity analysis sebelum dilakukan transformasi radon 

3.4.2 Penerapan Metode Transformasi Radon 

Metode radon merupakan metode untuk mereduksi multiple dalam data seismik. 

Prinsip yang digunakan dalam metode ini adalah merubah domain data seismik 

menggunakan pendekatan moveout parabola. Dengan menggunakan pendekatan 

moveout parabola, domain waktu-jarak (t-x) dirubah menjadi domain tau-p (intercept 

time-parameter sinar). Hal ini dilakukan karena pada domain tau-p suatu multipel akan 

mudah dibedakan terhadap data primernya.  

Indikasi bahwa sinar seismik bergerak secara vertikal adalah diperolehnya 

bentuk reflektor yang lurus horizontal. Hal ini karena sinar yang bergerak vertikal 

sejajar dengan sumbu vertikal, sehingga sudut θ nya adalah nol. Akan tetapi pada data 

yang telah dikoreksi NMO masih ada event yang berbentuk hiperbolik. Berikut adalah 

langkah – langkah dalam proses transformasi radon : 
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         Gambar 3.9 Proses radon filter pada ProMAX 

Setelah dilakukan koreksi NMO maka event primer pada daerah dengan jarak 

sumber-penerima yang jauh akan terangkat dan event primer ini membentuk event 

horizontal lurus, sedangkan event multiple masih dalam kondisi melengkung kebawah. 

Hal ini terjadi karena kecepatan multiple lebih kecil dari pada kecepatan primer pada 

kedalaman yang sama.  

Hasil koreksi NMO menggunakan kecepatan NMO kemudian diterjemahkan 

kedalam data domain tau-p (τ-p), tau adalah waktu tiba gelombang seismik pada jarak 

sumber-penerima bernilai nol dan p adalah parameter sinar. Event primer yang telah 

dikenai koreksi NMO tentunya membentuk event yang lurus horizontal dan hal ini 

mengindikasikan bahwa data primer memiliki nilai p sebesar nol. Sedangkan multipel 

yang telah dikenai koreksi NMO masih berbentuk hiperbola melengkung, sehingga nilai 

p pada multiple tersebut tidak nol.  

Hasil transformasi data dalam bentuk tau-p selanjutnya dibuat desain muting, 

selain parameter besar-sempitnya desain, dalam proses metode radon juga di perlukan 

beberapa parameter lain yang juga dianggap penting, yaitu jarak maksimum (x max), p 

paling positif, p paling negatif, frekuensi minimum dan frekuensi maksimum, xmax, p 

paling positif dan p paling negatif merupakan bentuk-bentuk parameter yang akan di 

bawa ke pemodelan data di domain tau-p. Sedangkan frekuensi minimum dan 
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maksimum merupakan frekuensi event yang akan di transformasikan kedalam domain 

tau-p. Jadi apabila ada frekuensi masukan yang tidak ada diantara parameter frekuensi 

minimum dan maksimum maka data input tersebut tidak akan tergambarkan dalam 

domain tau-p. 

Secara ideal data primer yang ditransformasikan ke domain tau-p akan memiliki p 

nol. Akan tetapi pada pembuatan desain muting multipel tidak di tepatkan di samping nilai 

p nol, melainkan data yang memiliki p disekitar nol tetap dijaga.  Hal ini karena kecepatan 

RMS yang diperoleh dari proses analisa kecepatan tidaklah seratus persen benar, akan 

tetapi kecepatan tersebut adalah kecepatan pendekatan yang diusahakan mendekati nilai 

yang paling benar. Apabila kecepatan yang diperoleh dari proses analisa kecepatan yang 

kebenarannya masih belum seratus persen digunakan masukan pada metode radon, maka 

tidak akan diperoleh p primer tepat di nilai nol, melainkan masih mendekati nol. Dari 

kondisi inilah data yang nilai p mendekati nol tetap di jaga dan pembuatan desain muting 

tidaklah di tepatkan tepat di samping nilai p nol. 

 

Gambar 3.10 Proses radon mute pada ProMAX 
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     Gambar 3.11 Hasil proses radon mute pada ProMAX 

 

3.4.3 Migrasi 

Migrasi adalah proses pengolahan data seismik yang bertujuan untuk 

memindahkan refleksi miring ke posisi yang sebenarnya pada penampang. Migrasi juga 

dapat dikatakan sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan resolusi spasial 

panampang seismik. Selain itu migrasi juga dapat menghilangkan efek difraksi yang 

masih tersisa. Migrasi memerlukan informasi kecepatan yang berasal dari velocity 

analysis. Berikut adalah langkah – langkah dalam migrasi : 

 

          Gambar 3.12 Flow migrasi pada ProMAX 
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3.4.3 Stacking 

Stacking adalah proses pengolahan data seismik yang bertujuan untuk 

menjumlahkan trace seismik dari rekaman berbeda namun memiliki satu kesamaan 

dalam hal ini yang dimaksud adalah penjumlahan trace yang memiliki CDP yang sama. 

Trace dalam jarak offset yang berbeda dikumpulkan dalam satu gather, kemudian 

dilakukan koreksi statik, koreksi MNO dan kemudian dijumlah yang bertujuan untuk 

menekan random noise dan multiple. Koreksi statik dilakukan untuk mengoreksi waktu 

tempuh gelombang seismik yang delay akibat lapisan lapuk atau kolom air laut yang 

dalam. Sedangkan koreksi MNO merupakan perbedaan waktu jalar gelombang pada 

offset tertentu dan pada zero offset (CMP). Koreksi MNO bertujuan untuk 

menghilangkan efek dari jarak (offset) antara source dan receiver dalam satu CDP, 

sehingga tampilan dari source dan receiver yang berada pada waktu yang berbeda 

menjadi sama. Berikut adalah langkah – langkah dalam stacking : 

 

               Gambar 3.13 Flow stacking pada ProMAX  
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3.5 Alur Penelitian 

 

Gambar 3.14 Alur peneliti 


