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Abstrak 
Telah dilakukan analisis pre-stack time migration pada data seismik 2D dengan menggunakan 
metode Kirchoff pada lapangan ”ITS” cekungan Jawa Barat Utara. Digunakan metode Kirchoff 
dan migrasi sebelum stack karena perhitungan dengan metode kirchoff dapat menyelesaikan 
permasalahan yang meliputi waktu, sudut, dan jarak yang terdapat dalam penampang seismik 
dan migrasi sebelum stack mampu menghasilkan gambaran penampang bawah permukaan 
yang lebih jelas dan memberikan informasi bawah permukaan (target yang diinginkan) yang 
lebih baik. Analisis pre-stack time migration dilakukan untuk mengetahui gambaran 
penampang seismik  yang hasilnya lebih jelas dari proses pre-stack time migration. Untuk 
prosesnya dilakukan picking velocity yang menghasilkan penampang stacking dari proses 
NMO. Kemudian dilakukan pembuatan model kecepatan RMS dan untuk selanjutnya dilakukan 
proses migrasi sebelum stacking. Dari hasil analisa gambar penampang seismik hasil migrasi 
dapat diambil kesimpulan bahwa model kecepatan sangat mempengaruhi kualitas hasil stack 
untuk migrasi dan proses PSTM pada CMP gather nomor 2009-2184, CMP gather nomor 
3234-3584, serta pada kedalaman 3000-4000 meter menghasilkan penampang migrasi yang 
lebih jelas dibandingkan dengan penampang hasil stacking. 
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1. Pendahuluan 

Eksplorasi dengan 
menggunakan metode seismik 
sangat popular di industri 
perminyakan. dengan data 
interpretasi seismik maka kita 
dapat mencitrakan kondisi geologi 
bawah permukaan bumi. Metoda 
seismik akan memberikan 
gambaran yang cukup baik tentang 
bawah permukaan bila tiga hal 
pokok yang menjadi tahapan 
dalam metoda ini dilakukan dengan 
baik. Tahapan ini tersebut adalah 
acqusition, processing, dan 
interpretation. Dari ketiga tahapan 
ini, tahap processing merupakan 
tahap yang sangat berpengaruh. 
Untuk processing dilakukan koreksi 
untuk mendapatkan penampang 
seismik dengan S/N (signal to 
noise ratio) yang tinggi tanpa 
mengubah bentuk kenampakan 
refleksi dengan kata lain meredam 
noise dan memperkuat sinyal. 

Ada beberapa koreksi yang 
dapat digunakan untuk mengolah 
data seismik, salah satunya adalah 
koreksi migrasi. Migrasi bertujuan 
untuk mengembalikan titik reflector 

(pemantul) pada kondisi sebenarnya. Migrasi 
sendiri dapat dilakukan dengan cara sebelum 
stack (pre-stack migration) dan sesudah stack 
(post-stack migration). Migrasi sebelum stack 
jarang dilakukan karena banyak memakan waktu, 
sedangkan migrasi setelah stack sudah biasa 
dilakukan. Keunggulan dengan melakukan 
migrasi sebelum stack adalah proses migrasi 
dilakukan pada masing-masing titik tembak 
sehingga meningkatkan S/N dari data. 

Dengan menggunakan metode migrasi pada 
data seismik akan didapatkan gambar bawah 
permukaan dengan citra gambar yang lebih baik. 
 
 
2. Metode Seismik 

Metode seismik adalah salah satu metode 
geofisika yang menggunakan gelombang 
mekanik atau elastik sebagai sumber yang 
menjalar ke dalam bumi. Respon bumi sebagai 
bidang pemantul, kemudian ditangkap oleh 
penerima yang telah disusun berdasarkan 
geometrinya di permukaan. Dari sini akan 
didapatkan data waktu gelombang seismik yang 
melewati atau bahkan menembus medium bumi 
dan kembali lagi ke permukaan yang dicatat 
sebagai two-way time.  

Didalam eksplorasi seismik, digunakan 
asumsi-asumsi medium bawah permukaan 
sebagai berikut : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
S = sumber gelombang 
M = titk tengah 
G = geophone 

 

Diasumsikan sebagai titik 
pemantul 

G M S 

Titik Pemantul 

Gambar 2.1 Proses Pemantulan Gelombang 

1) Medium bumi dianggap 
berlapis-lapis dan tiap lapisan 
menjalarkan gelombang 
seismik dengan kecepatan 
yang berbeda. 

2) Makin bertambahnya 
kedalaman, maka lapisan 
bumi semakin kompak. 

Sedangkan asumsi yang dipakai 
untuk penjalaran gelombang 
adalah : 
1) Panjang gelombang seismik 

jauh lebih kecil bila 
dibandingkan dengan 
ketebalan lapisan bumi. 

2) Gelombang seismic dipandang 
sebagai sinar seismik yang 
memenuhi hokum Snellius dan 
prinsip Huygens. 

3) Pada batas antar lapisan, 
gelombang seismik menjalar 
dengan kecepatan gelombang 
pada lapisan di bawahnya. 

4) Kecepatan gelombang 
bertambah terhadap 
kedalaman. 
Migrasi dilakukan pada 

pengolahan data seismik dengan 
tujuan untuk dapat memindahkan 
posisi pemantul semu (hasil 
rekaman) ke posisi pemantul yang 
sebenarnya (pemantul geologi) dan 
mengumpulkan titik difraksi ke 
puncak kurva difraksi yang 
diakibatkan oleh sesar, kubah 
garam, pembajian, dll (Yilmaz, 
1987).  

Apabila terdapat suatu 
reflektor miring pada penampang 
seismik yang berkoordinat 
kedalaman, maka posisi 
sesungguhnya dari reflektor 
tersebut tidaklah berada di tempat 
itu. Karena penggambaran 
penampang seismik tersebut 
menggunakan asumsi atau rumus 
perambatan gelombang Snelius 
pada bidang datar. Perpindahan 
posisi pemantul pada data hasil 
perekaman dapat disebabkan oleh 
pemantul miring dan patahan. 
Perpindahan ini erat kaitannya 
dengan kesalahan anggapan yang 
diambil pada proses pemantulan. 
Pada penampang seismik dengan 
offset nol (zero offset seismic 
section), gelombang yang diterima 
oleh penerima dianggap sebagai 
penggambaran bentuk lapisan 
tepat dibawah sumber (source) dan 
penerima (geophone). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses migrasi secara geometri adalah 
melakukan pendistribusian semua kemungkinan 
titik pemantul dengan jarak tertentu dari titik 
offset nol (zero offset) (Berkout. AJ, 1984).  

Gambar 2.1 merupakan pemetaan titik 
pantul secara geometris pada pemantul miring. 
Dari kedua gambar diatas, pemantul yang 
sebenarnya (OC’) dan pemantul rekaman (OC). 
Sedangkan sumber seismik (S) dan geophone 
(G) berada di satu titik offset nol (M), sehingga 
gelombang dari M akan dipantulkan di C’ dan 
akan direkam di M. Jarak penjalaran gelombang 
MC’ dipetakan secara vertical pada bidang x-z ke 
segmen MC. 

Dalam penggambaran ini dianggap 
kecepatan medium konstan (v = 1). Dengan 
demikian jarak tempuh MC = MC’. Pada proses 
perekaman diatas menggeser titik pantul geologi 
C’ ke titik C. 

Secara geografis proses migrasi untuk 
model bidang miring dengan kecepatan tunggal 
dapat didekati dengan menggunakan persamaan 
hubungan kemiringan yaitu : 

                                                                                       
 
 
Pada gambar dibawah ini, nilai dari tan θ 

pada persamaan (2.1) menunjukkan besarnya 
kecepatan langsung, karena proses migrasi 
berada dalam domain offset terhadap waktu. 
Sehingga untuk memindahkan reflector dari 
kondisi perekaman ke kondisi migrasi, nilai dari 
tan θ merupakan nilai kecepatan yang 
dibutuhkan. 

Dari proses migrasi pada gambar (2.1), 
dapat dikatakan bahwa : 

1. Sudut kemiringan bidang pantul setelah 
migrasi lebih besar dibandingkan 
dengan sudut kemiringan bidang pantul 
sebelum migrasi. Sehingga migrasi 
memperbesar sudut kemiringan 
pemantul. 

2. Panjang bidang pantul setelah migrasi 
lebih pendek dibandingkan dengan 
panjang bidang pantul sebelum migrasi. 
Sehingga migrasi memperpendek 
pemantul. 
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Analisa kecepatan adalah 
kecepatan stacking yang 
dibutuhkan dalam koreksi NMO. 
Tujuan dilakukan analisa 
kecepatan adalah untuk 
mendapatkan fungsi kecepatan 
yang akan dibutuhkan dalam 
memperoleh stacking terbaik. 
Prinsip dasar analisis kecepatan 
adalah mencari persamaan 
hiperbola yang tepat sehingga 
memberikan stack yang 
maksimum, salah satunya dengan 
menggunakan metode semblance 
velocity. 

Analisa kecepatan ditunjukkan 
dengan melukukan scanning 
terhadap kisaran kecepatan 
tertentu, kurva moveout terbentuk 
untuk setiap kecepatan. Coherency 
dari data disepanjang kurva ini 
kemudian dihitung dengan 
menghitung semblance, proses ini 
diulang untuk setiap kecepatan 
yang di-scan dari setiap sampel 
waktu. Hasilnya diplot dalam 
format petunjuk dengan warna 
yang dikenal pada penampang 
semblance. Warna tersebut 
mempresentasikan nilai 
semblance. Warna yang lebih 
gelap menunjukkan nilai yang lebih 
tinggi, hal ini dapat diartikan bahwa 
coherency antara kurva teoritik dari 
data cukup tinggi. Picking 

kecepatan pada semblance plot dengan mem-
pick nilai semblance maksimum. 

 

 
dengan,   = nilai amplitude trace ke-i pada 

two-way time  

                        M =nomor trace pada CMP gather 

 
3.  Metodologi Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil yang didapatkan setelah dilakukan 
pengolahan terhadap data seismik adalah 
sebagai berikut : 

Analisa model kecepatan pada lintasan RNI-
14 dibuat dengan memilih spektrum warna yang 
lebih kuat yang menandakan adanya energi yang 
lebih tinggi atau maksimum. Hasil dari 
pembuatan model ini menyerupai penampang 
seismiknya. Namun pada CMP nomor 2200 
sampai CMP nomor 2400 model kecepatannya 
lebih tinggi nilainya dibanding dengan model 
kecepatan sebelumnya. 

Pada kedalaman antara 2000 ms sampai 
kedalaman 3000 ms koreksi dilakukan dengan 
baik ditandai dengan dihasilkannya koreksi NMO 
pada  CDP gather yang lurus atau datar. 
Sedangkan pada kedalaman 0 sampai 1000 
meter dan kedalaman dibawah 3000 meter 
didapatkan hasil stacking yang kurang baik 
dikarenakan pada kedalaman tersebut terjadi 
absorsi gelombang oleh batuan yang ada 
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Gambar 3.1  Alur Kerja Pengolahan Seismik 2D 

(2.2) 

Gambar 2.2 Metode geometri proses migrasi 
pada model pemantul miring 



sehingga menghasilkan gambar 
penampang yang kurang jelas. 

Setelah didapatkan model 
kecepatan stacking dibuat model 
kecepatan RMS. Model kecepatan 
ini  didapatkan dari nilai kecepatan 
stacking yang diubah dalam nilai 
kecepatan rata-rata dari seluruh 
lapisan berdasarkan waktu 
tempuhnya dengan menggunakan. 
Hal ini dilakukan berdasarkan pada 
asumsi bahwa lapisan bawah 
permukaan adalah horizontal dan 
tidak adanya variasi kecepatan 
lateral. Model kecepatan RMS 
seperti model kecepatan stacking, 
hal ini dikarenakan asumsi bahwa 
lapisan bawah permukaan adalah 
horizontal dan tidak adanya variasi 
kecepatan lateral sehingga 
memungkinkan kecepatan stacking 
menyerupai dengan kecepatan 
RMS. 

Kecepatan RMS digunakan 
untuk proses migrasi. Yang 
digunakan untuk proses migrasi 
mulanya adalah model kecepatan 
RMS namun model kecepatan 
RMS awal dalam proses pre-stack 
time migration kurang akurat 
dikarenakan belum dapat 
melakukan koreksi NMO dengan 
tepat yang ditunjukkan oleh CMP 
gather yang tidak flat. Untuk itu 
dilakukan analisis kecepatan 
dengan menggunakan kecepatan 
horizon terhadap CDP gather yang 
telah dimigrasi.  

Proses migrasi dilakukan 
dengan menggunakan apertur 600 
dengan kedalaman 900 meter. 
Penggunaan apertur 600 
didasarkan pada persamaan 2 kali 
maksimum kedalaman dikali 0.75 
dibagi dengan interval CMP gather. 
Persamaan tersebut diambil dari 
tutorial software yang digunakan. 
Hasil yang didapatkan dari migrasi 
dengan menggunakan aperture 
600 adalah dapat memberikan 
informasi bahwa pada CMP gather 
nomor 3234 sampai 3584 meter 
memperlihatkan lapisan yang lebih 
jelas penampakannya. Pada CMP 
gather nomor 2009 sampai 2184 
juga dihasilkan gambar yang lebih 
jelas penampangnya dibandingkan 
dengan hasil stacking. Pada 
kedalaman 3000 meter sampai 
4000 meter juga terlihat untuk hasil 
migrasi kebih terlihat jelas 
dibandingkan dengan hasil 
stacking. 

Secara teori dipilih metode Kirchoff karena 
perhitungannya dapat menyelesaikan 
permasalahan yang meliputi waktu, sudut, dan 
jarak yang terdapat dalam penampang seismik 
(Suprayitno, 2002). Migrasi Kirchhoff juga dapat 
meng-handle dip reflektor secara akurat sampai 
batas 90 derajat. Dilihat dari hasil migrasi, 
terdapat event dengan dipping reflector yang 
menarik, yaitu pada batas CDP ke 2319 sampai 
2474. 

Dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa 
pembuatan model kecepatan yang tepat akan 
digunakan sebagai data masukan yang baik 
untuk proses migrasi yang menghasilkan nilai 
yang lebih tepat di titik refleksi pada penampang 
seismik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 Picking Velocity 

Gambar 4.2 Hasil Stacking 



 
 
 
5. Kesimpulan 

Dari hasil yang didapatkan 
dalam pengolahan data seismik 
yang dimigrasi sebelum stack 
dalam domain waktu dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Model kecepatan sangat 

mempengaruhi kualitas hasil 
stack untuk migrasi. Model 
kecepatan yang tepat akan 
menghasilkan hasil stacking 
yang tepat (S/N yang besar) di 
titik refleksi pada penampang 
seismik yang akan dimigrasi. 

2. Proses PSTM pada CMP 
gather nomor 2009-2184, 
CMP gather nomor 3234-
3584, dan pada kedalaman 
3000-4000 meter 
menghasilkan penampang 
migrasi yang lebih jelas 
dibandingkan dengan 
penampang hasil stacking. 
Proses stacking kurang jelas 
dikarenakan belum mengalami 
proses migrasi yang pada 
prinsipnya digunakan untuk 
memindahkan pemantul semu 
ke pemantul yang sebenarnya. 
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Gambar 4.3 Hasil Migrasi 


