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Informasi tentang bentuk struktur dan kondisi bawah permukaan menjadi jelas karena adanya data 
seismik yang telah dimanfaatkan oleh ahli-ahli eksplorasi lebih dari setengah abad terakhir. Ribuan 
sumur-sumur minyak dan gas bumi telah diketemukan di dunia ini, dan jasa metode seismik dalam 
penemuan itu tidak dapat diabaikan. Walaupun terdapat keterbatasan-keterbatasan di dalam metode 
seismik, terutama tentang resolusi data seismik, namun para ahli mulai sibuk dan berusaha untuk 
mengekstrak informasi-informasi data seismik yang lebih rinci dari pada sekedar bentuk struktur dan 
sistem perlapisan seperti yang selama ini dimanfaatkan. Informasi-informasi yang dimaksud adalah 
parameter-parameter petrofisika dari batuan reservoar yang berada di bawah permukaan seperti, porositas, 
permeabilitas, saturasi air (fluida), densitas, tekanan dan temperatur. Untuk mendapatkan informasi 
tersebut metode konvensional yang sering dilakukan adalah melalui pengambilan inti pengeboran (coring) 
dan data log. Dapat dipahami bahwa nilai-nilai parameter reservoar tersebut mempunyai pengaruh yang 
cukup berarti terhadap bentuk dan perilaku gelombang seismik yang melalui reservoar tersebut yang 
terekam oleh detektor di permukaan. Teknologi seismik yang kini telah berkembang begitu pesat 
mengarah pada seismik lithologi dan petrofisika yang mampu menghasilkan informasi-informasi yang 
lebih detil dan akurat, sehingga seringkali data-data seismik masa lalu diproses ulang untuk dikaji lebih 
mendalam. Data seismik permukaan telah digunakan seoptimal mungkin untuk memperkirakan karakter 
lithologi suatu jenis batuan reservoar bawah permukaan, seperti kandungan fluida, porositas, 
permeabilitas beserta sifat-sifat fisikanya untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi migas secara efektif 
dan efisien.  

Kali ini penulis mengajukan suatu rumusan mengekstrak data seismik untuk memperoleh informasi 
parameter reservoar yaitu permeabiltas dan saturasi air. Terlepas dari berbagai faktor kendala baik yang 
ada di lapangan maupun di pusat pengolahan data penulis telah dapat diturunkan tiga metoda estimasi 
permeabilitas yang dapat mengekstrak permeabilitas yang terkandung di dalam gelombang seismik dan 
metode estimasi saturasi air pada data seismik melalui persamaan Biot –Turgut – Yamamoto – Sismanto 
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dengan berbasiskan data seismik. Konsep pendekatan yang diajukan penulis sangat menjanjikan untuk 
dikembangkan ke arah pemanfaatan secara komersial di dunia industri eksplorasi perminyakan.  
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Biot’s Theorem (dipresentasikan dalam Poster session). 

4. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc yang telah bersedia menjadi pembimbing utama dan menyediakan 
sarana dan prasarana, juga dengan sabar dan tulus memberi semangat, dorongan, bimbingan dan 
arahan untuk terus bekerja hingga dianggap selesai. 

5. Prof. Dr. Suprajitno Munadi, MSc, APU yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing 
dan membantu dengan ihklas dan sabar sejak dari mencari permasalahan yang sesuai hingga 
penelitian ini dianggap cukup. 

6. Prof. Dr. Kirbani Sri Brotopuspito yang telah bersedia membimbing dan membantu keperluan 
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keluarga serta rekan lainnya atas segala bantuannya yang tulus selama di Karlsruhe, Jerman. 

9. Dr. Arief Hermanto, yang telah meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran mengenai pendekatan 
fisis matematiknya dan penulisannya.  
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dari tulisan ini sebagai judul skripsinya yang penulis bimbing.  

11. Dan masih banyak lagi rekan-rekan yang telah membantu dalam segala hal yang tidak mungkin 
dituliskan satu persatu di sini, penulis sangat berterima kasih atas batuan rekan-rekan.  
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