
 

 

 

 

IV. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A.   Lokasi, Waktu dan Tema Penelitian 

 

 

Penelitian tugas akhir ini dilakukan di : 

Tempat : Pertamina Upstream Technology Center 

Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta Pusat 

Tanggal : 3 November – 24 Desember 2014 

Tema : Metode Time-Lapse Microgravity untuk monitoring 

Dinamika Fluida pada reservoar lapangan “TFQ”, 

Cekungan Sumatera Selatan 

 

Tabel 1. Tabel Pelaksanaan Tugas Akhir 

No Kegiatan 
November 2014 Desember 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Studi Literatur         

2. Pengolahan Data         

3. Pembahasan dan Analisis         

4. Penyusunan Laporan         

 
 
 
B. Diagram Alir Proses Data 

 

 

Adapun diagram alir dari penelitian ini adalah : 
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C. Alat dan Bahan 

 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 Laptop Axioo Neon CNC-3422 dan Dell-PC Pertamina UTC Training 2 

 Data Pengukuran Microgravity bulan Januari 2003 

 Data Pengukuran Microgravity bulan Mei 2003 

 Data Pengukuran Microgravity bulan September 2003 

 Data Koordinat Sumur Injeksi dan Produksi daerah penelitian 

 Lembar Peta Geologi lembar Lahat 1:250.000 

 Software Microsoft Excel 2007 dan Notepad 

 Software Surfer version 10 

 Software Grav 2D dan Grav 3D 

 Software Grav-Fluid Technology v.2.0 

 

 

 

D. Prosedur Penelitian 

 

 

Adapun prosedur penelitian dibagi dalam delapan tahap yakni : 

1. Pengolahan Data Gayaberat 

 

1.1. Perhitungan Reduksi Gayaberat dengan Microsoft Excel 

 

1. Data pengukuran dilapangan yang telah diperoleh berupa Nama Stasiun, waktu, 

dan nilai pembacaan gayaberat kemudian diolah dan digabung sesuai dengan 

nama bulan pengukuran contoh datagabung_Januari2003.xls. Pada pengukuran 

ini digunakan 2 alat pengukuran yakni Lacoste&Romberg G-series with alloid 

system dan Scintrex Autograv CG-3. 
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2. Pada data pengukuran dengan menggunakan Lacoste&Romberg G-series with 

alloid system, satuan data pengukuran belum dalam satuan miliGall (mGall) 

sehingga perlu dilakukan konversi pembacaan ke miliGall (mGall). Berikut 

teknik konversi pembacaan Lacoste&Romberg yang dapat dilihat pada Tabel 2 

dibawah : 

Nilai Utama : Nilai pada Counter akan menunjukan Nilai pada miliGall 

Nilai Sisa     : (Nilai Counter – Nilai pada miliGall) * Interval Factor 

Nilai pada miliGall : Nilai Utama + Nilai Sisa 

Tabel 2. Tabel contoh konversi bacaan alat pada Lacoste&Romberg G-series 

 

 
 

 

 

4. Pada metode time-lapse microgravity, reduksi pembacaan alat yang diperlukan 

hanya menggunakan koreksi tide dan koreksi drift dengan asumsi tidak terjadi 

perubahan ketinggian, tempat, dan lingkungan pada titik-titik pengukuran. 

Pengukuran tidal (pasang surut) juga dilakukan khusus pada satu alat sehingga 

koreksi tide yang digunakan adalah koreksi tidal actual pada saat pengukuran 
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berlangsung. Koreksi tidal actual dilakukan dengan menggunakan basis 

matematika linear polinomial ordo 6 dengan faktor x adalah waktu. Adapun 

Nilai Gayaberat terkoreksi tide : 

Gtide = Gread + actual tide 

5.  Setelah bacaan terkoreksi tide, kemudian selanjutnya dilakukan koreksi Drift : 

Koreksi Drift = (Time ke-n – Time Awal) / (Time Akhir - Time Awal) * (Gtide 

Akhir – Gtide Awal) 

Dan setelah kita mendapatkan nilai koreksi drift, kita lakukan proses : 

Gdrift = Gtide - Drift 

6.  Selanjutnya kita akan mencari nilai G Local dengan cara : 

Glocal  = Gdrift – Gbase (string) 

7. Untuk mencari nilai G Observasi, kita memerlukan nilai gravitasi absolut yang 

sudah tersedia pada base pengukuran, kemudian nilai Gabs tersebut kita 

tambah/kurang dengan nilai Glokal, pengolahan data gayaberat hingga Gobs 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Gobs = Gabs ± Glokal 

 

 

 

1.2. Perhitungan Time-Lapse Microgravity 

 

1. Setelah didapatkan nilai Gobs dari masing-masing pengukuran dalam satu hari, 

kemudian langkah selanjutnya adalah penggabungan data satu hari sesuai pada 

bulan yang sama, sehingga pada tahap ini kita akan mendapatkan nilai Gobs 

pada bulan Januari, bulan Mei, dan bulan September 2003. 

2. Data bulan Januari, Mei, dan September tersebut dapat diolah dengan dua 

software yakni Ms.Excel dan GravFluid Tech. Bila kita mengolah dari Ms. 
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Excel, gabungkan semua data bulan pada satu sheet dengan mensejajarkan 

pembacaan berdasarkan stasiun pengukuran, kemudian anomali time-lapse 

microgravity didapatkan dengan mengurangkan anomali kedua dikurang 

anomali pertama contoh : Bulan September – Bulan Mei. 

3. Bila melalui GravFluid, masukan data September dan Mei, kemudian calculate. 

Tabel 3. Perhitungan hingga mendapat nilai G Observasi 

 

 
 

 

 

2. Pemetaan Anomali Gayaberat Lokal 

 

1. Masuk ke program Surfer, pilih menu Grid kemudian Data. Masukan data yang 

telah dibuat dengan input X adalah UTM-X, Y adalah UTM-Y, dan Z adalah 

nilai Gobs. Lakukan hal yang sama pada ketiga data yakni bulan Januari, Mei, 

dan September. Pada tahap ini kita akan mendapatkan tiga buah grid data dari 

Gobs pada ketiga bulan. 
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2. Untuk membuat kontur dari ketiga peta, pilih menu Map kemudian pilih 

Contour, dan buat kontur untuk masing-masing bulan sehingga pada step ini 

kita dapat memiliki peta kontur bulan Januari, bulan Mei, dan bulan September 

 

 

 

3. Pemetaan Anomali Time-Lapse Microgravity 

 

1. Masuk ke program Surfer, pilih menu Grid kemudian Data. Masukan data yang 

telah dibuat dengan input X adalah UTM-X, Y adalah UTM-Y, dan Z adalah 

nilai Time-Lapse. Lakukan hal yang sama pada ketiga data yakni time-lapse 

bulan Januari-Mei, Mei-September, dan Januari-September. Pada tahap ini kita 

akan mendapatkan tiga buah grid data dari Time-Lapse diatas. 

2. Untuk membuat kontur dari ketiga peta, pilih menu Map kemudian pilih 

Contour, dan buat kontur untuk masing-masing time-lapse sehingga pada step 

ini kita dapat memiliki peta kontur time-lapse periode Januari-Mei, Mei-

September, dan Januari-September. 

 

 

 

Software Grav-Fluid Technology v.2.0 

4. Pemetaan Perubahan Densitas pada Reservoar 

 

1. Buka peta anomali time-lapse, lakukan gridding slicing yakni slice peta 

berdasarkan grid x atau y nya. Pada penelitian ini dilakukan slicing 

berdasarkan UTM-Y sehingga dilakukan slice sebanyak 12x untuk 

memperkuat akurasi estimasi perubahan densitas batuan pada reservoar. 

2. Hasil slicing tersebut kemudian dijadikan dalam satu data berfomat *dat untuk 

dilakukan teknik dekonvolusi dengan menggunakan Grav-Fluid. 
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3. Masuk ke program Grav-Fluid Technology, Pilih menu Modelling-Inverse 

Modelling-Estimation of Apparent Density Changes Using Deconvolution 

Technique. Masukkan input data yang telah dibuat sebelumnya dalam format 

*dat berupa X adalah UTM X, Y adalah UTM-Y dan Z adalah nilai Time-

Lapse. Masukan parameter lebar jendela sebesar 5, spasi grid sebesar 50, batas 

atas reservoar 1200 m dan batas bawah reservoar 1500 m. 

4. Pilih Calculate, kemudian save data berfomat *dat. Kemudian buka data 

tersebut ke dalam program Ms.Excel, pilih Delimited kemudian finish, perbaiki 

dan rapihkan data kemudian simpan ke dalam format *xls. 

5. Masuk ke program Surfer, pilih menu Grid kemudian Data. Masukan data yang 

telah dibuat dengan input X adalah UTM-X, Y adalah UTM-Y, dan Z adalah 

nilai perubahan densitas. Lakukan hal yang sama pada ketiga data yakni time-

lapse bulan Januari-Mei, Mei-September, dan Januari-September. Pada tahap 

ini kita akan mendapatkan tiga buah grid data dari perubahan densitas diatas. 

6. Untuk membuat kontur dari ketiga peta, pilih menu Map kemudian pilih 

Contour, dan buat kontur untuk masing-masing perubahan densitas sehingga 

pada step ini kita dapat memiliki peta kontur perubahan densitas batuan 

reservoar pada Januari-Mei, Mei-September, dan Januari-September. 

 

 

 

5. Pemetaan Perubahan Saturasi Air 

 

1. Masuk ke program Grav-Fluid Technology, Pilih menu Modelling-Inverse 

Modelling-Estimation of Apparent Saturation Changes. Masukkan input data 

yang telah dibuat sebelumnya dalam format *dat berupa X adalah UTM X, Y 
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adalah UTM-Y dan Z adalah nilai perubahan densitas. Masukan parameter 

densitas fluida insitu 0.8 gr/cc (densitas minyak) dan densitas air 1.0 gr/cc. 

2. Pilih Calculate, kemudian save data berfomat *dat. Kemudian buka data 

tersebut ke dalam program Ms.Excel, pilih Delimited kemudian finish, perbaiki 

dan rapihkan data kemudian simpan dalam format *xls. 

3. Masuk ke program Surfer, pilih menu Grid kemudian Data. Masukan data yang 

telah dibuat dengan input X adalah UTM-X, Y adalah UTM-Y, dan Z adalah 

nilai Saturasi Air. Lakukan hal yang sama pada ketiga data yakni density 

changes periode Januari-Mei, Mei-September, dan Januari-September. Pada 

tahap ini kita akan mendapatkan tiga buah grid data dari Saturasi Air diatas. 

4. Untuk membuat kontur dari ketiga peta, pilih menu Map kemudian pilih 

Contour, dan buat kontur untuk masing-masing Saturasi sehingga pada step ini 

kita dapat memiliki peta kontur perubahan saturasi air pada periode Januari-

Mei, Mei-September, dan Januari-September. 

 

 

 

6. Pemetaan Perubahan Tekanan pada Reservoar 

 

1. Masuk ke program Grav-Fluid Technology, Pilih menu Modelling-Inverse 

Modelling-Estimation of Apparent Pressure Changes. Masukkan input data 

yang telah dibuat sebelumnya dalam format *dat berupa X adalah UTM X, Y 

adalah UTM-Y dan Z adalah nilai Density Changes. Masukan parameter lebar 

dari reservoar sebesar 250 m. 

2. Pilih Calculate, kemudian simpan data berfomat *dat. Kemudian buka data 

tersebut ke dalam program Ms.Excel, pilih Delimited kemudian finish, perbaiki 

dan rapihkan data kemudian simpan dalam format *xls. 
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3. Masuk ke program Surfer, pilih menu Grid kemudian Data. Masukan data yang 

telah dibuat dengan input X adalah UTM-X, Y adalah UTM-Y, dan Z adalah 

nilai perubahan tekanan. Lakukan hal yang sama pada ketiga data yakni 

pressure changes periode Januari-Mei, Mei-September, dan Januari-

September. Pada tahap ini kita akan mendapatkan tiga buah grid data dari 

perubahan tekanan masing-masing periode. 

4. Untuk membuat kontur dari ketiga peta, pilih menu Map kemudian pilih 

Contour, dan buat kontur untuk masing-masing tekanan sehingga pada step ini 

kita dapat memiliki peta kontur perubahan tekanan pada Januari-Mei, Mei-

September, dan Januari-September. 

 

 

 

7. Pemetaan Pergerakan Fluida Reservoar 

 

1. Masuk ke program Grav-Fluid Technology, Pilih menu Simulation-Fluid 

Movement Estimation. Masukkan input data yang telah dibuat sebelumnya 

dalam format *dat berupa X adalah UTM X, Y adalah UTM-Y dan Z adalah 

nilai Time-Lapse/Densitas. Masukan data sumur produksi dan sumur injeksi. 

2. Pilih Calculate, kemudian simpan data berfomat *dat. Dalam data fluid 

movement, terdapat empat data yakni UTM-X, UTM-Y, Magnitude, dan 

Direction. Direction menunjukkan arah pergerakan fluida pada reservoar. 

3. Jika ingin menampilkan magnitude dari data, pilih plot kemudian pilih 

magnitude. Nilai magnitude menunjukkan besaran pergerakan fluida dari 

sumur injeksi ke arah sumur produksi. 
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