
 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah : 

1. Anomali time-lapse microgravity periode Januari-Mei bernilai -0.05 hingga -

0.15 mGall, pada periode Mei-September bernilai -0.05 hingga 0.1 mGall, dan 

pada periode Januari-September anomali bernilai -0.1 hingga -0.2 mGall pada 

daerah target penelitian (X = 0-1800 dan Y = 2400-5400) yang disebabkan 

oleh aktifitas Enchanced Oil Recovery (EOR). 

 

2. Estimasi perubahan densitas dengan menggunakan teknik dekonvolusi periode 

Januari-Mei bernilai -0.01 hingga -0.03 gr/cm
3
, periode Mei-September 

bernilai -0.01 hingga 0.02 gr/cm
3
, dan periode Januari-September perubahan 

densitas bernilai -0.02 hingga -0.05 gr/cm
3  

pada daerah target penelitian. 

 

3. Estimasi perubahan densitas dengan menggunakan pemodelan inversi tiga 

dimensi periode Januari-Mei pada kedalaman 1000-1250 meter bernilai 0.016 

gr/cm
3 

hingga 0 gr/cm
3
, pada periode Mei-September bernilai -0.033 gr/cm

3 

hingga 0 gr/cm
3
, dan pada periode Januari-September bernilai 0 gr/cm

3
 hingga 

-0.033 gr/cm
3
. Perubahan densitas bernilai negatif disebabkan oleh kegiatan 



produksi hidrokarbon dan perubahan densitas bernilai positif disebabkan oleh 

kegiatan injeksi 30.000 barrel air/hari untuk menjaga kesetimbangan reservoar. 

 

4. Estimasi perubahan saturasi air relatif periode Januari-Mei meningkat 10 

hingga 30%, pada periode Mei-September bernilai -10 hingga 10%, dan pada 

periode Januari-September saturasi air meningkat sebesar 20 hingga 40% pada 

daerah target penelitian.  

 

5. Estimasi perubahan tekanan semu periode Januari-Mei bernilai -100 hingga -

200 Psi, periode Mei-September bernilai -100 hingga 100 Psi, dan periode 

Januari-September bernilai -100 hingga -200 Psi pada daaerah target reservoar. 

 

6. Data perubahan densitas, saturasi, dan tekanan pada lapangan “TFQ” 

menunjukkan bahwa lapangan tersebut merupakan reservoar tertutup yang 

dilindungi oleh dua patahan besar (NE to SW) yang bersifat sealing fault.  

 

7. Pemodelan tiga dimensi periode Januari-September Line A-A’ menunjukkan 

arah pergerakan fluida reservoar yang bergerak dari sumur injeksi yang 

memiliki nilai densitas +0.033 gr/cm
3
 (menunjukkan penambahan massa) ke 

sumur produksi yang memiliki densitas -0.033 gr/cm
3
 (menunjukkan 

pengurangan massa), sedangkan daerah yang memiliki nilai densitas 0 gr/cm
3
 

dapat diasumsikan sebagai zona patahan (sealing fault) karena tidak terjadi 

perubahan massa sehingga arah pergerakan fluida bergerak dari arah northeast 

ke southeast. 
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B. Saran 

 

 

Adapun saran yang coba diberikan oleh penulis adalah : 

1. Untuk peneliti selanjutnya, perlu memperbanyak studi literatur dan melakukan 

percobaan-percobaan lanjutan untuk mengembangkan teknik time-lapse 

microgravity untuk memonitoring kegiatan Enchanced Oil Recovery (EOR). 

 

2. Perlu dilakukan pembelajaran lebih lanjut dalam penentuan perubahan densitas 

pada zona reservoar hidrokarbon karena memiliki kedalaman >500 m 

(dipengaruhi oleh anomali-anomali yang lebih dangkal). 

 

3. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai estimasi perubahan tekanan 

semu pada reservoar (peneliti menyarankan untuk menggunakan data tekanan 

dan temperatur pada lubar bor untuk membantu perhitungan matematis). 
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