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ABSTRAK 

 

 

VALIDASI SATURASI AIR MENGGUNAKAN ANALISIS TEKANAN 

KAPILER BERDASARKAN METODE REGRESI POROSITY DAN PC 

FUNCTION 2 PADA SUMUR X-5 DAN X-6 

 

 

Oleh 

ANDI VEANETA L.A 

 

Daerah penelitian berada pada Cekungan Tanimbar tepatnya di Formasi Ungar. 

Penelitian ini dilakukan untuk memvalidasi saturasi air dari hasil interpretasi log 

terhadap dua sumur bor X-5 dan X-6 menggunakan metode analisis tekanan 

kapiler dengan menggunakan software interactive petrophysics V3.5. Kurva 

saturasi yang telah didapatkan dari interpretasi log dilakukan koreksi terhadap 

nilai saturasi yang dipengaruhi oleh tekanan kapiler yang didapatkan dari data 

core. Data yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu data tekanan kapiler 

sebanyak 25 data untuk sumur X-5 dan sebanyak 14 data untuk sumur X-6. 

Perolehan parameter petrofisika, seperti Vshale, Ø, dan Sw ini didapatkan dari 

interpretasi dasar pada data log setiap sumur. Hasil pengolahan data log 

menunjukkan nilai Vshale pada lapisan produktif sumur X-5 adalah 17,4% - 

26,2% dan sumur X-6 adalah 5,86% - 7,04%, sedangkan nilai porositas efektif 

pada sumur X-5 adalah 4,21% - 10,3% dan sumur X-6 adalah 9,77% - 11,8%. 

Hasil dari saturasi air pada sumur X-5 adalah 4% - 22%, sedangkan untuk sumur 

X-6 nilai saturasi air adalah 26% - 50%. Nilai saturasi air tersebut merupakan nilai 

saturasi yang teridentifikasi jenis reservoar gas, yaitu <50%. Dalam menganalisis 

tekanan kapiler data core dilakukan dengan mengonversi nilai tekanan kapiler 

laboratorium terhadap keadaan reservoar sebenarnya. Kemudian dilakukan 

permodelan fungsi tekanan kapiler dengan menggunakan metode regresi Porosity 

dan Pc Function 2 sehingga didapatkan fungsi saturasi hasil regresi,    
      [(                          )        ]. Perbandingan saturasi air (hasil 

interpretasi log) terhadap saturasi air (hasil analisis core): Ø, K, Pc menunjukkan 

hubungan korelasi yang kuat dari hasil regresi dengan nilai korelasi sebesar 

91,42% pada sumur X-5 dan sebesar 88% pada sumur X-6. Nilai saturasi air hasil 

interpretasi dasar log pada saat proses validasi mendekati nilai saturasi yang 

terkoreksi oleh tekanan kapiler. 

Kata Kunci: Petrofisika, Interpretasi, Saturasi Air, Tekanan Kapiler, Porosity dan 

Pc Function 2 
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ABSTRACT 

VALIDATION WATER SATURATION USING CAPILLARY PRESSURE 

ANALYSIS BASED POROSITY AND PC FUNCTION 2 REGRESSION AT 

WELLS X-5 AND X-6 

 

By 

ANDI VEANETA L.A 

Obtained based on well log data in Tanimbarese basin area, precisely in Ungar 

lithology formation. This study conducted to validate the water saturation from 

log interpretation results of the two wells drilled X-5 and X-6 using capillary 

pressure analysis method with petrophysics interactive software V3.5. The 

saturation curve is obtained by using log interpretation from the data core. The 

data which used for this study is capillary pressure data 25 data for wells X-5 and 

14 wells data for X-6. The petrophysical parameters values such as Vshale, Ø, and 

Sw is derived from the basic interpretation by each well log data. Results of 

processing from log data shows the value of productive wells, Vshale at layer X-5 

was 17.4% - 26.2% and wells X-6 is 5.86% - 7.04%, while the value of effective 

porosity in the well X-5 is 4.21% - 10.3% and wells X-6 is 9.77% - 11.8%. 

Results of water saturation based on well X-5 is 4% - 22%, while the X-6 wells 

have water saturation values 26% - 50%. The water saturation value is the value 

of the saturation by identifying type of reservoir is <50%. Analyzing the core 

capillary pressure data can be done by converting the value of capillary pressure 

reservoir laboratory to actual circumstances, then interpretation capiler pressure 

function can be done using regression methods porosity and Pc Function 2 to 

obtain the results of the regression function of saturation,          
[(                          )        ]. The comparison of water saturatuion, 

(log interpretation results) to the water saturation (core analysis results): Ø, K, Pc 

showed a strong correlation of the results by the regression the correlation value 

of 91.42% on wells X-5 and by 88% in the X-6 wells. Water saturation values 

basic log interpretation results during the validation process approaching 

saturation values were corrected by capillary pressure. 

 

 

Keywords: Petrophysical, Interpretation, Water Saturation, Capillary Pressure, 

Porosity and Pc Function 2 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber energi yang paling 

banyak digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, eksplorasi dan eksploitasi 

terhadap sumber daya alam ini perlu dilakukan secara terus-menerus. Eksplorasi 

dan eksploitasi merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan beberapa 

bidang kajian kebumian dan ilmu eksak. Lokasi terdapatnya hidrokarbon yang 

potensial merupakan suatu pertanyaan besar dan penting dalam rangkaian 

eksplorasi dan eksploitasi. Beberapa perlakuan khusus untuk mengetahui nilai 

efisiensi dalam eksplorasi dan eksploitasi hidrokarbon yang salah satunya 

merupakan analisis petrofisika. Tahapan akhir dalam eksploitasi hidrokarbon 

merupakan kunci utama dalam memperoleh layak atau tidaknya suatu sumur 

untuk di eksekusi yang dilihat dari nilai perkiraan cadangan hidrokarbon di bawah 

permukaan.   

Evaluasi formasi merupakan salah satu proses pada tahapan akhir eksploitasi 

hidrokarbon. Evaluasi formasi merupakan proses pengamatan data hasil rekaman 

sumur bor, evaluasi formasi menghasilkan beberapa parameter penting 

diantaranya nilai porositas batuan, nilai kejenuhan atau saturasi air pada batuan, 

kemampuan batuan dalam meneruskan fluida, sifat fluida dalam batuan, serta 

ketebalan lapisan (Ellis dan Singer, 2007). 
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Interpretasi parameter-parameter petrofisika merupakan kajian yang penting 

dalam mengetahui layak atau tidaknya suatu sumur untuk diproduksi. Beberapa 

metode diterapkan dalam usaha permodelan reservoir serta memvalidasi 

parameter fisik batuan reservoir sesuai dengan keadaan sebenarnya. Saturasi air 

merupakan salah satu parameter utama yang mempengaruhi nilai cadangan 

hidrokarbon pada batuan reservoir, serta sangat dibutuhkan untuk mengetahui 

keadaan reservoir sebenarnya di mana berbagai cara dilakukan dalam melakukan 

interpretasi saturasi air pada reservoir. Kesalahan sekecil apapun dalam penentuan 

parameter ini dapat mempengaruhi nilai cadangan yang sebenarnya sehingga 

dilakukan beberapa teknik tambahan untuk mengoreksi saturasi air yang telah 

didapatkan pada interpretasi awal. 

Analisis tekanan kapiler merupakan salah satu cara yang sering digunakan 

dalam proses validasi parameter saturasi air pada interpretasi well logging. 

Dengan mengacu pada data tekanan kapiler batuan yang diperoleh dari batuan inti 

berbagai metode permodelan dilakukan untuk memvalidasi data saturasi air pada 

hasil interpretasi well logging, salah satunya dengan melakukan permodelan 

berdasarkan metode regresi Porosity dan Pc Function 2. Sehingga dapat diperoleh 

kurva distribusi saturasi air yang terkoreksi oleh tekanan kapiler pada batuan 

reservoir. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menentukan lapisan permeabel, nilai resistivitas, kandungan hidrokarbon dan 

lapisan produktif melalui analisis kualitatif berdasarkan data log dari setiap 

sumur. 
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2. Menentukan parameter volume lempung (Vclay), porositas, dan saturasi air 

(Sw) melalui analisis kuantitatif berdasarkan data log serta data core di 

laboratorium. 

3. Memvalidasi parameter saturasi air dari hasil interpretasi data log dengan 

analisis tekanan kapiler berdasarkan data core laboratorium pada sumur X-5 

dan X-6. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah, yaitu: 

1. Perhitungan parameter volume lempung (Vclay), porositas dan saturasi air 

(Sw) berdasarkan interpretasi dari data log sumur X-5 dan X-6. 

2. Penormalisasian data tekanan kapiler serta permodelan persebaran saturasi air 

berdasarkan data tekanan kapiler yang diperoleh pada dua sumur log tersebut. 

3. Membandingkan pergeseran kurva saturasi air berdasarkan interpretasi log 

dengan kurva saturasi setelah dilakukan koreksi terhadap tekanan kapiler. 

4. Untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan maka nama-nama sumur yang 

digunakan dalam penelitian disamarkan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di daerah Kepulauan Tanimbar di bagian selatan 

Provinsi Maluku termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara barat, 

tepatnya berada pada Laut Arafura, Cekungan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar di 

sebelah Utara berbatasan langsung dengan Laut Banda, Selatan dengan Laut 

Timor dan Arafura, Barat dengan gugus Pulau Babar Sermata dan Timur dengan 

Laut Arafura. 

 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian (Sukardi dan Sutrisno, 1989) 
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2.2. Geologi Regional  

Secara geografis Pulau Tanimbar berada di sebelah Tenggara Pulau Seram 

dengan jarak sekitar 500km. Kepulauan Tanimbar mempunyai dimensi panjang 

sekitar 200km dan lebar sekitar 75km. Informasi geologi Kepulauan Tanimbar  ini 

dapat diperoleh dari publikasi  peta geologi lembar Tanimbar, Puslitbang Geologi 

Bandung (Sukardi, 1989). Selain itu informasi geologi juga dapat diperoleh dari 

(Charlton, 2004) dan lain-lainnya. 

Kepulauan Tanimbar terletak pada bagian tenggara rangkaian pulau-pulau 

yang berada pada jalur Busur Banda bagian luar (Forearc) dipengaruhi oleh 

pergerakan Busur Banda dan bagian baratlaut lempeng benua Australia. Pulau 

Tanimbar memiliki singkapan batuan pre-Tersier yang telah mengalami deformasi 

sangat intensif. Daerah tertentu di Pulau Seram telah menghasilkan lapangan 

produksi minyak bumi; demikian pula Kepulauan Tanimbar yang secara langsung 

terletak di bagian utara lapangan produksi gas Abadi, pada blok PSC Masela – 

INPEX. Posisi tektonik Pulau Tanimbar yang memiliki kemiripan dengan 

Lapangan gas Abadi memiliki potensi besar untuk menghasilkan cadangan 

hidrokarbon.  

Daerah percekungan ini meliputi kepulauan Kai dan Tanimbar di bagian 

timur Busur Banda, Cekungan ini hasil interaksi tektonik tumbukan dari busur-

busur Banda dan tektonik regangan (extensional tectonics) dari palung Aru dan 

terletak pada Pinggiran Pasif Benua Australia-Paparan Arafuru.  
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2.2.1. Geomorfologi  

Secara morfologi Kepulauan Tanimbar dibagi menjadi tiga satuan 

geomorfologi, yaitu: area perbukitan, dataran rendah dan teras. Perbukitan 

menempati daerah Pulau Yamdena sebelah tengah, timur ke arah selatan dengan 

ketinggian bukit mencapai di atas 200 meter dengan puncak bukit tertinggi sekitar 

260 meter. Dataran rendah dijumpai pada Pulau Yamdena sebelah utara dengan 

ketinggian topografi tidak lebih dari 50 meter. Morfologi teras dapat dijumpai 

sepanjang pinggiran pantai di Pulau Yamdena. Daerah pada pulau-pulau kecil 

pada umumnya mempunyai kemiringan yang tajam berupa tebing-tebing. 

Sebagian besar sungai mempunyai jalur yang pendek dengan aliran pada 

umumnya radial.   

 

2.2.2. Stratigrafi 

Stratigrafi daerah penelitian penulis mengacu pada menurut (Charlton, 

2004). Susunan satuan batuan yang tersingkap di Kepaulauan Tanimbar umurnya 

berkisar dari Permian sampai Resen seperti diperlihatkan dalam (Gambar 2).  

Susunan stratigrafi ini melengkapi susunan stratigrafi yang dibuat oleh (Sukardi  

dan Sutrisno, 1989) sebelumnya dimana satuan batuan pra-Tersier dimasukkan 

sebagai  satu satuan  batuan campur aduk (bancuh) yang dikenal sebagai Komplek 

Molu. 
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Gambar 2. Stratigrafi daerah penelitian (Charlton, 2004) 

 

Adapun formasi dalam Kepulauan Tanimbar, adalah sebagai berikut: 

1. Qa  

Aluvium: Lumpur, Pasir dan Kerikil. 

 

2. Qs  

Formasi Saumlaki: Terdiri dari batugamping terumbu dan perlapisan (5-

50cm) batugamping bioklastika. Batugamping terumbu disusun oleh branching 

koral. Batugamping bioklastika merupakan batugamping kalkarenit berbutir 

kasar - sangat kasar mengandung fragmen koral, gastropoda dan palecipoda. 
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3. QTb  

Formasi Batilembuti: Ditemukan berupa napal, berlapis tidak baik atau masif, 

mengandung kaya akan fosil foraminifera. Lingkungan pengendapan berupa 

laut terbuka dengan menunjukkan umur Plistosen Awal, sedangkan fosil 

bentonik menunjukkan kedalaman 100-300 meter. Formasi Batilembuti berada 

selaras di bawah Formasi Saumlaki dan berada tidak selaras di atas Formasi 

Batimapudi.  

 

4. Tmbm   

Anggota Napal, Formasi Batimafudi: Napal bersisipkan batugamping pasiran 

setempat struktur gentel lempung.  

 

5. Tmb  

Formasi Batimafudi: Terdiri dari perselingan batugamping pasiran, napal, 

batupasir gampingan struktur perarian, silang-siur; gentel lempung.  

 

6. Tpt  

Formasi Tangustabun: Tersusun oleh perselingan lapisan batulempung 

coklat kemerahan, tufa kaca, rijang, dan batupasir kuarsa dan batugamping, 

perarian sangat umum; setempat gentel.   

   

7. M (Kompleks Molu)    

Formasi Selu: Terdiri dari batupasir gampingan coklat tua sampai muda, 

batuan volkaniklastika halus sampai kasar, batulempung kelabu tua, 

batugamping pasiran kemerahan serta konglomerat basalan. Struktur sedimen 

terdiri dari silang siur, silangsiur tulang ikan (herringbone cross stratification), 
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laminasi sejajar, lenticular, flaser dan kongresi "cannon ball" lingkungan 

pembentukan di daerah dataran pasang surut (tidal flat).  

  

Formasi Wotar: Disusun oleh batugamping pasiran (kalkarenit) berbutir halus 

sampai sedang, berwarna kelabu muda, yang berdasarkan klasifikasi termasuk 

batugamping "packstone-wackstone". Batugamping ini disisipi oleh 

batulempung dan batulanau berwarna coklat tua. Struktur sedimen terdiri dari 

silang siur, silang siur humoki (hummocky crossstratification) dan laminasi 

sejajar.  

 

Formasi Labobar: Disusun oleh perlapisan batugamping marmeran berwarna 

coklat muda dengan sisipan breksi batugamping (calcirudite). Terdapat 

singkapan batubasalt pada formasi ini.  

  

Formasi Maru: Terdiri dari perlapisan batupasir kuarsa, berwarna coklat muda 

sampai tua, berbutir halus-sedang, terpilah sedang-buruk, sisipan batulempung 

pasir gampangan. 

  

Formasi Ungar: Secara garis besar paling sedikit terdiri dari 4 macam satuan 

litologi, yaitu satuan serpih merah, satuan batupasir kuarsa dan satuan batupasir 

litik glaukonitan dan satuan serpih hitam. Secara litostratigrafi keempat satuan 

batuan tersebut berpotensi dapat ditingkatkan sebagai anggota, namun satuan 

yang ke empat, yaitu satuan serpih hitam masih perlu konfirmasi umur. Satuan 

serpih merah, Anggota Arumit secara vertikal dijumpai berulang-ulang yang 

menandakan perulangan siklus sedimentasi sebagai indikasi adanya perulangan 
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fasies termasuk perubahan lingkungan pengendapannya. Jenis batuan yang 

teramati dalam Formasi Ungar adalah batupasir kuarsa. 



12 

 

   

 

III. TEORI DASAR 

  

3.1. Konsep Dasar Well Logging 

Log adalah suatu grafik kedalaman dari satu set yang menunjukkan 

parameter fisik yang diukur secara berkesinambungan dalam sebuah sumur 

(Harsono, 1997). Logging adalah pengukuran atau pencatatan sifat-sifat fisika 

batuan di sekitar lubang bor secara tepat dan kontinu pada interval kedalaman 

tertentu (Schlumberger, 1989).  

Well logging merupakan suatu teknik untuk mendapatkan data bawah 

permukaan dengan menggunakan alat ukur yang dimasukkan ke dalam lubang 

sumur, untuk evaluasi formasi dan identifikasi ciri-ciri batuan di bawah 

permukaan (Schlumberger, 1989). Wireline logging adalah kegiatan logging 

menggunakan kabel untuk memperoleh informasi mengenai parameter petrofisik 

dari batuan formasi seperti porositas, permeabilitas, resistivitas dan karakteristik 

fluida dalam formasi tersebut (Dewanto, 2009). 

Dalam kenyataannya lumpur mendesak hidrokarbon masuk ke dalam 

formasi menjauhi lubang bor dan mencegah hidrokarbon menyembur keluar 

permukaan. Akibatnya pada beberapa lapisan permeabel terjadi penyusupan 

(infiltrasi) air lumpur pada dinding sumur sehingga mendesak kandungan lapisan 

semula lebih dalam dan pada dinding sumur tersebut terbentuk suatu kerak 

lumpur (mud cake) 
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yang menyebabkan diameter sumur lebih kecil. Akibatnya pada lapisan ini 

terbentuk tiga daerah infiltrasi (Gambar 3), yaitu: 

1. Flushed Zone atau Invanded Zone 

Zona ini merupakan daerah yang paling dekat dengan lubang sumur yang terisi 

oleh lumpur. Sehingga bila dilakukan pengukuran sifat fisik pada daerah ini, 

maka yang diukur bukanlah sifat dari kandungan semula (asli), akan tetapi sifat 

dari air lumpur. 

2. Transition Zone 

Zona ini merupakan daerah yang lebih dalam dari invanded zone. Daerah ini 

terisi campuran air lumpur dan kandungan semula. 

3. Uninvanded Zone 

Zona ini merupakan daerah yang tidak dipengaruhi oleh air lumpur dan terletak 

paling jauh dari lubang sumur. Daerah ini seluruhnya terisi kandungan semula, 

misalnya air, minyak dan gas. 
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Gambar 3. Penampang formasi dan simbol-simbol parameter  

(Ellis dan Singer, 2007) 

 

3.2. Perangkat-Perangkat Well Logging 

 

3.2.1. Log Gamma Ray 

Prinsip log gamma ray adalah suatu rekaman tingkat radioaktivitas alami 

yang terjadi karena tiga unsur, yaitu uranium (U), thorium (Th), dan potassium 

(K) 

yang ada pada batuan. Pemancaran yang terus menerus terdiri dari semburan 

pendek tenaga tinggi sinar gamma yang mampu menembus batuan, sehingga 

dapat dideteksi oleh detektor yang memadai (biasanya jenis detektor scintillation). 
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Sinar gamma sangat efektif dalam membedakan lapisan permeabel dan 

yang tak permeabel karena unsur-unsur radioaktif cenderung berpusat di dalam 

serpih yang tak permeabel, dan tidak banyak terdapat dalam batuan karbonat atau 

pasir secara umum adalah permeabel. 

Kadang kala lumpur bor mengandung sejumlah unsur potassium, karena 

zat potasiumchlorida ditambahkan ke dalam lumpur untuk mencegah 

pembengkakan serpih. Radioaktivitas dari lumpur akan mempengaruhi 

pembacaan log gamma ray berupa tingkatan latar belakang radiasi yang tinggi. 

Koreksi pengaruhi unsur potassium lumpur ini hanya ada pada alat NGT. 

Log gamma ray di skala dalam satuan API (GAPI). Satu GAPI = 1/200 

dari tanggapan yang didapat dari kalibrasi standar suatu formasi tiruan yang berisi 

Uranium, Thorium dan Potassium dengan kuantitas yang diketahui dengan tepat 

dan diawasi oleh American Petroleum Institute (API) di Houston, Texas. Log 

gamma ray biasanya ditampilkan pada kolom pertama, bersama-sama kurva SP 

dan kaliper. Biasanya di skala dari kiri ke kanan dalam 0-100 atau 0-150GAPI. 

Tingkat radiasi serpih lebih tinggi dibandingkan batuan lain karena unsur-

unsur radioaktif cenderung mengendap di lapisan serpih yang tidak permeabel, hal 

ini terjadi selama proses perubahan geologi batuan. 

Pada formasi permeabel tingkat radiasi gamma ray lebih rendah, dan kurva 

akan turun ke kiri. Sehingga log gamma ray adalah log permeabilitas yang bagus 

sekali karena mampu memisahkan dengan baik antara lapisan serpih dari lapisan 

permeabel. Secara khusus log gamma ray berguna untuk definisi lapisan 

permeabel di saat SP tidak berfungsi karena formasi yang sangat resistif atau bila 
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kurva SP kehilangan karakternya (Rmf = Rw), atau juga ketika SP tidak dapat 

direkam karena lumpur yang digunakan tidak konduktif (oil base mud). 

Korelasi dari sumur ke sumur sering dilakukan dengan menggunakan log 

gamma ray, dimana sejumlah tanda-tanda perubahan litologi hanya terlihat pada 

log gamma ray. Ringkasan dari kegunaan Log GR (Harsono, 1997), adalah 

sebagai berikut: 

1. Evaluasi kandungan serpih. 

2. Menentukan lapisan permeabel. 

3. Evaluasi biji mineral yang radioaktif maupun yang tidak radioaktif. 

4. Korelasi log pada sumur yang berselubung. 

5. Korelasi antar sumur. 

 

3.2.2. Log Spontaneous Potential  

Log SP adalah rekaman perbedaan potensial listrik antara elektroda di 

permukaan yang tetap dengan elektroda yang terdapat di dalam lubang bor yang 

bergerak naik turun. Supaya SP dapat berfungsi lubang bor harus diisi dengan 

lumpur konduktif. Skala SP adalah dalam milivolt, tidak ada harga mutlak yang 

sama dengan nol karena hanya perubahan potensial yang dicatat. 

Kita bayangkan sebuah lubang sumur yang terdiri dari lapisan permeabel 

dan tak permeabel. Secara alamiah karena perbedaan kandungan garam air, arus 

listrik hanya mengalir di sekeliling perbatasan formasi di dalam lubang bor. Di 

lapisan serpih dimana tidak ada aliran listrik, sehingga potensialnya adalah 

konstan dengan kata lain SP-nya rata. Pembacaan ini disebut garis dasar serpih 

(Shale Base Line). 
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Mendekati lapisan permeabel, aliran listrik mulai terjadi yang 

menyebabkan beda potensial negatif (relatif terhadap serpih). Penurunan kurva SP 

tidak pernah tajam saat melewati dua lapisan yang berbeda, melainkan selalu 

mempunyai sudut kemiringan. Jika lapisan permeabel itu cukup tebal maka SP 

menjadi konstan mendekati nilai maksimumnya (SSP-Statik SP). Memasuki 

lapisan serpih lagi, situasi sebaliknya akan terjadi, dan potensial kembali ke nilai 

serpih secara teratur. Kurva SP biasanya tidak mampu dengan tepat memberikan 

ukuran ketebalan lapisan karena sifatnya yang “malas” atau “lentur”.  

Pada formasi lunak, SP memberikan perbedaan yang lebih kontras antara 

serpih dan pasir daripada gamma ray. Sebaliknya pada formasi karbonat yang 

keras perubahan SP sangat kecil, sehingga tidak dapat membedakan formasi yang 

permeabel dari yang tak permeabel. Dalam kondisi ini log gamma ray adalah cara 

terbaik, karena memberikan resolusi lapisan yang baik. Log SP digunakan untuk, 

1. Identifikasi lapisan-lapisan permeabel. 

2. Mencari batas-batas lapisan permeabel dan korelasi antar sumur berdasarkan 

batas lapisan itu. 

3. Menentukan resistivitas air-formasi, Rw. 

4. Memberikan indikasi kualitatif lapisan serpih. 

 

3.2.3. Log Resistivity 

Log resistivitas dapat digunakan untuk membedakan lapisan reservoar dan 

non-reservoar, identifikasi jenis fluida (air formasi dan hidrokarbon) dan batas 

kontak fluidanya, menghitung nilai resistivitas air formasi dan salinitas air formasi. 
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Terdapat dua macam pengukuran log resistivitas, yaitu Lateral Log yang 

meliputi Lateral Log Deep (LLD), Lateral Log Shallow (LLS), Micro Spherically 

Focused Log (MSFL), dan Induction Log yang meliputi Induction Log Deep (ILD), 

Induction Log Shallow (ILS), Micro Spherically Focused (MFS). Mengacu dari 

adanya perbedaan zona di sekitar dinding lubang pemboran, zona terinvasi dapat 

terindikasi dari rekaman log MSFL atau SFL. Sedangkan untuk zona transisi dapat 

terindikasi dari rekaman log LLS atau ILM. Untuk zona jauh dapat terbaca dari log 

LLD atau ILD. 

1. Laterlog 

Prinsip kerja dari laterlog ini adalah memfokuskan arus listrik secara lateral ke 

dalam formasi dalam bentuk lembaran tipis. Ini dicapai dengan menggunakan 

arus pengawal (bucking current), yang fungsinya untuk mengawal arus utama 

(measured current) masuk ke dalam formasi sedalam-dalamnya. Dengan  

mengukur  tegangan  listrik  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  arus listrik 

utama yang besarnya tetap, resistivitas dapat dihitung dengan hukum ohm. 

2. Log Induksi 

Prinsip kerja dari Induksi yaitu dengan memanfaatkan arus bolak-balik yang 

dikenai pada kumparan, sehingga menghasilkan medan magnet, dan sebaliknya 

medan magnet akan menghasilkan arus listrik pada kumparan. 

Secara umum, kegunaan dari log induksi ini antara lain. 

- Mengukur konduktivitas pada formasi 

- Mengukur resistivitas formasi dengan lubang pemboran yang 

menggunakan lumpur pemboran jenis “oil base mud” atau “fresh water 

base mud”. 
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Penggunaan lumpur pemboran berfungsi untuk memperkecil pengaruh formasi 

pada zona batulempung (shale) yang besar. Penggunaan log induksi 

menguntungkan apabila, 

a. Cairan lubang bor adalah insulator misal udara, gas, air tawar atau oil base 

mud. 

b. Resistivity formasi tidak terlalu besar Rt < 100 Ω. 

c. Diameter lubang tidak terlalu besar. 

 

3.2.4. Log Porositas 

Log porositas digunakan untuk mengetahui karakteristik atau sifat dari 

litologi yang memiliki pori, dengan memanfaatkan sifat – sifat fisika batuan yang 

didapat dari sejumlah  interaksi  fisika  di  dalam  lubang  bor.  Hasil  interaksi  

dideteksi  dan dikirim ke permukaan barulah porositas dijabarkan. 

Ada tiga jenis pengukuran porositas yang umum digunakan di lapangan 

saat ini adalah  Sonik,  Densitas, dan Neutron. Nama-nama ini berhubungan 

dengan besaran fisika yang dipakai dimana pengukuran itu dibuat sehingga 

istilah-istilah “Porositas Sonik”, “Porositas Densitas”, dan “Porositas Neutron”. 

Penting untuk diketahui bahwa porositas-porositas ini bisa tidak sama antara satu 

dengan yang lain atau tidak bisa mewakili “porositas benar”. 

 

3.2.4.1. Log Sonik 

Log sonik pada prinsipnya mengukur waktu rambatan gelombang suara 

melalui  formasi  pada  jarak  tertentu,  sehingga  memerlukan  pemancar  dan 

penerima yang dipisahkan dalam jarak tertentu. Waktu yang dibutuhkan tersebut 
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biasanya disebut “Interval Transit Time” (∆t). ∆t berbanding terbalik dengan 

kecepatan gelombang suara dan tergantung pada jenis litologi, porositas dan 

kandungan porinya. 

 

3.2.4.2. Log Densitas 

Alat porositas kedua adalah yang akan ditinjau adalah Alat Litho-

Densitas atau Litho-Density Tool (LDT). Pada LDT, menggunakan prinsip fisika 

nuklir dengan memanfaatkan tembakan sinar gamma, sehingga LDT dirancang 

untuk memberikan tanggapan terhadap gejala fotolistrik dan hamburan Compton 

dengan cara memilih sumber radioaktif yang memproduksi sinar gamma dengan 

tingkat tenaga antara 75 Kev dan 2 Mev, misalnya unsur Cesium-137 yang 

mempunyai puncak tenaga sinar gamma pada 662 keV. 

 

3.2.4.3. Log Neutron 

Alat ini disebut alat neutron terkompensasi (Compensated Neutron Tool) 

atau disingkat CNT. Alat ini biasanya dikombinasikan dengan LDT dan gamma 

ray, karena ketiga alat tersebut adalah alat nuklir dengan kecepatan logging yang 

sama dan kombinasi neutron-densitas akan memberikan evaluasi litologi pintas 

dan indikator gas yang ampuh. Fungsi dari log neutron adalah untuk 

menggambarkan formasi sarang (porous) dan untuk  menentukan  porositasnya.  

Log  ini  memberikan  data  yang  berguna untuk menghitung jumlah hidrogen 

yang ada dalam formasi. Mekanisme kerja dari log ini adalah dengan pemancaran 

neutron yang berenergi tinggi dari sumber radioaktif yang dipasang pada alat. 
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Jika tumbukan akan kehilangan  energi  tergantung  pada  inti  material  formasi.  

Energi  neutron  yang hilang tergantung pada jenis energi yang ditumbuk. 

Zona gas sering diidentifikasi dengan menggabung log neutron dan log 

densitas. Penggabungan log neutron dan log porositas selain sangat baik untuk 

penentuan harga porositas, mengidentifikasi litologi dan untuk mengevaluasi 

kandungan serpih. Ketika rongga batuan diisi gas pembacaan log neutron akan 

lebih rendah dibanding bila rongga diisi oleh minyak atau air. Hal ini terjadi 

karena kandungan hydrogen pada gas jauh lebih rendah dibandingkan kandungan 

hydrogen pada minyak maupun air. 

 

3.3. Analisa Batuan Reservoar 

Dalam operasi perminyakan hal-hal yang perlu dilakukan adalah meneliti 

apa saja karakteristik dari batuan penyusun reservoar. Kegiatan yang biasanya 

dilakukan untuk menganalisa reservoar adalah  Analisa Core, Analisa Cutting dan 

Analisa Logging. 

Analisa core biasanya dilakukan dengan mengambil sampel batuan yang di 

bor dari dalam formasi dan selanjutnya core diteliti di laboratorium.  

Analisa logging dilakukan dengan cara menganalisa lapisan batuan yang 

dibor dengan menggunakan peralatan logging (Tool Log). Peralatan logging 

dimasukkan ke dalam sumur, kemudian alat tersebut akan mengeluarkan 

gelombang–gelombang khusus seperti listrik, gamma ray, suara dan sebagainya 

(tergantung jenis logging-nya), kemudian gelombang tersebut akan terpantul. 

kembali dan diterima oleh alat logging, dan datanya kemudian dikirim ke 

peralatan di permukaan untuk dianalisa. 
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Untuk analisa cutting, dilakukan dengan meneliti cutting yang berasal dari 

lumpur pemboran yang disirkulasikan ke dalam sumur pemboran. Cutting 

dibersihkan dari lumpur pemboran, selanjutnya di teliti di laboratorium untuk 

mengetahui sifat dari batuan reservoar  tersebut. 

Namun pada saat ini, kegiatan yang dilakukan untuk meneliti karakteristik 

sifat fisik batuan adalah dengan analisa core (coring) dan logging. 

 

3.4. Analisa Inti Batuan 

Analisa inti batuan adalah tahapan analisa setelah contoh formasi di bawah 

permukaan (core) diperoleh. Analisa inti batuan dilakukan untuk menentukan dan 

meyakinkan interpretasi litologi berdasarkan log serta mengetahui kualitas log 

khususnya log sinar gamma, resistivitas, neutron dan densitas (Triwibowo, 2010). 

Studi dari data analisa inti batuan dalam pemboran eksplorasi dapat digunakan 

untuk mengevaluasi kemungkinan dapat diproduksinya hidrokarbon dari suatu 

sumur, sedangkan tahap eksploitasi dari suatu reservoar dapat digunakan untuk 

pegangan melaksanakan well completion dan merupakan suatu informasi penting 

untuk melaksanakan proyek secondary dan tertiary recovery. Selain itu, data inti 

batuan ini juga berguna sebagai bahan pembanding dan kalibrasi pada metode 

logging. 

Prosedur analisa inti batuan pada dasarnya terdiri atas 2 bagian, yaitu. 

1. Analisa inti batuan rutin 

2. Analisa inti batuan spesial 

Analisa inti batuan rutin umumnya berkisar tentang pengukuran porositas, 

permeabilitas absolut dan saturasi fluida, sedangkan analisa inti batuan spesial 
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dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran pada kondisi statis dan 

pengukuran pada kondisi dinamis. Pengukuran pada kondisi statis meliputi 

tekanan kapiler, sifat-sifat listrik dan cepat rambat suara, grain density, 

wettability, kompresibilitas batuan, permeabilitas dan porositas fungsi tekanan 

(Net Over Burden) dan studi petrography. Pengukuran pada kondisi dinamis 

meliputi permeabilitas relatif, thermal-recovery, gas residual, water flood 

evaluation, liquid permeability (evaluasi completion, work over dan injection fluid 

meliputi surfactant dan polymer). 

 

3.5. Parameter Sifat Fisik Batuan Reservoar 

Reservoar adalah bagian kerak bumi yang mengandung air, minyak, dan gas 

bumi. Sedangkan, batuan adalah wadah atau batuan yang berongga-rongga atau 

berpori-pori dimana diisi dan dijenuhi oleh minyak dan gas bumi tersebut 

(Dewanto, 2009). 

Batuan reservoar umumnya terdiri dari batuan sedimen yang berupa batu 

pasir dan karbonat (sedimen klastik) serta batuan shale (sedimen non-klastik) atau 

dapat juga termasuk batuan vulkanik. Masing-masing batuan tersebut mempunyai 

komposisi kimia yang berbeda, demikian pula dengan sifat fisiknya. Pada 

hakekatnya setiap batuan dapat bertindak sebagai batuan reservoar asal 

mempunyai kemampuan menyimpan dan menyalurkan minyak bumi. 

 

3.5.1. Porositas (Ø) 

Pori-pori atau rongga-rongga merupakan sifat dasar batuan reservoar yang 

menjadi tempat fluida terperangkap. Perbandingan antara volume pori-pori 
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dengan volume total batuan disebut porositas (Sherrif, 1990). Dalam reservoar 

minyak, porositas menggambarkan persentase dari total ruang yang tersedia untuk 

ditempati oleh suatu cairan atau gas. 

Porositas berdasarkan proses geologinya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

porositas primer dan porositas sekunder. 

1. Porositas primer merupakan porositas yang terjadi bersamaan atau segera 

setelah proses pengendapan batuan. Jenis batuan sedimen yang mempunyai 

porositas primer adalah batuan konglomerat, batu pasir dan karbonat.  

2. Porositas sekunder adalah porositas yang terjadi setelah proses pengendapan 

batuan (batuan sedimen terbentuk), antara lain akibat aksi pelarutan air tanah 

atau akibat rekahan. 

 

Porositas batuan reservoar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

porositas absolut dan porositas efektif. 

1. Porositas absolut adalah perbandingan antara volume pori total terhadap 

volume batuan total yang dinyatakan dalam persen (Loversen, 1954). 

Secara matematik dapat ditulis sesuai persamaan sebagai berikut. 

      
  

  
        …………………………. (1) 

Keterangan:  

 abs = porositas absolute, (%)    

Vp = volume pori-pori batuan, (cm
3
) 

Vb = volume bulk (total) batuan, (cm
3
) 
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2. Porositas efektif adalah perbandingan antara volume pori-pori yang saling 

berhubungan terhadap volume batuan total (bulk volume) yang dinyatakan 

dalam persen (Judson, 1987). 

Secara matematik dapat ditulis sesuai persamaan sebagai berikut. 

    
                            

                         
        ………… (2) 

Keterangan:  

 e = porositas efektif, (%) 

 

Berdasarkan ukuran serta kualitas, porositas pada batuan reservoar dapat 

dibedakan seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Ukuran porositas dan kualitas (Koesoemadinata, 1978) 

Nilai Porositas Kualitas 

0 – 5 % Dapat diabaikan 

5 – 10 % Buruk 

10 – 15 % Cukup 

15 – 20 % Baik 

20 – 25 % Sangat Baik 

> 25 % Istimewa 

 

Jika menghitung porositas total dan porositas efektif berdasarkan dari log 

maka dapat digunakan dengan cara mencari porositas densitas dan porositas 

neutron. Berikut merupakan perhitungan porositasnya. 

1. Porositas densitas (ØD) 

    
       

       
………………………..… (3) 

- Koreksi porositas densitas (ØDc) 

                     ………………..… (4) 
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Keterangan: 

     = Densitas matriks batuan, (gr/cc) (lihat Tabel 2) 

   = Densitas matriks batuan dari pembacaan log, (gr/cc) atau densitas bulk 

formasi 

   = Densitas fluida batuan, (gr/cc) (nilai mud water nilainya 1,1 untuk salt) 

     = Porositas density shale, (%) 

Vsh = Volume shale dari nilai Vsh min 

 

Tabel 2. Densitas matriks dari berbagai litologi (Schlumberger, 1972) 

Litologi/Mineral     (gr/cc) 

Batupasir 2,648 

Batugamping 2,710 

Dolomit 2,876 

Anhidrit 2,977 

Garam 2,032 

 

2. Porositas neutron (ØN) 

ØN dibaca langsung dari kurva log. 

- Total porositas (ØTot) 

      
      

 
 ………………….…..… (5) 

- Koreksi porositas neutron (ØNc) 

                     …………….……..… (6) 

Keterangan: 

Porositas neutron shale terdekat (ØNsh) 

3. Porositas Densitas-Neutron (Øe) 

    √
           

 
 ………………..……..… (7) 
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Di dalam formasi batuan reservoar minyak dan gas bumi tersusun atas 

berbagai macam mineral (material) dengan ukuran butir yang sangat bervariasi, 

oleh karenanya harga porositas dari suatu lapisan ke lapisan yang lain akan selalu 

bervariasi. Faktor utama yang menyebabkan harga porositas bervariasi adalah: 

1. Ukuran dan Bentuk Butir 

Ukuran butir tidak mempengaruhi porositas total dari seluruh batuan, tetapi 

mempengaruhi besar kecilnya pori-pori antar butir. Sedangkan bentuk butir 

didasarkan pada bentuk penyudutan (ketajaman) dari pinggir butir. Sebagai 

standar dipakai bentuk bola, jika bentuk butiran mendekati bola maka porositas 

batuan akan lebih meningkat dibandingkan bentuk yang menyudut. 

2. Distribusi dan Penyusunan Butiran 

Distribusi di sini adalah penyebaran dari berbagai macam besar butir yang 

tergantung pada proses sedimentasi dari batuannya. Umumnya jika batuan 

tersebut diendapkan oleh arus kuat maka besar butir akan sama besar. 

Sedangkan susunan adalah pengaturan butir saat batuan diendapkan. 

3. Derajat Sementasi dan Kompaksi 

Kompaksi batuan akan menyebabkan makin mengecilnya pori batuan akibat 

adanya penekanan susunan batuan menjadi rapat. Sedangkan sementasi pada 

batuan akan menutup pori-pori batuan tersebut. 

 

3.5.2. Saturasi Air 

Saturasi air merupakan salah satu parameter fisik batuan yang sangat 

penting dalam menentukan kelayakan sumur untuk diproduksi, saturasi air pada 

batuan reservoar hidrokarbon sangat mempengaruhi nilai cadangan di bawah 
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permukaan. saturasi atau kejenuhan air formasi adalah rasio dari volume pori yang 

terisi oleh air dengan volume porositas total (Harsono, 1997). 

Saturasi air berfungsi untuk menentukan zona yang mengandung 

hidrokarbon pada reservoar, jika air merupakan satu-satunya fluida yang 

terkandung dalam pori-pori batuan, maka nilai Sw = 1, tetapi apabila pori-pori 

batuan mengandung fluida hidrokarbon maka nilai Sw < 1. 

Dalam batuan reservoar minyak umumnya terdapat lebih dari satu macam 

fluida, kemungkinan terdapat air, minyak, dan gas yang tersebar ke seluruh bagian 

reservoar. Ruang pori-pori batuan reservoar mengandung fluida yang biasanya 

terdiri dari air, minyak dan gas. Untuk mengetahui jumlah masing-masing fluida, 

maka perlu diketahui saturasi masing-masing fluida tersebut.  

Secara matematis masing-masing saturasi dapat ditulis, sebagai berikut. 

 Saturasi minyak (So) adalah: 

    
                                       

                         
 …....…..… (8) 

 Saturasi air (Sw) adalah:  

    
                                 

                      
 ........................... (9) 

 Saturasi gas (Sg) adalah: 

    
                                 

                      
 ………………... (10) 

Jika pori-pori batuan diisi oleh gas-minyak-air maka berlaku hubungan, 

           …………..………………... (11) 

Jika diisi oleh minyak dan air saja maka, 

So + Sw = 1  …………………...............……...... (12) 

Sehingga volume pori yang diisi hidrokarbon, 
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                      ………………………… (13) 

Jika mencari nilai saturasi air berdasarkan perhitungan laboratorium maka, 

        
                        

  
      ………………………….… (14) 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi saturasi fluida reservoar adalah: 

1. Ukuran dan distribusi pori-pori batuan. 

2. Ketinggian di atas free water level. 

3. Adanya perbedaan tekanan kapiler. 

Di dalam suatu reservoar, jarang sekali minyak terdapat 100% menjenuhi 

lapisan reservoar. Biasanya air terdapat sebagai interstitial water yang berkisar 

dari beberapa persen sampai kadang-kadang lebih dari 50% tetapi biasanya antara 

10 sampai 30%. Dengan demikian batas fluida antara air dan minyak tidak selalu 

jelas. Besarnya penjenuhan air di dalam reservoar minyak menentukan dapat 

tidaknya lapisan minyak itu diproduksikan. Penjenuhan air dinyatakan sebagai Sw 

(water saturation). Jika Sw lebih besar dari 50% minyak masih dapat keluar akan 

tetapi pada umumnya harus lebih kecil dari 50%. Penjenuhan air tidak mungkin 

kurang dari 10% dan dinamakan penjenuhan air yang tak terkurangi (irreducible 

water saturation). Hal ini biasanya terdapat pada reservoar dimana airnya 

membasahi butir. Juga harus diperhatikan bahwa kedudukan minyak terhadap air 

tergantung sekali daripada apakah reservoar tersebut basah minyak (oil wet) atau 

basah air (water wet). Pada umumnya batuan reservoar bersifat basah air. 

Penentuan parameter saturasi air merupakan proses yang sangat menentukan 

dalam perhitungan parameter-parameter petrofisika, saturasi air merupakan 

parameter yang penting dimana saturasi air dapat menentukan nilai saturasi 

hidrokarbon pada reservoar. Sedikit kesalahan dalam proses interpretasi saturasi 
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air dapat membuat kesalahan perhitungan original oil in place (OOIP) atau 

original gas in place (OGIP) yang relatif besar. 

Dalam pengaplikasiannya beberapa metode pendekatan yang kompleks 

dilakukan dalam penentuan nilai parameter saturasi air sehingga mendekati 

dengan keadaan yang sebenarnya pada reservoar. Metode-metode tersebut di 

antaranya adalah: 

1. Perhitungan nilai saturasi air (Sw) dari log resistivitas berdasarkan hubungan 

terhadap porositas dan perbedaan sifat elektrikal batuan. 

2. Perhitungan nilai saturasi air (Sw) berdasarkan perbandingan data tekanan 

kapiler dari laboratorium (SCAL Lab) dengan hasil interpretasi saturasi air 

(Pc/Sw) dengan pengaruh jenis batuan, sifat fluida serta ketinggian di atas air 

bebas (free water level). 

3. Perhitungan saturasi air menggunakan determinasi Dean-Stark dalam 

perhitungan volume air pada plug batuan inti yang menggunakan metode oil 

based mud (OBM). 

4. Kombinasi antara metode-metode tersebut. 

Metode-metode pendekatan yang digunakan dalam menentukan parameter 

saturasi di atas dilakukan berdasarkan ketersediaan data pendukung pada 

penelitian dimana pada tiap-tiap metode dibutuhkan data yang berbeda. 

Determinasi harga saturasi air (Sw) dari log resistivitas dalam formasi bersih 

(non shaly), berdasarkan pada rumus Archie (Harsono, 1997). 

     
       

        
 …………………....................… (13) 

Persamaan 8 biasa dipakai sebagai dasar interpretasi data log. Persamaan 

Archie tersebut biasa digunakan pada lapisan cleansand formation. Dari 
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persamaan Archie tersebut, diturunkan menjadi beberapa persamaan yang 

cocok digunakan pada shalysand formation, antara lain. 

Persamaan Simandoux  

    
       

   *√
       

        
  (

    

    )   (
   

   
)+ ……..…… (14) 

Persamaan Indonesian 

 

√  
  (√

  

       
)   

             

√   
     

 
 ⁄  ….............… (15) 

Keterangan: 

Sw = Saturasi air formasi 

F = Faktor formasi 

Rw = Resistivitas air formasi 

Rt = Resistivitas formasi, dibaca dari kurva resistivitas 

Rsh = Resistivitas pada shale 

C = Untuk batupasir 0.4 dan untuk batugamping 0.45 (Dwiyono, 2014). 

Penentuan jenis kandungan di dalam reservoar (air, minyak, dan gas) didapat 

dari hasil perhitungan kejenuhan air formasi (Sw) dalam hasil batasan umum 

harga Sw untuk lapangan yang belum dikenal seperti di bawah ini. 

- Jika harga Sw rata-rata >70% - 75%, maka perkiraan jenis reservoar adalah 

reservoar air. 

- Jika harga Sw rata-rata <50% - 70%, maka perkiraan jenis reservoar adalah 

reservoar minyak. 

- Jika harga Sw rata-rata <60%, maka perkiraan jenis reservoar adalah 

reservoar minyak dan gas. 
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- Jika harga Sw rata-rata <50%, maka perkiraan jenis reservoar adalah 

reservoar gas (Dewanto, 2016). 

5. Menentukan saturasi air sisa 

Di dalam kenyataan, fluida reservoar tidak dapat diproduksi semuanya. Hal ini 

disebabkan adanya saturasi minimum fluida yang tidak dapat diproduksi lagi 

atau disebut dengan saturasi air sisa (irreducible saturation). Saturasi air sisa 

merupakan saturasi air yang tidak terangkat pada zona terinvasi. Kandungan air 

pada suatu sumur terdapat 2 jenis air, yaitu free water dan irreducible water. 

Air yang terangkat kepermukaan adalah free water, sedangkan air yang tidak 

terangkat adalah irreducible water. 

       
(   

⁄ )

     
 ……………………...………….. (16) 

Keterangan: 

Swiir = Saturasi air sisa 

Øe  = Porositas efektif 

Vsh  = Volume shale 

 

3.5.3. Permeabilitas (k) 

Permeabilitas didefinisikan sebagai ukuran media berpori untuk 

meloloskan atau melewatkan fluida. Apabila media berporinya tidak saling 

berhubungan maka batuan tersebut akan memiliki permeabilitas yang kecil. Oleh 

karena itu, ada hubungan antara permeabilitas batuan dengan porositas efektif. 

Semakin besar porositas efektif, maka semakin besar juga permeabilitasnya. 

Permeabilitas menurut Darcy dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut 

(Koesoemadinata, 1978). 
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  .............................................. (17) 

Keterangan: 

q = laju alir fluida, (cm
3
/det) 

k = permeabilitas, (darcy) 

A = luas penampang, (cm
3
) 

μ = viskositas, (cp) 

L = panjang sampel, (cm) 

∆P = perbedaan tekanan, (atm/cm) 

Satuan untuk permeabilitas adalah Darcy. Satu Darcy dapat didefinisikan 

sebagai kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida dengan viskositas 1cc 

dengan laju alir 1cc/detik pada luas penampang 1cm
2
 dengan penurunan tekanan 

1atm/cm. Permeabilitas pada suatu batuan tergantung pada beberapa faktor 

diantaranya porositas batuan, ukuran pori, bentuk pori, morfologi permukaan pori 

bagian dalam, susunan pori dan batang pori (topologi dari jaringan pori), ukuran 

butir dan distribusinya serta kompaksi dan sementasi (Cole, 1983). 

Tabel 3. Klasifikasi Permeabilitas (Koesoemadinata, 1978) 

Kualitas Nilai Permeabilitas (darcy) 

Sangat Buruk < 1 mD 

Buruk 1 mD – 50 mD 

Sedang 50 mD – 200 mD 

Baik 200 mD – 500 mD 

Sangat Baik > 500 mD 

 

Di dalam reservoar fluida yang mengalir biasanya lebih dari satu macam, 

sehingga permeabilitas dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu. 
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1. Permeabilitas Absolut (Kabs) 

Permeabilitas absolut adalah permeabilitas bila fluida yang mengalir dalam 

media berpori terdiri hanya satu macam fluida atau disaturasi 100% fluida. 

2. Permeabilitas Efektif (Keff) 

Permeabilitas efektif adalah permeabilitas bila fluida yang mengalir dalam 

media berpori lebih dari satu macam fluida, misalnya (minyak – air), (air – 

gas), (gas – minyak) atau ketiga-tiganya. Harga permeabilitas efektif 

dinyatakan sebagai ko, kg, kw, dimana masing-masing untuk minyak, gas, dan 

air. 

    
  

    
 …………………..………… (18) 

     
  

    
 …………………………….. (19) 

     
  

    
 ……………..…………….... (20) 

3. Permeabilitas Relatif (Krel) 

Permeabilitas relatif adalah perbandingan antara permeabilitas efektif pada 

kondisi saturasi tertentu dengan permeabilitas absolut. Harga permeabilitas 

relatif antara 0 – 1 darcy. Dapat juga dituliskan, sebagai berikut: 

      
    

    
 ………………….………… (21) 

 

3.5.4. Resistivitas 

Batuan reservoar terdiri atas campuran mineral-mineral, fragmen dan pori-

pori. Padatan-padatan mineral tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik 

kecuali mineral clay. Sifat kelistrikan batuan reservoar tergantung pada geometri 

pori-pori batuan dan fluida yang mengisi pori. Minyak dan gas bersifat tidak 
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menghantarkan arus listrik sedangkan air bersifat menghantarkan arus listrik 

apabila air melarutkan garam. 

Arus listrik akan terhantarkan oleh air akibat adanya gerakan dari ion-ion 

elektronik. Untuk menentukan apakah material di dalam reservoar bersifat 

menghantar arus listrik atau tidak maka digunakan parameter resistivitas. 

Resistivitas didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu material untuk 

menghantarkan arus listrik, secara matematis dapat dituliskan, sebagai berikut: 

   
      

 
 ……………………….……..… (22) 

Keterangan: 

ρ  = resistivitas fluida di dalam batuan, (ohm-m) 

r  = tahanan, (ohm) 

A  = luas area konduktor, (m
2
) 

L  = panjang konduktor, (m) 

Konsep dasar untuk mempelajari sifat kelistrikan batuan di formasi 

digunakan konsep “faktor formasi” dari Archie yang didefinisikan. 

   
  

  
 ………………….……………... (23) 

Keterangan: 

F = Faktor resistivitas formasi atau fungsi dari porositas 

Ro  = Resistivitas batuan 100% jenuh dengan air formasi 

Rw  = Resistivitas air formasi 

 

Resistivitas (Rt) dan porositas jika digambar silang, maka menghasilkan Rw 

berdasarkan hubungan: 

    
  

 
     ………………….…………........ (24) 
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Nilai resistivitas pada suatu formasi bergantung dari (Chapman, 1976): 

1. Salinitas air formasi yang dikandungnya 

2. Jumlah air formasi yang ada 

3. Struktur geometri dari pori-pori 

4. Temperatur 

5. Kandungan lempung 

 

3.5.5. Wettabiliti 

Wettabiliti didefinisikan sebagai suatu kemampuan batuan untuk dibasahi 

oleh fasa fluida atau kecenderungan dari suatu fluida untuk menyebar atau 

melekat ke permukaan batuan. Sebuah cairan fluida akan bersifat membasahi bila 

gaya adhesi antara batuan dan partikel cairan lebih besar dari pada gaya kohesi 

antara partikel cairan itu sendiri. Tegangan adhesi merupakan fungsi tegangan 

permukaan setiap fasa di dalam batuan sehingga wettabiliti berhubungan dengan 

sifat interaksi (gaya tarik menarik) antara batuan dengan fasa fluidanya. 

Dalam sistem reservoar digambarkan sebagai air dan minyak atau gas 

yang terletak di antara 

matrik batuan. 

 

 

 

 

Gambar 4. Kesetimbangan gaya pada batas air – minyak – padatan  

(Purcell, 1949) 
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Pada Gambar 4 memperlihatkan sistem air-minyak yang kontak dengan benda 

padat, dengan sudut kontak sebesar θ. Sudut kontak diukur antara fluida yang 

lebih ringan terhadap fluida yang lebih berat, yang berharga 0
o
 – 180

o
, yaitu 

antara air dengan padatan, sehingga tegangan adhesi (AT) dapat dinyatakan 

dengan persamaan. 

                        .……………………….. (25) 

Keterangan: 

AT  = tegangan adhesi, (dyne/cm) 

σso  = tegangan permukaan benda padat-minyak, (dyne/cm) 

σsw  = tegangan permukaan benda padat-air, (dyne/cm) 

σwo  = tegangan permukaan air-minyak, (dyne/cm) 

θ  = sudut kontak air-minyak 

 

3.3.5.1.  Wetting-Phase Fluid dan Non-Wetting Phase Fluid 

A. Wetting-Phase Fluid  

Fasa fluida pembasah biasanya akan dengan mudah membasahi permukaan 

batuan. Akan tetapi karena adanya gaya tarik menarik antara batuan dan fluida, 

maka fasa pembasah akan mengisi ke pori-pori yang lebih kecil dahulu dari 

batuan berpori. Fasa fluida pembasah umumnya sangat sukar bergerak ke 

reservoar hidrokarbon. 

 

B. Non-Wetting Phase Fluid 
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Non-wetting phase fluid sukar membasahi permukaan batuan. Dengan adanya 

gaya repulsive (tolak) antara batuan dan fluida menyebabkan non-weting phase 

fluid umumnya sangat mudah bergerak. 

5.3.5.2. Batuan Reservoar Water Wet 

Batuan reservoar umumnya water wet dimana air akan membasahi 

permukaan batuan. Kondisi batuan yang water wet adalah: 

• Tegangan adhesinya bernilai positif 

• σsw ≥ σso, AT > 0 

• Sudut kontaknya (0°< θ <90°) 

Apabila θ = 0°, maka batuannya dianggap sebagai strongly water wet. 

 

5.3.5.3. Batuan Reservoar Oil Wet 

Batuan reservoar disebut sebagai oil wet apabila fasa minyak membasahi 

permukaan batuan. Kondisi batuan oil wet adalah: 

• Tegangan adhesinya bernilai negatif 

• σso ≥ σsw, AT < 0 

• Sudut kontaknya (90°< θ <180°) 

Apabila θ = 180°, maka batuanya dianggap sebagai strongly oil wet. 

 

3.5.6. Tekanan Kapiler (Pc) 

Tekanan kapiler (Pc) didefinisikan sebagai perbedaan tekanan yang ada 

antara permukaan dua fluida yang tidak tercampur (cairan-cairan atau cairan-gas) 

sebagai akibat dari terjadinya pertemuan permukaan yang memisahkan mereka. 

Perbedaan tekanan dua fluida ini adalah perbedaan tekanan antara fluida “non-
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Wetting Phase” (Pnw) dengan fluida “Wetting Phase” (Pw). Di reservoar biasanya 

air sebagai fasa yang membasahi (wetting phase), sedangkan minyak dan gas 

sebagai non-wetting phase atau tidak membasahi (Zisman, 1964). 

              ……………………… (26) 

Keterangan: 

Pc = Tekanan kapiler, (Psia) 

Pnwt = Tekanan fluida non wetting phase, (Psia) 

Pwt = Tekanan fluida wetting phase, (Psia) 

Dengan menganggap bahwa pori-pori pada batuan reservoar sebagai 

sebagai pipa kapiler dan dengan mengacu pada konsep kapilaritas sehingga 

diketahui bahwa tekanan kapiler dalam batuan reservoar berpori dipengaruhi oleh 

ukuran pori pada batuan, tegangan permukaan pada batas antara dua jenis fluida, 

serta sudut kontak antara dua fluida. 

    
       

 
 …………………….…….. (27) 

Keterangan: 

Pc  = Tekanan kapiler, (Psia) 

σ  =  Tegangan permukaan antara dua fluida, (Dynes/cm) 

θ     = Sudut kontak permukaan antara dua fluida  

r     = Jari-jari pipa kapiler (pori batuan), (cm) 

 Berdasarkan konsep mekanika fluida diketahui bahwa tekanan pada fluida 

sebanding dengan konsep tekanan hidrostatik fluida pada ketinggian tertentu 

sehingga persamaan (26) dapat dijabarkan menjadi, 
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              ……………………..……........ (28) 

 Berdasarkan hubungan persamaan (27) dengan (28) dapat diketahui 

ketinggian fluida pada pipa kapiler atau pori batuan reservoar dimana, 

    
       

 
            

    
       

            
 ………………………………….. (29) 

Keterangan: 

    = Beda ketinggian antara dua fluida yang tidak tercampur, (cm) 

    = Beda densitas antara dua fluida, (gr/cm
3
) 

g = Konstanta gravitasi, (980 cm/sec
2
) 

 Selanjutnya nilai tekanan kapiler dikonversi ke kondisi reservoar untuk 

sistem air – gas (Purcell, 1949) dengan menggunakan persamaan, 

                  *
           

           
+ ……………..……… (30) 

 Tekanan kapiler mempunyai pengaruh yang penting pada dalam studi 

reservoar minyak maupun gas sebagai metode validasi dan kontrol distribusi 

saturasi di dalam reservoar, selain itu tekanan kapiler merupakan mekanisme 

pendorong minyak dan gas untuk bergerak (migrasi) melalui pori-pori batuan 

reservoar dalam arah vertikal. 
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Gambar 5. Kurva tekanan kapiler vs saturasi air (Zisman, 1964) 

 

3.5.6.1. Imbibisi dan Drainage 

Imbibisi adalah proses aliran fluida dimana saturasi fasa pembasah (water) 

meningkat sedangkan saturasi non-wetting phase (oil) menurun. Mobilitas fasa 

pembasah meningkat seiring dengan meningkatnya saturasi fasa pembasah. 

Misalnya pada proses pendesakan pada reservoar minyak dimana batuan reservoar 

sebagai water wet. Drainage adalah proses kebalikan dari imbibisi, dimana 

saturasi fasa pembasah menurun dan saturasi non-wetting phase meningkat 

(Engler, 2003). 

 

3.5.6.2. Permodelan Data Tekanan Kapiler 

Data tekanan kapiler yang dimasukkan akan dilakukan normalisasi 

terhadap porositas dan permeabilitas menggunakan fungsi dari indeks kualitas 

batuan. Regresi data dilakukan untuk mencocokkan data yang ternomalisasi 

menggunakan suatu persamaan untuk setiap kurva tekanan kapiler. 
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Model tekanan kapiler dapat dibuat menggunakan salah satu dari tiga 

konsep pendekatan ini,  

1. Pemisahan persamaan untuk setiap kurva tekanan kapiler 

Model ini merupakan regresi dari suatu persamaan yang menyediakan hasil 

pencocokan terbaik dari data yang diinput. Beberapa tipe regresi dapat dilakukan 

termasuk model regresi Thomeer (G-Function) dan model regresi Skelt Harrison. 

Pada jenis permodelan ini didapatkan koefisien-koefisien yang menentukan hasil 

final. Metode ini biasanya dilakukan dengan mencari nilai rata-rata, mencari 

median, dan melakukan regresi linear dari koefisien plug terhadap beberapa 

atribut yang spesifik. 

 

2. Satu persamaan untuk setiap kurva 

Pada model ini didapatkan pula persamaan regresi yang menyediakan hasil 

pencocokan terbaik dari data yang dimasukkan. Semua data plug yang 

dimasukkan akan dikumpulkan bersama dan dihasilkan suatu persamaan hasil dari 

kombinasi data tersebut. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

normalisasi data diantaranya Leverett J-Function, Rock Quality Index, dan 

Johnson. Pada jenis ini digunakan algoritma sebagai masukan yang digunakan 

untuk normalisasi data tekanan kapiler dalam persamaan regresi. 

3. Rata-rata spasial (Spatial Averaging) 

Pada model ini dilakukan pengumpulan susunan atribut dan atribut bernilai 

tunggal dari masukkan data plug. Sebagai contoh, untuk model saturasi vs 

tekanan, model tersebut terdiri dari susunan data saturasi dan tekanan, serta 

dibutuhkan atribut tunggal seperti nilai porositas dan permeabilitas. Ketika model 
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rata-rata spasial dilakukan, nilai saturasi air untuk setiap sampel pada target sumur 

akan dihitung berdasarkan dengan kedekatan nilai atribut yang sesuai. 

 

 Leverett J-Function 

Leverett J-Function digunakan untuk membuat korelasi tunggal 

mengekstrapolasikan data tekanan kapiler untuk litologi yang sama tetapi 

memiliki parameter petrofisika (permeabilitas, porositas dan kebasahan) yang 

berbeda. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa tingkat saturasi hanya ditentukan 

oleh tekanan kapiler saja. J-function tidak akan memberi solusi tunggal jika kita 

bekerja dengan litologi yang berbeda. Alasan menggunakan J-function adalah 

untuk memudahkan reservoar engineer memodelkan saturasi di dalam reservoar 

simulasi. Karena umumnya data saturasi yang dipakai diperoleh dari korelasi 

(mathematical correlation).  

 Fungsi-J dikembangkan dalam upaya untuk mendapatkan fungsi tak 

berdimensi untuk rata-rata kurva tekanan kapiler inti batuan untuk mendapatkan 

kurva yang paling representatif pada lapangan (Leverett, 1941). Leverett 

mengakui bahwa radius pori batuan (r) dalam persamaan yang dikembangkan 

oleh Washburn (Washburn, 1921), Persamaan 27, dapat dinyatakan dalam hal 

porositas dan permeabilitas. Dari Hukum Poiseuille itu diterapkan pada tabung 

silinder yang identik, Leverett berasal (Persamaan 31) untuk menghitung radius 

pori rata-rata. 

    √
 

 
…………………………………. (31) 

 Pada tahun 1941, Leverett mengatakan bahwa tekanan kapiler harus 

tergantung pada porositas dan permeabilitas sehingga ia mengembangkan ekspresi 
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berdimensi menggunakan persamaan radius pori rata-rata (Persamaan 32). Suatu 

fungsi tak berdimensi digunakan untuk menormalisasikan data inti dan membuat 

plot Fungsi-J berdasarkan saturasi air. Biasanya sebuah kurva kapiler rata-rata 

dari plot ini diperoleh dari analisis regresi dengan menggunakan persamaan kuasa 

hukum (Persamaan 33). 

       
  

     
 √

 

 
 …………………..… (32) 

          ………………………......... (33) 

Keterangan, 

J = Fungsi tak berdimensi 

Sw = Saturasi air 

Pc = Tekanan kapiler, (psi) 

  = Tegangan permukaan 

k = Permeabilitas, (mD) 

  = Porositas 

a, b = Parameter pencocokan 

Fungsi-J dikembangkan untuk mengevaluasi jenis batu tunggal, tetapi 

penggunaan yang lebih tepat adalah untuk menghasilkan Fungsi-J untuk setiap 

jenis batuan dengan struktur pori yang sama (Wiltgen, 2003). 

Metode Porosity dan Pc Function 2, berkaitan dengan saturasi fase 

pembasahan tekanan kapiler. Metode ini baik untuk kualitas batuan reservoar 

yang buruk (permeabilitas dan porositas yang rendah), dimana memiliki zona 

transisi yang signifikan (Schlumberger, 1989). Metode ini juga sama seperti 

halnya Leverret J-function, yaitu untuk menormalisasikan data inti dan membuat 
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plot fungsi Porosity and Pc berdasarkan saturasi air. Sebuah kurva kapiler rata-

rata dari plot ini diperoleh dari analisis regresi dengan menggunakan persamaan 

kuasa hukum (Persamaan 34). 

    
 

[               ]
 ……………………….….... (34) 

 



IV. METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Maret – Mei 2016 di bagian Eksploitasi, 

LEMIGAS, Jakarta Selatan. 

 

4.2. Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah, sebagai 

berikut: 

a. Laptop 

b. Alat Tulis 

c. Software Geofisika 

d. Data Log 

e. Data Core 

f. Data Petrofisika 

 

4.3. Pengolahan Data 

Data penelitian yang digunakan adalah data log dari dua sumur, yaitu X-5 dan 

X-6, sedangkan untuk data tekanan kapiler yang digunakan pada sumur X-5 

sebanyak 25 data dan 14 data untuk sumur X-6. Pada penelitian ini juga 

dilengkapi dengan data petrofisika. 
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Data log sumur yang didapatkan akan dilakukan pengolahan menggunakan 

software interactive petrophysics v3.5. Data hasil rekaman pada sumur X-5 dan 

X-6 dilakukan interpretasi dasar log sehingga diperoleh hasil parameter-parameter 

petrofisika, seperti Clay Volume, Porosity, dan Water Saturation. 

Pengolahan data dilakukan secara manual, yaitu dengan mengikuti kaidah 

interpretasi pada setiap catatan log. Hasil interpretasi ini masih merupakan 

interpretasi dasar dimana nilai saturasi air yang didapat akan dikoreksi 

berdasarkan nilai data tekanan kapiler yang dimiliki. Data tekanan kapiler 

dimasukkan pada software sehingga didapatkan kurva relasi antara tekanan 

kapiler dan saturasi air yang terbaik. Setelah itu dari data akan didapatkan 

persamaan nilai saturasi air yang telah terkoreksi dengan data tekanan kapiler, dari 

persamaan tersebut akan didapatkan nilai saturasi air pada reservoar yang akan 

dimasukkan kembali dalam format log sehingga akan terlihat perbedaan kurva log 

saturasi air hasil interpretasi dasar dengan interpretasi kurva saturasi air yang 

terkoreksi dengan tekanan kapiler. 

 

4.4. Tahapan Pengolahan 

4.4.1. Input Data LAS 

Pada tahap proses loading data awal dilakukan dengan membuat database yang 

akan digunakan untuk pengolahan data well log, setelah dibuat database 

kemudian data yang akan diolah dimasukkan dengan cara klik Input/output - 

Load data - LAS/LBS Load. Selanjutnya pilih data well yang akan dimasukkan 

ke software interactive petrophysics seperti yang terlihat pada gambar di bawah 

ini. 
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Gambar 6. Input data log format .las 

 

 Setelah load well akan muncul data dari headerlog, periksa data log yang 

dibutuhkan untuk analisis lalu klik Load, dan data headerlog sudah masuk pada 

software interactive petrophysics.  

Pengolahan data dilanjutkan dengan menampilkan log plot dari data yang 

telah dimasukkan dengan memilih tools View kemudian pilih Log Plot, maka 

akan muncul dialog box dari log plot well yang kita masukkan untuk 

menampilkan kurva log dilakukan dengan memilih File – Program Default Plots 

– Triple Combo, maka akan muncul kurva log dari hasil rekaman secara default. 

Data yang ditampilkan berupa data rekaman gamma ray, spontaneous potential, 

resistivity, density-neutron, sesuai dengan log yang dipakai saat melakukan 

pengeboran. 
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Gambar 7. Data rekaman sumur X-5 (Triple Combo) 

 

 

Gambar 8. Data rekaman sumur X-6 (Triple Combo) 

 

 Untuk mengubah skala kurva log dilakukan dengan klik kiri pada header 

log dan kemudian akan muncul log plot format yang dapat kita setting kemudian 

klik ok maka hasil tampilan akan mengikuti format yang kita inginkan. 

 Gambar di atas merupakan log triple combo yang dapat digunakan sebagai 

analisis awal seperti jenis litologi, lapisan reservoar, dan jenis fluida pengisi 

reservoar, log ini juga digunakan sebagai acuan dasar untuk interpretasi. 
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4.4.2. Interpretasi Parameter Petrofisika 

Pada toolbar terdapat tiga tools utama yang digunakan dalam analisis 

petrofisika, yaitu Vclay, Porositas, dan Sw. 

 

a. Clay Volume Analysis 

Menampilkan log clay volume dengan memilih menu Interpretation - Clay 

Volume, sehingga akan tampil window Clay Volume Analysis. Kemudian 

lakukan interpretasi clay volume dengan menentukan indikator data log yang 

dimasukkan. Interpretasi clay volume dapat dilakukan berdasarkan interpretasi 

dari salah satu jenis data rekaman (Single Clay Indicators) ataupun dapat 

menggunakan dua atau lebih data yang dijadikan referensi untuk melakukan 

interpretasi (Double Clay Indicators). Pada penelitian ini dilakukan interpretasi 

clay volume menggunakan konsep single clay indicators berdasarkan respon 

catatan kurva gamma ray di bawah permukaan. 

 

Gambar 9. Clay Volume Analysis Window 
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 Pada penentuannya clay line dan clean line dapat dirubah berdasarkan 

interpretasi user dengan menggeser garis merah (clean line) dan hijau (clay line). 

Selain itu dalam proses interpretasi clay volume dilakukan pembatasan zona 

permeabel dan zona non permeabel dengan melakukan klik kanan pada Track 2 - 

Split Zone. Dalam mempermudah proses interpretasi dilakukan pula input zone, 

yaitu zone coring berdasarkan data yang diperoleh. Input zone dilakukan dengan 

memilih menu Well – Manage Zone/tops – New Top. Hasil kalkulasi Volume 

Clay Gamma Ray pada track 4 akan menjadi titik acuan interpretasi porositas dan 

saturasi air. 

Ta

bel 

4. 

Cor

e 

zon

e 

sumur X-5 dan X-6 

 

 

 

X-6 

Gross Int 

Drill Depth 

Gross 

Length 

Top Base meter 

Core #1 3834 3864 30 

Core #2 3864 3881 17 

X-5 

Gross Int 

Drill Depth 

Gross 

Length 

Top Base meter 

Core #1 3810 3825 15 

Core #2 3825 3837 12 

Core #3 3837 3855 18 

Core #4 3856 3866 10 

Core #5 3866 3884 18 
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Gambar 10. Zonasi dan output clay volume sumur X-5 

 

 

Gambar 11. Zonasi dan output clay volume sumur X-6 

 

b. Porosity and Water Saturation Analysis 

Sebelum melakukan interpretasi porositas dan saturasi air dilakukan 

checklist pada menu interpretation “auto update porosity and water saturation” 
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sehingga hasil data interpretasi dan picking zone yang telah dilakukan pada 

interpretasi clay volume akan otomatis ter-update untuk melanjutkan ke 

interpretasi selanjutnya. 

Interpretasi porositas dan saturasi air dilakukan dengan memilih menu 

Interpretation - Porosity and Water Saturation sehingga akan tampil jendela clay 

volume analysis. Pada jendela clay volume analysis terdapat tiga sub-menu, yaitu 

input curves, output curves, dan plot option. Input curve berfungsi sebagai kontrol 

input data yang dibutuhkan untuk interpretasi. Dalam proses interpretasi 

dibutuhkan input parameter interpretasi berupa rekaman neutron log (TNPH log), 

density log (RHOZ log), photo-electron-foton log (PEFZ), true resistivity log (RT 

log), micro-resistivity log (RXOZ log), output clay volume gamma ray log 

(VCLGR log), dan temperature log (TEMP log). Selain itu, pada input curves 

dilakukan pemilihan model porositas diantaranya neutron-density model, neutron-

sonic model, density model, neutron model, sonic model, atau pass through 

model. Tiap model porositas akan menghasilkan output porositas yang berbeda. 

Pada penelitian ini akan dilakukan dengan memilih neutron-density model untuk 

interpretasi porositas pada sumur X-5 dan X-6. 

Metode perhitungan saturasi air yang dibutuhkan merupakan salah satu 

faktor penting yang akan dipilih pada sub-menu default saturation equation. 

Beberapa metode yang dapat dipilih diantaranya adalah Indonesian equation, 

modification of Indonesian equation, dual water equation, simandoux equation, 

modification of simandoux equation, archie equation, archie (phi total) equation, 

dan lain-lain. 
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Gambar 12. Porosity and water saturation input curves 

 

Pada penelitian ini interpretasi saturasi air untuk kedua sumur dilakukan 

dengan memilih model perhitungan dari Indonesian equation. Selain itu dilakukan 

juga penentuan satuan dari temperatur log yang digunakan. Pada menu output 

curves terdapat set keluaran dari data yang telah dimasukkan pada input curve. 

Pada menu ini hasil keluaran data dapat disesuaikan dengan keinginan user untuk 

menampilkan kurva yang dibutuhkan. 
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Gambar 13. Porosity and water saturation output curves 

 

Menu plot option berfungsi untuk mengatur format plot interpretasi 

porositas dan saturasi air. Plot option dapat digunakan untuk mengatur batasan 

kurva resistivitas, porositas, dan salinitas. Selain itu, plot option juga dapat 

digunakan untuk memunculkan fungsi shading litologi dan zona hidrokarbon pada 

plot. 

 
Gambar 14. Porosity and water saturation setup option 
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 Setelah pengaturan input data, output data dan plot option dilakukan, plot 

akan ditampilkan dengan klik ok sehingga muncul dialog box PhiSw Initial Setup 

Options. Centang semua option untuk mengkorelasikan hasil interpretasi zona 

clay volume yang telah diinterpretasi sebelumnya kemudian klik ok. Plot analisis 

analisis porositas dan saturasi air akan muncul berdasarkan nilai default. 

 

Gambar 15. Porosity and water saturation output plot sumur X-5 

 

 

Gambar 16. Porosity and water saturation output plot sumur X-6 
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 Plot porositas dan saturasi air yang muncul masih menggunakan default 

parameters sehingga hasil interpretasinya masih harus disesuaikan. Penyesuaian 

parameter dapat dilakukan dengan menggeser garis bantu tiap parameter dengan 

melihat pada perubahan kurva porositas, saturasi air, dan litologi pada track 10, 

track 11, dan track 12. Selain itu, perubahan nilai parameter dapat dilakukan 

dengan mengisi nilai parameter pada parameter box tiap zona, parameter box 

dapat ditampilkan dengan klik menu Interpretation – Porosity and Water 

Saturation Parameter. 

 
Gambar 17. Input parameter porositas dan saturasi air 

 

Jika sudah benar tampilkan parameter yang diperlukan saja seperti gamma 

ray, porosity, resistivity, saturation, dan lithology. 

 

4.4.3. Analisis Tekanan Kapiler 

a. Input Data 

Interpretasi saturasi air berdasarkan analisis tekanan kapiler dimulai 

dengan memasukkan data tekanan kapiler yang diterima pada software interactive 

petrophysics. Input data dilakukan dengan menu Input/output – Load Data – 
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Capillary Pressure Data Loader. Data kapiler yang telah dimasukan didapatkan 

dari hasil analisis lab pada tiap sampel batuan core. Data yang dimasukkan 

mewakili nilai tekanan kapiler pada sampel batuan ini, kedalaman batuan inti, 

permeabilitas batuan inti, porositas batuan inti, nilai saturasi air pada batuan inti 

yang dipengaruhi tekanan kapiler. 

 

Gambar 18. Input data tekanan kapiler pada software Interactive Petrophysics 

 

 Input well dilakukan dengan memasukkan data laporan analisis core pada 

format excel yang diperoleh pada kolom-kolom data loader pada interactive 

petrophysics. 

 

b. Pengolahan Data 

Pada tahap pengolahan data atau permodelan tekanan kapiler terhadap 

saturasi dan ketinggian, data kapiler yang telah dimasukkan dilakukan 

penyesuaian kembali. Proses penyesuaian dilakukan dengan klik menu Advance 

Interpretation – Saturation Height Modeling (Capillary Pressure) – Capillary 
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Pressure Setup, sehingga akan muncul jendela Capillary Pressure Set-up and 

Correction. 

 

Gambar 19. Set-up and Correction Capillary Data 

 

Jendela Set-up and Correction tersebut memiliki 3 tab yang berupa, 

1. Curve Set-up 

2. Correction Parameters 

3. Data View/edit 

Curve set-up digunakan untuk mengatur masukan dan keluaran data yang 

terkait dalam analisis tekanan kapiler berupa sumur yang akan dilakukan analisis, 

input kurva tekanan kapiler (Pc), input kurva saturasi terhadap tekanan kapiler 

(SwPc), input porositas sumur, input permeabilitas sumur serta nama kurva output 

hasil koreksi. 
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Gambar 20. Input parameter-parameter koreksi data tekanan kapiler 

 Correction parameters merupakan jendela untuk melakukan control 

parameter yang dibutuhkan dalam koreksi, beberapa tambahan dalam pengukuran 

lab dibutuhkan untuk melakukan koreksi. Data tersebut diantaranya jenis metode 

pengukuran yang digunakan pada laboratorium batuan inti, sudut kontak tegangan 

antar permukaan yang didapatkan pada pengukuran laboratorium, serta sudut 

kontak dan tegangan antar permukaan pada reservoar. pada Penelitian ini 

pengukuran di lab batuan inti digunakan dengan metode pengukuran high speed 

centrifuge method sehingga pada baris pengukuran dengan metode centrifuge diisi 

dengan nilai sudut kontak 0º dan tegangan antar permukaan 72 dynes/cm pada 

keadaan lab serta nilai sudut kontak 0º dan tegangan antar permukaan 35 

dynes/cm pada keadaan reservoar. Koreksi yang dilakukan dengan melakukan 

koreksi tekanan dengan nilai faktor sebesar 0,486 dan juga dilakukan konversi 

tekanan kapiler keadaan lab menuju keadaan reservoar. Selain itu terdapat 

masukan nilai densitas air sebesar 0,42 psi/ft dan densitas hidrokarbon sebesar 0,1 

psi/ft. 
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Gambar 21. Data view tekanan kapiler terkoreksi 

 

Data view/edit digunakan untuk melihat kurva serta crossplot dari hasil 

koreksi data tekanan kapiler yang dilakukan sebelumnya. Pada tabel kiri kita 

dapat memilih opsi dari data yang akan ditampilkan pada tiap sumur. Data yang 

dilihat dapat berupa data sebelum koreksi (raw data), data setelah koreksi ataupun 

keduanya. Pada tabel kanan dapat dilakukan penyesuaian untuk data tiap plug 

yang ingin ditampilkan. Pada menu make crossplot kita dapat melihat hasil kurva 

tekanan kapiler – saturasi air terhadap pengaruh variabel lainnya. Selain itu dapat 

menampilkan kurva ketinggian – saturasi air terhadap pengaruh variabel lainnya. 

Permodelan fungsi tekanan kapiler untuk data kapiler yang telah dikoreksi 

merupakan hal yang penting. Regresi dilakukan pada tiap data untuk mendapatkan 

fungsi yang cocok untuk tiap data. Proses permodelan fungsi tekanan kapiler 

dilakukan dengan klik Advance Interpretation – Saturation Height Modeling 

(Capillary Pressure) – Capillary Pressure Function. Sehingga akan muncul 

jendela capillary pressure function, pada kolom type dipilih jenis regresi one 

function for all Pc curves dimana regresi dilakukan untuk mendapatkan satu 

fungsi yang mewakili semua kurva tekanan kapiler. 
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Gambar 22. Capillary pressure function’s window 

 

 Pada sub-menu equation akan dipilih metode perhitungan nilai saturasi air, 

yaitu Leverett J Function, Porosity & Pc (Function 1) dan Porosity & Pc 

(Function 2).  Regresi akan dilakukan dengan klik opsi Run Regression. Kurva 

saturasi haisl regresi dapat ditampilkan dengan klik Output Regression Sw 

Curves, crossplot saturasi air hasil regresi dengan saturasi air yang terukur serta 

crossplot perbandingan nilai tekanan kapiler terhadap garis regresinya dapat 

ditampilkan dengan klik Crossplot Result. 
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4.5. Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 23. Diagram alir penelitian 
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4.6. Time Schedule 

Di bawah ini merupakan tabel Time Schedule dari kegiatan Tugas Akhir yang 

dilakukan di LEMIGAS. 

Tabel 5. Time schedule 

No Kegiatan 

Bulan ke-1 

Minggu ke- 

Bulan ke-2 

Minggu ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Studi Pustaka         

2. Pengambilan Data         

3. Pengolahan Data         

4. Interpretasi Data         

5. Penyusunan Laporan         

 

 



 

 

VI. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, sebagai 

berikut: 

1. Teridentifikasi zona reservoar pada sumur X-5 berada pada zona 3 (3805,885 – 

3826,154 meter), zona 4 (3826,154 – 3829,202 meter), zona 5 (3829,202 – 

3864,559 meter), dan zona 6 (3864,559 – 3913,937 meter), sedangkan pada 

sumur X-6 berada pada zona 5 (3827,831 – 3842,766 meter) dan zona 9 

(3857,854 – 3928,567 meter). 

2. Hasil pengolahan data log menunjukkan nilai Vshale pada lapisan produktif 

sumur X-5 adalah 17,4% - 26,2% dan sumur X-6 adalah 5,86% - 7,04%, 

sedangkan nilai porositas efektif pada sumur X-5 adalah 4,21% - 10,3% dan 

sumur X-6 adalah 9,77% - 11,8%. Hasil dari saturasi air pada sumur X-5 antara 

4% - 22%, sedangkan untuk sumur X-6 nilai saturasi air antara 26% - 50%. 

3. Perbandingan saturasi air (hasil interpretasi log) terhadap saturasi air (hasil 

analisis core): Ø, K, Pc menunjukkan hubungan korelasi yang kuat dari hasil 

regresi dengan nilai korelasi sebesar 91,42% pada sumur X-5 dan sebesar 88% 

pada sumur X-6. Nilai saturasi air hasil interpretasi dasar log pada saat proses 

validasi mendekati nilai saturasi yang terkoreksi oleh tekanan kapiler. 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Amyx, J. W., Bass, D. M. & Whiting, R., 1960, Petroleum Reservoir Engineering, 

New York: Mc Graw Hill. 

 

Asquith, George B., 1982, Basic Well Log Analysis for Geologists, Tulsa, 

Oklahoma: AAPG, Methods in Exploration Series. 

 

Chapman, 1976, Petroleum Geology a Concise Study, Amsterdam: Elsevier 

Scientific Publishing Company. 

 

Charlton, T.R., 2004, The petroleum potential of inversion anticlines in the Banda  

Arc, AAPG Bulletin 88, 565-586. 

 

Cole, F., 1983, Reservoir Engineering Manual, Texas: Gulf Publishing Company. 

 

Dewanto, Ordas., 2009, Buku Ajar Well Logging, Lampung: Universitas 

Lampung. 

 

Dewanto, Ordas., 2016, Petrofisika Lab, Lampung: Universitas Lampung. 

 

Dwiyono, I.F., dan Winardi, S., 2014, Kompilasi Metode Water Saturation dalam 

Evaluasi Formasi, Prosiding Seminar Nasional Kebumian ke-7, 

Universitas Gajah Mada, Oktober 2014, M2P-03. 

 

Ellis, D.V., dan Singer, J.M., 2008, Well Logging for Earth Scientist 2
nd

 Edition, 

Springer: Netherlands. 

 

Engler, 2003, Fluid Flow in Porous Media - Notes of Class Petroleum 

Engineering 524. 

 

Gatlin, C., 1960, Petroleum Engineering – Drilling and Well Completions, 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Book Co. 

 

Harsono, A., 1997, Pengantar Evaluasi Log, Schlumberger Data Services, 

Jakarta: Schlumberger Oilfield Service. 

 

Judson, S., Kauffman, M. E & Leet, L. D., 1987, Physical Geology, 7
th

 Ed, New 

Jersey: Practice-Hall, Inc.. 



Koesoemadinata, R., 1978, Geologi Minyak dan Gas Bumi, Bandung: ITB. 

 

Leverett, M., 1939, Flow of All-Water Mixture Through Unconsolidated Sands, 

AIME, Volume 135. 

 

Leverret, M., 1941, Capillary Behaviours in Porous Solids, AIME, Volume 142. 

 

Loverson, A. I., 1954, Geology of Petroleum, San Fransisco: W.H Freeman & 

Company. 

 

Purcell, W., 1949, Capillary Pressure – Their Measurement Using Mercury & 

The Calculation of Permeability Therefrom, AIME, Volume 186. 

 

Pettijohn, F., 1957, Sand and Sandstone, Springer VerlagSchlumberger, 1989, 

Log Interpretation Principles/Application, Schlumberger Educational 

Services, USA. 

 

Schlumberger, 1972, The Essentials of Log Interpretation Practice, Service 

Techniques Schlumberger, France. 

 

Sherrif, 1990, Applied Geophysics, Second Edition, New York: Cambridge 

University Press. 

 

Sukardi dan Sutrisno., 1989, Peta Geologi Lembar Kepulauan Tanimbar, 

Maluku., skala 1: 250.000, Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Geologi, Bandung. 

 

Triwibowo, B., 2010, Cut-off Porositas, Volume Shale, dan Saturasi Air untuk 

Perhitungan Netpay Sumur O Lapangan C Cekungan Sumatra Selatan, 

UPN, Jurnal Ilmiah MTG, Vol. 3, No. 2, Juli 2010. 

 

Washburn, E., 1921, Method of Determining The Distribution of Pore Size in 

Porous Materials, National Academy of Science, Volume 7. 

 

Wiltgen, N. A., Calvez, J. L. & Owen, K., 2003, Methods of Saturation Modelling 

using Capillary Pressure Averaging and Pseudos, s.l., SPWLA 

Symposium. 

 

Zisman, W. A., 1964, Relation of the Equilibrium Contact Angle to Liquid and 

Solid Constitution, in Contact Angle, Wettability and Adhesion, ACS, 

Washington D.C. 


