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ABSTRACT 
 
 

PETROPHYSICS ANALYSISIN PROSPECT ZONE 
DETERMINATIONAND HYDROCARBONS RESERVE ESTIMATIONON 

DMA-01 AND DMA-04 WELLLAYER-9 UPPER CIBULAKAN 
FORMATIONNORTH WEST JAVA BASIN 

 
 

By 
 

Diana Malinda Arief 
 
 
Petrophysics analysis conducted to evaluate petrophysical parameter on Upper 
Cibulakan Formation.Porosity identification, shale content, water saturationand 
permeabilityconducted on two well that is DMA-01 and DMA-04.Shale content 
estimation conducted using Gamma Ray log, effective porosity estimation 
conducted using both of density log and neutron log,water saturation calculated 
using Archie equation, and permeability calculated using Schlumberger and 
Timur equation. Based on petrophysics analysis using Interactive Petrophysics 
software, reservoir largely filled by fluid that is gasfor DMA-01 and oil for DMA-
04, with petrophysics property values on DMA-01 for Vshale 0.048-0.2753, 
porosity 0.0889-0.2522, Water Saturation (Sw) 0.34-0.6842 and for 
oilpetrophysics property valuesVshale 0.078-0.03197, porosity 0.0761-0.2668, 
and Water Saturation (Sw) that is 0.22-0.64, and permeability value on each well 
is 0.35-7885.22 mD, and 0.1532-1769.62 mD.Furthermore, conducted lumping 
using cut-off value as follows for DMA-01 is VShale ≤  27,53%, PHIE ≥ 8 %, 
SW≤ 68,42 %, Permeability ≥ 1mD and for DMA-04 is VShale ≤  31,97%, PHIE 
≥ 7,6 %, SW≤ 64 %, Permeability ≥ 1mD. Hydrocarbons reserve on two research 
wells estimated. Volume of Upper limit for reserve calculation is Time Structure 
Map Upper Cibulakan Formation or Mid Miocene Carbonate. Whereas it lower 
limit is Gas Water Contact (GWC) and Oil Water Contact (OWC) depth data. 
GWC and OWC depth data is company data which obtained from pressure test 
and layer content test. Reserve calculation on petrophysics parameter using 
Probability method. Gas reserve calculation result amount 42.17 BCFG and for oil 
reserve is 25.09 MMOB. 
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ABSTRAK 
 
 

ANALISIS PETROFISIKA DALAM PENENTUAN ZONA PROSPEK DAN 
ESTIMASI CADANGAN HIDROKARBON PADA SUMUR DMA-01 DAN 
DMA-04 LAPISAN-9 FORMASI CIBULAKAN ATAS CEKUNGAN JAWA 

BARAT UTARA 
 
 

Oleh 
 

Diana Malinda Arief 
 
 
Analisis petrofisika dilakukan untuk evaluasi parameter petrofisika pada Formasi 
Cibulakan Atas. Identifikasi porositas, kandungan serpih, saturasi air dan 
permeabilitas dilakukan pada dua sumur yaitu sumur DMA-01 dan DMA-04. 
Estimasi kandungan serpih dilakukan dengan menggunakan log Gamma Ray, 
estimasi porositas efektif dilakukan dengan menggunakan gabungan log densitas 
dan log neutron, Saturasi air dihitung dengan menggunakan persamaan Archie, 
dan permeabilitas dihitung dengan menggunakan persamaan Schulumberger dan 
Timur Berdasarakan analisis petrofisika dengan menggunkan software Interactive 
Petorphysic, Reservoar terisi oleh sebagian besar fluida berupa Gas untuk sumur 
DMA-01 dan minyak untuk sumur DMA-04, dengan nilai properti petrofisika 
sumur DMA-01 yaitu untuk Vshale 0.048-0.2753, porositas  0.0889-0.2522, 
Saturasi Air (Sw) 0.34-0.6842 dan untuk minyak ialah nilai properti petrofisika 
nilai Vshale 0.078-0.3197, porositas  0.0761-0.2668, dan Saturasi Air (Sw) ialah 
0.22-0.64., serta nilai permeabilitas pada tiap sumur adalah 0.35-7885.22 mD, dan 
0.1532-1769.62 mD . Selanjutnya dilakukan lumping dengan mengggunakan nilai 
penggal (cut-off) sebagai berikut untuk sumur DMA-01 ialah  VShale ≤  27,53%, 
PHIE ≥ 8 %, SW≤ 68,42 %, Permeabilitas ≥ 1mD dan untuk sumur DMA-4 ialah 
VShale ≤  31,97%, PHIE ≥ 7,6 %, SW≤ 64 %, Permeabilitas ≥ 1mD. Cadangan 
hidrokarbon pada dua sumur penelitian diestimasi. Batas atas Volume untuk 
perhitungan cadangan adalah Time Structure Map Formasi Cibulakan Atas atau 
Mid Miocene Carbonate. Sedangkan batas bawahnya adalah data kedalaman Gas 
Water Contact (GWC) dan Oil Water Contact (OWC). Data kedalaman GWC dan 
OWC merupakan data perusahaan yang didapatkan dari pressure test dan uji 
kandung lapisan. Perhitungan cadangan menggunakan parameter petrofisika 
dengan metode Probability. Hasil perhitungan cadangan gas adalah sebesar  42.17 
BCFG dan untuk cadaangan minyak ialah 25.9 MMOB. 
 
Kata kunci: analisis petrofisika; formasi cibulakan atas; perhitungan cadangan 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A.  Latar Belakang 

Semakin menipisnya hidrokarbon dan semakin besarnya jumlah 

permintaan mengakibatkan kegiatan untuk memaksimalkan perolehan minyak 

dan gas bumi semakin intensif dilakukan, baik melalui eksplorasi untuk mencari 

cadangan baru maupun dengan melakukan kajian ulang terhadap lapangan-

lapangan yang telah berproduksi. kegiatan eksplorasi yang dilakukan 

melingkupi berbagai disiplin ilmu. Berbagai disiplin ilmu itu adalah Geology, 

Geophysics, dan Petrophysics, yang digunakan untuk dasar melakukan evaluasi 

formasi. 

 Belum ada suatu solusi nyata selain melakukan penggalian lubang sumur 

serta melakukan serangkaian pengukuran di dalam sumur dan evaluasi formasi 

dari data hasil rekaman untuk memastikan ada tidaknya kandungan hidrokarbon di 

bawah tanah. Evaluasi formasi ini dilakukan dengan melakukan analisis 

petrofisika terhadap sifat fisik batuan di sekeliling lubang bor, menggunakan hasil 

rekaman berupa kurva parameter fisika yang terekam secara kontinu. Dari analisis 

petrofisika ini, dapat diketahui jenis reservoar, porositas, permeabilitas dan 

kandungan minyak dari batuan yang mengelilingi lubang bor di setiap 

kedalamannya.  

Struktur DMA secara geologi berada di Kepuh Low di sebelah Timur 
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Tinggian Rengasdengklok, pada lokasi ini selain terdapatnya Formasi Cibulakan 

atas ditemukan pula bagian dari formasi yang baru yang bernama Middle Miocene 

Carbonate. Reservoar Middle Miocene Carbonate yang diduga menghasilkan 

hidrokarbon pada Sumur DMA-001, lalu dilakukan Pemboran DMA-004 untuk 

mengkonfirmasi penyebaran hidrokarbon dan penyebaran dari, lapisan batu 

gamping di Formasi Cibulakan atas yang sudah terbukti menghasilkan 

hidrokarbon, lapisan tersebut terdapat pada lapisan-09. 

Dengan melakukan evaluasi formasi pada lapisan 09 dapat diketahui 

struktur bawah permukaan serta zona potensi hidrokarbon dari lapangan produksi, 

karena itu perlu dilakukan analisis petrofisika kembali pada Formasi MMC 

(Middle Miocene Carbonate) lapisan-09. 

Selain digunakan dalam eksplorasi untuk mengorelasikan zona dan untuk 

membantu dengan pemetaan struktur, log membantu menentukan karakteristik 

fisik batuan seperti litologi, porositas, geometri pori, dan permeabilitas. Data 

log digunakan untuk mengidentifikasi zona produktif, untuk menentukan 

kedalaman dan ketebalan zona, untuk membedakan antara minyak, gas, atau air 

di reservoir. Kemudian dari analisis petrofisika yang telah dilakukan, akan di 

estimasi cadangan hidrokarbon.di Formasi MMC (Middle Miocene Carbonate) 

Lapisan-09. 
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B. Tujuan  
 

Tujuan penelitian Tugas Akhir (TA) ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Menentukan  Zona Prospek pada 2 Sumur Eksplorasi Sumur DMA-01 dan 

DMA-04 

2. Menentukan ketebalan Net pay dan properti reservoar (Vshale, Porositas, 

dan Saturasi Water (Sw).  

3. Melakukan perhitungan  estimasi cadangan hidrokarbon pada reservoar 

Lapisan-09. 

 
C. Batasan Masalah Penelitian 

 
Batasan masalah penelitian meliputi: 

1. Penentuan zona menarik dan analisis petrofisika pada sumur DMA-01 

dan DMA-04 pada lapisan-09. 

2. Data primer yang digunakan ialah data well logging dan petrofisika, serta 

data sekunder berupa data seisimik yang telah melalui tahap migrasi. 

3. Analisis zona prospek jenis fluida menggunakan model Saturasi water 

(Sw) dengan rumus Archie. 

4. Melakukan estimasi cadangan hidrokarbon pada lapisan-09. 
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 II TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

A. Geologi Regional Cekungan Jawa Barat Utara 
 

 Cekungan Jawa Barat Utara terletak pada bagian daratan daerah cekungan 

belakang busur Jawa Barat Utara dibatasi oleh Dataran Seribu kebarat dan Busur 

Karimun Java yang memisahkan Cekungan Laut Jawa Barat dengan Cekungan 

JawaTimur, dan keselatan oleh Palung Bogor Gambar 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Struktur utama Cekungan Jawa Barat Utara (Reminton, C, H., 
dan Nasir, H., 1986). 

 
 Sistem subduksi yang ada saat ini berada pada perbatasan lepas pantai 

selatan Jawa sekarang dimulai sejak Oligosen Akhir (Hamilton, W., 1979). 

Kompresi dan ekstensi tektonik yang diakibatkan oleh Pergerakan Lempeng 
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Australia dan India keutara dan rotasi Borneo, membentuk kompleks rifts atau 

half-graben sepanjang sebagian besar batas selatan Lempeng Paparan Sunda 

(sekarang Sumatra dan Jawa) pada Eosen sampai Oligosen . Kompleks rifts ini 

berarah utara-selatan dan dipisahkan oleh tinggian-tinggian yang tersesarkan. 

 Cekungan Jawa Barat Utara terdiri dari system graben utara-selatan yang 

membentuk deposenter-deposenter  yang dikenal sebagai sub-cekungan. Sub 

cekungan ini meliputi Ciputat, Kepuh, Pasir Bungur dan Cipunegara Gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Penampang Regional Barat-TimurCekunganJawa Barat Utara 
(Pertamina, 2016). 

 

Daerah penelitian merupakan build up local dapat diinterpretasikan sebagai 

patch reef yang  diendapkan dalam lingkungan laut dangkal dengan kondisi 

energy rendah sampai sedang dan tumbuh berasosiasi dengan reef slope. Pada 
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daerah penelitian  ini terdapat satu kulminasi struktur dengan tutupan 4 arah, 

struktur ini telah terbukti terdapat minyak dan gas hasil dari pengeboran sumur. 

Fasies dari struktur ini adalah batu gamping wack estone-pack stone, dengan 

jumlah bioclast yang berlimpah yaitu foram besar, foram benthic kecil, 

echinoderm, dijumpai pula alga merah dan dalam jumlah kecil. Berupa foram 

planktic, moluska, bryozoa dan jejak ostracoda. Struktur ini merupakan Anggota 

dari Formasi CibulakanAtas yang terendapkan secara selaras diatas Formasi 

Baturaja dan berumur Middle Miocene. Play jenis ini juga biasa disebut dengan 

MMC (Mid Miocene Carbonate). 

 
B.  Stratigrafi Regional Cekungan Jawa Barat Utara 
 

 Sedimen Laut Jawa Barat dapat dikelompokkan menjad dua unit sedimen 

berbeda yang yaitu endapan sedimen rifting yang didominasi oleh sekuen 

pengendapan non-marin/kontinental dan endapan cekungan post-rift (sag) yang 

didominasi oleh sikuen pengendapan sedimen batas- marin  dan marin. Secara 

umum, sikuen pengendapan ini dibagi atas lima unit tektonostratigrafi berbeda 

berdasarkan asal usul tektoniknya, yaitu: 

1. Paleosen/Eosen - Oligocene Awal, endapan rift awal: Formasi Jatibarang. 

2. Oligosen – Miosen Awal, endapan syn-rift: Formasi Talang akar 

bagianbawah yang berupa endapan fluvial. 

3. Miosen Awal - Miosen Tengah, endapan awal sag basin: Formasi 

Talangakar bagian atas yang berupa endapan fluvio-deltaic dan shallow 

marine. Pada tahap ini juga terbentuk Formasi Baturaja yang berupa 

sedimen karbonat. 
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4. Miosen Tengah – Miosen Akhir, endapan utama sag basin: berbagai 

sedimen marin Formasi Parigi dan CibulakanAtas. 

5. Plio-Pleistosen, endapan akhir sag basin: sedimen marin dan continental  

formasi cisubuh. 

Untuk stratigarfi daerah peneltian terdapat pada formasi cibulakan atas yang 

di dominasi oleh batuan gamping, yang terdapat pada Gambar 2.3 

 

 
 

Gambar 2.3  Kolom Stratigrafi Cekungan Jawa Barat Utara (Pertamina, 2016) 
 
 
 
 



8  

C.  Petroleum sistem Cekungan Jawa Barat Utara 
 

Pada Cekungan Jawa Barat Utara ada beberapa formasi yang potensial 

sebagai tempat akumulasi hidrokarbon yakni Formasi Talangakar, Formasi 

Baturaja, Formasi Cibulakan Atas, dan Formasi Parigi. Akan tetapi tidak 

menutup kemungkinan untuk formasi-formasi lainnya terutama yang memiliki 

ukuran butir kasar. 

 
1. Batuan induk (Source rock) 

 
Formasi Jatibarang, Anggota Cibulakan Bawah (Formasi Talangakar) 

dan Anggota Cibulakan Tengah (Formasi Baturaja) dapat bertindak 

sebagai batuan induk. Formasi Jatibarang meskipun banyak 

mengandung material volkanik, tetapi batulempungnya mengandung 

material organik yang cukup jumlahnya untuk membentuk hidrokarbon 

dan telah mencapai kematangan termal. Formasi Talangakar juga 

merupakan batuan induk utama, karena formasi ini diendapkan pada 

lingkungan fluvial – laut dangkal, , sehingga material organiknya dapat 

terawetkan dengan baik. Formasi Baturaja juga dapat bertindak sebagai 

batuan induk mengingat kandungan material organik yang cukup, 

meskipun harga hidrogen indeks-nya rendah. Pada Cekungan Jawa 

Barat Utara terdapat tiga tipe utama batuan induk, yaitu lacustrine 

shale (oil prone), fluvio deltaic coals, fluvio deltaic shales (oil dan 

gas prone) dan marine claystone (bacterial gas) (Noble, et al, 1997).

1. Lacustrin Shale 
 
Lacustrin Shale terbentuk pada suatu periode syn rift dan berkembang 

dalam dua macam fasies yang kaya material organik. Fasies pertama 
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adalah fasies yang berkembang selama initial-rift fill. Fasies ini 

berkembang pada Formasi Banuwati dan ekuivalen Formasi 

Jatibarang sebagai lacustrine clastic dan vulkanik klastik (Noble, 

1997). Fasies kedua adalah fasies yang terbentuk selama akhir syn rift 

dan berkembang pada bagian bawah ekuivalen Formasi Talangakar 

Pada formasi ini batuan induk dicirikan oleh klastika non marin 

berukuran kasar dan interbedded antara batupasir dengan lacustrine 

shale. 

2. Fluvio Deltaic Coal & Shale 
 

Batuan induk ini dihasilkan oleh ekuivalen Formasi Talangakar yang 

diendapkan selama post rift sag. Fasies ini dicirikan oleh coal bearing 

sediment yang terbentuk pada sistem fluvial pada Oligosen Akhir. 

Batuan induk tipe ini menghasilkan minyak dan gas (Noble, et al, 

1997). Marine Lacustrine 

Batuan induk ini dihasilkan oleh Formasi Parigi dan Cisubuh pada 

Cekungan laut. Batuan induk ini dicirikan oleh proses methanogenic bacteria 

yang menyebabkan degradasi material organik pada lingkungan laut. 

 
2. Batuan reservoar 

 
Batupasir tufa – vulkanikan dari Formasi Jatibarang berperan sebagai 

batuan reservoar yang paling baik. Batupasir delta pada anggota 

Cibulakan Bawah atau Formasi Talangakar, dan batupasir delta-laut 

dangkal pada Anggota Cibulakan Atas juga berperan sebagai reservoar 

yang baik. Pada Anggota Cibulakan bagian atas terdapat lapisan 

batugamping yang dikenal dengan lapisan-9 , dimana lapisan ini 
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merupakan salah satu target reservoar di Lapisan-09. Reservoar lain 

yang berkembang adalah Formasi Parigi. 

3. Batuan Tudung 
 
Batuan tudung di atas reservoar yang meliputi Formasi Jatibarang, 

Formasi Talangakar, Anggota Cibulakan Atas berupa batuan fraksi halus 

formasi itu sendiri ataupun formasi yang berada di atasnya. Reservoar 

batugamping terumbu Formasi Parigi keseluruhannya tertutup oleh 

batulempung Formasi Cisubuh. Sebagai batuan penyekat lainnya berupa 

batuan serpih atau batulempung yang terdapat diantara masing-masing 

formasi (Intraformational shale). 

Pada Cekungan Jawa Barat Utara, hampir setiap Formasi memiliki 

lapisan penutup yang efektif. Namun Formasi yang bertindak sebagai lapisan 

penutup utama adalah Formasi Cisubuh, karena Formasi ini memiliki litologi 

impermeabel yang cocok sebagai penghalang bagi hidrokarbon untuk bermigrasi 

lebih lanjut. 

 
4. Pemerangkapan dan Jalur migrasi 

 
Tipe pemerangkapan di semua sistem petroleum Jawa Barat Utara 

hampir sama, hal ini disebabkan evolusi tektonik dari semua Cekungan 

sedimen sepanjang batas selatan dari Kraton Sunda, tipe struktur 

geologi dan mekanisme cebakan yang hampir sama. Bentuk utama 

struktur geologi adalah dome anticlinal yang lebar dan cebakan dari 

blok Sesar yang miring. Pada beberapa daerah dengan reservoar reefal 

built-up, perangkap stratigrafi juga berperan. Perangkap stratigrafi yang 

berkembang umumnya disebabkan terbatasnya  penyebaran 
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batugamping dan perbedaan fasies. Jalur untuk perpindahan 

hidrokarbon mungkin terjadi dari jalur keluar yang lateral dan atau 

vertikal dari Cekungan awal. Migrasi lateral mengambil tempat di 

dalam unit-unit lapisan dengan permeabilitas horizontal yang baik, 

sedangkan migrasi vertikal terjadi ketika migrasi yang utama dan 

langsung yang tegak menuju lateral. Jalur  migrasi  lateral  berciri  

tetap  dari  unit-unit  permeable.  Pada Cekungan Jawa Barat Utara, 

saluran utama untuk migrasi lateral lebih banyak berupa celah 

batupasir yang mempunyai arah utara-selatan dari Anggota Main 

maupun Massive (Formasi Cibulakan Atas). Sesar menjadi saluran 

utama untuk migrasi vertikal dengan transportasi yang cepat dari cairan 

yang bersamaan dengan waktu periode tektonik aktif dan pergerakan 

Sesar. 
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III. TEORI DASAR 
 
 
 
 

A.  Pengertian Well logging 
 

 
Well logging dalam bahasa Prancis disebut carrotage electrique  yang 

berarti “electrical coring”, hal itu merupakan definisi awal dari well logging 

ketika pertama kali ditemukan pada tahun 1927. Saat ini well logging diartikan 

sebagai “perekaman karakteristik dari suatu formasi batuan yang diperoleh 

melalui pengukuran pada sumur bor” (Ellis dan Singer,  2008). Well logging 

mempunyai makna yang berbeda untuk setiap orang bor (Ellis dan Singer,  

2008). 

Bagi seorang geolog, well logging merupakan teknik pemetaan untuk 

kepentingan eksplorasi bawah permukaan. Bagi seorang petrofisisis, well logging  

digunakan untuk mengevaluasi potensi produksi hidrokarbon dari suatu 

reservoar. Bagi seorang geofisisis, well logging digunakan untuk melengkapi data 

yang diperoleh melalui seismik. Seorang reservoir engineer menggunakan well 

log sebagai data pelengkap untuk membuat simulator. Kegunaan utama dari well 

logging adalah untuk mengkorelasikan pola – pola electrical conductivity yang 

sama dari satu sumur ke sumur lain, kadang – kadang untuk area bor yang sangat 

luas (Ellis dan Singer,  2008).Saat ini teknologi well logging terus berkembang 

sehingga dapat digunakan untuk menghitung potensi hidrokarbon yang terdapat 
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di dalam suatu formasi batuan. 

Log adalah suatu grafik kedalaman (bisa juga waktu), dari satu set data 

yang menunjukkan parameter yang diukur secara berkesinambungan di dalam 

sebuah sumur (Harsono, 1997). Kegiatan untuk mendapatkan data log disebut 

‘logging’.  Logging memberikan data yang diperlukan untuk mengevaluasi 

secara kuantitatif banyaknya hidrokarbon di lapisan pada situasi dan kondisi 

sesungguhnya. Kurva log memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

mengetahui sifat-sifat batuan dan cairan. 

 
B.  Macam-Macam Metode Well Logging 
 

(Ellis dan Singer, 2008) membagi metode yang digunakan untuk 

memperoleh data log menjadi dua macam, yaitu: 

1. Wireline Logging 
 

Pada wireline logging, hasil pengukuran akan dikirim ke permukaan 

melalui kabel (wire). Untuk menjalankan wireline logging, lubang bor 

harus dibersihkan dan distabilkan terlebih dahulu sebelum peralatan 

logging dipasang (Bateman, 1985). Hal yang pertama kali dilakukan 

adalah mengulurkan kabel ke  dalam lubang bor hingga kedalaman 

maksimum lubang bor tersebut (Bateman dan Hepp 1985). Sebagian 

besar log bekerja ketika kabel tersebut ditarik dari bawah ke atas lubang 

bor. Kabel tersebut berfungsi sebagai transmitter data sekaligus sebagai 

penjaga agar alat logging berada pada posisi yang diinginkan (Bateman 

dan Hepp 1985). 

Bagian luar kabel tersusun atas galvanized steel sedangkan bagian 

dalamnya diisi oleh konduktor listrik (Ellis dan Singer,  2008). Kabel 
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tersebut digulung dengan menggunakan motorized drum yang 

digerakkan secara manual selama logging berlangsung (Ellis dan Singer, 

2008). Drum tersebut menggulung kabel dengan kecepatan antara 300 

m/jam (1000 ft/jam) hingga 1800 m/jam (6000 ft/jam) tergantung pada 

jenis alat yang digunakan (Ellis & Singer, 2008). Kabel logging 

mempunyai penanda kedalaman (misalnya tiap 25 m) yang dicek secara 

mekanik namun koreksi kedalaman harus dilakukan akibat tegangan 

kabel dan pengaruh listrik (Bateman dan Hepp 1985). 

 
2.  Logging While Drilling 

 
Logging while drilling (LWD) merupakan suatu metode pengambilan 

data log  dimana  logging  dilakukan  bersamaan  dengan  pemboran  

(Harsono, 1997). Hal ini dikarenakan alat logging tersebut ditempatkan 

di dalam drill collar.   Pada   LWD,   pengukuran   dilakukan   secara   

real   time   oleh measurement while drilling (Harsono, 1997). 

Alat LWD terdiri dari tiga bagian yaitu: sensor logging di bawah lubang 

bor, sebuah sistem transmisi data, dan sebuah penghubung permukaan. 

Sensor logging ditempatkan di belakang drill bit, tepatnya pada drill 

collars (lengan  yang berfungsi memperkuat  drill string) dan aktif 

selama pemboran dilakukan (Bateman, dan Hepp, 1985). Logging 

berlangsung sangat lama sesudah pemboran dari beberapa menit hingga 

beberapa jam tergantung pada kecepatan pemboran dan jarak antara bit 

dengan sensor di bawah lubang bor (Harsono, 1997). 

Menurut Darling, 2005, alat LWD mempunyai sejumlah keunggulan 

dibandingkan dengan wireline logging, yaitu: 
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1. Data yang didapat berupa real-time information Informasi tersebut 

dibutuhkan untuk membuat keputusan penting selama pemboran 

dilakukan seperti menentukan arah dari mata bor atau mengatur casing. 

2. Informasi yang didapat tersimpan lebih aman Hal ini karena informasi 

tersebut disimpan di dalam sebuah memori khusus yang tetap dapat 

tetap diakses walaupun terjadi gangguan pada sumur. 

3. Dapat digunakan untuk melintasi lintasan yang sulit LWD tidak 

menggunakan kabel sehingga dapat digunakan untuk menempuh 

lintasan  yang sulit  dijangkau  oleh  wireline  logging  seperti  pada 

sumur horizontal atau sumur bercabang banyak (high deviated well). 

4. Menyediakan data awal apabila terjadi hole washing-out atau invasi 

 

Data LWD dapat disimpan dengan menggunakan memori yang ada pada 

alat dan baru dilepas ketika telah sampai ke permukaan atau 

ditransmisikan sebagai pulsa pada mud column secara real-time pada saat 

pemboran berlangsung (Harsono, 1997).  

 Berkaitan dengan hal tersebut terdapat Darling, 2005 menyebutkan 

sejumlah kelemahan dari LWD yang membuat penggunaannya menjadi 

terbatas yaitu: 

1. Mode pemboran: Data hanya bisa ditransmisikan apabila ada 

lumpur yang dipompa melewati drillstring. 

2. Daya tahan baterai: tergantung pada alat yang digunakan pada string, 

biasanya hanya dapat bekerja antara 40-90 jam. 

3. Ukuran memori: Sebagian besar LWD mempunyai ukuran memori 
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yang terbatas hingga beberapa megabit. Apabila memorinya penuh 

maka data akan mulai direkam di atas data yang sudah ada sebelumnya. 

Berdasarkan sejumlah parameter yang direkam, memori tersebut penuh 

antara 20-120 jam. 

4. Kesalahan alat: Hal ini bisa menyebabkan data tidak dapat direkam 

atau data tidak dapat ditransmisikan. 

5. Kecepatan data: Data ditransmisikan tanpa kabel, hal ini membuat 

kecepatannya menjadi sangat lambat yaitu berkisar antara 0,5-12 bit/s 

jauh dibawah wireline logging yang bisa mencapai 3 Mb/s. 

 
C. Jenis-Jenis Logging 
 
1. Log Natural Gamma Ray 
 

Sesuai dengan namanya, Log Gamma Ray merespon radiasi gamma alami pada 

suatu formasi batuan (Ellis, D V., dan Singer, J M., 2008). Pada formasi batuan 

sedimen, log ini biasanya mencerminkan kandungan unsur radioaktif di dalam  

formasi.  Hal  ini  dikarenakan  elemen radioaktif  cenderung untuk 

terkonsentrasi di dalam lempung dan serpih. Formasi bersih biasanya 

mempunyai tingkat radioaktif yang sangat rendah, kecuali apabila formasi 

tersebut terkena kontaminasi radioaktif misalnya dari debu volkanik atau granit 

(Schlumberger, 1989). 

 
Log GR dapat digunakan pada sumur yang telah di-casing (Schlumberger, 

1989). Log GR juga sering digunakan bersama-sama dengan log SP (lihat 

Gambar  3.1 ) atau dapat juga digunakan sebagai pengganti log SP pada sumur 

yang dibor dengan menggunakan salt mud, udara, atau oil-base mud 
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(Schlumberger, 1989). Log ini dapat digunakan untuk korelasi sumur secara 

umum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Log sinar gamma dan Spektral dengan beberapa respon yang khas.  
(Rider, 2002) 

 

2. Log Spectral Gamma Ray 
 

Sama seperti log GR, log spectral gamma ray mengukur radioaktivitas 

alami dari formasi. Namun berbeda dengan log GR yang hanya 

mengukur radioakivitas total, log ini dapat membedakan konsentrasi 

unsur potassium, uranium, dan thorium di dalam formasi batuan 

(Schlumberger, 1989). 
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3.  Log Spontaneous Potential 
 

Log Spontaneous Potential adalah rekaman perbedaan potensial listrik 

antara elektroda di permukaan yang tetap dengan elektroda yang terdapat 

di dalam lubang bor yang bergerak turun naik (Harsono, 1997). Potensial 

listrik tersebut disebut ‘potentiels spontanes’ atau ‘spontaneous 

potentials’ oleh Conrad Schlumberger dan H.G. Doll yang 

menemukannya (Rider, 2002). Supaya SP dapat berfungsi, lubang harus 

diisi oleh lumpur konduktif. Secara alamiah, karena perbedaan kandungan 

garam air, arus listrik hanya mengalir di sekeliling perbatasan formasi di 

dalam lubang bor (Harsono, 1997). 

 
Pada lapisan serpih, tidak ada aliran listrik sehingga potensialnya konstan. 

Hal ini menyebabkan kurva SP-nya menjadi rata dan menghasilkan garis 

yang disebut sebagai garis dasar serpih (shale base line) (lihat 

Gambar3.2). Kurva SP akan menunjukkan karakteristik yang berbeda 

untuk tiap jenis litologi (lihat Gambar 3.3) 

 
Gambar  3.2. Pergerakan Kurva SP Di Dalam Lubang Bor (Ellis dan Singer,  

2008 dalam Dewan, 1983) 
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Saat mendekati lapisan permeabel, kurva SP akan mengalami defleksi ke 

kiri (negatif) atau ke kanan (positif). Defleksi ini dipengaruhi oleh 

salinitas relatif dari air formasi dan lumpur penyaring (Harsono, 1997). 

Jika salinitas air formasi lebih besar daripada salinitas lumpur penyaring 

maka defleksi akan mengarah ke kiri sebaliknya apabila salinitas lumpur 

penyaring yang lebih besar daripada salinitas air formasi maka defleksi 

akan mengarah ke kanan (Harsono,  1997). Penurunan kurva SP tidak 

pernah tajam saat melewati dua lapisan yang berbeda melainkan selalu 

mempunyai sudut kemiringan (Harsono, 1997). Jika lapisan permeabel 

itu cukup tebal maka kurva SP menjadi konstan bergerak mendekati nilai 

maksimumnya sebaliknya bila memasuki lapisan serpih lain maka kurva 

akan bergerak kembali ke nilai serpih secara teratur (Harsono, 1997). 

 
Kurva SP tidak dapat direkam di dalam lubang bor yang diisi dengan 

lumpur non-konduktif, hal ini karena lumpur tersebut tidak dapat 

menghantarkan arus listrik antara elektroda dan formasi (Harsono, 1997). 

Selanjutnya apabila resistivitas antara lumpur penyaring dan air formasi 

hampir sama, defleksi  akan  sangat  kecil  dan  kurva SP  menjadi  tidak  

begitu  berguna (Harsono, 1997). 
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Gambar  3.3 Kenampakan Kurva SP Terhadap Berbagai Variasi Litologi  

(Asquith dalam Ellis dan Singer,  2008). 
 

4.  Log Densitas 
 

Log densitas merekam bulk density formasi batuan (Schlumberger, 1989). 

Bulk density merupakan   densitas total dari batuan meliputi matriks padat 

dan fluida yang mengisi pori. Secara geologi, bulk density merupakan 

fungsi dari densitas mineral yang membentuk batuan tersebut dan volume 

fluida bebas yang menyertainya (Rider, 2002). Sebagai contoh, batupasir 

tanpa porositas mempunyai bulk density 2,65g/cm3, densitasnya murni 

berasal dari kuarsa. Apabila porositasnya 10%, bulk density batupasir 

tersebut tinggal 2,49g/cm3, hasil rata – rata dari 90% butir kuarsa 

(densitasnya 2,65g/cm3) dan 10% air (densitasnya 1,0g/cm3) (Rider, 

2002) Gambar 3.4 
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Gambar 3.4 Log densitas beberapa respon yang khas. (Rider, 2002) 

 
5. Log Neutron 

 
Log Neutron digunakan untuk mendeliniasi formasi yang porous dan 

mendeterminasi porositasnya (Schlumberger, 1989). Log ini mendeteksi 

keberadaan hidrogen di dalam formasi. Jadi pada formasi bersih dimana 

pori – pori telah terisi oleh air atau minyak, log neutron merefleksikan 

porositas yang terisi oleh fluida (Schlumberger, 1989).Zona gas juga 

dapat diidentifikasi dengan membandingkan hasil pengukuran log neutron 

dengan log porositas lainnya atau analisis core (Schlumberger, 1989). 

Kombinasi log neutron dengan satu atau lebih log porositas lainnya 

dapat menghasilkan nilai porositas dan identifikasi litologi yang lebih 

akurat dibandingkan dengan evaluasi kandungan serpih (Schlumberger, 
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1989) dapat dilihat pada Gambar 3.5 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.5  Log neutron beberapa respon yang khas (Rider, 2002) 

 
6. Log Resistivitas 

 
Log resistivitas adalah rekaman tahanan jenis formasi ketika dilewati oleh 

kuat arus listrik, dinyatakan dalam ohmmeter (Schlumberger, 1989). 

Resistivitas ini mencerminkan batuan dan fluida yang terkandung di 

dalam pori-porinya. Reservoar yang berisi hidrokarbon akan mempunyai 

tahanan jenis lebih tinggi (lebih dari 10 ohmmeter), sedangkan apabila 

terisi oleh air formasi yang mempunyai salinitas ringgi maka harga 

tahanan jenisnya hanya beberapa ohmmeter (Schlumberger, 1989). Suatu 

formasi yang porositasnya sangat kecil (tight) juga akan menghasilkan 

tahanan jenis yang sangat tinggi karena tidak mengandung fluida 
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konduktif yang dapat menjadi konduktor alat listrik (Schlumberger, 

1989). Menurut jenis alatnya, log ini dibagi menjadi dua yaitu laterolog, 

dipakai untuk pemboran yang menggunakan lumpur pemboran yang 

konduktif dan induksi yang digunakan   untuk   pemboran   yang   

menggunakan   lumpur   pemboran yang fresh mud (Harsono, 1997). 

Berdasarkan jangkauan pengukuran alatnya, log ini dibagi menjadi tiga 

yaitu dangkal (1-6 inci), medium (1,5-3 feet) dan dalam (>3 feet). 

 
7. Log Akustik (Log Sonik) 

 
Log sonik mengukur kemampuan formasi untuk meneruskan gelombang 

suara. Secara kuantitatif, log sonik dapat digunakan untuk mengevaluasi   

porositas   dalam   lubang   yang   terisi   fluida,   dalam interpretasi 

seismik dapat digunakan untuk menentukan interval velocities dan 

velocity profile, selain itu juga dapat dikalibrasi dengan penampang 

seismik. Secara kualitatif dapat digunakan untuk mendeterminasi variasi 

tekstur dari lapisan pasir-shale. Log ini juga dapat digunakan untuk 

identifikasi litologi, mungkin juga dalam penentuan batuan induk, 

kompaksi normal, overpressure, dan dalam beberapa kasus dapat 

digunakan untuk identifikasi rekahan (fractures) (Rider, 2002) Gambar 

3.6 

Alat yang digunakan untuk mengukur porositas sonik ini adalah BHC 

(Borehole Compensated Sonic Tool). 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 biasanya disebut 
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“Interval Transit Time” (∆t).∆t berbanding terbalik dengan kecepatan 

gelombang suara dan tergantung pada jenis litologi, porositas dan 

kandungan porinya. Faktor- faktor yang mempengaruhi pengukuran 

antara lain adalah kepadatan, komposisi serpih, hidrokarbon, rekahan 

dan pori/gerohong, serta pengaruh dari lubang bor. 

 

Gambar  3.6 Grafik respon Log Sonik (Rider,  2002) 

 
8.  Log Caliper 

 
Alat caliper berfungsi untuk mengukur ukuran dan bentuk lubang bor 

Gambar 3.7. Alat mekanik sederhana caliper mengukur profil vertikal 

diameter lubang. Log caliper digunakan sebagai kontributor informasi 

untuk keadaan litologi. Selain itu, log ini juga digunakan sebagai 
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indikator zona yang memiliki permeabilitas dan porositas yang bagus 

(batuan reservoar) dengan terbentuknya kerak lumpur yang berasosiasi 

dengan log gamma ray, perhitungan tebal kerak lumpur, pengukuran 

volume lubang bor dan pengukuran volume semen yang dibutuhkan. 

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi respon caliper 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.7 Tipikal respon caliper untuk berbagai litologi. (Rider, 2002) 

 

D. Interpretasi Kualitatif 

Pada evaluasi kualitatif, parameter-parameter yang dievaluasi adalah: 

 
1. Zona Batuan Reservoar 

 
 Batuan reservoar yang berpori/porous dapat dibedakan dengan zona 

batuan kedap/impermeabel dengan melihat bentuk-bentuk kurva log. 



26 
 

Adapun perbedaan kenampakan antara lapisan batuan kedap dengan 

lapisan batuan porous pada log sebagai berikut (Rider, 2002): 

1) Zona batuan kedap (misal batulempung, serpih) dicirikan oleh: 

a. Harga kurva sinar Gamma ray tinggi 

b. Kurva SP tidak menunjukkan adanya defleksi yang menjauhi 

c. Shale base line atau kurva SP relative membentuk garis lurus. 

d. Tidak berbentuk kerak lumpur pemboran, diameter lubang kadang 

membesar (tidak selalu) 

e. Adanya serpih negatif pada microlog.  

f.   Harga porositas neutron lebih tinggi daripada porositas Densitas 

g. Zona  batuan  porous  (misal  batu  pasir,  batu  gamping  terumbu) . 

2. Jenis Litologi 
 

 Jenis litologi zona reservoar dapat ditentukan berdasarkan kenampakan 

defleksi log tanpa melakukan perhitungan. Adapun kenampakan 

beberapa jenis litologi batuan reservoar adalah sebagai berikut : 

1) Batu pasir pada log dicirikan oleh: 

a. Defleksi kurva Gamma Ray rendah, namun apabila terjadi pada 

batupasir radioaktif maka defleksi kurva Gamma Rayakan tinggi. 

Sifat radioaktif pada batupasir biasanya disebabkan karena 

pengaruh mineral feldspar, mika yang memiliki nilai radioaktif 

tinggi. 
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b. Terjadi separasi positif pada kurva tahanan jenis mikro (harga 

tahanan jenis yang dicatat log micronormal 2” daripada yang 

dicatat oleh microinverse 1x1 “). Nilai kurva resistivitas tinggi. 

c. Terjadi defleksi kurva SP yang menjauhi shale base line 

merupakan indikasi awal adanya zona batuan yang 

permeabel/porous. 

d. Diameter lubang bor yang relatif lebih kecil karena cenderung 

untuk membentuk kerak lumpur yang tebal. 

2) Batu gamping pada log dicirikan oleh:  

a) Defleksi kurva Gamma Ray lebih rendah daripada batupasir. 

b) Terjadi separasi positif pada kurva tahanan jenis mikro apabila 

batugamping tersebut porous dan terjadi separasi negatif bila 

tidak porous. Nilai kurva resistivitas tinggi. 

c) Terjadi defleksi kurva SP yang menjauhi shale base line 

merupakan indikasi awal adanya zona batuan yang 

permeabel/porous. 

d) Kurva log neutron berhimpit dengan kurva log Densitas. 

e) Lubang bor kadang-kadang membesar. 

3) Batu serpih / shale pada log dicirikan oleh: 
 

a) Defleksi kurva Gamma Ray tinggi. 

b) Porositasnya neutron lebih besar daripada porositas 

densitas dan tidak menunjukkan adanya crossover antara 
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kurva TNPH- RHOB. 

c) Nilai kurva resistivitas rendah. 

d) Kurva SP tidak menunjukkan adanya defleksi yang 

menjauhi shale base line atau kurva SP relative membentuk 

garis lurus. 

 
3. Jenis Fluida Pengisi Formasi 

 

 Untuk membedakan jenis fluida yang terdapat di dalam formasi, 

air,minyak atau gas, ditentukan dengan melihat log resistivitas dan 

gabungan log Densitas-Neutron. Zona hidrokarbon ditunjukkan oleh 

adanya separasi antara harga tahanan jenis zona terinvasi (Rxo) dengan 

harga resistivitassebenarnya formasi pada zona tidak terinvasi (Rt). 

Separasi tersebut dapat positif atau negatif tergantung pada harga 

Rmf/Rw > 1, harga perbandingan Rxo dengan Rt akan maksimum dan 

hampir sama dengan harga Rmf/Rw di dalam zona air.  

 Nilai Rxo/Rt yang lebih rendah dari harga maksimum menunjukkan 

adanya hidrokarbon dalam formasi.Pada lubang bor keterangan harga Rmf 

lebih kecil daripada Rw (Rmf/Rw kecil), zona hidrokarbon ditunjukkan 

harga Rxo/Rt lebih kecil dari satu. Untuk membedakan gas atau minyak 

yang terdapat di dalam formasi dapat dilihat pada gabungan log neutron- 

densitas. Zona gas ditandai dengan harga porositas neutron yang jauh 

lebih kecil dari harga porositas densitas, sehingga akan ditunjukkan oleh 

separasi kurva log neutron- densitas yang lebih besar. Dalam zona 
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minyak, kurva neutron atau kurva densitas membentuk separasi positif 

yang lebih sempit daripada zona gas (dalam formasi bersih).  

 Pada zona lempungan kurva Neutron dan Desitas berhimpit atau 

membentuk separatif negatif (harga porositas Neuton lebih besar 

daripada harga porositas densitas). Zona ditunjukkan oleh separasi kurva 

Neutron dan densitas yang sempit dan berhimpit. Zona air dibedakan 

dengan zona minyak akan menunjukkan harga tahanan jenis formasi (Rt) 

yang lebih tinggi daripada zona air (Nugroho, 2011). 

E. Interpretasi Kuantitatif 

 Interpretasi data wireline log secara kuantitatif dengan menggunakan 

rumus perhitungan. Proses pengerjaan analisis petrofisika adalah menghasilkan 

data-data yang diperlukan untuk proses analisi geologi lebih lanjut. Data-data 

yang dihasilkan dari analisi petrofisika, untuk memberikan hasil analisis dengan 

tingkat akurasi yang lebih baik, metode interpretasi dan perhitungan dikontrol 

oleh data core seperti routine core dan special core analyss (SCAL), analisis air 

formasi, serta data-data tes yang pernah dilakukan (Dewanto,  2016). yaitu 

seperti penyediaan parameter – parameter dibawah ini: 

1. Volume Shale (vsh) 

  Perhitungan lapisan yang mempunyai sisipan berupa shale maupun 

serpih menggunakan persamaan volume shale dapat diperoleh dari Log 

Gamma Ray, Log SP dan Log Neutron, yaitu:  

1) Perhitungan Vshale menggunakan Log Gamma Ray  

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = GRlog −GRmin
GRmax −GRmin

       (1) 
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Vsh = 0.083 (23.7x IGR – 1)        (2) 

(Asquith, 1982) 

Dimana: 

Vsh       = Volume Shale 

Grlog    = nilai GR pada lapisan tersebut (GAPI) 

Grmax = nilai GR paling maksimum, sama dengan shale base line 

(GAPI) 

Grmin  =   nilai GR saat defleksi paling minimum (GAPI) 

 

 

2) Porositas 

  Porositas suatu medium adalah bagian dari volume batuan yang tidak 

terisi oleh benda padat (Harsono, 1997). Ada beberapa macam porositas 

batuan, yaitu:  

1) Porositas Total  

Porositas total merupakan perbandingan antara ruang kosong total 

yang tidak terisi oleh benda padat yang ada diantara elemen-elemen 

mineral dari batuan dengan volume total batuan. 

∅T = ∅𝐷𝐷+∅𝑁𝑁
2

        (3) 

2) Porositas Efektif  
 

Merupakan perbandingan volume pori-pori yang saling berhubungan 

dengan volume total batuan. 

∅e2 = √∅Ncor2+∅Dcor 2

2
      (4) 

Dimana:  
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∅e   = Porositas efektif (%)  

∅ncor  = Porositas neutron terkoreksi (%)  

∅dcor  = Porositas densitas terkoreksi (%)  

∅𝑇𝑇   = porositas total (%)  

 

  Porositas efektif bisa jauh lebih kecil dibandingkan dengan porositas 

total jika pori-porinya tidak saling berhubungan. Penentuan harga 

porositas pada lapisan reservoar menggunakan gabungan harga 

porositas dari dua kurva yang berbeda, yaitu porositas densitas (∅𝐷𝐷) 

yang merupakan hasil perhitungan dari kurva RHOB dan porositas 

neutron (∅𝑁𝑁) yang dibaca dari kurva NPHI.  Kurva RHOB yang 

mengukur berat jenis matriks batuan reservoar biasanya  

dikalibrasikan pada berat jenis matriks serta diukur pada lumpur 

pemboran yang digunakan dalam  pemboran (ρf), setelah itu kurva ini 

baru bisa menunjukkan harga porositas.  Adapun rumus untuk 

porositas densitas dan neutron, yaitu: 

3) Porositas Densitas  
 

∅D = 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚−𝜌𝜌𝑏𝑏
ρma−ρf

       (5) 
  

Dimana:  
 
ØD   = porositas densitas (%)  

ρ
ma 

= densitas matriks batuan (gr/cc), batupasir 2.65; batugamping 

2.71  

ρ 
b  

= densitas bulk batuan (gr/cc), dari pembacaan kurva log RHOB  

ρ
 f 

= Densitas Fluida (gr/cc) (Fresh water 1.0 ; Salt water 1.1) 
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Kemudian nilai porositas dikoreksi terhadap pengaruh shale sebagai 

berikut: 

 
∅𝐷𝐷𝐷𝐷 = ∅𝐷𝐷 − (𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ 𝑥𝑥 𝐷𝐷𝑉𝑉ℎ)      (6) 

  
Dimana:  
 
𝜙𝜙Dsℎ = porositas densitas shale (%) 

4) Porositas Neutron  
 

Porositas neutron didapatkan dari pembacaan pada log neutron. 

Kemudian nilai porositas neutron dikoreksi terhadap pengaruh Shale 

dengan rumus sebagai berikut: 

∅𝑁𝑁𝐷𝐷 = ∅ − (𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ 𝑥𝑥 ∅𝑛𝑛𝑉𝑉ℎ)      (7) 

Dimana:  
 
∅NSℎ = porositas neutron shale (%)  

 
 

Tabel 3.1. Prosentase nilai porositas 

 

 
5) Porositas Sonic  

 
    Perhitungan porositas menggunakan log sonic memerlukan tf dan tma. 
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Dimana fluida yang diselidiki adalah mud filtrat. Sehingga, Porositas 

dapat dihitung sbb: 

∅s = ∆𝑡𝑡−∆𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚
∆tf−∆tma

       (8) 

Dimana:  
 
Δt  = travel time batuan (nilai Log sonic) (μsec/ft)  

t
 f  

= travel time fluida (Freshwater189 μsec/ft; Saltwater185 μsec/ft)  

t
 ma 

= travel time matriks batuan (μsec/ft)  

 

3) Faktor Formasi (F)  
 
 Kelayakan dan kesesuaian hasil analisa petrofisika sangat ditentukan oleh 

 penentuan factor formasi dan beberapa parameter lainnya. Penentuan 

 parameter 

 

F = 𝑚𝑚
∅m         (9) 

 
Dimana:  
 
a = Koefisien litologi (batugamping a =1, batupasir a = 0.65)  

m = Faktor sementasi (batugamping m = 2, batupasir m = 2.15) 

 
4)  Penentuan Formation Resistivity Water (Rw)  

 
 Determinasi harga Rw dapat ditentukan dengan berbagai metode 

diantaranya dengan menggunakan metode crossplot resistivitas-neutron, 

resistivitas-sonic dan resistivitas-densitas. Harga Rw juga dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus SSP (statik Sp) dan rumus 

Archie, serta dari percobaan di laboratorium. Rumus SSP dipakai jika 

terdapat lapisan mengandung air (water-bearing) cukup tebal dan 
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bersih, serta defleksi kurva SP yang baik. Keakuratan dari penentuan 

harga Rw dengan metode ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai 

berikut:  

1. Komponen elektrokinetik dari Sp diabaikan.  

2. Rmf kadang-kadang jelek (filtrasi lumpur tidak baik). 

 3. Hubungan antara Rwe-Rw dan Rmfe-Rmf, khususnya pada Rw yang 

tinggi. 

 
Berdasarkan hal tersebut serta rekaman penampang mekanik pada 

daerah penelitian tidak mempunyai kurva defleksi SP yang cukup baik, 

maka didalam formasi kandungan air, kejenuhan air adalah 1 didaerah 

murni dan terkontaminasi Sw = Sxo = 1, sehingga rumus Archienya 

yaitu: 

Rwa = 𝐼𝐼𝑡𝑡
F

        (10) 

Dimana:  

Rwa = resistivitas formasi (apparent resistivity) (ohm-m)  

Rt = resistivitas sebenarnya (ohm-m)  

F   = faktor formasi  

Adapun untuk mencari Rw terdapat berbagai metode, yaitu:  
 
1) Menggunakan Rt/Rxo  
 

Rw = Rt
F

x rmf@tf      (11) 
 

Dimana:  

Rw  = Resistivitas air formasi (ohm-m)  

Rxo  = Resistivity water pada zona terinvasi (ohm-m)  
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Rt   = Nilai Resistivitas sebenarnya (ohm-m)  

Rmf@Tf  = Resistivitas lumpur pada formasi (ohm-m) 

 
2) Metode PickettPlot  

 
 Metode pickett plot didasarkan pada Observasi bahwa nilai Rt (true 

resistivity) adalah fungsi dari nilai porositas (Φ), saturasi air (Sw) 

dan factor sementasi (m). Metode ini menggunakan crossplot nilai 

porositas dan nilai resistivitas dalam (ILD atau LLD ) (Gambar 

3.8 ). 

 

Gambar 3.8 Pickett plot (www.petrolog.com) 

5) Saturasi Air (Sw)  
 

  Saturasi atau kejenuhan air formasi adalah rasio dari volume pori yang 

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

menentukan saturasi air adalah untuk menentukan zona yang 

mengandung hidrokarbon, 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. 

http://www.petrolog.com/
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Archie menyusun persamaannya, yang kemudian kita kenal dengan 

Archie formula, yaitu sebagai berikut: 

Swn = a
∅m  x Rw

Rt
       (12) 

Dimana : 

Sw = Saturasi air formasi (%)  

Rw = Resistivitas air formasi (ohm-m)  

Rt  = Resistivitas sebenarnya, dibaca dari kurva lld (ohm-m)  

 
Rumus ini dipakai sebagai dasar interpretasi data Log sampai sekarang. 

Persamaan Archie tersebut biasanya digunakan pada clean sand 

formation.  

6) Permeabilitas (K)  
 

Permeabilitas adalah suatu pengukuran yang menyatakan tingkat 

kemudahan dari fluida untuk mengalir di dalam formasi suatu batuan 

(Harsono, 1997) satuannya adalah darcy. Satu darcy didefinisikan 

sebagai permeabilitas dari fluida sebesar satu sentimeter kubik per detik 

dengan kekentalan sebesar satu centipoises mengalir dalam tabung 

berpenampang sebesar satu sentimeter persegi di bawah gradien 

tekanan satu atmosfer per centimeter persegi (Harsono,  1997).  

Kenyataan menunjukkan bahwa satuan satu Darcy terlalu besar, 

sehingga digunakan satuan yang lebih kecil yaitu milidarcy (mD). 

Berbeda dengan porositas, permeabilitas sangat tergantung pada ukuran 

butiran batuan. Sedimen butiran besar dengan pori- pori besar 

mempunyai permeabilitas tinggi, sedangkan batuan berbutir halus 

dengan pori-pori kecil akan mempunyai permeabilitas rendah. 
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K = (a ∅b

Sw c )        (13) 

Dimana:  
 
K       = Permeabilitas (mD) 

Sw      = Saturasi air  

𝜙𝜙e  = Porositas Efektif (%)  

a, b, c  = konstanta (a = 10000, b = 4.5, c = 2) (Schlumberger chart K) 

 
7) Cut-off  Reservoar 

 

Cut-off atau nilai penggal merupakan batasan yang diperlukan 

dalam penentuan zona netpay reservoar. Netpay adalah ketebalan 

reservoar yang mengandung hidrokarbon. Untuk menentukan netpay 

perlu dicari harga cut-off porositas (Φ), volume shale (Vsh), dan saturasi 

air (Sw). Berdasarkan harga-harga cut-off yang akan dicari inilah maka 

dapat diperoleh angka/ketebalan netpay dari gross reservoar. Untuk 

menentukan berapa harga cut-off masing-masing parameter 

petrofisik (Φ, Vsh, dan Sw) dapat mengunakan beberapa metode yakni 

kualitatif, kuantitatif, petrofisik, dan statistik/Gambar silang 

berdasarkan data log, inti batuan, dan data tes sumuran. Nilai penggal 

porositas dibaca keatas, artinya nilai diatas cut-off yang dianggap 

produktif sedangkan nilai penggal Vsh dan Sw dibaca kebawah 

(Triwibowo, 2010). 

 Cut-off Porositas dapat dilakukan dengan metode crossplot antara 

nilai porositas sebagai sumbu x dan permeabilitas sebagai sumbu y 

(Budiarto dkk., 2015). Dilakukan regresi linear dan nilai porositas 
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terbaca saat permeabilitas 1 mD adalah nilai cut-off porositas. Nilai 

permeabilitas 1 mD adalah nilai permeabilitas minimum agar fluida 

dapat mengalir dalam formasi. Cut-off Vshale dapat dilakukan 

dengan crossplot nilai Vshale dalam sumbu x dan porositas sebagai 

fungsi y. Nilai Vshale terbaca pada saat nilai porositas cut-off 

merupakan nilai penggal untuk Vshale. Nilai penggal dari saturasi 

air   dapat diperoleh dengan menggunakan analisis data core. 

Namun dapat pula dilakukan dengan cross plot antara porositas 

dengan saturasi air. Hal ini dikarenakan jika tidak tersedia data scal 

(special core analysis). Parameter yang dicari dari crossplot ini adalah 

mencari garis persamaan (trendline) antara hubungan porositas dengan 

saturasi air dan dicari nilai R2 nya (Budiarto  dkk., 2015). 

8) Lumping Data 
 

Lumping merupakan ringkasan hasil analisis perhitungan petrofisika 

Vshale dan porositas efektif pada lapisan reservoar yang diteliti yang 

kemudian divalidasikan dengan nilai cut-off Vshale dan porositas 

efektif. Juga diaplikasikan nilai cut-off saturasi air pada data dengan 

proses pemenggalan nilai diatas cut-off saturasi air. Gambar 3.9 

menunjukan garis ambang batas kuning adalah nilai cut-off dari 

porositas efektif dengan nilai 0.12 (fraksi) pada sumbu veRtikal dan 

cut-off Vshale dengan nilai 0.35 (fraksi) pada horizontal. Wilayah 

yang melewati ambang batas cut-off tersebut merupakan wilayah 

yang diduga menyimpan hidrokarbon. Yang dimaksud dari gross sand 

dalam lumping data adalah ketebalan utuh lapisan reservoar 
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termasuk komposisi shale di dalamnya. Net sand adalah lapisan 

reservoar yang sudah bersih atau sudah dikurangi dengan komposisi 

shale di dalamnya dan net pay adalah lapisan reservoar yang 

mempunyai komposisi hidrokarbon di dalamnya. 

 

Gambar 3.9 Teknik dasar lumping menggunakan parameter porositas sebagai 
sumbu x dan Vshale sebagai sumbu y (Budiarto dkk., 2015). 

 

F. Perhitungan Cadangan Hidrokarbon 
 
Dari peta sebaran reservoar dan properti petrofisika saja masih belum dapat 

digunakan dalam perhitungan cadangan minyak bila batas kontak air-minyak (Oil 

Water Contact, OWC) pada setiap reservoar belum diketahui. Oleh karena itu 

perlu diketahui batas OWC pada setiap reservoar dengan melakukan analisis pada 

kurva neutron-densitas dan kurva saturasi air.  

Kemudian dari batas OWC tersebut digunakan untuk membatasi peta top 

struktur kedalaman sehingga menghasilkan sebuah tutupan. Dari tutupan tersebut 

kemudian di-overlay dengan peta sebaran reservoar yang mengandung minyak 

sehingga dihasilkan peta netpay. Peta netpay merupakan representasi dari volume 

reservoar yang dapat ditempati oleh minyak.  
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Menurut Triwibowo, 2010, dengan menggunakan peta netpay dan sebaran 

properti petrofisika dapat dihitung cadangan minyak dan gas  sesuai dengan 

persamaan  dibawah ini:   

𝑂𝑂𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂 = 𝑉𝑉𝑏𝑏 ⋅φ⋅(1−𝑆𝑆𝑆𝑆)
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

7.758       (14) 

 
𝑂𝑂𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂 = 𝐴𝐴𝑥𝑥ℎ𝑥𝑥φ⋅𝑥𝑥(1−𝑆𝑆𝑆𝑆 )

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
43560        (15) 

 
Dimana : 
 
OOIP : Initial Oil in Place (STB, Stock Tank Barrels) 

OGIP : Original Gas in Place 

43560 : Faktor konversi dari acre.ft ke MMSCF 

7.758 : Faktor konversi dari acre.ft ke barrels  

Vb : Volume bulk dari reservoar (acre.ft) 

Φ  : Porositas (%) 

Sw  : Saturasi air (%) 

Boi    : Oil formation volume factor (STB/bbls) (inplace oil) 

Bgi     : Gas foramation volume factor  
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IV. METODE PENELITIAN 
 
 
 
 
A.  Waktu danTempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 04 September 2017 hingga 24 November 

2017, di PT. PERTAMINA EP, Jakarta Selatan, Jakarta 

 
B.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua metode, yakni metode analisa data 

kualitatif berupa penentuan analisis petrofisika di sumur DMA-01 dan DMA-04. 

Analisis berdasarkan data well logging dengan variabel Gamma Ray, resistivitas, 

dan Densitas.  Langkah penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tahap persiapan serta 

tahap pengumpulan dan pengolahan data. Dua tahapan penelitian tersebut secara 

lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan meliputi pengumpulan data regional daerah penelitian 

beserta aspek-aspek geologinya seperti tatanan struktur dan tatanan 

stratigrafi, serta data penelitian yang berkaitan dengan obyek khusus 

penelitian, kedua jenis data tersebut didapat dengan melakukan studi 

pustaka. 
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2. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data meliputi pengumpulan data yang berupa data log 

sumur (data kedalaman, gamma ray, resistivitas, dan densitas) dan Data 

Laboratorium, Data Sumur  (2 SUMUR) BBS -1 dan BBS-4 yang berupa, 

Wireline log, Mud log, Final log, Final Well Report. Data ini didapatkan 

dengan melakukan studi pustaka. 

2. Tahap Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa. Pengolahan 

data dilakukan dengan pembacan kurva log sumur, korelasi stratigrafi log 

sumur dan perhitungan (bantuan perangkat lunak Interavtice Petrhophysic. 

Selanjutnya data-data yang telah diolah dimasukkan kedalam suatu 

program komputer yang hasilnya adalah model geologi cekungan Jawa 

Barat Utara. Akhirnya model geologi tersebut dianalisa untuk selanjutnya 

ditentukan daerah mana yang akan dikembangkan. Tahap pengolahan data 

tersebut secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Analisa Log Sumur 

Interpretasi kualitatif dilakukan dengan cara pembacaan kurva log sumur 

(Gamma Ray, Resistivitas, dan Densitas) serta korelasi stratigrafi log 

sumur, kurva log sumur didapatkan bersamaan melalui kegiatan pemboran 

di lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan Zona menarik dan 

prospek sebagai Zona hidrokarbon (reservoar). Suatu Zona yang baik bagi 

keterdapatan hidrokarbon yaitu Zona yang memiliki nilai Gamma Ray 

yang rendah, Resistivitas yang rendah dan Densitas yang tinggi. 
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b)  Analisa Petrofisika 

Analisa petrofisika dilakukan pada sumur DMA-01 dan sumur DMA-04  

sebagai yang menjadi objek penelitian pada tiap sumur untuk mengetahui 

nilai porositas, permeabilitas dan kejenuhan air. Perhitungan cut off  nilai 

porositas dan kejenuhan air, melalui pendekatan porositas nilai yang baik 

adalah lebih besar dari 3% (>3%) sedangkan untuk kejenuhan air nilai 

yang baik adalah lebih kecil dari 70% (<80%).  Nilai cut off  dapat berubah 

disesuaikan dengan peneliti dan nilai rata-rata dari objek yang digunakan. 

Untuk interpretasi kuantitatif ini menggunakan bantuan perangkat lunak 

(software) Interavtice Petrhophysic.  

 
C. Perhitungan Cadangan Hidrokarbon 

Perhitungan cadangan hidrokarbon terdiri dari data luas area, Saturation 

Water, Porositas efektif, Bgi, Boi, dan ketebalan, Data-data yang telah terkumpul 

kemudian dilakukan prosesing kedalam Software microsoft excel. Data-data yang 

kita masukkan pertama kali adalah data-data struktur lapisan dan data-data 

seismik serta data-data log sumur yang digunakan untuk perhitungan cadangan 

hidrokarbon. 
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D. Jadwal Penelitian 
 

Tabel 4.2 Jadwal Penelitian  

N
o Kegiatan 

Waktu (Minggu Ke-) 

Septem
ber Oktober November Desember Januari Februari Maret 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
    

1 2 

1 
Studi Literatur 
dan Geologi 
Regional 

                                            

    

    

2 
Persiapan 
Data Logging 
dan 
Pertrofisika 

                                                    

3 
Pengolahan 
Data Logging 
dan Petrofiska 

                                                    

4 Analisis Data 
                                                    

5 Interpretasi 
Hasil 

                                                    

6 
Estimasi 
Cadangan 
Hidrokarbon 

                                                    

7 Penulisan 
Laporan 
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8 
Bimbingan 
Usul 
Penelitian 

                                                    

9 
Presentasi 
Usul 
Penelitian 

                                                    

1
0 

Bimbingan 
Hasil 
Penelitian 

                                                    

1
1 

Presentasi 
Hasil 
Penelitian 

                                                    

1
2 

Bimbingan 
Sidang Skripsi 

                                                    

1
3 

Presentasi 
Sidang Skripsi 
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E. Diagram Alir 

Proses berjalannya penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir penelitian di 

Gambar 4.1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
 
 
 
6.1 Kesimpulan 
 

Dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
1. Pada lapisan-09 Sumur DMA-01 didapatkan zona menarik pada 

kedalaman 1892 meter -1897 meter, dan 1912 meter  - 1916 meter, serta 

pada Sumur DMA-04 pada kedalaman 1961-1965 meter, 1968-1972 

meter, dan 1981-1985 meter. 

 
2. Lapisan-09 ini memiliki kondisi litologi yang terdiri dari batuan  gamping , 

shale, dan sedikit pasir. 

 
3. Berdasarakan analisis petrofisika dengan menggunkan software Interactive 

Petorphysic, Reservoar terisi oleh sebagian besar fluida berupa Gas untuk 

sumur DMA-01 dan minyak untuk sumur DMA-04, dengan nilai properti 

petrofisika sumur DMA-01 yaitu untuk Vshale 0.048-0.2753, porositas  

0.0889-0.2522, Saturasi Air (SW) 0.34-0.6842 dan untuk minyak ialah 

nilai properti petrofisika nilai Vshale 0.078-0.3197, porositas  0.0761-

0.2668, dan Saturasi Air (SW) ialah 0.22-0.64. 

 
4. Hasil perhitungan cadangan hidrokarbon dengan metode Probability  

menunjukkan bahwa daerah penelitian  ini  memiliki  estimasi cadangan  

hidrokarbon  yang cukup besar dengan perhitungan minyak di zona MMC 



 

Sumur DMA-04 25.9 MMBO Perhitungan gas di zona MMC Sumur 

DMA-01 senilai 42.17 BCFG. 

 
6.2 Saran 
 
Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
1. Disarankan menambah data seismik, untuk daerah yang belum memiliki data 

seismik. 
 
2. Disarankan menambah jumlah sumur eksplorasi dengan kedalaman rata- rata 

mendekati  basement bagian lapangan yang belum memiliki data sumur. 
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