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ABSTRACT

WATER SATURATION ANALYSIS FROM “T-RX” WELL

ON “AQUILLA” FIELD

By

BIMA FAJAR ERTANTO

The lesser the reserves of hydrocarbon which is inversely proportional with the
greater the demand make activities to maximalize the aqcuisition of oils and
gasses more intensive to be done. Way to maximize oils and gasses production are
with formation evaluation. Formation evaluation is the techniques to knowing the
characteristics stone's formation, water saturation, and stone's density with center
stone's analysis (cutting) otherways with logs data analysis. Logs data analysis,
petrophysics data, and geological regional data from "TRX" well and "Aquilla"
field can be obtained productive zone in TRX-1 well zone 2 and 4, for TRX-2's
productive zone is in zone 2, 4, and 6, also in  TRX-3 well potential zone located
in zone 2 and 4. By petrophysics calculations, potential zone at every well are
reservoar productive with water saturation reached 9-28% with efective porosity
26-41%. Based on data, can be concluded that lithology observation area by well's
data TRX-1, TRX-2, and TRX-3 dominated by layers composited of sandstone
which contents fluid in productive zone are dominated by gasses.

Keyword: hydrocarbon, formation evaluation, water saturation, porosity



ABSTRAK

ANALISIS SATURASI AIR DARI DATA SUMUR T-RX PADA
LAPANGAN AQUILLA

Oleh

BIMA FAJAR ERTANTO

Semakin menipisnya cadangan hidrokarbon yang berbanding terbalik dengan
semakin besarnya jumlah permintaan mengakibatkan kegiatan untuk memaksimalkan
perolehan minyak dan gas bumi semakin intensif dilakukan, salah satu cara untuk
memaksimalkan produksi migas adalah dengan melakukan evaluasi formasi. Evaluasi
Formasi adalah teknik untuk mengetahui karakteristik formasi batuan, saturasi air,
dan densitas batuan dengan menggunakan analisis batu inti (cutting) maupun dengan
menggunakan analisa data log. Dengan menggunakan data log, data petrofisika, dan
data geologi regional dari sumur “TRX” dan lapangan “Aquilla” maka diperoleh zona
produktif pada sumur TRX-1 pada zona 2 dan zona 4, sedangkan untuk TRX-2 zona
produktif berada pada zona 2,4, dan 6, dan pada sumur TRX-3 zona potensial berada
pada zona 2 dan 4. Dari hasil perhitungan petrofisika, zona potensial pada setiap
sumur merupakan reservoar produktif dengan saturasi air mencapai 9-28% dengan
porositas efektif 26-41%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
litologi daerah penelitian berdasarkan data sumur TRX-1, TRX-2, dan TRX-3
didomisasi oleh susunan lapisan batupasir dengan kandungan fluida pada zona
produktif didominasi oleh gas.

Kata Kunci : hidrokarbon, evaluasi formasi, saturasi air, porositas
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. 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, Petrophysics, dan Rock Physics yang digunakan untuk dasar

melakukan evaluasi formasi sebelum dilakukannya pemboran produksi.

Evaluasi Formasi memiliki peranan penting untuk mengetahui

karakteristik formasi batuan yang akan dibor, selain itu pentingnya mengetahui

saturasi air untuk menentukan Sw yang akan digunakan pada sumur daerah

penelitian. Berbagai macam metode digunakan untuk mengetahui karakteristik

formasi baik melalui analisis batu inti, analisis cutting, maupun analisis data log.

Analisis well logging saat ini banyak digunakan karena biayanya yang relatif

lebih murah dan kualitas datanya yang akurat.
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Lapangan ”Aquilla” merupakan bagian dari antiklin Kuala Simpang Barat yang

mempunyai arah baratlaut-tenggara. Reservoir produktif lapangan ini berasal dari

Formasi Keutapang. Lapangan ”Aquilla” terletak kurang lebih 57 km arah

baratlaut dari Pangkalan Berandan dan termasuk dalam wilayah adimistrasi

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Struktur lapangan “Aquilla” terletak di dalam Cekungan Sumatera Utara.

Cekungan Sumatera Utara dibatasi oleh tinggian barisan di bagian barat,

Lengkung Asahan di bagian timur sedang ke utara membuka dan berangsur ke

Cekungan Laut Andaman. Cekungan Sumatera Utara terdiri dari sub cekungan

dan tinggian dengan pola kelurusan utara-selatan, meliputi tinggian Sigli,

Dalaman Jawa, tinggian Lhok Sukon, Dalaman Lhok Shukon, tinggian Alur

Siwah, Dalaman Tamiang, tinggian Hyang Besar, Pakol Horst Graben dan Glaga

Horst Graben. Berdasarkan data yang telah tercatat sebelumnya, saat ini terdapat

56 (lima puluh enam) sumur dengan 11 sumur produksi minyak, 2 produksi gas

dan 43 sumur lainnya ditinggalkan. Nilai cadangan pada layer TKF (Top

Keutapang Formation) tercatat ± 2 juta barrel, sedangkan pada layer BKF

(Bottom Keutapang Formation) memiliki nilai cadangan ± 1 juta barrel. Sampai

pada saat ini masih termasuk zona produktif hidrokarbon terutama pada layer

TKF (Top Keutapang Formation) dan BKF (Bottom Keutapang Formation),

mendorong dilakukannya evaluasi kembali potensi hidrokarbon pada struktur ini
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1.2 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Menganalisis kualitatif untuk menentukan zona potensial.

2. Menganalisis kuantitatif untuk menentukan Vshale, Rw dan PHIE.

3. Menganalisis Sw yang akan dipakai pada zona potensial.

4. Menganalisis litologi beserta kandungan fluida dalam daerah penelitian.

1.3  Batasan Masalah Tugas Akhir

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada evaluasi formasi

berdasarkan sifat-sifat petrofisika batuan berdasarkan data log sumur dengan

menggunakan Softtware Interactive Petrophysic (IP).

1.4 Manfaat penelitian

Analisis metode petrofisik diharapkan dapat memberikan informasi dan

identifikasi formasi potensial hidrokarbon secara akurat dan dapat digunakan

sebagai acuan dalam menentukan daerah pembangunan sumur. Selain itu

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa penambahan pengetahuan

tentang saturasi air yang akan digunakan dari beberapa sumur penelitian untuk

mengetahui kandungan fluida yang berada di lokasi sumur penelitian.



 

 

 

 

 

BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Geologi Regional 

 

Struktur “Aquilla” terletak kurang lebih 57 km  arah baratlaut dari Pangkalan 

Berandan dan termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam. Struktur lapangan “aquilla” merupakan bagian dari antiklin “aquilla” 

yang mempunyai arah baratlaut-tenggara. Reservoir produktif lapangan ini berasal 

dari Formasi Keutapang. Struktur “aquilla” terletak di dalam Cekungan Sumatera 

Utara. Cekungan Sumatera Utara dibatasi oleh Tinggian Barisan (Pegunungan 

Barisan) di bagian barat, Lengkung Asahan di bagian timur sedang ke utara 

membuka dan berangsur ke Cekungan Laut Andaman.  

Cekungan Sumatera Utara terdiri dari sub cekungan dan tinggian dengan pola 

kelurusan utara-selatan dan atau baratlaut-tenggara, meliputi Tinggian Sigli, 

Dalaman Jawa, Tinggian Arun-Lhok Sukon, Dalaman Lhok Shukon, Tinggian Alur 

Siwah, Dalaman Tamiang, Tinggian Hyang Besar, Pakol Horst Graben dan Glaga 

Horst Graben. Posisi tektonik struktur “aquilla” adalah di Dalaman Tamiang. Di 

sebelah utara berbatasan dengan Langsa Low. Bagian barat dibatasi oleh cekungan 

Alur Pika Low, dan bagian timur oleh tinggian yang besar. Posisi tektonik “aquilla” 

sendiri merupakan produk dari proses tektonik yang berlangsung sejak Paleogen.  

Formasi Keutapang yang menjadi target umumnya dicirikan oleh batupasir regresif. 
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Proses regresi berjalan terus. Sejak akhir pengendapan Formasi Baong sehingga 

lingkungan laut menjadi lebih dangkal dan bahkan menjadi lingkungan deltaik – 

transisi dengan perubahan fasies yang tinggi. Lingkungan delta semakin dominan 

pada umur pengendapan Formasi Keutapang. Sumber material pengendapan di 

kawasan Dalaman Tamiang berasal dari Bukit Barisan (Fitriani, 2006). 

. Umur Formasi Keutapang adalah  miosen akhir hingga paleosen. Interval 

produktif di Struktur “aquilla” pada umumnya terdapat pada Formasi Keutapang. 

Batupasir pada formasi ini umumnya berukuran butir halus hingga sedang dengan 

porositas sekitar 15 sampai  27 %. Interval batupasir yang merupakan pengendapan 

delta,  umumnya memproduksi minyak dan beberapa mengandung gas atau asosiasi 

minyak dengan gas. Formasi ini diendapkan pada miosen akhir hingga paleosen. 

Sebagian besar dari batupasir dari Keutapang merupakan batupasir yang berukuran 

butir halus sampai sedang dan tingkat kompaksi dari butiran lepas hingga tekompaksi 

dengan baik. Mineral seperti mika, plagioklas dan glaukonit dapat ditemukan pada 

formasi ini, namun secara keseluruhan tubuh batuannya terdiri dari kuarsa dan 

partikel lempung. Total ketebalan gross dari formasi Keutapang bawah berkisar 

antara 700 sampai dengan 1000 m (Fitriani, 2006). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Fisiografi Cekungan Sumatera Utara (Pertamina, 1992).
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Batas–batas Cekungan Sumatera 

Utara; 

 

Barat daya; 

Pegunungan Bukit Barisan 

 

Barat laut; 

Tinggian Malaka 

 

Selatan; 

Busur Asahan 

 

Utara; 

Membuka ke arah Laut Andaman 

Daerah 
Penelitian 



 

 

2.2. Kerangka Tektonik 

 

Secara umum struktur “aquilla” terletak di dalam Cekungan Sumatera Utara. 

Cekungan Sumatera Utara terdiri dari subcekungan dan tinggian dengan pola 

kelurusan utara–selatan dan atau baratlaut-tenggara, meliputi Tinggian Sigli, 

Dalaman Jawa, Tinggian Arun-Lhok Sukon, Dalaman Lhok Shukon, Tinggian Alur 

Siwah, Dalaman Tamiang, Tinggian Hyang Besar, Pakol Horst Graben dan Glaga 

Horst Graben. Secara geografis Struktur “aquilla” terletak kurang lebih 57 km barat 

laut dari Pangkalan Berandan dan termasuk kedalam wilayah adimistrasi Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam. Secara tektonik posisi tektonik Struktur “aquilla” 

berada pada Dalaman Tamiang, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Langsa 

Low. Bagian barat dibatasi oleh cekungan Alur Pika Low, dan bagian timur oleh 

Tinggian Yang Besar. Posisi tektonik “aquilla” sendiri merupakan produk dari proses 

tektonik yang berlangsung sejak Paleogen. 

Pulau Sumatera sebagai bagian dari Lempeng Sunda (Sunda Microplate) 

dipercaya telah mengalami perputaran searah jarum jam akibat pengaruh seretan 

Lempeng India terhadap Lempeng Eurasia ke arah utara. Pendapat lainnya bahwa 

Pulau Sumatera pada awalnya berorientasi utara  menuju selatan namun proses 

penunjaman (subduction) menyebabkan  Pulau Sumatera terputar berlawanan arah 

jarum jam. Perputaran berlawanan arah jarum jam ini dimulai sejak Kala Eosen 

sebagai hasil dari proses peregangan dan pemekaran Cekungan Thai dan Cekungan 

Malay. Sedangkan cekungan Sumatera Utara terbentuk sebagai horst dan graben 

hasil dari proses pensesaran ulir (wrenching) menganan sepanjang batas barat 

lempeng Benua Eurasia selama akhir Eosen sampai awal Oligosen (Pertamina dan 

BEICIP 1985). 
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Gambar 2.2 Stratigrafi Cekungan Sumatera Utara (Pertamina,1992) 

    Zona Penelitian 
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2.3. Stratigrafi Regional 

Secara umum, stratigrafi pada cekungan Sumatera Utara dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu endapan sedimen saat pemekaran cekungan dan endapan yang 

tersedimentasi pasca pemekaran cekungan. Pada awal pengisian cekungan, 

diendapkan sedimen klastik awal pembentukan cekungan tarikan, berupa klastik 

kasar batupasir dan konglomerat. Kelompok sedimen ini dikenal sebagai formasi 

Prapat  atau disebut juga formasi Bruksah. Formasi Prapat yang diendapkan sebagai 

endapan kipas aluvial secara berangsur berubah menjadi endapan aluvial di sebelah 

timurnya, menindih secara tidak selaras formasi Tampur yang berumur Eosen. 

 

 

2.4. Kondisi Geologi Daerah Penelitian 

 

Cekungan sumatera Utara secara tektonik terdiri dari berbagai elemen yang 

berupa tinggian, cekungan maupun peralihannya, dimana cekungan ini terjadi setelah 

berlangsungnya gerakan tektonik pada zaman Mesozoikum atau sebelum mulai 

berlangsungnya pengendapan sedimen tersier dalam cekungan sumatera utara. 

Tektonik yang terjadi pada akhir Tersier menghasilkan bentuk cekungan bulat 

memanjang dan berarah barat laut – tenggara. Proses sedimentasi yang terjadi selama 

Tersier secara umum dimulai dengan trangressi, kemudian disusul dengan regresi 

dan diikuti gerakan tektonik pada akhir Tersier. Pola struktur cekungan sumatera 

utara terlihat adanya perlipatan-perlipatan dan pergeseran-pergeseran yang berarah 

lebih kurang lebih barat laut – tenggara Sedimentasi dimulai dengan sub cekungan 

yang terisolasi berarah utara pada bagian bertopografi rendah dan palung yang 

tersesarkan. Pengendapan Tersier Bawah ditandai dengan adanya ketidak selarasan 

antara sedimen dengan batuan dasar yang berumur Pra-tersier, merupakan hasil 



10 

 

 

 

trangressi, membentuk endapan berbutir kasar – halus, batu lempung hitam, napal, 

batulempung gampingan dan serpih. 

              Transgressi mencapai puncaknya pada Miosen Bawah, kemudian berhenti 

dan lingkungan berubah menjadi tenang ditandai dengan adanya endapan napal yang 

kaya akan fosil foraminifora planktonik dari formasi Peutu. Di bagian timur 

cekungan ini diendapkan formasi Belumai yang berkembang menjadi 2 facies yaitu 

klastik dan karbonat. Kondisi tenang terus berlangsung sampai Miosen tengah 

dengan pengendapan serpih dari formasi Baong. Setelah pengendapan laut mencapai 

maksimum, kemudian terjadi proses regresi yang mengendapkan sedimen klastik 

(formasi Keutapang, Seurula dan Julu Rayeuk) secara selaras diendapkan diatas 

Formasi Baong, kemudian secara tidak selaras diatasnya diendapkan Tufa Toba 

Alluvial. 

 

2.5. Formasi Daerah Penelitian 

Proses tektonik cekungan telah membuat stratigrafi regional cekungan 

Sumatera Utara dengan urutan dari tua ke muda adalah sebagai berikut: 

 

2.5.1. Formasi Parapat 

Formasi Parapat dengan komposisi batupasir berbutir kasar dan konglomerat 

di bagian bawah, serta sisipan serpih yang diendapkan secara tidak selaras. Secara 

regional, bagian bawah Formasi Parapat diendapkan dalam lingkungan laut dangkal 

dengan dijumpai fosil Nummulites di Aceh. Formasi ini diperkirakan berumur 

Oligosen. 
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.       2.5.2. Formasi Bampo 

Formasi Bampo dengan komposisi utama adalah serpih hitam dan tidak 

berlapis, dan umumnya berasosiasi dengan pirit dan gamping. Lapisan tipis 

batugamping, ataupun batulempung berkarbonatan dan mikaan sering pula dijumpai. 

Formasi ini miskin akan fosil, sesuai dengan lingkungan pengendapannya yang 

tertutup atau dalam kondisi reduksi (euxinic). Berdasarkan beberapa kumpulan fosil 

bentonik dan planktonik yang ditemukan, diperkirakan formasi ini berumur Oligosen 

atas sampai Miosen bawah. Ketebalan formasi amat berbeda dan berkisar antara 100-

2400 meter. 

 

.       .       2.5.3. Formasi Belumai 

Pada sisi timur cekungan berkembang Formasi Belumai yang identik dengan 

formasi Peutu yang hanya berkembang dicekungan bagian barat dan tengah. Terdiri 

dari batupasir glaukonit berselang – seling dengan serpih dan batugamping. Didaerah 

Formasi Arun bagian atas berkembang lapisan batupasir kalkarenit dan kalsilutit 

dengan selingan serpih. Formasi Belumai terdapat secara selaras diatas Formasi 

Bampo dan juga selaras dengan Formasi Baong, ketebalan diperkirakan antara 200 – 

700 meter. Lingkungan pengendapan Formasi ini adalah laut dangkal sampai neritik 

yang berumur Miosen awal 

 

2.5.4. Formasi Juleu Rayeu 

Formasi ini dicirikan oleh batupasir dengan selingan batulempung atau 

serpih. Lingkungan pengendapan adalah laut dangkal sampai pasang surut. Di 

beberapa tempat ditemukan konglomerat dan batubara tipis. Umur Formasi Juleu 

Rayeu adalah Paleosen Atas. 



12 

 

 

 

2.5.5. Formasi Seureula 

 

Formasi ini dicirikan oleh selang-seling batupasir, batulempung dan serpih, 

menunjukkan umur Paleosen Bawah . Banyak foraminifera planktonik dan bentonik 

mengindikasikan lingkungan pengendapan Neritik Tengah. Di bagian atas 

khususnya, lingkungan menjadi dangkal yakni Neritik Tengah hingga Transisi. 

 

2.5.6. Formasi Keutapang 

 

Formasi Keutapang umumnya dicirikan oleh batupasir regresif. Proses regresi 

berjalan terus Sejak akhir pengendapan Formasi Baong sehingga lingkungan laut 

menjadi lebih dangkal dan bahkan menjadi lingkungan deltaik dengan perubahan 

fasies yang tinggi. Lingkungan delta semakin dominan pada umur pengendapan 

Formasi Keutapang. Sumber material pengendapan di kawasan Dalaman Tamiang 

berasal dari Bukit Barisan. Umur Formasi Keutapang adalah Miosen akhir hingga 

Paleosen awal. 

 

2.5.7. Formasi Baong 

 

Formasi Baong dicirikan oleh berkembangnya serpih lingkungan laut dengan 

perselingan batupasir. Formasi ini dibagi menjadi tiga. (a). Anggota Formasi Baong 

bagian bawah, (b). Anggota bagian tengah dicirikan oleh dominasi batupasir (Middle 

Baong Sand), dan (c). Anggota Formasi Baong bagian atas dicirikan oleh Serpih. 

Lingkungan Pengendapan formasi ini dibangun oleh lebih dari sekali siklus genang 

laut yang kemudian air laut menjadi susut pada saat pengandapan bagian atas formasi 

sebagai akibat pengangkatan Pegunungan Barisan 
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2.6. Sistem Petroleum 

2.6.1. Potensial Reservoir 

Interval produktif di Struktur “aquilla” pada umumnya terdapat pada Formasi 

Keutapang. Batupasir pada formasi ini umumnya berukuran butir halus hingga 

sedang dengan porositas sekitar 15 sampai dengan 33 %. Interval batupasir yang 

merupakan fasies delta ini umumnya memproduksi minyak dan beberapa 

mengandung gas atau asosiasi minyak dengan gas. Formasi ini diendapkan pada 

Miosen Akhir hingga Paleosen. Sebagian besar dari batupasir dari Keutapang 

merupakan batupasir yang telah dewasa, dengan ukuran butir halus sampai sedang 

dan tingkat kompaksi dari butiran lepas hingga tekompaksi dengan baik. Mineral 

seperti mika, plagioklas dan glaukonit dapat ditemukan pada formasi ini, namun 

secara keseluruhan tubuh batuannya terdiri dari kuarsa dan partikel lempung.  

Total  ketebalan gross dari Formasi Keutapang Bawah berkisar antara 700 

sampai dengan 1000 m namun ketebalan individu reservoir dapat hanya mencapai 3 

sampai 10 m, berupa lapisan batupasir yang bertumpukan. Interval batupasir yang 

merupakan fasies delta ini umumnya memproduksi minyak dan beberapa 

mengandung gas atau asosiasi minyak dengan gas. Reservoir potensial lainnya 

adalah batupasir anggota Formasi Baong Tengah dan karbonat Formasi Belumai. 

 

 

2.6.2. Batuan Induk 

Batu lempung dari Formasi Bampo yang mengisi deposenter lokal pada saat 

rifting berlangsung, sebagai endapan lakustrin, berpotensi sebagai batuan induk yang 

utama. Batuan induk dari Formasi ini diperkirakan matang 11 juta tahun yang lalu 

(Miosen Tengah). Batuan serpih lain yang juga berpotensi sebagai batuan induk 

adalah serpih Formasi Belumai dan serpih Formasi Baong, yang diperkirakan matang 
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10,5 sampai 5,5 juta tahun yang lalu (Miosen Akhir). Tipe Kerogen dari Formasi 

Bampo adalah Humic (vitrinit) sedangkan untuk Formasi Belumai dan Baong Bawah 

adalah Sapropelic dan Humic. 

 

 

2.6.3. Perangkap Hidrokarbon 

Reservoir pada struktur “aquilla” adalah batupasir pada Formasi Keutapang. 

Tipe perangkap pada struktur ini adalah berupa perangkap struktur dan perangkap 

stratigrafi, sedangkan yang bertindak sebagai penyekat adalah sisipan serpih dari 

lingkungan delta sebagai Intraformational shale dari Formasi Keutapang itu sendiri. 

Proses pemerangkapan ini terjadi pada kala Paleosen awal hingga Paleosen Akhir 

pada saat tektonik kompresi yang menghasilkan pelipatan dan sesar-sesar naik. 

 

 

2.6.4. Migrasi 

Proses migrasi dari batuan induk menuju reservoir sangat berkaitan dengan 

tahap kematangan dari batuan induknya sendiri, oleh karena itu secara umum proses 

migrasi ini dikelompokan menjadi 3 tahap; 

a. Migrasi dari batuan induk pada formasi Bampo, Belumai dan Baong 

bawah menuju reservoir pada formasi Belumai, Baong dan Keutapang 

pada Miosen dengan pola migrasi lateral dengan media migrasi berupa 

sesar-sesar normal, dan 

b. Migrasi dari batuan induk pada formasi Belumai dan Baong Bawah 

menuju reservoir pada formasi Belumai, Baong (Bawah dan Tengah) dan 

Keutapang dengan pola migrasi vertikal. 
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Untuk Struktur “aquilla” yang mempunyai reservoir produktif dari batupasir pada 

formasi Keutapang, maka migrasi yang mungkin terjadi adalah pada Paleosen awal 

hingga Paleosen akhir. 

 

 

2.7. Struktur Geologi Daerah Penelitian 

 

Konfigurasi cekungan busur belakang (back arc basins) Sumatera dari utara 

hingga ke selatan dikontrol oleh proses wrenching sehingga baik tegasan ekstensi 

maupun kompresi pada daerah back arc basin ini akan terhubung dengan sistem 

sesar Sumatera. Sistem sesar ulir (wrench fault) yang berkembang akan membentuk 

arsitektur bawah permukaan yang sangat khas, diantaranya adalah flower structure 

dan karena sifatnya yang batuan dasar yang terulir (basement  involved), sehingga 

pengaruh wrenching ini akan bisa dijumpai dari bagian terdalam hingga ke lapisan 

sedimen (detached) teratas.  

Formasi Keutapang merupakan sekuen sedimen yang berada pada posisi dangkal 

dari konfigurasi bawah permukaan daerah studi. Namun demikian, pengaruh wrench 

fault dari sistem tegasan Andaman ini akan tetap terlihat sebagai flower structure 

splays. Evolusi struktur yang terjadi pada daerah penelitian sangat dipengaruhi oleh 

proses subduksi Lempeng  Hindia terhadap mikro Lempeng Sunda. Secara regional, 

terjadi tiga tahapan evolusi struktur pada daerah studi. Tahap pertama adalah pada 

pertengahan Miosen hingga akhir Miosen, terjadi pengendapan formasi Keutapang 

disertai dengan pembentukan flower structure yang menyobek lapisan serpih formasi 

Baong akibat aktivitas subduksi. Tahap kedua adalah pada Paleosen, dimana terjadi 

proses thrusting  terhadap formasi Belumai, Baong dan Keutapang akibat dari sistem 

Tegasan Sumatera.  
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3.1 Wireline Logging  

 

 

Log merupakan suatu grafik kedalaman/waktu dari suatu set data yang 

menunjukkan parameter diukur secara berkesinambungan di dalam sebuah sumur 

pemboran (Harsono, A. 1997). Prinsip dasar wireline log adalah mengukur parameter 

sifat-sifat fisik dari suatu formasi pada setiap kedalaman secara kontinyu dari sumur 

pemboran. Adapun sifat-sifat fisik yang diukur adalah potensial listrik 

batuan/kelistrikan, tahanan jenis batuan, radioaktivitas, kecepatan rambat gelombang 

elastis, kerapatan formasi (densitas), dan kemiringan lapisan batuan, serta 

kekompakan formasi yang kesemuanya tercermin dari lubang bor. Well Logging 

dapat dilakukan dengan dua cara dan bertahap yaitu:  

 

3.1.1 Openhole Logging  

Openhole logging ini merupakan kegiatan logging yang dilakukan pada 

sumur/lubang bor yang belum dilakukan pemasangan casing. Pada umumnya pada 

tahap ini semua jenis log dapat dilakukan.  
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3.1.2 Casedhole Logging  

Casedhole logging merupakan kegiatan logging yang dilakukan pada sumur/ 

lubang bor yang sudah dilakukan pemasangan casing. Pada tahapan ini hanya log 

tertentu yang dapat dilakukan antara lain adalah log Gamma ray, Caliper, NMR, dan 

CBL. Secara kualitatif dengan data sifat-sifat fisik tersebut kita dapat menentukan 

jenis litologi dan jenis fluida pada formasi yang tertembus sumur. Sedangkan secara 

kuantitatif dapat memberikan data-data untuk menentukan ketebalan, porositas, 

permeabilitas, kejenuhan fluida, dan densitas hidrokarbon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skematik diagram dari pengaturan wireline logging (Harsono, 1997). 
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3.2 Log Listrik  

Log listrik merupakan alat rekaman paling tua yang dipakai dalam industri 

perminyakan. Kurva-kurva SP dan resistivitas adalah merupakan rekaman standar 

yang harus ada dalam setiap penampang stratigrafi sumur bor. Kegunaan log listrik 

adalah untuk interpretasi litologi dan dapat juga digunakan untuk mendeteksi zona 

yang mengandung minyak atau tidak.Log ini juga dapat digunakan sebagai dasar 

dalam korelasi bawah permukaan.  

  

3.2.1 Log Spontaneous Potensial (SP)  

Log SP adalah rekaman perbedaan potensial listrik antara elektroda di 

permukaan dengan elektroda yang terdapat di lubang bor yang bergerak naik – turun. 

Supaya SP dapat berfungsi maka lubang harus diisi oleh lumpur konduktif. Log SP 

digunakan untuk:  

 Identifikasi lapisan permeable 

 Mencari batas-batas lapisan permeabel dan korelasi antar sumur 

berdasarkan lapisan itu. 

 Menentukan nilai resistivitas air formasi (Rw) 

 Memberikan indikasi kualitatif lapisan serpih.  

Pada lapisan serpih, kurva SP umumnya berupa garis lurus yang disebut garis dasar 

serpih, sedangkan pada formasi permeabel kurva SP menyimpang dari garis dasar 

serpih dan mencapai garis konstan pada lapisan permeabel yang cukup tebal yaitu 
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garis pasir. Penyimpangan SP dapat ke kiri atau ke kanan tergantung pada kadar 

garam air formasi dan filtrasi lumpur (Rider, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Karakteristik Log Sp (Asquith, 1976) 

 

Log SP hanya dapat menunjukkan lapisan permeable, namun tidak dapat mengukur 

harga absolute dari permeabilitas maupun porositas dari suatu formasi. Log SP sangat 

dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti resistivitas formasi, air lumpur 

pemboran, ketebalan formasi dan parameter lainnya. Sehingga jika salinitas 
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komposisi dalam lapisan lebih besar dari salinitas lumpur maka kurva SP akan 

berkembang negative, dan jika salinitas komposisi dalam lapisan lebih kecil dari 

salinitas lumpur maka kurva SP akan berkembang positif. Dan apabila salinitas 

komposisi dalam lapisan sama dengan salinitas lumpur maka defleksi kurva SP akan 

menunjukkan garis lurus sebagaimana pada shale (Asquith, 1976).  

 

3.2.2 Log Resistivitas  

Resistivitas atau tahanan jenis suatu batuan adalah suatu kemampuan batuan 

untuk menghambat jalannya arus listrik yang mengalir melalui batuan tersebut 

(Darling, 2005). Nilai resistivitas rendah apabila batuan mudah untuk mengalirkan 

arus listrik, sedangkan nilai resistivitas tinggi apabila batuan sulit untuk mengalirkan 

arus listrik.  

Log Resistivity digunakan untuk mendeterminasi zona hidrokarbon dan zona 

air, mengindikasikan zona permeabel dengan mendeteminasi porositas resistivitas, 

karena batuan dan matrik tidak konduktif, maka kemampuan batuan untuk 

menghantarkan arus listrik tergantung pada fluida dan pori. Alat-alat yang digunakan 

untuk mencari nilai resistivitas (Rt) terdiri dari dua kelompok yaitu Laterolog dan 

Induksi. Yang umum dikenal sebagai log Rt adalah LLd (Deep Laterelog Resistivity), 

LLS (Shallow Laterelog Resisitivity), ILD (Deep Induction Resisitivity), ILM 

(Medium Induction Resistivity), dan SFL.  
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3.2.3 Laterolog  

Prinsip kerja dari laterelog ini adalah mengirimkan arus bolak- balik langsung 

ke formasi dengan frekuensi yang berbeda. Alat laterolog (DLT) 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 di hitung dengan hukum 

ohm.Alat ini biasanya digunakan untuk resistivitas menengah-tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Prinsip Kerja Alat Laterolog (Harsono, 1997) 
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3.2.4 Induksi  

Prinsip kerja dari induksi yaitu dengan menginduksikan arus listrik ke 

formasi. Pada alat 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”. Penggunaan Lumpur pemboran berfungsi untuk 

memperkecil pengaruh formasi pada zona batulempung/shale yang besar. 

Penggunaan Log Induksi menguntungkan apabila:  

1. Cairan lubang bor adalah insulator misal udara, gas, air 

tawar,atauoil base mud. 

2. Resistivity formasi tidak terlalu besar Rt < 100 Ω  

3. Diameter lubang tidak terlalu besar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Prinsip Kerja Alat Induksi (Harsono, 1997) 
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Alat- alat mikro-resistivitas yang mampu memberikan resolusi lapisan yang sangat 

baik, yang terbaik dari semua alat logging. Inilah kemampuan yang digunakan dalam 

dipmeter dan alat pencitraan listrik. Pada skala yang berbeda, alat induksi hanya 

memberikan gambaran dari lapisan- lapisan itu sendiri, dan batas-batas lapisan sedikit 

diinterpretasikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Kontras karakteristik resolusi lapisan dari alat resistivitas dan aplikasi 

geologinya (Asquith, 2004) 

 

Untuk tujuan geologi, log resistivitas yang digunakan harus diketahui 

kemampuan resolusinya.Log microtool memberikan resolusi sangat baik untuk dapat 

digunakan dalam interpretasi lapisan geologi. Log microtool ini paling baik 

digunakan untuk menginterpretasikan karakteristik lapisan (Gambar 3.6). Para-

laterologs mampu menggambarkan lapisan pada skala yang tepat untuk indikasi batas 

lapisan, tetapi penggunaannya harus digunakan dan dikorelasikan dengan log lainnya. 



25 
 

Log induksi memberikan resolusi batas lapisan sangat buruk, tetapi pada saat yang 

sama semua efek lapisan dirata- rata sedemikian rupa untuk membuat tren litologi 

menonjol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Format khas log resistivitas. (1) kombinasi Dual Laterolog; (2) 

induction, kombinasi spherically focused log (Schlumberger, 1989) 

 

 

Ketika suatu formasi di bor, air lumpur pemboran akan masuk ke dalam formasi 

sehingga membentuk 3 zona yang terinvasi (Gambar 3.7) dan mempengaruhi 

pembacaan log resistivitas, yaitu :  
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1. Flushed Zone  

Merupakan zona infiltrasi yang terletak paling dekat 

dengan lubang bor serta terisi oleh air filtrat lumpur yang 

mendesak Komposisi semula (gas, minyak ataupun air 

tawar). Meskipun demikian mungkin saja tidak seluruh 

Komposisi semula terdesak ke dalam zona yang lebih 

dalam.  

2. Transition Zone  

Merupakan zona infiltrasi yang lebih dalam keterangan 

zona ini ditempati oleh campuran dari air filtrat lumpur 

dengan Komposisi semula.  

3. Uninvaded Zone  

Merupakan zona yang tidak mengalami infiltrasi dan 

terletak paling jauh dari lubang bor, serta seluruh pori-pori 

batuan terisi oleh Komposisi semula.  
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Gambar 3.7 Profil sumur bor terinvasi lumpur (www.petrolog.net) 

 

 

 

3.3 Log Gamma Ray (GR)  
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Log Gamma Ray merupakan suatu kurva dimana kurva tersebut menunjukkan 

besaran intensitas radioaktif yang ada dalam formasi. Log ini bekerja dengan 

merekam radiasi sinar gamma alamiah batuan, sehingga berguna untuk mendeteksi 

/mengevaluasi endapan-endapan mineral radioaktif seperti Potasium (K), Thorium 

(Th), atau bijih Uranium (U). Pada batuan sedimen unsur-unsur radioaktif banyak 

terkonsentrasi dalam serpih dan lempung, sehingga besar kecilnya intensitas 

radioaktif akan menunjukkan ada tidaknya mineral-mineral lempung. Batuan yang 

mempunyai kandungan lempung tinggi akan mempunyai konsentrasi radioaktif yang 

tinggi, sehingga nilai gamma ray-nya juga tinggi, dengan defleksi kurva kekanan. 

Unsur radioaktif yang utama adalah potassium yang umumnya ditemukan pada illite.  

Pada lapisan permeabel yang bersih, kurva log GR akan menunjukkan 

intensitas radioaktif yang sangat rendah, kecuali bila lapisan tersebut mengandung 

mineral-mineral tertentu yang bersifat radioaktif, atau lapisan yang mengandung air 

asin yang mengandung garam-garam potassium yang terlarutkan. Unsur-unsur 

radioaktif banyak terkandung dalam lapisan serpih, sehingga log GR sangat berguna 

untuk menentukan besar kecilnya kandungan serpih atau lempung. Dengan menarik 

garis Gamma Ray yang mempunyai harga minimum dan garis Gamma Ray 

maksimum pada suatu penampang log, maka kurva tersebut merupakan indikasi 

adanya lapisan serpih.  

Gamma Ray log dinyatakan dalam API Units (GAPI). Kurva GR biasanya 

ditampilkan dalam kolom pertama, bersama kurva SP dan Kaliper dengan skala dari 

kiri kekanan 0–100 atau 0–150 GAPI. Log GR merupakan log yang sangat bagus 
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untuk menentukan permeabilitas suatu batuan karena mampu memisahkan dengan 

baik antara lapisan serpih dari lapisan permeabel. Kegunaan log GR ini antara lain 

adalah untuk menentukan kandungan serpih (Vsh), kandungan lempung, menentukan 

lapisan permeabel, evaluasi mineral bijih yang radioaktif, evaluasi lapisan mineral 

tidak radioaktif, dan korelasi antar sumur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Respon Log Gamma Ray terhadap batuan (Asquith, 2004) 

 

 

3.4. Log Densitas  
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Log densitas merupakan kurva yang menunjukkan besarnya densitas (bulk 

density) dari batuan yang ditembus lubang bor dengan satuan gram/cm3. Prinsip dasar 

dari log ini adalah menembakkan sinar gamma kedalam formasi, dimana sinar 

gamma ini dapat dianggap sebagai partikel yang bergerak dengan kecepatan yang 

sangat tinggi. Banyaknya energi sinar gamma yang hilang menunjukkan densitas 

elektron di dalam formasi, dimana densitas elektron merupakan indikasi dari densitas 

formasi. 

 Bulk density (b) merupakan indikator yang penting untuk menghitung 

porositas bila dikombinasikan dengan kurva log neutron, karena kurva log densitas 

ini akan menunjukkan besarnya kerapatan medium beserta isinya. Selain itu apabila 

log densitas dikombinasikan dengan Log netron, maka akan dapat dipakai untuk 

memperkirakan kandungan hidrokarbon atau fluida yang terdapat di dalam formasi, 

menentukan besarnya densitas hidrokarbon (h) dan membantu dalam evaluasi 

lapisan shaly. Pada lapisan yang mengandung hidrokarbon, kurva densitas akan 

cenderung mempunyai defleksi ke kiri (densitas total (RHOB) makin kecil), 

sedangkan defleksi log netron ke kanan. Pada batuan yang sangat kompak, dimana 

per satuan volume (cc) seluruhnya atau hampir seluruhnya terdiri dari matrik batuan 

porositasnya adalah mendekati atau nol. Dengan demikian batuan yang mempunyai 

densitas paling besar, dimana porositas () adalah nol, dan ini disebut sebagai 

densitas matrik (ma). Pada batuan homogen dengan porositas tertentu, jika 

mengandung air asin akan mempunyai densitas lebih rendah dibanding dengan batuan 
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yang seluruhnya terdiri dari matrik. Untuk yang mengandung minyak, densitas batuan 

lebih rendah daripada yang mengandung air asin, sebab densitas air asin lebih besar 

daripada minyak.  

Pada batuan homogen yang mengandung fluida gas, densitas batuan lebih 

rendah lagi daripada yang berisi minyak. Sedangkan yang mengandung batubara, 

mempunyai densitas paling rendah diatara jenis batuan yang mengandung fluida. 

Gambaran variasi harga densitas dari beberapa lapangan minyak dan gas bumi dapat 

dilihat pada Tabel 1. Harga-harga pada tabel 1 besifat tidak mutlak tergantung dari 

karakteristik batuan setempat, dan untuk meyakinkan adanya zona-zona air asin, 

minyak, dan gas masih perlu ditunjang dengan data-data lain seperti kurva SP, 

resistivitas, dan kurva neutron. Terkecuali lapisan batubara yang mempunyai harga 

densitas yang khas yaitu sangat rendah. 

 

Tabel 3.1. Variasi harga densitas batuan dengan kandungan fluida tertentu 

dari beberapa lapangan minyak bumi (Harsono, 1997) 
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Gambar 3.8 Respon log densitas terhadap batuan (Rider, 2002) 
 

 

Prinsip dasar dari log neutron adalah mendeteksi kandungan atom hidrogen 

yang terdapat dalam formasi batuan dengan menembakan atom neutron ke formasi 

dengan energi yang tinggi. Neutron adalah suatu partikel listrik netral yang 

mempunyai massa hampir sama dengan atom hidrogen. Partikel-partikel neutron 

memancar menembus formasi dan bertumbukan dengan material formasi, akibat dari 

tumbukan tersebut neutron akan kehilangan energi. Energi yang hilang saat benturan 

dengan atom di dalam formasi batuan disebut sebagai porositas formasi (фN). 

Hilangnya energi paling besar bila neutron bertumbukan dengan sesuatu yang 

mempunyai massa sama atau hampir sama, contohnya atom hidrogen. Dengan 
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demikian besarnya energi neutron yang hilang hampir semuanya tergantung 

banyaknya jumlah atom hidrogen dalam formasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Respon Log Neutron (Rider, 2002) 

 

Kandungan air akan memperbesar harga porositas neutron. Jika pori-pori didominasi 

oleh minyak dan air harga porositas neutron kecil.  

Apabila formasi terisi oleh gas, maka nilai log netron kecil mendekati batuan 

sangat kompak (2–6%), karena konsentrasi atom hidrogen pada gas lebih kecil 

daripada minyak dan air. Batuan yang kompak dimana porositas mendekati nol akan 

menurunkan harga neutron. Lapisan serpih mempunyai porositas besar antara 30–

50% dalam kurva log, tetapi permeabilitas mendekati nol. Pengaruh serpih dalam 
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lapisan permeabel akan memperbesar harga porositas neutron. Kandungan air asin 

atau air tawar dalam batuan akan memperbesar harga porositas neutron. Kurva log 

neutron ini tidak dapat untuk korelasi karena tidak mewakili litologi suatu batuan. 

Log neutron dalam perekamannya langsung menunjukkan porositas batuan dengan 

menggunakan standar matrik batugamping. Untuk batuan selain batugamping, harga 

porositasnya dinyatakan dalam porositas neutron atau porositas formasi (𝑁). Untuk 

mendapatkan harga porositas sebenarnya harus digunakan gabungan kurva log yang 

lain seperti log densitas (D).  

 

3.4.1. Kombinasi Log Densitas (RHOB) dan Log Neutron (NPHI)  

 

Berdasarkan sifat – sifat defleksi kurva 𝜌𝑏 dan 𝑁 maka dapat memberikan 

keuntungan tersendiri pada lapisan – lapisan yang mengandung hidrokarbon. Pada 

lapisan hidrokarbon, kurva densitas akan cenderung mempunyai defleksi ke kiri 

(makin kecil harga 𝜌𝑏nya), sedangkan pada log neutron, harga porositasnya akan 

cenderung makin ke kanan (makin kecil harga 𝑁 nya), dan pada lapisan shale kedua 

jenis kurva akan memperlihatkan gejala yang sebaliknya. Dengan demikian, pada 

lapisan hidrokarbon akan terjadi separasi antara kedua kurva, dimana separasi disebut 

positif, sebaliknya pada lapisan shale terjadi separasi negative.  
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Gambar 3.10 Log penentu jenis litologi (Bateman, 1985) 

 

 

3.5. Log Caliper  

Log ini digunakan untuk mengukur diameter lubang bor yang 

sesungguhnyauntuk keperluan poerencanaan atau melakukan penyemenan.dan dapat 

merefleksikan lapisan permeable dan lapisan yang impermeable. Pada lapisan yang 

permeable diameter lubang bor akan semakin kecil karena terbentukya kerak lumpur 

(mud cake) pada dinding lubang bor. Sedangkan pada lapisan yang impermeable 

diameter lubang bor akan bertambah besar karena ada dinding yang runtuh (vug).  
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Gambar 3.11 Tipikal Respon caliper untuk berbagai litologi (Rider, 2002) 

 

 

 

 

3.6. Interpretasi Kualitatif  

 

Interpretasi secara kualitatif bertujuan untuk identifikasi lapisan batuan 

cadangan, lapisan hidrokarbon, serta perkiraaan jenis hidrokarbon. Untuk suatu 

interpretasi yang baik, maka harus dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa 

log. Untuk mengidentifikasi litologi, maka dapat dilakukan interpretasi dari log GR 

atau log SP. Apabila defleksi kurva GRnya ke kiri atau minimum, kemungkinan 

litologinya menunjukkan batupasir, batugamping atau batubara, sedangkan untuk 
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litologi shale atau organic shale, maka defleksi kurva GRnya ke kanan atau 

maksimum.Batugamping mempunyai porositas yang kecil, sehingga pembacaan 

𝜌𝑏nya besar, dan harga 𝜑𝑁nya kecil, sedangkan untuk litologi batubara menunjukkan 

pembacaan sebaliknya. 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 minyak, kurva neutron atau kurva densitas 

membentuk separasi positif yang lebih sempit daripada zona gas (dalam formasi 

bersih).  
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Gambar 3.12 Well Log Response Chart (Hermansjah, 2008) 
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Interpretasi data wireline log secara kuantitatif dengan menggunakan rumus 

perhitungan. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan porositas batuan, 

permeabilitas batuan, saturasi hidrokarbon maupun kandungan shale dalam reservoar. 

Parameter yang dihitung dalam analisis ini berupa Volume Shale, Porositas (), 

Saturasi air (Sw), Permeabilitas (K).  

 

3.7.1. Volume Shale (Vshale)  

PerhitunganLapisan yang mempunyai sisipan berupa shale maupun serpih 

menggunakan persamaan volume shale dapat diperoleh dari Log Gamma Ray, Log 

SP dan Log Neutron :  

  

 Perhitungan Vshale menggunakan Log Gamma Ray:  

 
 

𝑽𝒔𝒉=  
           

          
                              ...........................(1) 

             
 

Dimana: 

GRlog : Nilai GR pada lapisan tersebut 

GRmax : Nilai GR paling maksimum, sama dengan shale base                       

line   

GRmin : Nilai GR saat defleksi paling minimum 

 

 

 

 



40 
 

Perhitungan Vshale menggunakan Log SP: 

 
 

𝑽𝒔𝒉=  
        

            
            ..............................(2) 

 

Dimana: 

SPlog : Nilai SP pada lapisan tersebut 

SPmax : Nilai SP paling maksimum, sama dengan shale base line 

SPmin : Nilai SP saat defleksi paling minimum 

  

 Perhitungan Vshale menggunakan Log Neutron:  

 

 

𝑽𝒔𝒉= 
         

            
      ........................(3) 

    
  

 Dimana: 

  

N  : Porositas Neutron pada kedalaman Interpretasi  

NShale : Porositas rata rata zona 100% Lempung  

Nmin : Nilai Porositas Neutron saat defleksi paling minimum  

 

3.7.2 Porositas 

Porositas suatu medium adalah bagian dari volume batuan yang tidak terisi 

oleh benda padat (Harsono, 1997). Ada beberapa macam porositas batuan: 
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3.7.3. 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. Porositas total meliputi: 

 Porositas primer, yaitu ruang antar butir atau antar kristal yang 

tergantung pada bentuk dan ukuran butir serta pemilahan 

butirnya. 

 Porositas gerowong, terbentuk secara dissolusi dan porositas 

rekah yang diperoleh secara mekanik dan membentuk porositas 

sekunder. Porositas ini dikenal sebagai vuggy pada 

batugamping. 

3.7.4. Porositas Efektif  

Merupakan perbandingan volume pori-pori yang saling berhubungan dengan 

volume total batuan. 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 (D) yang merupakan hasil perhitungan dari kurva 

RHOB dan porositas neutron (N) yang dibaca dari kurva NPHI. 

 Kurva RHOB yang mengukur berat jenis matriks batuan reservoar biasanya 

dikalibrasikan pada berat jenis matriks batuan (batugamping = 2.71 dan batupasir = 

2.65) serta diukur pada lumpur pemboran yang digunakan dalam pemboran (f), 

setelah itu kurva ini baru bisa menunjukkan harga porositas.  
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Porositas Densitas  

 

𝑫 = 
      

      
   .....................(4) 

Dimana: 

D : Porositas densitas  

𝝆ma : Densitas matriks batuan, batupasir 2.65; batugamping 2.71  

𝝆b : Densitas bulk batuan, dari pembacaan kurva log RHOB  

𝝆f : Densitas Fluida (Fresh water 1.0 ; Salt water 1.1)  

 

 

Kemudian Nilai porositas dikoreksi terhadap pengaruh Shale  

 

  Dcorr = D – (Dsh x Vsh)                     ........................(5) 

Dimana : 

Dcorr : Porositas densitas terkoreksi  

D  : Porositas densitas  

Dsh  : Nilai porositas densitas pada shale (GRmax)  

Vsh  : Volume shale  

  

Porositas Neutron  
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   Nlog = (1,02 x NLog) + 0,0425  ....................(6) 

 

 

 

Dimana :  

 

Nlog : Porositas Neutron dari pembacaan Kurva  

Kemudian nilai porositas dikoreksi terhadap                

pengaruh Shale  

 

 Ncorr = N – (Nsh x Vsh)                  ......................(7)  

 
 

Dimana :  

Ncorr  : porositas neutron terkoreksi  

N   : porositas neutron, dari pembacaan kurva log  

  NPHI  

Nsh   : porositas neutron pada shale, dari harga NPHI 

pada GRmax  

Vsh   : volume shale  

Kemudian pendekatan harga porositas batuan dilakukan melalui gabungan antara 

porositas densitas dan porositas neutron dengan menggunakan persamaan:  

 
 

e =   
√               

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

 

Dimana :  
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e       : porositas efektif  

DCorr : porositas densitas koreksi  

NCorr : porositas neutron koreksi  

 

3.7.5. Porositas Sonic  

Perhitungan Porositas menggunakan Sonic Log memerlukan tf dan tma. 

Dimana fluida yang diselidiki adalah mud filtrate. Sehingga porositas dapat dihitung 

sebagai berikut:  

Ø = 
     

      
 

Dimana :  

t  : travel time batuan (nilai Log sonic)  

tf   :trave time fluida (Freshwater189 usec/ft;       

Saltwater185 usec/ft)  

tma  : travel time matriks batuan  

 

 

 

 

 

 

Tabe 3.2 Klasifikasi porositas (Koesoemadinata, 1978 ) 
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Prosentase Porositas Keterangan 

0% - 5% 
Dapat diabaikan 

(Negligible) 

5% - 10% Buruk ( poor ) 

10% - 15% Cukup ( Fair ) 

15% - 20% Baik ( Good ) 

20% - 25% Sangat Baik ( very Good ) 

> 25% Istimewa ( Excellent ) 

 

 

3.7.6. Faktor Formasi (F)  
 

 

Kelayakan dan kesesuaian hasil analisa petrofisika sangat ditentukan oleh 

penentuan faktor formasi dan beberapa parameter lainnya. Penentuan parameter itu 

didasarkan pada genesa reservoir, korelasi dengan lapangan sekitar, dan/atau karakter 

reservoar dan fluida dalam reservoar. Untuk harga harga porositas yang biasa ditemui 

dalam logging, formation factor dihitung sebagai berikut:  

 

Pada Limestone :  F =  
 

  
 

 

Pada Sandstone: F = 
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Atau: F = 
    

     
 

 

Dimana :  

a = Koefisien litologi (batu gamping a = 1, batupasir a = 0.65)  

m = Faktor sementasi (batu gamping m = 2, batupasir m = 2.15)  

 

3.7.7. 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 bersih, 

serta defleksi kurva SP yang baik. Keakuratan dari penentuan harga Rw dengan 

metode ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:  

 1. Komponen elekrokinetik 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 Archie menjadi :  
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Rwa =  
  

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

 

Keterangan : 

  

Rwa : Resistivitas formasi (apparent resistivity)  

Rt : Resistivitas dalam formasi kandungan air  

F : Faktor formasi  

 

    Rwa =  
  

   
 x Rmf@Tf              ....................(10) 

 

Dimana :  

Rw : Resistivitas water  

Rxo : Resistivitas water pada zona terinvasi  

Rt : Nilai Resistivitas  

Rmf@Tf : Resistivitas lumpur pada formasi  

 

              
  

   
    ....................(11) 

 

Pada Zona air (Sw = 1)  

Rxo = F x Rmf dan Ro = Fx Rw  

maka 

              
   

  
                  ....................(12) 

Dimana: 

K = 60 + (0.133 x temperature formasi) 
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Rxo = Nilai resistivitas dangkal dari Log 

Ro = Nilai resistivitas pada zona 100% air (Ro = Rt ketika Sw 

= 100%) 

 

 

3.7.8. Metode PicketPlot  

Metode picket plot didasarkan pada Observasi bahwa nilai Rt (true resistivity) 

adalah fungsi dari nilai porositas (), saturasi air (Sw) dan faktor sementasi (m). 

Metode ini menggunakan crossplot nilai porositas dan nilai resistivity dalam (ILD 

atau LLD).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Picket plot (www.petrolog.com) 

 

 

 

 

3.7.9. Saturasi Air (Sw)  

http://www.petrolog.com/
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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.  

Archie menyusun persamaannya, yang kemudian kita kenal dengan formula Archie 

 

 

 

Sw n = 
 

  

  

  
          ................(14)  

 

Rumus ini dipakai sebagai dasar interpretasi data Log sampai sekarang.Persamaan 

Archie tersebut biasanya digunakan pada cleansand formation.Dari persamaan 

Archie tersebut, diturunkan menjadi beberapa persamaan yang cocok digunakan pada 

Shalysand formation, antara lain :  

 

Simandoux Equation  

Sw = 
        

 
 [ 

    

  
 √ (

   

  
)     

 

     
]        ................(15)                             

.................(15) 

 

 Indonesian Equation 
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√  
 = [√

 

    
 

   
       

√   
]              ...............(16) 

 

 

Dimana : 

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 

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

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

untuk lapangan yang “belum dikenal” seperti di bawah ini : 

Gas = Jika harga Sw adalah 0 – 35% 

Minyak = Jika harga Sw adalah 35 – 65% 

Air = Jika harga Sw adalah > 65% 
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3.7.10. Menenentukan saturasi air sisa  

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 frère water, sedangkan air 

yang tidak terangkat adalah irreducible water.  

 

 Swirr = 
   

      
       ...............(17) 

Dimana :  

Swirr = saturasi air sisa  

e = porositas efecktif  

Vsh = volume shale  

  

3.7.11. 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 sentimeter 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 
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dengan pori-pori besar mempunyai permeabilitas tinggi, sedangkan batuan berbutir 

halus dengan pori-pori kecil akan mempunyai permeabilitas rendah. 
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BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1. Lokasi, dan Waktu Penelitian Tugas Akhir 

Penelitian ini dilakukan di “Laboraturium Teknik Geofisika 

Universitas Lampung”  mulai Februari – Juli 2017. Mengetahui perbandingan 

nilai saturasi air dari sumur “TRX” pada lapangan “AQUILLA”., Berikut adalah 

tabel kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

4.2. Alat dan Bahan Penelitian Tugas Akhir 

Adapun alat dan Bahan yang digunakan pada Penelitian Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut  

1. Data Log ( Gamma Ray, Densitas, Neutron, Self Potential, Caliper, 

Resistivitas,) 

2. Data Petrofisika ( Rw, Porositas, Permeabilitas, Faktor Sementasi, Faktor 

Turtoisity, Faktor Saturasi, Saturasi Air) 

3. Data Geologi Regional dan Stratigrafi 

4. Data Eksplorasi Geofisika 

5. Komputer 

6. Software Geofisika 

7. Alat tulis 
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4.3 Jadwal Penelitian 

Tabel 4.1 Tugas Akhir ini akan dilaksanakan pada Februari – Juli 2017 

N

o 
Kegiatan 

Jadwal Kegiatan 

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Studi Literatur                         

2 
Pengolahan Data 

Log                        

3 Seminar Proposal                        

4 Perbaikan                        

5 
Interpretasi hasil 

pengolahan                        

6 Seminar Hasil                        

7 Perbaikan                 

8 
Seminar 

Komprehensif                 

*) Jadwal bisa disesuaikan dengan kesepakan dan ketentuan yang ada 

 

4.4 Metode Penelitian 

Adapun Prosedur percobaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Mempelajari kondisi dan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai 

daerah penelitian, seperti geologi regional. 

 Mempelajari tatanan geologi dan stratigrafi regional daerah penelitian. 

 Melakukan analisis terhadap data hasil pengamatan tim lab petrofisika 

(Routine dan Special Core). 

 Melakukan analisis terhadap data eksplorasi geofisika berupa data struktur 

dan data log. 

4.4.1 Pengolahan data Log 

 Melakukan pemodelan 1D data log sebagai peta kedalaman. 

 Melakukan zonasi Litologi. 

 Melakukan analisis ketebalan Litologi daerah prospek fluida. 
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4.5 Diagram Alir Penelitian 

Adapun diagram alir penelitian ini pada gambar 4.1: 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian 



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan interpretasi pada sumur T-RX1, TR-X2 dan sumur TR-X3

didapatkan

zona produktif pada sumur TR-X1 pada zona 2 dan zona 4. Zona produktif

pada sumur TR-X2 terdapat Pada zona 2, 4 dan 6. Sumur TR-X3  memiliki

zona potensial pada zona 2 dan 4.

2. Dari hasil perhitungan petrofisika, zona potensial pada setiap sumur

merupakan reservoar yang baik dilihat dari nilai porositas efektif sebesar

26%-41% dan saturasi air 9%-28%. Nilai parameter petrofisika tersebut dapat

dilihat dalam tabel hasil anlisis kuantitatif data log sumur.

3. Sw archie digunakan pada sumur TR-X 1 zona 2 dan zona 4.

Sw archie digunakan pada TR-X 2 zona 4 dan zona 6.

Sw archie digunakan pada sumur TR-X 3 zona 2 zona 4 dan zona 6.

4. Sw simandoux digunakan pada sumur Nilai Sw simandoux pada sumur TR-X

2 zona 2.
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5. Litologi daerah penelitian adalah batu pasir dan kandungan fluida pada zona

produktif sumur T-RX1, T-RX2, dan T-RX3 adalah gas .

6.2 Saran

Saran dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan pula pengambilan data seismik dan data core untuk

lebih melengkapi penelitian selanjutnya.

2. Sebaiknya digunakan lebih dari 3 data sumur agar data yang diperoleh lebih

akurat.
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