
 

 

 

 

 

IDENTIFIKASI PERSEBARAN DAN ESTIMASI CADANGAN GAS 

SERTA SUMUR USULAN MENGGUNAKAN INVERSI SEISMIK 

SIMULTAN DAN PEMODELAN 3D PROPERTY RESERVOIR DI 

LAPANGAN INK, CEKUNGAN SUMATERA SELATAN 

 

 (Skripsi) 

 

 

 

 

 

Oleh 

Isti Nur Kumalasari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK GEOFISIKA 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION OF GAS DISTRIBUTION, GAS RESERVE 

ESTIMATION AND PROPOSED WELL BY USING SIMULTANEOUS 

SEIMIC INVERSION AND 3D PROPERTY RESERVOIR MODELING IN 

INK FIELD, SOUTH SUMATERA BASIN 

 

By 

 

Isti Nur Kumalasari 

 

ABSTRACT 

 
The qualitative and quantitative interpretation of log data indicates that there are 

gas hydrocarbon in INK-2 well at depth 1532-1540 m, 1565-1580 m, 1610-1618 

m, 1640-1648 m, in INK-3 well at depth 1534-1540 m, 1565 -1588 m, 1611-1619 

m, 1641-1649 m, ain INK-4 well at depth 1543-1547 m, 1554-1575 m, 1605-1626 

m, in INK-5 well at depth 1531-1538 m, 1550-1575 m, 1595-1605 m, in INK-6 

well at a depth of 1468-1534 m. The inversion result show us that P-impedance 

value of porous carbonate is around 27000-40000 (ft/s)*(g/cc) and S-Impedance 

around 16000-26000 (ft/s)*(g/cc). Mu-Rho value of Porous carbonate is 27-80 

(GPa*g/cc) and Lamda-Rho 20-34 (GPa*g/cc). Distribution map analysis of Mu-

Rho parameters can be seen that porous carbonate lithology is shown with yellow-

red color with Mu-Rho value 30-60 (GPa*g/cc). From Lamda-Rho map 

distribution can be seen that porous carbonate litology containing gas is indicated 

by yellow-red color with Lamda-Rho 25-29 (GPa*g/cc). Gas reserves by map 

algebra method is 3.66 TSCF and from 3D Property Reservoir modeling is 21.53 

MSCF. The difference is due to the calculation of 2D maps netpay thickness is 

considered equal to 0.3199 of total thickness. This is not in accordance with the 

theory that the fluid will move to lower pressure which is to a higher place and 

because porosity and Sw map are the result of another map transformation, so less 

appropriate to the actual existence. Based on the reservoir distribution analysis, 

gas distribution analysis, and the reservoir geometry analysis, the proposed well 

locations is located in the lower south, the eastern part of the elevation closures 

around the fault and in the west near the INK-1 to INK-6 well site. 
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ABSTRAK 

 

 

Interpretasi kualitaif dan kuantititif data log menunjukkan terdapat gas pada 

sumur INK-2 di kedalaman 1532-1540 m, 1565-1580 m, 1610-1618 m, 1640-

1648 m, pada sumur INK-3 di kedalaman 1534-1540 m, 1565-1588 m, 1611-1619 

m, 1641-1649 m, pada sumur INK-4 di keddalaman 1543-1547 m, 1554-1575 m, 

1605-1626 m, pada sumur INK-5 di kedalaman 1531-1538 m, 1550-1575 m, 

1595-1605 m, pada sumur INK-6 di kedalaman 1468-1534 m. Dari hasil inversi 

zona porous karbonat memiliki range P-Impedance antara 27000-40000 

(ft/s)*(g/cc), S-Impedance antara 16000-26000 (ft/s)*(g/cc), Mu-Rho antara 27-

80 (GPa*g/cc) dan Lamda-Rho 20-34 (GPa*g/cc).  Litologi porous karbonat 

ditunjukkan dengan warna Mu-Rho kuning-merah dengan nilai Mu-Rho 30-60 

(GPa*g/cc) dan litologi porous karbonat mengandung gas ditunjukkan dengan 

warna kuning-merah dengan nilai Lamda-Rho 25-29 (GPa*g/cc). Cadangan gas 

dengan metode perkalian peta hasil inversi sebesar 3.66 TSCF dan hasil 

pemodelan 3D Property Reservoir adalah 21.53 MSCF. Perbedaan kedua metode 

disebabkan karena pada perhitungan peta 2D ketebalan netpay dianggap sama 

yaitu 0.3199 dari ketebalan total. Selain itu peta persebaran porositas dan Sw 

merupakan hasil transformasi peta RHOB sehingga kurang sesuai dengan 

keaadaan sebenarnya. Berdasarkan analisis persebaran reservoar, analisis 

persebaran gas, dan analisis struktur geometri reservoar lokasi sumur usulan yang 

disarankan berada pada bagian selatan bawah, timur di klosur ketinggian sekitar 

patahan turun dan di sebalah barat dekat dengan lokasi sumur. 

 

Kata Kunci : Persebaran Gas, Cadangan, Usulan Sumur, Inversi Simultan,  

.Pemodelan 3D Property Reservoir 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pada era sekarang kebutuhan masyarakat terhadap sumberdaya alam seperti 

hidrokarbon semakin meningkat.  Peningkatan kebutuhan masyarakat terdapat 

minyak dan gas bumi tidak diimbangi dengan jumlah hidrokarbon yang telah 

tereksploitasi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian baru maupun analisis 

lanjut lapangan-lapangan minyak dan gas yang sudah ada dengan seismik refleksi 

dan well loging, yaitu interpretasi data seismik dan sumur untuk karakterisasi 

reservoar. Analisis karakteristik reservoar merupakan suatu proses yang 

mendeskripsikan karakter reservoar secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan 

data seismik sebagai data utama (Sukmono, 2002). Interpretasi menggunakan data 

seismik konvensional hanya bisa membedakan batas antar lapisan, namun tidak 

dapat memberikan informasi mengenai parameter dan sifat fisis batuan itu sendiri. 

Salah satu metode yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

inversi seismik. Seismik inversi adalah teknik pemodelan geologi bawah 

permukaan dengan menggunakan data seismik sebagai input dan data sumur 

sebagai pengontrol (Sukmono, 2002). Inversi seismik dapat dilakukan dengan data 

post stack migration dan pre stack migration. Salah satu inversi seismik dengan 

data post stack migration, yaitu inversi AI (Acoustic Impedance) memiliki 

keterbatasan dalam membedakan efek litologi dan fluida pada suatu lapisan. Oleh 

sebab itu, pada penelitian ini digunakan data pre stack migration dengan parameter 

gelombang S untuk menghasilkan parameter SI (Shear Impedaance) sehingga dapat 

 



 

 

 

2 

 

membedakan efek litologi dan fluida lebih baik. Jenis inversi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah inversi seismik simultan. 

 

Metode seismik inversi simultan merupakan metode inversi data partial angle 

gather atau partial angle stack dengan variasi sudut datang yang berbeda (near 

angle, mid angle, far angle) secara bersama-sama dengan kontrol wavelet yang 

diestimasi dari masing-masing data seismik partial stack, sehingga didapatkan hasil 

inversi yang dapat dianalisis untuk karakterisasi reservoir. Hasil dari inversi 

simultan adalah model densitas (𝜌), kecepatan gelombang P (Vp), kecepatan 

gelombag S (Vs), Acoustic impedance (AI), dan Shear Impedance (SI). Dari 

parameter tersebut dapat ditransformasikan menjadi parameter Vp/Vs ratio, 

Poison’s Ratio, dan parameter Lame Lamda-Mu-Rho (LMR). Selain itu karakter 

fisis batuan dan hasil turunannya tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

kualitas sebuah reservoar beserta penyebarannya dan dapat digunakan untuk 

analisis saran sumur pemboran. Selain itu dari data depth structure map, hasil peta 

persebaran reservoar dan data petrophysics dapat dibuat pemodelan 3D Property 

Reservoir untuk estimasi cadangan gas.  

 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah inversi seismik simultan dapat diaplikasikan pada reservoar daerah 

penelitian? 

2. Apakah parameter yang sensitif dalam menggambarkan persebaran litologi 

maupun fluida di reservoar daerah peneitian? 

3. Berdasarkan persebaran hidrokarbon pada reservoar area penelitian, lokasi 

mana saja yang termasuk dalam zona interest? 

4. Bagaimana kualitas reservoar pada zona interest tersebut? 
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5. Berapakah jumlah estimasi cadangan gas pada reservoar tersebut? 

6. Dimanakah lokasi sumur usulan yang tepat? 

 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan zona produktif gas berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif 

(Vsh, PHIE, Sw, dan K) data sumur. 

2. Mendapatkan parameter yang sensitif terhadap efek litologi dan fluida pada 

zona reservoar. 

3. Mendapatkan pola persebaran hidrokarbon menggunakan parameter paling 

sensitif yang dihasilkan oleh inversi seismik simultan. 

4. Mendapatkan model 3D property reservoir (geometri, Vsh, PHIE, dan Sw ). 

5. Mendapatkan dan membandingkan jumlah cadangan gas metode map algebra 

hasil inversi dan pemodelan 3D property reservoir. 

6. Mendapatkan sumur pemboran usulan berdasarkan pola persebaran 

hidrokarbon, zona-zona interest lain yang memiliki parameter fisis yang sesuai 

sebagai zona prospek. 

 

 

1.4.  Batasan Masalah 

Dalam pelaksanaan penelitian Tugas Akhir dengan judul yang diajukan, yaitu 

“Identifikasi Persebaran dan Estimasi Cadangan Gas serta Sumur Usulan 

Menggunakan Inversi Seismik Simultan, dan Pemodelan 3D Property 

Reservoir di Lapangan INK, Cekungan Sumatera Selatan”, terbatas pada: 

1. Inversi seismik simultan yang dilakukan pada data seismik 3D partial stack. 

2. Data log Vs bukan hasil dari pengukuran melainkan hasil estimasi metode Fluid 

Replacement Model (FRM) 

3. Hanya terdapat 5 data sumur. 
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4. Hanya terdapat 3 sumur yang memiliki data checkshot. 

5. Tidak terdapat data core sehingga nilai parameter a, m dan n dalam perhitungan 

Sw berdasarkan literatur. 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Daerah Penelitian 

Daerah penelitian lapangan “INK” merupakan lapangan on-shore yang terletak di 

Sumatera Selatan. Formasi daerah penelitian adalah Baturaja dengan jenis reservoar 

gas pada litologi karbonat Formasi Baturaja.  

 

 

2.2. Geologi Regional 

2.2.1. Letak Fisiografi Cekungan Sumatera Selatan 

Lokasi penelitian terletak pada Cekungan Sumatera Selatan dengan arah barat laut-

tenggara yang dan Bukit Barisan pada bagian barat daya di Paparan Sunda, 

Lempeng Benua Asia dan Lempeng Samudra India. Gambar 1 menjelaskan lokasi 

Cekungan Sumatera Selatan secara fisiografis adalah cekungan berumur tersier 

dengan arah laut-tenggara. Cekungan ini dibatasi oleh Paparan Sunda pada timur 

laut, Sesar Semangko dan Bukit Barisan pada bagian barat daya dan Pegunungan 

Tiga Puluh dan Dua Belas pada barat laut. Benda geologi tersebut memisahkan 

Cekungan Sumatera Selatan dengan Cekungan Sumatera Tengah. (Dewi, dkk., 

2013). 
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Gambar 1. Peta Cekungan Sumatera Selatan (Hardiansyah, 2015) 

Menurut Purwanto, dkk. (2015), secara struktural Cekungan Sumatera Selatan 

dibagi menjadi 4 sub Cekungan, yaitu: 

1. Sub Cekungan Jambi 

2. Sub Cekungan Palembang Utara 
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Sub Cekungan Palembang Utara menunjukkan penampakan lapisan tipis Oligosen 

hingga Miosen Awal yang mengindikasikan kestabilan area tersebut pada kala 

tersebut. Konfigurasi batuan dasar dikontrol oleh dua struktur utama dengan arah 

timurlaut-baratdaya dan timurbarat, yang berkembang selama era Tersier Awal 

yang membentuk sistem graben. 

3. Sub Cekungan Palembang Tengah 

4. Sub Cekungan Palembang Selatan 

Sub Cekungan Palembang Selatan terletak di tepi baratdaya Cekungan Sumatera 

Selatan dan terletak antara Pegunungan Barisan dan Cekungan Palembang Tengah. 

Sub cekungan ini, biasanya dibagi menjadi tiga komponen struktur yang berbeda. 

Komponen pertama adalah Meraksa-Kuang High yang merupakan daerah tertinggi 

pada sub-cekungan yang terdiri dari fragmen batuan dasar. Komponen kedua adalah 

Depresi Lematang, terletak di bagian utara Sesar Lematang, dan pada bagian 

baratdaya dibatasi oleh Pegunungan Gumai. 

Gambar 2 di bawah ini menjelaskan peta pembagian sub-cekungan pada Cekungan 

Sumatera Selatan. 
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Gambar 2. Pembagian sub-cekungan pada Cekungan Sumatera Selatan 

(Purwanto, dkk., 2015) 

 

 

 

2.2.2. Stratigrafi Sumatera Selatan 

Menurut Koesoemadinata dalam Septianingrum (2014), umumnya Cekungan 

Sumatera Selatan telah mengalami megacycle. Megacycle merupakan daur besar 

yang berawal dari proses transgresi dan dilanjutkan dengan proses regresi. Formasi 

yang terbentuk saat proses transgresi adalah Formasi Talang Akar, Formasi 

Baturaja, Formasi Telisa dan Formasi Gumai yang merupakan formasi ddari 
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kelompok Telisa, sedangan formasi ang terbentuk pada proses regresi adalah 

formasi Muara Enim, Formasi Kasai, dan Formasi Air Benakat yang merupakan 

formasi dari Kelompok Palembang. Formasi yang tersusun dari sedimen bukan laut 

(marine) diendapkan sebelum fase transgresi utama adalah Formasi Lahat.  

  

Gambar 3. Stratigraphy section South Sumatera Basin (Doust & Noble, 2008) 
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Gambar 3 menjelaskan  urutan stratigrafi Cekungan Suamtera Selatan. Berikut 

adalah stratigrafi Sumatera Selatan: 

a. Batuan Dasar (Pra-Tersier dan awal Tersier) 

Pertemuan kompleks antara batuan metamorf, batuan beku dan batuan sedimen, 

dengan umur masing masing tiap batuan dan dengan komposisi yang 

berbedabeda tiap batuan dengan dengan arah barat laut-tenggara menyusun 

batuan dasar pada cekungan ini. Batuan dasar atau basement yang ada Cekungan 

Sumatera Selatan terdiri atas Batuan dasar dari Lempeng Mikro Malaka 

merupakan batu basar yang tertua pada Cekungan sumatera. Lempeng ini 

membentang dari utara hingga bagian selatan Cekungan Sumatera Selatan . 

b. Formasi Lemat / Lahat (Eosen Akhir –Oligosen Tengah) 

Formasi Lemat tersuun atas batuan kasar klastik, tufa, dan granit anggota kikim 

yang dilanjutkan dengan batuan serpih, batupasir, batulanau dan batubara yang 

terbentuk dari lingkungan danau dari anggota benakat yang mmenipis pada 

bagian ujung atau tepu grabben dan tinggian intra-graben, dimana ketebalan 

pada formasi ini mencapai 1000m pada sub-Cekungan Palembang Tengah dan 

Palembang Selatan. 

c. Formasi Talang Akar (Oligosen Akhir –Miosen Awal) 

Formasi yang terbentuk pada masa Oligosen Akhir sampai Miosen Awal ini 

terdiri dari batulanau, batu serpih, dan batu pasir dari daratan delta sungai yang 
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terbentuk dari fase penurunan termal (synrift) hingga fase penurunan akhir (post 

rift awal) dari proses tektonik Cekungan Sumatera Selatan yang mengalami 

evolusi. Proses Tektonik Cekungan Sumatera Selatan. Formasi ini diindapkan 

ada lingkungan pengendapan fluvial dan sistem delta pada seluruh cekungan 

dengan pola sedimentasi proksimal yang tersusun atas pasir yang banyak dan 

sedimen distal yang mengandung sedikit pasir di lingkungan pengendapan 

meander dan overbanks. Pola sedimentasi ini bersisian dengan sedimen yang ada 

pada tepi laut hingga sedimen laur selaras dengan menerusnya penurunan 

cekungan. Formasi yang terbentuk tidak selaras dengan tipe paraconformity 

diatas Formasi Lemat yang merupakan batuan Pra-Tersier dan terbentuk 

dibawah Formasi Gumai dari gamping basal Gumai adalah Formasi Talang 

Akar. Formasi ini memiliki ketebalan antara 1500 hingga 2000 ft atau sekitar 

460 hingga 610 meter. 

d. Formasi Baturaja (Miosen Awal) 

Baturaja merupakan formasi yang terdiri dari batuan karbonat yang terbentuk 

pada fase transgresi secara continu atau terus menerus hingga Awal Miosen. 

Pada bagian bawah Formasi Baturaja terdapat litologi serpih atau shale dengan 

sisipan tipis batugamping dengan pengendapan serpih pada daerah graben 

dengan kondisi laut dangkal pada daerah tingian di intrabasinal atau daerah 

masuk ke cekungan. Pada bagian platform di tepi cekungan kaya akan karbonat 
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dan terdapat endapan batu gamping yang sebagai terumbu di bagian tinggian 

masuk cekungan. Reservoar karbonat yang memiliki kualitas baik terdapat pada 

daerah selatan cekungan namun dengan jumlah yang lebih sedikit daripada 

daerah sub Cekungan Jambi. Formasi Baturaja memiliki ketebalan 250 hingga 

400 kaki (76-120) meter dengan litologi dominan batugamping kerena bentuk 

topografi yang tidak beraturan pada batuan jaman Pra-Tersier. 

e. Formasi Gumai atau Telisa (Miosen Awal-Tengah) 

Formasi ini tersusun bersamaan dengan unit Tersier yang terbentuk pada saat 

Miosen Tengah hingga Miosen Akhir dengan ketebalan antara 6000-9000 kaki 

atau setara dengan 1800-2700 meter. Sedimen Formasi Gumai diiendapkan 

menyebar luas pada fase transgresi laut maksimum. Litologi pada Formasi 

Gumai tersusun atas batuagamping yang mengandung galukonit dan serpih 

fosiliferous. Pada daerah paparan dan tepi cekungan terdapat facies pengendapan 

laut dangkal yang terdiri atas litologi batupasir halus, batulanau dan 

batugamping sisipan serpih. 

f.  Formasi Air Benakat (Miosen Tengah) 

Formasi dengan ketebalan 100 hingga 1300 m yang diendapkan secara selaras 

di atas Formasi Gumai merupakan Formasi Air Benakat. Formasi ini terbentu 

pada awal fase regresi terjadi. Formasi Air Benakat tersusun dari litologi 

batulempung dengan warna putih kelabu dan terdapat sisipan batupasir halus, 
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batupasir dengan warna abu-abu hitam kebiruan, glaukonitan dengan komposisi 

lignit. Pada bagian atas dari Formasi Air Benakat diemukan adanya komposisi 

tufaan dan pada bagian tengah terdapat banyak fosil foraminifera.  

g.  Formasi Muara Enim (Miosen Akhir-Pliosen Awal)  

Formasi ini terbenuk dengan ketebalan 500-1000 m pada kala Tersier saat akhir 

fase regresi dan tersusun dari litolofi batulempung, batupasir dan batubara. 

Glaukonit dan debris vulkanik juga dapat ditemukan pada litologi batupasir 

penyusun Formasi Muara Enim. Selain itu, pada formasi ini dapat ditemukan 

oksida besi berupa konkresi dan kayu yang sudah menjadi fosil atau biasa 

disebut silisfied wood. Batubara pada Formasi Muara Enim umumnya 

merupakan tipe lignit. Pada endapan sedimen dikala Akhir Miosen merekap 

suatu informasi mengenai peningkatan aktivitas vulkanisme dan munculnya 

Pegunungan Bukit Barisan pada bagian barat yang merupakan sumber utama 

input sedimen ke Cekungan Muara Enim. 

h.  Formasi Kasai (Pliosen – Pleistosen) 

Formasi yang terbentuk pada masa Pliosen sampai Pleistosen ini tersusn dari 

litologi tefra riolitik pada bagian bawah , tufa pumice yang kaya akan kuarsa 

pada bagian atas, batupasir tupaan, konglomerat, tufa pasiran dengan lensa rudit 

dengan keterdaparan tufa berwarna abu-abu kekuningan dan pumice. Formasi 

Kasai kaya akan sisa tumbuah dan lapisan lignit serta kayu yang terkeriskan. 
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Aktifitas vulkanisme terjadi besar-besaran pada Pegunungan Bukit Barisan pada 

masa Pliosen yang berdampak pada peningkatan material vulkanikklastik dan 

fase regresi yang terjadi menberi dampak pada lingkungan darat di sebagian 

besar Sumatera Selatan. Formasi ini terbentuk diatas Formasi Muara Enim. 

Formasi ini memiliki ketebalan 850 hingga 1200 meter. 

 

2.2.3. Petroleum Sistem Cekungan Sumatera Selatan 

Menurut Bishop (2001) Cekungan Sumatera Selatan memiliki potensi besar  

cadangan hidrokarbon. Hal ini sesuai dengan petroleum system pada Cekungan 

Sumatera Selatan, yang dijelaskan sebagai berikut: 

a.  Batuan Induk (Source Rock) 

Hidrokarbon pada Cekungan Sumatera Selatan diperoleh dari batuan induk 

lacustrine Formasi Lahat dan batuan induk terrestrial coal dan coaly shale pada 

Formasi Talang Akar. Batuan induk lacustrine diendapkan pada kompleks half-

graben, sedangkan terrestrial coal dan coaly shale secara luas pada batas half-

graben. Selain itu pada batugamping Formasi Baturaja dan shale dari Formasi 

Gumai memungkinkan juga untuk dapat menghasilkan hirdrokarbon pada area 

lokalnya. Formasi Baturaja dan Formasi Gumai berada dalam keadaan matang 

hingga awal matang pada generasi gas termal di beberapa bagian yang dalam 
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dari cekungan, oleh karena itu dimungkinkan untuk menghasilkan gas pada 

petroleum system. 

b.  Reservoar 

Pada Cekungan Sumatera Selatan, beberapa formasi dapat menjadi reservoar 

yang efektif untuk menyimpan hidrokarbon, antara lain adalah pada basement, 

Formasi Lahat, Formasi Talang Akar, Formasi Baturaja, dan Formasi Gumai. 

Sedangkan untuk sub Cekungan Palembang Selatan produksi hidrokarbon 

terbesar berasal dari Formasi Talang Akar dan Formasi Baturaja. Basement yang 

berpotensi sebagai reservoar terletak pada daerah uplifted dan paleohigh yang di 

dalamnya mengalami rekahan dan pelapukan. Batuan pada basement ini terdiri 

dari granit dan kuarsit yang memiliki porositas efektif sebesar 7%. Pada 

reservoar karbonat Formasi Baturaja, pada bagian atas merupakan zona yang 

porous dibandingkan dengan bagian dasarnya yang relatif ketat (tight). Porositas 

yang terdapat pada Formasi Batu Raja berkisar antara 10-30% dan 

permeabilitasnya sekitar 1 Darcy. 

c.  Batuan Penutup (Seal) 

Batuan penutup Cekungan Sumatra Selatan secara umum berupa lapisan shale 

cukup tebal yang berada di atas reservoar Formasi Talang Akar dan Gumai itu 

sendiri (intraformational seal rock). Seal pada reservoar batugamping Formasi 

Batu Raja juga berupa lapisan shale yang berasal dari Formasi Gumai. Pada 
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reservoar batupasir Formasi Air Benakat dan Muara Enim, shale yang bersifat 

intraformational juga menjadi seal rock yang baik untuk menjebak hidrokarbon. 

d.  Trap 

Jebakan hidrokarbon utama diakibatkan oleh adanya antiklin dari arah baratlaut 

ke tenggara dan menjadi jebakan yang pertama di eksplorasi. Antiklin ini 

dibentuk akibat adanya kompresi yang dimulai saat Miosen Awal dan berkisar 

pada 2-3 juta tahun yang lalu. Selain itu jebakan hidrokarbon pada Cekungan 

Sumatra Selatan juga diakibatkan karena struktur. Tipe jebakan struktur pada 

Cekungan Sumatra Selatan secara umum dikontrol oleh struktur-struktur tua dan 

struktur lebih muda. Jebakan struktur tua ini berkombinasi dengan sesar naik 

sistem wrench fault yang lebih muda. Jebakan sturktur tua juga berupa sesar 

normal regional yang menjebak hidrokarbon. Sedangkan jebakan struktur yang 

lebih muda terbentuk bersamaan dengan pengangkatan akhir Pegunungan 

Barisan. 

e.  Migrasi 

Migrasi hidrokarbon terjadi secara horisontal dan vertikal dari source rock serpih 

dan batubara pada Formasi Lahat dan Talang Akar. Migrasi horizontal terjadi di 

sepanjang kemiringan slope, yang membawa hidrokarbon dari source rock 

dalam kepada batuan reservoar dari Formasi Lahat dan Talang Akar sendiri. 

Migrasi vertikal dapat terjadi melalui rekahan-rekahan dan daerah sesar turun 



 

 

17 

 

mayor. Terdapatnya resapan hidrokarbon di dalam Formasi Muara Enim dan Air 

Benakat adalah sebagai bukti yang mengindikasikan adanya migrasi vertikal 

melalui daerah sesar kala Pliosen sampai Pliestosen. Gambar 4 menjelaskan 

petroleum sistem Cekungan Sumatera Selatan. 

 

Gambar 4. Petroleum system event chart sub Cekungan Palembang Tengah 

           (Argakoesoemah dan Kamal, 2004) 



 

III. TEORI DASAR 

 

 

 
 

3.1. Konsep Seismik Refleksi 

Metode seismic memiliki prinsip dasar menangkap sinyal dai sumber getaran 

yang menyebar kesegala arah lalu terpantulkan dan terbiaskan pada lapisan 

dengan karakter fidik yang dimilikinya lalu ditangkap oleh geophone sebagai 

fungsi waktu. Fungsi waktu yang direkam ini nantinya dapat digunakan untuk 

mengatahui karakter lapisan bawah permukaan dan bentuk dari lapisan 

tersebut. Selain itu gelombang ataupun sinyal yang ditangkap akan memberi 

informasi mengenai litologi dan keberadaan fluida dibawah permukaan dalam 

bentuk amplitude, variasi fasa dan waktu rambat.. Gambar 5 di bawah ini 

menjelaskan partisi refleksi gelombang seismik. 

   
Gambar 5. Sketsa partisi refleksi gelombang seismik (Russel, 1996) 
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Trace adalah hasil konvolusi sederhana antara reflektivitas bumi dengan fungsi 

sumber seismik ditambah dengan noise atau gangguan (Russel, 1996). 

S(t) = w(t) * r(t) + n(t) ......................................................................................... (1) 

dimana, S(t) = trace seismik 

w(t) = wavelet 

r(t) = reflektivitas bumi,  

n(t) = noise 

 
 Gambar 6.  Konsep seismik refleksi (Abdullah, 2011) 

Gambar 6 di atas menjelaskan konsep seismik refleksi dari sumber getaran sampai 

diterima oleh geophone. 

 

 

3.2. Hukum Fisika Gelombang Seismik  

3.2.1 Hukum Snellius  

Hukum Snellius mengatakan bahwa apabila suatu gelombang datang atau mengenai 

bidang batas dua media yang memiliki sifat fisika berbeda maka akan dibiaskan. 

Jika sudut datang lebih kecil atau sama dengan sudut kritisnya dan akan 

dipantulkan, jika sudut datang lebih besar dari sudut kritis, seperti yang 

diilustrasikan pada Gambar 7. 
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Lintasan gelombang tersebut mengikuti hukum Snellius, yaitu: 

𝑠𝑖𝑛𝜃1

𝑉𝑃1
=

𝑠𝑖𝑛𝜃1′

𝑉𝑃1
=

𝑠𝑖𝑛𝜃2

𝑉𝑃2
=

𝑠𝑖𝑛𝜑1

𝑉𝑆1
=

𝑠𝑖𝑛𝜑2

𝑉𝑆2
= 𝑝…………………...……………(2) 

Dengan, 𝜃1  =  𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑃 

 𝜃1′ = 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑢𝑙 𝑔𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑃 

 𝜑1  = 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑢𝑙 𝑔𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑆 

 𝜃2′ = 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑆 

 𝑉𝑃1 = 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑃 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 

 𝑉𝑃2 = 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑃 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎 

𝑉𝑆1 = 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑆 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 

𝑉𝑆2 = 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑆 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎 

𝑝   = 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pemantulan dan pembiasan pada bidang batas dua medium untuk 

gelombang P (Bhatia, 1986) 
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3.2.2.  Prinsip Huygens  

Huygens menyebutkan bahwa apabila gelombang menyebar dari sebuah titik 

sumber gelombang ke segala arah dengan bentuk bola dan bertemu pengganggu 

maka setiap titik-titik penganggu yang berada di depan muka gelombang utama 

akan menjadi sumber bagi terbentuknya gelombang baru dimana jumlah energi 

total dari gelombang baru tersebut sama dengan energi utama. Pada eksplorasi 

seismik titik-titik di atas dapat berupa rekahan, patahan, pembajian, antiklin, dan 

lainnya. Gelombang baru yang terbentuk tersebut disebut sebagai gelombang 

difraksi. Gambar 8 merupakan ilustrasi konsep Prinsip Huygens. 

 

Gambar 8.  Prinsip Huygens (Sheriff, 1995) 

 

3.2.3. Prinsip Fermat  

Prinsip Fermat berpendapat jika gelombang yang menyebar kesegala arah dengan 

bentuk bola  akan merambat atau melewati lapisan dengan waktu rambat tercepat 

bukan jarak terdekat. Prinsip ini sangat bermanfaat untuk menentukan lintasan sinar 

dari satu titik ke titiklain. Linatasan sinar yang dipilih merupakan lindasan dengan 
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waktu tempung bernilai minimum yang nantinya dapat digunakan untuk menelusuri 

jejak sinar yang merambat pada suatu medium yang nantinya angat berguna untuk 

menentukan posisi reflector seismic. Jejak sinar seismik tidak selalu berbentuk garis 

lurus. Gambar 9 merupakan ilustrasi konsep Prinsip Fermat. 

 

Gambar 9. Prinsip Fermat (Abdullah, 2007) 

 

 

 

3.3. Trace Seismik 

Model dasar  yang biasa digunakan pada model satu dimensi untuk trace seismic 

mengacu pada model konvolusi. Model ini menyatakan bahwa tiap trace adalah 

hasil konvolusi sederhana antara reflektivitas bumi dan fungsi sumber seismik 

ditambah dengan noise (Russell, 1996). Hal ini dapat dinyatakan dalam bentuk 

persamaan sebagai berikut: 

S(t) = W(t) * r(t) + n(t) ……………………………..……………..………… (3) 

Dimana, S(t) = trace seismik 

r(t) = reflektivitas bumi 
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W(t) = wavelet seismik 

n(t) = noise  

Konvolusi merupakan penggantian atau replacing pada setiap koefisien refleksi 

dalam skala wavelet dan kemudian menjumlahkan hasilnya (Russell, 1996). 

 

 

3.4. Polaritas dan fasa  

 

Penentuan jenis polaritas sangat penting dalam proses well seismic tie dan picking 

horizon Ada 2 jenis polaritas yaitu  polaritas normal dan polaritas terbalik. Society 

of Exploration Geophysicists (SEG) mendefinisikan polaritas normal sebagai 

berikut:  

1. Sinyal seismik positif akan menghasilkan tekanan akustik positif pada geoforn 

atau menyebabkan pergerakan awal ke atas pada geofon.  

2. Sinyal seismik yang positif akan terekam sebagai nilai negatif pada tape, yang 

mengakibatkan defleksi negatif pada monitor penampang seismik.  

Berdasarkan konvensi SEG ini, polaritas seismik dapat dihubungkan dengan nilai 

impedansi akustik (AI) dari lapisan-lapisan batuan sebagai berikut:  

1. Batas refleksi berupa trough pada penampang seismic, jika impedansi akustik 

lapisan bawah > impedansi akustik lapisan di atasnya.  

2. Batas refleksi berupa peak pada penampang seismic, jika impedansi akustik 

lapisan bawah < impedansi akustik lapisan di atasnya.  

Bentuk dan jenis polaritas dan fasa dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 10 di 

bawah ini: 
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Gambar 10. Fasa dan polaritas 

 

Fasa pulsa seismik umumnya ditunjukkan dalam rekaman seismik dengan dua fasa, 

yaitu fasa minimum dan fasa nol. Pada fasa minimum energi yang berhubungan 

dengan AI terkonsentrasi pada onset (bagian muka) pulsa tersebut. Pada fasa nol 

batas AI akan terdapat pada peak atau trough (bagian tengah) pulsa tersebut. Untuk 

spektrum amplitudo yang sama, sinyal fasa akan selalu lebih pendek dan 

beramplitudo lebih besar dari fasa minimum, sehingga sinyal noisenya juga akan 

lebih besar. 

 

3.5. Wavelet  

Gelombang harmonik yang mempunyai interval amplitudo, frekuensi, dan fasa 

tertentu disebut wavelet (Sismanto, 2006). Wavelet dibagi menjadi 4 berdasarkan 

konsentrasi energinya (Gambar 11) sebagai berikut:  

1. Zero Phase Wavelet  
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Merupakan wavelet berfasa nol (zero phase wavelet) yang konsentrasi energi 

maksimum terdapat ditengah wavelet dan pada waktu tunda nol. Wavelet ini 

mempunyai resolusi dan standout yang maksimum.  

2. Minimum Phase Wavelet  

mMerupakan wavelet yang memiliki energi yang terpusat pada bagian depan dan 

berfasa minimum. 

3.  Maximum Phase Wavelet  

Merupakan wavelet dengan energi yang terpusat secara maksimal di bagian akhir 

dari wavelet tersebut. Wavelet ini merupakan kebalikan dari wavelet berfasa 

minimum.  

4. Mixed Phase Wavelet  

Merupakan wavelet yang energinya tidak terkonsentrasi di bagian depan maupun 

di bagian belakang dan berfasa campuran. 

 

Selain itu terdapat jenis wavelet model yang biasanya dipakai dalam proses 

pembuatan seismogram sintetik, yaitu wavelet ricker dan wavelet trapezoid atau 

bandpass.  Wavelet ricker merupakan jenis wavelet model dengan fasa nol yang 

menggunakan frekuensi dominan yang dilepaskan ke bumi pada penampang 

seismik. Frekuensi dominan pada penampang seismik dilihat dari spektrum 

amplitudo hasil dari ekstraksi wavelet. Pada proses pengikatan seismik dengan 

sumur (well seismic tie), wavelet model digunakan apabila memiliki nilai koefisien 

korelasi yang lebih baik dari pada metode wavelet ekstraksi. Wavelet trapezoid atau 

bandpass termasuk kedalam wavelet model yang merupakan filter seismik yang 

digunakan ketika pengolahan data seismik yang berarti frekuensi yang dilepaskan 

ke bumi. Parameter yang digunakan pada wavelet ini adalah F1 (low cut frequency), 
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F2 (low pass frequency), F3 (high pass frequency), dan F4 (high cut frequency) 

(Mashudi, M.I.,2006). 

 

Gambar 11. Jenis-jenis wavelet berdasarkan konsentrasi energinya, minimum 

phase wavelet (a) , yaitu mixed phase wavelet (b), maximum phase 

wavelet (c), dan zero phase wavelet (d) (http://petroeumgeophysics.     

com/image/chapter-4) 

 

 

 

3.6.  Resolusi Vertikal  

Resolusi adalah jarak minimum antara dua obyek yag dapat dipisahkan oleh 

gelombang seismik (Sukmono, 2000). Resolusi dalam gelombang seismik 

didefinisikan sebagai kemampuan gelombang seismik utuk memisahkan dua obyek 

yang berbeda. Resolusi vertikal dapat dihitung menggunakan Persamaan 4. 

http://petroeumgeophysics/
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Resolusi vertikal = 
(𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑚 𝑥 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖)

4
……………………..……(4) 

Ketebalam minimum suatu obyek bervariasi untuk dapat memberikan refleksi 

sendiri antara 1/8 λ sampai 1/30 λ, dimana λ adalah panjang gelombang seismik. 

Resolusi tubuh batuan setara dengan ¼ λ dalam waktu bolak-balik atau TWT. 

Hanya batuan yang memiliki ketebalan diatas ¼ λ yang dapat dibedakan oleh 

gelombang seismik. Gambar 12 menunjukkan efek interferensi batuan saat 

ketebalan dua litologi sama dengan nilai resolusi vertikal. 

 
Gambar 12. Efek Interfensi yang berhubungan dengan batuan dengan AI tinggi   

yang terltak diantara batuan rendah (Sukmono, 2000). 

 

 

 

3.7. Well Logging 

 

Well logging merupakan metode pengukuran satu atau lebih kuantitas fisik di dalam 

atau di sekitar lubang sumur relatif terhadap kedalaman sumur atau terhadap waktu 

atau keduanya. Dalam hal ini digunakan kombinasi alat perekaman log gamma ray 

,log densitas dan log caliper (Suardi, 2012). 

 

Pendapat lain menjelaskan bahwa well logging merupakan metode untuk 

mendapatkan data bawah permukaan dengan menggunakan alat ukur yang 
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dimasukkan kedalam lubang sumur yang dapat dilakukan saat pemeboran 

berlangsung atau setelah pengeboran. Dengan metode well loging akan didapatkan 

informasi litologi, pengukuran porositas, pengukuran resistivitas, permeabilitas dan 

kejenuhan hidrokarbon untuk evaluasi formasi dan identifikasi litologi bawah 

permukaan. Metode ini merupakan suatu metode yang dapat memberikan data yang 

diperlukan untuk mengevaluasi secara kualitatif dan kuantitatif adanya 

hidrokarbon. Dari interpretasi kualitatif diperoleh identifikasi tipe batuan, 

pendeteksian adanya hidrokarbon, pendeteksian adanya lapisan permeabel, dan 

penentuan batas reservoar. Sedangkan dari interpretasi kuantitatif diperoleh harga 

porositas, saturasi fluida dan indeks permeabilitas. Dasar–dasar interpretasi log 

kuantitatif adalah pemahaman sifat petrofisika batuan, penentuan besaran 

petrofisika dari log, penggunaan software untuk interpretasi dan pemahaman 

kegunaan hasil interpretasi hasil log sumur (Dewanto, 2009).  

 

 

 

3.8. Perangkat–Perangkat Well Logging 

3.8.1. Log Radioaktif 

Log radioaktif adalah log yang mengukur intensitas radioaktif mineral pada tiap 

lapisan. Log ini digunakan pada casing (cased hole) maupun yang tidak di casing 

(open hole). Log radioaktif memiliki kelebihan dibandig dengan log listrik salah 

satunya ada;ah log radioakif tidak dipengaruhi oleh keadaan lubang bor dan enis 

lumpur yang digunakan. Log radioaktif dapat dibedakan berdasar tujuan pemboran 

menjadi: alat pengukur litologi seperti log gamma ray, alat pengukur porositas 

seperti log neutron dan log densitas. Pengukuran jenis alat porositas dapat 

digunakan untuk menginterpretasi jenis litologi. 
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a. Log Gamma ray 

Prinsip dari Log gamma ray adalah merekam tingkat radioaktivitas alami pada tiap 

lapisan yang timbul akibat unsur uranium, thorium dan potassium. Batupasir dan 

batu karbonat mempunyai konsentrasi radioaktif rendah dan gamma ray bernilai 

rendah , dan sebaliknya pada batulempung serpih, mempunyai gamma ray tinggi. 

Satuan API (American Petroleum Institute) merupakan satuan dari log gamma ray 

memiliki yang biasanya dalam skala berkisar 0–150 API atau 0–200 API jika 

terdapat lapisan organic rich shale. Berikut dibawah ini merupakan fungsi dari Log 

GR: 

1. Evaluasi kandungan serpih Vsh 

2. Evaluasi bijih mineral radioaktif 

3. Evaluasi lapisan mineral yang bukan radioaktif 

4. Korelasi log pada sumur berselubung 

5. Korelasi antar sumur 

 

Log gamma ray secara khusus berguna untuk identifikasi lapisan permeabel disaat 

log SP tidak dapat berfungsi karena formasi yang diukur resistif atau bila kurva SP 

kehilangan karakternya (Rmf = Rw), atau ketika log SP tidak dapat merekam karena 

lumpur pemboran yang digunakan tidak konduktif (oil base mud). 

 

Dalam pelaksanaannya log gamma ray diukur dengan menurunkan alat ukur log 

gamma ray masuk kedalam lubang bor untuk merekam intensitas radiasi sinar 

gamma pada interval tertentu secara vertikal sebesar 0,5 feet. Karena sinar gamma 

dapat menembus logam dan semen, maka pengukuran log gamma ray dapat 

dilakukan pada lubang bor yang telah dipasang casing ataupun cementing. 

Walaupun saing dan semen dapat menyebabkan atenuasi, naun energy sinar gamma 
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masih cukup kuat untuk mengukur sifat radiasi gamma pada formasi batuan (Zain, 

2011). 

 

Gambar 13 merupakan gambaran respon log gamma ray terhadap jenis litologi 

batuan. Shale akan memberikan respon gamma ray yang sangat signifikan 

dibandingkan dengan batuan yang lainnya karena unsur radioaktif biasanyanya 

banyak terdapat dalam shale dan sedikit terdapat pada limestone, sandstone, 

dolomite, coal dan gypsum dan lainnya.  

 
Gambar 13. Identifikasi litologi berdasarkan log GR (Glover, 2000) 
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b. Log Neutron 

Prinsip dari Log neutron adalah merekam Hidrogen Index (HI) dari formasi batuan. 

Hidrogen Index adalah indikator dari banyaknya kandungan hidrogen pada suatu 

formasi dengan asumsi atom H berasal dari HC atau air. Satuan pengukuran 

dinyatakan dalam satuan PU (Porosity Unit) (Rider, 1996). Alat yang digunakan 

disebut neutron terkompensasi atau CNT (Compensated Netron Tool). Alat ini 

biasanya dikombinasikan dengan LDT dan gamma ray, karena ketiga alat tersebut 

adalah alat nuklir dengan kecepatan logging yang sama dan kombinasi neutron-

densitas akan memberikan evaluasi litologi pintas dan indikator gas yang ampuh. 

Prinsip kerja dari CNT ini adalah hasil pemancaran partikel neutron dari sumber 

neutron ke dalam formasi.  

 

Tanggapan alat neutron terutama untuk mengetahui jumlah atom hidrogen pada 

suatu batuan. Neutron tidak dapat membedakan antara atom hidrogen bebas dengan 

atom hidrogen yang terikat pada mineral batuan secara kimia. Ini menyebabkan 

tanggapan neutron pada formasi shale yang banyak mengandung atom hidrogen di 

dalam susunan molekulnya seolah-olah mempunyai porositas yang lebih tinggi. 

Semakin banyak atom H dalam formasi, maka partikel neutron yang kembali akan 

semakin sedikit. Porositas batuan memiliki besar yang sama dengan jumlah energi 

neutron yang hilang, akibat atom hidrogen berkonsentrasi pada pori batuan yang 

terisi fluida (air atau minyak). Pori batuan yang terisi fluida gas akan memiliki 

respon kurva log neutron lebih rendah dari yang seharusnya (gas effect) 

dikarenakan konsentrasi hidrogen dalam gas lebih kecil dibandingkan pada minyak 

dan air (Harsono, 1997). 
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Gambar 14 . Identifikasi litologi berdasarkan log neutron (Rider, 2002)




Log neutron pada Gambar 14 menunjukkan indeks hidrogen yang diubah menjadi 

unit porositas neutron. Menurut Telford (2001) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi nilai porosistas pada kurva neutron, yaitu sebagai berikut: 

Shale atau clay. Keterdapatan litologi shale dalam lapisan permeabel dapat 

memperbesar porositas neutron. 

2. Kandungan air asin atau air tawar akan memperbesar nilai porositas neutron. 
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3. Kandungan minyak atau sedikitnya jumlah air pada batuan yang didominasi oleh 

minyak dapat menurunkan nilai porositas neutron.  

4. Kandungan gas atau lapisan yang paling sedikit mengandung air, menyebabkan  

harga porositas neutron mendekati batuan yang kompak yakni 2-6%. 



c. Log Density  

Log densitas merupakan pengukuran log porositas yang mengukur densitas elektron 

suatu formasi. Log density memiliki prinsip krja dengan memancarkan sumber 

radioaktif dari alat pengukur yaitu sinar gamma dengan intensitas energi tertentu 

hingga menembus batuan yangterbentuk dari butiran mineral dari atom-atom yang 

terdiri dari proton dan elektron. Setelah dipancarkn partikel sinar gamma 

bertumbukan dengan electron-elektron dalam batuan yang menyebabkan sinar 

gamma akan mengalami pengurangan energi. Sehingga energi yang kembali setelah 

mengalami benturan akan diterima dan direkam oleh detektor yang berjarak tertentu 

dengan sumbernya.
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Gambar 15. Identifikasi litologi berdasarkan log densitas (Rider, 2002)  



 
Gambar 15 merupakan gambaran respon log densitas terhadap jenis litologi 

batuan. Smakin lemahnya energi yang kembali dan terekam memiliki arti 

banyaknya elektron-elektron dalam batuan semakin sedikit dan dapat disimpulkan 

semakin padat butiran penyusun batuan persatuan volume. Jumlah energi yang 

diterima oleh detektor tergantung pada factor berikut: 

1. Besarnya densitas pori-pori batuan 

2. Besarnya porositas batuan. 

3. Besarnya densitas matriks batuan (Afriani, dkk., 2005). 
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Tabel 1 menjelaskan  klasifikasi nilai densitas batuan berdasarkan jenis batuannya, 

menurut Telford, dkk., (1990): 

Tabel 1. Klasifikasi nilai densitas berdasarkan jenis batuan (Telford, 1990) 

Rock Type (Sediments) Density Range 

(gr/cm3) 

Density Average 

(gr/cm3) 

Overburden  1.92 

Soil 1.2-2.4 1.92 

Clay 1.63-2.6 2.21 

Gravel 1.7-2.4 2 

Sand 1.7-2.3 2 

Sandstone 1.61-2.76 2.35 

Shale 1.77-3.2 2.4 

Limestone 1.93-2.90 2.55 

Dolomite 2.26-2.90 2.7 

 

 

 

 

3.8.2. Log Listrik 

Log listrik merupakan pengukuran nilai sifat listik tiap kedalaman lubang bor. Sifat 

kelistrikan diukur dengan berbagai variasi konfigurasi elektroda yang diturunkan 

ke dalam lubang bor. Batuan dengan pori berisi mineral-mineral air asin atau clay 

akan menghantarkan listrik dan mempunyai resistivitas yang  lebih rendah daripada 

dengan pori-pori yang berisi minyak, gas atau air tawar. Maka dari itu, lumpur 

pemboran dengan kandungan garam tinggi akan bersifat konduktif begitupun 

sebaliknya. Pada umumnya log listrik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

spontaneous potensial log (SP log) dan resistivity log 

a. Log SP (Spontaneous Potential Log) 

Log SP mmiliki prinsip dengan mnegukur dan merekam perbedaan potensial listrik 

antara elektroda di permukaan dengan elektroda yang terdapat di lubang bor yang 

bergerak naik turun sepanjang lubang bor yang diisi oleh lumpur konduktif agar log 

SP dapat berfungsi. 
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Gambar 16. Identifikasi litologi berdasarkan log SP (Rider, 2002) 

 

 

Gambar 16 menjelaskan respon kurva SP di berbagai litologi. Kegunaan dari log 

SP adalah sebagai berikut: 

1. Mampu mengidentifikasi lapisan permeable dan impermeable. 

2. Mencari batas-batas lapisan permeable dan korelasi antar sumur. 

3. Menentukan nilai resistivitas air formasi (Rw). 

4. Memberikan indikasi kualitatif lapisan serpih. 

 

Kurva SP biasanya memiliki respon berupa garis lurus yang disebut garis dasar 

serpih pada lapisan serpih, menyimpang dari garis dasar serpih dan mencapai garis 

konstan pada lapisan permeable yang cukup tebal pada lapisan permeable atau 
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disebut garis pasir. Penyimpangan respon log SP dapat ke kiri atau ke kanan 

tergantung pada kadar garam air formasi dan filtrasi lumpur (Schlumberger, 1989). 

b. Log Resistivity (LR) 

Untuk mendeterminasi zona mining area dan zona air, mengindikasikan zona 

permeable dengan mengetahui porositas resistivitas dapat digunakan log 

resistivitas. Jika batuan dan matrik tidak konduktif kemampuan batuan untuk 

menghantarkan arus listrik tergantung pada fluida pengisi dan pori. Instrument  

yang digunakan untuk mengetahui nilai resistivitas (Rt) dibagi mnjadi dua yaitu 

laterelog dan log 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. 

c. Lateralog 

Prinsip kerja lateralog adalah memfokuskan arus listrik secara lateral ke dalam 

formasi dalam bentuk lembaran tipis dengan menggunakan arus pengawal (bucking 

current), yang berfungsi untuk mengawal arus utama (measured current) masuk ke 

dalam formasi. Resistivitas dapat dihitung dengan hukum ohm dengan mengukur 

tegangan listrik yang diperlukan untuk menghasilkan arus listrik utama yang 

besarnya tetap. 

d. Log Induksi 

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

dikenai pada kumparan, sehingga menghasilkan medan magnet. Lalu medan 

magnet akan menghasilkan arus listrik pada kumparan. Kegunaan dari log induksi 

ini secara umum yaitu mengukur konduktivitas formasi dan mengukur resistivitas 

formasi dengan lubang pemboran yang menggunakan lumpur pemboran jenis oil 

base mud atau fresh water base mud. Penggunaan log induksi akan menguntungkan 
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apabila cairan lubang bor merupakan insolator seperti udara, gas, air tawar atau oil 

basemud dan resistivitas formasi tidak terlalu besar Rt < 100 Ω serta diameter 

lubang bor yang tidak terlalu besar.  

 

Gambar 17 menjelaskan zona-zona bor berdasarkan pengaruh lumbur. Ketika 

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

membentuk 3 zona yang terinvasi dan mempengaruhi pembacaan log resistivitas 

(Brown, 2012) yaitu: 

1. Flushed Zone 

Zona infiltrasi yang paling dekat dengan lubang bor dan terisi oleh air filtrat lumpur 

yang mendesak fluida formasi (gas, minyak ataupun air tawar) namun terdapat 

kemungkinan tidak seluruh fluida formasi terdesak ke dalam zona yang lebih 

dalam. 

2. Transition Zone 

Zona infiltrasi setelah flushed zone yang lebih dalam keterangan zona ini ditempati 

oleh campuran dari air filtrat lumpur dengan fluida formasi. 

3. Uninvaded Zone 

Merupakan zona yang tidak mengalami infiltrasi dan terletak paling jauh dari 

lubang bor, serta seluruh pori-pori batuan terisi oleh fluida formasi. 
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Gambar 17. Profil sumur bor terinvasi lumpur (Brown, 2012) 

 

Gambar 18 di bawah ini menjelaskan respon resistivitas terhadap perbedaan 

litologi. 
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Gambar 18. Identifikasi litologi berdasarkan log resistivitas (Glover, 2000) 

 

 

 

3.8.3.  Log Sonic 

Log sonic termasuk kedalam golongan log porositas dimana, pada prinsipnya log 

sonic ini 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 “Interval Transit 

Time” (Δt). Dimana Δt berbanding terbalik dengan kecepatan gelombang suara dan 

tergantung pada jenis litologi, porositas dan kandungan porinya. Selain mencari 

porositas batuan dan identifikasi batuan, log sonic ini juga berguna sebagai 

informasi utama korelasi dan kalibrasi data log dengan seismik log sonic ini 

memiliki besaran μs/ft atau μs/m dengan skala 140 – 40 μs/ft (Zain, 2012). Gambar 

19 mengilustrasikan respon log sonic di berbagai jenis litologi.
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Gambar 19. Identifikasi litologi berdasarkan log resistivitas (Glover, 2000) 

 

 

 

3.8.4.  Log Caliper 

Log caliper berfungsi untuk mengetahui untuk keadaan litologi dan juga digunakan 

untuk mengetahui zona yang memiliki permeabilitas dan porositas yang baik 

(batuan reservoar) dengan adanya kerak lumpur yang berasosiasi dengan log 

gamma ray, perhitungan ketebalan kerak lumpur, pengukuran volume lubang bor 

dan pengukuran volume semen yang dibutuhkan. Gambar 20 menjelaskan respon 

log caliper di litologi yang berbeda. 
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Gambar 20. Identifikasi litologi berdasarkan log caliper (Rider, 2002) 

 

 

 

3.9. Petrofisika 

Petrofisika merupakan besaran berasan fisis tertentu di dalam suatu formasi dalam 

satuan besar atau litologi dalam satuan kecil. Beberapa parameter petofisika yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.9.1 Volume Clay (VCL) 

Volume Clay merepresentasikan Volume shale (Vsh). Nilai ini menunjukkan 

seberapa banyak kandungan shale atau clay pada batuan dalam satuan volume. Ini 

memiliki pengaruh terhadap sifat batuan dikarenakan shale atau clay dapat 

menghambat batuan untuk mengalirkan fluida karena bersifat impermeabelnya. 

Semakin banyak kandungan shale atau clay pada lapisan batuan, maka kondisi ini 

dapat menghambat fluida untuk berada di batuan tersebut dan batuan tersebut 

menjadi kurang baik menjadi sebuah reservoir karena pori yang terisi oleh lapisan 

pengotor (Ulum dkk., 2012).  

 

Log gamma ray memiliki beberapa persamaan empiris seperti respon persamaan 

linier. Sedangkan persamaan non linier memiliki respon berdasarkan formasi dan 

kondisi geografis, sehingga semua persamaan non-linier lebih optimistic dalam 

memperkirakan kandungan shale. Oleh sebab itu, persamaan linier perlu 

disesuaikan dengan persamaan non linier (Asquith, 2004). Persamaan respon linier: 

𝑉𝑠ℎ =  𝐼𝐺𝑅 =
𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔−𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛
……………...………………………………………(5) 

Sedangkan, persamaan non-linier antara lain: 

1. Larionov (1969) untuk Teritary rock, 

𝑉𝑠ℎ = 0.083 (23.7 𝐼𝐺𝑅 − 1) …………………………......................………………(6) 

2. Stieber (1970) untuk South Lousiana Miocine and Pliocine, 

𝑉𝑠ℎ =  𝐼𝐺𝑅 =
 𝐼𝐺𝑅

3−2 𝑥 𝐼𝐺𝑅
…………………………...…….…….......................……(7) 

3. Clavier (1971), 

𝑉𝑠ℎ = 1.7 − [(3.38 − ( 𝐼𝐺𝑅 +  0.7)2]1/2………………….…..……………...…(8) 

4.  Larionov (1969) untuk batuan yang lebih tua, 
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𝑉𝑠ℎ = 0.33 (23.7 𝐼𝐺𝑅 − 1) ………………………….....….…….......................……(9) 

 
Gambar 21. Grafik volume shale indeks radioactivity (Engler, 2012) 

 

 

Gambar 21 diatas menunjukkan perbedaan kurva dengan rumus Vsh yang 

berbeda-beda. 

 

 

3.9.2. Porositas  

 

Porositas merupakan perbandingan antara volume pori batuan dengan volume total 

seluruh batuan dalam satuan persen. Ada 2 jenis porositas yang dikenal dalam 

teknik reservoar, yaitu porositas absolut dan porositas efektif. Porositas absolut 

merupakan perbandingan antara volume pori-pori total batuan terhadap volume 

total batuan. Berikut dibawah ini adalah persamaan matematis porositas absolut : 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 (𝜑) =
(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑖−𝑝𝑜𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)

(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛)
 𝑥 100%..............................(10) 

Sedangkan porositas efektif merupakan hasil bagi antara volume pori-pori yang 

saling berhubungan dengan volume batuan total, yang secara matematis dituliskan 

sebagai berikut: 
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𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 (𝜑𝑒) =
(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑖−𝑝𝑜𝑟𝑖 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛)

(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛)
 𝑥 100%.................(11) 

Pada dasarnya perbedaan dari kedua jenis porositas tersebut berguna untuk 

mempermudah dalam mengidentifikasi jenis porositas. Menurut Koesoemadinata 

(1978), penentuan kualitas baik tidaknya nilai porositas dari suatu reservoar dapat 

dilihat dari nilai atau harga porositas seperti yang tertulis pada Tabel 2.  

Tabel 2. Skala penentuan baik tidaknya kualitas nilai porositas batuan suatu  

reservoar (Koesoemadinata, 1978) 

 

Harga Porositas Skala 

0-5 Diabaikan 

5-10 Buruk 

10-15 Cukup 

15-20 Baik 

20-25 Sangat baik 

>25 Istimewa 

 

Nilai porositas batuan dapat diperoleh dari perhitungan antara beberapa data sumur 

data sumur, yaitu dari data log neutron, log densitas dan log kecepatan. Porositas 

batuan akan berkurang dengan bertambahnya kedalaman batuan, karena semakin 

dalam batuan akan semakin kompak akibat efek tekanan di atasnya yang 

menyebabkan pori-pori pada lapisan batuan mengecil atau terkompaksi. Nilai 

porositas dapat mempengaruhi kecepatan gelombang seismik. Dimana semakin 

tinggi nilai porositas batuan maka kecepatan gelombang seismik akan semakin 

kecil karena batuan tersebut memiliki denisitas yang rendah, dan begitupun 

sebaliknya. Butiran dan karakter geometris (susunan, bentuk, ukuran dan distribusi) 

proses diagenesa dan kandungan semen, kedalaman dan tekanan. 

𝜑𝐷 =
𝜌𝑚𝑎−𝜌𝑏

𝜌𝑚𝑎−𝜌𝑏
…………/…………...………………...…………………………(12) 

𝜑𝑡𝑜𝑡 =
𝜑𝑁+𝜑𝐷

2
…….………...……...……………………...……………………(13) 
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𝜑𝑒𝑓𝑓 = √
𝜑𝑁𝑐

2+𝜑𝐷𝑐
2

2
….…………...……...…………………...………...………(14) 

Dimana, 

𝜑𝑁𝑐 = 𝜑𝑁 − ( 𝜑𝑁𝑠ℎ𝑥 𝑉𝑠ℎ).……...……...………...…………………...………(15) 

𝜑𝐷𝑐 = 𝜑𝐷 − ( 𝜑𝐷𝑠ℎ𝑥 𝑉𝑠ℎ) ).……...……...…………...……………….………(16) 

Keterangan : 

ɸD = Porositas densitas 

ρma = Dansitas matriks batuan (gr/cc) (Lihat tabel 2) 

ρb = Densitas matriks batuan dari log (gr/cc) atau RHOB 

ρf = Densitas fluida batuan (nilai 1,1 untuk mud, 1 untuk fresh water) 

ɸtot = Porositas total 

ɸN = Porositas neutron / NPHI 

ɸDc = Koreksi porositas densitas 

ɸNc = Koreksi porositas neutron 

ɸDsh = Porositas densitas shale terdekat 

ɸDsh = Porositas neutron shale terdekat 

Vsh = Volume shale 

Semua operasi dilakukan dalam fraksi. 

 

Tabel 3. Densitas matriks berbagai litologi (Schlumberger, 1989) 

Litologi / Mineral ρma (g/cm3) 

Batupasir 2.650 

Batugamping 2.710 

Dolomit 2.876 

Anhidrit 2.977 

Garam 2.032 
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Tabel 3  di atas menjelaskan nilai densitas dari berbagai macam litologi. Perbedaan 

densitas pada tiap litologi tersebut dipengaruhi matriks batuan, porositas dan fluida 

pengisi. 

 

3.9.3. Resistivitas Air (Rw) 

Determinasi harga Rw dapat ditentukan dengan berbagai metode diantaranya dengan 

menggunakan metode crossplot resistivitas-porosity atau rumus Archie, serta dari 

pengukuran di laboratorium. Rumus archie dituliskan dalam persamaan berikut: 

𝑅𝑤𝑎 =  
𝑅𝑡

𝐹
…………...………..…………...………………….………...………(17) 

𝐹 =  
𝑎

𝜑𝑚…………...…………..…………...…………………….……...………(18) 

Dimana, 

Rwa = Resistivitas formasi (apparent resistivity) 

Rt = Resistivitas dalam formasi kandungan air 

F = Faktor formasi 

ɸ = Porositas 

a = faktor turtuositi (gamping = 1; batupasir = 0.62) 

m = faktor sementasi (gamping = 2; batupasir = 2.15) 

 

3.9.4.  Saturasi Air (Sw) 

Saturasi air (Sw) adalah besarnya volume pori batuan yang terisi oleh air formasi 

yang dinyatakan dalam fraksi. Pada zona reservoar, tidak seutuhnya terisi oleh 

hidrokarbon. Itulah alasannya tetap dilakukan perhitungan dalam penentuan 

saturasi air dalam formasi (Asquith dan Krygowski, 2004).  
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Persamaan simandoux efektif menghitung nilai saturasi air pada formasi dengan 

kehadiran shale sebagai pengotornya, kendati demikian, persamaan ini hanya dapat 

digunakan pada kondisi salinitas tinggi, dapat dilihat pada Persamaan 19. 

𝑆𝑤𝑛 =
0.4.𝑅𝑤

𝜑𝑒2 (  √
5.𝜑𝑒2

𝑅𝑤.𝑅𝑡
+

𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ

2
−

𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
) ..………….………...…………...………(19) 

 

Keterangan, 

Sw = Saturasi air (%) 

Rt = Resistivitas formasi dibaca dari kurva resistivitas (ohm.m) 

Vsh = Volume shale (%) 

Rsh = Resistivitas shale (ohm.m) 

Rw = Resistivitas air formasi (ohm.m) 

 

3.9.5. Permeabilitas 

Permeabilitas adalah kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida, dengan satuan 

milidarcy (md). Permeabilitas berkaitan dengan porositas efektif tetapi tidak selalu 

berbanding lurus terhadapnya. Semakin besar porositas efektif, maka semakin besar 

juga permeabilitasnya. Permeabilitas dikontrol oleh ukuran pori yang berhubungan 

dan dipresentasikan dengan simbol K. Terkadang satuan untuk permeabilitas 

digunakan dalam Darcy. Satu Darcy dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

batuan untuk mengalirkan fluida dengan viskositas 1cc dengan laju alir 1 cc/detik 

pada luas penampang 1cm2
 dengan penurunan tekanan 1 atm/cm. Permeabilitas 

pada suatu batuan tergantung pada beberapa faktor diantaranya porositas batuan, 

ukuran pori, bentuk pori, morfologi permukaan pori bagian dalam, susunan pori dan 

batang pori (topologi dari jaringan pori), ukuran butir dan distribusinya, serta 

kompaksi dan sementasi (Asquith dan Krygowski, 2004). Besarnya permeabilitas 
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suatu batuan tergantung pada porositas dan saturasi air dan dapat dihitung dengan 

menggunakan Persamaan 20. Sedangkan kualitas permeabilitas secara umum 

menurut Koesoemadinata, 1978 dalam Nurwidyanto dkk., dapat dilihat pada Tabel 

4.  

𝐾 = 𝑎
𝜑𝑏

𝑆𝑤𝑐 ..…………...….....…..……………………………………....………(20) 

Keterangan: 

k = permeabilitas (milidarcies) 

ɸ = Porositas efektif (fraksi) 

Sw = Saturasi air (fraksi) 

a = konstanta Schlumberger = 10000 

b = konstanta Schlumberger = 4.5 

c = konstanta Schlumberger = 2 

 

Tabel 4. Nilai permeabilitas berdasarkan kualitas secara umum (Koesoemadinata 

dalam Nurwidyanto dkk., 2005) 

Nilai Permeabilitas Kalitas (umum) 

<5 mD (1 mD-5 mD) Ketat (tight) 

5-10 Md Cukup (fair) 

10-100 mD Baik (good) 

100-1000 mD Sangat Baik (very good) 

>1000 mD Istimewa (excellent) 

 

 

Terdapat dua jenis permeabilitas, yaitu permeabilitas absolut dan permeabilitas 

efektif. Permeabilitas absolut adalah permeabilitas dimana fluida yang mengalir 

pada pri batuan terdiri hanya satu macam fluida atau disaturasi 100% fluida. 

Permeabilitas Efektif adalah permeabilitas dimana fluida yang mengalir dalam 

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

minyak) atau ketiga-tiganya. Harga permeabilitas efektif dinyatakan sebagai ko, kg, 

kw, dimana masing-masing untuk minyak, gas, dan air. Permeabilitas relatif adalah 
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perbandingan antara permeabilitas efektif dengan permeabilitas absolut pada 

kondisi saturasi tertentu. Harga permeabilitas relatif antara 0-1 darcy. 

 

3.10.  Rock Physics 

Goodway (1997) memperkenalkan sebuah parameter Lamé, yaitu parameter yang 

berkaitan erat dengan rigiditas dan inkompresibilitas. Parameter dapat memperbaiki 

tingkat identifikasi zona reservoir, karena sangat sensitif terhadap fluida dan variasi 

litologi yang direpresentasi dari perubahan-perubahan rigiditas, inkompresibilitas, 

dan densitas. 

 

Rigiditas (μρ = Mu-Rho) adalah kemampuan material dapat berubah bentuk 

terhadap stress. Rigiditas dipengaruhi oleh nilai matriks batuan, dimana semakin 

rapat matriks batuan, maka akan semakin batuan tersebut mengalami slide over satu 

sama lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa batuan tersebut memiliki 

rigiditas yang tinggi. Maka dari itu rigiditas batuan merupakan indikator untuk 

membedakan litologi batuan. Inkompresibilitas (λρ = Lambda-Rho) adalah 

kebalikan dari kompresibilitas. Inkompresibilitas merupakan kemampuan batuan 

mengalami perubahan volume (dapat dikompresi) bila dikenai oleh stress, dimana 

semakin mudah dikompresi, maka semaki rendah nilai inkompresibilitas batuan 

tersebut, dan sebaliknya. Gambar 22 menunjukkan nilai inkompressibilitas dan 

rigiditas beberapa batuan. 

 
Gambar 22. Inkompressibilitas dan rigiditas beberapa batuan (Royle,1999) 
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Secara matematik parameter tersebut dapat diperoleh dari persamaan gelombang P 

dan gelombang S yang pada Persamaan 26 dan Persamaan 35, sebagai berikut 

inii: 

𝑍𝑠2 = (𝑉𝑠. 𝜌)2..…………...………...…………………………...……...………(21) 

= (𝑉𝑠)2. (𝜌)2 ..…………...……..………………………..………...………(22) 

= (√
μ

ρ
)

2

(𝜌)2..…………...……..………………………..………...………(23) 

=  
μ

ρ
. 𝜌2..…………...……..………………………..……….............………(23) 

= μ𝜌..…………...……………....………………………..………...………(25) 

𝒁𝒔𝟐 = 𝛍𝝆 (Rigiditas) ..…………...……..……………..……..………...………(26) 

𝑍𝑝2 = (𝑉𝑝. 𝜌)2..…………...………...…..……………..……..………...………(27) 

= (𝑉𝑝)2. (𝜌)2..…………...……..…………..……..……..………...………(28) 

= (√
λ+2μ

ρ
)

2

(𝜌)2..…………....……..…………....………………...………(29) 

= 
λ+2μ

ρ
 𝜌2..…………………...……..…………....………………...………(30) 

= (λ + 2μ) ..…………...……...…………....…………….………...………(31) 

(𝑉𝑝. 𝜌)2 = (λ + 2μ)𝜌..…………...……..…………......….………...………(32) 

(𝑉𝑝. 𝜌)2 = (λ𝜌 + 2μ𝜌) ..…………...……..…………......….………………(33) 

λ𝜌 = (𝑉𝑝. 𝜌)2 − 2μ𝜌..…………...……..………….…......….………………(34) 

𝛌𝝆 = 𝒁𝒑𝟐 − 𝟐𝒁𝒔𝟐 (Inkompressibilitas) ..…………...….….………………(35) 

dimana: 

Zp = Impedansi akustik (gr/cc.m/s)  

Vp = Cepat rambat gelombang P (m/s) 

Zs = Impedansi shear (gr/cc.m/sec)  
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Vs = Cepat rambat gelombang S (m/s) 

𝜌 = Densitas (gr/cc)  

λ = Modulus bulk 

μ = Modulus shear 

 

Goodway mendemonstrasikan bagaimana analisis LMR dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi gas sand. Hal ini berasal dari separasi dari respon dari kedua 

parameter λρ dan μρ terhadap gas sand vs shale. Selain itu, LMR juga dapat 

mendeteksi tight shale atau zona shale yang tipis, seperti yang terdapat pada 

Gambar 23 dan Gambar 24 terlihat jelas keberadaan gas dapat diinterpretasikan 

dengan nilai Lamda-Rho yang rendah (Anderson dan Grey, 2001). 

 
Gambar 24. Interpretasi log P.S Impedance & Lambda-Rho, Mu-Rho sumur 

  Lower Cretaceous gas sand di Alberta (Goodway, 1997) 
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Gambar 23. Interpretasi cross plot Lambda-Rho vs Mu-Rho sumur Lower 

Cretaceous gas sand di Alberta (Goodway, 1997) 

 

 

Tabel 5. Analisa petrofisika menggunakan Lamé parameter (λ) (Li et al, 2003) 

 

 

Tabel 5. menunjukkan pembenaran dan kelebihan penggunaan parameter rigiditas 

dan inkompresibilitas dalam analisis petrofisika yang dikemukakan oleh Bill Li et 

al., (2003) untuk mendeterminasi antara gamping dan dolomit terisi gas (gas sand). 

 

Porous limestone pada formasi Baturaja ditunjukkan denan nilai P-Impedance, S-

Impedance, densitas dan Mu-Rho yang rendah. Hasil inversi menujukkan bahwa 

litologi porous karbonat memiliki P-Impedance sekitar 11000-13500 m/s*g/cc, S-

Impedance sekitar 6500-7400 m/s*g/cc, densitas 2.5-2.6 g/cc dan Mu-Rho sekitar 

41-59 Gpa*g/cc. Sedangkan keberadaan gas ditunjukkan dengan nilai Lamda-Rho 

yang rendah sekitar 36-70 Gpa*g/cc (Anastasia, 2017). 
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3.11. Prediksi Log Kecepatan Gelombang S 

Jika pada suatu sumur tidak terdapat data kecepatan gelombang S, dapat dibuat 

prediksi log kecepatan gelombang S dengan metode castagna maupun Fluid 

Replacement Model (FRM) 

3.11.1.  Metode Castagna 

Castagna (1985) melakukan percobaan dengan menggunakan batuan silikat klastik 

untuk mengetahui hubungan antara kecepatan gelombang P dan kecepatan 

gelombang S. Hasil Eksperimennya menunjukkan adanya hubungan linear antara 

kecepatan gelombang P dan kecepatan Gelombang S. Persamaan antara kecepatan 

gelombang P dan gelombang S sebagai berikut: 

𝑉𝑝 = 1,36 + 1,16 𝑉𝑠 (𝑘𝑚/𝑠) ..…………...……..………………….…......….… (36) 

3.11.2.  Metode Fluid Replacement Model (FRM) 

Substistusi fluida atau Fluid Replacement Model (FRM) merupakan langkah yang 

penting untuk mengetahui perbedaan respon gelombang P dan gelombang S 

sebelum tersaturasi dan sesudah tersaturasi oleh fluida. Pendekatan substitusi fluida 

dilakukan menggunakan Persamaan Biot-Gassman digunakan untuk menghitung 

Modulus bulk batuan pada kondisi kering dan kondisi tersaturasi oleh fluida. 

Persamaan modulus bulk untuk batuan tersaturasi oleh fluida adalah sebagai 

berikut: 

𝐾𝑠𝑎𝑡 = 𝐾𝑑𝑟𝑦 +
(1−

𝐾𝑑𝑟𝑦

𝐾𝑚
)

2

𝜑

𝐾𝑓
+

1−𝜑

𝐾𝑓
+

𝐾𝑑𝑟𝑦

𝐾𝑚

..…………..……...……..……....….………………(37) 

Dengan, 𝐾𝑠𝑎𝑡 merupakan modulus bulk batuan tersaturasi (GPa), 𝐾𝑑𝑟𝑦 adalah 

modulus bulk dry rock (GPa), 𝐾𝑚 adalah modulus bulk matriks (GPa), 𝐾𝑓 modulus 
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bulk fluida (GPa), serta porositas batuan (%). Mavko (2009) menuliskan persamaan 

Biot-Gassman menjadi 

𝐾𝑠𝑎𝑡

𝐾𝑚−𝐾𝑠𝑎𝑡
=

𝐾𝑑𝑟𝑦

𝐾𝑚−𝐾𝑑𝑟𝑦
+

𝐾𝑓

𝜑(𝐾𝑚−𝐾𝑑𝑟𝑦)
..…...…………………...……..……......……(38) 

Persamaan di atas berlaku dengan asumsi material isotropis, homogen dan hanya 

berlaku pada frekuensi rendah tanpa tekanan. Kecepatan gelombang P dan 

gelombang S pada batuan tersaturasi oleh fluida dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑉𝑝 𝑠𝑎𝑡 = √
𝐾𝑠𝑎𝑡+3/4𝜇𝑠𝑎𝑡

𝜇𝑠𝑎𝑡
..…………...……………...…..……........………………(39) 

dimana: 

𝑉𝑠 𝑠𝑎𝑡 = kecepatan gelombang S pada batuan yang tersaturasi fluida, 

𝑉𝑝 𝑠𝑎𝑡 = kecepatan gelombang P pada batuan yang tersaturasi, 

𝜇𝑠𝑎𝑡 = Modulus geser batuan yang telah tersaturasi fluida. 

 

Pada persamaan Biot-Gassman besarnya porositas pada batuan diasumsikan 

konstan. Besarnya modulus geser tidak terpengaruh oleh saturasi fluida pada 

batuan. Oleh sebab itu, besarnya modulus geser pada batuan kering sama dengan 

modulus geser pada batuan yang tersaturasi fluida (Hampson & Russel, 2013). 

𝜇𝑠𝑎𝑡 = 𝜇𝑑𝑟𝑦……………………....………………………………………………(40)
 

 

 

3.12. Hubungan Properti Reservoar 

Beberapa parameter di atas yang masuk dalam properti resevoar memiliki korelasi 

serta hubungan yang umumnya adalah linear. Berikut adalah korelasi dan hubungan 

antar properti yang akan digunakan dalam penelitian: 
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3.12.1.  Hubungan Porositas Efektif (PHIE) dan Bulk Density (RHOB) 

Hubungan antara porositas dan densitas dapat dicari dengan membuat crossplot 

antara densitas dan porositas serta membuat garis regresi dengan Microsoft Excel. 

Koefisien Korelasi (R) dan keofisien determinasi (R2) dapat diketahui bagaimana 

hubungan antara dua parameter ini. Korelasi antara PHIE dan RHOB merupakan 

korelasi linear dimana menurut Baiyegunhi, dkk. (2014), semakin besar nilai 

Densitas, maka nilai porositasnya akan semakin kecil atau sebaliknya. Hal ini 

diperkuat dengan beberapa uji yang dilakukan pada beberapa lapangan dan 

menunjukkan hubungan yang linear ditunjukkan pada Gambar 29. 

 
Gambar 25. Hubungan RHOB dan PHIE (Baiyegunhi dkk., 2014) 

 

 

3.12.2. Hubungan Porositas Efektif (PHIE) terhadap Saturasi Air (Sw) 

Hubungan Porositas Efektif terhadap Saturasi Air ditunjukkan oleh persamaan 

linier Buckles. Secara matematis dituliskan sebagai persamaan 41 dan 42. 

𝜑 𝑥 𝑆𝑤 = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐵𝑢𝑐𝑐𝑙𝑒𝑠..…………….……..……....….………………(41) 

𝑆𝑤 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡

𝜑
..……………..……....….…………….…………………………(42) 
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Dimana, nilai konstanta untuk tiap litologi berbeda, 

Sandstone = 0.02 - 0.10 

Intergranular carbonates = 0.01 – 0.06 

Vuggy carbonates = 0.005 – 0.006 (Holmes, 2009). 

 

 

3.13. 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 terbaca saat permeabilitas 0.1 mD 

adalah nilai cut-off porositas. Nilai permeabilitas 0.1 mD adalah nilai permeabilitas 

minimum agar fluida gas dapat mengalir dalam formasi. Cut-off Vshale dapat 

dilakukan dengan crossplot nilai VCL dalam sumbu x dan porositas sebagai fungsi 

y. Nilai VCL terbaca pada saat nilai porositas cut-off merupakan nilai penggal untuk 
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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 disebabkan oleh tidak tersedianya 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). 

 

3.14. 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 seperti Gambar 26. Juga 

diaplikasikan nilai cut-off saturasi air pada data dengan proses pemenggalan nilai 

diatas cut-off saturasi air. Gambar 26 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 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. 
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Gambar 26. Teknik dasar lumping menggunakan parameter porositas sebagai 

 sumbu x dan Vshale sebagai sumbu y (Budiarto dkk., 2015) 

 

   

3.15. Korelasi 

Korelasi adalah teknik analisis untuk mengukur asosiasi atau hubungan (measures 

of association) antara dua variable. Analisis korelasi Product Moment Pearson 

berfungsiuntuk menjelaskan tingkat hubungan dan arah hubungan antara dua 

variabel. Angka korelasi berkisar dari -1 hingga +1 dimana apabila suatu korelasi 

mendekati nilai 1 maka korelasi semakin mendekati sempurna dan kedua variable 

berikut memiliki hubungan yang sangat bagus. Sementara nilai negatif dan positif 

mengindikasikan arah hubungan. Arah hubungan yang positif menandakan bahwa 

pola hubungan searah atau semakinbesar variable A menyebabkan kenaikan juga 

pada variable B dan sebaliknya (A dan B ditempatkan sebagai variabel). Tabel 5 

menjelaskan tentang interpretasi angka korelasi menurut Sugiyono (2009). 

Tabel 6. Interpretasi angka korelasi menurut Sugiyono dalam (Santoso, 2009) 

Nilai Range Korelasi Keterangan 

0-0.199 Sagat Lemah 

0.20-0.399 Lemah 

0.40-0.599 Sedang 

0.60-0.799 Kuat 

0.80-1.00 Sangat Kuat 
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3.16. Direct hydrocarbon indicators (DHI) 

Menurut Forrest dalam Qiang Guo 2014, penemuan direct hydrocarbon indicators 

(DHI) pada data seismic, seperti brightspot, dimspot dan flatspot akan memperbesar 

keberhasilan dalam melakukan ekplorasi hidrokarbon. Bright Spot merupakan 

amplitudo tinggi pada top atau bagian atas reservoar disebabkan karena kandungan 

hidrokarbon (umumnya karena gas) memberi efek kontras impedansinya lebih 

kontras jika dibandingkan dengan litologi yang sama namun terisi air maupun 

litologi sekitarnya. Dim Spot terdapat pada nilai impedansi batuan reservoar sedikit 

lebih besar daripada batuan diatasnya, pada penampang seismic ini dicirikan 

dengan dengan amplitudo rendah dibandingkan lingkungan sekitar area dim spot. 

Flat Spot biasa terdapat pada data seismik yang dicirikan dengan reflektor yang flat 

dan umumnya berasosiasi dengan bright spot yang disebabkann karena kontak antar 

fluida baik gas/air, gas/minyak, maupun minyak/air. Gas Chimney dicirikan dengan 

tampilan penampang seismik yang tidak jelas atau kabur diakibatkan oleh adanya 

gas yang keluar dan berbentuk menjalar keatas seperti corong (chimney).  

 

 

3.17. Inversi Seismik Simultan  

Pendrel (2000) mengembangkan sebuah metode inversi yang menggunakan data 

seismik parsial stack gelombang P dan kemudian diinversikan dengan wavelet hasil 

estimasi dari masing-masing stack untuk memperoleh informasi Vp, Vs, dan . 

Metode ini kemudian hari dikenal sebagai inversi simultan. Russel (2005) 

memperkenalkan metode simultaneous inversion pada data pre-stack dengan 

algoritma yang berdasarkan tiga asumsi, yaitu pertama, pendekatan linear untuk 

reflektivitas. Kedua, reflektivitas PP dan PS sebagai fungsi sudut yang telah 

diberikan oleh persamaan Aki-Richards (Aki dan Richards, 2002). Ketiga, 
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terdapatnya hubungan linier antara logaritma impedansi P, impedansi S, dan 

densitas. 

Fatti (1994) dalam Hampson (2005) memodifikasi persamaan Aki Richard 

sehingga diperoleh hubungan koefisien refleksi sebagai berikut: 

R(𝜃) = 𝑐1𝑅𝑝 + 𝑐2𝑅𝑠 + 𝑐3𝑅𝐷…………….………………………...…………….(43) 

dimana: 

𝑅𝑝𝑝(𝜃) = 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐶1 = 1 + 𝑡𝑎𝑛2𝜃…………………….……………………………......……...….(44) 

𝐶2 = −8𝛾2𝑠𝑖𝑛2𝜃………………………...………………………......…...…….(45) 

𝐶3 = −
1

2
𝑡𝑎𝑛2𝜃 + 2𝛾2𝑠𝑖𝑛2𝜃……………….………..…..……….........……….(46) 

𝛾 =
𝑉𝑠

𝑉𝑝
……...…………..……………………….…….………......…………….(47) 

𝑅𝑝 =  
1

2
[ 

∆𝑉𝑝

𝑉𝑝
+

∆𝜌

𝜌
]……………………..…….……….………......…………….(48) 

𝑅𝑆 =  
1

2
[ 

∆𝑉𝑠

𝑉𝑠
+

∆𝜌

𝜌
]……………………..…….……….………......…………….(49) 

𝑅𝐷 =  [ 
∆𝜌

𝜌
]……………………………..…….……….………......…………….(50) 

 

Berdasarkan analisis inversi yang dijelaskan oleh Simmons dan Backus (1996), 

yang menginversi linearized P-reflectivity (Rp), S-reflectivity (Rs), dan densitas 

(RD), berdasarkan Persamaan 48 melalui Persamaan 49, menggunakan 

Persamaan 43. Simmons dan Backus (1996), juga berasumsi bahwa densitas dan 

Vp berhubungan dengan persamaan Gardner, yaitu: 

∆𝜌

𝜌
=

1

4
 
∆𝑉𝑝

𝑉𝑝
……………………………..…….……….……….......…………….(51) 

Vp dan Vs juga berhubungan dengan Persamaan Castagna, yaitu: 

Vs = (Vp-1360)/1.16…………….....…….……….……….......…………….(52) 
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Selain itu juga pendekatan Buland dan Omre (2003) yang menggunakan parameter 

∆𝑉𝑝

𝑉𝑝
,

∆𝑉𝑠

𝑉𝑠
,

∆𝜌

𝜌
  

dimana : 

∆𝑉𝑝

𝑉𝑝
≈ ∆𝑙𝑛𝑉𝑝…………………………..…….……….……….......…………….(53) 

 

Menjadi sebuah pendekatan yang mampu menginversi secara langsung Impedansi 

P (Zp), Impedansi S (Zs), dan densitas (𝜌). Pada perluasan teori inversi pre-stack, 

Persamaan Aki-Richards yang di sederhanakan kembali oleh Fatti (1994). 

Persamaan 43, dengan perubahan fungsi reflektivitas Rp, Rs, dan RD menjadi 

fungsi Impedansi P, Impedansi S, dan kontras densitas akan memberikan efek 

wavelet pada masing-masing reflektivitas, maka didapat persamaan trace seismik 

(T) yaitu: 

𝑇(𝜃) =
1

2
𝑐1𝑊(𝜃)𝐷𝐿𝑝 +

1

2
𝑐2𝑊(𝜃)𝐷𝐿𝑠 + +

1

2
𝑐3𝑊(𝜃)𝐷𝐿𝑑.......………...…….(54) 

dimana:  

W = Wavelet  

Ls = ln (Zs)  

𝜃 = Sudut datang 

Lp = ln (Zp)  

LD = ln (𝜌) 

Penjelasan berdasarkan Persamaan 54 tersebut, terdapat variabel yang baru, yaitu 

LP=ln(ZP), yakni logaritma natural dari Impedansi Akustik untuk 

mentransformasikan persamaan reflektivitas tersebut menjadi impedansi, seperti 

refleksivitas RP yang dapat dinyatakan dengan: 

𝑅𝑝𝑖 ≈
1

2
∆𝑙𝑛𝑍𝑝𝑖 =  

1

2
[𝑙𝑛𝑍𝑝𝑖+1 − 𝑙𝑛𝑍𝑝𝑖]……………..……….......…………….(55) 
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Dimana i merepresentasikan hubungan antara lapisan i dan i +1. Jika kita 

menganggap N merupakan contoh reflektivitas, Persamaan (56) dapat dituliskan 

dalam bentuk matriks sebagai: 

[

𝑅𝑃1

𝑅𝑃2

⋮
𝑅𝑃3

] =
1

2
[

−1 1 0 ⋯
0 −1 1 ⋱
0
⋮

0
⋱

−1 ⋱
⋱ ⋱

] [

𝐿𝑃1

𝐿𝑃2

⋮
𝐿𝑃3

]………….…………….......…………….(56) 

Dengan 𝐿𝑃𝑖 = ln ( Zp) 

Kemudian, jika direpresentasikan trace seismik sebagai konvolusi dari wavelet 

seismik dan reflektivitas bumi, dapat dituliskan sebagai matriks, yakni: 

[

𝑆1

𝑆2

⋮
𝑆3

] = [

𝑊1 0 0 ⋯
𝑊2 𝑊1 0 ⋱
𝑊3

⋮
𝑊2

⋱
𝑊1 ⋱
⋱ ⋱

] [

𝑅𝑃1

𝑅𝑃2

⋮
𝑅𝑃3

]…………………………….....…………….(57) 

Dimana Si merepresentasikan sampel ke -i dari trace seismik dan wj 

merepresentasikan hubungan ke -j dari wavelet seismik yang telah diekstraksi. 

Mengombinasikan Persamaan 56 dengan Persamaan 57 dapat memberikan 

forward model yang berhubungan dengan trace seismik terhadap logaritma dari 

Impedansi P: 

𝑆 =
1

2
𝑊𝐷𝐿𝑝………………………………...……….……….......…………….(58) 

Dimana, W adalah matriks wavelet yang diberikan pada Persamaan (60) dan D 

adalah derivative matriks yang diberikan pada Persamaan 59, sehingga persamaan 

Aki-Richards akan menjadi seperti pada Persamaan 57. Hal yang harus 

diperhatikan dari Persamaan 57 di atas adalah bahwa wavelet sekarang bergantung 

kepada sudut datang (incident angle), sehingga ada kemungkinan wavelet berbeda 

untuk masing-masing sudut. Persamaan 65 tersebut dapat dipergunakan untuk 

inversi dengan syarat terdapat relasi antara parameter impedansi (Lp & Ls) dengan 
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densitas (Lp & LD). Adapun relasi linier antara Lp [ln(Zp)], Ls [ln(Zs)], dan LD 

[ln(𝜌)] dapat dinyatakan sebagai berikut: 

ln(𝑍𝑠) = 𝑘 ln(𝑍𝑝) + 𝑘𝑐 + Δ𝐿𝑠…………………………..…….......…………….(59) 

ln(𝜌) = 𝑚 ln(𝑍𝑝) + 𝑚𝑐 + Δ𝐿𝐷 ……………………....……….......…………….(60) 

Gambar 27 di bawah ini menunjukkan hubungan antara Zp, Zs, dan densitas 

 

Gambar 27. Crossplot antara ln(ρ) terhadap ln(Zp) dan ln(Zs) terhadap ln(Zp) 

deviasi garis tersebut, ΔLD dan ΔLS adalah anomali fluida yang  
diinginkan (Russel, 2005) 

 

 

Berdasarkan korelasi tersebut dengan mengombinasikan Persamaan 59 dan 

Persamaan 57 maka mengubah persamaan Aki-Richards menjadi: 

𝑇(𝜃) = 𝑐1̃𝑊(𝜃)𝐷∆𝐿𝑝 + 𝑐2̃𝑊(𝜃)𝐷∆𝐿𝑠 + +
1

2
𝑐3𝑊(𝜃)𝐷∆𝐿𝑑…...…………….(61) 

𝑐1̃= 
1

2
𝑐1 +

1

2
𝑘𝑐2 + 𝑚𝑐3………………..…….……….……….......…………….(62) 

𝑐2̃= 
1

2
𝑐2……………………………..…….……….………….......…………….(63) 

D = Operator dferensial 

W = Wavelet 

LP = ln (Zp) 

LS = ln (Zs) 
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LD = ln (𝜌) 

𝜃 = sudut datang 

Dalam bentuk matriks, dengan asumsi jumlah trace N dari berbagai macam sudut 

maka persamaanya menjadi : 

 

Setelah itu, Impedansi P, Impedansi S dan densitas dapat diperkirakan dalam 

persamaan berikut (Hampson, 2005): 

𝑍𝑝 = exp(𝐿𝑝) ……………………………..…….…………………...………….(65) 

𝑍𝑠 = exp(𝑘𝐿𝑝 + 𝑘𝑐 + Δ𝐿𝑠) ………………………..………………...………….(66) 

𝜌 = exp (𝑚𝐿𝑝 + 𝑚𝑐 + Δ𝐿𝐷) ………………………..……………….....……….(67) 

  

3.18. Perhitungan Cadangan Hidrokarbon 

Cadangan hidrokarbon (reserves) merupakan jumlah perkiraan volume minyak, 

kondensat, gas alam, natural gas liquids dan substansi lain yang berkaitan secara 

komersial. Cadangan dihitung dari jumlah fluida yang terakumulasi pada reservoar 

dengan metode operasi yang ada dengan dengan kondisi ekonomi dan atas dasar 

regulasi pemerintah. Perkiraan cadangan didasarkan pada interpretasi data geologi 

dan atau data engineering yang tersedia pada saat dilakukan perhitungan. Dalam 

penentuan cadangan minyak dibutuhkan beberapa parameter untuk nantinya dapat 

dilakukan perhitungan. Pada dasarnya dapat dilakukan perhitungan secara langsung 

dengan memanfaatkan nilai rata-rata pada suatu area baik itu nilai porositasnya, 

nilai saturasi air dan nilai ketebalan. Namun, untuk perhitungan cadangan lebih 

teliti, diperlukan penyebaran property petrofisika dalam bentuk grid peta yang 

...….(64) 
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nantinya akan dilakukan perhitungan cadangan dengan metode map algebra. 

Tahapan yang diperlukan untuk dapat melakukan perhitungan cadangan 

hidrokarbon adalah sebagai berikut: 

3.18.1. Penyebaran Properti Geometri dan Petrofisika 

Untuk mengetahui jumlah folume hidrokarbon dibutuhkan sebuah peta persebaran 

properti petrofisika yakni porositas dan saturasi air (Vidhotomo dkk., 2011). Maka 

dari itu peta sebaran properti petrofisika harus dibuat sebelum perhitngan cadangan. 

Nilai sebaran properti petrofisika tersebut didapatkan dari data seismik sebagai 

guide dengan beberapa korelasi dan perhitungan untuk mendapatkan pola sebaran 

peta. Adapun peta yang dibutuhkan adalah peta struktur kedalaman, peta ketebalan, 

peta sebaran porositas dan peta sebaran saturasi air. Dibutuhkan data pendukung 

yakni peta akustik impedan untuk proses define body sandstone yang disinyalir 

sebagai reservoar hidrokarbon. Adapun property yang dibutuhkan dalam 

perhitungan cadangan ini adalah sebagai berikut: 

3.18.1.1. Peta Struktur Kedalaman (Depth Structure Map) 

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam pembuatan garis batas kontak air dan 

minyak (oil water contact) atau OWC yang nilainya berupa kedalaman. Sifat 

alamiah minyak yang selalu mengambang diatas air menjadikan OWC penting 

dalam perhitungan hidrokarbon atas asumsi lapisan dibawah garis OWC tidak 

produktif atau tersaturasi air tinggi sehingga kecil kemungkinan adanya reservoar 

hidrokarbon. 

3.18.1.2. Peta AI 

Peta sebaran AI ini nantinya dapat menentukan body sand dengan korelasi peta 

density serta peta P-Wave. Dimana menurut Telford (1990), range densitas 

batupasir bersih berkisar diantara 1.7 hingga 2.3 gr/cc dan menurut mushodaq dan 
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Sentosa dalam Anggriawan (2016) range AI batupasir berkisar antara 6000 - 9500 

m/s*g/cc. Delineasi pada batas batupasir bersih berguna dalam perhitungan dengan 

asumsi litologi diluar garis batas adalah shale. Perlu diperhatikan, ini hanya berlaku 

untuk reservoar formasi dengan litologi sandstone. Batas body sandstone ini 

nantinya dikorelasi secara kualitatif terhadap peta cut-off porositas dan saturasi air 

hingga dilakukan liniasi baru yakni garis batas body batupasir hasil korelasi di atas. 

Garis batas body batupasir hasil korelasi dan OWC di-overlay dengan peta lainnya 

agar didapatkan peta netpay properti. Yakni peta netpay porositas, peta netpay 

saturasi air dan peta netpay isopach yang merepresentasikan reservoar. 

3.18.1.3. Peta Porositas 

Peta sebaran porositas menggambarkan nilai porositas di tiap titik dengan interval 

tertentu. Penyebaran porositas dapat dilakukan dengan korelasi RHOB terhadap 

PHIE pada data log dan menggunakan gradien yang dihasilkan dalam pembuatan 

peta porositas dari peta sebaran densitas hasil slice AI (atribut density). 

3.18.1.4. Peta Saturasi Air 

Peta sebaran saturasi air menggambarkan nilai sebaran kandungan air dalam 

formasi. Peta ini dapat dibuat dengan melakukan perhitungan sederhana menurut 

prinsip Buckles, yakni dengan persamaan umum (Persamaan 41) dan turunannya 

(Persamaan 42). Gambar 28 menjelaskan bahwa terdapatnya fluida minyak dan 

gas yang dicirikan dengan saturasi air rendah dapat menyebabkan penurunan nilai 

densitas. 
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 Gambar 28. Crossplot antara densitas terhadap saturasi air untuk model 

reservoar gas dan minyak dengan porositas 33% (Wyllie et al, 

1956) 

 
 

3.18.1.5. Peta Isopach Netpay 

Peta isopach merupakan peta distribusi ketebalan bersih reservoir (net pay) yang 

dianggap mengandung fluida hidrokarbon. Peta ini didapatkan dari operasi 

aritmatik sederhana berupa perhalian rata-rata netpay tiap sumur dengan nilai pada 

peta isopach gross yang didapatkan dari data seismik. Dimana peta isopach gross 

didapat dari hasil konversi peta isochron dalam domain time diubah kedalam 

domain depth. 

3.18.2 Persebaran 3D Properti Reservoar 

Pemodelan 3D Properti Reservoar adalah pemodelan secara mematika reservoar 

bawah permukaan. Menurut Ekeland (2007), pemodelan fasies merupakan suatu 

metode yang dapat menggambarkan fasies dan properti petrofisika dalam bentuk 3 

dimensi. Pemodelan ini memiliki manfaat agar dapat mengetahui geometri 

pelamparan, distribusi fasies dan properti petrofisika. Secara singkat tahap dalam 
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pemodelan yang pertama adalah pembuatan 3D grid, layering, scale up, analisis 

data, modelling, validasi. Griding merupakan tahap pembuatan cell-cell yang 

nantinya akan diisi oleh nilai hasil persebaran atau distribusi statistik. Dalam proses 

pemodelan dilakakukan pembagian lapisan target atau biasa disebut layering. 

Layering adalah proses pembuatan subzona untuk menggambarkan resolusi 

vertikal akhir dari proses grid dengan dengan pengaturan jumlah lapisan cell yang 

tepat. Proses Scale up adalah proses pembagian data log berdasar jumalh layer yang 

sudah ditentukan pada proses layering dan merata-ratakan nilai data yang berada 

pada satu layer sehingga log sumur kedalaman grid cell 3D terdigitasi ulang. Pada 

proses scale up jika terdapat banyak layer yang digunaan ini berarti akan semakin 

tepat proses scale upnya karena data hasil digitasi mendekati data sebenarnya. 

Selanjutnya perlu dilakukan analisis variogram untuk meendistibusi parameter 

petrofisika. Variogram adalah metode statistik untuk menginterpolasi data yang 

bersifat pembobotan, dimana terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti 

metode yang akan digunakan, arah mayor dan minor, nugget, range, metode, dan 

orientasi serta bentuk variogram. Hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut nantinya 

akan menunjukkan arah property distribusi fasies dan properti petrofisika.  

 

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk distribusi fasies dan properti 

petrofisika adalah Sequential Gaussian Simulation (SGS) yang merupakan metode 

pemodelan dengan menggunakan pembobotan berdasarkan interpretasi 

elektrofasies pada well log untuk memperkirakan distribusi fasies pada pemodelan. 

Prose ini tergantung pada simulasi sikuensial dengan menggunakan pembobotan 

berdasarkan geostatistik. Nilai yang dihasilkan pada simulasi ini akan sangat 

bergantung pada hasil proses upscalled well log dan variogram. Sehingga perlu 
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dilakukan analisis data untuk menentukan pola penyebaran data dengan 

menggunakan variogram dengan model variogram tipe spherical. Penggunaan tipe 

spherical dapat menghasilkan variasi properti dan variasi yang diskontinyu pada 

analisi fasies dengan hasil cenderung smooth dan eksponensial sebelum memasuki 

fasies modeling. Persebaran data secara 3D bergantung pada nilai minor, mayor dan 

sill. Mayor dan minor ini adalah peningkatan kesebandingan anatara data dengan 

jarak untuk menunjukan besar pengaruh antara sample terhadap kesamaan data. 

Sedangkan nilai sill adalah nilai semivarian variogram teratas (level off).  Nilai sill 

juga dapat diartikan sebagai amplitude suatu komponen pada proses variogram 

(Ridwan dkk.,  2014). 

 

3.18.3. Perhitungan Cadangan Hidrokarbon 

Perhitungan cadangan dilakukan dengan tujuan utnuk mengetahui jumlah cadangan 

hidrokarbon pada suatu lapangan dengan teknik-teknik tertentu. Perhitungan 

cadangan hidrokarbon menggunakan prinsip map algebra, dimana tiap titik dengan 

spasi x dan y tertentu memiliki nilai cadangannya sendiri. Hasil operasi pada peta 

perlu dijumlahkan untuk mendapatkan nilai cadangan total, karena persamaan 

hanya mengoperasikan bilangan pada titik yang sama. Perhitungan cadangan 

hidrokarbon dapat dilakukan dengan menggunakan Persamaan 67 berikut untuk 

hidrokarbon jenis gas: 

𝑂𝐺𝐼𝑃 =
𝐴 𝑥 ℎ 𝑥 ɸ 𝑥 (1−𝑆𝑤)

𝐵𝑔𝑖
x 43560……………………………………………….(67) 

Dimana, 

OGIP = Original Gas in Place 

43560 = Faktor Konversi dari acre/ft ke MMSCF. 
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ɸ = Porositas (%) 

Sw = Saturasi air (%) 

Bgi = Gas formation volume factor (Triwibowo, 2010). 
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IV. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

4.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dengan judul “Identifikasi Persebaran dan Estimasi Cadangan Gas serta 

Sumur Usulan menggunakan Inversi Seismik Simultan dan Pemodelan 3D Property 

Reservoar di Lapangan INK, Cekungan Sumatera Selatan” dilaksanakan di Gedung 

Kwarnas Lt.13 PT. Pertmina Upstream Technologi Center (UTC), Jakarta Pusat. 

Penelitian ini dimulai dari tanggal 11 September-19 Desember 2017 dengan data 

lokasi penelitian di Formasi Baturaja, Sumatera Selatan. 

Tabel 7. Jadwal pelaksanaan penelitian 
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4.2.  Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Adapun alat dan bahan  yang digunakan selama penelitian ini adalah sebagai 

berikut : data log, data seismik, data  checkshot, komputer, dan perangkat lunak 

yang meliputi Microsoft Excel, Geolog, Petrel, dan HRS. 

4.2.1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Seperangkat Komputer 

2. Printer 

3. Laptop 

4. Mouse 

 

4.2.2.  Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. OS. Windows 

2. Ms. Excel, digunakan untuk membuat persamaan PHIT, PHIE, Konstanta 

Buccles, Tunning Thickness dan Rata-rata Sw. 

3. Notepad, digunakan dalam koreksi data log awal dan menampilkan data. 

4. Microsoft Office, digunakan dalam penulisan laporan dan presentasi. 

5. HRS (Hompson-Russel Software) 10.2 

6. Geolog 7.4 digunakan untuk interpetasi Litologi, perhitungan PHIE PHIT, Rw, 

Sw, dan K. 
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7. Petrel 2015 untuk pemodelan 3D isocron, isopach, litologi, porositas, Vsh dan 

saturasi air. 

 

4.3.  Ketersediaan Data Penelitian 

Data-data yang digubakan dalam penelitian ini diperoleh dari Departemen 

Eksplorasi Geofisika PT. Pertamina UTC, Jakarta Pusat. Sengaja dirahasiakan 

keberadaannya, dan tidak untuk disebarluaskan. Oleh karena itu, semua data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan nama serta koordinat yang telah 

disamarkan. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Seismik 3D Pre-Stack Migration 

Data seismik yang digunakan adalah data seimik 3D Pre-stack Angle Gather 

(Gambar 30-33), minimum phase standar SEG dengan sampling interval 2 ms, 

dengan jumlah inline 1004-1946, interval 1 dan crossline 5002-5881 interval 1. 
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Gambar 29. Geometri data seismik prestack 

 

 

 

Gambar 30. Geometri data seismik near-stack 
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Gambar 31. Geometri data seismik mid-stack 

 

 

Gambar 32. Geometri data seismik far-stack 
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2. Data Marker 

Data marker serta interpretasi horizon sebagai interval zona target yaitu top BRF 

dan base BRF yang diperoleh dari interpretasi data log. Marker tersebut digunakan 

sebagai acuan picking horizon. 

3.  Data Geologi Daerah Penelitian 

Data geologi daerah penelitian didapat dari study literature geologi regional 

Sumatera Selatan Formasi Baturaja. 

4.  Data Log 

Terdapat enam well di lokasi penelitian, yakni sumur INK-1, INK-2, INK-3, INK-

4, INK-5, dan INK-4. Well header dari keenam sumur tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 34 dan kelengkapan data log terdapat pada Tabel 8. 

 
 Gambar 34. Well header  
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Tabel 8. Kelengkapan data log 

Data INK-1 INK-2 INK-3 INK-4 INK-5 INK-6 

Core             

GR o o o o o O 

SP o o o o o   

Caliper o o o o o O 

Bit Size o           

Deep Resistivity o o o o o o 

Medium Resistivity             

Shallow Resistivity o o o o o   

Neutron Porosity o o o o o o 

Density o o o o o o 

Porosity Efektif o           

Total Porosity o           

Sonic o o o o o o 

P-Wave             

S-Wave o           

P-Impedance            

Volume Shale o           

Water Sturation o           

Dip o           

Deviation Geometri o           

Azimuth o           

Temperature o           

Photo Electric o           

Tensision o           

Coal Flag o           

Badhole Flag o           

Checkshot o     o o o 

 

5. Data Checkshot 

Data Checkshot terdapat pada sumur INK-1 berupa data kedalaman dan waktu 

tempuh One Way Time (OWT) dalam satuan detik. Sedangkan pada INK-4, INK-

5, INK-6 data checkshot berupa kedalaman dan waktu tempuh Two Way Time 
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(TWT). Data checkshot digunakan dalam proses well seismic tie, konversi data 

seismik domain waktu dan domain kedalaman, dan mengkoreksi log P-wave. 

 

4.4.  Pengolahan Data 

Secara umum pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari 

penentuan zona target, pre-conditioning data log, prediksi log Vs PHIE PHIT SW 

dan K, pembuatan log impedansi, transform log Lamda-Rho Mu-Rho, Vp/Vs Ratio, 

analisis sensitivitas data log, checkshot correction, filter log, well to seimic tie, 

picking horizon, time structure map, depth structure map, isochron map, isopach 

map, netpay map, build model initial, analisis pre-inversi, inversi simultan, peta 

persebaran AI, SI, Dn, LMR, dan pemodelan 3D isochron dan isopach, pemodelan 

3D porositas, Vsh, dan SW, estimasi cadangan, dan analisis sumur usulan. Gambar 

35-39 merupakan diagram alir penelitian. 
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Gambar 36. Diagram alir penentuan parameter sensitif, resolusi vertikal, dan 

picking horizon 
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 Gambar 37. Diagram analisis sumur usulan dan estimasi cadangan hasil 

inversi 
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Gambar 38. Diagram pemodelan 3D property reservoir dan estimasi cadangan 
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Gambar 39. Diagram alir perbandingan estimasi cadangan 

 

 

4.4.1. Pengolahan Data Log 

Pengolahan log digunakann untuk analisis zona reservoar prospek, uji sensitivitas 

data guna dapat memisahkan zona target dan non target dengan crossplot 

parameter-parameter log dari perhitungan dan transformasi data log. Setelah itu 

dilakukan koreksi checkshot untuk mengoreksi log P-wave yang nantinya akan 

dilakukan well seismic tie dan inversi. Berikut dibawah ini adalah tahapan 

pengolahan data log:  

1. Pembuatan Header Log dan Marker 

Pada penelitian ini data header log dibuat dari informasi keenam sumur yaitu 

INK-1 INK-2 INK-3 INK-4 INK-5 dan INK-6. Header log berisi data nama 

sumur, koordinat x, koordinat y, well datum value, dan TD. Pembuatan header 

log ini bermanfaat saat input data log di software HRS maupun petrel. 

Sedangkan marker dibuat dari interpretasi litologi setelah data log berhasil 
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diinput, pembuatan marker ini penting untuk membantu pada saat well seismic 

tie untuk picking horizon, dan pemodelan 3D parameter petrofisika. 

2. Preconditionining  Data Log 

Tahap awal pengolahan data log adalah melakukn pre-conditioning data log 

dengan melihat adanya data anomaly atau spike, ini berguna agar hasil proses 

selanjutnya mendekati keadaan sebenarnya, jika prediksi log dan transformasi 

log masih terdapat data spike kemungkinan akan menyebabkan kesalahan 

interpretasi dan sintetik seismogram yang kurang tepat.  

3. Analisis Zona Prospek 

Dalam menentukan zona prospek dapat dilakukan secara kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan secara quick look kurva log litologi, 

resistivity, porosity, dan parameter elastisitas. Zona reservoir karbonat memiliki 

nilai gamma ray rendah karena kandungan radio aktif thorium, uranium, dan 

potassium yang sedikit. Oleh karena itu untuk menginterpretasi keberadaan 

reservoir pertama-tama dapat dilihat dari defleksi kurva log gamma ray yang 

menunjukkan penurunan nilai. Selain itu juga jika tidak terdapat log gamma ray 

dapat dilakukan pada log SP. Pada penelitian ini peneliti menggunakan gamma 

ray sebagai pacuan utama karena sensitif terhadap perubahan litologi permeable 

dan non permeable. Selanjurnya untuk memastikan ada tidaknya hidrokarbon 

dalam reservoir tersebut dapa dilihat dari log resistivity, sparasi neutron density, 

dan parameter elastik. Adanya hidrokarbon umumnya ditunjukkan dengan nilai 

resistivitas yang tinggi, dan terdapat sparasi NPHI RHOB. Pada data log 
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keberadaan bad hole dan batubara menyebabkan nilai gamma ray rendah yang 

dapat menimbulkan kesalahan interpretasi bahwa litologi akibat bad hole 

maupun batubara merupakan reservoir migas. Pada sumur INK-1 sudah tersedia 

log badhole flag dan coal flag. Bad hole flag merupakan log yang menunjukkan 

kondisi lubang bor yang buruk dapat diakibatkan karena growong maupun 

penempelan mudcake. Bad hole dapat diprediksi dengan melihat log califer dan 

bitsize. Jika terdapat anomaly pada log caliper dimana nilainya jauh dari nilai 

bitsize maka dapat diinterpretasi pada kedalaman tersebut terdapat growong. 

Sedangkan interpretasi adanya batubara dilihat dari nilai gamma ray yang rendah 

dan densitas yang sangat rendah. 

4. Perhitungan  Volume Shale 

Tahap awal menghitung volume shale adalah menentukan  GRmaks dan GRmin 

setiap. Lalu menghitung Indeks Gamma Ray (IGR) dan hitung volume shale.  

5. Perhitungan PHIT PHIE 

6. Penentuan Nilai Rw 

Nilai resistivitas air (Gambar 40) didapat dari hasil pickett plot pada zona water 

bearing dengan nilai a=1 untuk litologi karbonat dan konstanta n=2. 
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Gambar 40. Perhitungan nilai Rw 

 

7. Perhitungan Sw 

Hasil perhitungan Vsh, PHIE, dan Rw akan digunakan dalam menentukan nilai 

saturai air suatu dormasi dengan persamaan simandoux karena pada sumur 5 

terdapat sisipan litologi shale dan formasi tidak memiliki nilai salinitas yang 

tinggi sehingga tidak cocok jika menggunakan Sw Indonesia. Berikut adalah 

persamaan Sw simandoux yang digunakan dalam penelitian ini. 

8. Perhitungan Permeabilitas 

Perhiungan permeabilitas pada penelitian ini menggunakan permabilitas 

schlumberger.  

9. Prediksi Log Vs 

Dalam proses inversi AVO diperlukan log shear wave (Vs), namun dalam data 

penelitian tidak terdapat log Vs sehingga perlu dilakukan prediksi dengan 

beberapa pendekatan persamaan dengan bantuan sumur INK-1 yang memiliki 
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nilai Vs sebagai koreksi agar hasil sintetik Vs memiliki eror yang sedikit. Dalam 

penelitian ini, prediksi log shear wave dilakukan dengan pendekatan persaman 

Castagna sebagai initial log diluar reservoir dan persamaan Greenberg-

Castagna untuk log pada zona reservoar, menggunakan log Vp sebagai input. 

Setelah itu dalam kasus gas dilakukan koreksi nilai properti reservoar pada 

interval zona target dengan metode substitusi fluida atau Fluid Replacement 

Model (FRM) (Persamaan 13-16). Nilai property saturasi air diambil dari rata 

rata kelima sumur. Berikut dibawah ini adalah table rata-rata Sw di zona target 

tiap sumur dan table nilai residual tiap persamaan FRM untuk menentukan 

persamaan yang akan dipakai selanjutnya. 

Tabel 9. Hasil rata-rata Vs  INK-1 pengukuran dan sintetik 

Kurva Log Residual Vs Rata-Rata Residual 

Vs Residual_GreenCas_Cas 38.8714 

Vs Residual_GreenCas_Vernik -74.1731 

Vs Residual_Cas_Cas -58.2954 

Vs Residual_Greencas_Greencas 218.248 

Vs Residual_Gregory_Vernik -80.2133 

Vs Residual_Verniksand_VernikShale 214.308 

 

10. Transformasi Log 

Transfrmasi log ini bertujuan untuk mendapatkan nilai log dengan input log lain 

dalam perhitungan. Proses transformasi log yang digunakan dalam penelitian ini 

ditampilkan pada tabel 11. Hasil akhir pengolahan data log adalah mendapatkan 

log dengan parameter sensitif yang dapat membedakan zona target dengan zona 

non target. 
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Tabel 10. Transformasi data log 

No Log Input Persamaan Log Ouput 

1 P-wave & S-wave 𝑉𝑝

𝑉𝑠
𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑉𝑝

𝑉𝑠
 

Vp/Vs ratio 

2 P-wave & RHOB Zp = Vp x ρ P-Impedance 

3 S-wave & RHOB Zp = Vs x ρ S-Impedance 

4 P-Impedance & S-Impedance λρ = Zp2 − Zs2 Lambda-Rho 

5 S-Impedance μ𝜌 = 𝑍𝑠2 Mu-Rho 

6 Lamda-Rho & Mu-Rho 𝜆

μ
= 

𝜆𝜌

𝜇𝜌
 Lambda over 

Mu 

 

11. Analisis Sensitivitas Data Log 

Analisis sensitivitas data log dilakukan dengan membuat crossplot parameter 

fisis untuk mendeterminasi zona reservoir dengan zona non reservoir. Setelah 

membuat crossplot dan membuat zonasi zona reservoir target dan non 

reservoir selanjutnya adalah menentukan cut off dari parameter-parameter 

yang telah dibuat crossplot untuk menentukan parameter paling sensitif dalam 

pemisahan litologi batuan dan fluida.  

Tabel 11. Krosplot parameter fisis pada sumur INK 

No X Y Color Scale 

1 S-Wave P-Wave Resistivity 

2 P-Impedance Vp/Vs ratio Resistivity 

3 P-Impedance S-Impedance Resistivity 

4 Porosity Density Resistivity 

5 Lambda-Rho Mu-Rho Resistivity 

6 Lambda/Mu Lambda-Rho Resistivity 

8 VShale Lambda-Rho Resistivity 

9 Gamma Ray Lambda-Rho Resistivity 

 

12. Interpretasi Litologi 

Interpretasi litologi yang dilakukan pada penelitian dilakukan dengan 

menggunakan chart schlumberger seperti pada Gambar 41 dibawah ini. 
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Gambar 41. Interpretasi litologi crossplot NPHI RHOB 

  

13. Cut Off dan Lumping Data 

Setelah didapatkan nilai Vsh, PHIE dan Sw penulis dapat menentukan nilai cut 

off reservoir dari keempat data tersebut. Cut off PHIE diperoleh dari membuat 

cross plot antara log PHIE dan log K. Selanjutnya dibuat trendline regresi dan 

tarik garis pada nilai K=0.1 mD dan sampai trendline. Tarik ke koordinat x 

yaitu PHIE untu mendapatkan cut off porositas. Cut off Vshlae didapatkan dari 

crossplot antara PHIE dan Vshale. Dengan menarik nilai Cut off porositas ke 

sumbu Y dan di proyeksikan ke sumbu Y didapat nilai Cut off Vshale. Untuk 

Cut off Sw ditentukan berdasarkan penelitian Ordas Dewanto (2001) karena 

tidak tersedianya data core.  
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14. Well Correlation  

Korelasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah korelasi litologi atau biasa 

disebut dengan lithostratigraphy. Dari korelasi ini kita dapat mengetahui 

bagaimana kondisi dan persebaran ketebalan litologi antar sumur. Korelasi 

dilakukan pada tiap-tiap sumur yang memiliki litologi sala dari log gamma ray.  

15. Filter Log 

Tujuan dari filter log ini adalah agar data log dan data seismik memiliki 

kemiripan yang lebih dekat karena frekuensi data log yang tinggi dan frekuensi 

seismik yang rendah oleh karena itu jika kurva log di filter akan memiliki 

kemiripan yang lebih dekat antara data log dan data seismik saat well seismic 

tie, dan proses inversi. Gambar 42 dibawah ini menunjukkan kurva log yang 

belum di filter dan yang telah di filter. 

 

Gambar 42. Filter log 

4.4.2. Perhitungan Tunning Thickness 

Tuning thicknes adalah batas kemampuan data seismik membedakan event-event 

secara vertical. Tunning thickness didapatkan dari ¼ 𝑙𝑎𝑚𝑑𝑎 dimana lamda 
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didapatkan dari pembagian antara kecepatan dan frekuensi. Kecepatan didapatkan 

dari rata-rata data log sonic dan frekuensi didapatkan pada data frekuensi dominan 

seismic. Jika zona target tebalnya melebihi tunning thickness maka daerah target 

dapat dibedkan antara top dan base pada data seismik. Berikut dibawah ini adalah 

langkah dan parameter dalam menentukan tunning thickness. 

 

4.4.3. Pembuatan Partial Angle Wavelet 

Dalam pembuatan wavelet diperlukan parameter panjang gelombang, frekuensi, 

dan jenis fasa yang digunakan. Untuk itu untuk mengetahui parameter tersebut 

dilakukan pengolahan data sebagai berikut: 

1. Pembuatan amplitude spectrum 

Dengan membuat amplitude spectrum kita dapat mengetahui frekuensi 

dominan zona target pada setiap data. Nilai frekuensi ini nantinya akan 

digunaan untuk menghitung panjang gelombang. Frekuensi dominan didapat 

dari interpreasi spectral dengan nilai amplitude maksimum. 

2. Perhitungan Kecepatan Rata-Rata 

Dalam penentuan parameter wavelet khususnya panjang gelombang perlu 

dilakukan perhitungan kecepatan rata-rata pada zona target tiap sumur. Nilai 

kecepatan rata-rata ini akan digunakan sebagai input dalam menentukan 

panjang gelombang wavelet yang akan digunakan dalam well seismic tie. 
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3. Penentuan Panjang Gelombang Wavelet 

Panjang gelombang merupakan hasil pembagian antara kecepatan rata-rata 

zona target dengan frekuensi dominan pada zona target. Parameter panjang 

gelombang ini akan digunakan sebagai input pada pembuata wavelet. Jika 

penentuan panjang gelombang salah maka seismogram sintetik yang akan 

dibuat saat melakukan well seismic tie akan salah dan memungkinkan untuk 

sulit dilakukan tie atau bias menimbulkan miss tie. 

4. Pembuatan Wavelet 

Pada penelitian ini pembuatan wavelet dilakukan secara statistical, ricker, 

bandpas dan use well menggunakan data seismik partial stack, sehingga 

menghasilkan tiga wavelet berdasarkan interval sudut yang digunakan pada 

saat stacking. Dari semua jenis wavelet dicari hasil korelasi terbaik dan 

memiliki eror minimum saat analisis pre-inversi. Metode statistical extraction 

wavelet menghasilkan wavelet dengan parameter fase, amplitudo, dan 

frekuensi yang paling mirip dengan data seismik serta memiliki korelasi yang 

lebih tinggi dibandingkan metode yang lainnya. Dalam pembuatan wavelet 

perlu diperhatikan kesesuaian spesifikasi wavelet dengan data seismik 

termasuk frekuensi dan polaritasnya, karena hal tersebut akan mempengaruhi 

hasil korelasi pada tahapan well seismic tie. Wavelet yang memiliki kesesuaian 

cukup baik dengan data seismik, dapat meminimalisir perlakuan stretch 

squezze pada proses well seismic tie, sehingga menimbulkan time shift yang 

minim. Jenis fasa pada data seismik penelitian adalah fasa minimum, dan 
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litologi yang memiliki impedansi tinggi ditunjukkan dengan peak. Berikut 

Gambar 43-45 dibawah ini adalah wavelet yang akan digunakan pada proses 

well tie. 
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Gambar 44. Wavelet statistical 

 

 

Gambar 45.Wavelet ricker 
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4.4.4. Checkshot Correction, Wavelet Analysis dan Well Seismic Tie 

Tahapan proses sampai dengan well seismic tie adalah sebagai beirkut: 

1. Checkshot Correction 

Koreksi checkshot (Gambar 46-49) perlu dilakukan untuk mengkoreksi data 

P-wave suatu sumur sebagai pengubung domain kedalaman dan waktu saat 

well to seismic tie. Koreksi chekshot ini perlu dilakuakn karena konversi depth 

ke time saat well tie jika dilakuakn hanya dengan data P-wave atau sonic masih 

memiliki beberapa kelemahan dan diperlukan data lain sehingga hasil well to 

seismic tie lebih akurat. Dalam koreksi checkshot dilakukan dua tahapan yaitu 

drift curve, dan time-depth curve. Kurva drift merupakan kurva ketidakcocokan 

antara data P-wave (time-depth curve) dan checkhsot. Sedangkan time-depth 

curve dan log sonic menjadi data checkshot terkoreksi hasi kurva drift. Berikut 

dibawah ini adalah proses koreksi checkshot pada sumur INK-1, INK-4, INK-

5, dan INK-6. 

 

Gambar 46. Koreksi checkshot INK-1 
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Gambar 47. Koreksi checkshot INK-4 

 

 

Gambar 48. Koreksi checkshot INK-5 
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Gambar 49. Koreksi checkshot INK-6 

 

2. Wavelet Analysis dan Well Seismik Tie 

Pembuatan wavelet ini memiliki perananpenting dalam korelasi data seismik dan 

sumur nantinya. Jika wavelet yang dibuat benar maka sintetik seismogram akan 

memiliki kesamaan yang besar dengan data seismik. Well tie (Gambar 50) 

bertujuan untuk mengikat data sumur dan data seismic pada event yang sama. Ini 

dilakukan karena perbedaan domain antara data sumur dan data seismic. Jika 

proses pengikatan benar maka nilai korelasinya semakin besar. Pada penelitian 

ini dilakukan beberapa kali well seismic tie untuk mendapatkan hasil yang 

akurat. Pengiatan data ini crusial karena agar tidak terdapat kesalahan pada saat 

picking horizon dan proses inversi. Jika event yang diikat salah maka hasil 

picking horizon dan inversi akan salah. Untuk itu nilai kecocokan pada saat 

korelsi ini diusahakan agar >0.7 dengan time shift = 0 ms. 
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Gambar 50. Well tie 

 

Proses well seismic tie (Gambar 54) dilakukan tiga kali pada masing-masing data 

seimik partial angle stack terhadap partial angle wavelet. Hal ini dilakukan karena 

pada masing-masing angle stack memiliki karakteristik parameter berbeda dan 

untuk mengurangi masalah non-unique pada proses inversi. 

 

4.4.5. Interpretasi Data Seismik 3D 

Interpretasi data seimik 3D Lapangan “INK” untuk proses inversi hanya dilakukan 

picking horizon, dan bantuan peta time structure dan depth structure map dalam 

analisis patahan. Setelah sebelumnya dilakukan horizon pick, maka perlu dilakukan 

pengkoreksian kembali hasil picking horizon pada data seismik yang telah di-stack 

(full stack migrated). Marker yang menjadi acuan pada proses picking adalah Top 

BRF dan Base BRF dengan memperhatikan kontinuitas refleksi, amplitudo, serta 

kejelasan interval zona target Pay carbonate pada batas-batas zona target. 
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4.4.6. Pembuatan Time Structure Map, Depth Structure Map, Isochron Map, 

Isopach Map, Netpay Map dan pemodelan 3D Isochron dan Isopach 

Tahapan dalam pembuatan peta hingga pemodelan dalam domain depth adalah 

sebagai berikut: 

1. Time Structure Map 

Setelah picking horizon dilakukan proses pembuatan time structure map, dari 

time structure map ini dapat juga diinterpretasi adanya patahan dari kontur time 

yang rapat dan kontras nilai waktu dari tinngi ke rendah atau sebaliknya. 

Pembuatan time structure map ini dilakukan di tiap-tiap horizon yaitu horizon 

Top BRF dan Base BRF. 

2. Velocity Model 

Pada tahap pembuatan model kecepatam ini dilakukan dengan menggunakan 

metode use well. 

 
Gambar 52. Pembuatan model kecepatan 
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Gambar 53. Pembuatan model kecepatan 

 

 

Gambar 54. Pembuatan model kecepatan 
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3. Depth Structure Map 

Dari peta time structure map dapat dikonversi menjadi peta berdomain 

kedalamanan dengan model kecepatan yang telah dibuat dari single log depth 

time curve hasil koreksi checkshot dan well tie INK-5. Berikut adalah langkah 

pembuatan depth structure map. Konversi domain time ke depth ini dilakukan 

pada time structure map Top BRF dan Base BRF. 

4. Isocron Map 

Peta isochron merupakan peta ketebalan dalam domain waktu yang diperoleh 

dari hasil pengurangan horizon atas dikurang horizon bawah atau dalam 

penelitian ini time structure map Top BRF dikurang dengan time structure 

map Base BRF. 

5. Isopach Map 

Peta isopach merupakan peta ketebalan dalam domain depth (m) yang 

diperoleh dari hasil pengurangan depth structure map Top BRF dengan depth 

structure map Base BRF.  

6. Net Pay Map 

Peta persebaran ketebalan netpay didapat dari hasil mengalikan nilai rata-rata 

N/G tiap sumur dengan peta isopach. 

7. Pemodelan 3D Isochron map dan Isopach Map 

Pemodelan 3D ketebalan ini dilakkan pada software petrel dengan input peta 

time structure map top gas BRF, time structure map base gas BRF, depth 

structure map top gas BRF, dan depth structure map base gas BRF. 
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Selanjutnya adalah membuat polygon pada batas-batas peta, setelah membuat 

polygon dilanjutkan dengan membuat surface dengan input masing-masing 

peta, input pologon yang telah dibuat dan atur nama surface. Selanjutnya 

adalah membuka window 3D dan input tiap berdasarkan kesamaan domain. 

Tampilkan peta time dalam satu window dan peta depth dalam satu window, 

selanjutnya adalah membuat model 3D grid dari kedua buah peta, dan 

membuat layering. Setelah itu tampilkan hasil grid dan edge sehingga 

didapatkan pemodelan 3D ketebalan dalam domain time maupun domain 

depth. 

 

4.4.6. Proses Inversi Simultan 

Ada tiga tahap dalam melakukan inversi simultan yaitu pembuatan model awal, 

analisis pre-inversi, dan inversi simultan. Model awal inversi simultan secara umum 

dilakukan pembuatan initial model Vp, Vs, densitas, Impedansi P, serta Impedansi 

S. Selanjutnya dilakukan preinversion QC dan penentuan nilai koefisien regresi 

untuk hubungan Impedansi P dan Impedansi S, Impedansi P, dan densitas serta 

perbandingan kecepatan gelombang P terhadap gelombang S. Dari hasil parameter 

tersebut diperoleh hasil inversi simultan berupa volume Vp, Vs, densitas, Impedansi 

P serta Impedansi S yang di transformasi menjadi Parameter Vp/Vs ratio dan 

Parameter Lamé. 
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4.4.7. Transformasi LMR, PHIT, PHIE, dan Sw 

Setelah mendapatkan volume Zp dan Zs hasil inversi dapat ditransformasika ke 

parameter LMR yaitu Lamda-Rho dan Mu-Rho. Parameter ini digunakan untuk 

membantu interpretasi hasil inversi dan persebaran gas pada daerah target. Porositas 

berhubungan terbaik dengan densitas atau akustik impedansi. Oleh karena itu, 

untuk data membuat volume seismik dan slice parameter tersebut dibuat terlebih 

dahulu kurva hubungan antara densitas dengan PHIT, densitas dengan PHIE, dan 

perhitungan konstanta buccless untuk menghasilkan parameter Sw. 

 

4.4.8. Pembuatan Cross Plot Seismik 

Untuk mengetahui persebaran gas pada section volume inversi, dapat dilakukan 

dengan membuat cross plot trace seismik dari parameter-parameter hasil inversi. 

Berikut dibawah ini adalah parameter yang digunakan dalam cross plot seismik.   

 

4.4.9. Pembuatan 3D Property Reservoar 

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pemodelan 3D Property Reservoar adalah 

sebagai berikut: 

1. Grid 

Pemodelan 3D Grid (Pillar Gridding & Fault Modeling) yang ditunjukkan pada 

Gambar 61 merupakan tahapan awal didalam membangun suatu model, karena 

3D grid merupakan kerangka dari model reservoir yang akan dibuat. 



 

 

107 

 

 

Gambar 55. Griding 

 

2. Layering 

Layering yang ditunjukkan pada Gambar 62 merupakan tahapan merubah 

resolusi secara vertikal. Layering dilakukan untuk membuat lapisan-lapisan 

yang lebih tipis dan detail di dalam suatu zona reservoar. Jumlah layer 

dipengaruhi oleh heterogenitas dari suatu reservoir (clean sand/shaly sand) serta 

data tes produksi. Ketebalan layering ini yang akan menjadi ketebalan cell, 

dimana ketebalan tersebut akan menjadi interval rata-rata properti sumur yang 

akan dimodelkan. 

 

Gambar 56. Layering 
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3. Make Contact 

Make Contact merupakan suatu tahapan membuat batas kontak fluida, dimana 

batas kontak fluida tersebut bisa terdiri dari kontak minyak air (OWC), kontak 

gas air (GWC), dan kontak gas minyak dan air (GOC). Batas kontak tersebut 

akan menjadi batasan di dalam perhitungan OOIP atau IGIP. Data kontak fluida 

didapatkan dari hasil analisis sumur didalam petrofisik. 

 

4. Upscaling 

Scale up well logs yang ditunjukkan pada Gambar 63 dan Gambar 64 

merupakan proses perata-rataan nilai parameter dari sumuran yang semula 

memiliki resolusi vertikal tinggi, menjadi satu nilai untuk tiap cell yang ditembus 

sumur. Proses ini dilakukan untuk memasukkan data properti dari sumur 

kedalam model 3D grid yang selanjutnya akan didistribusikan keseluruh grid 

melalui proses property modeling. Proses scale up dilakukan untuk properti 

petrophysic (VShale, porosity dan Sw). Hasil dari scale up dapat dilakukan 

validasi dengan melihat hasil dari scale up dengan data asli yang dicerminkan 

dalam bentuk histogram, jika terdapat kemiripan baik dari segi trend, maupun 

pada penyimpangan data yang tidak berbeda jauh (<=10%) antara hasil scale up 

dengan data asli, maka hasil scale up kita sudah benar. 
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Gambar 57. Scale up 
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Gambar 58. Scale up log 

 

5. Analisis Data 

Data analysis seperti pada contoh Gambar 59 adalah suatu analisis terhadap 

kecenderungan arah penyebaran data secara spasial, dengan melakukan analisis 

variogram baik secara lateral maupun vertikal. Variogram adalah suatu fungsi 
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dari matematika yang menggambarkan natural variation sekarang dalam data 

arah yang spesifik. Hal tersebut merupakan parameter yang penting di dalam 

geostatistik property modeling. 

 

Gambar 59. Analisis data 

6. 3D Property Reservoar 

Petrophysic Modeling seperti pada Gambar 63 adalah suatu tahap untuk 

mendistribusikan data log petrophysic secara 3D dengan metode variogram 

seperti pada Gambar 60-62. Pemodelan petrofisik dilakukan secara berurutan, 

yaitu : Vshale, porosity dan Sw. Vshale dan porosity menjadi dasar dari 

pemodelan petrofisik, dimana kedua properti tersebut didistribusikan 

menggunakan geostatistik variogram dan disebarkan secara stochastic, serta 

Vshale dan porosity memiliki hubungan tebalik, yaitu pada Vshale yang rendah, 

maka akan memiliki porositas efektif yang besar.  
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Gambar 60. Variogram Vsh 

 

 

Gambar 61. Variogram PHIE 
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Gambar 62. Variogram Sw 

 

 

Gambar 63. Petrophysical modeling 
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7. NTG 

NTG atau net to gross adalah gambaran tentang rasio atau persentasi kandungan 

reservoar bersih (net) dan kotor (gross). Pemakaian NTG biasanya dipakai untuk 

batuan sedimen klastik, seperti batupasir. NTG merupakan suatu fungsi 

kebalikan dari Vshale, jika Vshale kecil maka nilai NTG akan besar. NTG juga 

berfungsi sebagai parameter didalam perhitungan inplace baik minyak maupun 

gas. 

8. Geometrical Modeling 

Geometrical modeling merupakan pembuatan model distribusi tertentu 

menggunakan fasilitas yang ada di petrel tanpa harus melakukan analisa data 

tertentu. Properti tersebut seperti : VB (Volume Bulk), above contact dan lain-

lain.  Volume bulk adalah gambaran volume (isi) suatu model 3D, jika dalam 

kondisi 2D bisa diartikan sebagai ketebalan. Informasi yang digambarkan adalah 

besarnya volume pada 3D model. Above contact adalah gambaran volume (isi) 

suatu model 3D yang sudah dipotong dengan kontak fluida (diatas kontak 

fluida), sedang dibawah kontak fluida mempunyai nilai 0. 
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Gambar 64. 3D gas water  contact 

 

4.4.10. Perhitungan Cadangan  

Volume calculation merupakan fasilitas didalam perhitungan inplace baik minyak 

maupun gas. Metode yang digunakan pada volume calculation adalah metode 

volumetric, dimana metode tersebut membutuh kan beberapa parameter, yaitu : 

volume bulk, distribusi petrofisik (Vshale, porositas efektif dan Sw), Bgi. 

  



 

 

  

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang didapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Interterpretasi kualitaif dan kuantititif data log menunjukkan bahwa terdapat 

hidrokarbon gas di kedalaman pada sumur INK-2 1532-1540 m, 1565-1580 m, 1610-

1618 m, pada INK-3 di kedalaman 1534-1540 m, 1565-1588 m, 1611-1619 m, pada 

INK-4 di keddalaman 1543-1547 m, 1554-1575 m, pada sumur INK-5 di kedalaman 

1531-1538 m, 1550-1575 m, 1595-1605 m, pada sumur INK-6 di kedalaman 1468-1534 

m. 

2. Crossplot Lamda-Rho dan Mu-Rho merupakan parameter paling sensitive untuk 

memisahkan antara shale, tight karbonat, dan porous karbonat yang mengandung gas. 

Porous karbonat yang mengandungkah dicirikan dengan nilai Mu-Rho dan Lamda-Rho 

yang lebih rendah dari tight karbonat namun jauh lebih tinggi dari shale. Porous 

karbonat memiliki range nilai Mu-Rho 27-80 (GPa*g/cc) dan Lamda-Rho 20-34 

(GPa*g/cc). Selain itu Crossplot P-Impedance menunjukkan porous carbonate 

memiliki nilai P-Impedance antara 27000-40000 (ft/s)*(g/cc) dan S-Impedance antara 

16000-26000 (ft/s)*(g/cc). 

3. Pada peta persebaran parameter Mu-Rho dapat dilihat bahwa litologi porous karbonat 

ditunjukkan dengan warna kuning-merah dengan nilai Mu-Rho 30-60 (GPa*g/cc) 
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sedangkan litologi tight karbonat ditunjukkan dengan marna biru muda-ungu dengan 

nilai Mu-Rho 70-120 (GPa*g/cc). 

4. Analisis peta persebaran Lamda-Rho litologi porous karbonat yang berisi gas 

ditunjukkan dengan warna kuning-merah dengan nilai Lamda-Rho 25-29 (GPa*g/cc) 

sedangkan litologi tight karbonat ditunjukkan dengan marna biru muda-ungu dengan 

nilai Lamda-Rho 38-44 (GPa*g/cc). 

5. Cadangan gas pada lapangan INK dengan metode map algebra atau perkalian peta hasil 

inversi sebesar 3.66 TSCF. Sedangkan cadangan gas hasil pemodelan 3D Property 

Reservoir adalah 21.53 MSCF. 

6. Perbedaan kedua metode disebabkan karena pada perhitungan peta 2D ketebalan netpay 

dianggap sama rata yaitu 0.3199 dari ketebalan total. Pada daerah yang rendah pun 

dianggap terdapat hidrokarbon setebal 0.3199 dari ketebalan total, dimana hal ini tidak 

sesuai dengan teori bahwa fluida akan bergerak ketekanan yang lebih rendah yang 

artinya akan ketempat yang lebih tinggi. Selain itu karena porositas dan Sw merupakan 

hasil transformasi peta lain sehingga kurang sesuai dengan keaadaan sebenarnya. Di 

daerah tight reservoar masih memiliki porositas sekitar 4% dan tidak bisa ter cut off. 

Hasil perhitungan cadangan 3D Property Reservoir lebih realistik mendekati keadaan 

sebenarnya maka jumlah cadangan pada lapangan INK bersarkan metode 3D Property 

Reservoir 

7. Berdasarkan analisis persebaran reservoar, analisis persebaran gas, dan analisis struktur 

geometri reservoar lokasi sumur usulan yang disarankan berada pada bagian selatan 

bawah, timur di klosur ketinggian sekitar patahan turun dan di sebalah barat dekat 

dengan lokasi sumur INK-1 sampai INK-6 
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6.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan akan lebih baik jika jumlah sumur yang 

digunakan lebih dari satu sumur dan terdapat log Vs yang berasal langsung dari hasil 

pengukuran. Dengan demikian, analisis hasil inversi memiliki ambiguitas yang minim 

serta dapat membantu dalam penentuan lokasi pengeboran sumur baru. Dengan jumlah 

sumur yang lebih banyak juga akan membuat persebaran cadangan hasil 3D Property 

Reservoir lebih akurat. 
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