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ABSTRAK 

POTENSI MINYAK DAN GAS BUMI PADA FORMASI CEPU 

BERDASARKAN INTEGRASI DATA SUMUR DAN GEOKIMIA DI 

CEKUNGAN JAWA TIMUR UTARA 

 

Oleh 

NISRINA NADHIFAH 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko menurunnya 

produksi adalah dengan melakukan studi lebih lanjut mengenai reservoir dan 

keberadaan source rock baik pada cekungan yang sudah diproduksi maupun masih 

dalam tahap eksplorasi. Telah dilakukan penelitian pada sumur NS-1, NS-2, NS-3, 

dan NS-4 di Cekungan Jawa Timur Utara yang difokuskan pada Formasi Cepu. 

Menurut penelitian sebelumnya, cekungan ini sangat berpotensi berpotensi sebagai 

tempat pembentukan dan pematangan minyak dan gas bumi, serta pada Jawa Timur 

Utara memiliki tinggian yang berpotensi sebagai perangkap dan beberapa patahan 

yang berguna sebagai migrasi minyak dan gas. 

Dihasilkan dari penelitian ini, sumur NS-1 didapatkan nilai saturasi air berada 

pada rentang 44-97%. Sumur NS-2 didapatkan nilai saturasi air berada pada rentang 

52-92%. Sumur NS-3 didapatkan nilai saturasi air berada pada rentang 37-87%. 

Sumur NS-4 didapatkan nilai saturasi air berada pada rentang 45-99%. Perhitungan 

rata-rata nilai Total Organic Carbon (TOC) yang diperoleh dari sumur NS-2 

sebesar 1.062 wt%, sumur NS-3 sebesar 1.226 wt%, dan sumur NS-4 sebesar 1.188 

wt%. Kualitas batuan yang berpotensi sebagai batuan induk sedang (fair) sampai 

dengan baik (good). Didapatkan tipe kerogen pada ketiga sumur termasuk kedalam 

tipe II-III (oil-gas prone) dan tipe III (gas prone) dan tingkat kematangannya belum 

matang (immature). Kandungan fluida reservoir berdasarkan analisis reservoir 

dengan perhitungan saturasi air yang terdapat pada sumur NS-1, NS-2, dan NS-4 

didominasi oleh minyak dan gas, sedangkan sumur NS-3 didominasi oleh gas. 

Potensi batuan induk pada sumur NS-1, NS-2, NS-3, dan NS-4 berdasarkan analisis 

source rock didominasi oleh gas prone. 

 

 

Kata kunci: reservoir, source rock, cekungan, total organic carbon, immature 
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ABSTRACT 

POTENTIAL OF OIL AND NATURAL GAS IN THE CEPU FORM 

BASED ON WELL AND GEOKIMIA DATA INTEGRATION IN THE 

NORTH EAST JAVA BASIN 

 

By 

NISRINA NADHIFAH 

One of the efforts that can be done to reduce the risk of declining production is 

to conduct further studies on reservoirs and the presence of source rock both in 

basins that have been produced or are still in the exploration stage. Research has 

been carried out on wells NS-1, NS-2, NS-3, and NS-4 in the North East Java Basin, 

focusing on the Cepu Formation. According to previous research, this basin has the 

potential as a place for the formation and maturation of oil and gas, as well as in 

North East Java it has a high potential as a trap and several faults that are useful for 

oil and gas migration. 

As a result of this study, well NS-1 obtained water saturation values in the 

range of 44-97%. The NS-2 well has water saturation values in the range of 52-

92%. The NS-3 well has water saturation values in the range of 37-87%. The NS-4 

well has water saturation values in the range of 45-99%. Calculation of the average 

value of Total Organic Carbon (TOC) obtained from wells NS-2 is 1,062 wt%, 

wells NS-3 is 1,226 wt%, and wells NS-4 is 1,188 wt%. The quality of the rock that 

has the potential as source rock is moderate (fair) to good (good). The kerogen types 

were found in the three wells, including type II-III (oil-gas prone) and type III (gas 

prone) and the maturity level was immature. Reservoir fluid content based on 

reservoir analysis with water saturation calculations contained in wells NS-1, NS-

2, and NS-4 is dominated by oil and gas, while wells NS-3 is dominated by gas. 

The source rock potential in wells NS-1, NS-2, NS-3, and NS-4 based on source 

rock analysis is dominated by gas prone. 

 

 

Keywords: reservoir, source rock, basin, total organic carbon, immature 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Dari 60 cekungan yang ada di Indonesia, Cekungan Jawa Timur Utara 

menyimpan potensi keberadaan hidrokarbon. Cekungan Jawa Timur Utara 

memiliki cadangan 53,7 MMSTB minyak dan kondensat dan 480,1 BSCF 

cadangan gas dan asosiasi gas (SKK Migas, 2020).  

Menurut penelitian (Azhary et al, 2019) sebelumnya, didapatkan bahwa 

Cekungan Jawa Timur Utara masih berpotensi sebagai tempat pembentukan 

dan pematangan minyak dan gas bumi, serta pada Jawa Timur Utara memiliki 

tinggian yang berpotensi sebagai perangkap dan beberapa patahan yang 

berguna sebagai migrasi minyak dan gas.  

Perhitungan Total Organic Carbon (TOC) menjadi salah satu parameter 

penting dalam penentuan kualitas batuan hidrokarbon serpih dan dianggap 

menjadi kunci yang memepengaruhi kualitas batuan dan estimasi tempat 

hidrokarbon serpih. Menurut penelitian (Fatahillah, 2016) pada Cekungan 

Jawa Timur Utara di Formasi Ngimbang, didapatkan nilai TOC sebesar 0.31-

0.715 wt% dengan klasifikasi buruk sampai baik.  

Dengan membandingkan dua metode, yaitu metode Archie (1942) dan metode 

Simandoux. Metode Archie sangat baik dalam menentukan nilai saturasi air 

pada reservoir yang tidak memiliki kandungan shale atau clean sand formation 

dan Karbonat. Nilai saturasi air berdasarkan pegolahan yang menghasilkan 

reservoir sumur Cekungan Jawa Timur Utara dengan rata-rata 49.72% dengan 

kandungan fluida gas (Aulia et al, 2021).
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Maka dari itu, keberadaan cekungan perlu diteliti lebih rinci untuk 

mendapatkan sistem hidrokarbon, khususnya source rock. Untuk keperluan 

tersebut dilakukan analisa potensi reservoar dan batuan induk berdasarkan 

pengukuran well logging. Cara untuk mengidentifikasi adanya cadangan fluida 

migas dan besar jumlah fluida yang diproduksi perlu dilakukan evaluasi serta 

analisa terhadap kondisi suatu reservoar. Lapangan minyak dan gas bumi di 

Indonesia mencakup seluruh pulau-pulau besar, salah satunya adalah pulau 

Jawa, contohnya yang terdapat pada Cekungan Jawa Timur Utara. Cekungan 

Jawa Timur Utara merupakan salah satu cekungan busur belakang di Indonesia 

yang mampu untuk menghasilkan hidrokarbon (minyak dan gas). Untuk 

mendukung potensi migas maka diperlukan prospek reservoar dan batuan 

induk, yang merupakan sumber minyak dan gas bumi. Jika sudah diketahui 

potensi migas di daerah Jawa Timur Utara, maka dapat dimasukkan ke dalam 

kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia dan membantu 

sumber kekayaan bangsa Indonesia.  

Hasil pengukuran dan analisis perubahan sifat kimia batuan di laboratorium 

memunculkan beberapa metode yang mendukung penelitian ini. Metode yang 

dihasilkan dalam penelitian ini adalah menentukan kematangan hidrokarbon 

dan parameternya yang digunakan sebagai indikator untuk memprediksi 

tingkat perubahan bahan organik pada batuan. Untuk mengetahui potensi 

hidrokarbon, jenis material serpih, serta tingkat kematangan termalnya, 

dilakukan analisis geokimia berupa Total Organic Carbon (Dewanto et al, 

2017). 

Proses pengembangan suatu lapangan reservoar cukup banyak data-data bawah 

permukaan yang harus didapatkan dan dianalisa untuk menentukan apakah 

suatu lapangan layak untuk dikembangkan atau bahkan ditinggalkan. Salah 

satu data yang dibutuhkan adalah analisis petrofisika untuk mengetahui 

kandungan lempung (Volume Clay), kandungan porositas, permeabilitas, dan 

saturasi air yang terkandung pada lapangan apakah ekonomis atau tidak untuk 

dikembangkan. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko menurunnya 

produksi adalah dengan melakukan studi lebih lanjut mengenai reservoir dan 
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keberadaan source rock baik pada cekungan yang sudah diproduksi maupun 

masih dalam tahap eksplorasi. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan sebagai berikut  

1. Menentukan lapisan reservoar dan source rock pada sumur NS-1, NS-2, 

NS-3, dan NS-4 pada Formasi Cepu. 

2. Menentukan tingkat kematangan/maturity batuan induk dan tipe kerogen 

pada sumur NS-1, NS-2, NS-3, dan NS-4 Cekungan Jawa Timur Utara. 

3. Menentukan potensi minyak dan gas bumi pada Cekungan Jawa Timur 

Utara berupa analisis potensi reservoar dan batuan induk. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Pelaksanaan penelitian ini di batasi pada hal-hal sebagai berikut  

1. Data log sumur yang diolah hanya memakai empat sumur yaitu NS-1, NS-

2, NS-3, dan NS-4 pada Formasi Cepu, Cekungan jawa Timur Utara.  

2. Penentuan identifikasi nilai kualitas TOC (Total Organic Carbon) untuk 

mengetahui potensi batuan induk mengacu pada klasifikasi kelimpahan 

material organic Peters dan Cassa, 1994. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut 

1. Memberikan informasi mengenai zona prospek reservoar di Formasi Cepu 

Cekungan Jawa Timur Utara. 

2.  Memberikan informasi adanya lapisan source rock pada Formasi Cepu 

Cekungan Jawa Timur Utara. 



II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

2.1 Lokasi Daerah Penelitian 

Lokasi daerah penelitian yang mencakup sumur NS-1, NS-2, NS-3 dan NS-4 

terletak di cekungan Jawa Timur Utara. Cekungan Jawa Timur Utara adalah 

salah satu dari cekungan-cekungan lepas pantai di Indonesia. Cekungan yang 

memiliki luas sekitar 190.300 km2 ini terletak di dekat ujung selatan Paparan 

Sunda yang secara geografis stabil, pada koordinat 110° - 118° BT dan 4° - 8° 

LS. Cekungan belakang busur (back arc basin) dibentuk oleh pertemuan 

lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Secara geografis, Cekungan Jawa Timur 

Utara dibatasi oleh busur Karimunjawa di bagian barat, cekungan Lombok di 

bagian timur, busur Vulkanik di bagian selatan dan tinggian Paternosfer pada 

bagian utara yang memisahkannya dengan Selat Makassar. Berikut merupakan 

peta daerah penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Peta daerah penelitian, kotak merah menandakan lokasi daerah 

penelitian 
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2.2 Geologi Regional 

 

Gambar 2. Peta penampang fisiografi cekungan Jawa Timur Utara (Bemmelen, 

1949) kotak merah menandakan lokasi fisiografi penelitian 

Cekungan Jawa Timur Utara ini akan melalui beberapa zona fisiografi 

regional, yaitu Zona Depresi Randublatung, Zona Pegunungan Rembang, dan 

Zona Pesisir Utara Jawa yang diperlihatkan pada Gambar 2. Setiap zona 

memiliki karakteristik stratigrafi, geomorfologi, dan tektonik tersendiri. 

 

2.2.1 Zona Depresi Randublatung 

Di antara Perbukitan Kendeng dan Perbukitan Rembang terdapat sebuah 

cekungan atau lembah sempit yang panjang yang dikenal sebagai Zona 

Randublatung. Purwodadi, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, dan 

Surabaya termasuk dalam zona ini. Van Bemmelen (1949) berhipotesis 

bahwa pada akhir Tersier, ketika Perbukitan Rembang dan Perbukitan 

Kendeng mengalami pengangkatan tektonik, terbentuklah Depresi 

Randublatung sebagai daerah amblesan, komponen dari keseimbangan 

isostatik regional. Bagian barat Zona Randublatung, yang membentang dari 

Purwodadi hingga Randublatung dan secara fisiografis membentuk depresi 

kecil di sepanjang dua jalur perbukitan, tampaknya merupakan satu-satunya 

wilayah yang tampak kebenarannya teori Van Bemmelen. Munculnya 

berbagai antiklin yang terisolasi, antara lain Dander, Pegat, Ngimbang, 

Sekarkorong, dan Lidah, merupakan ciri khas fisiografi Zona Randublatung 
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timur, yang membentang dari Randublatung hingga pesisir Gresik dan 

Surabaya. Sejak akhir Tersier hingga saat ini, Zona Randublatung aktif 

melakukan sedimentasi sebagai depresi tektonik, mendapatkan suplai 

sedimen dari Perbukitan Kendeng dan Perbukitan Rembang. 

 

2.2.2 Zona Pegunungan Rembang 

Di sisi utara Pulau Jawa terdapat sebuah bukit antiklinorium bernama 

Perbukitan Rembang yang membentang dari timur ke barat. Dari bagian 

paling utara Purwodadi hingga pulau Madura, kawasan ini berada. lipatan 

dengan sumbu membujur timur-barat yang panjangnya berkisar dari beberapa 

kilometer hingga 100 kilometer (Antiklin Dokoro di utara Grobogan). 

Antiklinorium Rembang Utara dan Antiklinorium Rembang Selatan adalah 

dua divisi dari Zona Rembang (Van Bemmelen, 1949). Zona Rembang 

merupakan bagian dari Cekungan Jawa Timur Utara, yang terbentuk di dekat 

titik paling selatan Sundalandia. Sejak Mesozoikum, beberapa mikrokontinen 

telah bergabung membentuk massa benua yang dikenal sebagai Sundalandia 

melalui subduksi dan tumbukan. (Hall & Morley, 2004). Cekungan Jawa 

Timur Utara diduga terbentuk pada salah satu lempeng mikrokontinen, yaitu 

Lempeng Argo, yang menyusun Jawa Timur hingga Sulawesi Barat (Hall, 

2012 dalam Husein & Nukman, 2015). 

 

2.2.3 Zona Pesisir Utara Jawa 

Zona Pesisir Utara di bagian barat Jawa Timur memiliki karakter fisiografi 

yang unik, ditandai dengan kehadiran gunungapi Muria dan Lasem, yang 

terduga sebagai gunungapi belakang busur. Sedimen dari Sungai Serang dan 

Sungai Tuntang terutama bertanggung jawab atas pembentukan dataran 

pantai ini. Sungai Serang yang mengalir jauh ke hulu hingga lereng timur 

Gunung Merbabu mengikis perbukitan Zona Kendeng. Selain mengikis 

Perbukitan Kendeng, Sungai Serang juga mengumpulkan lumpur dari Sungai 

Lusi, yang keduanya bertemu di sebelah barat Purwodadi. Ini telah membantu 

untuk membangun Perbukitan Rembang. Batuan Perbukitan Kendeng bagian 

barat tergerus oleh Sungai Tuntang yang berhulu di Rawa Pening dan 

memiliki cekungan drainase yang lebih kecil dari Serang. 
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2.3 Tektonik Cekungan Jawa Timur Utara 

Struktur geologi Jawa Timur erat kaitannya dengan sejarah tektonik 

regional Asia Tenggara dan struktur Pulau Jawa bagian Barat. Daerah ini 

terletak pada Paparan Sunda bagian Tenggara dan batuan alasnya adalah 

Cretaceous sampai dengan basal Tertiary melange. 

Terdapat tiga tahap orogenesa yang berpengaruh terhadap wilayah cekungan 

Jawa Timur Utara, yaitu: 

1. Kapur atas sampai Eosen Tengah. Menyusul tumbukan lempeng laut Jawa 

bagian timur dengan Paparan Sunda, deformasi kompresi terjadi pada 

batugamping akhir. Sesar naik pra-Eosen diaktifkan kembali, terjadi 

rifting, dan kemudian terbentuk sesar normal. 

2. Miosen Tengah, Orogenesa pada Miosen Tengah ditandai oleh peristiwa 

regresi. Wilayah Cepu mengalami masa jeda pada fase ini, sedangkan zona 

Rembang dicirikan oleh perubahan fasies dari transgresi ke regresi. Zona 

sesar Rembang-Madura-Kangean-Sakala (RMKS) yang merupakan left 

lateral wrenching juga terbentuk pada titik ini. 

3. Plio-Plistosen, Dari Pliosen akhir sampai Pleistosen akhir, lipatan-lipatan 

terbentuk. Pada Pliosen Akhir dan sampai sekarang, busur Sunda-Jawa 

telah terlihat aktivitas vulkanik. 

Secara umum cekungan Jawa Timur Utara dibentuk oleh beberapa elemen 

struktur utama dari selatan ke utara, yaitu: 

1. Zona Kendeng – Selat Madura yang memanjang dengan arah timur-barat, 

dan dicirikan oleh struktur lipatan, sesar normal, serta banyaknya sesar 

naik.  

2. Zona Rembang Selatan dan Randublatung, yang memiliki struktur struktur 

timur-barat dan terutama dibedakan oleh pola lipatan. 

3. Zona Rembang Utara dan Madura Utara, Sistem sesar mendatar kiri 

dengan arah timur laut-barat daya yang memanjang ke wilayah 

Kalimantan Selatan terkait dengan formasi antiklinorium. Struktur ini 

terangkat dan terdegradasi selama Plio-Plistosen. 
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Secara geologi terbentuknya cekungan Jawa Timur Utara dikendalikan oleh 

dua sistem sesar, yaitu sistem sesar mendatar mengiri berarah timur-barat dan 

timurlaut-baratdaya. 

 

 

 

2.4 Stratigrafi 

Adapun stratigrafi daerah penelitian ini berada pada blok Kangean, yang 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Stratigrafi di blok Kangean (Nainggolan, 2018) 

 

2.4.1 Batuan Dasar Pra-Tersier 

Batuan Pra-Tersier Cekungan Jawa Timur Utara yang melandasi batuan 

sedimen tersusun atas batuan beku, ofiolit, metasedimen, dan metamorf yang 
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terpisah dengan ketinggian yang berarah timur laut ke barat daya. Dari barat 

ke timur, sebaran litologi bervariasi. 

 

2.4.2 Formasi Pre-Ngimbang 

Formasi Pra-Ngimbang yang berumur Eosen Awal dan terdiri dari endapan 

synrift batubara, batulanau, dan batupasir dengan sisipan serpih, tidak 

berhubungan dengan Formasi Ngimbang tersebut di atas. Formasi ini terletak 

di bagian timur wilayah Bali Utara dan East Kangean Offshore di Cekungan 

Jawa Timur. 

 

2.4.3 Formasi Ngimbang 

Dimulainya fase transgresi yang signifikan, yang diikuti dengan pengikisan 

gunung-gunung basement utama, menandai dimulainya proses sedimentasi 

Tersier di pertengahan Eosen (Busur Karimunjawa dan Bawean). Biasanya 

berbeda dan terpisah dari sedimen tersier dari ruang bawah tanah yang layak 

secara ekonomi adalah ketidakselarasan pada batas bawah siklus Ngimbang 

(Basal, Tuff vitric dan Phylite kadar rendah). Sedimen awal siklus Ngimbang 

tidak bersifat laut, sehingga sulit untuk menentukan dengan tepat peristiwa 

sedimentasi transgresi pertengahan Eosen. Sedimen pengisi Graben yang 

awalnya berasal dari endapan silisiklastik laut dangkal, menjadi semakin 

dalam ke arah atas akibat transgresi yang terjadi. Pada endapan Formasi 

Ngimbang bagian atas, yang tersusun dari batugamping dengan silih 

bergantinya serpih dan batupasir, kenaikan muka air laut mengendapkan 

batugamping. Formasi Ngimbang bagian bawah terdiri perulangan batupasir, 

serpih, batu lanau dengan sisipan batubara yang tipis. 

 

2.4.4 Formasi Kujung 

Satuan stratigrafi tertua yang tersingkap disebut Formasi Kujung, dan 

terutama terdiri dari batulempung dengan sedikit batupasir dan batugamping 

di bagian bawah. Kranji limestone adalah nama yang diberikan untuk 

batugamping di bagian bawah. Formasi ini diletakkan dalam konteks medium 

exposure hingga outer exposure (Husein, 2016).  
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2.4.5 Formasi Cepu 

Untuk tujuan pengendapan karbonat, lempung, dan pasir silika di cekungan 

Madura, sedimentasi Miosen Akhir terjadi di laut dalam. Proses struktural 

Miosen Tengah telah berakhir, dan daerah tersebut telah dipenuhi napal dan 

batugamping dari endapan planktonik dan nanoplanktonik, yang dikenal 

sebagai formasi cepu. 

 

2.4.6 Formasi Mundu 

Formasi Mundu memiliki ciri litologi yang khas, tersusun oleh napal masif 

berwarna abu-abu muda hingga putih kekuning-kuningan, dengan kandungan 

foraminifera plangtonik yang sangat melimpah. Kandungan glauconite juga 

diperoleh, tetapi hanya dalam jumlah kecil. Bagian atas dari endapan ini 

kadang-kadang secara progresif berubah menjadi batugamping batupasir. 

Ketebalan formasi ini cenderung naik hingga mencapai 700 meter ke arah 

selatan. Pengendapan laut dalam yang terjadi pada zona Miosen Akhir – 

Pliosen inilah yang memunculkan Formasi Mundu. 

 

2.4.7 Formasi Paciran 

Berumur pada Pleistosen, Formasi Paciran dibedakan dengan adanya 

batugamping terumbu yang tersebar di zona rembang. Berbaur secara lateral 

dengan Formasi Mundu dan Formasi Lidah setelah diendapkan di perairan 

dangkal 

 

2.4.8 Formasi Lidah 

Batupasir, lensa batu bintik fosil/batu kerak, dan batulempung kebiruan juga 

ditemukan pada formasi ini. Lumpur laut di dasar masih ada dan dibedakan 

dengan konsentrasi spesies pseudorotalia dan aterorotalia yang tinggi. 

Koleksi fosil ini mewakili lapisan tengah hingga terluar dari deposisi dasar 

laut. Batuan di atas unit ini memiliki produk sampingan pengendapan dari 

lingkungan yang lebih dangkal. Akhirnya, tanah liat dari pengendapan air 

tawar membentuk lapisan atas. 
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2.5 Petroleum System  

Eksplorasi harus mempertimbangkan Petroleum System. Seperti yang 

dikatakan sebelumnya, Petroleum System adalah komponen dari elemen dan 

proses geologis yang sangat penting untuk produksi dan penyimpanan minyak 

bumi. Ini juga membutuhkan pengetahuan tentang proses lokal dan sistem 

perminyakan, yang keduanya memiliki dampak signifikan pada seberapa baik 

proyek eksplorasi akan berjalan. Petroleum System Cekungan Jawa Timur 

Utara akan dibahas lebih rinci di bawah ini.  

2.5.1 Batuan Induk (Source Rock)  

Sebagian besar, batuan Induk pada Cekungan Jawa Timur Utara terdapat pada 

lapisan serpih dari Formasi Ngimbang dan Tawun. Formasi Ngimbang 

berpotensi akan adanya minyak dan gas yang terdiri dari serpih karbonat dan 

batubara dengan kerogen tipe III, TOC pada serpih 2% - 17%, TOC batubara 

20% - 80%, dan adanya indeks hidrogen 300. Formasi ini berada pada umur 

Eosen. Sedangkan pada Formasi Tawun umur Miosen Awal – Tengah 

memiliki nilai karbon organik yang rendah namun jumlahnya sangat tebal dan 

mengandung kerogen penghasil minyak. Formasi ini sangat berpotensi dalam 

pembentukan minyak yang cenderung meningkat ke arah barat. Hasil analisis 

geokimia Formasi Tawun menunjukkan nilai TOC <1%, HI <250 dan 

memiliki kerogen tipe IV.  

 

2.5.2 Migrasi 

Era migrasi primer dan migrasi sekunder terjadi di Cekungan Jawa Timur 

Utara. Akibat tektonik PlioPleistosen (Ngrayong-Wonocolo-Ledok) melalui 

jalur patahan, migrasi utama hidrokarbon dari Formasi Ngimbang sebagai 

batuan induk ke dalam struktur perangkap terjadi sepanjang periode Pliosen-

baru ini (Moehadi, 2010). Hidrokarbon yang terperangkap di reservoir 

karbonat Kujung-Tuban bermigrasi kembali ke perangkap batupasir 

Ngrayong, Wonocolo, Ledok, dan Lidah sebagai akibat dari migrasi sekunder 

setelah tektonik Plio-Pleistosen. 
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2.5.3 Reservoar  

Koesoemadinata (1980) menegaskan bahwa reservoir yang baik memiliki 

porositas antara 10 dan 30 persen dan permeabilitas antara 50 dan 50 mD 

karena ukuran pori mempengaruhi kapasitas menahan fluida reservoir. 

Serangkaian pasang surut di Cekungan Jawa Timur Utara menyediakan lokasi 

bagi terumbu karang untuk membangun waduk. Batupasir dan batugamping 

dari Formasi Ngimbang, batupasir dan batugamping dari Formasi Kujung, 

batupasir dari Formasi Tawun, serta batupasir dan batugamping dari Formasi 

Ngrayong termasuk di antara batuan yang berfungsi sebagai reservoir. 

 

2.5.4 Perangkap (Trap)  

Struktur dan perangkap stratigrafi untuk hidrokarbon berkembang di 

Cekungan Jawa Timur Utara sepanjang era Miosen (penumpukan karbonat), 

Oligosen Akhir hingga Miosen Awal, dan struktur pengangkatan selama 

Miosen Awal hingga Miosen Akhir. 

 

2.5.5 Penutup (Seal) 

Shale yang melimpah di Formasi Tuban merupakan mayoritas batuan yang 

membentuk seal atau penutup. Cadangan hidrokarbon Formasi Kujung 

ditutupi oleh serpih. Serpih dari Formasi Wonocolo juga dapat berfungsi 

dengan baik sebagai penutup.  

 



 
 

III. TEORI DASAR 

 
 

 

 

3.1 Well Logging 

Well logging metode untuk mengumpulkan data bawah permukaan dengan 

melibatkan memasukkan alat ukur ke dalam lubang sumur untuk mengevaluasi 

formasi dan mengidentifikasi sifat batuan di bawah permukaan (Schlumberger, 

1958). Mendapatkan data litologi, pengukuran porositas, pengukuran 

resistivitas, dan saturasi hidrokarbon merupakan tujuan dari well logging. Saat 

menggunakan log ini, tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi zona dan 

mengukur jumlah minyak dan gas di reservoir (Harsono, 1997 dalam 

Siallagan., et al, 2018). 

 

Truk logging diposisikan sejajar dengan kepala sumur ketika logging sumur 

sedang dilakukan, dan kabel logging diumpankan melalui dua roda katrol. 

Pengukur tegangan kabel diikatkan ke roda katrol atas. Perangkat indikator 

beban yang menampilkan tegangan kabel atau berat keseluruhan alat terletak 

di dalam kabin logging atau truk logging. Dekat dengan mulut sumur, roda 

katrol bawah diikat ke rangka menara bor. Sejumlah pemeriksaan ulang dan 

kalibrasi dilakukan setelah alat logging terpasang untuk memastikan peralatan 

beroperasi sebagaimana mestinya dan tidak rusak oleh lumpur atau suhu tinggi. 

Untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan, seringkali diadakan 

beberapa kali perekaman dengan kombinasi alat yang berbeda (Harsono, 1997 

dalam Siallagan., dkk, 2018). Sistem pengiriman data di lapangan dapat 

menggunakan jasa satelit atau telepon, sehingga data log dari lapangan dapat  

langsung dikirim ke pusat komputer untuk diolah lebih lanjut. Proses 

penerapan wireline logging melibatkan pengeboran lubang dan memasukkan 
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alat yang disebut sonde ke dalamnya hingga mencapai dasar. Probe ditarik 

pada kecepatan yang konsisten dan terus menerus dari dasar lubang ke 

kedalaman yang diperlukan untuk membuat rekaman. Tugas ini dilakukan 

segera setelah proses pengeboran selesai (Gambar 4). Hasil pengukuran atau 

pencatatan tersebut disajikan dalam kurva  log  vertikal  yang  sebanding  

dengan  kedalamannya dengan menggunakan skala tertentu sesuai keperluan 

pemakainya. 

 

Gambar 4. Operasi kegiatan logging (Mastoadji, 2007). 

 

Alat-alat utama yang digunakan dalam akuisisi logging, antara lain: 

a. Power Pack 

Komponen yang mensuplai listrik untuk pengoperasian alat ini 

disebut dengan power pack. Tenaga hidrolik dari power pack 

memutar drum pada saluran, memungkinkan kabel diregangkan. 

b. Winch 

Kabel sickline yang dililitkan di sekitar drum yang cukup besar yang 

berputar ketika daya dari power pack melewati kotak ger, 

memungkinkan kabel masuk ke sumur dan ditarik kembali. 

c. Pressure Control Equipment 

Peralatan permukaan yang mengontrol tekanan selama operasi 

dikenal sebagai peralatan kontrol tekanan. 
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Alat ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: 

- Stuffing box : Alat untuk mengisolasi tekanan dengan menyekat 

daerah di sekitar kawat. 

- Lublicator : Batang seperti pipa yang dirangkai dibawah stuffing 

box 

- Quick union : Alat penyambung rangkaian lublicator 

- Wireline BOP : Terdiri dari 2 ram yaitu blind ram dan shear ram. 

Blind ram berfungsi menutup sumur dengan tidak memutus 

kawat sedangkan shear ram dapat menutup sumur dengan 

memutus kawat. 

Ellis & Singer (2008) membagi metode yang digunakan untuk memperoleh 

data log menjadi dua macam, yaitu: 

1. Wireline Logging 

Setelah pengeboran selesai dan pipa pengeboran sudah dinaikkan, 

wireline logging adalah proses pembuatan rekaman menggunakan kabel. 

Proses penerapan wireline logging melibatkan pengeboran lubang dan 

memasukkan alat yang disebut sonde ke dalamnya hingga mencapai 

dasar. Probe ditarik pada kecepatan yang konsisten dan terus menerus 

dari dasar lubang ke kedalaman yang diperlukan untuk membuat 

rekaman. Tugas ini dilakukan segera setelah proses pengeboran selesai. 

Sesuai dengan kebutuhan pengguna, data pengukuran atau perekaman 

ditampilkan sebagai kurva log vertikal yang sebanding dengan 

kedalaman. Tampilan data hasil metode tersebut adalah dalam bentuk log 

yaitu grafik kedalaman dari satu set kurva yang menunjukkan parameter 

yang diukur secara berkesinambungan dalam sebuah sumur (Harsono, 

1997 dalam Siallagan., dkk, 2018). 

2. Logging While Drilling 

Teknik untuk mendapatkan data log yang dikenal sebagai logging while 

drilling (LWD) melibatkan penebangan dan pengeboran secara 

bersamaan. Karena alat logging dimasukkan ke dalam drill collar, hal ini 

terjadi. Di LWD, pengukuran dilakukan saat pengeboran secara real time 

(Harsono, 1997 dalam Siallagan, 2018). 
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Sensor logging bawah lubang bor, sistem transmisi data, dan antarmuka 

permukaan membentuk alat LWD. Selama pengeboran, sensor logging 

diposisikan tepat pada kerah bor (lengan yang berfungsi untuk 

memperkuat tali bor) di belakang mata bor. (Bateman, 1985 dalam 

Siallagan., dkk, 2018). 

 

 

 

3.2 Jenis – Jenis Log  

3.2.1 Log Gamma Ray  

Jenis log ini digunakan karena sinar gamma sangat baik dalam membedakan 

antara lapisan permeabel dan non-permeabel, dan unsur radioaktif cenderung 

terkonsentrasi di serpih, yang tidak permeabel, dan tidak melimpah di batuan 

karbonat atau pasir, yang biasanya permeabel. Hasil pengukuran ini adalah 

log gamma ray (GR), yang mengungkapkan jumlah intensitas radioaktif yang 

ada dalam Formasi. Untuk melakukan pengukuran log sinar gamma, 

instrumen log sinar gamma diturunkan ke dalam lubang bor dan radiasi sinar 

gamma direkam untuk jangka waktu tertentu. Interval perekaman sinar 

gamma biasanya 0,5 feet (Harsono, 1997 dalam Siallagan., dkk, 2018). Untuk 

respon log gamma ray bisa dilihat pada Gambar 5. 

Sebagai fungsi dari bahan radioaktif yang terdapat dalam Formasi batuan, 

prinsip pengukuran log sinar gamma adalah untuk meningkatkan dan 

memantau intensitas partikel alfa radioaktif yang diperoleh Formasi. Unsur 

radioaktif tersebut antara lain: thorium (Th), uranium (U), dan kalium (K) 

(Harsono, 1997 dalam Siallagan., dkk, 2018). Sebaliknya, fungsi utama dari 

gamma ray log adalah untuk mendeteksi arus yang disebabkan oleh ionisasi, 

yang terjadi sebagai akibat dari interaksi sinar gamma antara gas Formasi 

ideal yang ada di kamar dan ionisasi yang diterapkan pada sonde. Arus yang 

diberikan berkorelasi erat dengan radiasi sinar gamma yang intens. Didalam 

Formasi hampir semua batuan sedimen mempunyai sifat radioaktif yang 

tinggi, terutama terkonsentrasi pada mineral clay/shale dibandingkan dengan 

respon batuan lain (Asquith & Krygowski, 2003 dalam Bagenda, 2017).  



17 
 

 

 

 

Gambar 5. Respon log Gamma Ray (Rider, 2002). 

 

Menurut Asquith dan Krygowski, (2003) Log gamma ray dapat digunakan 

untuk:  

 Evaluasi kandingan serpih Vshale.  

 Determinasi lapisan permeabel.  

 Evaluasi mineral radioaktif.  

 Evaluasi lapisan mineral radioaktif.  

 Korelasi dan analisis fasies bawah permukaan  

 

3.2.2 Log Spontaneous Potential (SP)  

Log SP adalah catatan perbedaan potensial antara elektroda di permukaan dan 

elektroda di lubang bor, yang bergerak secara alami dari waktu ke waktu. Log 

ini tidak dapat digunakan untuk mengebor lumpur yang tidak konduktif. 

Menurut Asquith, (2004) kegunaan dari Log SP yaitu :  

 Mengidentifikasi lapisan permeabel  

 Mendekteksi batas lapisan permeabel  

 Menentukan resistivitas air Formasi  
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 Menentukan volume shale pada lapisan permeabel 

Pada log SP, apabila log ini terdefleksi ke arah kiri maka merupakan zona 

permeabel seperti sandstone dan sebaliknya, apabila tidak terdefleksi 

merupakan zona non permeabel seperti shale yang ditunjukkan pada Gambar 

6. 

 

Gambar 6. Log spontaneous potential (Rider, 2002) 

 

3.2.3 Log Resistivitas  

Log resistivitas adalah log yang mengukur resistivitas suatu Formasi. 

Pengujian induksi atau elektroda seperti ahli laterologi, ahli mikrolaterologi, 

dan ahli mikrolaterologi dapat digunakan untuk mengukur resistivitas 

formasi. Catatan resistivitas digunakan untuk membedakan zona air dan zona 

hidrokarbon (Yunafrison, 2018). Pengukuran resistivitas batuan dalam ohm 

meter, yang biasanya berkisar antara 0,2 hingga 2000 ohm meter, dilakukan 

pada skala logaritmik. Karena batuan bumi, fluida, dan hidrokarbon sering 

memiliki nilai resistivitas tertentu, metode ini digunakan. Berikut adalah 

contoh nilai resistivitas yang dapat dilihat pada Tabel 1 

 



19 
 

 

Tabel 1. Nilai resistivitas (Asquith dan Krygow ski, 2003 dalam 

Bagenda, 2017) 

Material Resistivitas (Ohm meter) 

Limestone 50 - 102 

Sandstones 1 - 108 

Shales 20 – 2x103 

Dolomite 100 – 10.000 

Sand 1 – 1000 

Clay 1 – 100 

Sea Water 0.2 

 

Kemampuan batuan untuk menghantarkan listrik sangat berkorelasi dengan 

jumlah air (konduktif) di dalam pori-pori karena matriks dan butir dalam 

batuan dianggap isolator atau non-konduktif (lemah dalam mengalirkan arus 

listrik). Resistivitas diprediksi menurun dengan meningkatnya jumlah air 

dalam pori-pori. Di sisi lain, resistivitas diprediksi meningkat dengan 

meningkatnya jumlah hidrokarbon di pori-pori. Ini disebabkan oleh fakta 

bahwa hidrokarbon, serta matriks dan butiran, adalah isolator atau non-

konduktif. (Yunafrison, 2018).  

 

Biasanya ada tiga kategori penetrasi resistivitas saat mengukur log 

resistivitas: dangkal (lubang bor), sedang (zona terinvasi), dan dalam (zona 

tidak terinvasi). Variasi kedalaman penetrasi ini juga dapat digunakan untuk 

menganalisis karakteristik mobilitas minyak untuk mencegah interpretasi 

yang salah dari data log resistivitas yang disebabkan oleh invasi lumpur. 

Biasanya, lumpur akan disuntikkan ke dalam sumur untuk mensimulasikan 

tekanan (pore pressure) yang akan ada pada saat pemboran. Jenis lumpur 

yang digunakan dapat berkisar dari fresh water mud, salt water mud hingga 
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oil based mud dan jenis lumpur lainnya. Sebagai contoh, jika kita 

menggunakan water based mud yang nilai resistivitasnya rendah sebagai 

lumpur pengeboran kemudian lumpur tersebut menginvasi reservoar yang 

mengandung minyak, maka kita akan mendapatkan profil deep penetration 

resistivity lebih tinggi daripada shallow-medium penetration resistivity. Jika 

medium penetration dan deep penetration mirip dan tidak ada efek invasi, 

maka situasi ini mengindikasikan minyak didalam reservoar tersebut sangat 

susah untuk mobile (hal ini kurang bagus dalam produksi). Gambar 7 

menunjukkan daerah shallow zone, medium zone dan uninvaded zone 

(Asquith dan Krygowski, 2003 dalam Bagenda, 2017). 

 

 

Gambar 7. Borehole environment (Asquith dan Krygowski, 2003 dalam 

Bagenda, 2017) 

 

3.2.4 Log Densitas  

Densitas batuan di sepanjang lubang bor diukur dengan menggunakan log 

densitas. Kepadatan total matriks batuan dan cairan yang ada di pori-pori 

batuan adalah parameter yang diukur dalam log ini. Sumber radiasi sinar 

gamma dipasang pada dinding lubang bor, dan memancarkan sinar gamma 

untuk mengoperasikan log densitas. Ketika sinar gamma memasuki batuan, 

mereka akan menabrak elektron yang terkandung pada batuan, kehilangan 
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sebagian energinya dan memantulkannya kembali, yang kemudian 

dikumpulkan oleh detektor yang ditempatkan di atas sumber radiasi. Ketika 

digunakan bersama dengan log neutron, log densitas juga dapat digunakan 

untuk mendeteksi keberadaan air atau hidrokarbon, menghitung densitas 

hidrokarbon (h), dan membantu dalam evaluasi lapisan serpih (Asquith dan 

Krygowski, 2003 dalam Bagenda, 2017). Kegunaan utama log densitas 

adalah untuk menentukan porositas dengan mengukur densitas bulk batuan.  

 

Bulk densitas (𝜌𝑏 atau RHOB) dan densitas matriks (𝜌𝑚𝑎) digunakan dengan 

dua variabel berbeda yang digunakan untuk menghitung porositas batuan. 

Sementara kerapatan matriks hanya mengacu pada kerapatan matriks batuan, 

kerapatan curah mengacu pada kerapatan keseluruhan batuan, termasuk 

komponen fluida dan padatnya (Asquith, 2004). 

Secara kuantitatif log density digunakan untuk mengukur porositas (porosity) 

dan secara tidak langsung mengukur densitas hidrokarbon (HC). Secara 

kualitatif log ini digunakan untuk menentukan lithology dan jenis mineral 

tertentu. Untuk melihat respon log density dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Respon log density (Rider, 2002) 
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3.2.5 Log Neutron  

Log porositas yang disebut log neutron menghitung jumlah ion hidrogen yang 

ada dalam suatu formasi. Untuk mengevaluasi porositas batuan, log neutron 

digunakan bersama dengan log densitas. Estimasi porositas neutron akan 

semakin rendah jika pori-pori terisi oleh gas. Dibandingkan dengan air atau 

minyak, gas memiliki lebih sedikit ion hidrogen, yang menjelaskan 

alasannya. Gas effect adalah nama yang diberikan untuk proses ini yang 

menurunkan nilai porositas neutron. Nilai porositas neutron dapat 

dipengaruhi oleh sas effect dan shale effect. Shale effect merupakan tanda 

peningkatan porositas neutron yang terjadi karena kandungan shale. Hal ini 

terjadi sebagai akibat dari ikatan antara air dan ion hidrogen dalam struktur 

tanah liat.Hal ini terjadi karena ion hidrogen pada struktur lempung dan air 

yang terikat dalam lempung ikut terhitung sebagai ion hidrogen seperti dalam 

pori (Yunafrison, 2018).  Respon log neutron dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 

Gambar 9. Respon log neutron (Rider, 2002). 

 

Jumlah energi tertinggi yang hilang ketika neutron bertabrakan dengan atom 

hidrogen karena massanya hampir sama. Akibatnya, porositas formasi dapat 

dikaitkan dengan energi yang hilang. Akibatnya, log porositas neutron 

mengukur kandungan hidrogen dari pori-pori batuan daripada porositas 
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sebenarnya dari batuan itu sendiri. Indeks hidrogen batuan naik karena 

menjadi lebih berpori dan mengandung lebih banyak hidrogen. Oleh karena 

itu, serpih dengan kandungan hidrogen yang tinggi dapat dianggap memiliki 

porositas yang tinggi. (Asquith dan Krygowski, 2003 dalam Bagenda, 2017). 

 

3.2.6 Log Caliper 

Ukuran dan bentuk lubang bor diukur dengan menggunakan alat caliper. 

Profil vertikal diameter lubang diukur menggunakan caliper mekanis secara 

langsung. Log caliper digunakan sebagai informan kondisi litologi. Selain 

itu, log ini juga memiliki permeabilitas dan porositas (batuan reservoir) yang 

baik dengan pengembangan kerak lumpur terkait log sinar gamma, 

perhitungan ketebalan kerak lumpur, pengukuran volume lubang bor, dan 

pengukuran volume semen yang diperlukan. Selain itu, ini berfungsi sebagai 

indikasi zona permeabel. (Siallagan., dkk, 2018). 

 

3.2.7 Log Sonic  

Log sonic merupakan log yang digunakan untuk mendapatkan harga porositas 

batuan sebagaimana pada log densitas dan neutron log. Waktu yang 

diperlukan penerima untuk mengambil kecepatan suara yang dikirim atau 

dipancarkan ke formasi ditampilkan di log sonik. Distribusi porositas dan 

matriks batuan menentukan kecepatan suara saat merambat melalui lapisan 

batuan. BHC (Borehole Compensation Sonic Tool) adalah perangkat yang 

digunakan untuk mengurangi dampak lubang bor dengan menggunakan 

sejumlah pasangan pemancar dan penerima. Tergantung pada sudut pancaran, 

gelombang yang dipancarkan dari pemancar menyebar dengan cepat ke 

seluruh lumpur dalam konfigurasi yang seragam saat menggunakan peralatan 

ini. Beberapa gelombang dibiaskan atau dibelokkan, sementara yang lain 

merambat ke dinding sumur sebagai gelombang sekunder. Objektif dari alat 

sonik adalah untuk mengukur waktu rambatan gelombang suara melalui 

Formasi pada jarak tertentu (Harsono, 1997 dalam Bagenda, 2017). 

Interval waktu delta-t (Δt) dinamakan oleh log sonic atau pengukuran 

gelombang suara formasi. Log ini digunakan untuk mengevaluasi porositas 



24 
 

 

pori-pori batuan secara kualitatif. Log ini dapat digunakan sebagai well 

seismic tie untuk menghubungkan data seismik dan logging. Log ini dapat 

digunakan untuk menentukan jenis litologi, batuan induk, dan zona tekanan 

berlebih. Kecepatan gelombang suara bergerak melalui formasi setelah 

dihasilkan oleh pemancar dipengaruhi oleh karakteristik elastis batuan, 

jumlah fluida yang ada, porositas, dan tekanan di dalam formasi. Kemudian, 

kedua penerima mendeteksi gelombang ini ketika memantul dari lubang bor 

dan kembali. Selisih waktu penerimaan ini direkam oleh log dengan satuan  

microsecond  per  feet  (μsec/ft)  yang  dapat  dikonversikan  dari    kecepatan 

rambat gelombang suara dalan ft/sec. Untuk melihat prinsip kerja log sonic 

dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Respon dan prinsip kerja logsonic (Rider, 2002). 

 

 

 

3.3 Sifat Fisik Batuan Reservoar  

Sifat-sifat batuan yang penting dalam analisis log adalah porositas, saturasi air 

dan permeabilitas. Porositas dan Saturasi Air digunakan dalam perhitungan 

initial hydrocrbon in place, sedangkan permeabilitas digunakan dalam 

menentukan kelajuan dari aliran fluida (Harsono, 1997). Selain itu sifat batuan 

yang penting dari analisis fisis media berpori adalah batuan reservoar yang 

harus bersifat kelolosan atau permeabilitas, porous dan memiliki kejenuhan 

(saturasi), (Adim, 1980 dalam Bagenda, 2017).  



25 
 

 

3.3.1 Porositas  

Jumlah ruang kosong (pori-pori) dalam kaitannya dengan volume total batuan 

dikenal sebagai porositas. Derajat porositas dalam formasi jarang tergantung 

pada distribusi ukuran butir daripada ukuran butir total. Jika ukuran partikel 

bervariasi sehingga butiran kecil menempati ruang pori di antara butiran 

besar, porositas akan rendah dan akan tinggi jika semua butiran berukuran 

hampir sama. Porositas adalah simbol untuk kapasitas batuan reservoir untuk 

menahan fluida (Harsono, 1997 dalam Bagenda, 2017).  

Menurut Koesoemadinata (1980) porositas dapat dibedakan sebagai berikut :  

 Porositas Primer  

Porositas primer mengacu pada porositas yang terbentuk selama 

pembentukan batuan, dan ukurannya sangat dipengaruhi oleh cara butir 

disusun, bentuk atau kebundarannya, pemadatan/kompaksi, dan 

sedimentasi. 

 Porositas Sekunder  

Porositas sekunder yang terjadi sebagai akibat dari proses geologis setelah 

pengendapan batuan. Antara lain peralutan, retakan, dan rekahan 

merupakan beberapa proses yang menyebabkan timbulnya porositas. 

Proporsi ruang pori dalam volume keseluruhan batuan dikenal sebagai 

porositasnya. Area tubuh batuan yang dikenal sebagai ruang pori 

digambarkan sebagai ruang kosong yang tidak ditempati oleh padatan. Ruang 

pori total meliputi seluruh ruang kosong baik yang terhubung taupun tidak. 

Ruang pori yang efektif adalah yang memiliki hubungan satu sama lain. 

(Koesoemadinata, 1980). Berikut merupakan nilai densitas matriks dan fluida 

yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Densitas matriks dan fluida dari batuan (Asquith, 2004) 

Litologi Fluida 𝝆𝒎𝒂 (𝑲𝒈/𝒎𝟑) 𝝆𝒇𝒍 (𝑲𝒈/𝒎𝟑) 

Sandstone - 2644 - 

Limestone - 2710 - 

Dolomite - 2877 - 
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- Fresh Water Mud - 1000 

- Salt Water Mud - 1150 

- Oil Mud - 900 

 

Penentuan porositas berdasarkan log densitas dapat dihitung dengan 

menggunakan Tabel 2 dan persamaan sebagai berikut (Schlumberger, 1989) 

𝜑𝐷 =  
𝜌𝑚𝑎 − 𝜌𝑏

𝜌𝑚𝑎 − 𝜌𝑓𝑙
                                              (1) 

Keterangan: 

𝜑𝐷 = Porositas berdasarkan log densitas 

𝜌𝑚𝑎  = Densitas matriks (Kg/m3) 

𝜌𝑏 = Densitas bulk yang terbaca pada log densitas (Kg/m3) 

𝜌𝑓𝑙 = Densitas fluida (Kg/m3) 

 

Persamaan Porositas Totalnya dapat dihitung menggunakan rumus 

(Bassiouni, 1994) 

𝜑𝑇 =  
𝜑𝐷 − 𝜑𝑁

2
                                              (2) 

Persamaan porositas efektif (Harsono, 1997), yaitu: 

𝜑𝑒𝑓𝑓 =  √
𝜑𝐷𝐶2+𝜑𝑁𝐶2

2
                                    (3) 

Keterangan: 

𝜑𝑁 = Porositas berdasarkan log neutron yang sudah terkoreksi 

𝜑𝐷 = Porositas berdasarkan log densitas yang sudah terkoreksi 

𝜑𝑇 = Porositas Total 

Untuk menghitung nilai Vshale menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑉𝑠ℎ𝑎𝑙𝑒 = 0.083 (23.7 ×𝐼𝐺𝑅 − 1)                (4) 

Tingkat porositas dalam batuan bergantung pada bagaimana ukuran butir 

diklasifikasikan dan tidak selalu tetap pada ukuran butir. Batuan dengan 

ukuran butir yang konsisten dan sortasi yang baik akan memiliki porositas 

yang lebih besar daripada batu dengan ukuran butir yang bervariasi. Porositas 

berkisar dari 1-0, dan semakin rapat suatu formasi, semakin rendah 

porositasnya. Terdapat 2 jenis porositas, yaitu:  
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a. Porositas Total  

Porositas total merupakan perbandingan keseluruhan ruang kosong yang 

ada di dalam batuan terhadap total volume batuan. Persamaan dalam 

perhitungan porositas total sebagai berikut: 

 

𝑃𝐻𝐼𝐸 = [𝑃𝐻𝐼𝑇 × (1 − 𝑉𝑠ℎ)]                     (5) 

Keterangan:  

𝑃𝐻𝐼𝐸 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓  

𝑃𝐻𝐼𝑇 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Vsh    = Jumlah kandungan lempung  

 

b. Porositas efektif  

Porositas efektif merupakan porositas yang dapat dilalui oleh fluida, dan 

tidak termasuk porositas yang tidak berhubungan satu sama lain. Porositas 

efektif adalah porositas total yang tidak terisi oleh shale. Porositas efektif 

ditentukan berdasarkan nilai porositas dan volume shale.  

Untuk dapat menentukan porositas dari suatu Formasi dapat digunakan log 

porositas, antara lain : log sonic, log RHOB, dan log log NPHI. 

 

3.3.2 Permeabilitas  

Kapasitas batuan untuk mengalirkan fluida dikenal sebagai permeabilitas (K). 

Ini adalah unit pengukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat 

fluida akan bergerak melalui area batuan berpori ketika ada gradien tekanan 

tertentu (md). Dalam ukuran produksi, nilai permeabilitas 1000md dan 1,0 

md digunakan untuk menunjukkan permeabilitas tinggi dan rendah, masing-

masing. Permeabilitas tinggi ditemukan pada sedimen berpori besar, 

sedangkan permeabilitas rendah ditemukan pada batuan berpori halus dengan 

alur berliku dan lubang kecil (Koesoemadinata, 1980).  

 

3.3.3 Saturasi air (Sw)  

Saturasi air (Sw) adalah bagian ruang pori yang terisi air atau volume pori 

batuan yang terisi oleh air, sedangkan bagian yang terisi oleh hidrokarbon 
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disebut dengan saturasi hidrokarbon (Sh) yang memiliki nilai (1-Sw) 

(Harsono, 1997). Asumsi umum yang berlaku adalah bahwa reservoir 

pertama kali diisi penuh dengan air, dan seiring berjalannya waktu geologis, 

minyak dan gas yang telah dibuat di tempat lain diangkut ke formasi berpori, 

di mana ia menggantikan air di ruang pori yang lebih besar. Hidrokarbon yang 

dihilangkan ini, bagaimanapun, tidak dapat sepenuhnya mengembalikan air. 

Adanya saturasi air (Sw), yang menunjukkan bahwa air tertinggal karena 

adanya tegangan pada permukaan butiran, interaksi satu sama lain, dan celah 

mikroskopis antar butiran. Formasi tidak akan menyebabkan aliran air sisa. 

Porositas, ukuran pori, dan susunan butir matriks semuanya memiliki dampak 

yang signifikan terhadap jumlah saturasi air sisa (Adim, 1998 dalam Bagenda, 

2017). 

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

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

harga Sw seperti di bawah ini:  

 

Tabel 3. Interpretasi saturasi fluida (Adim, 1991). 

So Rata-rata Sw Rata-rata Perkiraan Jenis reservoar 

< 3% <50% Gas 

2-5% <60% Oil + Gas 

>5% <50-70% Oil 

<1% >70-75% Water 

 

Menguatkan dari pernyataan (Adim, 1991), dari Gambar 11 yang merupakan 

penelitian (Malinda Arief, 2018), dapat terlihat bahwasanya zona yang 

mengandung fluida gas mempunyai separasi antara log neutron porosity dan 

rho bulk yang besar serta dihasilkan saturasi air yang rendah dengan defleksi 

ke kiri. Sedangkan zona yang mengandung fluida minyak mempunyai 

separasi antara log neutron porosity dan rho bulk yang sedang serta dihasilkan 

saturasi air yang menengah. 
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Gambar 11. Interpretasi kuantitatif saturasi air (Malinda Arief, 2018) 

Literatur kedua menggunakan penelitian (Lisiana Putri, 2017), dimana untuk 

mendukung pernyataan Adim, 1991. Terlihat pada Gambar 12 dimana untuk 

log gamma ray yang terekan cenderung rendah dan memberi arti bahwa zona 

tersebut ialah permeable, dengan perekaman log resistivitas tinggi dan 

separasi antara log neutron porosity dan rho bulk yang besar. Nilai saturasi 

air yang yang terukur ialah 27% dengan kandungan fluida gas. 

 

Gambar 12. Interpretasi kuantitatif saturasi air (Lisiana Putri, 2017) 

 

Dari Gambar 13 dibawah ini, menunjukkan serangkaian pengukuran logging 

mungkin mencakup kurva spontaneous potential, sinar gamma, resistivitas, 
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neutron, dan densitas dalam satu presentasi. Respon sinar gamma (Track 1) 

membedakan nilai sinar gamma pasir yang rendah dari nilai serpih yang lebih 

tinggi. Kurva spontaneous potential umumnya mengikuti tren yang mirip 

dengan sinar gamma. Kolom berikutnya, yang disebut trek kedalaman, 

menunjukkan kedalaman di mana pengukuran dilakukan. Di seberang 

formasi batupasir, pengukuran resistivitas (Track 2) terlihat lebih tinggi di 

zona hidrokarbon daripada di zona jenuh air di bagian bawah pasir. Baik 

porosity neutron dan bulk density (Track 3) memberikan ukuran porositas. 

Dalam zona hydrocarbon-bearing zone, pemisahan kurva bervariasi 

tergantung pada jenis cairan yang ditemui. Dalam gambar tersebut, pengisi 

fluida gas memperlihatkan nilai resistivitas yang tinggi dengan defleksi ke 

kiri dengan separasi porosity neutron dan bulk density yang besar. Sedangkan 

untuk pengisi fluida minyak memperlihatkan nilai resistivitas yang tinggi 

dengan defleksi ke kiri dengan separasi porosity neutron dan bulk density 

yang sedang. 

 

Gambar 13. Interpretasi kualitatif zona reservoar (Varhaug, 2016) 

 

Sumber litelatur antara Adim (1991), Malinda Arief (2018), Lisiana Putri 

(2017), dan Varhaug (2016) memiliki keterkaitan satu sama lain yang 

membuat teori tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung 

pencarian zona reservoir pada sumur. 
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Saturasi air adalah rasio dari volume pori yang terisi oleh air dengan volume 

porositas total. Perhitungan saturasi air pada interval penelitian dengan 

persamaan saturasi air Archie seperti yang terlihat di bawah ini (Archie, G. 

E., 1941). 

𝑆𝑤 =  √
𝑎

𝜑𝑚
 ×  

𝑅𝑤

𝑅𝑡
                                    (7) 

Keterangan:    

Sw = Saturasi air 

a    = Faktor tortuosity (gamping = 1, batupasir = 0.62) 

m   = Eksponen sementasi 

Rw = Resistivity Formasi air 

Rt   = True resistivity 

Jika porositas simandoux dihitung menggunakan persamaan (Dewan, J.T., 

1983): 

 

𝑆𝑤 =  
0.4 × 𝑅𝑤

𝜑𝑒2
 [

5 × 𝜑
𝑒2

𝑅𝑤 × 𝑅𝑡
 +  (

𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
) − 

𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
]                   (8) 

Keterangan: 

Sw        = Saturasi air 

Rt          = Resistivitas Formasi (koreksi Log Induksi atau Lateralog) 

Rw        = Resistivitas Formasi  

ɸe          = Porositas Efektif 

Vsh       = Volume Shale 

Rsh       = Resistivitas Shale 

 

 

 

3.4 Tipe Kerogen 

Material organik akan terpendam dalam sedimen (batuan induk) dalam bentuk 

yang disebut kerogen. Kerogen merupakan kualitas dari carbon organic yang 

terendapkan dalam batuan tersebut. Berdasarkan komposisi unsur-unsur kimia 

yaitu  karbon (C), hidrogen (H) dan oksigen (O), kerogen dibedakan menjadi 4 
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tipe utama yaitu kerogen tipe I, tipe II, tipe III, dan tipe IV (Waples, 1985). 

Untuk melihat jenis kerogen berdasarkan Hydrogen index (HI) dan Oxygen 

Index (OI) dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

Gambar 14. Jenis kerogen (Waples, 1985) 

 

3.4.1 Kerogen Tipe I (highly oil prone - oil prone) 

Kerogen Tipe I memiliki perbandingan pada atom H/C tinggi (≥ l,5), dan O/C 

rendah (< 0,1). Tipe kerogen tipe ini sebagian berasal dari bahan organik yang 

kaya akan lipid, khususnya senyawa alifatik rantai panjang, contohnya 

akumulasi material alga. Pada tipe kerogen I, kandungan hidrogen yang 

dimiliki cenderung tinggi, karena memiliki sedikit gugus lingkar atau struktur 

aromatik. Namun sebaliknya, kandungan oksigennya jauh lebih rendah yang 

terbentuk dari material lemak yang miskin oksigen. Kerogen tipe ini 

menunjukkan kecenderungan besar untuk menghasilkan hidrokarbon cair 

atau minyak. 

 

3.4.2 Kerogen Tipe II (oil and gas prone) 

Kerogen tipe II memiliki rasio atom H/C yang cukup tinggi (1,2-1,5), tetapi 

rasio atom O/C yang relatif rendah (0,1 - 0,2). Tergantung pada kematangan 
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termalnya, bentuk kerogen ini dapat menghasilkan minyak dan gas. Lipid 

nabati adalah sumber lain dari kerogen tipe II, bersama dengan ganggang laut, 

serbuk sari dan spora, lapisan lilin dari tanaman, resin fosil, dan banyak lagi. 

Ini hasil dari pencampuran bahan organik asli dalam bentuk fitoplankton (dan 

mungkin zooplankton dan bakteri) dengan bahan lain yang sebagian besar 

terdiri dari bahan tanaman, seperti serbuk sari dan spora. Campuran ini 

menunjukkan berbagai fitur kerogen tipe I dan tipe III. 

 

3.4.3 Kerogen Tipe III (gas prone) 

Kerogen tipe III memiliki rasio O/C yang tinggi (>0,3) dan rasio atomik H/C 

yang rendah (1,0). Ini memiliki sistem aromatik yang kuat, yang 

menghasilkan kandungan hidrogen yang relatif rendah, dan sebagian besar 

terdiri dari lignin, selulosa, fenol, dan karbohidrat, yang menghasilkan 

kandungan oksigen yang tinggi. Tumbuhan darat dengan sedikit kandungan 

lemak dan senyawa lilin merupakan sumber utama kerogen tipe III. Jenis 

kerogen ini menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk menghasilkan gas. 

 

3.4.4 Kerogen Tipe IV (inert) 

Komponen utama kerogen tipe IV adalah rombakan warna hitam dan opak. 

Mayoritas kerogen Tipe IV terdiri dari sejumlah kecil kelompok maseral inert 

yang mengandung vitrinit. Karena tidak sering menghasilkan hidrokarbon, 

kerogen jenis ini mungkin tidak dianggap sebagai kerogen sejati. Kerogen ini 

kemungkinan berasal dari zat tumbuhan yang teroksidasi total di permukaan 

dan selanjutnya diangkut ke habitat sedimennya.  

 

 

 

3.5 Analisis Kualitatif Zona Batuan Induk 

Kemampuan suatu batuan induk untuk menghasilkan minyak dan gas bumi 

tergantung pada tiga buah parameter, yaitu kuantitas kandungan karbon 

organic atau biasa disebut sebagai Total Organic Content (TOC), serta tingkat 

kematangan kerogennya (immature, mature, atau postmature). Adapun untuk 

analisis kualitatif zona batuan induk bisa dilihat dari Gambar 15. 
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Gambar 15. Interpretasi kualitatif lapisan batuan induk (Passey et al, 1990) 

 

 

 

3.6 Analisa Potensi Batuan Induk 

3.6.1 Analisis Total Organic Carbon (TOC) 

TOC merupakan kuantitas dari karbon organic yang terendapkan dalam 

batuan. Batuan induk lebih baik dan kemungkinan pembentukan hidrokarbon 

semakin tinggi semakin tinggi nilai TOC. TOC yang mungkin diperoleh lebih 

besar dari 1%. Jumlah karbon yang terikat dalam senyawa organik dan 

ditemukan di dalam air itu sendiri disebut sebagai karbon organik total. 

Semua zat yang tampaknya organik diukur dengan TOC. Nilai karbon 

organik total (TOC/Total Organic Carbon) dalam persen batuan kering 

menunjukkan berapa banyak bahan organik yang ada di dalam batuan. Untuk 

membedakan antara batuan yang tidak menarik dan yang menarik untuk 

pemeriksaan selanjutnya, nilai TOC digunakan sebagai salah satu 

karakteristik untuk pemilihan batuan awal (Harsono, 1997). Persamaan 

empiris untuk menghitung TOC pada batuan yang kaya lempung dari log R 

adalah: 

𝑇𝑂𝐶 = (∆𝐿𝑜𝑔 𝑅) × 10(2.297−0.1688×𝐿𝑂𝑀)                            (9) 
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Secara matematis, menurut Passey et al., 1990, rumus untuk menghitung log 

R dari overlay log sonic/resistivity adalah: 

 

∆𝐿𝑜𝑔 𝑅 = 𝐿𝑜𝑔 (
𝑅

𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒
) + 0.02 × (𝑇 − 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒)            (10) 

 

Dimana: 

TOC  : Total Organic Carbon (wt%) 

LOM  : Level Of Maturity 

Log R : Kurva separasi pada overlay log sonic/resistivity 

R  : Resistivitas yang terukur alat logging (ohm-m) 

T  : Pengukuran waktu transit (μsec/ft) 

Rbaseline : Nilai resistivitas yang sama dengan Tbaseline ketika kurva 

baseline berada pada batuan kaya lempung (non source). 

0.02  : Berdasarkan rasio pada 50 μsec/ft per 1 resistivity cycle 

 

Indikasi batuan yang berpotensi sebagai batuan induk berdasarkan nilai TOC 

Peters dan Cassa, 1994 terdiri atas lima kelas, yaitu: 

1. 0% - 0,5%  : Poor (Buruk) 

2. 0,5% - 1,0%  : Fair (Sedang) 

3. 1,0% - 2,0%  : Good (Baik) 

4. 2,0% - 4,0%  : Very Good (Sangat Baik) 

5. >4%   : Excellent 

 

3.6.2 Kematangan Material Organik 

Suhu dan waktu mempengaruhi kematangan batuan induk. Perubahan 

kerogen minyak bumi karena pengaruh suhu tinggi untuk waktu yang singkat 

atau suhu dingin untuk waktu yang lama. Bentuk jenis fluida yang dihasilkan 

bervariasi berdasarkan kematangan termal batuan induk; pada suhu yang 

lebih tinggi, gas alam akan dibuat, dan pada suhu yang lebih rendah, minyak 

berat, minyak bumi ringan, dan kondensat akan terbentuk. Tingkat 

kematangan batuan induk juga sangat berpengaruh dalam penentuan kualitas 

hidrokarbon yang akan dihasilkan yang bisa dilihat pada Tabel 4. 



36 
 

 

Tabel 4. Klasifikasi kematangan batuan induk vs Ro, Tmax (Peters dan Cassa, 

1994) 

Tingkat kematangan 

termal minyak bumi 

Ro (%) Tmax (°C) 

Immature 0.2 – 0.6 <435 

Mature 

Early 

Peak 

Late 

0.6 – 0.65 

0.65 – 0.9 

0.9 – 1.35 

435 – 445 

445 – 450 

450 – 470 

Overmature >1.35 >470 

 

Selain kedalaman dan suhu sumur, usia batuan mempengaruhi berapa banyak 

minyak bumi yang terbentuk. Agar batuan induk yang terletak pada 

kedalaman dangkal, pada keadaan suhu rendah, untuk mencapai suhu 

produksi minyak bumi dalam skala waktu tertentu, lamanya proses 

pemanasan serta jumlah panas yang diterima oleh batuan induk berkorelasi 

langsung dengan usia. Minyak bumi terbentuk pada berbagai temperatur. 

Penciptaan minyak bumi membutuhkan suhu yang relatif lebih besar, yang 

dijelaskan diperlukan untuk batuan yang lebih muda. 

 

3.6.3 Vitrinite Reflectance (Ro) 

Vitrinite Reflectance (Ro) adalah data geokimia yang diperoleh dari hasil 

pengukuran. Harga Ro biasanya dapat menunjukkan kematangan 

hidrokarbon, untuk nilai kematangan zat organik (Dewanto, 2001) bisa dilihat 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Tingkat kematangan zat organik (Dewanto, 2001) 

Vitrinite Reflectance 
Keadaan 

Hidrokarbon 
Temperatur 

0.35 – 0.40 Immature 50 - 60 

0.35 – 0.40 Immature 60 - 70 

0.40 – 0.45 Immature 80 - 90 
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0.45 – 0.70 Mature 90 - 100 

0.70 – 0.72 Mature 90 - 100 

0.72 – 0.85 Over Mature 110 - 120 

0.85 – 0.91 Over Mature 110 - 120 

1.00 – 1.95 Gas 120 - 130 

1.95 – 2.00 Gas 120 - 130 

  

Pada eksplorasi hidrokarbon, Ro biasanya merupakan indikator untuk 

memperkirakan tingkat maturasi hidrokarbon, yaitu dengan melihat besarnya 

refleksi pada core tersebut. Dari beberapa penelitian tentang hubungan Ro 

dan maturasi hidrokarbon, menurut Siswoyo dan Subono, (1995), 

diungkapkan bahwa Ro = 0.4-0.6 menunjukkan awal terjadinya minyak bumi 

(immature hydrocarbon), Ro = 0.7-0.8 menunjukkan terjadinya minyak yang 

cukup matang (abundant oil generation), Ro = 0.8-1.3, menunjukkan bahwa 

hidrokarbon bersifat sangat matang dan untuk gas umumnya ditunjukkan 

dengan harga Ro >1.3.  

 



 
 
 

IV. METODE PENELITIAN 

  

 

 

 

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Adapun Tugas Akhir dilakukan di:  

Tempat  : Jurusan Teknik Geofisika, Universitas Lampung 

Waktu          : 7 Maret 2022 s.d. 18 Juli 2022 

Pelaksanaan kegiatan penelitian dijabarkan pada Tabel 6 dibawah ini. 

Tabel 6. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 

 

 

 

4.2 Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Software Techlog 

Software Techlog untuk melakukan interpretasi dasar dan lanjutan pada 

data sumur. Untuk melakukan analisis petrofisika dengan menggambarkan 

log sumur.

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

1 Studi Literatur

2 Pengolahan Data

3 Interpretasi Data

4 Penyusunan laporan usul

5 Bimbingan laporan usul

6 Seminar usul

7 Penyusunan laporan hasil

8 Bimbingan laporan hasil

9 Seminar hasil

10 Bimbingan laporan

11 Ujian komprehensif

Juli

Bulan (minggu ke-)

No Maret April Mei JuniKegiatan
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2. Software Interactive Petrophysic (IP) 

Software Interactive Petrophysic (IP) ini dikembangkan oleh seorang ahli 

petrofisika. Pada penelitian ini digunakan untuk melakukan plot antara 

TOC log dan TOC core berdasarkan kedalamannya. 

3. Software Arcgis 10.6 

Software ini bagian produksi dari Esri. Penelitian ini menggunakan Arcgis 

untuk membuat peta daerah lokasi penelitian.  

4. Microsoft Word 2010 dan Excel 2018  

Microsoft Word 2010 digunakan dalam pembuatan laporan dan Microsoft 

Excel 2018 digunakan untuk perhitungan serta pembuatan grafik. 

 

4.3 Data Penelitian 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data sumur Well Logging (.Las)  

Penelitian ini menggunakan 4 data sumur yaitu NS-1, NS-2, NS-3, dan NS-

4 yang terletak di Cekungan Jawa Timur Utara. Dengan log yang dipakai 

ialah log gamma ray, log resistivitas, log neutron porosity, log densitas bulk, 

dan log sonic. 

2. Data Geokimia (Sumber. P3GL) 

Data geokimia yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder dari 

P3GL. Dengan data yang dipakai adalah data Vitrinite Reflectance (Ro), 

Total Organic Carbon (TOC) core, Hydrogen Index (HI), dan Tmax. 

 

4.4 Prosedur Penelitian  

Dalam penelitian ini, prosedur untuk melaksanakan penelitian dibagi menjadi 

3 bagian yaitu :  

 

4.4.1 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan pada tahapan awal untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan penelitian yaitu seperti tinjauan pustaka dan teori dasar yang 

dapat memudahkan dalam penelitian. 
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4.4.2 Persiapan dan Pengumpulan Data 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 

dalam melakukan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah berupa data log sumur (.LAS) dan data geokimia.  

 

4.4.3 Pengolahan Data 

Pada tahapan pengolahan data terdapat beberapa data log yang digunakan 

pada penelitian ini adalah log gamma ray, resisitivitas, densitas, dan porositas. 

Kegunaan log gamma ray antara lain adalah untuk menentukan kandungan 

serpih (Vsh), kandungan lempung, menentukan lapisan permeabel, evaluasi 

mineral bijih yang radioaktif, evaluasi lapisan mineral tidak radioaktif, dan 

korelasi antar sumur. Log resistivitas digunakan untuk mengetahui 

kandungan fluida, nilai resisitivitas yang besar menunjukkan zona 

hidrokarbon. Log densitas merupakan kurva yang menunjukkan besarnya 

densitas (bulk density) dari batuan yang ditembus lubang bor dengan satuan 

gram/cm3. Log porositas digunakan untuk mengetahui karakteristik atau sifat 

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

batuan yang didapat dari sejumlah interaksi fisika di dalam lubang bor. Untuk 

mencari litologi yang berada pada sumur digunakan schlumberger chart dan 

untuk mencari nilai Rw dan m data sumur digunakan picket plot. Setelah itu 

dilakukan analisis parameter petrofisika untuk mendapatkan potensi migas di 

Formasi Cepu dan dilakukan analisis. 

Dari data log source rock untuk mencari daerah target source rock digunakan 

log gamma ray dan separasi antara LLD dan DT, setelah itu dilakukan analisis 

parameter Total Organic Carbon (TOC). 

Data geokimia digunakan untuk mencari tingkat maturasi dan tipe kerogen 

sehingga bisa di korelasikan dengan Total Organic Carbon (TOC) untuk 

mendapatkan potensi source rock pada Formasi Cepu dan di analisis.  

Analisis potensi migas dan analisis potensi source rock kemudian akan 

menghasilkan potensi minyak dan gas bumi pada Formasi Cepu Cekungan 

Jawa Timur Utara. 



41 
 
 

 

4.5 Diagram Alir 

Adapun diagram alir pada Tugas Akhir akan ditunjukkan pada Gambar 16 

dibawah ini. 

 
 Gambar 16. Diagram Alir Penelitian 

 

Mulai

Studi literatur

Gamma 
ray

Data log source rock

Separasi 
LLD dan DT

Menentukan lapisan 
source rock

Daerah target
source rock

Analisis parameter TOC

Potensi source rockFormasi 
Cepu

Analisis 

Data log dan core reservoar

Gamma 
ray

Resistivitas Separasi RHOB 
dan NPHI

Menentukan lapisan 
reservoar

Daerah target
reservoar

Analisis parameter petrofisika

Potensi migas

Analisis 

Formasi 
Cepu

Data geokimia

Analisis 

Tingkat maturasi 
dan tipe kerogen

Potensi minyak dan gas bumi 
pada Formasi Cepu di Cekungan

Jawa Timur Utara

Selesai



 
 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Nilai saturasi air (Sw) dan Total Organic Carbon (TOC) didapatkan secara 

kualitatif dan kuantitatif, yaitu: 

a. Sumur NS-1 didapatkan 13 zona target reservoir dengan nilai saturasi air 

pada sumur NS-1 berada pada rentang 44-97%. Sumur NS-2 didapatkan 

33 zona target reservoir dengan nilai saturasi air pada sumur NS-2 berada 

pada rentang 52-92%. Sumur NS-3 didapatkan 17 zona target reservoir 

dengan nilai saturasi air pada sumur NS-3 berada pada rentang 37-87%. 

Sumur NS-4 didapatkan 32 zona target reservoir dengan nilai saturasi air 

pada sumur NS-4 berada pada rentang 45-99%. 

b. Perhitungan rata-rata nilai Total Organic Carbon (TOC) yang diperoleh 

dari sumur NS-2 sebesar 1.062 wt%, sumur NS-3 sebesar 1.226 wt%, dan 

sumur NS-4 sebesar 1.188 wt%. Kualitas batuan yang berpotensi sebagai 

batuan induk sedang (fair) sampai dengan baik (good). 

2. Berdasarkan diagram pseudo-van kravelen Tmax vs HI, grafik HI dengan 

TOC, dan grafik Tmax dengan Ro. Didapatkan tipe kerogen pada ketiga 

sumur termasuk kedalam tipe II-III (oil-gas prone) dan tipe III (gas prone) 

dan tingkat kematangannya belum matang (immature). 

3. Kandungan fluida reservoir berdasarkan analisis reservoir dengan 

perhitungan saturasi air yang terdapat pada sumur NS-1, NS-2, dan NS-4 

didominasi oleh minyak dan gas, sedangkan sumur NS-3 didominasi oleh 

gas. Potensi batuan induk pada sumur NS-1, NS-2, NS-3, dan NS-4 

berdasarkan analisis source rock didominasi oleh gas prone.
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6.2  Saran 

Adapun saran terhadap penelitian ini, perlu dilakukannya penelitian lebih 

lanjut di setiap formasi yang lain dan dikembangkan secara 3D agar terlihat 

volume dan pemetaan minyak dan gas dikawasan tersebut, serta perlu di 

lengkapi kembali untuk data geokimia dan data seismik pada lapangan tersebut. 
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