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ABSTRAK 

 

 

IDENTIFIKASI SW DAN TOC PADA FORMASI CEPU DAN KUJUNG 

BERDASARKAN INTEGRASI DATA SUMUR DAN GEOKIMIA UNTUK 

MENENTUKAN POTENSI MIGAS DI DAERAH BLOK KANGEAN 

 

 

Oleh: 

 

Winona Putri Prihadita 

 

 

 

 

Identifikasi lapisan yang mengandung minyak dan gas bumi dapat dilakukan 

dengan berbagai macam metode eksplorasi, salah satunya metode well logging. 

Metode well logging merupakan perekaman data secara kontinu dari pengukuran 

yang dibuat pada satu lubang bor untuk menyelidiki variasi beberapa sifat fisis 

dari batuan yang berasal dari pengeboran lubang bor. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui potensi migas di daerah Blok Kangean dengan cara 

mengindentifikasi nilai Sw dan TOC pada sumur W1, W2, W3, W4 dan W5. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data log dan data geokimia. 

Pengolahan data menggunakan software Techlog. Untuk mendapatkan nilai Sw 

dilakukan perhitungan Vshale, porositas, dan Rw. Nilai Sw yang didapatkan pada 

lapisan reservoir di sumur W1 memiliki range 42-74%, sumur W2 memiliki 

range 45-75%, sumur W3 memiliki range 43-60%, sumur W4 memiliki range 41-

72% dan sumur W5 memiliki range 45-78%. Dari perhitungan TOC, lapisan 

source rock pada masing-masing sumur adalah, sumur W1 memiliki range 0.82-

0.94%, sumur memiliki range W2 0.45-0.98%, sumur W3 memiliki range 0.58-

0.99% dan sumur W4 memiliki range 0.67-0.79%. Berdasarkan nilai Sw dapat 

diinterpretasi bahwa pada kelima sumur tersebut memiliki kandungan fluida 

minyak dan gas. Dan berdasarkan nilai TOC dapat diinterpretasi bahwa pada 

kelima sumur pada Blok Kangean memiliki kualitas batuan induk fair (sedang). 

 

 

Kata kunci: well logging, saturasi air, total organic carbon. 
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ABSTRACT 

 

 

IDENTIFICATION OF SW AND TOC IN CEPU AND KUJUNG FORM 

BASED ON WELL AND GEOKIMIA DATA INTEGRATION FOR 

DETERMINING OIL AND GAS POTENTIAL IN THE KANGEAN 

BLOCK AREA 

 

 

By: 

 

Winona Putri Prihadita 

 

 

 

 

Identification of layers containing oil and gas can be done by various exploration 

methods, one of which is the method well logging. Method well logging is the 

continuous recording of data from measurements made at one borehole to 

investigate variations in some physical properties of rock originating from 

borehole drilling. This research was conducted to determine the oil and gas 

potential in the Kangean Block area by identifying the values of Sw and TOC in 

the W1, W2, W3, W4 and W5 wells. The data used in this study are log data and 

geochemical data. Data processing using software techlog. To get the value of Sw, 

calculation of Vshale, porosity, and Rw. The value of Sw obtained in the reservoir 

layer in the W1 well has range 42-74%, W2 well has range 45-75%, W3 well has 

range 43-60%, W4 well has range 41-72% and the W5 well has range 45-78%. 

From the TOC calculation, layer source rock in each wells, W1 well has range 

0.82-0.94%, W2 well has range 0.45-0.98%, W3 well has range 0.58-0.99% and 

W4 well has range 0.67-0.79%. Based on the value of Sw, it can be interpreted 

that the five wells contain oil and gas fluids. And based on the TOC value, it can 

be interpreted that the five wells in the Kangean Block have source rock quality 

fair (fair). 

 

 

Keywords: well logging, water saturation, total organic carbon. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Cekungan Jawa Timur ialah salah satu penghasil minyak yang sangat besar 

dan produktif di Indonesia. Cekungan Jawa Timur Utara terbentuk akibat 

tumbukan Lempeng Hindia Australia bergerak ke arah utara terhadap 

lempeng Sunda yang dicirikan oleh anomali rendah didaerah tumbukan dan 

anomali tinggi didaerah pegunungan selatan Jawa (Fatahillah, 2016). 

 

Peningkatan kebutuhan hidrokarbon yang terjadi hingga saat ini disebabkan 

karena minyak dan gas bumi masih menjadi sumber energi utama yang 

digunakan oleh manusia di kehidupan sehari-hari. Minyak  dan  gas  bumi 

berada pada suatu tempat di bawah permukaan bumi. Reservoir adalah wadah 

dimana minyak dan gas bumi berada dan tertampung (Wiloso, 2017).  

Kondisi reservoir memiliki sifat petrofisika dan juga karakteristik yang 

berbeda. Dalam petroleum system, selain reservoir ada juga unsur yang 

penting adalah batuan induk (source rock). Batuan induk adalah batuan yang 

mempunyai banyak kandungan material organik (Fatahillah, 2016). Reservoir 

dan source rock merupakan elemen terpenting dalam petroleum system 

dimana komponen tersebut harus dimiliki untuk memungkinkan terkumpul 

dan berakumulasinya suatu minyak dan gas bumi di suatu tempat dan 

membutuhkan suhu juga tekanan yang tinggi. Lapangan minyak dan gas pada 

Blok Kangean termasuk ke dalam Cekungan Jawa Timur Utara, dimana 

Cekungan Jawa Timur Utara ini ialah cekungan yang masih berproduksi 

untuk menghasilkan migas di Indonesia. 
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Well Logging ialah suatu teknik untuk mendapatkan data bawah permukaan 

dengan menggunakan alat ukur yang dimasukkan ke dalam lubang sumur, 

untuk evaluasi formasi serta identifikasi ciri-ciri batuan di bawah permukaan 

(Pratama, 2013). Tujuan dari well logging ini ialah untuk mendapatkan 

informasi litologi, pengukuran resistivitas, pengukuran porositas, seerta 

kejenuhan hidrokarbon. Sedangkan untuk tujuan utama dari penggunaan log 

ini ialah untuk menentukan zona, dan memperkirakan kuantitas minyak dan 

gas bumi dalam suatu reservoir. Analisis well logging saat ini banyak 

digunakan karena kualitas datanya yang akurat. Salah satu data yang dapat 

diperoleh pada saat kegiatan ini adalah data well logging, dimana data ini 

menyajikan kurva-kurva log yang dapat menggambarkan sifat dan 

karakteristik batuan yang berada di bawah permukaan (subsurface). Selain itu 

kurva- kurva ini juga dapat menginformasikan jenis fluida yang terkandung 

pada batuan itu. Untuk memahami kurva- kurva tersebut, seorang geologist 

dituntut untuk dapat menginterpretasikannya sehingga data itu bisa 

berkembang menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. 

 

Pada metode well logging akan menghasilkan kurva-kurva log, diantara nya 

ialah log gamma ray¸ log sonic, log resistivitas, log neutron, dan log densitas. 

Yang kemudian dari log-log tersebut dapat diketahui zona reservoir dan zona 

source rock yang kemudian dilakukan analisis petrofisika dan analisis TOC 

yang kemudian akan diketahui potensi migas dari formasi Cepu dan Kujung. 

Pada penelitian kali ini yaitu dilakukan perhitungan Sw agar dapat diketahui 

kandungan fluida pada kelima sumur pada daerah Blok Kangean, sedangkan 

diperlukan pula perhitungan TOC untuk mengetahui potensi source rock yang 

kemudian dapat diketahui kandungan minyak dan gas bumi pada formasi 

Cepu dan Kujung di Cekungan Jawa Timur Utara. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini ialah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan lapisan reservoir dan source rock pada sumur W1, W2, W3, 

W4, dan W5 pada Lapangan Win Daerah Blok Kangean. 

2. Menentukan nilai Sw di lapisan reservoar dan TOC di lapisan source rock 

pada formasi Cepu dan Kujung di sumur W1, W2, W3, W4, dan W5 pada 

Lapangan Win Daerah Blok Kangean. 

3. Menginterpretasi kandungan fluida pada Formasi Cepu dan Kujung 

berdasarkan nilai Sw dan TOC. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang digunakan pada tugas akhir ini ialah sebagai 

berikut: 

1. Data yang digunakan merupakan data log pada sumur W1, W2, W3, W4, 

dan W5 serta data geokimia. 

2. Menentukan potensi migas berdasarkan analisis petrofisika dan TOC pada 

formasi Cepu dan Kujung di daerah Blok Kangean. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian tugas akhir ini adalah mengetahui 

karakteristik nilai Sw pada reservoir dan juga nilai TOC pada source rock 

pada formasi Cepu dan Kujung di daerah Blok Kangean. 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Daerah Penelitian 

Lokasi daerah penelitian yang digunakan pada penelitian ini terletak di 

Daerah Blok Kangean. Didapatkan data sumur W1, W2, W3, W4, dan W5 

pada Lapangan Win Daerah Blok Kangean. Cekungan ini terdapat di ujung 

Tenggara Paparan Sunda yang stabil yang secara geografi, terletak pada 

koordinat 110  – 118  BT dan 4  – 8  LS dan meliputi daerah sekitar 190.300 

km
2
 (Bintarto, 2020). Untuk peta lokasi daerah penelitian yang dapat dilihat 

pada Gambar 1 dibawah ini: 

 

 

Gambar 1.  Peta daerah penelitian. 
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2.2 Geologi Regional 

Secara geologi Cekungan Jawa Timur terbentuk dikarenakan proses 

pengangkatan dan ketidakselarasan, proses penurunan muka air laut dan juga 

akibat pergerakan lempeng tektonik. Pembentukan cekungan tersebut ditandai 

dengan adanya half graben pada tahap awal yang dipengaruhi oleh struktur 

yang sudah terbentuk sebelumnya dan tatanan tektonik yang paling muda 

dipengaruhi oleh  pergerakan Lempeng Australia dengan Sunda serta secara 

regional perbedaan  bentuk struktral berubah sejalan dengan bertambahnya 

waktu. 

 

Pada penilitian ini, lokasi penelitian berada di Cekungan Jawa Timur Utara. 

Cekungan Jawa Timur Utara adalah salah satu Cekungan Tersier di Indonesia 

bagian Barat, hasil interaksi ketiga lempeng yang menghasilkan minyak dan 

gas bumi, tetapi perkembangan cekungan Jawa Timur Utara masih menjadi 

perdebatan sampai saat ini (Sribudiyani, dkk., 2003). Pada Cekungan Jawa 

Timur Utara sebelah barat dibatasi oleh Busur Karimun jawa dimana pada 

bagian ini memisahkannya dengan Cekungan Jawa Barat Utara, kemudian di 

sebelah  selatan dibatasi oleh Cekungan Lombok dan sebelah utara dibatasi 

Tinggian Paternoster, dimana memisahkannya dengan Selat Makasar. 

Berdasarkan posisinya, Cekungan Jawa Timur Utara dapat dikelompokkan 

sebagai cekungan belakang busur dan berada pada batas tenggara dari 

Lempeng Eurasia. Zona cekungan ini meliputi Pantai Utara Jawa yang 

membentang dari Tuban ke arah timur melalui Lamongan, Gresik, dan 

hampir keseluruhan Pulau Madura (Mujiono dan Pireno, 2002). 
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Gambar 2. Peta Geologi Regional Cekungan Jawa-Timur Utara (Bemmelen, 

   1949). 

 

2.3 Tektonik Cekungan Jawa Timur Utara 

Perkembangan tektonik yang berkembang di Cekungan Jawa Timur tidak 

terlepas dari aktivitas tektonik yaitu pergerakan Lempeng Samudera Indo-

Australia ke arah utara, Lempeng Samudera Filipina dan Pasifik bergerak ke 

arah barat, serta Lempeng Eurasia yang relatif stabil. Aktifitas Tektonik 

utama  yang berlangsung pada umur Plio Pleistosen, menyebabkan terjadinya  

pengangkatan pada daerah regional Cekungan Jawa Timur yang 

menghasilkan  bentuk morfologi seperti saat ini. Pada struktur geologi daerah 

Cekungan  Jawa Timur umumnya berupa sesar naik, sesar geser, sesar turun, 

dan juga perlipatan yang mengarah Barat–Timur akibat dari pengaruh gaya 

kompresi dari arah Utara–Selatan (Satyana, 2005). Prospek karbonat Oligo-

Miosen pada Cekungan Jawa Timur Utara sebagai penghasil minyak telah 

terbukti sejak tahun 1990 (Satyana dan Djumiati, 2003).Terdapat tiga tahap 

orogenesa yang berpengaruh diCekungan Jawa Timur Utara, yaitu: 

1. Kapur Atas-Eosen Tengah dimana pada kapur akhir terjadi deformasi 

kompresi yang mengikuti tumbukan lempeng Laut Jawa bagian timur 

dengan Paparan Sunda. Pada Eosen terjadi rifting yang diikuti oleh 

aktifnya kembali sesar naik pada pra-Eosen dan pembentukan sesar 

normal. 
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2. Miosen Tengah dimana orogenesa ini ditandai oleh peristiwa regresi dan 

hiatus pada daerah Cepu yang dicirikan oleh perubahan fasies dan 

transgresi zona sesar RMKS (Rembang-Madura-Kangean-Sakal) yang 

merupakan wrenching left lateral. 

3. Pliosen-Plistosen dimana Pliosen akhir terbentuk akibat  lipatan hingga 

Plistosen akhir dan aktivitas vulkanik busur Sunda-Jawa dimulai pada 

Pliosen akhir sampai sekarang.  

 

Secara geologi, terbentuknya Cekungan Jawa Timur Utara ini didominasi 

oleh dua sistem sesar yaitu sistem sesar mendatar mengiri berarah timurlaut-

baratdaya dan arah timur-barat.  

Pada Cekungan ini dibentuk oleh beberapa elemen struktur utama dari selatan 

ke utara, yaitu: 

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

yang dicirikan oleh struktur lipatan, sesar normal serta banyak terdapat 

sesar naik. 

2. Zona Rembang Selatan dan Randu blatung yang merupakan zona negatif 

dengan pola struktur berarah timur-barat yang dicirikan oleh lipatan. 

Terdapat struktur kubah yang berasosiasi dengan stuktur sesar. 

3. Zona Rembang Utara dan Madura Utara, struktur antiklin orium yang 

terangkat dan tererosi pada Pliosen-Plistosen berasosiasi dengan sistem 

sesar mendatar mengiri berarah timurlaut-baratdaya yang menerus hingga 

ke Kalimantan Selatan.  

 

2.4 Stratigrafi 

Stratigrafi Cekungan Jawa Timur Bagian Utara dibagi menjadi beberapa 

Formasi, yaitu dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini: 
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Gambar 3. Kolom Stratigrafi di Blok Kangean (Kangean Energy Indonesia 

dalam Nainggolan, dkk., 2018). 

 

2.4.1 Batuan dasar Pra-Tersier  

Batuan dasar Pra-Tersier di Cekungan Jawa Timur Utara yang  mengalasi 

batuan sedimen tersebut terdiri atas batuan beku,   metasedimen, ofiolit 

dan juga metamorf yang dipisahkan oleh tinggian yang berarah timurlaut-

baratdaya serta terdapat variasi persebaran litologi dari barat ke timur. 

 

2.4.2 Formasi Pre-Ngimbang  

Pada Formasi Pre-Ngimbang ini memiliki umur batuan Eosen Awal yang  

terdiri atas batupasir dan sisipan serpih, batubara dan batulanau yang 

merupakan endapan syn-rift yang tidak selaras Formasi Ngimbang  



9 
 

diatasnya. Pada Cekungan Jawa Timur, formasi ini ditemukan pada  

bagian timur daerah Lepas Pantai Bali Utara dan Kangean Timur. 

 

2.4.3 Formasi Ngimbang  

Proses sedimentasi Tersier ini dimulai pada jaman pertengahan Eosen 

yang ditunjukkan dengan timbulnya fase major transgresif disertai 

dengan erosi dari pegunungan basement utama (Busur Karimun jawa dan 

Bawean). Ketidakselarasan pada batas bawah dari siklus Ngimbang 

umumnya berbeda dan juga terpisah dari sedimen tersier dari basement 

yang ekonomis  (Basal, Tuf  vitric dan Phylite kadar  rendah). Sifat non 

marine dari sedimen siklus awal Ngimbang ini dapat menyebabkan 

ketidaktepatan penanggalan dari proses sedimentasi transgresif di masa 

pertengahan Eosen. Transgresi yang terjadi ini menyebabkan sedimen 

pengisi graben yang mulanya dimulai dari endapan silisiklastik laut 

dangkal menjadi semakin mendalam ke arah atas. Kenaikan air laut pada 

formasi ini mengendapkan batugamping “CD” sebagai endapan Formasi 

Ngimbang bagian atas yang terdiri dari batugamping, dengan perselingan 

serpih dan batupasir. Formasi Ngimbang bagian bawah terdiri perulangan 

batupasir, batu lanau, serpih, dengan sisipan batubara yang tipis. 

 

2.4.4 Formasi Kujung  

Diakhir jaman Ngimbang, proses pengangkatan dan juga  erosi yang 

disertai dengan  penurunan  air  laut eustatic menghasilkan event Mid-

Oligosen regresif yang menyebar luas dan menjelaskan dasar siklus 

Kujung  berikutnya (30 juta tahun). Walaupun pada awalnya dianggap 

sebagai event eustatic, sejumlah pengamat baik lokal (Cekungan 

JawaTimur Utara) dan regional, menyarankan kontrol  tektonik. Akhir  

dari siklus Kujung ini sesuai dengan berakhirnya transgresi awal yang 

didominasi oleh karbonat. Dalam kebanyakan kasus,  hal ini  

menunjukkan bagian  atas  dari  batu gamping  Miosen  Awal,  sifat  batu 

karang bagian atas dari siklus Kujung dapat diketahui memiliki arti 

bahwa siklus Kujung sampai  batas  siklus  Tuban seringkali merupakan 
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suatu ketidakselarasan yang diakibatkan oleh waktu yang dibutuhkan 

untuk klastika berurutan untuk onlap sisa karang. Pada  Oligosen akhir-

Miosen awal diendapkan Formasi Kujung dengan batuan yang 

didominansi oleh batugamping dan marl dengan sisipan  batupasir yang 

tipis dan juga terdapat fosil foraminifera, pecahan koral dan alga pada 

batugamping. Formasi kujung tersebar luas, meliputi daerah purwodadi 

menerus ke arah timur Tuban dan Madura. 

 

2.4.5 Formasi Cepu 

Sedimentasi Miosen akhir pada Cekungan Madura terjadi dilaut  dalam 

untuk pengendapan karbonat, silica sand dan lempung. Pada proses 

struktur pertengahan Miosen telah berhenti, selanjutnya diisi oleh formasi 

cepu yang terdiri dari marl serta batugamping dari pengendapan 

planktonik dan nanoplankton. 

 

2.4.6 Formasi Mundu 

Formasi Mundu berumur Pliosen Awal–Pliosen Akhir yang terdiri atas 

napal berwarna kehijauan, masif dan kaya akan foraminifera. Pada 

bagian atas terdiri dari anggota solerejo dengan perselingan batugamping 

pasiran dan pasir napalan. Penyebaran formasi Mundu ini cukup luas dan 

diperkirakan pada formasi ini diendapkan di laut terbuka, zona batial 

pada bagian bawah dan juga berkembang ke arah atas pada lingkungan 

paparan dangkal dengan kedalaman antara 100 hingga 200 meter. 

 

2.4.7 Formasi Paciran 

Formasi Paciran ini diketahui berumur Pleistosen yang dicirikan dengan 

adanya batugamping terumbu yang menyebar pada zona rembang. 

Diendapkan pada laut dangkal yang secara lateral menjemari dengan 

Formasi Mundu dan Formasi Lidah. 
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2.4.8 Formasi Lidah 

Formasi Lidah Pleistosen ialah siklus pengendapan termuda yang selaras 

melapisi siklus Kawengan sebelumnya, dan struktur yang terbentuk 

selamainversi Plio-Pleistosen. Siklus lidah dimulai sekitar  jaman Plio-

Pleistosen (2  juta  tahun) yang  ditandai  dengan  timbulnya  endapan  

non-laut  (Hilangnya mikro fosil laut dengan pengecualian bioclasts yang 

diawetkan ulang). Penghentian sedimentasi laut terbuka ialah fungsi dari 

pengangkatan Pleistosen dengan endapan non laut setelahnya yang 

berasal dari pengangkatan massa daratan ke utara (Zona Rembang) dan 

ke selatan  (Zona Kendeng). Untuk wilayah yang tidak terangkat 

menerima endapan fluvio-delta dan endapan  aluvial  dari  barat dan barat 

daya dan sedimen gunung api dari selatan. Daerah vulkanik (Busur 

vulkanik modern) terbentuk sebagai respon subduksi  benua di selatan 

merupakan sumber utama masukan sedimen ke  bagian  selatan dan 

Gundih-Lasem. Transgresi yang terjadi dari pliosen hingga Plistosen 

mengendapkan Formasi Lidah yang tersusun oleh napal berlapis, 

batulempung hitam serta diselingi oleh batupasir. 

 

2.5 Sistem Minyak Bumi Cekungan Jawa Timur Utara 

Sistem minyak bumi (petroleum system)  ialah komponen yang harus dimiliki 

untuk memungkinkan terkumpul serta terakumulasinya suatu minyak bumi di 

suatu cekungan, termasuk   Cekungan   Jawa   Timur Utara yang  merupakan 

penghasil hidrokarbon. Sistem minyak bumi  (petroleum  system)  terdiri  dari  

beberapa komponen penting, yaitu : 

2.5.1 Batuan Induk (Source Rock) 

Batuan induk hidrokarbon  utama  pada Cekungan  Jawa  bagian  Timur 

iniberasal dari serpih karbonatan yang berasal dari lingkungan marginal  

marine,  deltaik, dan  lakustrin  pada Formasi  Ngimbang,  terutama  

berasal  dari Central  Deep  Basin (Manur dan  Barraclough,  1994)  yang 

didominasi oleh tipe kerogen II dan III sehingga dapat menghasilkan  

minyak  dan  gas bumi.  Serpih  laut  dalam  pada  bagian  bawah  

FormasiKujung juga berpotensi sebagai source rock. 



12 
 

2.5.2 Batuan Reservoir  

Reservoir ialah batuan dengan porositas dan permeabilitas yang baik 

yang digunakan untuk menyimpan serta mengalirnya hidrokarbon.  

Reservoir utama yang berada pada cekungan ini ialah batuan  karbonat  

pada Formasi Ngimbang dan Formasi Kujung dengan interval I serta 

reservoir silisiklastik dari Formasi Ngimbang, Formasi Tuban serta 

Formasi Ngrayong. 

2.5.3 Batuan Tudung (Seal Rock) 

Batuan tudung atau seal rock ini pada petroleum system memiliki peran 

sebagai penyekat yang bersifat tidak permeable seperti batulempung. 

Batuan tudung yang berada pada cekungan ini ialah serpih Formasi 

Ngimbang, Formasi Tuban,  Formasi Wonocolo, dan juga Formasi Lidah. 

Shale Formasi Tuban adalah batuan tudung yang memiliki tebal 500’–

1500’pada Cekungan Jawa Timur Utara. 

2.5.4 Migrasi 

Migrasi hidrokarbon terbagi menjadi migrasi primer, sekunder, dan  

tersier. Migrasi  primer  ialah  perpindahan  fluida  hidrokarbon  dari  

batuan  induk  menuju batuan  reservoir.  Migrasi  sekunder  ialah 

pergerakan fluida dalam reservoir melalui trap. Sedangkan migrasi 

tersier ialah pergerakan fluida hidrokarbon setelah pembentukkan  

akumulasi yang nyata. Migrasi lateral terjadi pada lapisan batuan dengan 

permeabilitas lateral yang  cukup baik. 

2.5.5 Perangkap (trap) 

Jenis perangkap di semua sistem minyak bumi Jawa Timur  umumnya 

terdapat kesamaan. Hal ini disebabkan oleh evolusi tektonik  yang terjadi 

pada semua cekungan sedimen di sepanjang batas selatan dari  kraton 

Sunda sehingga tipe struktur geologi serta mekanisme perangkap  

menjadi relatif mempunyai kesamaan. Perangkap struktur yang 

berkembang berupa antiklin dan patahan serta perangkap stratigrafi 

ditemukan ketika unit batupasir menumpu (onlap) dan menutupi bagian 

tinggian batuan dasar. 
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2.6 Penelitian Sebelumnya 

Aulia dkk (2021) telah melakukan penelitian mengenai evaluasi formasi 

menggunakan analisis petrofisika pada Cekungan Jawa Timur Utara. Pada 

penelitian ini dilakukan analisis secara kuantitatif lapisan reservoir dimana 

dilakukan perhitungan volume shale, porositas, resistivitas air formasi dan 

saturasi air. Dari penelitian ini diketahui bahwa pada Cekungan Jawa Timur 

Utara memiliki reservoir yang baik di sumur SY-21, SY-26 dan SY-29. 

 

Maharani (2021) telah melakukan penelitian mengenai karakterisasi reservoir 

menggunakan analisa petrofisika di Cekungan Jawa Timur Utara. Pada 

penelitian ini dilakukan analisis parameter petrofisika yang dilakukan 

perhitungan volume shale, porositas, permeabilitas serta saturasi air. Pada 

penelitian ini nilai volume shale relatif kecil dikarenakan akibat dari formasi 

dari lokasi penelitian ialah clean. Untuk nilai porositas pada penelitian ini 

cenderung baik dikarenakan memiliki nilai porositas yang cukup besar. Untuk 

nilai saturasi air di penelitian ini cenderung tidak baik hingga sangar baik. 

Selanjutnya untuk nilai permeabilitas pada penelitian ini cenderung tight 

hingga baik. 

 

Fatahillah (2016) telah melakukan penelitian mengenai penentuan potensi 

batuan induk (source rock) dengan menggunakan model TOC log di 

Cekungan Jawa Timur Utara. Pada penelitian ini dilakukan perhitungan total 

organic carbon  untuk menentukan tingkat kematangan batuan induk. Pada 

penelitian ini di sumur AFA-1 menghasilkan zona dengan nilai TOC diatas 

0.5 (TOC > 1) dengan interval zona A litologi batugamping (2240 m hingga 

2243 m) untuk nilai TOC minimum 0.546 dan maksimum 0.715, serta untuk 

tingkat kematangan adalah sangat matang (post mature). 



13 
 

III. TEORI DASAR 

 

 

 

  

 3.1 Well Logging 

Well logging merupakan suatu teknik untuk mendapatkan data bawah 

permukaan dengan menggunakan alat ukur yang dimasukkan ke dalam 

lubang sumur untuk evaluasi formasi dan identifikasi ciri-ciri batuan di 

bawah permukaan (Schlumberger, 1972). Salah satu metode geofisika yang 

digunakan untuk  mendapatkan data bawah permukaan secara cepat dan tepat 

ialah metode well logging. Metode well logging menghasilkan tingkat akurasi 

data yang relatif tinggi dibandingkan dengan metode geofisika lain, sehingga 

metode ini masih menjadi pilihan utama perusahaan dalam melakukan 

eksplorasi meskipun pada metode ini memerlukan biaya yang relatif mahal 

(Khasanah, 2019). Metode well logging ialah perekaman data secara kontinu 

dari pengukuran yang dibuat pada satu lubang bor untuk menyelidiki variasi 

beberapa sifat fisis dari batuan yang berasal dari pengeboran lubang bor 

(Setiahadiwibowo, 2016). 

 

Tujuan dari well logging adalah untuk mendapatkan informasi litologi, 

pengukuran porositas, pengukuran resistivitas, dan kejenuhan hidrokarbon. 

Tujuan utama dari penggunaan log ini adalah untuk menentukan zona dan 

memperkirakan kuantitas minyak dan gas bumi dalam suatu reservoir 

(Harsono, 1997). 

 

Dalam pelaksanaan well loggin, untuk truk logging diatur segaris dengan 

kepala sumur, kabel logging dimasukkan melalui dua buah roda katrol. Roda 

katrol diikat pada sebuah alat pengukur tegangan kabel. Di dalam kabin 

logging atau truk logging atau truk logging terdapat alat penunjuk beban yang



15 
 

menunjukkan tegangan kabel atau berat total alat. Untuk roda katrol bawah 

diikat pada struktur menara bor dekat dengan mulut sumur. Sesudah alat-alat 

logging disambungkan menjadi satu kemudian diadakan serangkaian 

pemeriksaan ulang atau kalibrasi sekali lagi agar yakin bahwa alat dapat 

berfungsi dengan baik dan tidak terpengaruh oleh lumpur atau suhu tinggi. 

Kemudian alat logging ditarik dengan kecepatan yang tetap dan dimulailah 

proses perekaman data. Untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan, 

seringkali diadakan perekaman dengan kombinasi alat yang berbeda 

(Harsono, 1997). Untuk 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. 

 

Pelaksanaan wireline logging ialah suatu kegiatan yang dilakukan dari 

memasukkan alat yang disebut sonde ke dalam lubang pemboran sampai ke 

dasar lubang. Pencacatan ini dilakukan dengan cara menarik sonde tersebut 

dari dasar lubang sampai ke kedalaman yang diinginkan dengan kecepatan 

yang tetap dan menerus. Kegiatan ini dapat dilakukan segera setelah 

pekerjaan pengeboran selesai (Gambar 4). Hasil pengukuran atau pencatatan 

tersebut disajikan dalam kurva log vertikal yang sebanding dengan  

kedalamannya dengan menggunakan skala tertentu sesuai dengan kegunaan. 

 

 

Gambar 4. Operasi kegiatan logging (Mastoadji, 2007)
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3.2 Jenis – Jenis Log  

3.2.1 Log Gamma Ray  

Log Gamma Ray (GR) merupakan hasil dari suatu pengukuran yang 

menunjukan besaran intensitas radioaktif yang ada dalam formasi, log 

jenis ini digunakan karena sinar gamma ini sangat efektif dalam 

membedakan antara lapisan permeable dan tidak permeable, dikarenakan 

unsur-unsur radioaktif ini cenderung berpusat di dalam shale yang tidak 

permeable dan tidak banyak terdapat dalam batuan karbonat atau pasir 

yang secara umum adalah permeable (Harsono, 1997). 

 

Prinsip pengukuran log gamma ray ialah mengukur serta mencatat 

intensitas radioaktif alami yang didapatkan daro formasi sebagai fungsi 

dari hasil peluruhan radioaktif yang terdapat dalam formasi batuan. Log 

Gamma Ray merupakan metode yang digunakan untuk mengukur radiasi 

sinar gamma yang dihasilkan oleh unsur-unsur radioaktif yang terdapat 

dalam lapisan batuan di sepanjang lubang sumur bor. Unsur-unsur 

radioaktif yang terdapat dalam lapisan batuan tersebut diantaranya 

Uranium, Thorium, Potassium serta Radium. Unsur radioaktif ini 

umumnya banyak terdapat di shale dan sedikit terdapat dalam sandstone, 

dolomite, limestone,gypsum, coal dan lain-lain. Oleh sebab itu shale akan  

memberikan respon gamma  ray yang sangat signifikan dibandingkan 

dengan batuan lainnya dikarenakan memiliki banyak unsur radioaktif 

(Erihartanti, 2015). 
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Gambar 5. Respon log Gamma Ray (Rider, 2002). 

 

Pada batupasir dan batukarbonat memiliki konsentrasi radioaktif rendah 

sehingga memiliki nilai gamma ray bernilai rendah, sebaliknya pada 

batulempung serpih, memiliki nilai gamma ray tinggi. Log gamma ray 

memiliki satuan API (American Petroleum Institute), biasanya log 

gamma ray  memiliki skala berkisar antara  0–150 API atau 0–200 API 

jika terdapat lapisan organic rich shale. 

 

Menurut Asquith dan Krygowski, (2004) 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. 

 

Log gamma ray juga berfungsi untuk mengidentifikasi lapisan permeable 

saat log spontaneous potential tidak berfungsi karena formasi yang 

resistif atau saat kurva SP kehilangan karakternya (Rmf = Rw), atau saat 

SP tidak dapat merekam karena lumpur yang digunakan tidak konduktif 

(oil base mud). 



18 
 

 

Dalam pelaksanaannya, pengukuran log gamma ray ini dilakukan dengan 

menurunkan instrumen log gamma ray kedalam lubang sumur bor 

kemudian merekam radiasi sinar gamma untuk tiap interval tertentu. 

Biasanya interval pada perekaman gamma ray secara vertikal sebesar 0.5 

ft. Sinar gamma ini dapat menembus logam dan juga semen, sehingga 

logging gamma ray ini dapat dilakukan pada lubang bor yang sudah 

dipasang casing meskipun yang telah dilakukan cementing. Meskipun 

terjadi atenuasi, sinar gamma karena casing, tetapi energinya masih 

cukup kuat untuk mengukur sifat radiasi gamma pada formasi batuan 

yang ada di sampingnya (Zain, 2011). 

 

3.2.2 Log Spontaneous Potential (SP)  

Log SP ialah rekaman beda potensial antara elektroda yang bergerak 

secara alami pada sumur bor dan elektroda yang berada di permukaan. 

Log SP tidak dapat digunakan pada lumpur pengeboran yang bersifat non 

konduktif. Menurut Asquith, (2004) kegunaan dari log SP ialah:  

 Mengidentifikasi lapisan permeabel  

 Mendekteksi batas lapisan permeabel  

 Menentukan resistivitas air formasi  

 Menentukan volume shale pada lapisan permeabel 

 

Pada log SP, apabila terdefleksi ke arah kiri merupakan zona permeabel 

seperti sandstone dan apabila tidak terdefleksi merupakan zona non 

permeabel seperti shale yang ditunjukkan pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Log Spontaneous Potential (Glover, 2007). 

 

3.2.3 Log Resistivitas  

Log resistivitas ialah log yang digunakan untuk mengukur resistivitas 

suatu formasi. Resistivitas suatu formasi diukur dengan menggunakan 

induksi maupun elektroda seperti laterolog, mikrolog dan mikrolaterolog. 

Fungsi log resistivitas ialah untuk membedakan zona hidrokarbon dan air 

(Nukefi, 2007). Log resitivitas ialah metoda yang digunakan untuk 

mengukur sifat batuan dan fluida pori seperti minyak, air dan gas 

disepanjang lubang bor dengan mengukur sifat tahanan kelistrikannya. 

Untuk besaran resistivitas batuan dideskripsikan dengan Ohm Meter, 

biasanya dibuat dalam skala logarithmic dengan menggunakan rentang 

nilai antara 0,2 sampai dengan 2000 Ohm Meter. Metoda resistivitas 

logging ini dilakukan karena pada hakekatnya batuan, fluida dan 

hidrokarbon di dalam bumi memiliki nilai resistivitas tertentu (Aprilia, 

2018). Adapun contoh nilai resistivitas yang dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Nilai resistivitas (Asquith dan Krygowski, 2004) 

Material Resistivitas (Ohm meter) 

Limestone 50 - 10
2
 

Sandstones 1 - 10
8
 

Shales 20 – 2x10
3
 

Dolomite 100 – 10.000 

Sand 1 – 1000 

Clay 1 – 100 

Sea Water 0.2 

 

Matriks dan butiran dalam batuan dianggap sebagai insulator atau non 

konduktif (buruk dalam mengalirkan arus listrik), sehingga kemampuan 

suatu batuan untuk mengalirkan listrik sangat berhubungan dengan 

jumlah air (konduktif) dalam pori. Semakin banyak jumlah air yang 

terdapat dalam suatu pori maka semakin kecil resistivitas yang terhitung. 

Sebaliknya, semakin banyak jumlah hidrokarbon yang terdapat dalam 

pori maka akan semakin besar resistivitas yang terhitung. Hal ini 

dikarenakan hidrokarbon merupakan insulator atau non konduktif seperti 

halnya matriks dan butiran (Nukefi, 2007).  

 

Dalam pengukuran pada resistivitas log, biasanya terdapat 3 jenis 

penetrasi resistivitas yakni shallow (borehole), medium (invaded zone) 

serta deep (uninvaded zone). Perbedaan kedalaman pada penetrasi ini 

ditujukan untuk menghindari adanya salah tafsir pada pembacaan log 

resistivitas yang disebabkan mud invasion (efek lumpur pengeboran) 

bahkan dapat juga mempelajari sifat mobilitas minyak. Untuk 

mengantisipasi tekanan (Pore Pressure) pada saat proses pengeboran 

biasanya sumur akan dipompa dengan mud. Mud yang digunakan dapat 

bermacam-macam yaitu bisa berupa Fresh Water Mud, Salt Water Mud, 

Oil Based Mud dan jenis mud yang lainnya. Sebagai contoh, jika 

menggunakan water based mud (nilai resistivitas rendah) sebagai lumpur 

pengeboran kemudian lumpur tersebut menginvasi reservoir yang 
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mengandung minyak, maka kita akan mendapatkan profil deep 

penetration resistivity lebih tinggi daripada shallow-medium penetration 

resistivity. Jika medium penetration dan deep penetration mirip maka 

tidak ada efek invasi, sehingga situasi ini mengindikasikan minyak 

didalam reservoir tersebut sangat susah untuk mobile atau hal ini kurang 

bagus dalam suatu produksi. Gambar 7 menunjukkan daerah shallow 

zone, medium zone dan uninvaded zone (Asquith dan Krygowski, 2004). 

 

 

Gambar 7. Defleksi Kurva Resistivity Log (Sandhika, 2016). 

 

3.2.4 Log Densitas  

Pada log densitas dilakukan untuk mengukur densitas suatu batuan 

disepanjang lubang bor. Densitas yang diukur ialah densitas keseluruhan 

dari matriks batuan dan juga fluida yang terdapat pada pori-pori batuan. 

Density log ialah alat yang digunakan untuk mengukur porositas batuan 

formasi. Selain itu log densitas juga dapat digunakan untuk mendeteksi 

suatu lapisan yang mengandung gas dan menentukan berat jenis 

hidrokarbon yang mengisi pori-pori batuan (Sandhika, 2016).  
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Prinsip kerja log densitas ialah dengan cara memancarkan sinar gamma 

dari sumber radiasi sinar gamma yang kemudian diletakkan pada dinding 

lubang bor. Saat sinar gamma menembus suatu batuan, maka sinar 

tersebut akan bertumbukan dengan elektron pada batuan tersebut, yang 

mengakibatkan sinar gamma ini akan kehilangan sebagian dari energinya 

dan sebagian lagi dari energi tersebut akan dipantulkan kembali, 

kemudian sinar gamma akan ditangkap oleh detektor yang diletakkan 

diatas sumber radiasi. Intesitas sinar gamma yang dipantulkan tergantung 

dari densitas suatu formasi. Tujuan utama dari log densitas ini ialah 

menentukan porositas dengan mengukur densitas bulk batuannya, selain 

itu dapat juga digunakan untuk mendeteksi adanya hidrokarbon atau air, 

jika digunakan bersama-sama dengan log neutron, serta digunakan untuk 

menentukan densitas hidrokarbon (ρh) dan membantu dalam 

mengevaluasi lapisan shale (Asquith dan Krygowski, 2004). 

 

Dalam perhitungan porositas batuan menggunakan dua nilai densitas 

yang berbeda yaitu bulk densitas (𝜌𝑏 atau RHOB) dan densitas matriks 

(𝜌𝑚𝑎). Bulk densitas ialah densitas keseluruhan dari batuan yaitu bagian 

solid dan fluida batuan yang terukur oleh alat densitas log, sedangkan 

untuk densitas matriks ialah densitas dari matriks batuannya saja 

(Asquith dan Krygowski, 2004). 

 

Secara kuantitatif log densitas digunakan untuk mengukur porositas dan 

secara tidak langsung mengukur densitas hidrokarbon (HC). Secara 

kualitatif log ini digunakan untuk menentukan litologi dan jenis mineral 

tertentu, log ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi fracture pada 

formasi. 

 

Salah satu peralatan density log adalah Formation Density Compensate 

(FDC). FDC terdiri dari source, long space detector, short space 

detector. Kedua detektor yang ada pada density log ini berfungsi sesuai 

dengan radius kedalamannya. Selain FDC ada pula Litho Density Tool 
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(LDT). LDT merupakan salah satu peralatan density log yang banyak 

digunakan. Litho Density Tool merupakan jenis alat FDC yang telah 

disempurnakan (Sandhika, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Respon log density (Rider, 2002). 

 

3.2.5 Log Neutron  

Log Neutron adalah log porositas yang mengukur jumlah ion hidrogen 

pada suatu formasi. Log neutron ini digunakan bersama-sama dengan log 

densitas untuk mengukur suatu porositas batuan. Apabila pori batuan 

terisi oleh gas, maka nilai neutron porositas yang terhitung akan lebih 

kecil. Hal ini dikarenakan gas memiliki jumlah ion hidrogen yang lebih 

sedikit dibandingkan dengan minyak maupun air. Gejala penurunan nilai 

neutron porositas ini disebut dengan gas effect. Selain gas effect, ada juga 

shale effect yang dapat mempengaruhi nilai neutron porositas. Shale 

effect ini ialah gejala penaikan nilai neutron porositas yang terjadi akibat 

kandungan shale. Hal ini terjadi dikarenakan ion hidrogen pada struktur 

lempung dan air yang terikat dalam lempung ikut terhitung sebagai ion 

hidrogen seperti dalam pori (Nukefi, 2007).  
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Neutron terbentuk dari sumber kimia yang biasanya tercampur dengan 

americium dan beryllium yang mana secara kontinu menghasilkan 

neutron. Ketika neutron bertumbukkan dengan unsur kimia pada formasi, 

maka neutron tersebut kehilangan beberapa energi. Dengan cukupnya 

kolusi (endapan), neutron diserap oleh nukleus dan sebuah gamma ray 

terpancarkan. Karena atom hidrogen ini hampir sama dengan massa dari 

neutron, energi maksimum hilang bersamaan dengan neutron 

bertumbukkan dengan atom hidrogen. Sehingga, energi yang hilang 

dapat disamakan dengan porositas formasi. Jadi, neutron porositas log 

tidaklah mengukur porositas sesungguhnya dari batuan, melainkan yang 

diukur adalah kandungan hidrogen yang terdapat pada pori-pori batuan. 

Semakin berpori batuan maka semakin banyak kandungan hidrogennya 

dan semakin tinggi indeks hidrogen. Sehingga shale yang banyak 

mengandung hidrogen dapat ditafsirkan memiliki pororsitas yang tinggi 

pula (Asquith dan Krygowski, 2004). 

 

Menurut Wisnu, (2019) kegunaan log neutron ini ialah antara lain:  

1. Menentukan porositas yaitu mendeteksi porositas primer dan 

sekunder dalam formasi.  

2. Identifikasi litologi dengan menggunakan gabungan log densitas, 

neutron dan sonic.  

3. Identifikasi adanya hidrokarbon, dideteksi dengan gabungan log 

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

 

3.2.6 Log Sonic  

Log sonic ialah log yang digunakan untuk mendapatkan harga porositas 

suatu batuan seperti pada log densitas dan juga log neutron. Log sonic ini 

menggambarkan waktu kecepatan suara yang dikirimkan atau 

dipancarakan ke dalam suatu formasi hingga ditangkap kembali oleh 

receiver. Kecepatan suara melalui formasi batuan ini tergantung dari 

matriks batuan serta distribusi porositas batuan. Alat yang biasa 

digunakan pada sonic ialah BHC (Borehole Compensanted Sonic Tool) 

yaitu alat yang menggunakan rangkaian pasangan pemancar-penerima 

sehingga pengaruh dari lubang bor dapat dikecilkan. Prinsip kerja dari 

alat ini pada formasi homogen yaitu, gelombang yang dipancarkan dari 

pemancar akan menyebar dengan cepat melalui lumpur, tergantung dari 

pada sudut pancarnya. Sebagian gelombang akan dibelokkan atau 

dipantulkan dan sebagian lagi akan menyebar sebagai gelombang 

sekunder sepanjang dinding sumur. Objektif dari alat sonik adalah untuk 

mengukur waktu rambatan gelombang suara melalui formasi pada jarak 

tertentu. (Harsono, 1997). 
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Secara kualitatif log ini digunakan untuk mengevaluasi porositas yang 

ada pada pori- pori batuan. Menurut Shandika, (2016) kegunaan log 

sonic ini selain mengukur porositas batuan ialah sebagai berikut: 

1. Mengukur volume batuan yang digunakan dalam analisis seismic.  

2. Melengkapi data untuk syntetic seismograms.  

3. Dapat mengidentifikasi ada tidaknya rekahan di dalam formasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

3.3 Sifat Fisik Batuan Reservoir  

Sifat-sifat batuan yang penting untuk digunakan 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 cukup penting dari analisis fisis media berpori 

adalah batuan reservoir yang harus bersifat porous, kelolosan atau 

permeabilitas, serta memiliki kejenuhan (saturasi) (Adim, 1980).  

 

3.3.1 Volume Shale  

Adanya shale pada suatu reservoir dapat mempengaruhi nilai porositas 

dan kejenuhan air yang terukur pada kurva log. Adanya shale dalam 

reservoir akan menyebabkan semua peralatan penghitung porositas (log 
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sonik, log neutron dan log densitas) akan merekam porositas yang relatif 

besar. Pada log neutron–densitas angka porositas yang terbaca tidak 

terlalu besar apabila densitas shale-nya sama atau lebih besar daripada 

densitas matriks reservoir.  

 

Dalam menggunakan persamaan analisis shale harus diingat bahwa nilai 

kejenuhan air yang dipakai lebih rendah dari yang sebenarnya, sehingga 

jika terjadi over estimates mengenai kandungan shale akan berdampak 

pada evaluasi formasinya, misalnya zona water bearing akan terbaca 

sebagai hydrocarbon bearing (Fadilah, 2020). Langkah awal pada 

analisis ini adalah mengetahui nilai volume shale berdasarkan log sinar 

gamma dan log neutron–densitas. Data log gamma ray yang dipakai 

untuk menentukan index gamma ray adalah GRlog, GRmax, GRmin, 

dengan persamaan 

 

     
        𝑚  

  𝑚𝑎    𝑚  
 

 

            (          ) 

dimana, 

IGR    = index gamma ray 

GRlog  = gamma ray yang terbaca dalam log (GAPI units)  

GRmax = gamma ray maksimum (cleaned sand) (GAPI units)  

GRmin  = gamma ray minimum (shale zone) (GAPI units) 

 

3.3.2 Porositas  

Porositas adalah perbandingan antara volume pori batuan terhadap 

volume total seluruh batuan yang dinyatakan dalam persen. Pada formasi, 

renggang atau besarnya porositas tergantung pada distribusi ukuran butir, 

dan tidak tergantung pada ukuran butiran mutlak. Nilai porositas aka 

tinggi jika semua butirannya memiliki ukuran butiran yang hampir sama 

dan sebaliknya akan menjadi rendah jika ukuran butirnya bervariasi 
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sehingga butiran yang kecil akan mengisi ruang pori diantara butiran-

butiran yang besar. Porositas adalah representasi dari kemampuan suatu 

batuan reservoar untuk menyimpan fluida (Harsono, 1997).  

 

Menurut Koesoemadinata (1980) porositas dapat dibedakan sebagai 

berikut :  

 Porositas Primer  

Porositas primer ialah porositas yang terjadi pada waktu 

pengendapan batuan, dimana besar kecilnya porositas sangat 

dipengaruhi oleh susunan butiran, bentuk atau kebundaran butiran, 

kompaksi dan juga sedimentasi.  

 Porositas Sekunder  

Porositas sekunder ialah porositas yang terjadi oleh adanya proses 

geologi setelah terjadinya pengendapan batuan, proses pembentukan 

porositas tersebut antara lain karena pelarutan, retakan dan rekahan. 

 

Terdapat 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. Secara matematis dapat dituliskan pada persamaan berikut : 

       𝑎  𝑎       ( )  
(    𝑚               𝑎 )

(    𝑚     𝑎  𝑏𝑎  𝑎 )
        

 

Sedangkan porositas efektif merupakan perbandingan antara volume 

pori-pori yang saling berhubungan dengan volume batuan total, yang 

secara matematis dituliskan sebagai berikut: 

       𝑎          (  )

 
(    𝑚            𝑏    𝑏   𝑎 )

(    𝑚     𝑎  𝑏𝑎  𝑎 )
        

 

Pada dasarnya perbedaan dari kedua jenis porositas tersebut hanyalah 

untuk mempermudah dalam mengidentifikasi jenis porositas. Menurut 

Koesoemadinata (1978), penentuan kualitas baik tidaknya nilai porositas 

dari suatu reservoar adalah seperti yang terlihat pada Tabel 2.  
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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 suatu batuan biasanya diperoleh dari hasil perhitungan 

data sumur, yaitu dengan menggunakan data log neutron, log densitas, 

dan log sonic. Secara umum porositas batuan akan berkurang seiring 

bertambahnya kedalaman batuan, sebab semakin dalam suatu batuan 

maka akan semakin kompak dikarenakan efek tekanan di atasnya. Nilai 

porositas juga mempengaruhi kecepatan gelombang seismik. Semakin 

besar porositas batuan maka kecepatan gelombang seismik yang 

melewatinya akan semakin kecil, juga demikian pula sebaliknya. Butiran 

dan karakter geometris (bentuk, susunan, ukuran dan distribusi) proses 

diagenesa dan kandungan semen, kedalaman dan tekanan. 

 

Porositas merupakan persentase ruang pori dalam volume total batuan. 

Ruang pori sendiri diartikan sebagai ruang dalam tubuh batuan yang 

tidak diisi oleh zat padat. Dengan demikian, porositas yang dimaksud di 

atas adalah ruang pori total, bukan ruang pori efektif. Ruang pori total 

mencakup semua ruang yang tidak terisi oleh zat padat, baik ruang yang 

berhubungan maupun ruang yang tidak berhubungan. Ruang pori efektif 

adalah ruang-ruang pori yang berhubungan satu sama lain 

(Koesoemadinata, 1980). 

 

Pada suatu batuan, besarnya porositas tergantung pada pemilahan ukuran 

butir dan tidak selalu mutlak pada ukuran butir. Jika suatu batuan 

memiliki pemilahan yang baik di mana besar butirnya seragam maka 
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batuan tersebut akan memiliki porositas yang lebih baik dibandingkan 

dengan batuan yang ukuran butirnya bervariasi. Adapun porositas 

memiliki rentang nilai antara 0-1, dimana semakin rapat suatu formasi 

maka akan memiliki porositas yang semakin kecil (Ramdhani, 2017). 

Terdapat 2 jenis porositas, yaitu:  

1. Porositas Total  

Porositas total adalah perbandingan keseluruhan ruang kosong yang 

ada di dalam batuan terhadap total volume batuan.  

2. Porositas efektif  

Porositas efektif adalah porositas yang dapat dilalui oleh fluida, dan 

tidak termasuk porositas yang tidak berhubungan satu sama lain.  

 

Untuk dapat menentukan porositas dari suatu formasi dapat digunakan 

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

 

Perhitungan porositas yang umum digunakan adalah dengan dua data log 

yaitu densitas dan neutron: 

 

   
𝜌   𝜌 
𝜌   𝜌 

 

 

     
     

 
 

     √
         

 
 

 

dimana, 

       (          ) 

       (          ) 

 

Keterangan: 

   = Porositas Densitas  

   = Porositas Neutron 
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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 

ɸDc = Koreksi porositas densitas 

ɸNc = Koreksi porositas neutron 

ɸDsh = Porositas densitas shale terdekat 

ɸDsh = Porositas neutron shale terdekat 

Vsh = Volume shale 

 

3.3.3 Permeabilitas (K) 

Permeabilitas   adalah   kemampuan   batuan   untuk   mengalirkan   

fluida. Permeabilitas ditandai dengan k dinyatakan dalam mD 

(milidarcy), merupakan kemampuan mengalir dari cairan formasi. 

Permeabilitas sangat bergantung pada ukuran butir dari batuan (Harsono, 

1994). Pada data Log, besarnya permeabilitas suatu batuan tergantung 

pada porositas dan saturasi air dan dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan berikut ini:  

 

  𝑎 
  

   
 

dimana  

k = permeabilitas (milidarcies) 

  = porositas efektif (fraksi) 

Sw = saturasi air (fraksi) 

a = konstanta (Schlumberger = 10000, Morris Biggs Gas= 6241,  

   Morris Biggs Oil = 62500, Timur = 8581)  

b = konstanta (Schlumberger = 4.5, Morris Biggs Gas= 6, Morris  

   Biggs Oil = 6, Timur = 4.4) 

c = konstanta (Schlumberger = 2, Morris Biggs Gas = 2, Morris  

   Biggs Oil = 2, Timur = 2) 
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Permeabilitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan tingkat 

kemudahan dari fluida mengalir menuju formasi batuan. Semakin besar 

nilai permeabilitas suatu batuan reservoir maka semakin besar pula 

jumlah fluida yang dapat dialirkan oleh suatu reservoir. permeabilitas 

pada suatu batuan tergantung dari beberapa faktor diantaranya ialah 

porositas batuan, bentuk pori, ukuran 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). 

 

Permeabilitas (K) merupakan suatu kemampuan dari batuan untuk dapat 

dilewati oleh fluida. Pada batuan sedimen klastik seperti Sandstone, 

permeabilitas berhubungan dengan ukuran butir batuan. Permeabilitas 

digunakan dalam menentukan kecepatan aliran fluida pada batuan 

(Cannon, 2016). 

 

3.3.4 Saturasi Air (Sw) 

Saturasi air atau kejenuhan air adalah besarnya fraksi dari pori-pori 

batuan formasi yang terisi oleh air. Simbol untuk saturasi air adalah Sw. 

Perhitungan saturasi air dapat dibagi menjadi dua perhitungan Sw, yaitu 

pada clean formation dan shaly formation (Anastasya, 2016). 

 

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

pori batuan yang terisi oleh air, sedangkan bagian yang terisi oleh 

hidrokarbon disebut dengan saturasi hidrokarbon (Sh) yang memiliki 

nilai (1-Sw). Pada awalnya batuan terisi oleh air formasi, namun 

kemudian terdesak oleh hidrokarbon yang mengalami proses migrasi. 

Terdapat beberapa metode atau model saturasi yang digunakan sesuai 

dengan kondisi lingkungan pengendapan, kandungan lempung, dan 

lithologi target reservoar diantaranya Archie, Simandoux, Indonesian, 

Waxman Smith dan Dual Water (Harsono, 1997). 
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Penentuan jenis kandungan di dalam reservoir (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 hasil data lab (Adim, 1991) 

So Rata-rata Sw Rata-rata Perkiraan Jenis Reservoir 

< 3% < 50% Gas 

2 - 5% < 60% Minyak + gas 

> 5% < 50 - 70% Minyak 

< 1% > 70 - 75% Air 

 

Untuk penentuan jenis kandungan hidrokarbon dalam reservoir selain 

menurut Adim (1991) terdapat literatur lain terkait penentuan jenis fluida 

reservoir ini yaitu menurut Malinda (2018). Dapat diketahui bahwa jika 

fluida reservoir yang terkandung gas maka memiliki nilai Sw yang relatif 

kecil, terdapat separasi yang cukup besar antara log neutron dan log 

densitas dan memiliki nilai resistivitas yang besar. Sedangkan untuk zona 

lapisan reservoir yang memiliki fluida hidrokarbon yaitu minyak maka 

dapat dilihat bahwa memiliki nilai Sw yang tidak begitu besar, memiliki 

separasi antara log neutron dan log densitas dan memiliki nilai 

resistivitas cukup besar tetapi tidak sebesar gas atau menengah. 

 

Gambar 11. Interpretasi kuantiatif menghitung saturasi air (Malinda, 

2018). 



34 
 

Literatur selanjutnya ialah menggunakan penelitia menurut Putri, 2017. 

Yang mana menurut penelitian ini dapat diketahui bahwa jika suatu 

lapisan reservoir memiliki nilai log gamma ray yang rendah, nilai 

resitivitas yang relatif tinggi dan memiliki separasi yang besar serta 

memiliki nilai saturasi air yang relatif kecil maka dapat diketahui bahwa 

pada lapisan reservoir tersebut memiliki jenis fluida reservoir ialah gas. 

 

Gambar 12. Interpretasi kuantiatif menghitung saturasi air (Lisiana, 

2017). 

 

Untuk menentukan fluida hidrokarbon dapat dilakukan interpretasi secara 

kualitatif, dengan menggunakan nilai resisvitas dan separasi antara 

RHOB dan NPHI.  Pada log resistivitas, semakin tinggi nilai resistivitas 

maka kemungkinan pada daerah tersebut memiliki fluida hidrokarbon 

sedangkan jika pada daerah tersebut memiliki nilai resistivitas yang 

relatif kecil maka zona tersebut kemungkinan merupakan air. Kemudian 

pada log neutron dan log densitas, jika semakin besar separasi yang 

ditunjukkan oleh kedua log tersebut maka kemungkinan bahwa terdapat 

fluida hidrokarbon yaitu gas, sedangkan jika separasi nya lebih kecil 

maka kemungkinan fluida yang terkandung ialah minyak dan jika 

separasi yang terjadi kecil atau tidak ada maka kemungkinan terdapat air. 



35 
 

 

Gambar 13. Menentukan fluida dengan log resistivitas dan separasi  

NPHI  dan RHOB (Varhaug, 2016). 

 

Dapat dilihat pada Tabel 3 untuk persamaan yang dapat digunakan untuk 

saturasi air yaitu ada persamaan Archie, Simandoux dan Indonesia di 

bawah ini:  

Tabel 4. Persamaan saturasi air 

Saturasi Air Persamaan 

Archie 
     

𝑎      

        
 

Simandoux 

    
𝑎      

   
 [√

   

     
  (

   

   
)
 

  
   

   
] 

Indonesia 
 

√  
  [

    (  
   
 )

√   
  

    

√𝑎   
]        
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Keterangan  

Sw = saturasi air (%)  

𝑚  = faktor sementasi (batugamping = 2; batupasir = 2 , 2.15)  

𝑎  = faktor turtuosity (batugamping = 1; batupasir = 0.62)  

   = eksponen saturasi (1.8 – 2.5, umumnya 2.0)  

   = porositas efektif (%)  

    = Resistivitas air formasi (Ωm)  

    = Resistivitas sebenarnya (Ωm)  

  h  = Resistivitas shale (Ωm) 

 

3.4 Analisa Potensi Batuan Induk 

Source rock adalah endapan sedimen yang mengandung bahan-bahan organik 

yang dapat menghasilan minyak dan gas bumi (termatangkan) ketika endapan 

tersebut tertimbun dan terpanaskan oleh tekanan dan temperature tertentu, 

kemudian bermigrasi dan terakumulasi pada batuan berpori. Jenis batuan ini 

biasanya batuan serpih, yang mana terendapkan pada lingkugan dengan 

energi yang rendah dan kaya akan materi organik seperti pada lingkungan laut 

dan danau. 

3.4.1 TOC (Total organic carbon) 

Kandungan karbon organik total dengan menghaluskan sampel, 

penanganan ini dilakukan secara hati-hati untuk melepaskan sebagian 

mineral karbonat menggunakan asam klorida hangat, dan menganalisis 

residu kandungan karbon dengan Leco Carbon Sulfur Determinator. Hal 

ini berlaku untuk parameter batuan induk bahwa jika sampel kurang dari 

0,5% berat TOC tidak dapat menghasilkan hidrokarbon yang cukup 

secara komersial dan karena itu dianggap sebagai nonsource; sampel 

antara 0,5 dan 1% berat TOC dinilai sedang; sampel 1.0 dan 2% berat 

dinilai dianggap baik, sementara sampel lebih dari 2 sampai 4% dianggap 

sebagai sangat baik, dan bila lebih dari 4% berat dinilai istimewa (Peters 

& Cassa, 1994). 
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Total organic carbon (TOC) adalah jumlah karbon yang digambarkan 

dalam persentase jumlah berat kering batuan. Analisis TOC dilakukan 

untuk mengetahui deskripsi kualitas batuan induk (Ginting, 2019). 

 

TOC adalah kuantitas dari karbon organik yang terendapkan dalam 

batuan. Semakin tinggi nilai OC maka akan semakin baik pula source 

rock tersebut dan kemungkinan terbentuknya hidrokarbon akan semakin 

tinggi. TOC yang dapat menghasilkan ialah di atas 1%. Total Organic 

Carbon diarrtikan sebagai jumlah karbon terikat di dalam senyawa 

organik yang terkandung di dalam air itu sendiri. TOC mengukur semua 

bahan yang terlihat organik. Jumlah material organik yang ada pada 

batuan dinyatakan dengan nilai karbon organik total (TOC/Total Organic 

Carbon) dalam satuan persen dari batuan dalam keadaan kering. Nilai 

TOC digunakan sebagai salah satu parameter tahap seleksi awal terhadap 

batuan sehingga dapat dipisahkan antara batuan yang tidak menarik dan 

yang menarik untuk dikaji lebih lanjut (Harsono, 1997). Persamaan 

empiris untuk menghitung TOC pada batuan yang kaya lempung dari log 

R adalah: 

TOC = ( Log R) x 10
(2.297 – 0.1688 x LOM)

 

 Log R = Log (
 

         
) + 0.02 X (T – Tbaseline) 

 

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. 
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Indikasi batuan yang berpotensi sebagai batuan induk berdasarkan nilai 

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

 

Tabel 5. Batuan yang berpotensi sebagai batuan induk berdasarkan nilai 

TOC (Peters dan Cassa, 1994) 

No TOC (%) Kualitas 

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 

 

3.4.2 Kerogen 

Material organik dalam batuan induk yang menghasilkan minyak atau 

gas (pada keadaan tertentu yang memenuhi syarat) disebut dengan 

kerogen. Untuk mengklasifikasikan tipe kerogen, metode yang biasa 

digunakan adalah pembuatan grafik antara indeks hidrogen dan indeks 

oksigen, atau dapat pula digunakan perbandingan antara nilai hydrogen 

index dan Tmax. 

Analisis tipe kerogen ada empat tipe, yaitu:  

a. Kerogen Tipe I (Oil Prone)  

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

O/C rendah (< 0,1). Tipe kerogen ini sebagian berasal dari bahan 

organik yang kaya akan lipid (misal akumulasi material alga) 

khususnya senyawa alifatik rantai panjang. Kandungan hidrogen 

yang dimiliki oleh tipe kerogen I sangat tinggi, karena memiliki 

sedikit gugus lingkar atau struktur aromatik. Kandungan oksigennya 

jauh lebih rendah karena terbentuk dari material lemak yang miskin 

oksigen. Kerogen tipe ini menunjukkan kecenderungan besar untuk 

menghasilkan hidrokarbon cair atau minyak. Kerogen tipe I 

berwarna gelap, suram, dan baik berstruktur laminasi maupun tidak 

berstruktur. Kerogen ini biasanya terbentuk oleh butiran yang relatif 
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halus, kaya material organik, lumpur anoksik yang terendapkan 

dengan perlahanlahan (tenang), sedikit oksigen, dan terbentuk pada 

lingkungan air yang dangkal, seperti lagoon dan danau (Killops, 

2013). 

 

b. Kerogen Tipe II (Oil and Gas Prone)  

Kerogen tipe II memiliki perbandingan atom H/C relatif tinggi (1,2 – 

1,5), sedangkan perbandingan atom O/C relatif rendah (0,1 – 0,2). 

Kerogen tipe ini dapat menghasilkan minyak dan gas, tergantung 

pada tingkat kematangan termalnya. Kerogen tipe II dapat terbentuk 

dari beberapa sumber yang berbeda–beda, yaitu alga laut, polen dan 

spora, lapisan lilin tanaman, fosil resin, dan juga bisa berasal dari 

lemak tanaman. Hal ini terjadi akibat adanya percampuran antara 

material organik autochton bersama-sama dengan material allochton 

yang didominasi oleh material dari tumbuh-tumbuhan, seperti polen 

dan spora. Percampuran ini menunjukkan adanya gabungan 

karakteristik antara kerogen tipe I dan tipe III. Kandungan hidrogen 

yang dimiliki kerogen tipe II ini sangat tinggi, sedangkan kandungan 

oksigennya jauh lebih rendah karena kerogen tipe ini terbentuk dari 

material lemak yang miskin oksigen. Kerogen tipe II tersusun oleh 

senyawa alifatik rantai sedang (lebih dari C25) dalam jumlah yang 

cukup besar dan sebagian besar naftena (rantai siklik). Pada kerogen 

tipe ini juga sering ditemukan unsur belerang dalam jumlah yang 

besar dalam rantai siklik dan kemungkinan juga dalam ikatan 

sulfida. Kerogen tipe II yang banyak mengandung belerang secara 

lebih lanjut dapat dikelompokkan lagi menjadi kerogen tipe II–S 

dengan persen berat belerang (S) organik 8 – 14% dan rasio S/C > 

0,04 (Killops, 2013). 

 

c. Kerogen Tipe III (Gas Prone)  

Kerogen tipe III memiliki perbandingan atom H/C yang relatif 

rendah (0,3). Kandungan hidrogen yang dimiliki relatif rendah 
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karena terdiri atas sistem aromatik yang intensif, sedangkan 

kandungan oksigennya tinggi karena terbentuk dari lignin, selulosa, 

fenol, dan karbohidrat. Kerogen tipe III terutama berasal dari 

tumbuhan darat yang hanya sedikit mengandung lemak dan zat lilin. 

Kerogen tipe ini menunjukkan kecenderungan besar untuk 

membentuk gas (gas prone) (Killops, 2013). 

 

d. Kerogen Tipe IV (Inert)  

Kerogen tipe IV terutama tersusun atas material rombakan berwarna 

hitam dan opak. Sebagian besar kerogen tipe IV tersusun atas 

kelompok maseral inertinit dengan sedikit vitrinit. Kerogen tipe ini 

tidak memiliki kecenderungan menghasilkan hidrokarbon sehingga 

terkadang kerogen tipe ini dianggap bukan kerogen yang sebenarnya. 

Kerogen ini kemungkinan terbentuk dari material tumbuhan yang 

telah teroksidasi seluruhnya di 37 permukaan dan kemudian terbawa 

ke lingkungan pengendapannya. Kerogen tipe IV hanya tersusun 

oleh senyawa aromatic (Killops, 2013). 

 

 

Gambar 14. Jenis Kerogen, asal-usulnya, dan jenis Hidrokarbon apa 

yang dapat berproduksi (Glennie, 2009). 
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Gambar 15. Grafik plot TOC vs HI untuk menentukan tipe kerogen  

 (Atta, 2014). 

 

 

Gambar 16. Diagram Van Kravelen Tmax vs HI (Kamtono dkk.,  

  2009). 
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Tabel 6. Potensi kerogen kurang matang berdasarkan indeks hidrogen 

(Waples, 1985) 

Indeks Hidrogen 

(mg HC/g TOC) 

Produk Utama Jumlah Relatif 

<150 Gas Sedikit 

150 – 300 Minyak dan gas Sedikit 

300 – 450 Minyak Sedang 

450 – 600 Minyak Banyak 

>600 Minyak Sangat banyak 

 

Tabel 7. Tipe kerogen dan kecenderungan jenis hidrokarbon yang 

akan dihasilkan (Peters dan Cassa, 1994) 

 

 

3.4.3 Maturity 

Pematangan (maturity) ialah suatu proses perubahan zat-zat organik 

menjadi hidrokarbon. Proses pematangan ini diakibatkan oleh kenaikan 

suhu di dalam permukaan bumi. Tingkat kematangan batuan induk juga 

sangat berpengaruh dalam penentuan kualitas hidrokarbon yang akan 

dihasilkan. Maturity atau pamatangan adalah proses perubahan zat-zat 

organic menjadi hidrokarbon. Proses pematangan di akibatkan kenaikan 

suhu di dalam permukaan bumi. Pematangan batuan induk terbagi atas 

tiga, yaitu:  

a. Immature merupakan source rock yang belum mengalami perubahan 

menjadi hidrokarbon.  

b. Mature merupakan source rock yang sedang mengalami perubahan 

menjadi hidrokarbon.  
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c. Overmature merupakan source rock yang telah mengalami 

pematangan menjadi hidrokarbon. 

 

Kemampuan suatu batuan induk untuk menghasilkan minyak dan 

gas bumi tergantung pada tiga buah parameter, yaitu kuantitas 

kandungan karbon organik atau biasa disebut sebagai Total Organic 

Carbon (TOC), serta tingkat kematangan kerogennya (immature, 

mature, atau postmature). Adapun untuk analisis kualitatif zona 

batuan induk dapat dilihat pada Gambar 17. 

 

 

Gambar 17. Interpretasi kualitatif lapisan batuan induk (Passey et al, 

1990). 
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Untuk menentukan kematangan kerogen kita perlu memahami nilai 

Tmax, dan PI. Tmax adalah suhu di mana jumlah maksimum 

hidrokarbon S2 dihasilkan selama Rock-Eval Pyrolisis. Kisaran Tmax 

yang belum matang adalah 400°C-430°C; Tmax 430°C-450°C 

menunjukkan kisaran matang, dan Tmax>450°C menandakan kisaran 

super matang. Itu tergantung pada jenis kerogen yang ditemukan di 

sumber batuan dan kematangan. Dengan memplot nilainya versus 

Hydrogen Index (HI), maka dapat menggambarkan jalur pematangan 

yang berbeda dari jenis kerogen yang berbeda. 

 

Tabel 8. Klasifikasi Ro, Tmax vs Kematangan Batuan Induk (Peters dan 

Cassa, 1994) 

Level Kematangan 

Termal Minyak Bumi 

Ro (%) Tmax ( ) 

Immature 0.2 – 0.6 <435 

Mature   

   Early 0.6 – 0.65 435 – 445 

   Peak 0.65 – 0.9 445 – 450 

   Late 0.9 – 1.35 450 – 470 

Postmature >1.35 >470 
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Gambar 18. Plot indeks hidrogen (HI) vs Tmax  

 

3.5 Rock Eval Pirolisis 

Analisis Rock Eval Pyrolysis adalah analisis komponen hidrokarbon pada 

batuan induk dengan cara melakukan pemanasan bertahap pada sampel 

batuan induk dalam keadaan tanpa oksigen pada kondisi atmosfer inert 

dengan termperatur yang terprogam. Pemanasan ini memisahkan organik 

bebas (bitumen) dan komponen organic yang masih terikat dalam batuan 

induk / kerogen (Prabowo, 2020). Pyrolisis digunakan untuk menganalisa 

komponen hidrokarbon pada batuan induk. Analisa ini dilakukan dengan cara 

pemanasan bertahap dalam keadaan tanpa oksigen pada kondisi atmosfer inert 

dengan temperatur tertentu (Karlina, 2016). Pirolisis rock-eval dilakukan 

pada sampel batuan dimaksudkan untuk membedakan jenis bahan organik 
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dan untuk mengevaluasi potensi batuan. Data dari hidrokarbon dinyatakan 

sebagai mg/g dengan parameter dasar sebagai berikut:  

a. S1 mewakili kuantitas minyak (hidrokarbon bebas) yang hadir pada batuan 

dan kira-kira analog dengan bitumen yang dapat diekstraksi dengan 

menggunakan pelarut. S1 merupakan total hidrokarbon bebas di dalam 

sampel. 

b. S2 merupakan jumlah hidrokarbon yang terbentuk oleh kerogen dalam 

sampel selama pirolisis antara suhu 300C dan 600C. S2 adalah material 

organik yang menghasilkan hidrokarbon melalui proses penguburan dan 

pematangan. S2 juga memiliki hubungan yang linear terhadap TOC pada 

tingkat kematangan atau LOM (Level of Organic Maturity) tertentu. 

c. S3 adalah karbon dioksida yang dikeluarkan dari kerogen selama pirolisis,  

total CO2 yang dihasilkan selama pyrolisis (dalam miligram CO2 per 

gram batuan) 

d. Tmax ialah temperatur puncak S2 dalam satuan C. (Listriyanto, 2017). 

Nilai Tmax ini merupakan salah satu parameter geokimia yang dapat 

digunakan untuk menentukan tingkat kematangan batuan induk. Harga 

Tmax yang terekam sangat dipengaruhi oleh jenis material organik. 

Kerogen Tipe I akan membentuk hidrokarbon lebih akhir dibanding Tipe 

III pada kondisi temperatur yang sama (Prabowo, 2020). 

 

Tabel 9. Parameter potensi batuan induk (Peter dan Cassa, 1994) 

 

 

3.6 Vitrinite Reflectance (Ro) 

Kerogen yang sudah matang akan membawa perubahan pada vitrinit dan hal 

ini akan diiringi dengan kemampuan partikel tersebut untuk memantulkan 

cahaya yang jatuh padanya. Tingkat kematangan yang teramati dari nilai 
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pantulan vitrinit akan bertambah secara teratur dengan bertambahnya 

kedalaman. Besarnya pantulan vitrinit merupakan petunjuk langsung untuk 

tingkat kematangan zat organik, terutama humus yang cenderung membentuk 

gas dan merupakan petunjuk tidak langsung untuk sapronel kerogen yang 

memiliki potensial membentuk minyak (Cooper, 1977). Kemampuan daya 

pantul ini merupakan fungsi temperatur. Dimana, dengan perubahan waktu 

pemanasan dan temperatur akan menyebabkan warna vitrinit berubah di 

bawah sinar pantul. Peters & Cassa (1994) mengelompokan fase atau 

tingkatan kematangan minyak berdasarkan nilai pantulan vitrinitnya sebagai 

berikut: (FATAHILLAH, 2019) 

 

Tabel 10. Data kematangan menurut (Peters & Cassa, 1994) 

Ro (%) Stage of Thermal Maturity for Oil 

0,2 – 0,6 Immature 

0,6 – 0,65 Early mature 

0,65 – 0,9 Peak mature 

0,9 – 0,135 Late mature 

>1,35 Post mature 

 

Analisis vitrinite reflectance (%Ro) dilakukan berdasarkan pantulan cahaya 

pada permukaan sayatan vitrinit yang muncul akibat perubahan struktur 

molekul. Indikator ini memiliki rentang kematangan lebih panjang bila 

dibandingkan dengan maseral lain seperti liptinit (Ginting, 2019).  



IV. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Adapun penelitian ini yaitu dilakukan di:  

Tempat  : Laboratorium Mitigasi Bencana Geologi, Jurusan Teknik 

Geofisika, Universitas Lampung. 

Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, 

Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141. 

Waktu : Februari 2022 – Juli 2022 

 

4.2 Time Schedule 

Di bawah ini disajikan tabel Time Schedule dari kegiatan praktik kerja 

lapangan yang dilakukan di Laboratorium Mitigasi Mitigasi Bencana 

Geologi, Jurusan Teknik Geofisika, Fakultas Teknik, Univeritas Lampung 

yang dapat dilihat pada Tabel  11. 
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Tabel 11. Pelaksanaan kegiatan penelitian 

Kegiatan 

Maret 

Minggu 

Ke- 

April 

Minggu 

Ke- 

Mei 

Minggu 

Ke- 

Juni 

Minggu 

Ke- 

Juli 

Minggu 

Ke- 

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

Studi Literatur                                

Pengumpulan 

Data  

                               

Pengolahan Data                                

Penyusunan 

Laporan dan 

Usul 

                               

Bimbingan dan 

Seminar Usul 

                   

Penyusunan 

Skripsi 

                               

Revisi dan 

Bimbingan Hasil 

                   

Seminar Hasil                    

Revisi dan 

Persiapan 

Sidang 

Komprehensif 

                   

Sidang 

Komprehensif 

                   

 

4.3 Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Laptop 

2. Data log sumur 

3. Data Geokimia 

4. Software Techlog 

5. Microsoft Word  

6. Microsoft Excel 
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4.4 Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur percobaan yang digunakan pada penelitian penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

 

4.4.1 Studi Literatur  

Studi literatur ini dilakukan pada tahapan awal untuk mengumpulkan data. 

Data yang berkaitan dengan penelitian seperti tinjauan pustaka dan teori 

dasar sehingga dapat mempermudah dalam penelitian. Pada tahapan studi 

literatur, penulis mempelajari tatanan geologi dan stratigrafi regional 

daerah penelitian. Pada tahap ini juga penulis mempelajari terkait well 

logging. 

4.4.2 Persiapan dan Pengumpulan Data  

Tahapan persiapan dan pengumpulan data merupakan tahapan untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data yang 

digunakan pada penelitian berupa data log dan data geokimia. 

4.4.3 Pengolahan Data 

a. Pengolahan Data Sumur 

Pengolahan data sumur dilakukan menggunakan  software Techlog 

dengan melakukan interpretasi  kualitatif dengan zonasi formasi pada  

sumur serta analisis zona reservoir dengan memanfaatkan jenis, jenis 

log yaitu log gamma ray, log densitas dan log neutron. Pada kelima 

sumur ini juga dicari litologi nya dengan memanfaatkan nilai log 

gamma ray yang ada. Selanjutnya ialah dari data log source rock 

dengan memanfaatkan log gamma ray dan separasi antara log DT dan 

log LLD yang kemudian dapat diketahui zona source rock pada sumur 

tersebut. 

b. Pengolahan Data Geokimia 

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 

Kujung pada kelima sumur kemudian dilakukan analisis. Analisis 

potensi reservoir migas dan analisis potensi source rock kemudian 
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akan menghasilkan potensi minyak dan gas bumi pada Formasi Cepu 

dan Kujung di Cekungan Jawa Timur Utara. 

 

4.5 Diagram Alir 

Adapun diagram alir pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut pada 

Gambar 14. 

 

Gambar 19. Diagram Alir 

 



VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

6.1  Kesimpulan  

Beberapa kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan quicklook pada sumur W1 didapatkan lapisan reservoir 

sebanyak 10 lapisan reservoir dan 5 lapisan source rock, sumur W2 

memiliki 13 lapisan reservoir dan 8 lapisan source rock, sumur W3 

memiliki 4 lapisan reservoir dan 22 lapisan source rock, sumur W4 

memiliki 13 lapisan reservoir dan 12 lapisan source rock, serta sumur W5 

memiliki 25 lapisan reservoir.  

2. Berdasarkan hasil perhitungan kuantitatif pada sumur W1 didapatkan nilai 

Sw dengan range  42-74% dan nilai TOC dengan range 0.82-0.94%, pada 

sumur W2 memiliki nilai Sw dengan range 45-75% dan nilai TOC 

dengan range 0.45-0.98%, pada sumur W3 memiliki nilai Sw dengan 

range 43-60% dan nilai TOC dengan range 0.58-0.99% , sumur W4 

didapatkan nilai Sw dengan range 41-72% dan nilai TOC dengan range 

0.67-0.79% serta pada sumur W5 memiliki nilai Sw range 45-78%.  

3. Berdasarkan hasil interpretasi Sw pada sumur W1-W5 dapat diartikan 

bahwa pada kelima sumur ini didominasi fluida yaitu minyak dan gas. 

Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan TOC pada sumur W1-W4 dapat 

diinterpretasi bahwa pada keempat sumur tersebut memiliki kualitas 

batuan induk ialah fair (sedang), tipe kerogen III dan tingkat maturasi 

ialah immature. 
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6.2  Saran 

Adapun saran pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini sebaiknya perlu dilakukan seismic tie untuk 

mengetahui persebaran reservoir secara lateral. 

2. Perlu diperbanyak data geokimia core pada daerah tersebut agar lebih 

akurat nilainya di tiap sumur. 
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