
 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian pada Lapangan FRL dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Zona target lapangan FRL berada pada Formasi Talang Akar bagian bawah 

pada marker W3c sampai X0, dengan persebaran batupasir di window layer 

NR+20 ms yang melewati sumur NR-1, NR-3, NR-5, dan NR-7. 

2. Metode Multiatribut menggunakan atribut amplitudo, frekuensi, dan waktu, 

dengan pembobotan atribut dan log properti (gamma ray, density, neutron 

porosity, dan p-wave) untuk mendapatkan persebaran batupasir pada daerah 

zona target lapanagan FRL. 

3. Persebaran batupasir berada pada daerah low gamma ray dengan range nilai 

95- 120 API, low density dengan range nilai 2.48- 2.55 g/cc, neutron 

porosity berada pada daerah dengan range nilai 17- 22 %, dan nilai p-wave 

antara 3400- 3750 m/s pada peta yang artinya 2218- 4074 m/s pada log 

dengan trend antara 1300- 1360 ms. 

4. Prediksi zona pengembangan yang diindikasikan adanya fluida 

(hidrokarbon) pada layer NR +20 ms memiliki nilai gamma ray antara 90-

100 API, density antara 2.46- 2.52 g/cc. neutron porosity antara 20- 23 % 
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dan nilai p-wave antara 2800- 3450 m/s dengan trend berada disekitar 1300  

ms. 

5. Daerah zona target NR dari peta gamma ray NR dan peta density NR 

memperlihatkan pengendapan berasal dari arah utara menuju barat (NE-

SW) yang merupakan distribusi sand dengan tipe pengendapan distributary 

channel yang dapat diidentifikasi dari deflaksi nilai log gamma ray pada 

zona target W3c sampai X0. 

6.2. Saran 

1. Diperlukan ketelitian pada saat well seismic tie tepat di zona target agar hasil 

multiatribut yang dihasilkan dapat optimal, dan perlunya proses picking horizon 

pada spesifik zona target agar hasil persebaran reservaoar pada hasil slice atribut 

lebih spesifik dalam mendefinisikan persebaran reservoarnya. 

2. Untuk analisis lebih lanjut perlu dilakukan metode lain seperti inversi AI 

agar dapat mengontrol data berdasarkan model bentuk bumi dan AVO 

(Amplitude Variation with Offset) yang dapat mendeteksi fluida yang 

terkandung pada reservoir ataupun inversi EI yang dapat membedakan 

litologi berdasarkan sifat elastisitasnya. 


