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III. TEORI DASAR 

 

3.1. Inti Batuan (Core) 

Pengertian Core adalah sampel atau contoh batuan yang diambil dari bawah 

permukaan dengan suatu metode tertentu. Core umumnya diambil pada kedalaman 

tertentu yang prospektif oleh perusahaan minyak atau tambang untuk keperluan 

lebih lanjut. Data Core merupakan data yang paling baik untuk mengetahui kondisi 

bawah permukaan, tapi karena panjangnya terbatas, maka dituntut untuk 

mengambil data-data yang ada secara maksimal. 

 

Data yang diambil meliputi jenis batuan, tekstur, struktur sedimen dan sifat fisik 

batuan itu sendiri. Selain itu juga dapat mengetahui harga porositas, permeabilitas, 

dan saturasi fluida yang terkandung dalan batuan tersebut. Tekstur dan struktur 

batuan sedimen dapat menggambarkan sejarah transportasi pengendapan, energi 

pembentukan batuan tersebut, genesa, arah arus, mekanisme transportasi dan 

kecepatan sedimen tersebut diendapkan. Sehingga dari faktor-faktor tersebut dapat 

ditentukan fasies sedimen dan lingkungan pengendapannya. 

Core dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Conventional core, yaitu Core yang diambil bersamaan dengan proses 

pemboran. 

b. Sidewall core, yaitu Core yang diambil pada saat melakukan wireline 

logging.  
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Gambar 6. Pengambilan Side Wall Core dengan menggunakan Gun 

 

Alasan utama dilakukannya pengambilan data Core di lapangan yaitu: 

a. Keperluan startigrafi, dimana perusahaan minyak akan mengambil data formasi 

Core pada daerah development well 

b. Keperluan analisis ada tidaknya kandungan hidrokarbon pada formasi tersebut, 

dimana perusahaan minyak akan mengambil data core pada daerah yang belum 

terbukti ada kenampakan hidrokarbonnya. (wild cat atau exploratory). 

Gambar 5. Pengambilan Conventinal Core utuh dalam suatu pemboran 
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Adapun tujuan pengambilan data core secara primer adalah untuk mendapatkan 

data antara lain: 

a. Data detail tentang reservoar (fasies, struktur sedimen, lingkungan pengendapan, 

umur, tipe porositas, mineralogi, dll) 

b. Data petrofisika dan kualitas batuan, seperti porositas, permeabilitas, saturasi, 

tekanan kapiler dll 

c. Kalibrasi log 

d. Studi Fracture dan Struktur 

 

Sedangkan data sekunder, yaitu: 

a. Mengetahui Formation Boundary (batas formasi) 

b. Skala besar struktur sedimen 

c. Data paleontology 

d. Mendapatkan data sampel analisis geokimia yang tidak terkontaminasi 

e. Pemetaan bawah permukaan zona prospek 

 

3.2. Analisis Cutting 

Cutting merupakan serbuk bor berupa hancuran dari batuan yang ditembus oleh 

mata bor (bit), serbuk bor ini diangkat dari dasar lubang bor ke permukaan oleh 

gerakan lumpur pemboran yang digunakan untuk mengebor pada waktu kegiatan 

pemboran berlangsung. Serbuk bor ini kemudian diperiksa oleh geologist atau 

wellsite geologist yang sedang bertugas di lokasi pemboran tersebut, sehingga kita 

tahu batuan atau formasi apa yang  sudah ditembus oleh mata bor tersebut. Beberapa 

peralatan yang membantu dalam deskripsi cutting antara lain: 



17 
 

1. Auto calcimetri adalah alat yang digunakan untuk memeriksa dan melihat 

kandungan karbonat dalam suatu batuan (kuantitas dari kalsit dan dolomit). 

2. Flouroscope adalah alat yang digunakan untuk memeriksa kandungan 

flourescence dari sample batuan berdasarkan sinar ultraviolet. 

Cairan kimia berupa HCl, CCl4, dan fenopthaline. 

 

3.3.  Pemahaman Dasar Petrofisika 

Proses pengerjaan analisis petrofisika adalah menghasilkan data-data yang 

diperlukan untuk proses analisis geologi lebih lanjut. Data-data yang dihasilkan dari 

analisis petrofisika, yaitu seperti penyediaan parameter-parameter di bawah ini: 

 Penentuan Porositas 

 Penentuan Resistivitas Air Formasi 

 Penentuan Saturasi Air  

 Penentuan Permeabilitas 

 Penentuan Cut Off dan Net Pay 

 

Untuk memberikan hasil analisis dengan tingkat akurasi yang lebih baik, metoda 

interpretasi dan perhitungan dikontrol oleh data core seperti routine core dan 

Special Core Analysis (SCAL), analisis air formasi, serta data-data tes yang pernah 

dilakukan. Tidak semua sumur memiliki data-data ini. Oleh karena itu, sumur-

sumur yang memiliki data-data core dijadikan acuan sebagai kontrol kualitas dari 

hasil interpretasi dan perhitungan petrofisika sumur-sumur lain. Sumur-sumur 

acuan ini dianggap dapat mewakili atau sudah mendekati kondisi reservoar yang 

sebenarnya di lapangan. . Dalam analisis untuk Struktur  ini yang dapat dijadikan 

sebagai sumur acuan adalah sumur-sumur SP-03, SP-06, dan SP-14.  
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Ada 2 metode pengerjaan interpretasi petrofisika, yaitu metoda probabilistik dan 

metode deterministik. Perbedaan pada kedua metode ini, yaitu hasil interpretasi 

petrofisika pada metode probabilistik dapat kita rancang sedemikian rupa hingga 

menjadi hasil interpretasi yang bagus dengan mengatur nilai parameternya, 

sedangkan pada metode deterministik kita tidak dapat melakukan hal tersebut. Hasil 

yang bagus di sini bukan berarti sudah pasti sesuai dengan keadaan sebenarnya di 

lapangan, namun dapat diterima dengan logis melalui data error log yang terdapat 

pada hasil interpretasinya. 

  

3.3.1. Porositas (𝝓) 

Porositas adalah suatu bagian di dalam batuan yang berupa ruang atau pori-pori 

yang dapat berisi fluida. Rumus dari porositas dalam batuan, yaitu seperti berikut: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠(𝜙) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑖

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛
  

Parameter yang menentukan tinggi atau rendahnya nilai porositas, yaitu 

keseragaman butir (sortasi), kompaksi, sementasi, disolusi, dan susunan butir. 

Porositas yang berasosiasi dengan lempung pada formasi adalah non permeable, 

sehingga tidak bisa dipertimbangkan sebagai porositas efektif. Porositas efektif 

hanya yang berasosiasi dengan bagian clean dari Formasi saja. Kandungan lempung 

dalam batuan dapat menyebabkan pembacaan log menjadi kurang representatif dan 

dapat menyebabkan kesalahan dalam interpretasi. Lempung atau clay terdiri dari 

partikel-partikel sangat kecil dengan luas permukaan yang sangat luas, dan 

akibatnya dapat mengikat air formasi dalam jumlah banyak di permukaannya. 

(1) 
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Oleh karena itu, untuk mendapatkan porositas efektif dari suatu formasi perlu 

diketahui terlebih dahulu porositas total clay atau porositas wet clay. Data-data yang 

diperlukan untuk mengolah perhitungan ini didapat dari data core, data x-ray 

diffraction, log neutron, dan log densitas. Dalam rangka penentuan nilai porositas 

wet clay ini, harus ditentukan terlebih dahulu nilai parameter wet clay (RHOBwc, 

NHIPwc, dan GRwc) pada crossplot nilai log neutron, log density, dan juga Gamma 

Ray. Sebelum plot data harus diketahui matriks dan mineral lempung apa yang 

terdapat di dalam formasi tersebut. Umumnya densitas untuk batupasir adalah 2.65 

g/cc, batugamping 2.71 g/cc, dan dolomit 2.87 g/cc.  

Hasil crossplot ini akan diinterpretasi lanjut dengan penentuan titik wet clay dan 

dry clay yang akan dilanjutkan dengan penghitungan porositas total atau wet clay. 

Berikut rumus untuk perhitungan wet clay atau porositas total clay:  

         

 

 

Setelah itu dapat dihitung perhitungan porositas efektif. Data yang diperlukan 

adalah data volume lempung (Vclay) dengan penentuan nilai Gamma Ray 

maksimum dan minimun pada kurva log. Rumus di berikut ini adalah rumus dasar 

penentuan Vcl:  

 

 

Setelah mendapatkan nilai porositas total atau porositas wet clay dan nilai Vclay 

maka, dapat dihitung porositas efektifnya. Berikut rumus perhitungannya: 

 

)1( dc

dcwc
wc

rhob

rhobrhob






 PhiTclayVclte 

minmax

minlog

GRGR

GRGR
Vcl






RHOBwc: nilai densitas wet 

clay 

RHOBdc: nilai densitas dry 

clay 

(2) 

(3) 

(4) 
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3.3.2. Resistivitas Air Formasi (Rw) 

Keakuratan metoda dalam penentuan harga resistivitas air formasi dapat membantu 

dalam mendapatkan harga resistivitas air formasi (Rw) yang sesuai. Hal ini akan 

berpengaruh juga terhadap perhitungan harga saturasi air. Penggunan harga Rw 

yang lebih tinggi akan menambah harga saturasi air perhitungan. Salah satu cara 

untuk mencari harga resistivitas air (Rw) yang paling utama adalah dengan 

mengambil sampel air formasi dan mengukur resistivitasnya. Namun dalam 

prakteknya sampel air formasi seringkali terkontaminasi oleh mud filtrate. Jika 

terkontaminasi, harga Rw didapat melalui perhitungan.  

Pada Struktur DNF dalam mendapatkan data tentang nilai resistivitas air, oleh 

karena itu, pengolahan data yang memerlukan nilai resistivitas air menggunakan 

data ini. Sebelum melakukan perhitungan dengan rumus ini diperlukan data a, m, 

dan n yang biasa didapat dari data core. Dalam pengerjaan Struktur DNF penulis 

menggunakan data a, m, n standar yang biasa dipakai yaitu nilai a=1; m=2; n=2 

karena tidak adanya data dari analisis core. 

Apabila tidak ada data air, maka perhitungan Archie yang menjadi jalan keluar 

dalam menentukan nilai resistivitas air. Berikut adalah rumusnya: 

 

 

 

Keterangan: 

a: faktor tortuosity    Rw: Resistivitas air 

m: faktor sementasi    Rt: True Resistivity 

n: faktor saturasi     : porositas 

n

t

w

mw
R

Ra
S

1

















(5) 
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3.3.3. Saturasi Air (SW) 

Saturasi air (Sw) adalah persentase volume air yang terdapat di dalam pori-pori 

batuan reservoar dibandingkan dengan volume total fluida yang mengisi pori-pori 

batuan reservoar tersebut. Berikut ini adalah rumus sederhananya. 

Sw  =  ( 1 – Saturasi hidrokarbon )  x  100% 

Penentuan nilai Sw ini dapat dikerjakan dengan banyak persamaan perhitungan 

seperti Archie, Indonesia model, Dual Water, dll. Pemilihan dari persamaan 

tersebut disesuaikan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam Struktur DNF 

menggunakan persamaan perhitungan atau rumus dari Archie karena Formasi 

Baturaja memiliki litologi batugamping dimana bacaan log dari formasi ini 

dianggap cukup bersih (clean) dari batulempung. Persamaan Archie sudah 

dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. 

Contoh rumus-rumus perhitungan Sw yang lain: 

1. Simandoux  Ada kontrol dari perhitungan pengotor lempung, biasanya 

untuk formasi batuan yang lempungan. 

Rcl

SwVcl

Rwa

Sw

Rt

nm 






1

 

2. Dual Water  Ada kontrol dari perhitungan pengotor lempung dan volume 

wet clay dianggap sebagai penjumlahan dari volume dry clay ditambah 

dengan volume bound water.  
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3. Indonesia model  Ada kontrol dari perhitungan pengotor lempung namun, 

tidak ada volume bound water seperti Dual Water. 

 

 

 

3.3.4. Permeabilitas (K) 

Permeabilitas adalah kemampuan batuan untuk mengalirkan suatu fluida dalam 

media berpori dalam batuan tersebut. Permeabilitas sangat bergantung pada bentuk 

dan ukuran butir, struktur pori, sementasi dan rekahan. Batuan dengan butiran kasar 

dan porositas besar akan memiliki permeabilitas besar. Sedangkan batuan sedimen 

berbutir halus, berpori kecil memiliki permeabilitas yang kecil. 

Pada Struktur DNF penentuan nilai permeabilitas dilakukan dengan menggunakan 

crossplot antara data core dengan data log. Harga permeabilitas dari core 

dikorelasikan dengan harga porositas efektif dari hasil perhitungan, setelah itu 

dicari persamaan yang menghubungkan kedua data ini dengan menggunakan 

metode regresi linear. Kemudian hasil perhitungan regresi linear ini diaplikasikan 

kepada seluruh sumur dalam bentuk kurva log. Oleh karena input dari persamaan 

ini adalah porositas efektif, maka dari itu nilai permeabilitas di semua bagian sumur 

dapat dicari dengan catatan bagian tersebut juga memiliki nilai porositas efektif. 

 

3.3.5. Cut Off dan  Net Pay 

Cut off adalah nilai yang ditetapkan sebagai ambang batas suatu parameter dalam 

analisis petrofisika. Sedangkan net pay adalah suatu hasil yang didapatkan setelah 

parameter tersebut dibatasi oleh nilai cut off. Parameter yang dimaksud di sini 
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adalah parameter porositas, Vclay, dan saturasi air. Ketiga parameter ini lah yang 

biasanya digunakan untuk menentukan ambang batas suatu formasi batuan. 

Net pay terbagi menjadi dua, yaitu reservoir summary dan pay summary. Nilai 

reservoir summary adalah hasil yang didapatkan setelah dibatasi oleh parameter 

porositas dan Vclay. Sedangkan pay summary adalah  hasil yang didapatkan setelah 

dibatasi oleh ketiga parameter tersebut, yaitu porositas, Vclay, dan juga saturasi air.  

Pada Struktur DNF pengerjaan penentuan cut off dan  ini  menggunakan metoda 

crossplot antara porositas efektif dengan Vclay dan crossplot antara porositas 

efektif dengan saturasi air. Dari kedua crossplot ini lah dapat dilihat persebaran 

datanya dan dapat ditarik suatu ambang batas dari ketiga parameter tersebut yang 

akan dijadikan nilai cut off. Setelah nilai tersebut didapatkan, maka dapat 

diaplikasikan untuk perhitungan net pay. 

 

3.4. Wireline Logging 

 
Wireline logging dikelompokkan berdasarkan tujuan dari interpretasi yang akan 

dilakukan. Berikut pembagian log berdasarkan kegunaannya : 

3.4.1. Log Lithologi  

Secara umum log lithologi digunakan untuk mengidentifikasi pergantian formasi 

dari suatu data log. Adapun macamnya adalah : 

a. Gamma ray Log 

Prinsip kerja log GR adalah perekaman radioaktivitas alami bumi yang berasal dari 

tiga unsur radioaktif dalam batuan yaitu, Uranium, Thorium dan Potassium. Unsur 

tersebut memancarkan GR dalam pulsa – pulsa energi tinggi yang akan dideteksi 
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oleh alat log GR. Partikel radioaktif (terutama potassium) sangat umum dijumpai 

pada mineral clay dan beberapa jenis evaporit karena ukuran butirnya clay. 

Dikarenakan karakteristiknya, maka log gamma ray akan menunjukkan suatu 

suksesi yang sama antara lapisan pasir dan lapisan karbonat. Perlu ditekankan di 

sini bahwa pembacaan gamma ray bukan fungsi dari ukuran butir atau kandungan 

karbonat, tetapi akan berhubungan dengan banyaknya kandungan shale.  

 

Kegunaan log gamma ray antara lain untuk estimasi kelempungan, korelasi antar 

sumur, menentukan lapisan permeabel, depth matching antara logging yang 

berurutan. Anomali yang biasanya muncul dalam log gamma ray adalah batuan 

yang mengandung isotop radioaktif tapi bukan clay/shale, misalnya tuff, sehingga 

untuk mengetahui sumber radiasi secara lebih pasti menggunakan Spectral Gamma 

ray  

Partikel radioaktif banyak dijumpai di formasi yang berukuran lempung, sehingga 

nilai GR tinggi diasumsikan sebagai shale, sedangkan nilai GR yang rendah 

diasumsikan sebagai batupasir. Log GR adalah yang paling baik untuk memisahkan 

shale – sand. 

 

b. Spontaneous Potential Log (SP Log) 

Log SP mengukur besaran potensial diri di dalam tubuh formasi batu, besarnya log 

SP dinyatakan dalam satuan milivolt (mV). Log SP dapat berfungsi baik, jika 

lumpur bor bersifat konduktif seperti water based mud, dan tidak akan berfungsi di 

oil based mud, lobang kosong, dan cased hole.  

 

Tiga faktor yang dapat menimbulkan potensial diri pada formasi adalah fluida 

pemboran yang konduktif, lapisan berpori dan permeabel yang diapit oleh lapisan 
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tidak permeabel, dan perbedaan salinitas antara fluida pemboran dengan fluida 

formasi. Potensial diri akan terbentuk sesuai dengan prinsip elektrokimia, yaitu 

liquid junction potential dan potensial serpih. Liquid junction potential terbentuk, 

jika pada lapisan permeabel terdapat kontak dua larutan yang berbeda salinitasnya, 

sedangkan potensial serpih tebentuk, jika terdapat dua buah larutan yang berbeda 

salinitasnya dipisahkan oleh lapisan semi permeabel. Respon Log SP merupakan 

gabungan dari liquid junction potential dan potensial serpih.  

 

Log SP biasa digunakan untuk identifikasi lapisan permeabel, menentukan nilai 

keserpihan dan nilai resisitivitas formasi air. Pada lapisan serpih, kurva SP berupa 

garis lurus yang di sebut shale base line, sedang pada lapisan permeabel kurva akan 

menyimpang dan lurus kembali saat mencapai garis konstan, garis tersebut 

dinamakan sand base line. Penyimpangan tergantung resistivitas relatif, fluida, 

porositas, ketebalan lapisan, diameter sumur dan diameter filtrasi lumpur. 

 

3.4.2. Log Porositas  

Secara umum log porositas digunakan untuk memastikan lithologi, mengetahui 

keberadaan lapisan gas, dan menentukan faktor formasi. Macamnya antara lain : 

a. Log Porositas Sonik 

Setiap benda dapat menyalurkan gelombang akustik, hanya saja waktu yang 

dibutuhkan setiap benda berbeda – beda tergantung material penyusun di dalamnya. 

Log sonik mengukur waktu kedatangan antara gelombang akustik pada transmitter 

dengan receiver, sehingga dapat digunakan untuk mengkarakterisasi bahan yang 

terkandung di dalam formasi batuan. 
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Fungsi dari log akustik ini adalah untuk menentukan porositas formasi dan 

identifikasi litologi berdasarkan kecepatan gelombang akustik dalam medium. Pada 

batugamping nilai kecepatan gelombang akustik akan lebih tinggi dari batupasir  

 

 

dan serpih. Pada batubara kecepatan gelombang akutik lebih rendah dari batupasir 

dan serpih. Berikut nilai porositas berbagai lithologi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Log Densitas 

Pengukuran log densitas dengan menggunakan sumber Gamma ray (GR) energi 

tinggi yang ditembakkan ke dalam formasi batuan. GR memiliki sifat dualisme, 

artinya dapat berbentuk gelombang elektromagnetik atau menjadi partikel foton 

(hamburan compton). Pada saat hamburan Compton, foton GR bertumbukan dengan 

elektron dari atom di dalam formasi, foton akan kehilangan tenaga, karena proses 

tumbukan dan dihamburkan ke arah yang tidak sama dengan arah foton awal. 

Sedangkan tenaga foton yang hilang sebetulnya diserap oleh elektron, sehingga 

Gambar 7. General Log Matrix (Baker Atlas Inteq, 2002) 
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elektron dapat melepaskan diri dari ikatan atom menjadi elektron bebas. Foton yang 

dihamburkan ini masih mampu ”menendang” keluar elektron dari atom lain. Proses 

tumbukan lanjutan sampai akhirnya foton sudah melemah tersebut terserap secara 

keseluruhan dinamakan gejala fotolistrik. Jumlah elektron yang keluar tergantung 

oleh tenaga foton dan jenis mineral. Log densitas biasa digunakan untuk penentuan 

porositas, identifikasi gas dan deteksi hidrokarbon.  

a. Log Porositas Neutron 

Log neutron merupakan hasil pengukuran kandungan hidrogen pada suatu formasi. 

Log neutron dinyatakan dalam fraksi (tanpa satuan) atau dalam persen. Alat log 

neutron terdiri dari sumber yang menembakkan partikel-partikel neutron dan dua 

buah detektor, detektor dekat dan detektor jauh. Banyaknya neutron yang ditangkap 

oleh detektor akan sebanding dengan jumlah atom hidrogen dalam formasi.  

Kegunaan dari log neutron adalah untuk mengidentifikasi adanya kandungan 

hidrokarbon dalam formasi. Hal itu dicirikan dengan adanya separasi antara log 

densitas dengan log neutron. Separasi yang besar biasanya menunjukkan adanya 

gas, sedang untuk minyak separasinya tidak begitu besar. 

 

3.4.4. Log Resistivitas  

Log resistivitas merupakan log elektrik yang merekam daya hantar listrik suatu 

batuan. Cara kerjanya adalah dengan mengukur daya hantar formasi batuan saat 

dialiri arus listrik. Daya hantar listrik dalam batuan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain kandungan, saturasi dan salinitas fluida. Sehingga log resistivitas 

dapat digunakan untuk identifikasi hidrokarbon dalam suatu formasi batuan. 

Macam-macam log tahanan jenis yang dipergunakan dalam eksplorasi hidrokarbon, 

antara lain: 
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1. Log Induksi ( Induction Electric Log) 

Log induksi digunakan untuk mengetahui daya hantar listrik dari suatu lapisan 

batuan. Pada prinsipnya, log induksi mengukur daya hantar listrik dibangkitkan 

oleh coil. Alat ini terdiri dari dua macam coil, yaitu coil pemancar (transmitter coil) 

dan coil penerima (receiver coil).  

Log ini sangat baik bila lumpur pemboran yang digunakan berupa lumpur bor non 

konduktif, misalnya oil base mud. Log induksi mempunyai kemampuan deteksi 

yang cukup dalam mencapai zona tak terinvasi (uninvaded zone), sehingga 

pengaruh zona invasi dapat dikurangi. Harga defleksi kurva log induksi merupakan 

harga tahanan jenis batuan yang sesungguhnya (Rt). 

 

2. Dual Induction Focused Log 

Log ini dapat membaca deep resistivity (RILD), medium resistivity (RILM) dan 

shallow resistivity (RXO). Log ini termasuk log induksi modern yang memiliki coil 

tambahan, sehingga dapat menghilangkan pengaruh lapisan batuan yang berada di 

atas maupun di bawah lapisan batuan yang akan diukur. Log ini sangat baik 

digunakan pada batuan yang terinvasi sangat dalam oleh mud filtrate.  

 

3. Log Tahanan Jenis Mikro (Micro Spherical Focused Log / MSFL) 

Kemampuan deteksi log ini sangat dangkal, maka tahanan jenis yang terekam 

adalah tahanan jenis zona terinvasi (invaded zone). Kelebihan log ini adalah 

kemampuannnya untuk dapat meminimalkan pengaruh mudcake pada 

pembacaannya. 

Besarnya tahanan jenis zona terinvasi (RXO) sangat tergantung pada jenis lumpur 

pemboran yang dipergunakan. Jika lumpur pemboran yang digunakan berupa fresh 
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water base mud, maka kurva RXO akan mempunyai harga yang tinggi. Bila lumpur 

pemboran yang digunakan berupa salt water base mud, maka kurva RXO akan 

mempunyai harga yang rendah. 

Di dalam lobang bor terdapat tiga pembagian daerah berdasarkan radius invasi 

lumpur yang masuk ke dalam formasi. Dearah yang terkena rembesan lumpur 

dinamakan daerah rembesan (flushed zone), kemudian daerah transisi (transition 

zone) dan daerah yang sama sekali tidak terkena rembesan lumpur pemboran yaitu 

uninvaded zone. 

 

a. Flushed Zone 

Di daerah ini bisa dianggap bahwa semua air formasi telah digantikan oleh filtrasi 

lumpur. Jika terdapat hidrokarbon, maka ada beberapa yang akan terdesak masuk 

ke dalam formasi. Kejenuhan hidrokarbon yang terdesak dipengaruhi oleh 

mobilitas filtrasi lumpur dan mobilitas hidrokarbon. Resistivitas yang diukur 

disebut Rxo merupakan nilai resistivitas dari alat mikrosferis. Bisa digunakan untuk 

mengetahui hidrokarbon yang bisa bergerak (moved hidrocarbon) 

b. Transition Zone 

Sejumlah air dan hidrokarbon di daerah ini digantikan oleh filtrasi lumpur akan 

tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan di flushed zone. Daerah transisi 

mulu – mula berdekatan dengan lubang bor, tapi makin lama secara perlahan akan 

bergeser menjauhi hingga mencapai keseimbangan. Resistivitas yang diukur adalah 

resistivitas dangkal dari alat shallow laterolog. 

c. Uninvaded zone 

Resistivitas yang diukur di daerah ini merupakan resistivitas formasi sebenarnya 

atau true resistivity (Rt), karena mewakili nilai resistivitas dari formasi yang tidak 
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terkena filtrasi lumpur. True resistivity biasa disebut resistivitas dalam. Digunakan 

untuk menghitung saturasi air di dalam formasi. Pengukuran resistivitas dalam 

menggunakan deep laterolog. 

 

 

Gambar 8. Pembagian daerah filtrasi lumpur 

 

 

3.4.5. Log Mekanik  

Contoh dari log mekanik adalah log caliper. Log caliper adalah hasil pengukuran 

diameter dan bentuk dari lubang bor di sepanjang atau pada interval kedalaman 

tertentu dari lubang bor. Alatnya berupa probe dengan tiga lengan caliper yang 

berupa pegas bermuatan yang digunakan untuk memampatkan/memadatkan 

dinding lubang bor. Lengan caliper ini akan menyesuaikan bentuk dan diameter 

lubang bor yang dilewatinya. Data-data ini (bentuk dan diameter lubang bor) 

kemudian diplot sebagai hasil dari log caliper. Log kaliper digunakan untuk 
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identifikasi adanya washout dan kerak lumpur pada lobang bor. Adanya wash out 

dan kerak lumpur dapat mempengaruhi data-data log lainnya, sehingga data dari 

log caliper ini sangat berguna untuk koreksi interpretasi data log. 

 

Tabel.1  Konsep dasar wireline beserta fungsi dan tujuannya (Adi Harsono, 1997) 
 

 

3.5. Batuan Karbonat  

 

 Pengontrol Pengendapan Karbonat :  

a. Letak geografis dan iklim  

Carbonate deposits banyak diendapkan pada lingkungan di sekitar  

equatorial, yaitu pada aliran air hangat beriklim tropis, mencakup wilayah 

Jenis Log Fungsi Kualitatif Fungsi Kuantitatif 

Spontaneous 

Potensial (SP) 

- Identifikasi lapisan permeabel 

- Identifikasi fasies 

- Korelasi antar sumur 

- Untuk mengetahui harga 

Resistivitas air formasi (Rw) 

- Untuk menghitung volume 

shale 

Gamma Ray 

(GR) 

- Menentukan shale 

- Membedakan litologi 

- Identifikasi fasies 

- Identifikasi sequence 

- Korelasi antar sumur 

- Untuk mengetahui harga 

Resistivitas air formasi (Rw) 

- Menghitung volume shale 

Resistivitas 

- Identifikasi litologi 

- Identifikasi fasies 

- Identifikasi fluida formasi 

- Menghitung volume shale 

(Vsh) 

- Menghitung formasi 

RHOB 
- Identifikasi litologi 

- Identifikasi kandungan fluida 
- Menghitung saturasi 

NPHI 

- Identifikasi fluid dalam pori 

bersama dengan log densitas 

- Identifikasi litologi 

- Porositas 
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40° Lintang Utara sampai 40° Lintang Selatan. Karbonat dapat terbentuk 

pada iklim subtropik apabila terdapat aliran air hangat (gulf stream).  

b. Penetrasi cahaya dan pengaruh sedimen asal darat  

Intensitas cahaya matahari yang cukup dapat membantu organisme laut 

untuk melakukan fotosintesis dengan baik. Cahaya matahari yang masuk 

ke dasar laut erat hubungannya dengan kedalaman dan kejernihan air laut. 

Pada kedalaman laut yang besar (lebih dari 200m) dan kondisi air yang 

keruh akan mengurangi kemampuan cahaya untuk mencapai dasar lautan. 

Pengendapan karbonat tidak berlangsung dengan baik apabila terpengaruh 

oleh sedimen klastik asal darat, karena akan mempengaruhi kejernihan air.  

c. Salinitas  

Keanekaragaman dan kelimpahan organisme penyusun karbonat sangat 

dipengaruhi oleh derajat keasaman air laut. Derajat keasaman air laut yang 

tinggi dan tekanan rendah akan meningkatkan proses pertumbuhan organik 

dan penambahan konsentrasi karbonat.  

 

Batuan karbonat adalah batuan dengan kandungan material karbonat lebih dari 50 

% yang tersusun atas partikel karbonat klastik yang tersemenkan atau karbonat 

kristalin hasil presipitasi langsung (Rejers & Hsu, 1986). Bates & Jackson (1987) 

mendefinisikan batuan karbonat sebagai batuan yang komponen utamanya adalah 

mineral karbonat dengan berat keseluruhan lebih dari 50 %. Sedangkan 

batugamping menurut definisi Reijers &Hsu (1986) adalah batuan yang 

mengandung kalsium karbonat hingga 95 %. Sehingga tidak semua batuan 

karbonat adalah batugamping.    
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3.5.1. Klasifikasi Batuan Karbonat  

1.   Klasifikasi Dunham (1962)  

Klasifikasi ini didasarkan pada tekstur deposisi dari batugamping, karena 

menurut Dunham dalam sayatan tipis, tekstur deposisional merupakan aspek yang 

tetap. Kriteria dasar dari tekstur deposisi yang diambil Dunham (1962) berbeda 

dengan Folk (1959). Kriteria Dunham lebih condong pada fabrik batuan, misal mud 

supported atau grain supported bila bandingkan dengan komposisi batuan. Variasi 

kelas-kelas dalam klasifikasi didasarkan pada perbandingan kandungan lumpur. 

Dari perbandingan lumpur tersebut dijumpai 5 klasifikasi Dunham (1962). Nama-

nama tersebut dapat dikombinasikan dengan jenis butiran dan mineraloginya. 

Batugamping dengan kandungan beberapa butir (<10%) di dalam matriks lumpur 

karbonat disebut mudstone dan bila mudstone tersebut mengandung butiran yang 

tidak saling bersinggungan disebut wackestone. Lain halnya apabila antar 

butirannya saling bersinggungan disebut packstone / grainstone. Packstone 

mempunyai tekstur grain supported dan punya matriks mud. Dunham punya istilah 

Boundstone untuk batugamping dengan fabrik yang mengindikasikan asal - usul 

komponen-komponennya yang direkatkan bersama selama proses deposisi.  

Dasar yang dipakai oleh Dunham untuk menentukan tingkat energi adalah fabrik 

batuan. Bila batuan bertekstur mud supported diinterpretasikan terbentuk pada 

energi rendah karena Dunham beranggapan lumpur karbonat hanya terbentuk pada 

lingkungan berarus tenang. Sebaliknya grain supported hanya terbentuk pada 

lingkungan dengan energi gelombang kuat sehingga hanya komponen butiran yang 

dapat mengendap.  
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2. Klasifikasi Mount (1985)  

Proses pencampuran batuan campuran silisiklastik dan karbonat melibatkan proses 

sedimentologi dan biologi yang variatif. Proses tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi 4 kategori : 

 a. Punctuated Mixing  

Pencampuran di dalam lagoon antara sedimen dan silisiklastik di dalam 

lagoon yang berasal dari darat dengan sedimen karbonat laut. Proses pencampuran 

ini terjadi, hanya bila ada energi yang kuat melemparkan material karbonat ke arah 

lagoon. Energi yang besar ini dapat terjadi padaa saat badai. Proses ini dicirikan 

oleh adanya shell bed yang merupakan lapisan yang mengandung intraklas-

intraklas cangkang dalam jumlah yang melimpah.  

b. Facies Mixing  

Percampuran yang terjadi pada batas-batas fasies antara darat dan laut. 

Suatu kondisi fasies darat berangsur-angsur berubah menjadi fasies laut 

memungkinkan untuk terjadinya pencampuran silisiklastik dan karbonat.  

c. Insitu Mixing.  

Percampuran terjadi di daerah sub tidal yaitu suatu tempat yang banyak 

mengandung lumpur terrigenous. Kondisi yang memungkinkan terjadinya 

percampuran ini adalah bila lingkungan tersebut terdapat organisme perintis seperti 

algae. Apabila algae mati maka akan menjadi suplai material karbonat.  

d. Source Mixing  

Proses percampuran ini terjadi, karena adanya pengangkatan batuan ke 

permukaan sehingga batuan tersebut dapat tererosi. Hasil erosi batuan karbonat 

tersebut kemudian bercampur dengan material silisiklastik. Klasifikasi Mount 
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(1985) merupakan klasifikasi deskriptif. Menurutnya sedimen campuran memiliki 

4 komponen, yaitu :  

- Silisiklastik sand (kuarsa, feldspar dengan ukuran butir pasir).  

- Mud, yaitu campuran silt dan clay.  

- Allochem, batuan karbonat seperti pelloid, ooid dengan ukuran butir  

> 20mikrometer.  

- Lumpur karbonat / mikrit, berukuran < 20 mikrometer.   

3. Klasifikasi Embry dan Klovan (1971)  

Embry dan Klovan membagi batugamping menjadi batugamping 

allocthonous dan autocthonous. Batugamping allocthon dibagi menjadi Floatstone 

dengan komponen butir >10% didukung oleh matrik dan Rudstone dengan 

komponen saling menyangga. Batugamping autochton dibagi menjadi bafflestone 

dengan komponen organisme yang menyerupai cabang, bindstone dengan 

komponen organisme yang berbentuk pipih dan framestone dengan komponen 

organisme yang berbentuk masif.  

4. Klasifikasi Folk (1959)  

Folk mengklasifikasikan tekstur batugamping berdasarkan rasio antara 

mikrit dengan sparit dan sebagai komponen utamanya adalah allochem (fosil, ooid, 

pellet dan intraklas). Tekstur menurut Folk antara lain, biosparit, oomikrit, 

pelmiksparit, intramikrit dan biolitit. 

 

3.5.2. Lingkungan Pengendapan Karbonat  

Adapun model lingkungan pengendapan yang ideal dan banyak digunakan oleh 

peneliti terdahulu adalah: 
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 Back Reef Lagoon  

Lagoon adalah suatu tempat yang dibatasi oleh pembatas, area dengan energi yang 

rendah dibelakang reef crest / reef core. Tidak semua reef memiliki lagoon, untuk 

jika reef rim tidak berkelanjutan, sirkulasi lebih terbuka akan hadir dan back reef 

akan mempunyai aspek dari sebuah open shelf atau bay. Dibeberapa sistem patch 

reef mungkin dipisahkan oleh fasies inter-reef dari karakter yang lebih ke open 

marine, dari pembatasnya, endapan lagoonal. Lagoonal memiliki variasi ukuran, 

secara relatif dari kecil berkembang didalam atol hingga besar zona di belakang 

barier reef utama. Dicirikan oleh endapan mudstone dan wackestone dengan 

lapisan yang horisontal dan dibatasi dengan erosional pada permukaannya, 

mengandung fosil berupa moluska, miliolid, ostracoda, stromatolit dan mangrove 

serta sering juga terdapat sea grass bagian ini sering disebut inner back reef lagoon. 

Sementara pada  bagian outer back reef lagoon dicirikan dengan endapan skeletal 

grainstone dan packstone dengan dominasi koral, fosil yang sering dijumpai 

berupa koral, moluska, foraminifera, alga merah, rhodolite, echinodermata, cacing, 

dan halimeda, dan terdapat juga pellet.  

 Reef Core  

Reef core merupakan endapan yang tertinggi (puncak reef) hampir tersingkap ke 

permukaan dan merupakan diperlakukan pada aktivitas gelombang. Hasil 

morfologi reef dan komposisinya bergantung pada rezim energi yang berkembang 

(Adey, 1978). Pada energi yang tinggi dominasi encrusting organism khususnya 

low encrusting growths of coralline algae. Pada energi yang rendah sering 

ditemukan hydrozoan atau robust coral. Dicirikan oleh endapan kerangka koral 

(boundstone) dengan skeletal grainstone dan packstone, endapan berbentuk 
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sigmnoidal, fosil yang sering dijumpai koral, alga merah, foraminifera, bryozoa, 

cacing, moluska.  

 Fore Reef / Fore Reef - slope  

Merupakan morfologi yang berkembang dari reef core, membentuk lereng kira-

kira 5º – 10º dan 10º – 30º. Dicirikan dengan endapan skeletal kasar seperti 

packstone dan wackestone, terkadang juga didominasi oleh endapan gravitasi dan 

sedimen pelagik. Kehadiran fosil seringkali berupa pecahan koral, moluska, 

rhodolit, alga merah, biostrome, halimeda dan, foram plankton.  

 Off Reef / Open Shelf  

Morfologi hampir datar seperti halnya back reef lagoon, endapan yang sering 

dijumpai adalah endapan halus seperti packstone dan wackestone, dan endapan 

kasar seperti packstone dan grainstone. Endapan horisontal dan sedikit sekali 

dijumpai bioturbasi, fosil yang sering dijumpai adalah foram plankton, oyster laut 

dalam, echinodermata, pectinid, rhodolit, pecahan alga merah, dan koral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  Model Capitan/Barrier Reef linier (Pomar, 2004) 
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Selain dari model lingkungan pengendapan menurut Luis Pomar, 2004, dalam 

peneilitian ini kenyataan model karbonat lebih mengarah atau tepat dengan model 

lingkungan pnengendapan ExxonMobil, 2011, karena kenampakan karbonatnya 

merupakan isolated platform. Penamaan fasies batugamping pada model 

lingkungan pengendapan ini sama dengan model Pomar, 2004, hanya saja dalam 

penamaan lingkunganya yang berbeda. Pada model ini juga sering disebut sebagai 

model carbonat bank seperti model ancient carbonat dalam Walker, 1990. Model 

ini dicirikan dengan kenampakan pada sisi tepian paparan merupakan batas 

platform dan beralih ke slope – basin, untuk dibagian dalam atau di tengah platform 

merupakan interior platform atau sama dengan restricted platform dan lagoonal. 

Lokasi endapan ramp ini, merupakan daerah yang miring mulai dari intertidal 

sampai dengan basin dengan tidak adanya perubahan kemiringan yang berarti. 

Gelombang lepas pantai adalah gelombang yang penting pada daerah ramp yang 

agak dangkal (inner ramp) menuju daerah ramp yang lebih dalam (outer ramp). 

Daerah inner maupun outer ramp mempunyai ciri-ciri endapan yang khas dan 

tersendiri. 

 

Gambar 10. Model morfologi ramp (Tucker, 1990) 
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3.6.  Geomodeling 

Pemodelan geologi atau lebih dikenal dengan nama Geomodeling, merupakan 

aplikasi ilmu yang memberikan gambaran komputasi dari bagian kerak bumi 

berdasarkan data geofisik dan observasi geologi yang telah dilakukan dan bawah 

permukaan bumi. Pemodelan geologi sangat berhubungan dengan disiplin ilmu 

geologi, seperti geologi struktur, sedimentologi, stratigrafi, dan diagenesis. Sebuah 

pemodelan geologi memiliki nilai numerik tiga dimensi yang dilengkapi deskripsi 

fisik daerah penelitian. Hasil dari pemodelan geologi dapat digunakan sebagai data 

tambahan yang penting dalam mitigasi bencana geologi dan pengelolaan sumber 

daya alam. Sebagai contoh dalam industri minyak dan gas bumi, pemodelan 

reservoar yang realistik sangat dibutuhkan sebagai input dalam program simulasi 

dan memprediksi respon batuan dalam proses eksplorasi, karena kesalahan yang 

terjadi pada saat eksplorasi dapat menghambat produksi hidrokarbon. Penggunaan 

model geologi dan simulasi reservoar memberikan kesempatan bagi ahli geologi 

untuk mengidentifikasi daerah yang potensial dan ekonomis dengan lebih baik. 

 

Formasi geologi dalam bentuk dua dimensi dibentuk oleh poligon – poligon, yang 

merepresentasikan patahan ataupun ketidakselarasan dan dibatasi oleh permukaan 

yang sudah di-grid. Pemodelan geologi umumnya meliputi beberapa langkah, yaitu: 

1.     Analisis awal yang berkaitan dengan geologi pada daerah penelitian. 

2.     Interpretasi data yang tersedia dan observasi. 

3.     Pemodelan struktur yang menggambarkan batas batuan (horizon, 

unconformity, intrusi, dan patahan). 
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      3.6.1.  Komponen Pemodelan Geologi 

 

       Pemodelan geologi terbagi menjadi beberapa komponen yang akan menghasilkan 

gambaran 3 dimensi sesuai tujuan awalnya. Komponen tersebut terbagi menjadi : 

a.)      Kerangka Struktural 

 

Penggabungan posisi spasial dari batas formasi, meliputi efek patahan, lipatan, dan 

erosi (unconformity). Bagian stratigrafi yang penting akan dibagi lebih jauh lagi 

menjadi lapisan – lapisan, yang terdiri dari sel berhubungan dengan batas 

permukaan (paralel ke atas, paralel ke bawah, proporsional). 

b.)      Tipe Batuan 
 

Setiap sel dalam model ditentukan berdasarkan jenis batuannya, sebagai contoh 

pada lingkungan pantai, air laut dengan energi yang tinggi mampu membawa 

sedimen pasir sampai ke daerah shoreface bagian atas. Air laut dengan energi 

medium hanya mampu membawa partikel pasir sampai ke shoreface bagian bawah 

dan membentuk batupasir yang diselingi kehadiran serpih. Sedangkan air laut 

dengan energi rendah hanya mampu membawa partikel serpih atau lanau untuk 

diendapkan pada bagian transisi offshore. Penyebaran tipe batuan tersebut dikontrol 

oleh beberapa metode, seperti poligon ataupun penempatan statistik berdasarkan 

jarak terdekat dengan sumur. 

c.)      Kualitas Reservoir 

 

Parameter kualitas reservoir hampir selalu dihubungkan dengan porositas dan 

permeabilitas, faktor sementasi, serta faktor yang memengaruhi penyimpanan dan 

kemampuan mengalirkan fluida dalam pori batuan. Teknik geostatistik sering 
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digunakan untuk menginterpretasikan nilai porositas dan permeabilitas berdasarkan 

sel tipe batuan. 

d.)     Saturasi Fluida 

Dalam industri energi, minyak dan gas alam merupakan fluida yang paling umum 

untuk dimodelkan. Metoda khusus untuk perhitungan saturasi hidrokarbon dalam 

model geologi menggabungkan perkiraan ukuran pori, densitas fluida, dan tinggi 

sel di atas kontak air. 

e.)      Geostatistik 

 

Bagian terpenting dari pemodelan geologi ialah geostatistik yang akan menyusun 

observasi data yang ada. Teknik yang biasa digunakan secara luas ialah kriging 

yang mengunakan korelasi spasial antar data dan bertujuan untuk membangun 

interpolasi via semi – variogram. Untuk mereproduksi varibilitas spasial yang lebih 

realistis dan membantu menilai ketidakpastian antar data, simulasi geostatistik 

terkadang digunakan berdasarkan variogram, atau parameter objek geologi. 

 

Tujuan dari pemodelan geologi dalam industri minyak bumi ialah untuk 

menciptakan model geologi reservoia minyak dan gas bumi. Evaluasi model 

geologi merupakan hal yang penting, karena model geologi yang kurang tepat dapat 

menghambat jalannya produksi. Sebuah model reservoar yang tepat mampu 

memberikan informasi parameter geologi tentang reservoar yang diteliti dan untuk 

dapat mengartikan model dengan baik, dapat dibantu dengan teori yang berkaitan 

dengan pemodelan. Tyson dan Math (2009) menjelaskan, bahwa pemodelan 

reservoir yang tepat mampu memberikan deskripsi mengenai paramater elemen 

arsituktural fasies daerah penelitian, sebagai contoh pada daerah barrier yang 

mengandung serpih dan pasir, serta terdapat arah orientasi pengendapannya. Pada 
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akhir tahun 1980, terdapat perbedaan pemahaman yang besar antara karakteristik 

reservoar, pemahaman perilaku reservoar, dan deskripsi reservoar, namun perlahan 

– lahan perbedaan ini terhapuskan, dan ahli geologi sepakat untuk menambah detil 

parameter reservoar sebagai salah satu langkah meningkatkan pemahaman perilaku 

reservoar. 

Sebuah model yang tepat mampu memberikan respon yang sama dengan reservoar 

daerah yang diteliti, dan untuk sebuah reservoar dengan informasi yang terbatas 

akan sangat sulit dibuat model yang dapat menyamai kondisi reservoar asli, tetapi 

dapat saja dibuat sebuah model yang didesain dengan spesifikasi yang berbeda 

dengan data – data yang mendekati dengan aslinya. 

 

 

         3.6.2.  Prasyarat untuk Model yang Tepat 

Langkah pertama yang paling penting dalam merancang pemodelan ialah 

menentukan permasalahan dalam pemodelan tersebut, di mana ahli pemodelan 

jugalah yang menemukan solusinya (Pattle Delamore, 2002). Mendefinisikan 

permasalahan merupakan hal inti untuk merancang sebuah model. Tyson (2009) 

mengatakan, bahwa dalam merancang sebuah model, semakin lengkap data dasar 

yang dimiliki maka model yang dihasilkan menjadi lebih spesifik dan lebih banyak 

model yang harus dibangun dengan berbagai probabilitas serta solusinya. 

 

Salah satu tujuan umum untuk membangun pemodelan geologi ialah untuk 

mendapatkan data volumetrik yang akurat dan menitikberatkan pada tingkat akurasi 

yang mendetail dalam bentuk grid sel yang kecil, karena semakin kecil grid sel 

maka akan semakin detail pemodelan yang dibuat. Menurut Corbett dan Jensen 

(1992), cara terbaik untuk meningkatkan akurasi prediksi volume adalah dengan 



43 
 

membuat model resolusi yang lebih rendah yang berbeda dari konfigurasi patahan, 

horizon dan kontak fluida, sedangkan meningkatkan resolusi model dengan sel 

yang sangat kecil hanya akan meningkatkan ketelitian. 

Beberapa tahun belakangan ini software pemodelan geologi mendorong para ahli 

pemodelan untuk mengikuti standar alur kerja, di mana terdapat beberapa 

keuntungan yang didapatkan saat perancangan, karena banyaknya pilihan 

kemungkinan dan jumlah error yang perlu diperbaiki yang berkurang secara 

signifikan. Ada beberapa langkah evaluasi yang perlu diperhatikan secara cermat 

dalam pengerjaan pemodelan geologi, yaitu: 

1.)      Menentukan permasalahan, atau mengajukan hipotesis, 

2.)      Mendesain percobaan, 

3.)      Menjalankan percobaan berulang – ulang, 

4.)      Mengumpulkan hasil percobaan. 

 

Hipotesis, prediksi, dan verifikasi percobaan telah dibuktikan sebagai sebuah alur 

kerja yang kuat untuk meneliti hal – hal yang belum diketahui (Popper, 1959). 

Sebuah reservoar dapat diibaratkan sebagai sebuah badan ilmu pengetahuan ilmiah 

dan terdapat berbagai cara untuk mengolah untuk mendapatkan hipotesis, seperti: 

“Reservoar A memiliki sedikitnya 1juta barrel minyak”, “Rekahan pada reservoar 

B berfungsi sebagai permeabilitas anisotrop”. Setiap hipotesis yang muncul dapat 

dicek kembali dengan sebuah percobaan atau simulasi, tentunya dibantu dengan 

pemodelan geologi. 

 

         3.6.3. Proses – Proses Pemodelan Geologi 

Pemodelan reservoar merupakan salah satu hal yang penting sebelum melakukan 

eksploitasi, karena pada proses pemodelan reservoar tersebut akan menghasilkan 
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sebuah model penyebaran porositas dan permeabilitas dari lapangan produksi. Hasil 

dari pemodelan reservoar tersebut dapat digunakan sebagai acuan maupun prediksi 

yang lebih akurat dalam memperkirakan jumlah cadangan minyak dan gasbumi dan 

peramalan produksi yang dapat menunjang optimalisasi produksi seperti penentuan 

titik lokasi pemboran. 

Proses pemodelan reservoar ini terdiri dari beberapa tahap yang saling berlanjut 

satu sama lainnya. Secara garis besar pembuatan pemodelan geologi reservoar ini 

terdiri dari beberapa langkah, yaitu: 

1.)      Korelasi Sumur (Well Corelation) 

Tahapan korelasi sumur ini meliputi pembuatan alur sumur, well top, dan curve 

filling. Proses ini dilakukan sebagai tahapan dasar dan untuk mengetahui 

stratigrafi sikuen, stratigrafi serta struktur yang berkerja pada lapangan penelitian.  

 

2.)      Pemodelan Patahan (Fault Modeling) 

Pemodelan patahan merupakan proses penyempurnaan patahan untuk diproses 

lebih lanjut menjadi grid patahan dalam bentuk tiga dimensi. Letak key pillars akan 

disesuaikan sesuai dengan letak patahan pada tiap lapisan pasir. Proses pemodelan 

patahan ini berguna untuk menyempurnakan letak struktur yang berkerja serta 

pembuatan horizon, zona, dan lapisan. 

3.)      Pillar Gridding 

 

Pillar gridding merupakan proses pembuatan kerangka kerja. Semakin kecil ukuran 

grid maka akan model yang dibuat akan semakin teliti.  
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4)       Pembuatan Horison (Make Horizons) 

 
Pembuatan horison stratigrafi merupakan langkah akhir dalam pemodelan struktur. 

Jumlah horison yang dibuat disesuaikan berdasarkan jumlah lapisan pasir yang 

akan dimodelkan. 

5.)      Pembuatan Zona (Make Zones) 

 

Pembuatan zona dilakukan untuk memisahkan lapisan target pasir bagian atas 

dengan lapisan target pasir bagian bawah, sehingga nantinya akan terbagi zonasi 

bagian atas dan bawah lapisan pasir. 

6.)      Pembagian Lapisan Target (Layering) 

 

Langkah akhir dalam pemodelan struktural adalah pembagian lapisan target 

(layering) yang dimulai dari pemodelan patahan, pillar gridding, pembuatan 

horison dan zona. Pembagian lapisan target pasir termasuk ke dalam proses penting 

dalam pemodelan struktural pemodelan karena akan berkaitan dengan perhitungan 

nilai porositas dan permeabilitas yang akan dimodelkan.  

Jumlah lapisan karbonat yang dibagi berbeda antara satu tubuh karbonat dengan 

yang lain. Pembagian ini berdasarkan ketebalan antar ketebalan yang dimiliki dan 

berfungsi untuk memisahkan bagian karbonat dalam tubuh itu sendiri.  

 

3.7. Perhitungan Potensi Cadangan Hidrokarbon 

Cadangan hidrokarbon adalah jumlah volume hidrokarbon di dalam reservoar. 

Cadangan memiliki dua pengertian, yaitu cadangan yang terdapat di dalam 

reservoar (resource) serta cadangan yang dapat diambil atau memiliki nilai 

ekonomis (reserve) dapat berupa Oil In Place (OIP) atau Gas In Place (GIP). 
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Perbandingan antara OIP dan reserve disebut recovery factor (RF). Klasifikasi 

cadangan hidrokarbon berdasarkan atas derajat ketidakpastian dari perhitungannya 

dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: 

1. Cadangan terbukti (proved reserves) 

Cadangan terbukti adalah volume hidrokarbon diperkirakan dapat diperoleh dari 

reservoar dengan tingkat keyakinan yang tinggi pada kondisi ekonomi dan potensi 

yang sedang berlangsung. 

 

2. Cadangan tereka (probable reserves) 

Cadangan tereka adalah cadangan hidrokarbon dengan tingkat keyakinan yang 

lebih rendah dari cadangan terbukti. Cadangan ini termasuk cadangan yang 

didasarkan dari operasi yang sedang berlangsung. 

 

3. Cadangan terkira (possible reserves) 

Cadangan terkira adalah cadangan hidrokarbon yang memiliki derajat kepastian 

yang paling rendah dan hanya dapat diperkirakan dengan tingkat kepercayaan yang 

rendah. 

 

3.7.1. Metoda Volumetrik 

Perhitungan cadangan hidrokarbon menggunakan perhitungan secara volumetrik, 

yaitu memperkirakan OOIP (Original Oil in Place) dan OGIP (Original Gas in 

Place), berdasarkan model geologi yang secara geometrik menggambarkan volume 

hidrokarbon dalam reservoar. Geometri reservoar didapatkan dari pemodelan 

struktur yang terlebih dahulu dilakukan. Parameter – parameter yang diperlukan 
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dalam perhitungan cadangan adalah volume reservoar yang mengandung 

hidrokarbon, porositas batuan, saturasi air dan besarnya hidrokarbon yang terambil.  

 

Jika semua input meliputi general property, oil zone property dan gas zone property 

telah dimasukkkan, maka proses volume calculation dapat di-running. Persamaan 

yang digunakan untuk menghitung besar cadangan hidrokarbon dalam reservoar 

secara volumetrik (Tearpock & Bischke, 1991). 

 

3.7.2.  Menghitung Original Oil In Place (OOIP) 

 Dengan menggunakan rumus: 

OOIP = 
Boi

A .Sw)]-(1 h. [7758. 
 

Keterangan: 

OOIP  : Origonal Oil In Place (STB, Stock Tank Barrels) 

7758    : faktor konversi dari acre.ft ke barrels 

h          : Ketebalan (feet) 

A         : Luas (Acre) 

Φ      : porositas rata-rata (%) 

Sw      : water saturation (%) 

BOi      : oil formation volume factor (STB/bbls) 

 

3.7.3. Menghitung Original Gas In Place (OGIP) 

Dengan menggunakan rumus: 

OGIP =  
Bgi

A  Sw)].-(1  h. [43560. 
 

Keterangan: 

OGIP  : Original Gas In Place (standard cubic feet) 

(10) 

(11) 
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Sedangkan cadangan minyak yang dapat terambil adalah : 

 

RR = STOIIP x RF 

 Dimana 

 STOIIP : Volume hidrokarbon mula-mula,STB atau STM³ 

 RR  : Cadangan hidrokarbon yang dapat diambil,STB atau STM³ 

    RF  : Harga recovery factor 

 

 

3.8.  Atribut Seismik 

Atribut seismik merupakan metode penyajian data dan analisis data seismik 

berdasarkan informasi utama, yaitu informasi waktu, amplitudo, frekuensi, dan fase 

pada jejak seismik kompleks. Perubahan geologi bawah permukaan mengakibatkan 

perubahan atribut seismik. (Chen dan Sydney, 1997) menyatakan bahwa atribut 

seismik merupakan pengukuran spesifik mengenai sifat geometri kinematik, 

dinamik atau statistikal hasil turunan data seismik. Atribut seismik dapat 

menjelaskan perubahan lintasan seismik linear maupun nonlinear.  

 

3.8.1. Atribut Variance 

Atribut varian dihitung dalam 3D yang mewakili trace ke trace untuk melacak 

variabilits pada interval pada interval sampel tertentu. Oleh karena itu, 

menghasilkan perubahan lateral yang ditafsirkan dalam impedansi akustik. Jejak 

yang sama menghasilkan koefisien variansi yang rendah, sedangkan diskontinuitas 

memiliki koefisien tinggi. Karena kesalahan dan channel dapat menyebabkan 

diskontinuitas dalam satuan batuan sekitar. Dikutip dari artikel Waluyo pada tahun 

2006 bahwa variance (S) secara bebas dapat diartikan sebagai ragam nilai suatu 

(12) 
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data. Ide atribut variance berasal dari ilmu geostatistika yang formulanya sebagai 

berikut:  

𝑠2  = 
1

𝑛−1
 ∑ 𝑓𝑖

𝑘
𝑖=1 (𝑥𝑖 – xˉ)2 

 

Sebenarnya variance hanya menyoroti variasi vertikal pada impedansi akustik. 

Atribut ini membandingkan jejak samping satu sama lain pada setiap posisi sampel. 

Jika ada perbedaan itu mungkin karena kesalahan atau adanya antara noise. 

Penggunaan atribut ini harus diaplikasikan dengan structural smooth attribute 

untuk mengurai noise. 

 

3.8.2. Atribut Isochorn Thickness 

Atribut ini diartikan sebagai perbedaan waktu antar dua horizon. Biasanya diukur 

dalam unit horizon (milisecond dalam domain waktu dan feet/meter dalam domain 

kedalaman). Menurut metode permukaan, atribut ini menggunakan model 

permukaan atas dan bawah dari lapisan bawah tanah yang numerik, diinput dalam 

volume data seismik degan tepi permukaan plannar yang menghubungkan 

peristiwa refleksi dari berbagai arah pada 3D jejak seismik. Atribut isochorn 

menghitung jumlah isochorn penebalan atau penipisan suatu layer ke arah dip dan 

azimut perubahan ketabalan maksimum. 

 

3.8.3. Atribut Selubung (Envelope) 

Atribut selubung (envelope) merepresentasikan total energi sesaat (instantaneous), 

yaitu nilai amplitudonya bervariasi anatra nol sampai amplitudo maksimum tras 

seismik. Bila amplitudonya tinggi, maka energi juga demikian. 

 

 

(13) 

(14) 
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Dengan : 

F: trace real 

G: trace imajiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envelope berhubungan langsung dengan kontras impedansi akusitik, sehingga 

bermanfaat untuk melihat kontras impedansi akustik, anomali brightspot, 

akumulasi gas, batas sekuen, ketidakselarasaan lapisan, perubahan litologi, dan 

perubahan lingkungan pengendapan. 

 

3.8.4. RMS Amplitude 

Amplitudo Rms merupakan akar dari jumlah energi dalam domain waktu 

(amplitudo dikuadratkan). Karena nilai amplitudo diakarkan sebelum dirata – 

ratakan, maka amplitudo Rms sangat sensitif terhadap nilai amplitudo yang 

ekstrem. Juga berguna untuk melacak perubahan litologi yang ekstrim seperti pada 

kasus pasir gas dan chanel deltaic. Dengan persamaan, 

Amplitudo RMS = 









 N

a
n 11

21
1

   

Gambar 11. Perbandingan anatra tras seismik dan envelope (Sukmono, 2007) 

 

(15) 
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Dimana: 

N = jumlah sampel ampitudo pada jendela analisa 

A = besar amplitudo 

 

3.8.5. Minimum Amplitude 

Operasi ini mengukur refleksitas sebuah waktu atau kedalaman window. Ini adalah 

maksimum negatif number yang ditetapkan oleh window. Atribut ini digunakan 

untuk mendeteksi negatif direct hydrocarbon indicator seperti bright spots. 

 

3.8.6. Impedansi Akusitik 

Impedansi akustik didefinisikan sebagai kemampuan batuan untuk melewatkan 

gelombang seismik yang melaluinya. Secara fisis, Impedansi Akustik merupakan 

produk perkalian antara kecepatan gelombang kompresi dengan densitas batuan.  

Semakin keras suatu batuan, maka Impedansi akustiknya semakin besar pula. 

Sebagai contoh batupasir yang sangat kompak memiliki Impedansi Akustik yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan batulempung. Impedansi akustik biasanya 

dilambangkan dengan (Z). 

(16) 


