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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan analisis petrofisika secara kualitatif, untuk interpretasi litologi 

menggunakan metode crossplot dan kurva didapatkan jenis mineralogi dan 

fluida pengisi, berupa limestone, shale, gas dan oil. 

2. Formasi Baturaja dalam struktur DNF ini memiliki porositas yang lebih 

tinggi di bagain top formasi (banyaknya ferforasi dibagian top dari catatan 

pemboran terdahulu. Dengan range porositas bagian top  hingga middle 

formasi sebesar 0.1 – 0.3 fraksi  dan bagian bottom (zona tight) ≤ 0.1 fraksi. 

3. Berdasarkan analisis peta atribut seismik, zona prospek hidrokarbon 

menyebar di sekitar tengah lapangan (litologi prograding) berarah utara 

hingga tenggara, yang memiliki nilai range RMS amplitudo 20 – 130, 

Envelope 50 – 300, Minimum amplitudo 50 – (-20), Envelope AI 7000- 

13500 (m/s)*(g/cc) . 

4. Berdasarkan analisis peta genetic inversion, Formasi BRF mempunyai nilai 

AI dengan range 7000 – 13500 (m/s) *(gr/cc). Daerah yang berpotensi 

mengandung hidrokarbon terletak pada bagian utara hingga tenggara 

struktur DNF (litologi prograding/mounded) memiliki nilai impedansi  
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yang lebih besar berkisar 9500 – 13500 (m/s) *(gr/cc) (spektrum warna 

hujau – kuning).  

5. Integritas dari aplikasi atribut seismik dan impedansi akuistik dapat 

digunakan untuk identifikasi dan distribusi facies modeling (menggunakan 

metode stochastic SIS, analisa variogram dan Atribut Minimum Amplitude 

dan petrophysical modeling (menggunakan metode 3D Envelope AI, analisa 

variogram, metode stochastic GRFS).  

6. Lingkungan pengendapan fasies karbonat pada Formasi BRF struktur DNF 

didapatkan 2 fasies, yaitu Packstone dan Wackstone. Penyebaran secara 

lateral daerah proven didominasi oleh facies packstone (warna pink) dan 

daerah uncertainty didominasi oleh facies wackstone (warna orange). 

Secara vertikal zona bagian atas berkembang facies packstone dan untuk 

platform karbonat berkembang dengan baik facies wackstone. 

7. Berdasarkan hasil perhitungan sumberdaya hidrokarbon dengan 

menggunakan metode volumetrik pada Formasi BRF (Proven) didapatkan 

nilai Bulk volume sebesar 278 juta m3, Net volume sebesar 188 juta m3, Pore 

volume sebesar 23 juta m3, HCPV oil  sebesar 12 juta m3, STOIP 60 MSTB3, 

Recoverable oil reserve sebesar 16.080 MSTB 

 

6.2 Saran 

Adapun saran yang diharapkan dari penulis untuk penelitian selanjutnnya adalah 

sebagai berikut: 
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1. Diharapkan untuk pengambilan sampel dari tiap sumur agar lebih lengkap 

(log, core, thin section). 

2. Perlu dilakukan uncertainty analysis pada Depth conversion, horizon 

picking, distribusi properti, kontak fluida, upscaling model untuk 

mengurangi ketidakpstian parameter yang dihasilkan. 

3. Diperlukan pengetahuan mendalam tentang konsep integritas disiplin ilmu 

geologi, geofisika, petrofisika, reservoir engineer agar dapat membangun 

3D reservoir modeling lebih realistik dan akurat. 

 

 

 

 

 

 

 


