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SARI BACAAN 

Kebutuhan akan sumber daya minyak dan gas bumi yang terus meningkat, tidak 

sebanding dengan jumlah produksi yang ada. Hal ini mendorong perusahaan 

migas yang ada di Indonesia melakukan eksplorasi guna mencari sumber daya 

baru ataupun untuk mengembangkan lapangan-lapangan tua. Lapangan “Y” 

merupakan salah satu lapangan minyak dan gas milik PT. Pertamina EP yang 

berada di daerah Luwuk, Sulawesi Tengah. Lapangan ini, memiliki 9 sumur 

penghasil gas yang sedang berproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung 

properti reservoar pada formasi Minahaki pada Lapangan “Y” dan untuk 

menemukan sumber cadangan hidrokarbon yang baru. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah analisa petrofisika dengan metode multimin. Metode 

multimin merupakan salah satu metode analisa petrofisika dengan menggunakan 

prinsip probabilitas dalam perhitungannya. Dari hasil analisa petrofisika dengan 

metode multimin, didapatkan nilai volume lempung sebesar 0,026-0,146, 

porositas 0,19-0,25 dan saturasi air 0,22-0,99. Berdasarkan hasil analisa geometri 

dan properti reservoar dapat ditentukan lokasi sumur baru yaitu sumur X-1 dan X-

2, hal ini dikarenakan pada lokasi sumur tersebut memiliki nilai porositas yang 

tinggi yaitu berkisar antara 19% - 21%, serta saturasi air yang rendah yaitu 

berkisar antara 1% - 10% dan juga memiliki ketebalan net pay yang berkisar 120 

m -140 m. 

Kata Kunci : Formasi Minahaki, Petrofisika, Metode multimin, Volume clay, 

Porositas, Saturasi air.  
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ABSTRACT 

The increasing of needs for oil and gas resources is not equal to the amount of 

production. This is stimulate oil and gas companies in Indonesia to perform an 

exploration for search a new resources or to develop the old fields. Field “Y” is 

one of the oil and gas fields that owned by PT. Pertamina EP, it’s located in 

Luwuk, Central Sulawesi. This field, has 9 gas producing wells that which are in 

production. This study aims to calculate reservoir properties in the Minahaki 

formation on Field "Y" and to find new sources of hydrocarbon reserves. The 

method that used in this study is petrophysical analysis with using multimin 

method. Multimin method is one method of petrophysical analysis that using the 

principle of probability in the calculation. From the results of petrophysical 

analysis with multimin method, the value of clay volume is 0.026-0.146, porosity 

is 0.19-0.25 and water saturation is 0.22-0.99. Based on the result of geometry 

analysis and reservoir property,that can be determined the location of new wells is 

X-1 and X-2, this is because the location of the wells have a high porosity value 

that ranges between 19% - 21%, and low water saturation that is between 1% - 

10% and also has a net pay thickness ranging from 120 m -140 m. 

Keywords : Minahaki Formation, Petrophysic, Multimin method, Volume clay, 

Porosity, Water Saturation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Minyak dan gas bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. 

Dengan meningkatnya kebutuhan manusia maupun industri akan sumber daya 

energi terutama sumber energi migas  dan berkurangnya cadangan migas yang 

tersedia, mendorong perusahaan migas untuk melakukan eksplorasi guna mencari 

sumber cadangan baru ataupun mengelolah sumur-sumur tua untuk menjaga 

kesetaraan supply and demand. Untuk menemukan lokasi dengan sumber daya 

yang potensial, perlu dilakukan berbagai kegiatan eksplorasi yang meliputi 

berbagai disiplin ilmu. Salah satu pendekatan disiplin ilmu yang digunakan adalah 

petrofisika yang mengaplikasikan pendekatan geologi dan fisika batuan. Analisa 

petrofisika merupakan studi yang dilakukan untuk memperoleh sifat fisik batuan 

(reservoar) dan fluida, salah satu cara mendapatkan sifat fisik reservoar adalah 

dengan melakukan well logging pada sumur eksplorasi. 

Metode logging sangat berperan penting dalam perkembangan eksplorasi 

hidrokarbon. Metode ini dapat mengetahui gambaran dan menilai batuan-batuan 

yang mengelilingi lubang bor serta dapat memberikan keterangan kedalaman 

lapisan yang mengandung hidrokarbon. Dalam penentuan zona hidrokarbon ini, 

terlebih dahulu ditentukan parameter-parameter penting yang ada pada zona 

reservoar tersebut.  
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Parameter-parameter tersebut adalah porositas, saturasi air, permeabilitas dan 

volume clay. Parameter-parameter ini digunakan sebagai pertimbangan dari 

validasi kandungan hidrokarbon pada sebuah formasi target yang meliputi nilai 

kotor (gross) dari suatu lithologi batuan, sehingga dengan mengetahui nilai cutoff 

dari masing-masing paremeter tersebut, didapatkan nilai bersih (net pay) yang 

merepresentasikan ketebalan  reservoar dari sebuah formasi pada lapangan yang 

akan diteliti.  

Untuk  hasil analisa petrofisika yang lebih akurat digunakan metode multimineral. 

Metode ini pertama kali dilakukan oleh Cannon dan Qoutes pada tahun 1990 yang 

menyatakan bahwa interpretasi data log dapat dikombinasikan berdasarkan data 

log saja atau dapat dikalibrasi dengan data core. Sehingga metode multimineral 

berfungsi untuk meminimalisir perbedaan antara respon dari alat wirelog dan 

respon dari hasil perhitungan secara teori. 

I.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Fokus pada penelitian ini adalah zona reservoar pada Formasi Minahaki. 

2. Analisa petrofisika, analisa geometri dan kualitas reservoar dilakukan 

berdasarkan data sumur. 

3. Analisa petrofisika menggunakan software Interactive Petrophysics (IP) 

dengan metode multimineral. 

4. Pada penelitian ini, data yang digunakan sebagai validasi dalam 

pembuatan model multimineral adalah data mudlog. 
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5. Pada  analisa geometri data yang digunakan hanya berupa data kedalam 

Top reservoir Formasi Minahaki. 

I.3 Tujuan Penelitian 

Adapun maksud penelitian adalah melakukan analisa petrofisika baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif pada data sumur di daerah penelitian dengan 

menggunakan metode multimineral, serta menginterpretasikan parameter-

parameter reservoar dari data log untuk menentukan daerah prospek hidrokarbon.  

Adapun tujuan dari penelitian ini antaralain, yaitu : 

1. Menghitung nilai properti reservoar barupa volume shale (Vsh), porositas 

(Ф) dan saturasi air (SW). 

2. Menganalisa geometri reservoar dan kualitas reservoar, untuk mengetahui 

zona pengembangan lapangan selanjutnya. 
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BAB II  

TEORI DASAR 

II.1 Geologi Regional 

II.1.1 Cekungan Banggai 

Cekungan Banggai-Sula terletak pada bagian timur Sulawesi Tengah, yang  

memanjang dengan arah barat-timur, meliputi sebagian daratan di Pulau Sulawesi 

dan daerah lepas pantai di daerah kepulauan Banggai-Sula (Gambar 2.1). 

Cekungan ini mempunyai luas ±10.670 km
2
 dan berdasarkan klasifikasi Klemme, 

cekungan ini termasuk “Transform Rifted Convergent Basin” (LEMIGAS,2004).  

 

Gambar  2.1 Cekungan Banggai (LEMIGAS, 2004) 
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Sekuen Tersier yang terendapkan ke dalam cekungan ini diperkirakan berkaitan 

dengan adanya daerah subduksi yang berada timur-barat di sebelah utara 

Sulawesi. Zona subduksi ini merupakan hasil tumbukan lempeng mikro Irian 

Jaya-Banggai yang memisahkan diri dari lempeng Australia yang bergerak ke 

arah barat pada Jaman Mesozoik Akhir dan  menumbuk lempeng Asia. Tumbukan 

lempeng-lempeng tersebut juga menghasilkan lipatan, thrusting dan imbrikasi 

lapisan sedimen, dan juga adanya obduksi masa ophiolit yang dikenal sebagai 

“jalur ophiolit” Sulawesi Timur. Lempeng mikro kontinen Banggai-Sula 

diperkirakan berasal dari Irian Jaya dan merupakan bagian dari lempeng utama 

kontinen Australia-Irian yang berbentuk dari pecahnya daratan Gondwana pada 

masa Mesozoik. Menyusul peristiwa pecahnya daratan ini, lempeng mikro 

bergerak ke arah barat menunjam dan membentuk daerah subduksi di bawah 

kerak benua, yang sekarang disebut Sulawesi Barat (Gambar 2.1) 

(LEMIGAS,2004). 

Secara geologi daerah Blok Matindok dan sekitarnya terletak di Cekungan 

Banggai berada di sebelah selatan dari lengan bagian timur Pulau Sulawesi. 

Cekungan Banggai merupakan salah satu dari tiga depocentre yang berada di  

daerah laut  bagian timur yang terletak  diantara Pulau Sulawesi dan Bangai 

Archipelago. Cekungan yang lain adalah Cekungan Salabangka dan Cekungan 

Manui. Blok Matindok termasuk dalam Cekungan Banggai yang berada sepanjang 

pantai selatan dari bagian tangan Sulawesi bagian timur dan daerah pulau-pulau 

Banggai-Sula (LEMIGAS 2004). 
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II.1.2 Struktur Geologi Cekungan Banggai 

Berdasarkan susunan batuan pembentuk  dan pola struktur geologi, daerah ini 

menunjukkan dua kelompok batuan yang berbeda yaitu (Gambar 2.2) 

(LEMIGAS, 2004) : 

 Batuan Allochton (Mesozoikum-Tersier Awal) 

Allochtonus berarti jika komponen atau material terlihat terikat secara 

organis tidak selama proses deposisi. Batuan allochton yang termasuk 

dalam batuan mikro benua Banggai-Sula yang meliputi batuan ofiolit dari 

jalur ofiolit Lengan Timur Sulawesi (LTS) dan batuan volkanik dari mikro 

benua Banggai-Sula (MBBS). Batuan terlipat beberapa kali, berupa lipatan 

tertutup, tegak, rebah dengan sumbu lipatan yang tak beraturan arahnya. 

 Batuan Autchton (Tersier Akhir-Kuarter) 

Autochtonus merupakan material-material yang terikat secara organis 

selama proses deposisi. Hal ini lebih dikarenakan adanya aktivitas 

organisme pada saat proses deposisi sedimen yang mengakibatkan 

material-material terikat dan terkompaksi menjadi batuan. 

Batuan autochton meliputi batuan molasa (M. Sulawesi), batugamping 

terumbu (F. Luwuk), dan batuan melange (Kolo-kolo Melange). Batuan 

klastika molasa terlipat lemah, membentuk lipatan terbuka dengan sumbu 

lipatan berarah 
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Gambar 2.2 Stuktur Geologi Cekungan Banggai Berdasarkan Batuan Pembentuk 

dan Pola Stuktur Geologi (LEMIGAS, 2004) 

II.1.3 Stratigrafi Cekungan Banggai 

Secara umum stratigrafi Cekungan Banggai  terbagi menjadi 2 periode waktu, 

periode pertama berupa sekuen hasil pengangkatan/sobekan dari batas kontinen 

yang terendapkan sebelum terjadinya tumbukan, sedangkan periode kedua adalah 

sekuen pengendapan ‘molasse’ di bagian daratan cekungan terjadinya tumbukan 

(Gambar 2.3). Batuan dasar lempeng mikro Banggai-Sula, seperti yang dapat 

diamati di P. Peleng dan beberapa sumur di daerah Tomori, pada umumnya terdiri 

dari batuan sekis yang terintrusi oleh batuan granit yang berumur Permo-Triass. 

Di jalur ofiolit banyak dijumpai singkapan-singkapan yang berumur Mesozoik 

yang dianggap sebagai ‘jendela’ tektonik di Cekungan Banggai ini. Batuan yang  

berumur Triass-Cretaceous juga dijumpai, yang terdiri dari batu gamping pelagic  

dan batu lempung, turbidit dan  batu lempung marin dangkal, dan batu pasir 

(LEMIGAS, 2004). 
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Sedimen Tersier dengan ketebalan yang diperkirakan dari hasil seismik setebal 

14.000 ft terdapat di bagian tengah bagian lepas pantai cekungan, yang menipis ke 

arah barat dan barat daya. Di beberapa tempat di atas batuan dasar dijumpai 

batuan basal klastik dan karbonat Paleogen yang tipis (berumur Eosen Akhir-

Awal Oligosen), sedangkan secara regional dijumpai batuan sedimen karbonat 

dan klastik Miosen yang tebal, dan dikenal sebagai Kelompok Salodik.  

Kelompok Salodik ini dapat dibagi menjadi 3 unit,  yaitu Formasi Tomori (yang 

merupakan unit bagian bawah), Formasi Matindok (unit  sedimen klastik dan 

batubara), dan Formasi Minahaki  (yang merupakan unit bagian atas) 

(LEMIGAS,2004). 

Formasi Tomori  yang berumur Awal Miosen, didominasi oleh batugamping 

bioklastik laut dangkal, kadang-kadang dijumpai dolomit dengan batu clay 

lempung dan diendapkan pada lingkungan laut dangkal. Di atas formasi ini 

diendapkan Formasi Matindok, yang berumur Miosen Tengah, didomonasi oleh 

claystones  dengan campuran batupasir, batugamping dan batulempung. Di sumur 

Tiaka - 1, dijumpai 2 unit batupasir tipis yang mengandung gas pada formasi ini. 

Batulempung dan batubara dari formasi ini merupakan batuan induk yang 

potensial untuk menghasilkan hidrokarbon. Formasi Manahaki,  yang berumur 

Miosen Akhir, diendapkan diatas Formasi Matindok, terdiri dari campuran sekuen 

klastik dan karbonat di bagian bawah dan batugamping terumbu, yang kemudian 

dikenal sebagai Anggota mantawa,  dan merupakan batuan reservoar yang 

produktif penghasil gas di struktur-stuktur Mantawa, Minahaki dan Matindok. 

Secara tidak selaras, di atas Formasi Minahaki ini diendapkan Kelompok 
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Sulawesi, yang dulu dikenal sebagai ‘molase Sulawesi’,  yang berumur Plio-

Pleistosen. Kelompok ini tersusun oleh batuan klastik kasar-halus yang 

terendapkan secara cepat dan tersortir dengan jelek, yang material ultramafiknya 

berasal dari ofiolit yang teropduksi (LEMIGAS,2004). 

 

Gamabr 2.3 Startigrafi Lengan Timur Sulawesi dan Mikro Benua Banggai-Sula 

(LEMIGAS,2004) 

 

II.2 Analisa Petrofisika 

Analisis petrofisik batuan merupaka analisa yang menggunakan sifat fisik batuan 

sebagai fungsi dari respon batuan saat proses logging. Adapun beberapa jenis log 

yang umum digunakan dalam analisa petrofisik, yaitu : 
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II.2.1 Log Gamma Ray (GR) 

Prinsip log gamma ray adalah mengukur dan mencatat intensitas radioaktif alami 

yang didapatkan oleh formasi sebagai fungsi hasil peluruhan radioaktif yang 

terdapat dalam formasi batuan. Unsur-unasur radioaktif tersebut antara lain : 

Thorium (Th), Uranium (U), dan Potassium (K).  Gamma Ray log digunakan 

untuk membedakan batu pasir dan lempung, yangmana pembacaaan log gamma 

ray yang tinggi menunjukan zona non-reservoar (Shale),  sedangkan pembacaan 

nilai gamma ray yang rendah (defleksi ke kri) menunjukkan zona reservoar 

(sandstone atau karbonat). Namun , beberapa anomali dapat terjadi akibat adanya 

kandungan mineal raioaktif yang tinggi pada zona reservoar (sandstone), seperti : 

feldpasthic sandstone (arkose), glauconitic sandstone, dan micaceous sandstone. 

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

a. Evaluasi kandingan serpih Vsh. 

b. Determinasi lapisan permeable. 

c. Evaluasi mineral radioaktif. 

d. Evaluasi lapisan mineral radioaktif. 

e. Korelasi dan analisis fasies bawah permukaan. 

Prinsip kerja gamma ray log adalah mendeteksi arus yang ditimbulkan oleh 

ionisasi yang terjadi karena adanya interaksi sinar gamma dari formasi gas ideal 

yang terdapat pada kamar ionisasi yang ditempatkan pada sonde. Besarnya arus 

yang diberikan sebanding dengan intensitas sinar gamma yang bersangkutan. 

Didalam formasi hampir semua batuan sedimen mempunyai sifat radioaktif yang 

tinggi, terutama terkonsentrasi pada mineral clay (Asquith & Krygowski, 2003). 
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Formasi yang bersih (shale-free sandstone formation) biasanya mengandung sifat 

radioaktif yang kecil, kecuali lapisan tersebut mengandung mineral-mineral 

tertentu yang bersifat radioaktif atau lapisan yang berisi air asin yang 

mengandung garam-garam potassium yang terlarutkan, sehingga harga sinar 

gamma akan tinggi. Adanya perbedaan sifat radioaktif dari setiap batuan, maka  

hal tersebut dapat digunakan untuk membedakan jenis batuan yang terdapat pada 

suatu formasi. Selain itu pada formasi shaly sand, sifat radioaktif ini dapat 

digunakan untuk mengevaluasi kadar kandungan clay yang dapat berkaitan 

dengan penilaian suatu lapisan berdasarkan interpretasi data logging (Asquith dan 

Krygowski, 2003). 

II.2.2 Log Porositas 

1. Neutron Log 

Neutron log merupakan log porositas yang mengukur kandungan 

hidrogen pada formasi. Pada formasi yang clean (Shale free) dimana 

porositasnya dipenuhi dengan air atau minyak, maka neutron log  

mengukur porositas liquid-filled (ФN, PHIN, atau NPHI). Neutron 

terbentuk dari sumber kimia yang biasanya tercampur dengan 

americium dan beryllium yangmana secara kontinu menghasilkan 

neutron. Ketika neutron ini 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 hydrogen ini hampir sama 

dengan massa dari neutron, energi maksimum hilang bersamaan ketika 



12 
 

neutron bertumbukkan dengan atom hidrogen. Sehingga, energi yang 

hilang dapat disamakan dengan porositas formasi. Jadi, neutron 

poroitas 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, 2003).  

Kurva neutron log biasanya ditampilkan pada track 2 dan 3 pada unit 

direferensikan sebagai lithologi (biasanya limestone atau sandstone, 

bergantung pada lingkungan geologi) seperti yang diilustrasikan pada 

Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Log Neutron (Asquith dan Krygowski, 2003). 

Jenis-jenis respon dari neutron log, bergantung pada : 

a. Perbedaan pada tipe detektornya dan apa yang dideteksi ( gamma ray atau 

neutron dari energi yang berbeda ). 

b. Jarak antara sumber dengan detektor. 

c. Lithologi ( seperti sandstone, limestone, dan dolomite ) 
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2. Densitas Log 

Densitas log dilakukan untuk mengukur densitas batuan disepanjang 

lubang bor. Densitas yang diukur adalah densitas keseluruhan dari 

matriks batuan dan fluida yang terdapat pada pori-pori batuan. Prinsip 

kerja density log adalah dengan cara memancarkan sinar gamma dari 

sumber radiasi sinar gamma yang diletakkan pada dinding lubang bor. 

Pada saat sinar gamma menembus batuan, sinar teresbut akan 

bertumbukan dengan elektron pada batuan tersebut, yang 

mengakibatkan sinar gamma akan kehilangan sebagian dari energinya 

dan yang  sebagaian lagi akan dipantulkan kembali, yang kemudian 

ditangkap oleh detektor yang diletakkan diatas sumber radiasi. 

Intesitas sinar gamma yang dipantulkan tergantung dari densitas 

formasi. Tujuan utama dari density log adalah menentukan porositas 

dengan mengukur densitas bulk batuan, disamping itu dapat juga 

digunakan untuk mendeteksi adanya hidrokarbon atau air, digunakan 

bersama-sama dengan neutron log, juga untuk menentukan densitas 

hidrokarbon  ( ρh ) dan membantu dalam mengevaluasi lapisan shale 

(Asquith dan Krygowski, 2003). 

Hubungan antara densitas batuan sebenarnya dengan porositas dan 

lithologi batuan dapat dinyatakan dalam persamaan berikut : 

 

Ф𝐷 =  
𝜌𝑚𝑎−𝜌𝑏

𝜌𝑚𝑎− 𝜌𝑓
  ..........................................................................  (1) 
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Dimana : 

 ρb = Densitas batuan ( dari hasil pemabacaan log ), gr/cc 

 ρf = Densita fluida rata-rata, gr/cc 

      1 gr/cc untk fresh water, 1.1gr/cc untuk salt water 

 ρma = Densitas matriks batuan, gr/cc 

 ФD = Porositas dari  densitas log 

 

Gambar 2.5 Interprtasi Density dan Neutron Log (Geomore, 1989) 

Pada Gambar 2.5 terlihat bahwa pada zona reservoar ( low gamma 

ray), terdapat cross over antara densitas dan neutron, dalam hal ini 

neutron porosity lebih rendah dari density porosity. 
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3. Sonic Log 

Log sonic merupakan log yang digunakan untuk mendapatkan harga 

pororsitas batuan sebagaimana pada log densitas dan neutron log. Log 

sonic menggambarkan waktu kecepatan suara yang dikirimkan atau 

dipancarakan ke dalam formasi hingga ditangkap kembali oleh 

receiver. Kecepatan suara melalui formasi batuan tergantung pada 

matriks batuan serta distribusi porositasnya. Alat yang digunakan yaitu 

BHC (Borehole Compensanted Sonic Tool) yaitu alat yang 

menggunakan rangkaian pasangan pemancar-penerima rupa sehingga 

pengaruh dari lubang bor dapat dikecilkan. Prinsip kerja dari alat ini 

yaitu pada formasi homogen, 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. Pada dasarnya diperlukan pemancar dan penerima 

yang dipisahkan dalam jarak tertentu seperti Gambar 2.6 (Harsono, 

1997): 
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Gambar 2.6 Alat Borehole Compesated Sonic Tool (Harsono, 1997) 

Untuk menghitung porositas sonis dari pembacaan log ∆𝑡 harus 

terdapat hubungan antara transit time dengan porositas. Wyllie 

mengajukan persamaan waktu rata-rata yang merupakan hubungan 

linier antara waktu dan porositas. Persamaan tersebut dapat dilihat 

dibawah ini (Harsono, 1997): 

 

Ф𝑆 =  
∆𝑡𝑙𝑜𝑔 − ∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
.......................................................................  (2) 

Dimana : 

 ∆𝑡𝑙𝑜𝑔  = Transite time yang dibaca dari log, µsec/ft  

 ∆𝑡𝑓 = Transite time fluida, µsec/ft  
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 ∆𝑡𝑚𝑎 = Transite time matriks batuan, µsec/ft 

ФS = porositas dari sonic log 

II.2.3 Log Resistivitas 

Resistivity logging merupakan metode yang digunakan untuk mengukur sifat 

batuan dan fluida pori (minyak, gas dan air) disepanjang lubang bor dengan 

mengukur sifat tahanan listik dari formasi tersebut. Besaran resistivitas batuan 

dideskripsikan dengan ohm meter dan biasanya dibuat dalam skala logarithmik 

dengan nilai antara (0.2-2000) ohm meter. Metode ini dilakukan karena pada 

hakekatnya batuan, fluida dan hidrokarbon di dalam bumi memiliki nilai 

resistvitas tertentu. Berikut adalah contoh nilai resistivitas yang dapat dilihat pada 

Tabel 2.1 (Asquith dan Krygowski, 2003) : 

Tabel  2.1 Nilai Resistivitas Batuan   

 

Pada Tabel 2.1 terlihat adanya irisan nilai resistivitas antara jenis batuan sedimen. 

Hal ini mengakibatkan interpretasi batuan berdasarkan nilai log resistvitas 

merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Akan tetapi, nilai resistivitas air garam 
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dapat dibedakan dengan baik dari minyak dan gas. Air garam memiliki nilai 

resistivitas yang sangat rendah bila dibandingkan dengan nilai resistivitas 

hidrokarbon yang sangat tinggi. Log resistivitas banyak sekali membantu dalam 

evaluasi formasi khususnya untuk menganalisa apakah suatu reservoir 

mengandung air garam (wet) atau mengandung hidrokarbon, sehigga log ini dapat 

digunakan untuk menganalisis Hidrocarbon-Water contact (Asquith dan 

Krygowski, 2003). 

Dalam pengukuran resistivitas log, biasanya terdapat tiga jenis penetrasi 

resisitivity yakni shallow (borehole), medium (invaded zone) dan deep (uninvaded 

zone). Perbedaan kedalaman penetrasi ini dimaksudkan untuk menghindari salah 

tafsir pada pembacaan log resistivity yang dikarenakan mud invasion (efek lumpur 

pengeboran) dan bahkan dapat mempelajari sifat mobilitas minyak. Untuk 

mengantisipasi tekanan (Pore Pressure) pada saat pengeboran biasanya sumur 

akan dipompa dengan mud. Mud yang digunkan bisa bermacam-macam yaitu bisa 

berupa Fresh Water Mud, Salt Water Mud, Oil Based Mud dan jenis mud lainnya. 

Sebagai contoh, jika kita menggunakan water based mud (nilai resistivitas rendah) 

sebagai lumpur pengeboran kemudian lumpur tersebut menginvasi reservoir yang 

mengandung minyak, maka kita akan mendapatkan profil deep penetration 

resistivity lebih tinggi daripada shallow-medium penetration resistivity. Jika 

medium penetration dan deep penetration mirip (tidak ada efek invasi), maka 

situasi ini mengindikasikan minyak didalam reservoir tersebut sangat susah untuk 

mobile (hal ini kurang bagus dalam produksi ). Gambar 2.7  menunjukkan daerah 

shallow zone, medium zone dan uninvaded zone (Asquith dan Krygowski, 2003). 
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Gambar 2.7 Borehole Environment (Asquith dan Krygowski, 2003) 

Resistivity log memliki kegunaan lain yakni untuk mendeterminasi tingkat saturasi 

air (Water Saturation). Semakin tinggi saturasi air maka resistivitasnya semakin 

rendah. Nilai saturasi air dari resistivity log dapat dilakukan dengan berbagai 

algoritma diantaranya Persamaan Archie berikut : 

𝑆𝑤 = (
𝑎

Ф𝑚  ×  
𝑅𝑤

𝑅𝑡
 )1/𝑛 ...................................................................................  (3) 

Dimana : 

Sw = Saturasi Air 

Ф = Porositas  
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Rw = Resistivitas Air Formasi (ohm-meter) 

Rt = Resistivitas formasi (ohm-meter) 

a = Tortousity factor 

m = Faktor Sementasi Batuan 

n = Konstanta tertentu yang sesuai dengan kondisi sumur atau diperoleh   

dengan metode pickett plot ( saturation factor). 

II.3  Sifat-sifat Fisis Batuan Reservoir 

Batuan yang terbentuk secara alami pada umumnya dapat meloloskan air, minyak 

dan gas atau gabungan dari fluida-fluida tersebut. Sifat aliran fluida yang 

melewati batuan tergantung pada litologi dan juga karakter fluida dalam batuan. 

Sifat-sifat batuan yang penting dari analisis fisis media berpori adalah batuan 

reservoar yang harus bersifat kelolosan atau permeabilitas, porous dan memiliki 

kejenuhan (saturasi) (Adim, 1980).  

II.3.1 Volume Lempung  

Volume lempung  adalah banyak jumlah lempung yang ada pada formasi tersebut. 

Adanya clay atau shale di dalam batuan sedimen menyebabkan terjadinya 

penyimpangan interpretasi log bila menggunakan rumus-rumus untuk batuan 

bersih. Efek adanya shale dalam formasi (Rider,2002) : 

 Mengurangi porositas efektif, umumnya signifikan. 

 Mengurangi permeabilitas, terkadang dengan drastik. 
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 Memberikan resistivitas yang berbeda dengan yang diperoleh berdasarkan 

persamaan Archie. 

Shale memberikan pembacaan log porositas yang tidak sesuai dengan keadaan 

sebenarnya. Porositas akan selalu dibaca terlalu tinggi, kecuali pada log densitas 

yang tidak akan membaca porositas terlalu tinggi bila densitas shale (atau clay) 

sama atau lebih besar dari densitas matriks. Apabila mengetahui jumlah shale di 

dalam suatu batuan maka interpretasi log untuk jenis batuan tersebut akan lebih 

teliti.  Clay adalah komponen utama dari shale, terdiri dari partikel-partikel sangat 

kecil dengan luas permukaan yang sangat luas, dan akibatnya dapat mengikat air 

formasi dalam jumlah banyak dipermukaannya. Untuk pasir, air ini berpengaruh 

pada konduktivitas elektrik tetapi tidak berpengaruh pada konduktivitas 

hidroliknya. Air yang terikat itu tidak dapat didorong oleh hidrokarbon dan tidak 

dapat mengalir (Rider,2002).  

Formasi hidrokarbon yang mengandung shale mungkin hanya menunjukkan 

sedikit perbedaan pada log resistivity, dibandingkan  dengan batu pasir yang 

mengandung air atau dengan shale-shale lain yang berdekatan. Hal ini 

mengakibatkan  lapisan batupasir yang mengandung shale sulit untuk ditentukan 

pada log resistivity. Walaupun dapat ditentukan, penggunaan persamaan Archie 

dalam kondisi ini akan memberikan hasil saturasi air yang tidak tepat 

(Rider,2002).  

Bila jumlah shale dalam reservoir dapat menghentikan produksi karena 

permeabilitasnya yang sangat rendah, tetapi pada jumlah tertentu keberadaan 

shale dalam reservoir dapat menguntungkan yaitu bila shale menyebar. Hal ini 
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dapat menguntungkan karena shale akan mengikat air dan mengurangi saturasi 

air. Dengan kondisi tersebut, suatu lapisan yang memiliki saturasi air yang tinggi 

tetap dapat diproduksikan secara ekonomis (Rider,2002). 

Umumnya shale terdiri dari padatan sebagai berikut : 50% clay, 25% silica, 10% 

feldspar, 10% karbonat, 3% besi oksida, 1% bahan organik dan 1% material 

lainnya. Shale dapat menyerap air sebanyak 2- 40% dari volumenya. Komponen 

clay yang terdapat dalam shale menyebabkan terjadinya penyimpangan 

(abnormal) dalam pembacaan log. Mineral-mineral clay diklasifikasikan dalam 

beberapa jenis, tergantung pada struktur kristalnya. Pada batuan sedimen, clay 

yang ditinjau adalah jenis montmorillonite, illite, kaolinite, chlorite dan mineral 

campuran yang biasanya berbentuk lapisan. Berikut merupakan rumus dalam 

menentukan Vshale (Rider,2002): 

IGR = 
𝐺𝑅𝐿𝑜𝑔 − 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥− 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛
 .......................................................................................  (4) 

Dimana  

 IGR  = Index gamma ray 

 GRLog  = Nilai gamma ray yang dibaca pada formasi 

 GRmin  = nilai gamma ray minimum   

 GRmax = nilai gamma ray maksimum 

II.3.2 Porositas 

Porositas (Φ) adalah perbandingan antara volume ruang kosong  (pori-pori) 

terhadap volume total dari suatu batuan. Pada formasi renggang besarnya 

porositas tergantung pada distribusi ukuran butir, tidak tergantung pada ukuran 

butiran mutlak. Porositas akan menjadi tinggi jika semua butirannya mempunyai 
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ukuran butiran yang hampir sama dan akan menjadi rendah jika ukuran butirannya 

bervariasi sehingga butiran yang kecil akan mengisi ruang pori diantara butiran 

yang besar. Porositas merupakan representasi dari kemampuan suatu batuan 

reservoar untuk menyimpan fluida. (Harsono, 1997) 

Secara matematis porositas didefinisikan sebagai perbandingan ruang kosong 

terhadap volume keseluruhan dari suatu batuan (Harsono, 1997):  

t

p

t
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    .....................................................................  (5) 

dimana  Φ   = Porositas batuan.
 

    Vp  = volume ruang kosong, cm
3
 . 

               Vs  = volume yang terisi oleh zat padat, cm
3
. 

               Vt  = volume total batuan, cm
3
.    

Berdasarkan pembentukannya, porositas dapat dibedakan sebagai berikut 

(Koesoemadinata, 1980): 

a. Porositas Primer  

Porositas primer adalah porositas yang terjadi pada waktu pengendapan 

batuan, dimana besar kecilnya porositas tersebut sangat dipengaruhi oleh 

susunan butiran, bentuk atau kebundaran butiran, kompaksi dan 

sedimentasi.   

b. Porositas Sekunder 

Porositas sekunder adalah porositas yang terjadi oleh adanya proses 

geologi setelah terjadinya pengendapan batuan, proses pembentukan 

porositas tersebut antara lain karena pelarutan, retakan dan rekahan .  
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II.3.3 Permeabilitas 

Permeabilitas adalah suatu sifat batuan reservoir untuk meloloskan cairan melalui 

pori-pori yang saling berhubungan. Ini merupakan pengukuran tingkatan dimana 

fluida akan mengalir melalui suatu daerah batuan berpori dibawah gradient 

tekanan yang tertentu (Gambar 2.8), dinyatakan dalam millidarcies (md). Dalam 

ukuran produksi nilai permeabilitas 1000md dinyatakan sebagai permeabilitas 

tinggi dan 1.0 md dinyatakan sebagai permeabilitas rendah (Koesoemadinata, 

1980).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8  Permeabilitas pada batuan  (Koesoemadinata, 1980) 

Berbeda dengan porositas, permeabilitas sangat tergantung pada ukuran butiran 

batuan. Sedimen butiran besar dengan pori-pori besar mempunyai permbeabilitas 

tinggi, sedangkan batuan berbutir halus dengan pori-pori kecil dan alur yang 

berliku-liku mempunyai permeabilitas rendah, hal ini dapat  dilihat pada Gambar 

2.9 (Koesoemadinata, 1980). 
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Gambar 2.9  Permeabilitas dan porositas pada batuan  (Koesoemadinata, 1980) 

II.3. 4 Saturasi Air 

Bagian dari  ruang pori yang diisi air disebut saturasi air, ditandai dengan Sw. Sisa 

bagian yang terisi minyak  atau gas disebut saturasi hidrokarbon (Sh). Asusmsi 

umum adalah bahwa reservoir mula-mula terisi air dengan selang masa perubahan 

waktu geologi, minyak dan gas terbentuk ditempat lain pindah ke formasi berpori 

menggantikan air pada ruang pori yang lebih besar. Akan tetapi hidrokarbon  

pindahan ini tidak  bisa menggantikan semua air. Adanya saturasi air (Sw), yang 

menunjukkan bahwa air yang  tertinggal karena tegangan pada permukaan butiran, 

kontak butiran dan celah-celah yang sangat kecil. Air sisa tidak akan mengalir 

ketika formasi diproduksi. Besarnya saturasi air sisa ini sangat dipengaruhi oleh 

porositas, ukuran pori, dan sifat dasar butiran matriks. (Adim, 1998) 

II.4  Interpretasi Petrofisika Secara Kualitatif 

Pada penelitian ini di lakukan Interpretasi Petrofisika secara kualitatif dengan 

metode pembacaan hasil kurva-kurva log seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

2.10 untuk menentukan zona-zona yang potensial mengandung hidrokarbon. 
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Tujuannya untuk identifikasi jenis batuan, lapisan hidrokarbon, pendugaan jenis 

hidrokarbon dan Korelasi antar sumur.  

Terdapat berbagai jenis log yang digunakan sesuai dengan kegunaanya 

diantaranya : 

1. Penentuan batuan reservoir 

Pada kurva gamma ray (GR), zona ini akan ditunjukan oleh defleksi ke arah 

kiri (harga GR kecil), hal ini berarti volume serpih makin kecil. Formasi yang 

permeabel, log Spontaneous Potensial (SP)  akan memperlihatkan defleksi ke 

arah kiri (kurva SP negatif).  Adanya kerak lumpur menunjukan bahwa suatu 

batuan memiliki suatu permeabilitas yang dapat diidentikan sebagai batuan 

reservoir. 

2. Penentuan Zona hidrokarbon  

Pada log resisitivitas, zona hidrokarbon akan ditunjukan oleh adanya perbedaan 

harga Rt yang lebih besar daripada harga Rxo. Kurva densitas akan cenderung 

ke kiri sedangkan log neutron akan berada disebelah kanannya. Gabungan 

keduanya akan menunjukan overlay. Overlay log yang berkembang pada gas 

akan lebih besar dibandingkan dengan overlay  yang terjadi pada minyak 

(Sembodo, 1995) 
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Gambar 2.10  Hasil kurva log pada Interpretasi Petrofisika (Schlumberger, 1991) 

II.5 Metode Multimin 

II.5.1 Konsep Dasar Multimin 

Dalam analisa evaluasi formasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, yang 

pertama adalah metode analisa petrofisika tahap demi tahap (deterministic) yang 

biasa disebut dengan determin dan  yang kedua adalah metode multimin 

(multimineral). Metode ini merupakan analisa petrofisika dengan pendekatan pada 

peluang (probabilistic). Pada metode multimin penentuan parameter petrofisik 

dari data log dilakukan secara bersamaan dengan menghitung respon dari setiap 

pengukuran log dari model volume prediksi pada setiap kedalaman (PHE-ONJW, 

2016).  

Data yang dapat digunakan dalam metode multimin diantaranya adalah  log 

wireline, XRD, Infra Red Spectroscopy dan Petrografi. Pemilihan interval sampel 

dalam analisa multimin akan mempengaruhi hasil analisis, sehingga untuk set log 

yang memiliki interval sampel yang berbeda dapat dilakukan kontrol pada interval 

sampelnya. Berikut adalah konsep sederhana dari metode multimin yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.11 (PHE-ONJW, 2016). 
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Gambar 2.11 Konsep Metode Multimin (PHE-ONJW, 2016) 

Analisa petrofisika dengan metode multimineral dapat dilakukan dengan beberapa 

tahapan (Gambar 2.12 ). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Bagan Alir Pengerjaan Multimin secara Umum (PHE-ONJW, 2016)  
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II.5.2 Metode dan Teori Dasar Multimin 

Batuan terdiri atas beberapa komponen penyusun diantaranya fragmen batuan, 

matriks batuan, sementasi yang terjadi dan porositas yang terisi fluida ataupun 

tidak. Fragmen batuan dan porositas yang terisi fluida tersebut tersusun dari 

multimineral dan multifluida (Gambar 2.13 ). Analisis petrofisika dengan  metode 

multimin menerapkan prinsip probabilitas dalam perhitngannya. Metode multimin 

berperan untuk menderteminasi komponen penyusun tersebut untuk membantu 

menentukan nilai komposisi batuan terutama mineral dan fraksi volum nilai fluida 

yang tersusun dalam batuan tersebut agar akurat dengan  menggunakan data 

logaritmik (Ruchita, 2013). 

 

Gambar 2.13 Komponen Fraksi volume penyusun batuan dan fraksi volume 

pengisi batuan dalam pemodelan multimin (Ruchita, 2013) 

Metode multimin berperan untuk menghitung properti petrofisika seperti volume 

shale, porositas efektif dan saturasi air dengan sistem matriks probabilitas pada 

multimineral dan multifluida berdasarkan data log dan parameter yang diketahui 

berasal dari uji lab dan batuan inti. Parameter petrofisika akan dimasukkan ke 

dalam persamaan (6), (7) dan (8) untuk mendapatka fraksi volume hidrokarbon 

dengan sistem metode eliminasi linier (Ruchita, 2013).  

RHOB = ρqzt.Vqzt + ρdc.Vdc + ρfw.Vfw +  ρoil.Voil + ρgas.Vgas…………...(6) 
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NPHI = NPHIqzt.Vqzt + NPHIcd.Vdc + NPHIfw.Vfw + NPHIoil.Voil + 

NPHIgas.Vgas……...…………………………………………………(7) 

GR = GRqzt.Vqzt + GRdc.Vdc……………………………………………….....(8)  

Keterangan :  

ρ = massa jenis dc = dry clay 

V = fraksi volume qtz = kuarsa 

Setelah mendapat keseluruhan nilai fraksi volume diantaranya fraksi volume air, 

fraksi volume hidrokarbon, fraksi volume mineral utama serta fraksi volume clay, 

besaran properti petrofisika dapat dihitung dan diketahui dengan persamaan 

berikut : 

ФT = Vfw + Vh + Vbw .................................................................................... (9) 

Фe = Vfw + Vh  ............................................................................................... (10) 

SwT = 
 Vfw+Vbw 

ФT
 ............................................................................................... (11) 

SwE = 
 Vfw

Фe
 ........................................................................................................ (12) 

Dengan, 

ФT = Porositas Total Vfw = Fraksi volume air 

Фe = Porositas efektif Vh = Fraksi volume hidrokarbon 

SwT = Saturasi air total Vbw = Fraksi volume bound water 
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SwE = Saturasi air efektif 

II.6 Batuan Karbonat sebagai Reservoar 

Batuan karbonat adalah salah satu bagian penting dari geologi. Dalam industri, 

batuan jenis ini juga sangat luas pemanfaatannya. Mulai dari perindustrian yang 

menggunakan batuan karbonat langsung sebagai bahan utama seperti pada 

industry pupuk dolomit, hingga batuan karbonat sebagai perantara atau media 

seperti dalam industry minyak dan gas bumi atau hidrokarbon. Batuan karbonat 

yang dimaksud dalam bahasan ini adalah limestone, dolomite, dan yang bersifat 

diantara keduanya. Limestone adalah istilah yang biasa dipakai untuk kelompok 

batuan yang mengandung paling sedikit 80 % calcium carbonate atau magnesium. 

Istilah limestone juga dipakai untuk batuan yang mempunyai fraksi karbonat 

melebihi unsur non-karbonatnya. Pada limestone, fraksi disusun terutama oleh 

mineral calcite, sedangkan pada dolomite mineral penyusun utamanya adalah 

mineral dolomite. 

Batuan karbonat merupakan batuan yang terjadi akibat proses pengendapan, 

adapun cara atau proses terbentuknya batuan karbonat adalah merupakan proses 

sedimentasi kimia dan biokimia yang berupa karbonat, sulfat, silikat, phospat dan 

lain-lain. Kesemua sedimentasi tersebut diendapkan di air dangkal melalui proses 

penguapan dan kumpulan koloid-koloid organik dari larutan garam-garaman dan 

organisme yang berupa bakteri atau binatang-binatang. Endapan organisme ini 

disebut sedimen organik atau sedimen biogenik seperti limestone, dolomit, koral, 

algae dan batubara (Pettijohn, 1957). 
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Lingkungan pengendapan yang paling baik untuk proses terjadinya dan sekaligus 

menjadi perangkap hidrokarbon pada batuan karbonat adalah lingkungan karbonat 

lagoon dan shelf yang mengalami subsidensi secara cepat, kemudian komplek 

terumbu yang berasosiasi dengan lingkungan tersebut dan daerah turbidit dari 

batuan karbonat. Di daerah yang tersebut tadi sangat subur bagi organisme, karena 

mereka menerima banyak makanan (nutrient) yang terbawa oleh arus naik. Batuan 

reservoir yang terbentuk bersama-sama (bergantian atau berdampingan) dengan 

batuan induk dapat terdiri dari batuan karbonat bioklastik, oolite, terumbu dan 

dolomit (Pettijohn, 1957). 

Berikut adalah pengelompokan batuan karbonat jika dilihat dari mineral 

penyusunnya (Pettijohn, 1957). : 

1. Limestone ( Batu Gamping ) 

Komposisi kimia limestone dapat menggambarkan adanya sifat dari komposisi 

mineralnya yang cukup padat, karena pada limestone sebagian besar terbentuk 

dari calcite, bahkan jumlahnya bisa mencapai lebih dari 95%. Unsur lainnya yang 

dianggap penting adalah MgO, bila jumlahnya lebih dari 1% atau 2%, maka 

menunjukkan adanya mineral dolomite (Pettijohn, 1957). 

2. Dolomite 

Dolomite adalah jenis batuan yang merupakan variasi dari limestone yang 

mengandung unsur carbonate lebih besar dari 50 %, sedangkan untuk batuan-

batuan yang mempunyai komposisi pertengahan antara limestone dan dolomite 

akan mempunyai nama yang bermacam-macam tergantung dari unsur yang 

dikandungnya. Batuan yang unsur calcite-nya melebihi dolomite disebut dolomite 
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limestone, dan yang unsur dolomite-nya melebihi calcite disebut dengan limy, 

calcitic, calciferous atau calcitic dolomite. Komposisi kimia dolomite pada 

dasarnya hampir mirip dengan limestone, kecuali unsur MgO merupakan unsur 

yang penting dan jumlahnya cukup besar (Pettijohn, 1957). 

 

 

 

 

  



35 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

III.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Cekungan Banggai dengan target daerah penelitian 

yaitu “Lapangan Y”, yang berada di Blok Matindok, Kabupaten Banggai, Prov. 

Sulawesi Tengah. 

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian Lapangan Y 

III.2 Perangkat dan Data Penelitian 

Perangkat yang digunakan pada penelitian ini adalah software Interactive 

Petropysic Version 3.6 dan Petrel 2009.1. 
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Adapun data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang 

telah disediakan  oleh PT. Pertamina EP Asset 4. Berikut beberapa data yang 

digunakan pada penelitian ini, antaralain yaitu : 

1. Data Log 

Data Log merupakan data wireline logging dari 9 sumur di area Cekungan 

Banggai yang teridiri dari sumur Y-1, Y-2, Y-3, Y-4, Y-5, Y-6, Y-7, Y-8 

dan Y-9. Data logging yang digunakan adalah data Log Gamma Ray, Log 

Caliper, Log SP, Log Resistivity,  Log Density, Log Neutron dan Log 

Sonic. Data Log  ini digunakan untuk analisia petrofisika dan juga dapat 

membantu dalam  memperoleh informasi karakteristik batuan yang lebih 

rinci. 

2. Data Mudlog 

Data mudlog merupakan data pengukuran laboratorium yang berisi analisis 

lithologi dan hidrokarbon. Data ini berisi tentang informasi awal dari suatu 

sumur yang diperoleh ketika proses pengeboran. Data mudlog digunakan 

sebagai panduan awal dan untuk validasi data. Data mudlog ini, hanya 

tersedia untuk sumur Y-2 dan Y-3. 

3. Data Analisis Core 

Data analisis core adalah data sampel atau contoh batuan yang diambil 

dari bawah permukaan dengan suatu metode tertentu. Pada penelitian ini 

data core yang digunakan merupakan data RCAL (Routine Core Analysis), 

yang mana data ini berisikan informasi mengenai porositas batuan inti. 

Data ini hanya tersedia untuk sumur Y-2. 
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III.3 Pengolahan Data 

III.3.1 Analisa Petrofisika 

Analisa petrofisika merupakan salah satu proses dalam usaha untuk mengetahui 

karakteristik satu reservoar. Melalui analisa petrofisika, dapat diketahui jenis 

lithologi, porositas, jenis fluida, permeabilitas dan saturasi air. Pada penelitian ini, 

digunakan analisa petrofisika dengan metode multimineral. Metode mutimineral 

merupakan salah satu metode dalam analisis petrofisika yang menggunakan 

pendekatan pada peluang (probabilistic).  

III.3.1.1 Pengkondisian Data 

Tahap awal dalam pengolahan data untuk analisa petrofisika yaitu dengan 

memeriksa kelengkapan data log pada masing-masing sumur dan membuat data 

base untuk memudahkan dalam pencarian informasi mengenai data sumur. 

Kemudian menghitung gradient temperature yang berfungsi sebagai identifikasi 

area overpressure dan nilai ini juga digunakan dalam analisa saturasi air.   

III.3.1.2 Zonasi 

Zonasi bertujuan untuk menentukan lithologi dan mengenali lapisan-lapisan yang 

terdapat dibawah permukaan dari sumur-sumur tersebut. Untuk menzonasi satiap 

sumur, digunakan data log yaitu data log gamma ray, log resistivity, serta gabung 

antara log neutron dan log densitas. Log Gamma Ray digunakan untuk 

menentukan lapisan zona reservoar dan non-reservoar. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai gamma ray yang rendah menunjukkan bahwa pada lapisan atau formasi 

tersebut terdapat kandugan matriks baik berupa batu pasir ataupun batuan 
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karbonat sedangkan nilai gamma ray yang tinggi meunjukkan bahwa pada lapisan 

tersebut terdapat kandungan shale atau lempung. Setelah menententukan zona 

reservoar (sandstone,carbonat) dan non-reservoar (shale), kemudian untuk 

menentukan zona reservoar yang mengandung hidrokarbon atau tidak dapat 

digunakan Log  Resistivity, dimana resistivitas untuk masing-masing jenis fluida 

itu berbeda-beda. Untuk fluida jenis hidrokarbon memiliki nilai resistivitas yang 

tinggi dibandingkan dengan nilai resistivitas air. Kemudian untuk mengetahui 

jenis hidrokarbon yang terkadung di reservoar tersebut berupa gas atau minyak, 

dapat digunakan Log Neutron dan  Log Density, dimana nilai gas ditunjukkan 

dengan nilai neutron yang rendah dan nilai densitas yang tinggi. 

 

Gambar 3.2  Zonasi untuk menentukan zona reservoar dan non-reservoar 

III.3.1.3 Pemodelan Multimineral 

Keakuratan dalam analisis komponen mineral, berperan penting untuk 

pembentukan pemodelan multimineral. Untuk memperoleh hasil interpretasi yang 

akurat, data-data yang sebaiknya digunakan yaitu berupa data mudlog, data X-ray 
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dan data identifikasi mineral pada formasi. Integrasi dari ketiga data tersebut 

sangat  membantu dalam pembentukan model litologi. Pada penelitian ini, data 

yang digunakan dalam pembuatan model multimineral  adalah data mudlog. Dari 

data mudlog dapat diketahui jenis mineral batuan yang ada pada formasi dan juga 

jenis hidrokarbonnya. Dari data ini,diketahui bahwa mineral batuan penyusun 

reservoar didominasi oleh mineral kalsit dan terdapat sedikit clay,serta jenis 

hidrokarbonnya berupa gas.  

III.3.1.4 Penentuan Volume Shale 

Evaluasi kandungan lempung berguna untuk menghilangkan efek keberadaan 

lempung atau serpihan di dalam reservoar. Penentuan kandungan lempung dalam 

suatu formasi dapat dicari dengan menggunakan indikator tunggal dan indikator 

ganda. Dimana indikator tunggal merupakan Log Gamma Ray dan Log 

Resistivity sedangkan indikator ganda yaitu Log Neutron-Density.  

III.3.1.5 Penentuan Porositas 

Penentuan porositas bertujuan untuk megetahui porositas sebenarnya dari formasi 

batuan dengan menggunakan porositas neutron dan densitas. Ada dua jenis nilai 

porositas yang didapat dalam analisa perofisika, yaitu nilai porositas total (PHIT) 

dan nilai porositas efektif (PHIE). Porositas total merupakan pemabacaan log 

pororsitas atas respon terhadap ruang kosong diantara batuan yang berisi Clay 

Bond Water, air dan hidrokarbon. Sedangkan porositas efektif merupakan 

pembacaan log  porositas atas respon terhadap ruang kosong di antara batuan yang 

hanya berisi air bebas dan hidrokarbon. Pada evaluasi porositas, terdapat dua 

tahap koreksi yang dilakukan pada log densitas dan neutron. Tahap pertama 
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adalah koreksi terhadap kandungan lempung yang telah dilakukan sebelumnya 

dan tahap kedua yaitu koreki terhadap kandungan hidrokarbon. 

III.3.1.6 Penentuan nilai Resistivity Water (RW) dan Saturasi Air (SW) 

Dalam penentuan saturasi air, hal pertama yang dilakukan adalah dengan 

menentukan nilai resistivitas air (Rw). Perhitungan nilai Rw pada penelitian ini 

dihitung berdasarkan kondisi sumur sebenarnya dengan menggunkana Pickett plot 

sebagai alternatif cara terbaik untuk memastikan bahwa nilai resistivitas air yang 

dipilih merupakan nilai resistivitas 100% air dalam suatu zona reservoar, hal ini 

dikarenakan tidak adanya data analisis air. Penentuan garis nilai resistivitas air 

tersebut dilakukan dengan membuat crossplot logaritmik resistivitas true 

(Rt/LLD) berbanding dengan porositas batuan seperti pada Gambar 3.3. 

Kemiringan garis nilai resistivitas pada crossplot tersebut dipengaruhi oleh 

tortuosity factor (a), cementation exponent (m) dan saturation exponent (n), 

dimana nilai a=1, m=2 dan n=2. Kemudian, nilai Sw pada penelitian ini dihitung 

dengan mengguakan rumus Archie. Rumus ini digunakan karena formasi batuan 

reservoar pada penelitian ini adalah limestone.  
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 Gambar 3.3 Crossplot antara Rt dengan Phie untuk menentukan nilai Rw 

III.3.1.7 Nilai Cutoff 

Bila semua parameter petrofiska telah didapatkan, maka langkah selanjutnya 

adalah menentukkan net reservoar dan net pay. Net reservoar dan net pay 

memerlukan suatu batasan dari parameter fisika untuk menentukkan suatu batuan 

reservoar berpotensi  atau tidak. Batasan-batasan tersebut dinamai dengan istilah 

nilai penggal atau cutoff. Nilai penggal yang digunakan adalah porositas, 

kandungan lempung dan saturasi air. Untuk menetukkan nilai penggal porositas , 

kandungan lempung dan saturasi dapat menggukanan crossplot porositas-Vclay 

dan crossplot porositas-Sw (Gambar 3.4). 
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Gambar 3.4 Crossplot antara Phie-Vclay dan Crossplot antara Phie-Sw 

III.3.2 Analisa Geometri dan Kualitas Reservoar 

Analisa geometri dan kualitas reservoar  dilakukan untuk memberikan informasi 

geologi yang realisitis dari suatu reservoar. Informasi geometri dan kualitas 

reservoar ini dapat digunakan sebagai dasar penentuan arah pengembangan 

lapangan selanjutnya. Informasi yang diperlukan untuk mengetahui geometri 

reservoar yaitu ketebalan dari reservoar. Ketebalan reservoar didapatkan dari 

interval zona stratigrafi yang ditentukan melalui korelasi antar sumur yaitu 

reservoar batugamping (limestone). Sedangkan untuk mengetahui kualitas dari 

reservoar informasi yang dibutuhkan yaitu berupa water saturation dan effective 

pororsity. Properti fisik batuan ini diperoleh dari hasil analisis petrofisika yang 

menggunakan data log gamma ray, log porositas (log neutron dan densitas) dan 

log resistivitas. 
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III.3.2.1 Korelasi Data Sumur 

Dalam mengkorelasikan data sumur, data log yang digunakan adalah data log 

gamma ray, log resistivitas dan log porositas ( log neutron dan log densitas). 

Untuk mengkorelasikan data sumur ini hal pertama yang dilakukan adalah dengan 

menentukan marker dari Top reservoar dari setiap sumur, dimana marker 

merupakan  penanda atau pembatas antar lapisan dalam suatu formasi sedangkan 

Top reservoar merupakan batas atas lapisan dari suatu reservoar. Marker yang 

telah ditentukan dari masing-masing sumur dapat memberikan informasi berupa 

persebarannya secara lateral dengan menggunakan konsep korelasi.  Korelasi 

adalah meghubungkan titik-titik kesamaan waktu atau menghubungkan satuan 

stratigrafi dengan mempertimbangkan kesamaan waktu.   

III.3.2.2 Pembuatan Peta Struktur Kedalaman 

Pada Pembuatan Peta Struktur kedalam, data yang digunakan adalah berupa data 

kedalam hasil dari korelasi data sumur dan juga koordinat dari masing-masing 

sumur. Peta struktur kedalaman ini, digunakan untuk mengetahui struktur bawah 

permukaan dari masing-masing sumur dan digunakan untuk analisa geometri pada 

Lapangan Y. 

III.3.2.3 Pembuatan Peta Properti Resevoar 

Pada pembuatan peta property reservoar data yang digunakan terdiri dari data 

hasil analisa petrofisika yaitu data porositas efektif dan data saturasi air. Dari 

kedua properti batuan tersebut dibuatlah peta porositas efektif dan peta saturasi 

air. Peta-Peta ini kemudian di overlay dengan peta struktur kedalam, yang 
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kemudian digunakan untuk menganalisi kualitas dari reservoar dan untuk 

mengetahui persebaran properti batuan yang berupa porositas dan saturasi air. 
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III.4  Bagan Alir Penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

IV.1 Hasil dan Pembahasan 

IV.1.1 Analisis Petrofisika 

Analisis Petrofisika merupakan salah satu proses yang penting dalam usaha untuk 

mengetahui karakteristik suatu reservoar. Melalui analisis petrofisika ini, dapat 

diketahui jenis lithologi dari reservoar serta atribut reservoar seperti porositas, 

jenis fluida, volume clay, permeabilitas dan saturasi air. Pada penelitian ini, 

analisis petrofisika dilakukan dengan menggunakan data log yang terdiri dari log 

gamma ray, log resistivitas, log sonik, log densitas dan log neutron. Pada 

penelitian ini pula digunakan analisis petrofisika dengan metode probabilistik atau 

multimin. 

IV.1.1.1 Penentuan Zona Reservoar 

Reservoar merupakan tempat terakumulasinya hidrokarbon ataupun air. Batuan 

reservoir umumnya terdiri dari batuan sedimen, yang berupa batupasir dan 

karbonat. Batuan reservoar memiliki sifat yang permeable atau mudah meloloskan 

suatu fluida dan juga memiliki porositas yang baik. Oleh karena itu, dalam 

menentukan zona reservoar harus diperhatikan sifat fisis pada batuan reservoar 

tersebut. Pada penelitian ini zona reservoar ditentukan berdasarkan interpretasi 

data log secara kualitatif dengan menggunakan log gamma ray, log resistivitas, 

log densitas dan log neutron. Log gamma ray digunakan untuk menentukan zona 
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reservoar dan non-reservoar. Kemudian log resistivitas digunakan untuk 

menentukan atau mendeteksi keberadaan hidrokarbon. Serta kombinasi log 

densitas dan neutron digunakan untuk menentukan jenis hidrokarbon (minyak 

atau gas). Dimana log gamma ray dapat dilihat pada track 3, log resistivitas pada 

track 4 dan log densitas-log neutron pada track 5 (Gambar 4.1). Untuk penentuan 

zona reservoar ini digunakan sumur Y-9 sebagai sumur acuan, dimana untuk 

menentukan zona reservoar pada sumur yang lain digunakan metode interpretasi 

yang sama. Dari hasil interpretasi secara kualitatif dapat dilihat bahwa zona 

reservoar pada sumur Y-9, yang ditunjukkan oleh pembacaan log gamma ray yang 

rendah yaitu berkisar ± 30 gAPI berada pada kedalaman 1740 m – 1944 m. 

Kemudian zona reservoar yang mengandung hidrokarbon dapat dilihat pada log 

resistivitas, yangmana kurva RL5 menujukkan nilai yang tinggi karena tersaturasi 

oleh hidrokarbon pada uninvaded zone dan kurva RXOZ menunjukkan nilai yang 

rendah karena mulfiltrate-nya (saltwater) memiliki resistivitas yang rendah 

mengintrusi invided zone. Zona yang mengandung hidrokarbon terdapat pada 

kedalaman 1740 m – 1910 m. Selanjutnya, untuk mengetahui jenis hidrokarbonya 

digunakan log densitas dan log neutron. Dimana untuk mengetahui jenis dari 

hidrokarbon berupa minyak ataupn gas dapat dilihat dari crossover antara log 

densitas dan log neutron. Apabila crossover antara log densitas dan log neutron 

besar, hal tersebut menandakan bahwa jenis hidrokarbon yang ada yaitu berupa 

gas dan apabila crossover antara log densitas dan neutron kecil, hal ini 

mengindikasikan bahwa jenis hidrokarbon yang ada adalah minyak, serta apabila 

log densitas dan log neutron saling berhimpit maka hal tersebut mengindikasikan 
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bahwa reservoar terisi oleh air. Dari hasil interpretasi secara kualitatif, dapat 

dilihat bawha terdapat crossover yang besar antara log densitas dan log neutron, 

yangmana nilai dari log neutron yang rendah. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa reservoat terisi oleh gas pada kedalaman 1740 m -1910 m. 

 

Gambar 4.1 Penentuan Zona Reservoar ( Sumur Y-9) 

IV.1.1.2 Pemodelan Interpretasi Multimin 

a. Jumlah Fraksi Volume 

Pemodelan multimin dilakukan dengan membuat batasan bahwa jumlah 

fraksi volume material penyusun ( Calcit, dry clay ) dan pengisi batuan 

(air, hidrokarbon) adalah sama dengan satu. 

Vkalsit + Vdry clay + Vfree water  + Vgas = 1 
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b. Pemodelan Multimin 

Pada pemodelan multimineral data log yang digunakan adalah Log 

Gamma Ray, Log Densitas, Log Neutron dan Log Sonik. Untuk 

menentukan jenis lithologi dan fluidanya digunakan data mudlog. Berbasis 

terhadap data mudlog, pemodelan mineral yang menyusun batuan inti 

adalah mineral kalsit dan mineral lempung dengan komposisi fluida berisi 

air dan gas (Gambar 4.2). Keseluruhan parameter log petrofisika tersebut 

dijalankan dalam suatu model yang menerapkan persamaan fraksi volume 

hasil cross plot dengan nilai parameter petrofisika pada masing-masing log 

untuk mendapatkan fraksi volume gas dan minyak dengan metode 

probabilitas statistik. 

 

Gambar 4.2 Pembuatan Model pada setiap Sumur Penelitian 

c. Penentuan Parameter Petrofisika 

Parameter petrofisika dalam batuan merupakan bilangan nyata angka yang 

menyatakan karakteristik mineral dan fluida penyusun batuan yang akan 

memberi pengaruh terhadap properti petrofisika batuan. Penentuan 

parameter petrofisika dilakukan dengan menggunakan crossplot terhadap 

3 log yaitu GR (Gamma Ray), RHOB (Log Densitas) dan NPHI (Log 

Neutron). Berikut adalah crossplot dari data log : 
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1. Crossplot Log RHOB vs Log NPHI 

 
Gambar 4.3 Log RHOB vs Log NPHI 

 

Crossplot Log RHOB-Log NPHI (Gambar 4.3) digunakan untuk 

mengetahui nilai wet clay pada formasi. Penentuan nilai wet clay ini 

diletakkan pada posisi sejajar antara titik air dengan ρb dry clay, 

dikarenakan wet clay merupakan mineral lempung yang mengandung 

air.  Berikut adalah nilai ρb wet clay dan nphi wet clay pada masing-

masing sumur (Tabel 4.1): 

Tabel 4.1 Nilai Densitas dan Neutron wet clay 

Sumur 
Densitas 

(ρb) 

Neutron 

(nphi) 

Y-1 2.6 0.1803 

Y-2 2.65 0.1321 

Y-3 2.534 0.1551 

Y-4 2.688 0.1487 

Y-5 2.517 0.1469 

Y-6 2.462 0.1301 

Y-7 2.466 0.159 
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Y-8 2.484 0.1609 

Y-9 2.498 0.2 

 

2. Crossplot Log GR vs Log RHOB 

 
Gambar 4.4 Log GR vs Log RHOB 

Crossplot antara log GR dan log RHOB digunakan untuk mengetahui nilai 

gamma ray dari wet clay dan juga kalsit serta nilai densitas dari kalsit 

(Gambar 4.4). Berikut adalah nilai gamma ray dari wet clay dan kalsit 

serta nilai densitas dari kalsit (Tabel 4.2)  : 

Tabel 4.2 Hasil Crosplot Log GR vs Log RHOB 

Sumur 
Gamma Ray 

Calsit  

Gamma Ray 

Wet Clay  
Densitas Calsit 

Y-1 20 36.72 2.71 

Y-2 50 110 2.71 

Y-3 50 66 2.71 

Y-4 55 88.96 2.71 

Y-5 55 58.96 2.71 

Y-6 55 85 2.71 

Y-7 45 69.01 2.71 

Y-8 45 60 2.71 

Y-9 57.73 50 2.71 
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IV.1.1.3 Volume Shale 

Keberadaan lempung atau serpih di dalam formasi akan mempengaruhi 

nilai porositas dari suatu formasi. Hal ini dikarenakan shale atau clay 

memiliki porositas yang tinggi, tapi tidak memiliki kemampuan untuk 

mengalirkan fluida ( memiliki permeabiltas yang buruk). Oleh karena itu, 

porositas total dari suatu batuan harus dikoreksi terhadap volume shale 

untuk mendapatkan porositas efektif dari suatu formasi. Nilai volume clay 

diukur dari batas atas sampai batas bawah zona reservoar. 

Pada sumur Y-1, zona reservoar dengan lithologi batu gamping memiliki 

kandungan lempung dengan nilai rata-rata yaitu 4.74 %. Dari nilai tersebut 

menandahkan bahwa zona reservoar secara umum memiliki kandungan 

lempung yang sangat sedikit. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 4.5, yang 

mana zona reservoar pada sumur Y-1 ditunjukkan oleh zona 2. 

 

Gambar 4.5 Hasil Model Sumur Y-1 
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Pada sumur Y-2, terutama pada zona reservoar memiliki kandungan 

lempung dengan nili rata-rata yaitu sebesar 6,26%. Dimana zona reservoar 

tesusun dan didominasi oleh batuan gamping dan memiliki sedikit 

kandungan shale. Pada gambar 4.6 menunjukkan hasil perhitungan 

kandungan lempung pada zona reservoar di sumur Y-2, dimana zona 

reservoar ditunjukkan oleh zona dua pada kedalaman 1576.58 – 2255.82 

m. 

 

Gambar 4.6 Hasil Model Sumur Y-2 

Pada sumur Y-3,lithologinya didominasi oleh batuan gamping dan 

terdapat sedikit kandungan lempung. Kandungan lempung pada zona 

reservoar sumur Y-3 memiliki nilai rata-rata yaitu hanya 3,06 %. Gambar 

4.7 menunjukkan zona 2 merupakan zona reservoar dan tedapat pada 

kedalaman 1703 -1983 m. 
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Gambar 4.7 Hasil Model Sumur Y-3 

Pada gambar 4.8 menunjukkan bahwa pada sumur Y-4 lithologi zona 

reservoarnya didominasi oleh batuan gamping dan memiliki sedikit 

kandungan lempung yaitu sebesar 5,51%. Zona reservoar ditunjukkan oleh 

zona dua dan memiliki  kedalaman sekitar  1772- 2224. 43 m. 

 

Gambar 4.8 Hasil Model Sumur Y-4 
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Pada sumur Y-5 lithologi reservoarnya yaitu berupa batuan gamping . 

Kandungan lempung pada zona reservoarnya yaitu sebesar 5,11 %, hal ini 

menunjukkan pada zona reservoarnya memiliki sedikit kandungan 

lempung. Pada gambar 4.9 menunjukkan hasil perhitungan pada sumur Y-

5, dan zona reservoar pada sumur ini terletak pada zona 2 dengan 

kedalaman 1675-1757.03 m. 

 

Gambar 4.9 Hasil Model Sumur Y-5 

Pada sumur Y-6,batuan reservoarnya berupa batu gamping. Kandungan 

lempung pada zona reservoar sumur Y-6 dapat dibilang lebih banyak 

dibandingkan dengan zona reservoar pada sumur  lain yaitu sebesar 14,6 

%.  Zona reservoar pada sumur ini ditunjukkan oleh zona dua yang 

memiliki kedalaman 1809-1973.5 m, dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Hasil Model Sumur Y-6 

Pada sumur Y-7 batuan reservoarnya berupa batu gamping.  Pada sumur 

ini, zona reservoarnya memiliki kandungan lempung sebesar 4,22 %. 

Gambar 4.11 menunjukkan zona reservoar terletak pada zona 2 dengan 

kedalaman1787.- 1967.64  m. 

 

Gambar 4.11 Hasil Model Sumr Y-7 
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Sumur Y-8 zona reservoarnya memiliki litologi batu gamping. Kandungan 

lempung pada zona ini sebesar 6 ,27  %. Pada gambar 4.12  zona reservoar 

terdapat pada zona 2 dengan kedalaman 1756.35-195.15 m 

 

Gambar 4.12 Hasil Model Sumur Y-8 

Pada sumur Y-9 lithologi zona reservoarnya berupa  batu gamping. Sumur 

ini memiliki kandungan lempung sebesar 3,78%. Pada gambar 4.13 

menunjukkan bahwa zona reservoar pada sumur Y-9 ditunjukkan oleh 

zona 2 dengan kedalaman 1739.8-1945.84 m. 
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Gambar 4.13 Hasil Model Sumur Y-9 

Pada zona reservoar lapangan Y memiliki nilai kandungan lempung 

berkisar antara 3% -14 %. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan 

lempung pada lapangan ini termaksud sedikit. Sehingga hal ini 

menandakan bahwa zona reservoar terdiri batu gamping yang mengandung 

sedikit lempung. Nilai kandungan lempung ini, didapat melalui analisa 

multimineral dengan menggunakan parameter log gamma ray, log 

densitas, log neutron dan log sonic. 

IV.1.1.4 Porositas 

Porositas adalah suatu bagian dari batuan  yang berupa ruang atau pori-

pori yang dapat berisi fluida. Dari hasil perhitungan porositas sebelumnya 

didapatkan dua nilai porositas yaitu porositas total (PhiT) dan porositas 

efektif (Phie). Dalam analisis petrofisika,  porositas yang digunakan 

adalah porositas efektif ( Phie) yangmana porositas ini saling terhubung 
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sehingga memudahkan fluida yang ada di pori-pori  batuan untuk mengalir 

menuju lubang bor. Seperti yang telah dijelaskan pada BAB III, dalam 

menentukkan  porositas digunakan log porositas neutron dan porositas 

density dalam menentukkan porositas wet claynya. Wet clay ini, dapat 

mempengaruhi perhitungan dari porositas terutama porsitas efektif. Dari 

hasil analisis multimin didapatkan nilai porositas di setiap sumur adalah 

sebagai berikut (Tabel 4.3) : 

Tabel 4.3 Porositas Lapangan Y 

 

Secara umum, nilai porositas batu  gamping pada zona reservoar  di 

Lapangan Y berkisar antara 19,8 % - 34,8 %.  Hal tersebut menunjukkan 

bahwa porositas pada lapangan ini termasuk baik. Nilai porositas ini 

merupakan nilai porositas efektif (PhiE), sehingga pengaruh lempung 

terhadap evaluasi  porositas dihilangkan. Porositas hasil pengolahan 

dengan metode multimin bila dikomparasikan dengan data core 

Sumur ФN Wet Clay ФD Wet Clay PHIT (%) PHIE (%) 

Y-1 0.1803 2.6 20.9882 25.9 

Y-2 0.1321 2.65 19.6846 23.5 

Y-3 0.1551 2.534 22.0878 27.1 

Y-4 0.1487 2.688 15.7405 34.8 

Y-5 0.1469 2.517 23.2276 24.9 

Y-6 0.1301 2.462 19.5012 19.8 

Y-7 0.159 2.466 26.9464 28.6 

Y-8 0.1609 2.484 23.4207 21.7 

Y-9 0.2 2.498 22.2656 22.4 
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menunjukkan nilai yang hampir sama (koheren) hal ini dapat  dilihat pada 

Gambar 4.14. 

 
Gambar 4.14 Komparasi porositas data core dengan hasil multimin pada 

sumur Y-2 

IV.1.1.5 Resisitvitas Air (Rw) dan Saturasi Air (Sw) 

Saturasi air merupakan persentase volume air yang terdapat pada pori-pori 

batuan  reservoar dibandingkan dengan volume total fluida yang mengisi 

pori-pori batuan terebut. Pada penelitian ini digunakan persamaan Archie 

dalam  menentukan saturasi air, hal ini dikarenkan pada zona reservoar 

yang lithologinya berupa karbonat memiliki pengaruh shale yang tidak 

terlalu besar dibandingkan dengan batu pasir. Dengan menggunakan nilai 

a=1 m=2 dan n=2. Berikut adalah hasil dari perhitungan nilai resistivitas 

air (Rw) dan saturasi air (Sw) dari setiap sumur dengan menggunakan 

analisis multimin (Tabel 4.4) : 
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Tabel 4.4 Nilai Rw dan Sw pada Lapangan Y 

 

Saturasi air pada zona reservoar sangat bervariasi yaitu berkisar antara 10 

% - 98 %. Nilai dari saturasi air ini diukur dari batas atas sampai dengan 

batas bahwa zona reservoar. Hal ini menunjukkan bahwa pada zona 

reservoar, (100-Sw) % dari ruang pori merupakan batuan yang terisi oleh 

hidrokarbon. Dimana pada sumur Y-4 diketahui memiliki nilai saturasi air 

sebesar 99,7 %, hal ini menandakan bahwa sumur Y-4 bersifat dry atau 

tidak terdapat hidrokarbon.  

IV.1.1.6 Nilai Cutoff 

Cutoff merupakan nilai yang ditetapkan sebagai ambang batas suatu 

parameter dalam analisis petrofisika. Parameter yang dimaksud adalah 

parameter porositas (Ф) , volume lempung (Vsh) dan saturasi air (Sw). 

Ketiga paremeter inilah yang digunakan untuk menentukan ambang batas 

suatu formasi batuan. Pada penelitian ini, penentuan nilai cutoff 

Sumur 
Depht 

(m) 
Rw 

Rw Temp 

(
o
C) 

Rmf 
Rmf Temp 

(
o
C) 

Sw 

Y-1 1602.18 0.145 79.7 0.103 22 0.072 

Y-2 1576.58 0.193 79.23 0.103 22 0.1 

Y-3 1703.53 0.208 83.74 0.103 22 0.12 

Y-4 1772.11 0.256 85.95 0.103 22 0.99 

Y-5 1675.03 0.308 74.77 0.142 22 0.183 

Y-6 1809.9 0.138 86.94 0.132 27 0.113 

Y-7 1787.5 0.159 82.18 0.12 30 0.071 

Y-8 1756.35 0.125 81.3 0.12 30 0.09 

Y-9 1739.8 0.113 80.82 0.12 30 0.086 
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menggunakan crossplot anatra porositas efektif (Phie) dengan Vclay serta 

crossplot  antara porositas efektif dengan saturasi air. Untuk nilai-nilai 

parameter batuan reservoar ditentukan nilai yang dapat mewakili semua 

sumur yaitu untuk porositas yang termasuk zona reservoar yaitu ≥ 10%, 

untuk Vclay ≤ 40%  dan juga untuk saturation yaitu ≤ 40% (Gambar 

4.15). 

 

Gambar 4.15 Penentuan nilai cutoff dengan menggunakan crossplot Phie-

Vcl dan crossplot Phie-Sw 

 

Dari hasil penentuan nilai cutoff ini maka akan didapatkan yaitu hasil 

berupa data lumping, yang mana data ini menunjukkan nilai net reservoir 

dan net pay. Berikut adalah hasil dari penentuan nilai cutoff (Tabel 4.5): 
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Tabel 4.5 Data Lumping 

 

Hasil data lumping tersebut dapat dibuktikan dengan data AOFP (Absolute 

Open Flow Potential) (Lampiran 1). Dari data AOFP, dapat dilihat bahwa 

pada sumur Y-4 tidak menghasilkan hidrokarbon. Hal tersebut 

menandakan bahwa pada sumur Y-4 dapat dikatakan dry sesuai dengan 

hasil data lumpingnya. Dari data AOFP juga, dapat dilihat kemampuan 

aliran maksimum dari masing-masing sumur yaitu sumur Y-1 sebanyak 

40.4 MMscfD, sumur Y-2 sebanyak 43.5 MMscfD, sumur Y-3 sebanyak 

171.5 MMscfD, sumur Y-5 sebanyak 50.9 MMscfD, sumur Y-6 sebanyak 

59.8 MMscfD, sumur Y-7 sebanyak  94.7 MMsfcD, sumur Y-8 sebanyak 

74.8 MMscfD dan sumur Y-9 sebanyak 40.8 MMscfD. 
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IV.1.2 Analisis Geometri dan Kualitas Reservoar 

IV.1.2.1 Korelasi Sumur 

Pada penelitian terdapat tiga korelasi sumur yang mana terdiri dari satu korelasi 

berarah  Utara-Selatan dan dua korelasi berarah Barat-Timur. Untuk korelasi yang 

berarah Utara-Selatan sumur yang digunakan yaitu berawal dari sumur Y-4 – Y-9 

– Y-2 – Y-1 – Y-5 – Y-3, dan untuk korelasi sumur yang berarah Barat-Timur 

yang pertama adalah berawal dari sumur Y-9 – Y-2 – Y-5 – Y-1 – Y-6 serta untuk 

korelasi sumur berarah Barat-Timur yang kedua menggunakan sumur Y-8 – Y-5 – 

Y-1 – Y-7. Korelasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu berupa korelasi 

stratigrafi. Korelasi ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui 

penyebaran lithologi secara lateral di bawah permukaan. Korelasi sumur 

dilakukan setelah menentukan top reservoar dari masing-masing sumur. Hasil dari 

korelasi sumuran ini dapat dilihat pada Gambar 4.16 – Gambar 4.18. 

 
Gambar 4.16 Hasil korelasi  berarah Utara – Selatan 
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Gambar 4.17 Hasil korelasi pertama berarah Barat-Timur 

 

Gambar 4.18 Hasil korelasi kedua berarah Barat-Timur 

 

IV.1.2.2 Peta Stuktur Kedalaman 

Pembuatan peta struktur kedalaman ini dibuat hanya berdasarkan dari data 

sumur. Dari hasil korelasi sumur dapat dibuatkan peta struktur kedalaman 



66 
 

berdasarkan data marker pada masing-masing sumur. Pada penelitian ini, 

marker ditentukan dari penulis sendiri dengan menggunakan log gamma 

ray, log resisitivitas, log densitas dan log neutron. Nama marker pada 

penelitian ini yaitu marker Top A yang merupakan Formasi Minahaki. 

Dari hasil korelasi tersebut didapatkan peta struktur kedalaman Top A 

seperti pada Gambar 4.19 yang berdasarkan hanya pada data sumur. 

 
Gambar 4.19 Peta Struktur Kedalaman Lapangan “Y” 

 

IV.1.2.3  Peta Persebaran Properti 

Pembuatan peta persebaran properti reservoar dibuat hanya berdasarkan 

data sumur. Pada penelitian ini, digunakan dua buah properti atau 

parameter reservoar yaitu saturasi air dan porositas efektif yang 

merupakan hasil dari analisis petrofisika. Dari hasil analisa petrofisika ini 

dapat dibuatkan peta persebaran properti reservoar hanya dengan 

menggunakan data sumuran. Hasil analisis kedua peta tersebut (Gambar 

4.20 dan Gambar 4.21) didapatkan bahwa sumur yang memilki nilai 

saturasi air yang rendah dan porositas efektif yang tinggi berada pada 
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sumur Y-1, Y-2, Y-3, Y-6, Y-7, Y-8 dan Y-9. Sehingga dari hasil analisis 

ini, daerah pengembangan sumur selanjutnya sebaiknya dilakukan 

disekitar daerah sumur Y-1 dan Y-6 dengan sumur Y-2 dan Y-9, yang 

mana diberi nama dengan zona X-1 dan X-2. Hal ini juga didukung 

dengan hasil analisis peta net pay (Gambar 4.22), yang mana hasil dari 

analisa pada peta ini menujukan bahwa daerah di sekitar zona  X-1 dan X-

2 memiliki net pay yang cukup tebal berkisar 120 m - 140 m. 

 
Gambar 4.20 Peta Persebaran Saturasi Air Lapangan Y 
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Gambar 4.21 Peta Persebaran Porositas Efektif pada Lapangan Y 

 

 
Gambar 4.22 Peta Net Pay pada Lapangan Y 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil analisa petrofisika, lithologi penyusun zona reservoar 

lapangan Y didominasi oleh limestone (batugamping) dan sedikit 

lempung. Sedangkan jenis fluida penyusunnya adalah air dan gas. Dari 

hasil analisis petrofisika pada zona-zona reservoar Formasi Minahaki, 

Lapangan Y memiliki nilai volume lempung (Vsh) sebesar 0.026 - 0.146, 

saturasi air (Sw) sebesar 0.22-0.99  dan porositas (Ф) sebesar 0.19 - 0.25. 

2. Dari hasil analisis geometri dan kualitas reservoar, daerah pengembangan 

lapangan sebaiknya dilakukan di daerah sekitar sumur Y-1 dan Y-6 

dengan sumur Y-2 dan Y-9, yang diberi nama zona X-1 dan X-2. Hal ini 

dikarenakan pada daerah tersebut, memiliki nilai porositas yang tinggi 

yaitu berkisar antara 19% - 21%, serta saturasi air yang rendah yaitu 

berkisar antara 1% - 10% dan juga memiliki ketebalan net pay yang cukup 

tebal yaitu berkisar 120 m -140 m. 

V.2 Saran 

1. Sebaiknya dalam analisis Petrofisika, dalam menentukan parameter-

parameter yang akan dimasukkan dalam analisis ini dibantu dengan data 

XRD, petrografi, dan data dari hasil uji laboratorium untuk parameter 

petrofisikanya. 
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2. Perhitungan petrofisik akan lebih tepat, apabila didukung dengan data core 

yang lebih lengkap. 

3. Hasil perhitungan petrofisik sebaiknya divalidasi dengan data produksi, 

sehingga besar presentase error dalam pengolahan data dapat diketahui. 
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