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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sumber energi di Indonesia saat ini mayoritas tetap bergantung pada bahan 

bakar fosil yang kenyataannya bahan bakar tersebut merupakan bahan bakar yang 

tidak dapat diperbaharui dan produksi setiap tahun terus menurun. Produksi 

batubara saat ini 528 juta ton pada tahun 2018, dan membuat Indonesia masih 

tetap bergantung dengan bahan bakar fosil seperti batubara. Karena masih tetap 

menggunakan batubara untuk ketahanan energi di Indonesia itulah sebab kegiatan 

eksplorasi terus tetap ada untuk mencari cadangan baru. Dalam menentukan 

cadangan baru juga dibutuhkan sebuah penelitian yang dimana dalam penentuan 

kegiatan eksplorasi sebagai langkah awal dalam suatu tahapan pertambangan 

perlu dilakukan yang nantinya dari data-data yang ada dan setelah pengkajian 

yang matang untuk kegiatan selanjutnya. 

Batubara memiliki nilai porositas rendah  dan densitas yang rendah akibat 

sudah mengalami proses kompaksi, untuk mengetahui semakin baik nilai kualitas 

batubara, parameter log utama yang dibutuhkan adalah porositas dan densitas. 

Batubara memiliki densitas yang kecil dan porositas yang kecil dibanding batuan 

yang lain dikarenakan batubara berasal dari fosil tumbuhan dan mengalami 

perubahan akibat suhu dan tekanan sehingga terbentuk batubara. Oleh karena itu 

penelitian kali ini juga akan dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan 

kecepatan Vp teoritis dengan Vp data lapangan dan juga prediksi kecepatan Vs 

menggunakan pendekatan persamaan Pride dengan menggunakan pemodelan 

kerangka solid rock. Pada banyak sumur pemboran khusus pada lapangan 

batubara, seringkali tidak dilakukan logging porositas. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini menitik beratkan estimasi nilai porositas batubara dihitung dari 

parameter log lain seperti densitas dan mempelajari hubungan nilai porositas 

terhadap besaran fisis batuan yang lain seperti densitas, Vp, Vs, dan Gamma Ray. 

Penelitian kali ini dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan antara Log Vp 

dengan Vp prediksi menggunakan persamaan kecepatan gelombang.  
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1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 

Maksud dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) di 

Program Studi Teknik Geofisika, Jurusan Teknologi Industri dan Produksi 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis dan menentukan parameter pemodelan fisika batuan       

menggunakan pendekatan persamaan Pride. 

2.    Karakterisasi batubara pada lapangan “X” melalui parameter pemodelan. 

3.    Prediksi kecepatan Vp teoritis dan Vs dari persamaan yang ada. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah pada penelitian ini antara lain adalah: 

1. Data yang digunakan yaitu data log Rhob, log Vp, log ILD, log Gamma Ray, log 

P-Impedance. 

2. Penelitian difokuskan untuk mendapat nilai pemodelan fisika batuan dan 

prediksi kecepatan Vs melalui pendekatan persamaan Pride. 

3. Daerah penelitian dibatasi pada lapisan pada formasi warukin dengan 

kedalaman sumur (7-1710.25 m) dan  hanya dibatasi sampai (7-1000 m). 

 

1.4 Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian terletak pada Formasi Warukin, Cekungan Barito,    

Kalimantan Tengah, Indonesia. 

 

1.5 Perangkat Lunak 

 

1. Python, kalkulasi dan plotting data log. 

2. Microsoft Excel, perhitungan parameter-parameter yang dipakai. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bagian pembahasan, yaitu: 
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BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, maksud dan tujuan  

penelitian, batasan masalah, lokasi penelitian, metodologi penelitian, perangkat 

lunak, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II : Teori Dasar 

Bab ini membahas tentang teori dasar Fisika Batuan, kerangka solid rock, 

pendekatan dengan persamaan Pride, persamaan Lee, dan persamaan castagna 

pada batubara.  

 

BAB III : Geologi Regional 

Bab ini membahas geologi regional Formasi Warukin, Cekungan Barito, 

Kalimantan Tengah , beserta penjelasan tentang struktur dan stratigrafi daerah 

penelitian. 

 

BAB IV : Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas mengenai data dan parameter yang digunakan pada   

pengolahan data berserta tahapannya. 

 

BAB V : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan analisa dan interpretasi hasil pengolahan 

data. 

 

BAB VI : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoelh dari hasil analisa dan 

interpretasi penelitian ini. 

 

 


