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BAB II 

TEORI DASAR 

 

 
2.1. Proses Pembentukan Batubara 

Batubara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari proses pengendapan sisa 

tumbuhan dan hewan dibawah pengaruh tekanan dan temperatur tinggi selama jutaan 

tahun. Batubara tersusun atas beberapa unsur yaitu karbon, hidrogen dan oksigen 

(Cook, 1982). Batubara memiliki warna coklat hingga warna hitam (Sukandarrumidi, 

1995). 

Pembentukan batubara dimulai dengan proses pembusukan timbunan tanaman dalam 

tanah dan membentuk lapisan gambut kadar karbon tinggi. Bahan-bahan tumbuhan 

mempunyai komposisi utama yang terdiri dari karbon dan hidrogen, serta terdapat 

kandungan nitrogen. Cellulose yang merupakan bagian dari selaput sel tumbuhan 

mengandung karbohidrat yang tahan terhadap perubahan kimiawi. Pembusukan dari 

tumbuhan merupakan proses yang terjadi tanpa adanya oksigen yang disertai pengaruh 

dari bakteri, hingga membentuk arang kayu. Tidak adanya oksigen menyebabkan 

hidrogen lepas membentuk CO2 dan beberapa waktu kemudian akan membentuk 

metan. Vegetasi pada lingkungan tersebut mati kemudian membentuk peat (gambut). 

Selanjutnya, gambut mengalami kompresi dan pengendapan diantara lapisan sedimen 

serta kenaikan temperatur akibat geothermal gradient. Hal ini mengakibatkan 

terjadinya pengurangan porositas dan nilai total pengurangan moisture sehingga OH, 

COOH, OCH3 dan CO lepas dalam wujud cair dan gas. Banyaknya unsur oksigen dan 

hidrogen yang terlepas mengakibatkan terbentuknya lignit (brow coal) akibat makin 

banyaknya unsur karbon. Selanjutnya, kenaikan temperatur dan tekanan yang 

berlangsung secara terus menerus mengakibatkan terbentuknya sub-bituminus dan 

bituminus dengan kandungan kalori yang lebih tinggi dari lignit. Kenaikan temperatur 

dan tekanan juga mengakibatkan berkurangnya kadar moisture dan akhirnyaa 

membentuk mineral antrasit sebagai batubara tingkat paling atas. (Cook, 1982). 
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Gambar 2.1 Proses Pembentukan Batubara (Cook, 1982) 

 

 
Berdasarkan proses pembentukan yang di kontrol oleh tekanan, panas dan waktu, 

batubara umumnya dibagi menjadi diantaranya: 

1. Antrasit adalah tingkat batubara tertinggi, dengan warna hitam berkilauan 

metalik, yang mengandung 86% -98% unsur karbon dengan kadar air kurang 

dari 8%. 

2. Bituminous mengandung 68 %– 86 % karbon dan berkadar air 8% - 10% dari 

beratnya. Kelas batubara yang paling banyak ditambang di Australia 

3. Sub bituminous mengandung sedikit karbon dan kadar air lebih banyak dari 

bituminus, jenis ini kurang efisien diandingkan bituminus. 

4. Lignit atau batubara coklat adalah batubara yang sangat lunak mengandung air 

35% - 75% dari beratnya 

5. Gambut, memiliki pori dan kadar air diatas 75 % serta nilai kalori yang paling 

rendah 
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Gambar 2.2 Jenis, Kelas, dan Sifat Batubara (Sukandarrumidi, 1995) 

 

 
Pada daerah tambang Muara Tiga Besar formasi Muara Enim merupakan fase regresi 

yang berada pada lingkungan pengendapan laut dangkal hingga delta sehingga yang 

menghasilkan batubara yang penting seperti yang terdapat di PT.Bukit Asam. Formasi 

ini berumur Miosen Akhir – Miosen Awal. Peningkatan aktivitas vulkanik di sepanjang 

bukit barisan yang diikuti oleh tahapan akhir fase regresi formasi Kasai sehingga 

material piroklastik menjadi sisipan batubara di formasi Muara Enim. 

 
 

2.2 Well Logging 

Well logging secara sederhana merupakan pencatatan rekaman kurva bawah 

permukaan yang memanfaatkan sifat radioaktif alami batuan sehingga bisa 

menentukan suatu litologi, seperti batubara. Diagram yang dihasilkan yaitu merupakan 

gambaran hubungan antara kedalaman dengan karakter yang ada pada formasi bawah 

permukaan tersebut. Identifikasi litologi batubara melalui well logging yang umumnya 

menggunakan log gamma ray dan log densitas. 

2.2.1 Log Gamma Ray 

Log gamma ray merupakan suatu kurva dimana kurva tersebut menunjukkan besaran 

intensitas radioaktif yang ada dalam batuan. Log ini bekerja dengan merekam radiasi 
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sinar gamma alamiah batuan, yang dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi endapan- 

endapan mineral radiaktif seperti Potasium (K). Thorium (Th) atau bijih Uranium (U). 

Pada batuan sedimen unsur-unsur radioaktif banyak terkonsentrasi dalam shale dan 

clay sehingga litologi dengan kandungan shale dan clay tinggi cenderung memiliki 

respon gamma ray tinggi. Log gamma ray dapat menunjukkan zona litologi batubara 

karena clean coal cenderung menampilkan radioaktif yang sangat rendah dari litologi 

lainnya. Nilai gamma ray untuk litologi batubara biasanya berkisar antara 0-10 CPS 

atau 0-40 API. 

 
 

 
Gambar 2.3 Klasifikasi litologi berdasarkan nilai bacaan Gamma Ray (API) (BPB 

manual, 1981) 

 

 
2.2.2 Log Densitas 

Prinsip kerja log densitas (Harsono, 1997) yaitu suatu sumber radioaktif dari alat 

pengukur di pancarkan sinar gamma dengan intensitas energi tertentu yang menembus 
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formasi atau batuan. Batuan-batuan terbentuk dari butiran mineral-mineral yang 

tersusun dari atom-atom yang terdiri dari proton dan elektron. Partikel sinar gamma 

membentur elektron-elektron dalam batuan. Akibat dari benturan ini sinar gamma akan 

mengalami pengurangan energi (lose energy). Energi yang kembali sesudah 

mengalami benturan akan diterima oleh detektor yang berjarak tertentu dengan 

sumbernya. Makin lemah energi yang kembali maka menunjukan makin banyak atau 

padat butiran mineral penyusun batuan persatuan volume. Dalam log densitas kurva 

dinyatakan dalam satuan gr/cc, karena energi yang diterima untuk deflektor 

dipengaruhi oleh matriks batuan ditambah kaandungan yang ada dalam pori batuan, 

maka batuan gr/cc merupakan besaran bulk density. Satuan bacaan densitas pada data 

adalah count per second (CPS). Oleh karena itu untuk memudahkan perhitungan, maka 

dilakukan konversi satuan dari CPS ke gr/cc dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

 

 

Ket: 

𝑥: Nilai densitas satuan gr/cc 

𝑦: Nilai densitas satuan CPS 

𝑥 = 
ln(𝑦)−ln(74510) 

−2.43 
( 2.1 ) 
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Gambar 2.4 Pemisahan litologi berdasarkan nilai bacaan log Densitas (gr/cc) (BPB 

manual, 1981). 

 

 
2.3 Properti Batuan 

Untuk mengevaluasi karakteristik properti elastik batuan dalam pemboran di lakukan 

pengukuran sifat-sifat petrofisika. Properti elastik batuan diantaranya modulus batuan, 

porositas dan sebagainya. Dalam penelitian ini, beberapa tahapan yang dilakukan untuk 

mengestimasi properti elastik yang tidak tersedia pada data penelitian adalah estimasi 

porositas, prediksi Vp dan nilai modulus batuan. 

 

2.3.1 Estimasi Porositas 

Porositas merupakan kemampuan suatu batuan untuk menyimpan suatu fluida. Pada 

formasi renggang, besarnya pori bergantung pada distribusi ukuran butiran, tidak pada 

ukuran butiran mutlak (Harsono, 1997). Faktor-faktor yang mempengaruhi porositas 

diantaranya derajat sementasi, harga dari kompaksi setelah pengendapan ataupun 

sebelum pengendapan, sorting dan lain sebagainya. Nilai porositas berdasarkan log 

densitas dengan persamaan sebagai berikut: 

 
 

 

Dimana 

𝜙 : Porositas 

𝜙  =  
𝜌𝑚− 𝜌𝑏 

𝜌𝑚−𝜌𝑓 
( 2.2 ) 

𝜌𝑚 : Densitas matrik (gr/cc) 

𝜌𝑏 : Densitas batuan (gr/cc) 

𝜌𝑓 : Densitas fluida. 

 
 

Densitas fluida sama dengan nol karena diasumsikan batuan dalam keadaan kering. 

Porositas batuan akan semakin berkurang dengan bertambahnya kedalaman, karena 

semakin dalam batuan akan semakin terkompaksi akibat tekanan batuan diatasnya. 
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Nilai porositas akan mempengaruhi kecepatan gelombang seismik dimana semakin 

kecil porositas maka kecepatan gelombang semakin besar dan sebaliknya. 

 

2.4 Prediksi Kecepatan Gelombang P 

Kecepatan gelombang berkaitan dengan deformasi suatu batuan dalam fungsi waktu. 

Sedangkan gelombang P atau gelombang longitudinal merambat pada medium padat, 

cair, dan gas. Kecepatan rambat Gelombang longitudinal lebih besar dari gelombang 

tranversal. Gelombang S atau gelombang transversal dimana arah pergerakan 

partikelnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Gelombang S merupakan gelombang 

yang hanya merambat pada medium padat karena medium gas dan cair tidak memiliki 

elastisitas untuk kembali ke bentuk awal. 

 
 

Gambar 2.5 Arah perambatan gelombang (HRS, 2009) 

 

 
Dalam persamaan gelombang P dan gelombang S hubungan relatif antara kecepatan 

gelombang P dan gelombang S di tunjukan sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

 

 

 
Dengan: 

𝑉𝑝 = √
𝐾+4/3𝜇 

𝜌 
 

𝑉𝑠 = 
𝜇

 
𝜌 

( 2.3 ) 

 
 

( 2.4 ) 
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𝑉𝑝 : Kecepatan gelombang P (m/s) 

𝑉𝑠 : Kecepatan gelombang S (m/s) 

K : Modulus bulk (N/m2) 

μ : Modulus shear (N/m2) 

𝜌 : Densitas batuan (gr/cc) 

μ dan λ : parameter lame 

 
 

Gambar 2.6 Deformasi batuan akibat gelombang P dan gelombang S (Goodway, 

2001) 

 

 
Hubungan antara kecepatan dan densitas di pengaruhi oleh jumlah mineral dan 

presentasenya seperti porositas batuan dan tipe fluida pengisi porinya. Wyllie et al, 

(1956) dikenal dengan persamaan time average yang menurunkan persamaan 

kecepatan sebagai fungsi porositas pada batuan sedimen yang termampatkan. 

Persamaan Wyllie dituliskan sebagai berikut: 

 
1 

 
 

𝑉𝑝 
=  

∅ 

𝑉𝑓 
+  

1−∅ 

𝑉𝑚 
( 2.5 ) 

Dimana 𝑉𝑓 merupakan kecepatan gelombang dalam fluida pori dan 𝑉𝑚 merupakan 

kecepatan gelombang dalam matriks batuan. Kecepatan gelombang dalam fluida pori 

sama dengan nol karena diasumsikan batuan dalam kedaan kering tanpa fluida. Raymer 
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(1980) menurunkan persamaan empiris hubungan antara porositas batuan sedimen tak 

termampatkan dan kecepatan gelombang dengan porositas < 37% sebagai berikut: 

 
 

Dimana: 

𝑉𝑝 =  (1 − 𝜙 )2
 Vm + 𝜙Vf ( 2.6 ) 

 

𝑉𝑝 : Kecepatan gelombang P (m/s) 

Vm : Kecepatan gelombang dalam matriks batuan (m/s) 

Vf : Kecepatan gelombang dalam fluida (m/s) 

𝜌𝑚 : Densitas matrik (gr/cc) 

𝜌𝑓 : Densitas fluida (gr/cc) 

𝜙 : Porositas 
 

 

2.4.1 Estimasi Modulus Bulk 

Modulus bulk yaitu merupakan perbandingan tegangan dan regangan. Besarnya 

regangan pada suatu benda yang di tunjukan oleh perubahan volume. 

 

𝐾 = 
𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 

𝑟𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 
=  

∆𝐹/𝐴 

∆𝑉/𝑉𝑖 
= 

∆𝑃 

∆𝑉/𝑉𝑖 
( 2.7 ) 

 

Dimana, 

𝐾 : modulus bulk (Gpa) 

𝐹 : gaya kompresional (N) 

𝐴 : luas area (m2) 

𝑉𝑖 : volume awal (m3) 

∆𝑉 : selisih perubahan volume (m3) 

∆𝑃 : Perubahan tegangan (m3) 

 
 

Prediksi modulus bulk mineral ini dilakukan untuk menghitung moduli dari masing- 

masing mineral diantaranya mineral antrasit, bituminus dan sub-bituminus dengan 

persamaan sebagai berikut (Zulfahmi, et al. 2017 & Sutopo, et al. 2009): 
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𝐾  = ( 
𝜌  

) . ( 3𝑉2- 4𝑉2 ) ( 2.8 ) 
 

3 

Dimana, 

𝜌 : densitas (gr/cc) 

𝑝 𝑠 

𝑉𝑠    ∶ kecepatan gelombang S (m/s) 

𝑉𝑝    ∶ kecepatan gelombang P (m/s) 
 

Gambar 2.7 Gaya Kompresional Pada Batuan (Mavko et al., 2009) 

 

 
2.4.2 Estimasi Modulus Shear 

Modulus shear yaitu hubungan antara regangan dan tegangan, modulus shear 

menunjukan respon suatu bahan terhadap tegangan geser dengan persamaan berikut: 
 

 

𝜇 =  
𝑆𝑒𝑎𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝜏 

𝑠𝑒𝑎𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 𝜀 
= 

𝐹/𝐴 

∆𝑥/ 
( 2.9 ) 

 

dimana, 

𝜇 : shear modulus (Gpa) 

𝐹 : gaya geser (N) 

𝐴 : luas area (m3) 

 : tinggi objek(m) 

∆𝑥 : panjang pergeseran sisi (m) 

 
 

Prediksi modulus shear dilakukan untuk menghitung moduli dari masing-masing 

mineral diantaranya mineral antrasit, bituminus dan sub-bituminus dengan persamaan 
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𝑠 

 

 

sebagai berikut (Zulfahmi, et al. 2017 & Sutopo, et al. 2009): 
 

 

𝜇  = 𝜌. 𝑉2 ( 2.10 ) 

Dimana, 

𝜌 : densitas (gr/cc) 

𝑉𝑠    ∶ kecepatan gelombang S (m/s) 

𝑉𝑝    ∶ kecepatan gelombang P (m/s) 
 

 

Gambar 2.8 Gaya geser pada batuan (Mavko et al., 2009) 

 

 
2.5 Pemodelan Fisika Batuan 

2.5.1 Kerangka Solid matriks 

Pada kerangka solid matriks dilakukan dengan menggunakan pendekatan bounding 

method Voigt, Reuss dan Hill. Voigt (upper bound) dan Reuss (lower bound) 

digunakan untuk mendapatkan besaran modulus elastik dan fraksi mineral batuan serta 

menentukan batas atas, batas bawah dan rata-rata (average). 

Voigt (Upper bound) disebut juga isostrain average karena memberikan rasio tegangan 

rata-rata terhadap regangan rata-rata ketika semua constituents diasumsikan memiliki 

strain yang sama. Rata-rata Voigt dan Reuss diinterpretasikan sebagai rasio tegangan 

average dan regangan average dalam komposit (Mavco et al, 2009). 

Voigt (Upper bound) untuk modulus elastisitas efektif adalah sebagai berikut: 
 

 

𝑀𝑣 = ∑𝑁 𝑓𝑖 𝑀𝑖 ( 2.11 ) 
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Reuss (lower bound) disebut juga isostress average karena memberikan rasio tegangan 

rata-rata terhadap regangan rata-rata ketika semua constituents memiliki stress yang 

sama (Mavco et al, 2009). Reuss (lower bound) untuk modulus elastisitas efektif adalah 

sebagai berikut: 

1 
 

 

𝑀𝑅 

𝑁 
𝑖=1 

𝑓𝑖 
 

𝑀𝑖 
( 2.12 ) 

Dimana 𝑓𝑖 adalah fraksi volume dan 𝑀𝑖 adalah elastic modulus pada fasa ke-i. 

Hill (1952) menunjukan bahwa rata-rata Voigt dan Reuss merupakan nilai rata-rata 

dari model Voigt dan Reuss sehingga sering juga disebut average bound. Persamaan 

yang diberikan sebagai berikut: 

 
 

 
Dimana: 

𝑀𝐻 = 
𝑀𝑉+ 𝑀𝑅 

2 
( 2.13 ) 

𝑀𝑣 : Modulus elastisitas Voigt 

𝑀𝑅  : Modulus elastisitas Reuss 

𝑀𝐻 : Modulus elastisitas Voigt dan Reuss 

 

Gambar 2.9 Model VRH (Mavko et al., 2009) 

 

 
Bentuk butir atau pori yang lebih kaku (stiff pore shapes) menyebabkan nilai modulus 

elastisitas lebih tinggi dalam rentang tertentu sehingga disebut batas kaku (upper 

= ∑ 
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bound) dan bentuk butir atau pori yang lunak (soft pore shapes) menyebabkan nilai 

modulus elastisitas lebih rendah sehingga disebut batas lunak (lower bound). 

 

2.5.2 Kerangka Batuan Kering 

Kerangka batuan kering didekati dengan metode Pride dan Lee (2005) dengan 

menginput Kmin, μmin porositas dan faktor konsolidasi (𝛼). Output dari pengolahan ini 

berupa modulus bulk dry rock dan modulus shear dry rock. Faktor konsolidasi Pride 

merupakan sebagai parameter tingkat konsolidasi suatu batuan. Pada umumnya nilai α 

yang lebih rendah menunjukkan batuan tersebut terkonsolidasi. Pendekatan pride 

menggunakan nilai γ yang konstan. Pendekatan pride yang didapatkan dari pengukuran 

di laboratorium dengan teori Murphy et al., 1993 persamaan sebagai berikut: 

 
 

 

dan, 

𝐾𝑑𝑟𝑦 = 
𝐾𝑚𝑎 (1−𝜙) 

(1+ 𝛼𝜙) 
( 2.14 ) 

 

 

 

ket: 

𝜇𝑑𝑟𝑦 = 
𝜇𝑚𝑎 (1−𝜙) 

(1+ 1.5𝛼𝜙) 
( 2.15 ) 

 

𝐾𝑑𝑟𝑦 : Modulus bulk dry rock 

𝐾𝑚𝑖𝑛 : Modulus bulk mineral 

𝜇min : Modulus shear mineral 

𝜇𝑑𝑟𝑦 : Modulus shear dry rock 

𝜙 : Porositas 

𝛼 : Faktor Konsolidasi 

 

 
Lee (2005) menunjukkan bahwa 𝛾 sebagai fungsi 𝛼 untuk menghasilkan kecepatan 

yang akurat terutama untuk sedimen yang tidak terkonsolidasi. Persamaan Lee 

menggunakan 𝛾 sebagai fungsi dari parameter konsolidasi (Myung, 2010). Persamaan 
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Lee untuk mendapatkan nilai dari modulus shear. Modulus shear dry rock 

menggunakan nilai 𝛾 dengan persamaan sebagai berikut: 
 

𝜇𝑑𝑟𝑦 =  
𝜇𝑚𝑎 (1−𝜙) 

(1+ 𝛾𝛼𝜙) 
( 2.16 ) 

 

𝛾 = 
1+ 2𝛼 

1+ 𝛼 
( 2.17 ) 

 

Dimana nilai 𝛾 akan berbeda tergantung dari nilai 𝛼 yang digunakan. Ketika 𝛼=1 

maka 𝛾=1.5 

ket: 
 

 
𝜇min : Modulus shear mineral 

𝜇𝑑𝑟𝑦 : Modulus shear dry rock 

𝜙 : Porositas 

𝛼 : Faktor Konsolidasi 
 

 

2.5.3 Kerangka Batuan Tersaturasi 

Persamaaan Gassmann digunakan untuk menghitung efek substitusi dari fluida pada 

properti seismik dengan menggunakan properti kerangka batuan. Pada penelitian ini 

output dari kerangka batuan tersaturasi yaitu merupakan kecepatan gelombang pada 

batuan yang tersaturasi. Persamaan Gassman (1951) menghitung modulus bulk dari 

batuan porous yang tersaturasi fluida dengan menggunakan modulus bulk matriks 

batuan, modulus bulk kerangka batuan kering dan modulus bulk dari fluida. 

 

 

𝐾 = 𝐾 
( 1− 

𝑘𝑑𝑟𝑦 
)2 

+  𝑘𝑚𝑎  

 

( 2.18 ) 
𝑠𝑎𝑡 𝑑𝑟𝑦 𝜙 1−𝜙 𝑘𝑑𝑟𝑦 

 

dimana: 

𝐾𝑠𝑎𝑡 : modulus bulk tersaturasi 

𝐾𝑑𝑟𝑦 : modulus bulk dry rock 

𝑘𝑓
+ 

𝑘𝑚𝑎
− 

𝑘2 
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𝑘𝑚𝑎 : modulus bulk matrik 

𝜇𝑠𝑎𝑡 ∶ modulus shear tersaturasi 

 

Persamaan Gassmann juga menasumsikan bahwa modulus shear tersaturasi sama 

dengan modulus shear batuan kering, ini mengasumsikan bahwa modulus shear tidak 

dipengaruhi oleh fluida (Mavco et al, 2009), persamaannya sebagi berikut: 

 
𝜇𝑑𝑟𝑦  =  𝜇𝑠𝑎𝑡 ( 2.19 ) 

 

Persamaan Gassman digunakan untuk menghitung batuan yang berpori tersaturasi 

fluida dengan menghubungkan modulus bulk dry rock, solid rock dan porositas batuan. 

Persamaan Gassman (1951) mengasumsikan bahwa batuan bersifat homogen, semua 

pori dalam batuan saling berhubungan, porositas bersifat konstan, semua pori diisi oleh 

fluida baik itu air gas maupun campuran yang bebas dari gesekan yang artinya bahwa 

viskositas dari fluida mendekati nol sehingga akan menciptakan kesetimbangan dalam 

aliran fluida pori. Kekurangan dari Persamaan Gassmann tidak terlalu memperhatikan 

geometri pori dalam batuan (Lidwina, 2017). 


