
 

BAB II 

DASAR TEORI 
 

2.1 Proses Pembentukan Batubara 

Batubara adalah termasuk salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan 

sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa 

tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari 

karbon, hidrogen dan oksigen. Batubara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat 

fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk.  

Pembentukan batubara dimulai sejak Carboniferous Period (Periode Pembentukan Karbon 

atau Batu Bara) – dikenal sebagai zaman batu bara pertama – yang berlangsung antara 360 

juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Mutu dari setiap endapan batu bara ditentukan oleh 

suhu dan tekanan serta lama waktu pembentukan, yang disebut sebagai ‘maturitas organik’. 

Proses awalnya gambut berubah menjadi lignite (batubara muda) atau brown coal (batubara 

coklat)’ – Ini adalah batu bara dengan jenis maturitas organik rendah. Dibandingkan dengan 

batu bara jenis lainnya, batubara muda agak lembut dan warnanya bervariasi dari hitam pekat 

sampai kecoklat-coklatan Mendapat pengaruh suhu dan tekanan yang terus menerus selama 

jutaan tahun, batubara muda mengalami perubahan yang secara bertahap menambah 

maturitas organiknya dan mengubah batu bara muda menjadi batubara ‘sub-bitumen’. 

Perubahan kimiawi dan fisika terus berlangsung hingga batu bara menjadi lebih keras dan 

warnanya lebh hitam dan membentuk ‘bitumen’ atau ‘antrasit’. Dalam kondisi yang tepat, 

penigkatan maturitas organik yang semakin tinggi terus berlangsung hingga membentuk 

antrasit. 

 

 

 



 

Gambar 2. 1 Proses Pembentukan Batubara (Cook,1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat perubahan yang dialami batu bara, dari gambut sampai menjadi antrasit – disebut 

sebagai pengarangan – memiliki hubungan yang penting dan hubungan tersebut disebut 

sebagai ‘tingkat mutu’ batu bara dapat dilihat, Berdasarkan tingkat proses pembentukannya 

yang dikontrol oleh tekanan, panas dan waktu, batubara umumnya dibagi dalam lima kelas: 

antrasit, bituminus, sub-bituminus, lignit dan gambut. 

1. Antrasit adalah kelas batubara tertinggi, dengan warna hitam berkilauan (luster) 

metalik, mengandung antara 86% – 98% unsur karbon (C) dengan kadar air kurang 

dari 8%. 

2. Bituminus mengandung 68 – 86% unsur karbon (C) dan berkadar air 8-10% dari 

beratnya. Kelas batubara yang paling banyak ditambang di Australia. 

3. Sub-bituminus mengandung sedikit karbon dan banyak air, dan oleh karenanya 

menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus. 

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

35-75% dari beratnya. 



2.1.1 Tempat Terbentuknya Batubara 

Tempat terbentuknya Batubara dikenal dua macam teori: 

a) Teori Insitu 

Teori ini mengatakan bahwa bahan-bahan pembentuk lapisan batubara, terbentuknya di 

tempat dimana tumbuh-tumbuhan asal itu berada, dengan demikian maka setelah 

tumbuhan tersebut mati, belum mengalami proses transportasi segera tertutup oleh lapisan 

sedimen dan mengalami proses coalification. Jenis batubara yang terbentuk dengan cara 

ini mempunyai penyebaran luas dan merata, kualitasnya lebih baik karena kadar abunya 

relatif kecil, batubara yang tebentuk seperti ini di Indonesia di dapatkan di lapangan 

batubara Muara Enim (Sumatera Selatan). 

b) Teori Drift 

Teori ini menyebutkan bahwa bahan-bahan pembentuk lapisan batubara terjadinya di 

tempat yang berbeda dengan tempat tumbuhan semula hidup dan berkembang. Dengan 

demikian dengan tubuhan yang telah mati di angkut oleh media air dan di berakumulasi 

di suatu tempat, tertutup oleh batuan sedimen dan mengalami proses coalification. Jenis 

batubara yang terbentuk dengan cara ini mempunyai penyebaran tidak luas, tetapi di 

jumpai di beberapa tempat, kualitas kurang baik karena banyak mengandung material 

pengotor yang terangkut bersama selama proses pengangkutan dari tempat asal tanaman 

ke tempat sedimentasi, batubara yang terbentuk seperti ini di Indonesia di dapatkan di 

lapangan batubara delta Mahakam purba, KalimantanTimur. 

2.1.2 Jenis Batubara dan Sifatnya 

Batubara mempunyai suatu campuran padatan yang heterogen  dan terdapat di alam dalam 

tingkat/grade yang berbeda, mulai dari lignit, subbituminus, bituminus, antrasit dan gambut. 

Sifat batubara menurutjenisnya: 

1. Antrasit 

Antrasit merupakan kelas  batubara  tertinggi,  dengan  warna  hitam berkilauan 

(luster) metalik, mengandung antara 86 – 98% unsur karbon (C) dengan kadar air 

kurang dari 80%. Nilai yang dihasilkan hampir 15.000 BTU per pon. 

2. Bituminus 



Bituminus mengandung 68–86% unsur karbon (C) serta kadar air 8–10% dari 

beratnya, nilai panas yang dihasilkan antara 10.500 – 15.500 BTU per pon. 

3. Sub – Bituminus 

Sub – Bituminus mengandung sedikit karbon dan banyak air, oleh karena itu 

menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan Bituminus, 

dengan kandungan karbon 3 – 45% dan menghasilkan nilai panas antara 8.300 

hingga 13.000 BTU per pon. 

4. Lignit 

Lignit biasa disebut juga dengan brown coal adalah batubara yang sangat lunak 

yang mengandung air 35 – 75% dari beratnya. Lignit merupakan batubara 

geologis muda yang memiliki kandungan karbon terendah, 25 – 35%. Nilai 

panas yang dihasilkan berkisar antara 4.000 hingga 8.300 BTU per pon. 

5. Gambut 

Gambut berpori dan memiliki kadar air diatas 75% serta nilai kalori yang 

paling rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Jenis, Kelas dan Sifat Batubara (Sukandarrumidi,1995) 

 

 



2.2 Well Logging 

Metode Well Logging untuk eksplorasi batubara dirancang tidak hanya untuk 

mendapatkan informasi geologi, tetapi untuk memperoleh berbagai data lain, seperti 

kedalaman, ketebalan dan kualitas lapisan batubara juga mengkompensasi berbagai 

masalah yang tidak terhindar apabila hanya dilakukan pengeboran, yaitu pengecekan 

kedalaman sesungguhnya dari lapisan penting. Identifikasi batubara melalui well logging 

yang umumnya menggunakan log gamma ray dan log densitas. 

2.2.1 Log Gamma ray 

Metoda logging lubang bor dengan memanfaatkan sifat radioaktif alami dari batuan yang 

di bor. Unsur radioaktif yang terdapat dalam lapisan batuan tersebut diantaranya 

Uranium, Potassium, Radium, dll. 

Unsur radioaktif umumnya banyak terdapat dalam shale dan sedikit sekali terdapat dalam 

sandstone, limestone, dolomite, coal, gypsum, dll. Oleh karna itu pada batubara akan 

memberikan respon gamma ray yang tidak signifikan dibandingkan batuan lainnya 

seperti shale. 

Gamma ray log memiliki satuan API (American Petrolium Institute), dimana tipikal 

kisaran API biasanya berkisar antara 0-150 CPS.  

Pada batubara nilai gamma ray cenderung menampilkan radioaktif yang rendah daripada 

litologi batuan lannya. Nilai gamma ray untuk litologi batubara berkisar anatara 0-10 

CPS atau 0-40 API. 

 



Gambar 2. 3 Respon log gamma ray terhadap berbagai litologi (Rider,1996) 

 

2.2.2 Log Densitas 

Awalnya penggunaan log ini dipakai dalam industri eksplorasi minyak sebagai alat bantu 

interpretasi porositas. Kemudian dalam eksplorasi batubara malah dikembangkan 

menjadi unsur utama dalam identifikasi ketebalan bahkan kualitas seam batubara. 

Dimana rapat massa batubara sangat khas yang hampir hanya setengah kali rapat massa 

batuan lain pada umumnya. Pada densitas kurva dinyatakan dalam satuan gr/cc. karena 

energi yang diterima untuk deflektor dipengaruhi oleh matriks batuan ditambah 

kandungan yang ada dalam pori batua maka batuan gr/cc merupakan besaran bulk 

density. Satuan bacaan densitas pada data adalah count per second (CPS). Untuk 

mengkonversikan satuan dari CPS ke gr/cc menggunaan persamaan sebagai berikut: 

        𝑥 =
ln(y)−ln(74510)

−2.43
                  (2.1) 

Keterangan: 

x: Nilai densitas satuan gr/cc 



y: Nilai densitas satuan CPS 

Gambar 2. 4 Respon log density terhadap beberapa litologi (Rider,199 

 

pemakaian log ini akan memberikan gambaran khas bagi tiap daerah dengan karakteristik 

lingkungan pengendapannya, pada batubara sendiri memiliki nilai densitas yang rendah 

(1,20-1,80)gr/cc. Pada log ini batubara mempunyai nilai density yang rendah karena 

batubara mempunyai density matrix yang rendah, oleh sebab itu porositas semu batubara 

akan menurun sedangkan density batubara akan meningkat (Fransisca, 2011) 

2.3 Properti Fisik Batuan 

Karakteristik zat padat seperti batuan dapat dipelajari melalui sifat elastisitasnya. 

Elastisitas merupakan konsep dasar yang banyak digunakan dalam permasalahan 

mekanika batuan. Elastisitas merupakan suatu kajian yang membahas tentang masalah 

strain (regangan) yang terjadi pada suatu bahan benda bila bahan benda tersebut dikenai 

stress, sehingga mengakibatkan bahan tersebut mengalami deformasi. Dalam kasus ini, 

bahan dikatakan mempunyai sifat elastis apabila bahan tersebut merenggang bila dikenai 

stress dan kembali keadaan semula bila stress dihilangkan (Turcote: 1982, Telford: 1975).  

Stress merupakan gaya persatuan luas yang ditransmisikan melalui materi suatu benda 

oleh medan gaya antar atom. Bila suatu benda elastik dikenakan stress, maka benda akan 

mengalami perubahan dalam bentuk dimensi. Batuan sebagai bahan utama pembentuk 

kerak bumi berperan penting pada tata ruang pada kerak bumi mempunyai parameter 



elastik, seperti Poisson ratio, mudulus kekakuan (modulus of rigidity), modulus Young, 

modulus Bulk dan tetapan Lame, serta porositas. Semua parameter elastik ini disebut 

dengan konstanta elastik. 

Pada penelitian ini, untuk mengestimasi property elastik yang tidak tersedia pada data 

adalah nila porositas, prediksi kecepatan gelombang P serta nila modulus batuannya. 

2.3.1 Porositas 

Porositas merupakan parameter elastisitas merupakan aspek elastik yang penting 

dibandingkan dengan parameter elastik lainnya pada batuan penyusun kerak bumi. Hal ini 

sejalan dengan yang dikemukakan Telford (1976:258) tentang porositas yaitu "aspek penting 

pada batuan yang membedakannya dengan zat padat homogen adalah tekstur mempunyai 

struktur granular dengan kekosongan (kehampaan) antara butirannya. Kekosongan ini 

mempengaruhi porositas dari batuan".  

Disisi lain Skinner dan Poster (1987:243) menyatakan bahwa volume air yang dapat mengisi 

batuan atau sedimen tergantung pada porositas dari material dan sebanding dengan (dalam 

persen) volume total dari batuan. Dengan demikian berarti bahwa porositas akan 

mempengaruhi cepat rambat gelombang mekanik yang melewati material. Melalui 

mengetahui porositas dapat ditentukan kandungan air dalam suatu material. Nilai porositas 

berdasarkan log densitas dengan persamaan berikut: 

   ∅ =
𝜌𝑚𝑎−𝜌𝑏

𝜌𝑚𝑎−𝜌𝑓
                                          (2.2) 

 dimana,  

 ∅     : Porositas  

 𝜌𝑚𝑎: Densitas matriks batuan (gr/cc) 

 𝜌𝑏   : Densitas batuan(gr/cc) 

 𝜌𝑓   : Densitas fluida 

 

Nilai porositas batuan biasanya diperoleh dari hasil perhitungan data log sumur, yaitu dari 

data log densitas, log neutron, dan log kecepatan. Secara umum porositas batuan akan 

berkurang dengan bertambahnya kedalaman batuan, karena semakin dalam batuan akan 

semakin kompak akibat efek tekanan diatasnya.  



Nilai porositas juga akan mempengaruhi kecepatan gelombang seismik. Semakin besar 

porositas batuan maka kecepatan gelombang yang melewatinya akan semakin kecil, dan 

demikian pula sebaliknya. Butiran dan karakter geometris (susunan, bentuk, ukuran dan 

distribusi) proses diagenesa dan kandungan semen, kedalaman dan tekanan 

(Koesomadinata, 1978). Densitas fluida sama dengan nol karena asumsi awal batuan 

dalam kondisi kering. 

2.4 Prediksi Kecepatan Gelombang P  

Kecepatan gelombang seismik berkaitan dengan deformasi batuan dalam fungsi waktu. 

Terdapat dua jenis kecepatan gelombang seismik, yaitu kecepatan gelombang Vp dan 

kecepatan gelombang Vs. Arah pergerakan partikel saat dijalari gelombang S akan tegak 

lurus dengan arah perambatan gelombang dapat dilihat pada gambar 2.5. Gelombang P 

atau gelombang longitudinal merambat pada medium padat, cair dan gas. Kecepatan 

rambat pada gelombang longitudinal lebih besar dari gelombang transversal. 

Gambar 2. 5 Arah perambatan gelombang P dan gelombang S (HRS,2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mendapatkan nilai Vp dan Vs menggunakan persamaan sebagai berikut 

𝑉𝑝 = √
𝐾+4/3𝜇

𝜌
                              (2.3) 

𝑉𝑠 = √
𝜇

𝜌
                                                (2.4) 

 

dimana, 



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 

 

Hubungan antara kecepatan dan densitas dipengaruhi 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 ditulisakn 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. Pada kecepatan gelombang dalam fluida pori 

sama dengan nol, asumsi batuan dalam keadaan dry.  

Tatham (1982) menyatakan hubungan antara Vp/Vs secara khusus sensitiv terhadap 

fluida pori dalam batuan sedimen. Dimana nilai Vp/Vs lebih rendah (10-20%) untuk 

saturasi gas dari pada saturasi fluida. 

Raymer (1980) menurunkan persamaan empiris hubungan antara porositas batuan 

sedimen tak termampatkan dan kecepatan gelombang dengan porositas <37% sebagai 

berikut: 

𝑉𝑝 = (1 − ∅)2 vm+∅𝑣f                 (2.6) 

Keterangan: 

Vp: Kecepatan gelombang P (m/s) 

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

Vf: Kecepatan gelombang dalam fluida (m/s) 

∅ : Porositas 



2.4.1. Estimasi Modulus Bulk  

Modulus Bulk (K) disebut juga dengan modulus rigiditas atau incompressible dari stress 

hidrostatis volumetrik. Modulus Bulk merupakan perbandingan antara tekanan aksial 

(volume stress, AP) dengan deformasi volume (Grant, 1965:15). Modulus bulk (k) 

merupakan parameter elastik batuan yang peka terhadap kehadiran gas dalam pori-pori 

batuan. Parameter bulk modulus, shear modulus dan parameter-parameter elastik batuan 

lainnya tidak secara langsung dapat diukur, melainkan dengan menggunakan perantara 

parameter lain yang berhubungan. Sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai 

berikut: 

𝐾 =
∆F/A

∆V/V
       (2.7) 

dimana, 

K: modulus bulk (Gpa) 

F : gaya kompresional (N) 

A: luas area ( m2) 

V: volume awal (m3) 

∆V: selisih perubahan volume (m3) 

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

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

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

𝐾 = (
𝜌

3
) + (3𝑉𝑃

2-4𝑉𝑠
2)                                            (2.8) 

Dimana: 

ρ  : Densitas (gr/cc) 

Vs :Kecepatan gelombang S (m/s) 

Vp :Kecepatan gelombang P (m/s) 



Gambar 2. 6 Gaya kompressional pada batuan (Mavko et al,2009) 

 

2.4.2 Estimasi Modulus Shear 

Shear modulus merupakan konstanta perbandingan antara stress-strain terhadap gaya geser. 

Pada gambar 2.7 terlihat pada saat shear mengenai body batuan, maka akan menghasilkan 

stress yang kemudian akan menghasilkan suatu strain berupa perubahan panjang permukaan 

yang bergeser. Shear modulus disebut juga dengan rigidity, yang didefinisikan sebagai 

ketahanan suatu body batuan terhadap shear stress. Shear modulus dinyatakan dalam suatu 

persamaan sebagai berikut: 

 

𝜇=
F/A

Δx/h
                                               (2.9) 

 Dimana, 

  𝜇: shear modulus (Gpa) 

 F: gaya geser (N) 

A: luas area ( m2) 

 h: perubahan panjang body batuan yang sejajar dengan F (m) 

∆x: Panjang body batuan tegak lurus F (m) 

Prediksi modulus shear dilakukan untuk menghitung moduli dari masing-masing mineral 

diantaranya mineral antrasit, bituminous dan bituminous dengan persamaan sebagai berikut 

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

𝜇 = 𝜌. 𝑉𝑠
2              (2.10) 

dimana, 



ρ:  Densitas (gr/cc) 

Vs:  Kecepatan gelombang S (m/s) 

Vp:  Kecepatan gelombang P (m/s) 

Gambar 2. 7 Gaya shear pada batuan (Mavko et al,2009)  

 

 

   

 

 

 

2.5 Pemodelan Fisika Batuan  

2.5.1 Kerangka Solid Matriks 

Pada pemodelan fisika batuan salah satunya adalah dengan menggunakan kerangka solid 

matriks yaitu dengan menggunakan persamaan Voigt, Reuss dan Hill yang digunakan untuk 

mendapatkan besaran modulus elastik dan fraksi mineral batuan serta menentukan batas atas, 

batas bawah dan rata-rata (average). Batas atas Voigt (Upper bound) untuk modulus 

elastisitas efektif adalah: 

        𝑀𝑣 = ∑𝑁
𝑖=1  𝑓𝑖𝑀𝑖                                       (2.11)                                    

Dan batas bawah Reuss untuk modulus elastisitas (1929) adalah sebagai berikut: 

1

𝑀𝑅
= ∑𝑁

𝑖=1   
𝑓𝑖

𝑀𝑖
                                               (2.12) 

Hill (1952) yang merupakan nilai rata-rata dari model Voigt dan Reuss sehingga sering juga 

disebut average bound. Persamaan yang diberikan sebagai berikut: 

 

𝑀𝐻 =
𝑀𝑉+𝑀𝑅

2
                                                            (2.13) 

dimana: 

𝑀𝑣 : Modulus elastisitas Voigt 



𝑀𝑅 :Modulus elastisitas Reuss 

𝑀𝐻 :Modulus elastisitas Voigt dan Reuss 

Gambar 2. 8 Model Voight-Reuss-Hill (Mavko et al., 2009) 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

        

2.6 Kerangka Batuan Kering 

Persamaan Biot Gassman umumnya dipakai untuk melakukan subtitusi fluida pada 

reservoir. Persamaan Biot Gassman digunakan untuk nilai dari modulus bulk batuan yang 

tersaturasi dengan menghubungkan modulus bulk dry rock, solid rock, fluida, dan porositas 

suatu batuan. Secara umum, moduli dapat diukur di laboratorium adalah prediksi dari teori 

(Murphy et al., 1993) dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

𝐾𝑑𝑟𝑦 =
𝐾𝑚𝑖𝑛(1−𝜙)

(1+𝛼𝜙)
                                       (2.14) 

dan,  

𝜇𝑑𝑟𝑦 =𝜇𝑠𝑎𝑡 =
𝜇𝑚𝑎(1−𝜙)

(1+1.5𝛼𝜙)
                                      (2.15) 

dengan,  

 𝛾 = 
1+2𝛼

1+𝛼
                                             (2.16) 

Dimana 

𝐾𝑑𝑟𝑦: Modulus bulk dry rock 

𝐾𝑚𝑖𝑛: Modulus bulk mineral 



𝜇𝑑𝑟𝑦: Modulus shear dry rock 

𝜇𝑠𝑎𝑡: Modulus shear saturated rock 

𝜙    : Porositas 

𝛼    : Faktor Konsolidasi 

2.7 Kerangka Batuan Tersaturasi  

Pada saat melakukan pembuatan kerangka kering digunakan metode Pride dengan 

menggunakan nilai modulus elastis mineral dan faktor konsolidasinya sehingga akan 

mendapatkan output nilai modulus bulk dry rock dan modulus shear dry rock, Permeabilitas 

didefinisikan sebagai ukuran media berpori untuk meloloskan/melewatkan fluida. Apabila 

media berporinya tidak saling berhubungan maka batuan tersebut tidak mempunyai 

permeabilitas. Oleh karena itu ada hubungan antara permeabilitas batuan dengan porositas 

efektif. Kelulusan atau permeabilitas adalah suatu sifat batuan reservoir untuk dapat 

meluluskan cairan melalui pori-pori yang berhubungan, tanpa merusak partikel pembentuk 

atau kerangka batuan tersebut. Pada kerangka saturasi akan menghitung efek subtitusi dari 

fluida yang menggunakan property kerangka batuan meliputi persamaaan gasmann untuk 

menghitung batuan yang berpori yang tersaturasi fluida dengan menghubungkan modulus 

bulk dry rock, solid rock dan porositas batuan. 

𝐾𝑠𝑎𝑡 =𝐾𝑑𝑟𝑦 +
(1−

𝑘𝑑𝑟𝑦

𝑘𝑚𝑎
)2

𝜙

𝑘𝑓
+

1−𝜙

𝑘𝑚𝑎
−
𝑘𝑑𝑟𝑦

𝑘𝑚𝑎
2

                            (2.17) 

dimana: 

𝐾𝑠𝑎𝑡: modulus bulk tersaturasi 

𝐾𝑑𝑟𝑦 : modulus bulk dry rock 

𝑘𝑚𝑎  : modulus bulk matriks 

𝜇𝑠𝑎𝑡 ∶ modulus shear tersaturasi 

𝜇𝑑𝑟𝑦 : modulus shear dry rock   

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: 



𝜇𝑠𝑎𝑡:𝜇𝑑𝑟𝑦                                              (2.18) 

Persamaan Gassmann digunakan untuk menghitung batuan yang berpori tersaturasi fluida 

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

Gassmann (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) 

 


