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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan sementara yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah :  

1. Hasil analisa konstanta pore space stiffness dengan pendekatan Zimmermann 

untuk menentukan kekakuan (stiffness) batuan dan aspek rasio akan 

mengklasifikasikan bentuk dari geometri pori pada masing-masing sumur. 

Hubungan antara konstanta pore space stiffness dengan aspek rasio berbanding 

lurus, dari analisa konstanta pore space stiffness diketahui bahwa kekakuan 

(stiffness) dari batuan yaitu lunak (soft) sehingga bentuk dari geometri pori 

diklasifikasikan kedalam bentuk pori pipih (soft pore). Hasil tersebut diperoleh 

dari analisa kuantitatif konstanta pore space stiffness berada pada range 0.06-

0.2. selain itu hasil analisa kuantitatif lainnya bahwa 𝐾∅ berbanding lurus dengan 

porositas yang mana ketika nilai porositas semakin besar maka semakin besar 

pula nilai dari modulus bulk pori batuannya.  

2. Hasil pemodelan kecepatan gelombang P dan S baik dalam kondisi dry rock 

(kering) dan kondisi saturated rock (tersaturasi fluida) melibatkan faktor 

geometri pori dari zona target penelitian. Dari hasil pemodelan yang telah 

dilakukan faktor geometri pori sangat mempengaruhi modulus elastisitas batuan 

begitupula dengan respon kecepatannya. Diketahui bahwa respon kecepatan 

yang melibatkan geometri pori dalam keaadaan kering (dry) akan lebih besar 

daripada dalam keaadaan tersaturasi fluida, hal ini dikarenakan ketika tersaturasi 

fluida terjadi peningkatan respon modulus bulk dan densitas. Hubungan antara 

hasil pemodelan dengan hasil pengukuran berkorelasi sangat kuat disetiap 

sumurnya baik kecepatan gelombang P dan kecepatan gelombang S dengan 

range korelasi untuk kecepatan gelombang P (R2 = 0.92-0.96) sedangkan 

kecepatan gelombang S (R2 = 0.86-0.93). 
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6.2 Saran 

Dari pengerjaan Tugas Akhir ini penulis memberikan beberapa saran yaitu :  

1. Kelengkapan data menjadi variabel penting dalam pemodelan fisika batuan 

untuk itu diperlukannya kelengkapan data seperti data XRD mineral yang dapat 

digunakan sebagai parameter untuk menghitung/estimasi modulus elastik solid 

rock (matriks batuan) karena merupakan tahap yang penting untuk mendapatkan 

model parameter elastik pada batupasir dan tipe pori yang tepat.  

2. Parameter log Vs dibutuhkan, log Vs digunakan untuk melakukan validasi serta 

korelasi dengan log Vs hasil pemodelan namun pada data yang diperoleh 

parameter log Vs tidak ada sehingga perlu dilakukannya estimasi lagi. 
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