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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan jumlah populasi akan berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan 

konsumsi energi yang digunakan untuk menunjang aktivitas di berbagai aspek 

kehidupan seperti rumah tangga, transportasi serta industri. Akibat kebutuhan 

energi yang meningkat maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dengan 

gencar dilakukannya kegiatan eksplorasi hidrokarbon guna menemukan lokasi yang 

diindikasikan menjadi tempat terakumulasinya hidrokarbon atau biasanya disebut 

dengan Reservoir. Menurut buku Pedoman Tata Kerja SKK MIGAS 2018, 

Reservoir adalah tempat terkumpul dan terjebaknya Minyak Bumi dan/atau Gas 

Bumi secara alami di bawah tanah berupa batuan berpori dan permeable yang 

disekat oleh batuan yang tidak permeable.  

Reservoir batupasir merupakan salah satu jenis reservoir yang paling penting dan 

paling banyak dijumpai lebih dari 60% produksi minyak dan gas dihasilkan dari 

reservoir batupasir. Batupasir memiliki karakteristik berpori sehingga perlu 

dilakukannya karakterisasi guna mengetahui bentuk dari geometri porinya. 

Karakterisasi reservoir merupakan suatu proses untuk menjabarkan secara kualitatif 

dan atau kuantitatif karakter reservoir menggunakan semua data yang ada 

(Sukmono, 2002).  

Seperti yang diketahui pori reservoir batupasir umumnya relatif sama dan tentu 

bentuk geometrinya akan sama berbeda dengan reservoir batu karbonat yang 

porinya sangat kompleks dengan diketahuinya bentuk dari geometri pori batuan 

reservoir batupasir akan diketahui seberapa besar kemampuan dari reservoir 

tersebut dalam menyimpan fluida serta kualitas dari reservoir tersebut apakah baik 

untuk diproduksi lebih lanjut atau tidak. Selain itu geometri pori (pore shape) juga 

lebih mempengaruhi sifat seismik batuan yaitu kecepatan gelombang daripada 

porositas (Kuster-Toksoz, 1974).   
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Namun, geometri pori bervariasi dalam kisaran luas di batuan sedimen dan sulit 

untuk dikuantifikasi. Maka dari itu cara yang paling efektif dalam karakterisasi 

reservoir dianalisis melalui pemodelan fisika batuan (rock physics modelling). Pada 

penelitian sebelumnya untuk mengetahui bentuk dari geometri pori batuan dengan 

pendekatan konstanta pore space stiffness menggunakan persamaan Zimmerman 

(Nadya, 2019).  

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan konstanta pore space stiffness 

menggunakan persamaan Zimmerman untuk mengetahui bentuk dari geometri pori 

batuan. Namun, pada penelitian ini dilanjutkan dengan melibatkan faktor geometri 

pori untuk dimodelkan dalam keaadaan kering (dry) dengan model dry rock Kuster-

Toksoz dan selanjutnya dimodelkan dalam keaadaan tersaturasi dengan model 

saturated rock Biot-Gassmann.  

Analisis konstanta pore space stiffness dengan persamaan Zimmerman akan 

menentukan stiffness (kekakuan batuan) dan tipe geometri pori dari reservoir dan 

digunakan sebagai guidance guna menentukan aspect rasio untuk pemodelan dry 

rock Kuster-Toksoz, pemodelan ini akan menggambarkan estimasi respon 

parameter elastik dari bentuk geometri pori batuan selanjutnya dimodelkan dalam 

kondisi tersaturasi fluida Biot Gassmann  guna melihat perubahan dan 

perbandingan yang terjadi pada respon kecepatan gelombang P dan S dalam kondisi 

kering (dry rock) dan kondisi tersaturasi fluida (saturated rock). 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini, sebagai berikut : 

1. Menganalisis hubungan aspek rasio (α) dengan konstanta pore space 

stiffness untuk menentukan tipe geometri pori batuan zona target reservoir 

masing-masing sumur  

2. Prediksi dan analisis kecepatan gelombang P dan S pemodelan fisika batuan 

berdasarkan pada efek dari geometri pori batuan yang telah diperoleh. 
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1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup atau batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Daerah penelitian dibatasi pada zona reservoir batupasir glaukonit (lower 

barrow sandstone) lapangan gas South Barrow Alaska sumur “SB-17”, 

“SB-18”, “SB-19”. Batupasir ini tersusun oleh mineral kuarsa dengan 

persentase lebih dari 75% dan sisanya 30% tersusun oleh clay.  

2. Kondisi awal dari zona target diasumsikan dalam keadaan kering (dry rock) 

untuk estimasi log Vs. 

3. Penelitian ini fokus pada karakterisasi reservoir guna mengetahui bentuk 

geometri pori dari zona target serta analisis kecepatan gelombang P dan S 

berdasarkan pemodelan fisika batuan.  

1.4 Lokasi Penelitian 

Penelitian berlokasi pada Lapangan Gas South Barrow Alaska, lapangan gas ini 

merupakan lapangan eksplorasi gas yang mana daerah prospeknya berada pada 

Formasi Kingak yang tersusun dari litologi batulanau, shale dan batupasir (Lower 

barrow sandstone) sebagai reservoir daerah penelitian berdasarkan pada stratigrafi 

regional.  

1.5 Perangkat Lunak 

Dalam mengerjakan tugas akhir ini digunakan perangkat lunak (software) untuk 

menyelesaikan masalah baik perhitungan kalkulasi parameter petrofisika, plotting 

dan pemodelan. 

1. Python, perangkat lunak ini digunakan untuk perhitungan ataupun 

kalkulasi dari parameter-parameter fisis yang akan dicari, plotting data log 

dan visualisasi pemodelan fisika batuan 

2. Microsoft Excel, perangkat lunak ini digunakan untuk mengkoreksi 

perhitungan dari python   

1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan tugas akhir akan disusun perbab yang didalamnya terdapat subbab 

yang akan menguraikan pembahasan secara singkat dan jelas, susunan tersebut 

antara lain :  
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini tercantum dan dibahas mengenai latar belakang, tujuan penelitian, 

batasan masalah, lokasi penelitian, perangkat lunak dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas mengenai  teori dasar yang digunakan untuk menunjang 

penyelesaian permasalahan pada tugas akhir ini. 

BAB III : TINJAUAN GEOLOGI 

Pada bab ini membahas tentang geologi regional daerah penelitian baik secara 

fisiografi, stratigrafi dan petroleum system.  

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas mengenai diagram alir penelitian, data penelitian dan 

pengolahan data. 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dibahas mengenai hasil pengolahan data, interpretasi hasil pengolahan 

data, pemodelan fisika batuan. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari sistematika penulisan dan dibahas 

mengenai kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian. 
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