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BAB II  

TEORI DASAR 

 

2.1 Tinjauan Umum Batupasir  

Batupasir (sandstone) adalah jenis batuan sedimen klastik penting yang membentuk 

¼ volume batuan sedimen. Proses pembentukan batuan sedimen klastik ini secara 

alami dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu : proses pelapukan, proses erosi dan 

transportasi serta proses pengendapan. Pada umumnya, klasifikasi batupasir 

menurut Pettijohn (1987), Folk (1974) dan Gilbert (1982) merupakan klasifikasi 

yang didasakan oleh komposisi batupasir tersebut.  Batupasir juga merupakan 

reservoir yang penting untuk hidrokarbon (minyak dan gas) dan air karena memiliki 

pori-pori sebagai tempat terakumulasinya fluida tersebut.  

Penelitian ini difokuskan pada zona target (reservoir) disetiap sumur penelitian, 

yang mana berdasarkan stratigrafi daerah penelitian diketahui bahwa reservoir 

adalah batupasir glaukonit. Menurut Cloud (1955) dan Chilingar (1955), glaukonit 

hanya terbentuk pada air laut yang salinitasnya normal dan difasilitasi oleh 

kehadiran material organik, hanya terbentuk pada daerah yang laju sedimentasinya 

rendah serta terbentuk dari mineral mika atau lumpur yang kaya akan besi. Dalam 

batupasir glaukonit, kuarsa merupakan mineral penyusun utama dengan komposisi 

lebih dari 50%. Takahashi (1939), glaukonit berasal dari sejumlah material 

misalnya zat lempungan pengisi ruang kosong yang ada dalam foraminifera, 

radiolaria dan cangkang organisme laut, atau mineral silikat seperti gelas vulkanik, 

feldspar, mika ataupun piroksen. Material organik menjadi fasilitator proses 

glaukonitisasi. Secara umum, bentuk dari geometri pori batupasir terbagi menjadi 

2 yaitu bentuk stiff (bulat) dan bentuk soft (lunak). 

2.1.1 Pori-Pori dan Porositas Batuan 

a. Pori-pori dan Rekahan  

Pori-pori adalah ruangan antara rongga kecil diantara butir-butir (solid 

materials atau matrix) pembentuk batuan sedangkan Rekahan (fractures) 

adalah celah retakan pada batuan yang mana tidak semua batuan ϕ berpori 

memiliki rekahan. 
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Kategori ukuran pori-pori pada batuan : 

• Macropores : pori-pori berukuran (diameter) > 5 mikron 

• Mesopores : pori-pori berukuran antara 2 - <5 mikron 

• Micropores : pori-pori berukuran <2 mikron 

 

b. Porositas  

Porositas merupakan ruang kosong yang dimiliki oleh batuan sebagai tempat 

menyimpan fluida, nilainya dinyatakan dalam persen (%) dimana perhitungan 

tersebut didapatkan dari nilai volume porositas dibagi dengan volume total 

batuan. Perhitungan tersebut dapat diperoleh dari analisis laboratorium 

maupun dari perhitungan log, baik itu log sonic, log neutron maupun log 

density. Porositas suatu batuan sangat penting dalam eksplorasi dan 

eksploitasi baik dalam bidang perminyakan maupun dalam bidang air tanah. 

Hal ini karena porositas merupakan variabel utama untuk menentukan 

besarnya cadangan fluida yang terdapat dalam suatu massa batuan. Secara 

matematis porositas dapat dinyatakan dengan simbol 𝜙 maka  : 

 

𝜙 =  
𝑉𝑝𝑜𝑟𝑒

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 1 −  

𝑉𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

(2. 1) 

 

 

Besaran nilai porositas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

• Ukuran butir atau grain size 

Apabila ukuran butir semakin kecil maka kemungkinan rongga yang 

terbentuk akan semakin kecil sehingga mengurangi nilai porositasnya dan 

sebaliknya jika ukuran butir besar maka rongga yang terbentuk juga 

semakin besar.  

• Bentuk butir atau spehricity 

Bentuk butir dipengaruhi oleh proses distribusi dan transportasi sedimen 

yang mana apabila sedimen sudah tertansportasi jauh dari sumbernya 

maka bentuk butir nya akan membulat maka nilai porositanya akan 

semakin baik sedangkan apabila sedimen yang tertransportasi masih 
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dekat dengan sumbernya maka bentuk butirnya akan menyudut maka nilai 

porositanya buruk. 

• Pemilahan atau sorting 

Pemilahan adalah tingkat keseragaman ukuran butir. Hubungannya 

dengan porositas adalah jika tingkat keseragaman ukuran butir pada 

batuan baik maka porositasnya akan besar dan begitu sebaliknya 

pemilahan yang buruk menyebabkan butiran yang berukuran kecil akan 

menempati rongga diantara butiran yang lebih besar akibatnya 

porositasnya akan kecil  

• Susunan butir 

Apabila ukuran butirnya sama maka susunan butir sama dengan bentuk 

kubus maka akan mempunyai porositas yang lebih besar dibandingkan 

dengan bentuk lainnya seperti hexagonal, rhombohedral, ortorombik, 

tetragonal dan triclinic 

• Kompaksi 

Adanya pengompakkan pada batuan akan mengurangi nilai porositasnya, 

pengompakkan batuan biasanya dipengaruhi oleh adanya penambahan 

beban dari lapisan diatasnya 

Porositas dapat dibagi menjadi 4 katerogi : 

• Porositas absolut/total adalah porositas yang memperhitungkan seluruh 

pori-pori batuan 

• Porositas efektif adalah porositas yang memperhitungkan pori-pori dalam 

batuan yang saling berhubungan   

• Porositas primer adalah porositas yang terbentuk bersamaan dengan 

waktu pengendapan berlansung 

• Porositas sekunder adalah porositas batuan yang terbentuk setelah proses 

pengendapan. Contohnya terbentuknya fracture (rekahan) dan fault 

(patahan). 
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Gambar 2. 1 Porositas (IATMI SM ITSB, 2015) 

 

2.1.2 Teori Konstanta Pore Space Stiffness  

Tekanan memainkan peran yang penting dalam fisika batuan. Kompressibilitas 

batuan berpori “ C ”, merupakan kebalikan dari modulus bulk, dapat ditulis sebagai 

turunan dari volume batuan terhadap tekanan yang dibagi dengan volume atau dapat 

ditulis berdasarkan persamaan dibawah ini.  

𝐶 =  
1

𝐾
=  −(

1

𝑉
)

𝑑𝑉

𝑑𝑃
 

 

(2. 2) 

 

 

Keterangan :  

𝑉 = Volume (m3) 

𝑃 = Tekanan (N/m2) 

Pada persamaan diatas diketahui bahwa tekanan secara umum terbagi menjadi 2 

jenis yaitu confining pressure (𝑃𝑐) dan pore pressure (𝑃𝑝) dan 3 volume yang 

berbeda perlu dipertimbangkan yaitu volume bulk batuan (𝑉𝑏), volume mineral (𝑉𝑚) 

dan volume ruang pori (𝑉𝑝). Dengan memanfaatkan konsep-konsep ini, dapat 

dibangun 3 model batuan yang sederhana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.  
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Gambar 2. 2 Model batuan sederhana yang terdiri dari mineral dan pori tunggal (A) menunjukkan 

tekanan pengekang yang diterapkan ke bagian dalam dan luar mineral, (B) tidak menunjukkan 

tekanan di bagian dalam tetapi membatasi tekanan pada di luar, dan (C) menunjukkan tekanan pori 

di bagian dalam dan membatasi tekanan pada bagian luar (diadaptasi dari Mavko dan Mukerji, 

1995). 

Pada gambar 2.6 diatas dijelaskan bahwa model batuan sederhana dalam kasus 

terdiri dari mineral dan pori tunggal. Dimana :  

a. Kondisi dimana confining pressure (𝑃𝑐) diterapkan pada bagian dalam dan 

luar dari mineral dan menunjukkan bahwa batuan mengalami deformasi 

dengan modulus mineral. 

b. Pada kondisi B menunjukkan tidak ada tekanan dibagian dalam batuan 

tetapi confining pressure (𝑃𝑐) diterapkan pada bagian luar karena kasus 

batuan dalam kondisi kering (dry). 

c. Pada kondisi C menunjukkan adanya pore pressure (𝑃𝑝) pada bagian dalam 

dan confining pressure (𝑃𝑐) pada bagian luar karena kasus batuan dalam 

kondisi tersaturasi (saturated). 

Pore space stiffness merupakan invers ataupun kebalikan dari kompressibilitas 

ruang pori batuan kering, yang dapat dinyatakan dalam persamaan dibawah ini. 

𝐶∅ =  
1

𝐾∅
=  −(

1

𝑉𝑝
)

𝑑𝑉𝑝

𝑑𝑃𝑐
 

(2. 3) 
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Keterangan : 

𝐶∅ = Kompressibilitas pori  (GPa) 

𝑉𝑝 = Volume pori (m3) 

𝑑𝑉𝑝 = Perubahan volume pori (m3) 

𝑑𝑃𝑐 = Perubahan confining pressure (N/m2) 

 

2.2 Konsep Dasar Petrofisika 

Petrofisika adalah salah satu cabang ilmu geosains (geosciences) yang mempelajari 

tentang sifat fisis dan kimiawi dari batuan. Analisis petrofisika merupakan salah 

satu proses yang penting dilakukan dalam usaha untuk mengetahui karakteristik 

dari suatu reservoir yang didasarkan pada interpretasi data sumur (well log) hasil 

pengukuran. 

2.2.1 Analisis Data Sumur 

Data sumur (well log) diperoleh dari hasil logging geofisika, logging saat ini sangat 

berkembang dalam eksplorasi minyak bumi yang dapat digunakan sebagai analisa 

kondisi geologi dan reservoir minyak bumi. Hasil dari logging geofisika akan 

memperoleh parameter fisis batuan di lubang bor sebagai fungsi kedalaman yang 

berupa kurva. Analisis data sumur berfungsi untuk mengidentifikasi parameter-

parameter yang digunakan dalam analisis fisika batuan seperti litologi, kandungan 

mineral, volume shale, porositas, permeabilitas dan saturasi fluida. Dalam 

penelitian ini digunakan beberapa data log sumur, yaitu : 

• Log Gamma Ray (GR) 

Log Gamma Ray (GR) adalah salah satu jenis log yang digunakan untuk 

menentukan lapisan zona permeable dan zona tidak permeable 

(impermeable) dapat dilihat dengan suatu kurva yang mana kurva tersebut 

menunjukkan besaran intensitas radioaktif yang ada dalam formasi, sehingga 

log gamma ray berfungsi untuk mendeteksi/mengevaluasi endapan-endapan 

mineral radioaktif seperti potassium atau bijih alluminium. Radiasi sinar 

gamma ray berasal dari unsur-unsur radioaktif pada batuan seperti uranium 
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(U), Thorium (Th) dan Potassium (K). Gamma ray mempunyai energi 

gelombang elektromagnetik yang tinggi dan mampu menembus material 

padat sehingga dapat digunakan pada sumur yang sudah terpasang casing. 

Didalam formasi hampir semua batuan sedimen mempunyai sifat radioaktif 

yang tinggi, terutama terkonsentrasi pada mineral lempung (clay), shale dan 

terutama marine shale mempunyai emisi sinar gamma yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan sandstone, limestone dan dolomite. Dengan adanya 

perbedaan tersebut gamma ray log ini dapat digunakan untuk membedakan 

antara shale dan non shale sehingga gamma ray sering disebut sebagai log 

litologi.  

 

Gambar 2. 3 Respon log Gamma Ray terhadap berbagai litologi (Rider, 1996) 
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• Log Sonic (DT) 

Log Sonic atau dikenal sebagai log akustik, adalah log listrik yang mencatat 

karakteristik akustik formasi bawah permukaan berdasarkan waktu tempuh 

gelombang dari perambatan gelombang kompresional kebawah permukaan 

yang melalui formasi batuan. Lamanya rambat gelombang suara, berbanding 

terbalik dengan kecepatan rambatnya. Kecepatan tersebut dipengaruhi oleh 

litologi, tekstur, komposisi, porositas dan kandungan fluida dalam batuan.  

 

Gambar 2. 4 Respon log Sonic terhadap berbagai litologi (Rider, 1996) 

 

Persamaan yang digunakan untuk menghitung kecepatan gelombang P (Vp) 

dengan data log sonic :  

 

𝑉𝑝 =
1

𝑑𝑡
=

0.3048

𝑑𝑡 𝑥 10−6
 

(2. 4) 
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Keterangan :  

𝑉𝑝 = Kecepatan gelombang P (m/s) 

Dt = Data hasil pengukuran log sonic (s/ft) 

 

Secara kuantitatif, log sonic dapat digunakan untuk mengevaluasi porositas 

dalam lubang yang terisi fluida, sehingga dapat digunakan untuk menghitung 

nilai porositas dengan menggunakan persamaan Wyllie sebagai berikut :   

∅𝑒𝑓= 

𝑑𝑡𝑙𝑜𝑔−𝑑𝑡𝑚𝑎

𝑑𝑡𝑓𝑙−𝑑𝑡𝑚𝑎
 –Vsh   

𝑑𝑡𝑠ℎ−𝑑𝑡𝑚𝑎

𝑑𝑡𝑓𝑙−𝑑𝑡𝑚𝑎
 (2. 5) 

 

Keterangan :  

∅𝑒𝑓 = Porositas efektif (fraksi) 

𝑑𝑡𝑙𝑜𝑔 = Data log sonic (s/ft) 

𝑑𝑡𝑚𝑎 = Data sonic matriks (s/ft) 

𝑑𝑡𝑓𝑙 = Data sonic fluida (s/ft) 

𝑉𝑠ℎ = Volume of shale (fraksi) 

𝑑𝑡𝑠ℎ = Data sonic shale (s/ft) 

 

• Log Neutron Porosity (NPHI) 

Prinsip dasar dari log neutron adalah mendeteksi kandungan atom hidrogen 

yang terdapat dalam formasi batuan dengan menembakkan atom neutron ke 

formasi dengan energi yang tinggi. Partikel-partikel neutron memancar dan 

menembus formasi serta  bertumbukan dengan material formasi, akibat dari 

tumbukan tersebut neutron akan kehilangan energi. Energi yang hilang saat 

benturan dengan atom didalam formasi batuan disebut sebagai porositas 

formasi (∅𝑓). Hilangnya energi paling besar bila neutron bertumbukan 

dengan sesuatu yang mempunyai massa sama atau hampir sama, contohnya 

atom hidrogen. Dengan demikian besarnya energi neutron yang hilang hampir 

semuanya tergantung dengan banyaknya jumlah atom hidrogen dalam 

formasi. 
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Gambar 2. 5 Respon log NPHI  terhadap berbagai litologi (Rider, 1996) 

• Log Density (RHOB) 

Prinsip kerja log densitas (Harsono,1993) yaitu suatu sumber radioaktif dari 

alat pengukur dipancarkan sinar gamma dengan intensitas energi tertentu 

menembus formasi batuan. Batuan terbentuk dari kumpulan mineral, mineral 

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

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

gamma akan mengalami pengurangan energi (loose energy). Energi yang 

kembali sesudah mengalami benturan akan diterima oleh detektor yang 

berjarak dengan sumbernya. Makin lemah energi yang kembali menunjukkan 

makin banyaknya elektron-elektron dalam batuan sehingga densitas akan 

semakin besar.  
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Gambar 2. 6 Respon log RHOB terhadap berbagai litologi (Rider, 1996) 

 

Pada umumnya batuan homogen yang terisi fluida akan memiliki densitas 

yang lebih rendah dibandingkan dengan batuan yang tidak terisi oleh fluida, 

fluida yang dapat mengisi batuan karena terdapatnya pori-pori pada batuan 

tersebut. Maka, pori-pori ini dapat mempengaruhi nilai dari densitas. Secara 

matematis dari log densitas dapat dihitung porositas dengan menggunakan 

persamaan :  

ϕ =  
⍴𝑚𝑎 − ⍴𝑏

⍴𝑚𝑎 −  ⍴𝑓
 (2. 6) 
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Keterangan :  

Φ = Porositas (fraksi) 

⍴𝑚𝑎 = Densitas matriks (kg/m3) 

⍴𝑓 = Densitas fluida (kg/m3) 

⍴𝑏 = Densitas bacaan log (kg/m3) 

 

2.2.2 Volume of Shale (Vsh) 

Di dalam formasi hampir semua batuan sedimen mempunyai sifat radioaktif tinggi, 

terutama terkonsentrasi pada mineral lempung (Clay Mineral). Formasi yang bersih 

biasanya mengandung sifat radioaktif yang kecil, kecuali lapisan-lapisan tersebut 

mengandung mineral tertentu yang bersifat radioaktif misalnya garam-garam 

potassium terlarutkan sehingga mempengaruhi pembacaan pada gamma ray. Dalam 

petrofisika perlu dilakukan perhitungan volume shale terutama pada lapisan shaly 

sand  dimana kandungan clay dapat mempengaruhi dalam penilaian produktifitas 

suatu lapisan reservoir. Untuk menghitung volume shale menggunakan rumus 

umum dibawah ini. 

 

𝐼𝐺𝑅 =
𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔 −  𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛
 

(2. 7) 

 

   Keterangan : 

𝐼𝐺𝑅  = Indeks Gamma Ray (fraksi) 

𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔 = Pembacaan Gamma Ray pada log setiap kedalaman (API) 

𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛 = Pembacaan nilai Gamma Ray Minimum (API) 

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 = Pembacaan nilai Gamma Ray maksimum (API) 

2.3 Konsep Fisika Batuan 

Fisika batuan (Rock physics) banyak digunakan untuk membangun hubungan antara 

komposisi batuan dan sifat makroskopiknya. Model fisika batuan yang tepat dapat 

membantu mempelajari karakteristik batuan secara efektif. Untuk memahami 

karakteristik dan sifat fisis batuan dan fluida diperlukan sebuah analisis fisika 



17 
 

 
 

batuan (Rock physics analysis). Fisika batuan (rock physics) merupakan ilmu yang 

berasal dari perpaduan antara ilmu petrofisika dan ilmu geofisika. Fisika batuan 

bertujuan untuk memahami karakter dan sifat fisis batuan, fluida serta  mencari 

suatu sifat fisis yang dapat memisahkan antara zona prospek dengan zona yang 

tidak prospek. Adapun sifat-sifat fisis dari fisika batuan seperti Vp (kecepatan 

gelombang P), Vs (kecepatan gelombang S), Poisson Ratio, impendansi akustik, 

Lambda-rho, mu-rho, densitas dan sebagainya.   

2.3.1 Elastisitas Batuan 

Teori elastisitas adalah teori yang menghubungkan antara gaya yang diberikan 

terhadap suatu benda dengan perubahan bentuk dan ukuran yang  terjadi setelah 

gaya dihilangkan. Hubungan antara gaya pada benda terhadap deformasi 

dinyatakan dalam konsep stress dan strain (tegangan dan regangan). Stress 

(tegangan) didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, ketika gaya diberikan pada 

sebuah benda maka benda akan mengalami perubahan baik bentuk maupun volume, 

perubahan akibat dari gaya tersebut dinamakan dengan strain (regangan). stress dan 

strain digunakan untuk mengukur objek ketahanan suatu benda terhadap gaya yang 

diberikan atau sering disebut dengan modulus elastisitas, yang diwakilkan oleh 

modulus bulk dan modulus shear. 

a. Modulus Bulk 

Modulus Bulk merupakan kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk 

ke segala arah ketika diberi tegangan seragam ke segala arah. Secara 

matematis, didefinisikan sebagai rasio tekanan hidrostatik terhadap 

perubahan volume. Modulus Bulk umumnya disebut juga inkompresibilitas, 

dengan kata lain didefinisikan sebagai ketahanan suatu batuan terhadap gaya 

kompresional. 

 

Modulus Bulk (K) : 

𝐾 =  
𝐹/𝐴

∆𝑉/𝑉
 

(2. 8) 
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Gambar 2. 7 Gaya kompressional pada batuan (Mavko et., al., 2009) 

b. Modulus Shear 

Modulus shear merupakan kecenderungan sebuah objek untuk bergeser 

(deformasi bentuk pada volume konstan) ketika diberi gaya yang berlawanan. 

Secara matematis, didefinisikan sebagai rasio tegangan geser terhadap 

regangan geser. Modulus shear biasa disebut rigiditas (ketahanan body batuan 

terhadap shear stress).  

 

 Modulus Shear (𝜇) : 

𝜇 =  
𝐹/𝐴

∆𝑋/ℎ
 

(2. 9) 

 

 

Gambar 2. 8 Gaya geser pada batuan (Mavko et., al., 2009) 
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2.3.2 Kecepatan Gelombang 

Gelombang seismik berdasarkan tipe penjalarannya dibagi menjadi 2 yaitu 

gelombang P (gelombang kompresi) dan gelombang S (gelombang shear). 

Gelombang P merupakan gelombang yang arah penjaralarannya sejajar dengan arah 

perambatan gelombang, sedangkan gelombang S adalah gelombang yang arah 

penjalarannya tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. 

 

Gambar 2. 9 Penjalaran gelombang P dan gelombang S (Telford,1999) 

Secara matematis gelombang P dan gelombang S dapat dinyatakan sebagai berikut:  

𝑉𝑝 = √
𝐾+ 

4

3
𝜇

𝜌
                                           

(2. 10) 

 

𝑉𝑠 = √
𝜇

𝜌
 

(2. 11) 

                                                                           

Keterangan :  

𝑉𝑝 = Kecepatan gelombang P (m/s) 

𝑉𝑠 =  Kecepatan gelombang S (m/s) 

K =  Modulus bulk (GPa) 

𝜇 =  Modulus shear (GPa) 

𝜌 =  Densitas (kg/m3) 
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2.3.3 Densitas 

Secara matematis densitas dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara massa dan 

volume dalam satuan (gr/cc atau kg/m3). Densitas batuan hubungannya dengan 

kekompakan dari batuan itu sendiri dimana ketika nilai dari densitas batuan besar maka 

batuan tersebut sangat kompak dan sebaliknya. Densitas batuan berbeda-beda tergantung 

pada mineralogi, porositas dan kandungan fluidanya. Untuk menghitung densitas akibat 

pengaruh dari matriks batuan dan fluida pengisi pori yang berupa hidrokarbon yang 

tersaturasi air dapat menggunakan persamaan.  

                        𝜌𝑠𝑎𝑡 =  𝜌𝑚(1 − 𝜑) + 𝜌𝑤𝑆𝑤𝜑 +  𝜌𝐻𝐶(1 − 𝑆𝑤)𝜑                                      (2. 12) 

 

Keterangan : 

𝜌𝑠𝑎𝑡 = Densitas batuan (kg/m3) 

𝜌𝑚 = Densitas matriks (kg/m3) 

𝜑 = Porositas (% atau fraksi) 

 𝜌𝑤 = Densitas air (kg/m3) 

𝑆𝑤 = Saturasi air (% atau fraksi) 

𝜌𝐻𝐶  = Densitas minyak (kg/m3) 

2.4 Pemodelan Fisika Batuan 

Pemodelan fisika batuan merupakan salah satu bentuk forward modelling dalam 

memodelkan suatu batuan. Pemodelan fisika batuan adalah salah satu cara untuk 

memahami karakteristik dari batuan reservoir. Pemodelan fisika batuan didasarkan 

pada ketersediaan data baik dari data core maupun data log. Dengan mengetahui 

jenis batuan penyusun dari reservoir, dapat dilakukan pemodelan fisika batuan 

berdasarkan sifat elastis dari batuan. Pengukuran sifat elastis dapat dilakukan 

dengan 2 cara yaitu sebagai berikut : 

• Secara lansung yaitu menggunakan data core dan data log dari 

pemboran sumur dilapangan 

• Secara tidak lansung yang diperoleh dari inversi data seismik dan 

pemodelan digital rock physics (DRP)  
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Pada pemodelan fisika batuan dibutuhkan kerangka berfikir mengenai tahapan 

pemodelan yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan tahap-tahap yang 

dilakukan untuk pemodelan fisika batuan. 

 

 

Gambar 2. 10 Skema pemodelan fisika batuan 

2.4.1 Pemodelan solid rock (Voigt, Reuss dan Hill bounds) 

Detail geometry merupakan hal yang paling sulit untuk diukur ataupun untuk 

diketahui. Jika mengabaikan detail geometry cara terbaik yang dapat dilakukan 

adalah memperkirakan batas atas dan batas bawah pada modulus atau kecepatan. 

Bounds adalah tool yang memberikan batas atas dan batas bawah yang teliti pada 

modulus. Salah satu bounding methods adalah Voight, Reuss dan Hill. Metode ini 

melakukan kalkulasi batas elastis dari bahan komposit (mineral) berdasarkan 

prinsip fisika batuan. Kalkukasi batas-batas tersebut didasari pada asumsi bahwa 

batuan adalah mineral komposit linier elastis. Pemodelan ini dilakukan pada solid 

rock atau batuan yang padat dan full terisi oleh mineral dengan anggapan tidak 

memiliki porositas  sehingga tidak perlu melibatkan inklusi dan saturasi fluida pada 

reservoir. Pemodelan Voigt (upper bound), Reuss (lower bound), dan Hill (average 

bound) merupakan pemodelan teoritis yang sangat sederhana untuk mendapatkan 

modulus elastik dan fraksi mineral batuan yang paling mendekati properti batuan 
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sebenarnya dengan menggunakan data petrophysics yang ada (Mavko et., al., 

2009).  

 

Gambar 2. 11 Model Voight, Reuss dan Hill (Mavko et., al., 2009) 

𝑀𝑣 = ∑ 𝐹𝑖𝑀𝑖

𝑁

𝑖=1

 
(2. 13) 

 

1

Mr
=  ∑

𝑓𝑖

𝑀𝑖

𝑁

𝑖=1

 
(2. 14) 

 

𝑀𝑣𝑟ℎ =
𝑀𝑉 + 𝑀𝑅

2
 

(2. 15) 

                                    

Keterangan :  

MH = Modulus elastik Hill mineral batuan (GPa) 

MV = Modulus elastik Voight mineral batuan (GPa) 

MR = Modulus elastik Reuss mineral batuan (GPa) 

fi = Fraksi modulus elastik mineral batuan (% atau fraksi) 

Mi = Modulus elastik mineral batuan (GPa) 
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2.4.2 Estimasi Log Vs dengan Pemodelan Dry Rock Pride dan Lee 

Pemodelan dry rock ini dilakukan untuk dapat mengestimasi log Vs. Estimasi log 

Vs dengan pendekatan Pride dan Lee ini melibatkan faktor konsolidasi yang mana 

nilai dari faktor konsolidasi berbeda untuk setiap kedalamannya. Untuk menghitung 

nilai modulus elastik Pride dan Lee dapat menggunakan persamaan dibawah ini :  

𝐾𝑑𝑟𝑦 =  
𝐾𝑚𝑖𝑛 (1 − 𝜙)

(1 +  𝛼𝑘𝜙)
 

(2. 16) 

𝜇𝑑𝑟𝑦 =  
𝜇𝑚𝑖𝑛 (1 − 𝜙)

(1 +  𝛾𝛼𝑘𝜙)
 

(2. 17) 

𝛾 =  
1 +  2𝛼𝑘

1 +  𝛼𝑘
 

(2. 18) 

Keterangan :   

𝐾𝑑𝑟𝑦 = Modulus bulk dry rock (GPa) 

𝐾𝑚𝑖𝑛 = Modulus bulk mineral (GPa) 

𝜇𝑑𝑟𝑦  = Modulus shear dry rock (GPa) 

𝜇𝑚𝑖𝑛  = Modulus shear mineral (GPa) 

𝜙   = Porositas (% atau fraksi) 

𝛼𝑘   = Faktor Konsolidasi (fraksi) 

2.4.3 Analisis Konstanta Pore space stiffness dengan Persamaan Zimmerman 

Persamaan Zimmermann merupakan persamaan yang digunakan untuk mengetahui 

nilai modulus bulk pori batuan serta memprediksi stiffness batuan. Berikut adalah 

persamaan Zimmerman (Mavko et al, 2009).     

𝐾𝑠𝑎𝑡 =  𝜌𝑏(𝑉𝑃
2 − 𝑉𝑠

2) 

 

(2. 19) 

 

𝐾∅ =  ∅ (
𝐾𝑚𝐾𝑠𝑎𝑡

𝐾𝑚−𝐾𝑠𝑎𝑡
) − (

𝐾𝑚𝐾𝑓𝑙

𝐾𝑚 −  𝐾𝑓𝑙
) (2. 20) 
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1

𝐾𝑑𝑟𝑦
=  

1

𝐾𝑚𝑎
+

∅

𝐾∅
 

(2. 21) 

                                                                                                                                      

Untuk mengetahui konstanta pore space stiffness dapat menggunakan persamaan 

berikut : 

𝐾𝑑𝑟𝑦

𝐾𝑚𝑎
=  

1

1 +
∅
𝑘

 
(2. 22) 

 

             

Dimana, 𝑘 =
𝐾∅

𝐾𝑚𝑎
  

Keterangan : 

𝐾𝑑𝑟𝑦 = Modulus bulk dry rock (GPa)  

𝐾∅ = Modulus bulk pori batuan (GPa) 

∅ = Porositas (fraksi) 

𝑘 = Konstanta pore space stiffness (fraksi) 

𝐾𝑚𝑎 = Modulus bulk matriks (GPa) 

 

 

Gambar 2. 12 Kurva Zimmerman (Kristi, 2017) 
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2.4.4 Pemodelan Dry Rock Model Kuster-Toksoz 

Struktur pori dan modulus elastik matriks mineral sangat diperlukan dalam 

pemodelan fisika batuan. Metode estimasi struktur pori dan moduli mineral dapat 

dimodelkan dengan pemodelan dry rock model Kuster-Toksoz. Model Kuster-

Toksoz (KT) – (Kuster dan Toksoz 1974), model ini sering digunakan untuk 

menganalisis efek bentuk pori dan persentase aspek rasio pori terhadap modulus 

elastis dinamis batuan dan kecepatan seismik. Model fisika batuan memiliki banyak 

parameter yang berbeda, seperti litologi, clay content, porositas, saturasi fluida, 

modulus matriks mineral, spektrum aspek rasio pori dll. Jika parameter ini tidak 

diketahui maka model fisika batuan tidak dapat diterapkan pada substitusi fluida 

dan memprediksi kecepatan. Model Kuster-Toksoz menjembatani porositas, bentuk 

pori, modulus mineral dan modulus inklusi fluida dengan kecepatan gelombang P 

(Vp) dan kecepatan gelombang S (Vs). Model ini mengasumsikan konsentrasi 

inklusi yang rendah, dan juga mengasumsikan bahwa semua pori berbentuk 

ellipsoidal, yang dapat dijelaskan dengan aspek rasio pori. Parameter ini ditentukan 

oleh rasio sumbu pendek dan sumbu panjang dari inklusi. Semakin kecil nilai dari 

aspek rasio pori maka bentuk porinya akan semakin pipih sedangkan jika nilai dari 

aspek pori besar maka bentuk pori akan semakin bulat. 

 

Gambar 2. 13 Skematik Aspek Rasio Pori 

 

Berikut merupakan persamaan yang digunakan dalam mencari nilai dari modulus 

bulk dry rock Kuster-Toksoz dan modulus shear dry rock Kuster-Toksoz.  

( 𝐾𝑚 − 𝐾𝐾𝑇)
𝐾𝑚 +  

4
3 𝜇𝑚

𝐾𝐾𝑇 +  
4
3 𝜇𝑚

 =  ∑ 𝑥𝑖 (𝐾𝑚 −  𝐾𝑖) 𝑃𝑚𝑖

𝑁

𝑖=1

 
(2. 23) 
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(𝜇𝑚 − 𝜇𝐾𝑇)
(𝜇𝑚+ ζ𝑚

)

(𝜇𝑚+ 𝜁𝑚
)

=     ∑ 𝑥𝑖  (𝜇𝑚 −  𝜇𝑖)𝑄𝑚𝑖

𝑁

𝑖=1

 (2. 24) 

                                                           

Tabel 2. 1 Koefisien P dan Q untuk beberapa geometri batuan (Berryman, 1995) 

Inklusi 

Model 

Pmi Qmi 

Spheres 𝐾𝑚 +  
4
3 𝜇𝑚

𝐾𝑖 + 
4
3 𝜇𝑚

 

𝜇𝑚 + 𝜁𝑚

𝜇𝑖 +  𝜁𝑚
 

Neddles 𝐾𝑚 + 𝜇𝑚 + 
1
3 𝜇𝑖

𝐾𝑖 + 𝜇𝑚  
1
3 𝜇𝑖

 
1

5
(

4𝜇𝑚

𝜇𝑚 +  𝜇𝑖
+ 2

𝜇𝑚 +  𝛾𝑚

𝜇𝑖 + 𝛾𝑚
+

𝐾𝑖 + 
4
3 𝜇𝑚

𝐾𝑖 + 𝜇𝑚 +  
1
3 𝜇𝑖

 ) 

Disks 𝐾𝑚 +  
4
3 𝜇𝑖

𝐾𝑖 +
4
3 𝜇𝑖

 

𝜇𝑚 + 𝜁𝑖

𝜇𝑖 + 𝜁𝑖
 

Penny 

Cracks 

𝐾𝑚 +  
4
3 𝜇𝑖

𝐾𝑖 +
4
3 𝜇𝑖 + 𝜋𝛼𝑎𝛽𝑚

 

1

5
(1 +

8𝜇𝑚

4𝜇𝑖 + 𝜋𝛼𝑎(𝜇𝑚 + 2𝛽𝑚)

+ 2
𝐾𝑖 +  

2
3 (𝜇𝑚 + 𝜇𝑖)

𝐾𝑖 +  
4
3 𝜇𝑖 + 𝜋𝛼𝑎𝛽𝑚

 ) 

Notes : 

𝛽 = 𝜇
(3𝐾 +  𝜇 )

(3𝐾 + 4𝜇)
, 𝛾 = 𝜇

(3𝐾 +  𝜇)

(3𝐾 + 7𝜇)
, 𝜁 =  

𝜇

6

(9𝐾 + 8𝜇)

(𝐾 + 2𝜇)
 

Keterangan : 

Xi =  Fraksi volume dari bentuk pori (% atau fraksi) 

Km =  Modulus bulk mineral batuan (GPa) 

Qmi,Pmi =  Koefisien yang menggambarkan efek inclusion fluida di dalam  

mineral batuan 

KKT =  Modulus bulk mineral Model Kuster Toksoz batuan (GPa) 

Ki =  Modulus bulk fluida batuan (GPa) 
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µi =  Modulus shear fluida batuan (GPa) 

µm =  Modulus shear mineral batuan (GPa) 

𝛼𝑎 =  Aspek rasio (fraksi) 

µKT =   Modulus shear mineral Model Kuster Toksoz batuan  (GPa) 

2.4.5 Pemodelan Saturated rock Model Biot-Gassmann 

Persamaan Gassmann (1951) biasanya digunakan untuk memprediksi perubahan 

kecepatan yang dihasilkan dari saturasi fluida pori yang berbeda. Dengan 

mempertimbangkan efek dari komponen mineral, cairan pori, porositas dan 

modulus elastik dry rock dan kecepatan seismik. Model Gassmann mengasumsikan 

pori-pori terhubung dengan baik tanpa pori-pori terisolasi. Kekurangan dari 

persamaan Gassmann adalah tidak terlalu memperhatikan geometri pori dalam 

batuan. Berikut adalah persamaan umum Biot-Gassmann :  

𝐾𝑠𝑎𝑡 =  𝐾𝑑𝑟𝑦 +  
(12 −

𝐾𝑑𝑟𝑦2

𝐾𝑚𝑎2
)

∅
𝐾𝑓𝑙

+
1 − ∅
𝐾𝑚𝑎

−
𝐾𝑑𝑟𝑦

𝐾2
𝑚𝑎

 

  (2. 25) 

 

 

Persamaan Biot-Gassmann juga dapat digunakan untuk memprediksi Kdry dengan 

cara membalikkan persamaan di atas menjadi : 

𝐾𝑑𝑟𝑦 =

𝐾𝑠𝑎𝑡 (
∅𝐾𝑚𝑎

𝐾𝑓𝑙
+ 1 − ∅) −  𝐾𝑚𝑎

∅𝐾𝑚𝑎

𝐾𝑓𝑙
+

𝐾𝑠𝑎𝑡

𝐾𝑚𝑎
− 1 − ∅

 

(2. 26) 

 

 

                     

Persamaan Gassmann mengasumsikan bahwa nilai modulus shear dry rock sama 

dengan nilai modulus shear saturated rock. Persamaan Gassmann juga 

mengasumsikan nilai modulus geser fluida sama dengan nol. 

𝜇𝑠𝑎𝑡 =  𝜇𝑑𝑟𝑦 (2. 27) 
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Untuk menghitung kecepatan gelombang P dan kecepatan gelombang S saat 

tersaturasi fluida maka diperlukan 𝜌𝑠𝑎𝑡 melalui persamaan dibawah ini : 

 𝜌𝑠𝑎𝑡 = (1 − ∅)𝜌𝑚𝑎 + 𝜌𝑓∅ (2. 28) 

 

                                         

Setelah parameter 𝜌𝑠𝑎𝑡, 𝜇𝑠𝑎𝑡 dan 𝐾𝑠𝑎𝑡 telah di kalkulasi, sehingga diperoleh 

kecepatan gelombang P dan S tersaturasi, sebagaimana persamaan dibawah ini : 

𝑉𝑝𝑠𝑎𝑡 =  √𝐾𝑠𝑎𝑡 + 
4
3 𝜇𝑠𝑎𝑡

𝜌𝑠𝑎𝑡
 

(2. 29)                                                        

 

𝑉𝑠𝑠𝑎𝑡 = √
𝜇𝑠𝑎𝑡

𝜌𝑠𝑎𝑡
 

(2. 30) 

 

Keterangan :  

𝐾𝑠𝑎𝑡 = Modulus bulk tersaturasi (GPa) 

𝜌𝑠𝑎𝑡 = Densitas batuan tersaturasi (kg/m3) 

𝜇𝑠𝑎𝑡 = Modulus shear tersaturasi (GPa) 

𝑉𝑝𝑠𝑎𝑡 = Kecepatan gelombang P tersaturasi (m/s) 

𝑉𝑠𝑠𝑎𝑡 = Kecepatan gelombang S tersaturasi (m/s) 

𝐾𝑑𝑟𝑦 = Modulus bulk dry (GPa) 

𝜇𝑑𝑟𝑦 = Modulus shear dry (GPa) 

∅ = Porositas (% atau fraksi) 

𝐾𝑚𝑎 = Modulus bulk matriks (GPa) 

𝜌𝑓𝑙 = Densitas fluida (kg/m3) 

𝜌𝑚𝑎  = Densitas matriks (kg/m3) 

𝐾𝑓𝑙 = Modulus bulk fluida (GPa) 
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