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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Energi memiliki peran yang penting dan sangat dibutuhkan dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari bagi makhluk hidup khususnya manusia. 

Berdasarkan sifatmya, sumber energi dapat dibedakan yaitu sebagai 

sumber energi yang dapat diperbaruhi seperti matahari, air dan angin serta 

energi yang tidak dapat diperbaruhi seperti hidrokarbon (batubara, minyak, 

dan gas bumi). Dengan berjalannya waktu, bertambahnya jumlah makhluk 

hidup yang ada beriringan dengan bertambahnya jumlah energi yang 

dibutuhkan khususnya hidrokarbon. Cadangan hidrokarbon yang telah 

ditemukan masih kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan bagi 

manusia, sehingga perlu dilakukan kegiatan eksplorasi cadangan 

hidrokarbon baru atau mengelola kembali lapangan-lapangan yang telah 

berproduksi. 

 

Eksplorasi hidrokarbon merupakan suatu usaha untuk menemukan 

cadangan hidrokarbon baru pada suatu reservoir di bawah permukaan 

bumi. Eksplorasi hidrokarbon umumnya dilakukan dengan menggunakan  

metode geologi dan geofisika yang dapat memberikan informasi 

persebaran potensi hidrokarbon di bawah permukaan bumi. Namun, untuk 

memastikan terdapat kandungan hidrokarbon perlu dilakukan eksplorasi 

sumur atau well logging serta menganalisis data well log [1]. Tujuan 

umum dari analisis data well log adalah mengubah data log mentah untuk 

dapat memperkirakan jumlah minyak, gas, dan air dalam suatu formasi [2]. 

Data tersebut digunakan untuk mengidentifiksi zona produktif, 

membedakan antara zona hidrokarbon dan nonhidrokarbon dalam 

mengidentifikasi reservoir [3]. Data tersebut dilakukan analisis petrofisika 

dan dikorelasikan dengan sumur lainnya. 
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Lapangan NPRA (National Petroleum Reserve Alaska) merupakan 

lapangan lama yang telah berproduksi sejak tahun 1982. Lapangan ini 

sejak saat itu memiliki beberapa formasi sedimen yang berpotensi adanya 

hidrokarbon terbesar di Amerika Utara. Formasi batupasir Barrow 

Sandstone dan Sag River Sandstone dengan unit stratigrafi Jurassic dan 

Triassic merupakan reservoir produktif hingga saat ini. Namun, eksplorasi 

masih terus dikembangkan untuk memperoleh adanya potensi hidrokarbon 

dari suatu formasi. Terutama setelah penemuan adanya potensi reservoir 

hidrokarbon yang besar pada unit stratigrafi Cretaceous yang telah 

diumumkan selama 2015-2017 oleh Repsol-Amstrong, Caelus Energy, dan 

ConocoPhilips sehingga karakterisasi reservoir lebih lanjut pada reservoir 

ini perlu dilakukan sebelum dilakukan eksploitasi. 

Penelitian berfokus pada formasi yang mengandung hidrokarbon pada unit 

stratigrafi Triassic hingga Cretaceous. Penelitian ini sebelumnya telah 

dilakukan dengan melakukan analisis petrofisika suatu reservoir [11], 

tetapi memiliki lokasi yang berbeda dengan penelitian ini. Analisis ini 

dapat bermanfaat karena merupakan hal yang penting dalam mengetahui 

potensi hidrokarbon dengan melakukan kegiatan eksplorasi dan studi 

tentang properti reservoir [11].  

Dalam penelitian ini, digunakan 5 data sumur yang ada di NPRA. Tahapan 

awal penelitian dilakukan dengan analisis sensitivitas untuk memisahkan 

litologi dan fluida dari data log sumur menggunakan data log neutron dan 

log kecepatan gelombang P yang diperoleh dari log sonik. Setelah itu, 

menganalisis lingkungan pengendapan dari zona target menggunakan 

metode elektrofasies dan respon log gamma ray yang umumnya 

mempresentasikan ukuran butir dan dapat menunjukkan kualitas dari suatu 

reservoar. Selanjutnya melakukan analisis petrofisika berdasarkan 

parameter petrofisika seperti kandungan lempung, porositas, saturasi air, 

dan permeabilitas serta melakukan korelasi antar formasi. Hasil dari 

parameter petrofisika dapat menentukan zona potensial yang terdapat 

hidrokarbon, sedangkan hasil korelasi antar formasi digunakan untuk  
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mengidentifikasi persebaran zona potensi hidrokarbon secara lateral dari  

tiap sumur di lapangan daerah penelitian.  

1.2. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis petrofisika menggunakan proses lingkungan 

pengendapan dan perhitungan dari sifat fisik batuan dari tiap formasi. 

2. Memisahkan litologi dari data sumur pada lapangan NPRA. 

3. Mengidentifikasi persebaran potensi hidrokarbon secara lateral 

berdasarkan data log sumur dan stratigrafi pada lapangan NPRA. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah 5 data sumur pada lapangan NPRA. 

2. Daerah penelitian dibatasi pada zona reservoir batupasir lapangan 

NPRA. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian Tugas Akhir ini adalah dapat 

menentukan litologi dan zona potensi hidrokarbon menggunakan 

parameter-parameter petrofisika batuan berdasarkan data open source yang 

berupa data sumur, data core, data seismik, geologi daerah, dan stratigrafi 

di lapangan NPRA. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan informasi dalam mengidentifikasi reservoir di 

daerah penelitian, sehingga dapat menggambarkan keadaan bawah 

permukaan di daerah penelitian.  

2. Dapat dijadikan acuan dalam menentukan produksi hidrokarbon 

berdasarkan data well log, hasil analisis petrofisika dan penampang 

horizon seismik di lapangan NPRA. 
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1.6. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Notepad++ digunakan untuk mengedit dan menampilkan data well 

log yang digunakan untuk pengolahan data. 

2. Interactive Petrophysic digunakan untuk menampilkan triple kombo 

log dalam menentukan litologi dan zona potensi hidrokarbon, 

melakukan analisis petrofisika. 

3. Corel Draw digunakan untuk menglakukan korelasi antar formasi 

untuk tiap sumur. 

 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB I ini berisikan tentang pembahasan latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

perangkat lunak yang digunakan, serta sistematika penulisan 

sehingga penelitian tugas akhir ini memiliki titik fokus sesuai dari 

judul yang dibuat. 

2. BAB II TEORI DASAR 

Pada BAB II ini berisikan tentang pembahasan teori yang berupa 

pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan beberapa buku 

serta literatur yang berkaitan dengan penyusunan penelitian. 

3. BAB III GEOLOGI REGIONAL 

Pada BAB III ini berisikan tentang pembahasan tinjauan umum 

geologi dari daerah penelitian, geologi regional yang meliputi 

fisiografi, kerangka tektonik, dan stratigrafi daerah penelitian. 
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4. BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Pada BAB IV ini berisikan tentang pembahasan tahapan dalam 

melakukan penelitian yang disusun ke dalam diagram alir penelitian 

dan timeline pengerjaan penelitian ini.  

5. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB V ini berisikan tentang hasil dan pembahasan dari 

pengolahan data hingga mendapatkan hasil akhir 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada BAB VI ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan 

penelitian ini serta saran agar penulisan dan penelitian ini menjadi 

lebih baik. 

 


