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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi merupakan penopang utama kehidupan manusia. Manusia sangat 

bergantung dengan energi, terutama kebutuhan akan energi bahan bakar fosil. 

Peningkatan jumlah manusia tiap tahunnya sebanding juga dengan peningkatan 

kebutuhan akan energi fosil, akibatnya cadangan energi fosil baik berupa gas 

maupun minyak bumi akan semakin menipis. Selain menipisnya cadangan energi 

fosil, permasalahan lain yang timbul adalah konsentrasi emisi CO2 semakin tinggi 

sejalan dengan meningkatnya penggunaan energi fosil di muka bumi. Mengatasi 

kebutuhan akan energi yang semakin meningkat harus diimbangi dengan eksplorasi 

dan eksploitasi lapangan baru untuk menghasilkan cadangan energi. Selain 

eksplorasi lapangan baru, peningkatan teknologi eksploitasi juga  dapat dilakukan 

pada lapangan yang telah dieksplorasi, peningkatan teknologi eksploitasi dapat 

meningkatkan produksi hidrokarbon maupun meningkatkan potensi cadangan. 

Metode Carbon Capture Storage(CSS)  merupakan teknologi yang dapat 

mengurangi konsentrasi CO2 pada atmosfer, sekaligus dapat meningkatkan 

produksi migas melalui CO2-EOR (Enhanced Oil Recovery). Metode CCS 

diaplikasikan dengan cara menangkap 𝐶𝑂2 yang dihasilkan oleh pembakaran energi 

fosil dan kemudian menginjeksikannya kebawah permukaan atau lapisan reservoir. 

Injeksi CO2 kedalam reservoir, akan meningkatkan tekanan reservoir dan 

mendorong cadangan minyak dan gas bumi kepermukaan. Penerapan CCS sebagai 

upaya mitigasi CO2 dan peningkatan produksi minyak maupun gas bumi 

merupakan kombinasi yang dapat saling menunjang terutama untuk 

mengkompensasi biaya CCS yang masih mahal. 

Penerapan metode CCS memiliki dampak buruk bagi lingkungan jika 

reservoir CO2  mengalami kebocoran, sehingga perlu dilakukan observasi yang 

akurat dan tepat, baik sebelum, sesaat atau setelah penginjeksian CO2 ke sub 
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surface. Studi mendalam harus dilakukan sebelum pemasangan CCS di sub surface, 

studi  dilakukan untuk memilih reservoir yang tepat. Studi geologi dan geofisika 

dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari formasi batuan yang akan menjadi 

reservoir CO2  (porositas, permeabilitas, tingkat sortasi dan sementasi).  

Lapangan Gundih merupakan lapangan pertama di Indonesia yang akan 

menerapkan metode CCS . Lapangan ini merupakan lapangan gas dengan jenis 

reservoir batupasir yang terletak pada formasi Ngrayong. Sebelum metode CCS 

diterapkan, maka diperlukan kegiatan karakterisasi reservoir yang bertujuan untuk 

memastikan reservoir cocok dilakukan injeksi  CO2. 

Pada penelitian ini akan dilakukan karakterisasi batuan reservoir dengan 

menggunakan pemodelan fisika batuan(rock physics modelling). Secara umum 

pemodelan fisika batuan bertujuan untuk mendapatkan parameter geologi 

reservoir(mis. porositas, kandungan clay, sortasi, dan sementasi) dan properti 

seismik seperti modulus elastic(bulk, shear), kecepatan seismik(Vp, Vs), dan 

parameter lainnya. Pemodelan fisika batuan yang dilakukan pada penelitian ini  

yakni contact-cement model, friable-sand model dan constant-cement model yang 

bertujuan untuk mengetahui volume sementasi( volume of cement), dan tingkat 

sortasi.  

Sebelum dilakukan pemodelan fisika batuan, terlebih dahulu ditentukan 

zona reservoir dengan analisis petrofisika dan mesin pembelajaran(machine 

learning). Analisis petrofisika dilakukan untuk melakukan klasifikasi lithofacies 

pada salah satu sumur(ASD-01), kemudian hasil analisis tersebut digunakan 

sebagai dataset untuk melatih(train) algoritma machine learning melakukan 

prediksi lithofacies pada dua sumur lainnya. Klasifikasi dan prediksi dengan 

machine learning digunakan untuk mengurangi ambiguitas dan ketidakpastian 

terhadap analisis petrofisika.   
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Melakukan klasifikasi dan prediksi lithofacies menggunakan analisis 

petrofisika dan mesin pembelajaran (machine learning). 

2. Menentukan kedalaman zona reservoir berdasarkan karakteristik 

petrofisika batuan 

3. Melakukan pemodelan fisika batuan untuk menentukan volume of 

cement dan tingkat sortasi pada zona reservoir. 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup permasalahan atau batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Daerah penelitian dibatasi pada lapisan batuan pasir Formasi Ngrayong 

lapangan Gundih pada sumur “ASD-01”, “ASD-02”, dan “ASD-03”. 

2. Metode machine learning yang digunakan untuk prediksi lithofacies 

adalah supervised machine learning terdiri dari algoritma Naïve Bayes, 

Radom Forest, Artificial Neural Network, dan k-Nearest Neighbor. 

3. Zona target pemodelan merupakan zona reservoir gas. 

4. Pemodelan fisika batuan yang digunakan untuk menentukan volume of 

cement dan tingkat sortasi yakni friable sand, contact cement dan 

constant cement. 

5. Penelitian ini menitikberatkan pembahasan dan analisis pada klasifikasi 

lithofacies lapangan Gundih dan pemodelan fisika batuan untuk 

menentukan volume of cement dan tingkat sortasi. 

1.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak pada Formasi Ngrayong, Cekungan Jawa Timur 

Utara, Blora, Jawa Tengah, Indonesia. 
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1.5 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah bahasa 

pemrograman Python 3.7. Beberapa  modul atau package yang digunakan yaitu : 

1. Numpy digunkan untuk kalkulasi numerik terhadap data log dan 

membangun algoritma pemodelan fisika batuan. 

2. Matplotlib digunakan untuk visualisasi data 

3. Scikit Learn merupakan modul mechine learning untuk klasifikasi dan 

prediksi lithofacies. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bagian pembahasan, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, maksud dan tujuan 

penelitian, Batasan masalah, lokasi penelitian, perangkat lunak dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TEORI DASAR 

Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan umum batuan pasir, konsep dasar 

petrofisika, konsep dasar fisika batuan, pemodelan fisika batuan dan konsep dasar 

machine learning 

BAB III : TINJAUAN GEOLOGI 

Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan umum geologi regional, tektonostratigrafi 

dan struktur geologi serta stratigrafi regional Cekungan Jawa Timur, Blora. 

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas mengenai data yang digunakan, metodologi penelitian beserta 

diagram alirnya dari tahap persiapan dan hingga interpretasi. 
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BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dibahas mengenai hasil pengolahan data serta interpretasi pengolahan 

data penelitian.  

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran atau rekomendasi untuk 

perbaikan terhadap hasil penelitian yang dicapai. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bab ini berisi rujukan pustaka yang digunakan. 

LAMPIRAN 

Pada bab ini berisi lampiran berupa script , dan data tambahan yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


