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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia industri yang semakin pesat telah mendorong 

meningkatnya kebutuhan minyak dan gas bumi. Indonesia sebagai salah satu 

negara penghasil minyak dan gas bumi terbesar telah banyak memberikan 

kontribusi dalam bidang ini, namun seiring dengan permintaan yang cukup besar 

terhadap minyak dan gas bumi, cadangan yang adapun semakin lama akan 

semakin berkurang. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang bergerak 

dibidang perminyakan, baik perusahaaan nasional maupun perusahaan-perusahaan 

asing berlomba-lomba mencari sumber cadangan baru untuk dieksplorasi. 

 Di Indonesia banyak dijumpai batuan karbonat berumur miosen tengah 

sampai miosen akhir yang salah satunya adalah di cekungan jawa barat utara. 

Batuan karbonat memiliki keistimewaan dibanding batuan silsiklastik, dengan 

volume batuan yang sama akan didapatkan ruang pori yang lebih besar pada 

batuan karbonat akibat pengaruh pelarutan (leaching) pada batuan karbonat yang 

jarang terjadi pada batuan silsiklastik dengan kondisi yang sama tidak terpengaruh 

oleh struktur seperti kekar yang dapat meningkatkan porositas batuan. 

Pembentukan akumulasi hidrokarbon tidak lepas dari zona porous dalam suatu 

tubuh batuan yang membentuk suatu sistem jebakan baik itu perangkap stratigrafi, 

struktur maupun kombinasi antara perangkap stratigrafi dan struktur. 

 Studi mengenai batu gamping (limestone) sebagai reservoar untuk 

dipelajari, terutama mengenai pola penyebaran reservoar, geometrinya beserta  

kondisi petrofisik serta faktor-faktor yang mengontrol perkembangan sekat-sekat 

reservoar yang merupakan salah satu faktor heterogenitas dan pengontrol 

distribusi porositas suatu reservoar yang terbentuk pada batu gamping. Perkiraan 

cadangan hidrokarbon dalam suatu reservoir merupakan salah satu informasi 
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penting dalam mempertimbangkan kelayakan suatu struktur tempat akumulasi 

hidrokarbon untuk dieksplorasi. 

 Dalam mencari kemungkinan terperangkapnya minyak bumi dan gas bumi 

diperlukan penyelidikan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Awal 

penyelidikan adalah studi geologi yang kemudian ditunjang oleh studi geofisika. 

Sampai saat ini belum ada penyelesaian lain untuk mengetahui apakah ada 

kandungan hirokarbon di bawah permukaan selain melakukan pengeboran. 

Perkembangan teknologi juga turut menunjang usaha pencarian sumber-sumber 

lapangan minyak baru. Salah satu cara atau metode yang banyak digunakan oleh 

para ahli geologi dan geofisika dalam upaya pencarian minyak bumi (hidrokarbon 

pada umumnya) adalah melakukan operasi logging (well logging) dan atribut 

seismik. Dimana dengan meningkatnya perkembangan atribut dewasa ini maka 

semakin banyak atribut yang muncul. Oleh karena itu perlu diekstrak variasi 

atribut yang berlainan sebagai control untuk atribut lainnya serta untuk lebih 

memberi keyakinan terhadap interpretasi yang diambil dan well logging memberi 

data yang diperlukan untuk mengevaluasi secara kuantitas banyaknya hidrokarbon 

dilapisan pada situasi dan kondisi sesungguhnya. Kurva log memberikan infomasi 

yang cukup tentang sifat-sifat batuan dan cairan.        

 Hasil logging ini nantinya akan menjadi salah satu data utama dalam 

menentukan daerah prospek hidrokarbon dengan ditunjang oleh data seismik. 

Selain itu, data bawah permukaan dapat digunakan untuk perhitungan cadangan 

hidrokarbon secara volumetrik. Sehingga akan diketahui jumlah hidrokarbon yang 

ada di dalam reservoar, serta jumlah hidrokarbon yang dapat diproduksi. 

 Mengacu pada pokok permasalahan di atas, maka dalam laporan ini akan 

dilakukan penelitian yang merupakan salah satu kegiatan perencanaan eksplorasi 

minyak bumi yaitu karakteristik reservoar dalam menentukan distribusi reservoar 

pada lapisan D02 di lapangan “ X “ cekungan Jawa Barat Utara. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui jumlah besar cadangan minyak yang berada pada 

lapangan “ X “  di Jawa Barat Utara. Diharapkan dengan adanya penelitian ini 
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diperoleh gambaran berapa besar cadangan minyak di lapangan “ X “ cekungan 

Jawa Barat Utara yang dieksploitasi sebagai sumber daya energi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah penting untuk dilakukan agar penelitian mempunyai 

batasan penelitian yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah tersebut yaitu : 

1. Bagaimana menentukan struktur pada daerah telitian. 

2. Bagaimana menentukan lingkungan pengendapan pada daerah telitian. 

3. Bagaimana perhitungan cadangan hidrokarbon. 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini difokuskan pada pemetaan bawah permukaan dan 

perhitungan cadangan pada lapisan D02, meliputi pembuatan peta top 

stuktur dan peta atribut. 

2. Data yang digunakan adalah data log dan data seismik. Kedua data 

tersebut adalah data sekunder yang didapatkan dari P.T Pertamina EP 

Region Jawa. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk penerapan ilmu geologi dan 

geofisika dalam bidang reservoir dengan menggunakan atribut seismik di P.T 

Pertamina EP Region Jawa. Pelaksanaan penelitian ini sebagai salah satu 

persyaratan kurikulum Program Strata 1 (S-1) Jurusan Fisika, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Surakarta. 

Tujuan yang diharapkan adalah : 

1. Mengetahui variasi litologi daerah telitian. 

2. Untuk mengetahui penyebaran struktur dan daerah prospek di lapisan D02 

dengan menggunakan atribut seismik pada daerah telitian. 

3. Untuk mengetahui besar cadangan hidrokarbon pada daerah telitian. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4

1.5 Lokasi Daerah Telitian 

Penelitian akan dilakukan di lapangan “ X “ yang  terletak di desa Kedung 

Kencana, Kecamatan Ligung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat. 

1.6 Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian berupa korelasi log, picking fault, picking horizon 

seismik, peta bawah permukaan dan besarnya volumetrik hidrokarbon pada 

daerah telitian : 

1. Penampang korelasi yang dibuat yaitu korelasi struktur dan korelasi 

stratigrafi. 

2. Picking fault pada penampang seismik dengan atribut variance cube.

3. Picking horizon pada penampang seismik didapatkan peta struktur waktu 

berdasarkan TWT (Two Way Time). 

4. Peta bawah permukaan didapatkan peta kedalaman, peta isopach dan luas 

area prospek. 
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5. Hasil perhitungan volumetrik untuk mengetahui besarnya cadangan 

hidrokarbon. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : 

1. Keilmuan 

a. Memberikan wacana tambahan terhadap data geologi dari hasil-hasil 

telitian sebelumnya pada lapangan “ X “. 

b. Mengaplikasikan konsep sekuen stratigrafi dalam dunia perminyakan 

dengan harapan akan dapat mengembangkan konsep dasar sikuen yang 

sudah ada berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama 

penelitian. 

2. Perusahaan 

a. Sebagai kelanjutan pengolahan data yang berguna tahap pengembangan 

lebih lanjut, sebagai rekomendasi terhadap prioritas pemboran dan sebagai 

referensi perusahaan. 

b. Mengetahui pola penyebaran dan besarnya cadangan hidrokarbon. 

3. Pemerintah 

Dengan adanya informasi ini merupakan akses guna menarik investor 

asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia terutama di Cirebon 

sehingga dapat menambah pendapatan daerah. 
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