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Abstrak 

Pada penelitian ini telah dikembangkan karakterisasi dan model 3-D dari plug core reservoar karbonat 

berasal dari Sumatera Selatan dengan formasi X pada kedalaman 1000 sekian meter. Pengembangan ini 

bertujuan untuk mengetahui nilai parameter fisis petrofisika seperti porositas, permeabilitas dan juga 

dikembangkan model 3-D dari sampel plug core reservoar karbonat A3. Instrumen yang digunakan adalah 

mikro-CT Scan Skyscan 1173. Proses karakterisasi plug core reservoar karbonat meggunakan metode 

thresholding Global Otshu dan Local Adaptive untuk menentukan nilai porositas. Nilai permeabilitas 

diestimasikan dengan menggunakan metode Lattice Boltzmann. Sampel A3 memberikan hasil porositas sebesar 

13,9% yang mendekati hasil pengukuran laboratorium petrofisika yang bernilai 13,9%. Nilai estimasi 

permeabilitas dari sampel A3 mendapatkan hasil sebesar 11,3 mD, sedangkan hasil pengukuran laboratorium 

petrofisika sebesar 1,8 mD. Hasil pengolahan yang dimodelkan secara 3-D menggunakan CT-Vox telah 

memberikan hasil yang cukup baik dengan terlihatnya konektivitas pori pada citra sampel. 

Kata-kata kunci: Mikro-CT Scan, Porositas, Permeabilitas, Thresholding, Global Otshu, Local Adaptive, CT-

Vox, dan Lattice Boltzmann. 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi. Hal itu terbukti dengan adanya cadangan 

minyak yang terbukti sebesar 27M barrel. Batuan karbonat merupakan salah satu batuan utama untuk 

terbentuknya hidrokarbon. Lebih dari 50% cadangan minyak dunia ditandai dengan keberadaan reservoar 

karbonat (Adler, 2011). Reservoar adalah tempat berkumpulnya fluida yang terdiri dari minyak, gas dan air 

yang memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. Digital Rock Physics (DRP) merupakan salah satu 

metode non destructif berbasis citra digital untuk mencari parameter fisis dari batuan. Parameter fisis dari 

batuan yang biasanya dicari adalah porositas, dan permeabilitas (Handoyo, 2014). DRP memanfaatkan absorbsi 

ISBN: 978-602-61045-2-6 154

mailto:.makybi13@gmail.com


PROSIDING SNIPS 2017  

                                                                                                
             26-27 Juli 2017 

 sinar-X untuk mengubah sampel reservoar menjadi citra digital dengan alat yang bernama Computed 

Tomography (CT)–Scan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui nilai besaran fisis batuan berupa porositas 

(ϕ), dan permeabilitas (k) dari sampel reservoar karbonat menggunakan citra batuan. (2) Menganalisa hasil 

yang di dapat dari µCT-Scan dengan hasil pengukuran laboratorium Petrofisika yang dibuat sebagai data 

referensi. 

METODE DAN ALAT 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel plug core reservoar karbonat dari LEMIGAS 

yang berasal dari cekungan Sumatera Selatan dengan formasi X. Batuan karbonat merupakan batuan yang 

terjadi akibat proses pengendapan sedimentasi kimia dan biokimia dengan  miniral utama penyusun karbonat 

adalah aragonit, kalsit (CaCo3), dan dolomit (CaMg(CO3)2) (Milliman, 1974) . (Gambar 1).  

 

Sampel tersebut telah dianalisis di laboratorium petrofisika milik LEMIGAS dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Hasil perhitungan Laboratorium Petrofisika (Lemigas). 

Kode Sampel PorV (cc) GD (Gr/cc) Por (%) K abs (mD) 

C37 7,9 2,7 13,9 1,8 

 

Sampel tersebut telah dipindai dengan micro-CT Skyscan 1173 berada di Gedug BSC A ITB (Gambar 2). 

 

Micro-CT Scan akan menghasilkan citra proyeksi dari sampel batuan untuk mendapatkan parameter fisis 

berupa: porositas (ϕ) dan permeabilitas (k). Nilai porositas dihitung dengan persamaan (Amyx, dkk,1960).: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sampel Penelitian. 

 
A3 

C37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Perangkat Micro-CT Skyscan 1173 (Risky, 

2017) 
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  𝜙 =
𝑉𝑝𝑜𝑟𝑖

𝑉𝑏𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛
=

𝑉𝑏𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛−𝑉𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠

𝑉𝑏𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛
 (1) 

 

Permeabilitas citra batuan dapat dihitung dengan menggunakan metode Lattice Boltzmann (LBM) (Aaltosalmi, 

2005). Dasar dari metode ini adalah hukum Darcy yang dirubah persamaannya menjadi: 

 

 𝑘 =
〈𝑣〉

𝑑𝑝/𝑑𝑥
 (2) 

 

dimana k adalah permeabilitas dalam milli Darcy, dengan satuan yang dapat dinyatakan 1 D = 0,987×10-12 m2, 

v adalah kecepatan aliran fluida, dp/dx adalah gradien tekanan dalam arah aliran (atm/m-2) dan x adalah jarak 

dalam arah aliran (m-2) (Irayani, 2014). 

Dalam µCT-Scan, rekonstruksi proyeksi citra menggunakan prinsip tomography berdasarkan atenuasi 

sinar-X. Besarnya atenuasi dipengaruhi oleh densitas elektron atomik, densitas dan ketebalan sampel. Material 

yang memiliki densitas tinggi akan menyerap energi sinar-X lebih besar dibandingkan dengan material yang 

memiliki densitas rendah sehingga menghasilkan respon warna putih terang, sedangkan material yang lebih 

rendah akan menghasilkan warna yang lebih gelap pada citra batuan. Adapun proses pemindaian sampai dengan 

proses pengolahan citra dapat dilihat pada Gambar 3(Winardhi, 2016). 

Gambar 3 Diagram Alir Proses Pemindaian s.d Penentuan Besaran Fisis dan Model 3-D Batuan. 

 

Proses perhitungan parameter fisis batuan karbonat menggunakan bantuan software Nrecon, CT-Analyser, 

CT-Vox, ImageJ, MathLab, dan Palabos. 
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 HASIL DAN DISKUSI 

Hasil pengolahan citra digital plug core reservoar karbonat dibuat dalam bentuk kubus dengan ukuran 315 

x 315 x 315 piksel ditunjukkan pada (Gambar 3) dan model 3-D (Gambar 4). Citra digital dipindai dengan 

metode single full dengan meletakkan keseluruan sampel cukup jauh dengan kamera, sehingga keseluruhan 

sampel dapat dilihat oleh kamera pemindai.  Citra digital mengalami beberapa proses, antara lain: Pemindaian, 

rekontuksi dengan parameter seperti: filtering, noise dan artefact removal, beam hardening, misalingment. VOI 

dan thresholding. 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Skenario pemindaian 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Hasil 3-D Plug Core Reservoar Karbonat (CT-Vox). (A). Citra Asli Plug Core Reservoar 

Karbonat. (B). Konektivitas Pori. 

Hasil perhitungan parameter fisis plug core reservoar karbonat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil perhitungan Parameter Fisis Batuan 

Parameter Lab Citra Digital 

 Otshu Adaptive 

Porositas (%) 13,9 13,9 16,3 

Permeabilitas (mD) 1,8 11,3 - 

 

Analisa hasil simulasi citra digital dengan menggunakan metode Otshu memberikan hasil yang lebih baik dari 

pada metode Adaptive. Metode Othsu menerapkan nilai batas secara keseluruhan citra dengan menganalisis 

pemisahan puncak frekuensi itensitas piksel pada histogram citra greyscale. 

Ilustrasi Skenario Resolusi Kode Sampel 

 

 
Single Full (SF) 5,3 µm. A3 

Grayscale Adaptive Otshu 

Gambar 4. Citra Hasil Thresholding(CT-Analyser). 
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 Metode Otshu bersifat global yang berarti nilai batas tersebut akan diaplikasikan untuk semua piksel pada 

citra yang akan dianalisis. Metode Otshu juga disebut metode berbasis histogram. Hal ini dikarenakan jika 

histogram tidak menunjukkan sebuah puncak foreground dan puncak background yang kontras (histogram 

bimodal) maka pemilihan nilai batas tidak akan memberikan hasil yang representatif. Keadaan tersebut dapat 

terjadi ketika citra yang akan dianalisis memiliki iluminasi yang tidak merata. 

Gambar 5. Grafik Histogram sampel A3 

 

Sedangkan untuk metode Adaptive belum memberikan hasil yang sesuai dikarenakan metode ini 

menerapkan nilai batas terhadap suatu daerah lokal yang merupakan bagian dari suatu citra yang akan 

dianalisis. Dengan demikian, akan terdapat banyak nilai batas dimana dari nilai batas tersebut membuat citra 

butir dianggap menjadi citra pori dan citra pori dianggap menjadi citra butir yang akan diaplikasikan terhadap 

daerah-daerah lokal tertentu. Nilai batas tersebut membuat metode Adaptive kurang cocok diterapkan untuk 

batuan karbonat dikarenakan batuan karbonat memiliki struktur pori yang heterogen dan berbeda pada tiap 

irisan lapisannya sehinga nilai porositas yang dihasilkan tidak valid. 

Estimasi nilai permeabilitas masih jauh dengan pengukuran laboratorium dikarenakan jumlah iterasi yang 

digunakan dalam metode Lattice Boltzmann sebesar 300.000 belum bisa memberikan hasil yang stabil. Hasil 

iterasi yang digunakan pengambilan daerah pengukuran menjadi kunci keberhasilan perhitungan estimasi 

permeabilitas. Hal tersebut menyebabkan estimasi permeabilitas yang didapatkan sebesar 11,3mD sedangkan 

perhitungan laboratorium petrofisika sebesar 1,7mD. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah: (1). Perhitungan nilai porositas 

menunjukkan hasil 13,9 %  sesuai dengan perhitungan laboratorium petrofisika yang digunakan sebagai data 

acuan. Sedangkan, estimasi nilai permeabilitas belum memberikan hasil yang stabil yaitu sebesar 11,3 mD. (2). 

Metode DRP telah berhasil diaplikasikan untuk memvisualisasikan dan menghitung parameter fisis batuan 

berupa porositas dan permeabilitas sampel plug core reservoar karbonat. Dengan demikian, DRP relatif dapat 

mempresentasikan hasil perhitungan parameter fisis plug core reservoar karbonat secara 3D. 
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