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Abstrak 

Pada penelitian ini kami akan  mengukur nilai tekanan kapiler dari batuan reservoir air yang berasal dari 

daerah Sragen. Tekanan kapiler ( Pc ) didefinisikan sebagai perbedaan tekanan yang ada antara permukaan 

dua fluida yang tidak bercampur ( cairan-cairan atau gas-cairan ) sebagai akibat dari terjadinya pertemuan 

permukaan yang memisahkan keduanya. Tekanan kapiler pada batuan merupakan kecenderungan rongga 

pori batuan untuk  mengisi setiap pori batuan dengan fluida yang bersifat membasahi atau Wetting fase 

salah satunya air. Di latarbelakangi oleh penemuan keunikan susunan lapisan batuan di daerah Sragen. 

Lapisan batuan yang ditemukan dilapangan tampak tersusun menyerupai reflektor yang tegak. Dengan 

kondisi demikian kemungkinan air tanah hanya bisa terangkat ke permukaan melalui struktur horizontal 

transverse isotropic fracture. Metode penelitian diawali dengan mengukur sudut kontak dari batuan 

penyusun reservoir air yang diambil dari daerah Sragen. Dari informasi ini akan diukur tegangan 

permukaan di batuan tersebut .Sehingga diharapkan mendapat nilai tegangan kapiler dari batuan reservoir 

air yang berasal dari Sragen dari penelitian ini.  

Kata-kata kunci: batuan, reservoir, kapiler. 

PENDAHULUAN 

Sudut kontak adalah sudut yang terbentuk antara cairan dan permukaan padat atau dinding kapiler dari 

bahan berpori. Sudut ini dipengaruhi oleh sifat dan gaya interaksi dari kedua medium. Interaksi tersebut dapat 

dijelaskan oleh gaya kohesi dan gaya adhesi. Semakin kecil sudut kontak menunjukkan pengaruh gaya kohesi 

lebih kecil dari gaya adhesi. Hal ini disebabkan oleh molekul cairan cenderung berinteraksi lebih banyak 

dengan molekul padat daripada molekul cair. Sedangkan Sudut Kontak yang lebih besar menunjukkan gaya 

kohesi lebih besar dari gaya adhesi. Hal ini disebabkan oleh molekul cairan cenderung berinteraksi lebih 

banyak satu sama lain dari pada dengan molekul padat.  

Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada 

permukaan zat cair. Permukaan zat cair mempunyai sifat yang ingin merenggang sehingga permukaannya 

seolah – olah ditutupi suatu lapisan yang elastis. Dalam keadaan diam, permukaan zat cair akan membuat 

gaya tarik ke segala arah kecuali ke atas. Gaya yang bekerja pada zat cair tersebut yang menyebabkan adanya 

tegangan permukaan. Contoh fenomena ini dapat diamati pada kenaikan cairan dalam pipa kapiler dan bentuk 

tetesan suatu cairan. 
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Kapilaritas adalah kemampuan zat untuk menarik zat lain kedalamnya dan terjadi ketika gaya adhesi 

antara cairan dan zat tersebut lebih besar dari gaya kohesi didalam cairan. Efeknya menyebabkan meniskus 

cekung terbentuk dimana zat tersebut menyentuh permukaan vertikal. Hal ini yang dapat menyebabkan media 

berpori dapat menyerap cairan. Tekanan kapiler dapat menarik cairan wetting yang memiliki sudut kontak 

rendah dengan permukaan sehingga akan membasahi permukaan  

Gambar 1. Model ilustrasi gejala kapilaritas 

Pada Gambar 1. warna merah menunjukan besar sudut kontak (contact angle) kurang dari 90o. fenomena 

ini menunjukkan tekanan kapiler mengalami kenaikan yang lebih tinggi dan akan mengangkat air lebih 

tinggi. Sedangkan warna biru menunjukkan bahwa sudut kontak (contact angle) lebih dari 90o. Hal ini 

menunjukkan bahwa tekanan kapiler bernilai negatif. 

Pada makalah ini, kami akan menentukan besar nilai contact angle dan capillary pressure. Sample yang 

digunakan adalah batuan napal dan gamping. sampel tersebut merupakan bagian dari formasi kerek. Kedua 

jenis batuan tersebut dibentuk menjadi 4 buah sampel. 

Metoda yang digunakan untuk mengukur sudut kontak antara air dan batuan menggunakan mikroskop 

yang terhubung dengan perangkat komputer. Sehingga, hasil pengamatan permukaan batuan ini dapat 

direkam secara langsung pada layar komputer. Oleh sebab itu, besar sudut kontak yang terbentuk antara air 

dan permukaan batuan dapat ditentukan secara akurat.  Keakuratan hasil pengamatan sangat penting, karena 

besarnya sudut kontak ini akan mempengaruhi hasil pemodelan tegangan kapiler batuan wilayah sragen. 

Pemodelan tekanan kapiler ditunjukkan pada Gambar 2. 

Gambar 2. Pemodelan tekanan kapilaritas 

Dan dengan menggunakan persamaan-1 : 

𝑃𝑐 =  
2 𝜎 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟
(1) 

𝑃𝑐= capillary pressure 

𝜃= contact angle 

𝜎= tegangan permukaan 

𝑟= jari jari pipa kapiler 
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SUDUT KONTAK BATUAN GAMPING DAN NAPAL 

Penelitian tentang sudut kontak pada beberapa jenis batuan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti 

diantaranya Morrow(1975). Hasil pengamatan menghasilkan citra sudut kontak pada empat buah contoh 

batuan dari jenis batu gamping dan napal (lihat Gambar 3 sampai Gambar 6). Hal ini didapatkan secara 

langsung berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Besarnya sudut 

kontak dapat dilihat pada tabel 1. 

Kedua jenis batuan (Gamping dan napal) memiliki besar sudut kontak kurang dari 900 sehingga gaya 

adhesi lebih besar dari gaya kohesi. Pengaruh Gaya adhesi menunjukan molekul cairan cenderung 

berinteraksi dengan molekul padat sehingga tekanan kapiler bernilai positif.  

Dengan nilai tekanan kapiler yang positif, air dapat naik ke atas melalui celah – celah kapiler atau pori-

pori batuan. Semakin kecil sudut kontak yang dibentuk antara air dan permukaan batuan maka nilai tekanan 

kapilernya semakin besar begitu pula sebaliknya. Dari kedua jenis batuan, sudut kontak Batu Gamping lebih 

besar dari sudut kontak Batu Napal. Maka nilai tekanan kapiler Batu Napal lebih besar dari Batu Gamping. 

Hasil sudut kontak ini memberikan hasil positif, karena air akan berada pada zona pori – pori dan rekahan 

batuan. Sehingga sumur yang berada pada batuan Napal ini akan terisi dengan air meskipun pada lapisan 

tegak. 

Gambar 3. Batuan napal untuk sampel A dengan sudut kontak 320 

Gambar 4. Batuan napal untuk sampel B dengan sudut kontak 260 

Gambat 5. Batuan gamping untuk sampel C dengan sudut kontak 560
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Gambar 6. Batuan gamping untuk sampel D dengan sudut kontak 640

 Tabel 1. Hasil percobaan sudut kontak batuan dan estimasi nilai tekanan kapiler 

No 
Jenis 

Batuan 

Kode Contoh 

Batuan 

Besar Sudut 

Kontak Air 

(𝜃) 

Cos (𝜃) 

Tegangan 

permukaan 

(σ) 

Jari jari 

pipa 

kapiler 

(r) 

Tekanan 

kapiler 

(Pc) 

1 Napal A 320 0.85 positif positif positif 

2 Napal B 260 0.89 positif positif positif 

3 Gamping C 560 0.56 positif positif positif 

4 Gamping D 640 0.44 positif positif positif 

KESIMPULAN 

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka didapatkan besar sudut kontak air atau contact angle 

untuk sampel batuan yang digunakan (Napal dan batu Gamping). Besarnya sudut kontak untuk batuan napal ( 

sampel A & B) masing – masing sebesar 320 dan 260. Sedangkan untuk batuan gamping ( sampel C & D) 

masing – masing adalah 560 dan 640.  

Perhitungan cosinus dari sudut kontak yang dihasilkan dari pengamatan menunjukkan angka positif. Hal 

ini akan menyebabkan nilai Capillarity pressure untuk semua sampel bernilai positif, sebab besarnya 

tegangan permukaan dan jari-jari pipa kapiler selalu positif (persamaan-1). 
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