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Abstrak
Distribusi ukuran butir serta bentuk material penyusun batuan sedimen (grain size and shape) umumnya
digunakan dalam interpretasi dari proses pengangkutan dan pengendapan pada proses pembentukan batuan
sedimen. Dalam penelitian ini dianalisis pengaruh ukuran butiran terhadap parameter struktur batuan
berpori dan permeabilitas absolutnya. Model digital dari mikrostruktur sampel batuan sedimen dibuat
dengan variasi ukuran dan bentuk butir dengan porositas sama. Pada penelitian ini digunakan model butiran
High Sphericity dan Rounded (bola sempurna) dan Pigeon Hole. Model Pigeon Hole berbasis fraktal dengan
model bola sempurna yang dilingkupi oleh bentuk bola yang lebih kecil pada bagian kulitnya, yang bertujuan
untuk memodelkan sementasi pada batuan sedimen. Kedua model ini dipilih sebagai representasi bentuk
yang termasuk dalam kategori rounded karena keduanya tidak memiliki elongasi dan kecenderungan
orientasi geometrik. Sampel yang dimodelkan berbentuk kubus dengan ukuran 256×256×256 piksel dengan
7,5 μm/piksel. Pada model ini digunakan well sorted grain sorting (terpilah dengan baik) sehingga rentang
perbedaan ukuran kecil. Parameter-parameter yang dihitung pada penelitian ini adalah luas permukaan
spesifik pada objek solid (object surface), tingkat kompleksitas objek yang digambarkan dengan besaran
dimensi fraktal, bilangan Euler dan derajat anisotropi, jumlah dan persentase pori terisolasi, konektivitas
butiran dan pori, serta permeabilitas absolut dari model tersebut. Didapatkan pada luas permukaan spesifik
pada objek solid (object surface) dan dimensi fraktal pada grain ukuran kecil bernilai sama untuk kedua
model namun mengecil dengan makin besarnya ukuran butir dengan sampel lingkaran sempurna akan lebih
kecil dengan kecenderungan yang sama dengan model Pigeon Hole. Jumlah pori tertutup pada kedua model
akan mengecil dengan makin besarnya ukuran butir, namun presentasenya pada total pori tidak selalu turun.
Konektivitas butiran dan pori akan mengecil dengan membesarnya ukuran butiran dan untuk kedua model
akan menjadi cenderung sama konektivitasnya untuk ukuran pori yang besar. Derajat anisotropi didapatkan
cenderung membesar namun tidak terlihat pola yang teratur. Permeabilitas absolut didapatkan akan selalu
meningkat dengan makin besarnya ukuran butiran, namun pada model Pigeon Hole naik dengan fluktuatif.
Dapat disimpulkan bahwa grain size and shape (distribusi ukuran butiran dan model bentuk butiran) akan
mempengaruhi parameter struktur dan permeabilitas batuan secara signifikan.
Kata-kata kunci: Batuan Berpori; Pigeon Hole; High Sphericity; Rounded

PENDAHULUAN
Tekstur pada batuan sedimen adalah hubungan antar butir/mineral yang terdapat di dalam batuan. Tekstur
yang terdapat dalam batuan sedimen terdiri dari fragmen batuan / mineral dan matrik (masa dasar). Adapun
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yang termasuk dalam tekstur pada batuan sedimen klastik terdiri dari: ukuran butir (grain size), bentuk butir
(grain shape), kemas (fabric), pemilahan (sorting), sementasi, porositas (porosity), dan permeabilitas
(permeability). Pada makalah ini ukuran butir, bentuk butir, pemilahan, porositas dan permeabilitas akan
lebih banyak dibahas. Ukuran butir grain size) adalah ukuran butir dari material penyusun batuan. Bentuk
butir (grain shape) pada sedimen klastik dibagi menjadi: rounded (membundar), sub-rounded (membundartanggung), sub-angular (menyudut-tanggung), dan angular (menyudut). Selain itu juga dibahas tingkat
kebundaran (sphericity) yaitu high sphericity apabila bentuknya makin membundar (tidak melonjong) [1].
Jenis-jenis bentuk ini diperlihatkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Variasi bentuk butir pada batuan sedimen dengan 4 klasifikasi dan penggambaran dengan sphericity yang
rendah dan tinggi (disunting dari) [1]

Pemilahan (sorting) adalah keseragaman ukuran butir dari fragmen penyusun batuan. Porositas adalah
ruang yang terdapat diantara fragmen butiran yang ada pada batuan. Distribusi ukuran butir serta bentuk
material penyusun batuan sedimen (grain sorting and shape) umumnya digunakan dalam interpretasi dari
proses pengangkutan dan pengendapan pada proses pembentukan batuan sedimen. Sementasi adalah bahan
pengikat antar butir dari fragmen penyusun batuan. [1]
Penelitian tentang pengaruh ukuran butir pada suatu batuan sedimen terhadap parameter struktur sudah
sering dilakukan, namun penelitian-penelitian ini terbatas dengan jenis sampel batuan yang tersedia [2].
Walaupun besar porositas tidak bergantung dengan ukuran butir batuan, pada saat proses sedimentasi besar
butiran tidak mengikuti pola tertentu atau dapat dikatakan batuan secara acak dikemas. Proses ini
menyebabkan pada batuan sampel kebanyakan porositas batuan bergantung pada ukuran butir [3]. Hal ini
menyebabkan pengaruh porositas belum dihilangkan pada penelitian tentang ukuran butiran. Pengaruh
porositas penting untuk dihilangkan karena memiliki pengaruh terhadap parameter struktur batuan serta
permeabilitasnya [4;5;6].
Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh ukuran butiran terhadap parameter
struktur batuan berpori dan permeabilitas absolutnya untuk sampel-sampel dengan nilai porositas yang sama.
Sampel batuan dengan variasi ukuran butir dan porositas yang sama dihasilkan dengan menggunakan
pemodelan berbasis komputer.

PEMODELAN BENTUK BATUAN
Pada penelitian ini dibuat beberapa sampel 3D model batuan sedimen dengan menggunakan model
geometri butiran yang memiliki high sphericity dan bersifat rounded (bola sempurna) serta model Pigeon
Hole. Model Pigeon Hole adalah suatu model berbasis fraktal dengan basis bentuk bola sempurna yang
dilingkupi oleh bola yang lebih kecil pada bagian kulitnya, yang bertujuan untuk memodelkan sementasi pada
batuan sedimen. Kedua model ini dipilih sebagai representasi bentuk yang termasuk dalam kategori rounded
karena keduanya tidak memiliki elongasi (elongation: secara geometri memiliki kecenderungan bentuk
memanjang) dan kecenderungan orientasi geometrik. Contoh model butiran terdapat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Model butiran high sphericity dan rounded (kiri) dan Pigeon Hole (kanan) yang akan dimodelkan [7].

Sampel yang dimodelkan memiliki porositas yang sama yaitu 25%, pada wadah kubus dengan dimensi
256×256×256 piksel (menggunakan resolusi spasial 7,5 μm/piksel). Wadah berbentuk kubus ini akan diisikan
butiran secara acak dengan jari-jari sesuai rentang yang diberikan dan bentuk yang ditentukan yaitu high
sphericity dan rounded (bola sempurna) serta model Pigeon Hole. Dalam pembuatan model tersebut,
pemilihan ukuran butiran menggunakan skema well sorted grain sorting (terpilah dengan baik), oleh sebab
itu digunakan rentang perbedaan ukuran kecil pada setiap sampel. Nilai rentang ini terdapat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rentang jari-jari setiap sampel

Sampel keJari-jari minimal (piksel)
Jari-jari maksimal (piksel)

1
4
8

2
8
12

3
12
16

4
16
20

5
20
24

6
24
28

7
28
32

8
32
36

9
36
40

PERHITUNGAN PARAMETER STRUKTUR
Parameter struktur geometrik yang akan dihitung adalah luas permukaan spesifik pada objek solid (object
surface), tingkat kompleksitas objek yang digambarkan dengan besaran dimensi fraktal, bilangan Euler dan
derajat anisotropi, jumlah dan persentase pori terisolasi, serta konektivitas butiran dan pori. Perhitungan
parameter struktur geometrik ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak CT Analyzer 1.16.4.1
(CTAn, Bruker Micro-CT) [8]. Selain parameter struktur geometrik yang telah disebutkan sebelumnya,
dihitung pula permeabilitas absolut dari model yang telah dibuat. Permeabilitas absolut didapatkan dengan
mensimulasikan aliran fluida secara numerik pada model yang dibuat. Untuk melakukan ini digunakan
metode Lattice Boltzmann menggunakan pustaka PALABOS (Parallel Lattice Boltzmann Solver) [9]. Satuan
permeabilitas yang didapat adalah dalam lu2 (lu: lattice unit). Definisi mengenai parameter-parameter tersebut
dipaparkan secara singkat pada Tabel 2.
Tabel 2. Parameter yang diukur serta definisinya.

No.
1

Parameter
Luas permukaan spesifik pada
objek solid (object surface)

2

Dimensi fraktal

3

Bilangan Euler

4

Derajat anisotrop

5

Konektivitas

Definisi
Luas permukaan semua benda solid didalam VOI (Volume of
Interest)
Keseringan bentuk suatu objek berulang dalam berbagai skala
(didapatkan dengan menggunakan metode Kolmogorov atau
metode box counting) (Makin besar dimensi fraktal menyatakan
bahwa makin kompleks suatu objek)
Densitas konektivitas, yaitu menandakan banyaknya hubungan
solid dalam suatu rentang volume (Makin mendekati 0 bilangan
euler menyatakan bahwa makin kompleks suatu objek)
Menandakan ada atau tidaknya suatu struktur yang sama dalam
suatu garis pada suatu sumbu.
Menandakan seberapa terkoneksi antara bagian dalam suatu
struktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemodelan 3D Batuan
Hasil dari pemodelan yang dilakukan adalah 9 sampel dengan rentang nilai jari-jari yang terdapat pada
Tabel 1. Hasil dari pemodelan tersebut ditunjukkan dalam Gambar 3 (untuk model 3D dari high sphericity
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dan rounded) dan pada Gambar 4 yaitu model Pigeon Hole. Dengan melakukan analisis kualitatif, model
yang dihasilkan dari jenis butiran Pigeon Hole pada Gambar 4 terlihat lebih rumit secara pengamatan visual
dan teramati memiliki jalur pori yang lebih rumit yang menyebabkan fluida lebih sulit untuk mengalir
melewati porinya dibandingkan dengan model dengan jenis butiran high sphericity dan rounded. Selain itu
juga terlihat bahwa makin besar ukuran butiran juga makin sedikit jalur pori yang ada namun jalur pori
semakin besar.

Gambar 3. Batuan hasil pemodelan dengan median rentang a. 6, b. 10, c. 14, d. 18, e. 22, f. 26, g. 30, h. 34 dan i. 38.

Gambar 4. Model Pigeon Hole dengan median rentang a. 6, b. 10, c. 14, d. 18, e. 22, f. 26, g. 30, h. 34 dan i. 38.
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Hasil Perhitungan Parameter Struktur
Pada Gambar 5.c. dapat diamati bahwa luas permukaan spesifik meningkat makin besarnya radius butiran.
Menurunnya luas permukaan spesifik dengan bertambahnya radius ukuran butiran menunjukkan bahwa sifat
yang didapatkan bersesuaian dengan luas permukaan bentuk kubus sesuai dengan ilustrasi pada Gambar 6
yang menyatakan bahwa apabila ukuran tiap partikel dibuat lebih kecil namun dengan volume total yang
sama, akan didapatkan luas permukaan spesifik lebih besar. Pada pemodelan ini digunakan nilai porositas
yang sama sehingga didapatkan volume total butiran setiap variasi ukuran butiran tetap sama.
Terlihat pada Gambar 5.a. jumlah pori tertutup akan semakin sedikit, namun porositas tertutupnya
menjadi tidak beraturan dengan makin besarnya radius butiran. Hal ini terjadi karena makin besar ukuran
butir, adanya suatu ruang kecil diantara butir pada wadah kubus 3D semakin jarang terjadi sehingga
mengurangi jumlah pori tertutupnya. Selain itu juga terlihat pada Gambar 5.b. dari porositas total 25% paling
besar porositas tertutup dibawah 0,025%. Hal ini terjadi karena sampel peletakan butir dihasilkan secara acak.

Gambar 5. a.)Pengaruh radius butiran terhadap Jumlah pori tertutup, b.) Pengaruh radius butiran terhadap porositas
tertutup, c.) pengaruh radius butiran terhadap luas Permukaan Spesifik

Gambar 6. Ilustrasi perubahan luas permukaan spesifik apabila ukuran tiap partikel dibuat lebih kecil namun dengan
volume total yang sama (disunting dari) [10]
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Grafik a dan b pada Gambar 7 menyatakan bahwa makin besar ukuran butiran, maka kekompleksan suatu
batuan sedimen akan menjadi berkurang. Hal ini sesuai dengan pengamatan kualitatif yang memperlihatkan
bahwa makin kecil butiran akan makin kompleks bentuk butirannya pada batuan. Grafik c pada gambar 7
tidak memiliki pola yang teratur. Hal ini terjadi karena sampel peletakan butir dihasilkan secara acak
sehingga ada atau tidaknya suatu struktur yang sama dalam suatu garis pada suatu sumbu juga didapatkan
secara acak.

Gambar 7. (a.) pengaruh radius butiran terhadap dimensi fraktal (b.) pengaruh radius butiran terhadap angka euler (c.)
pengaruh radius butiran terhadap derajat anisotrop

Didapatkan pada Gambar 8 bahwa konektivitas matriks dan pori akan semakin kecil dengan makin
besarnya radius butiran. Konektivitas butiran maupun pori akan makin rendah dengan makin besarnya radius
butiran. Hal ini sesuai dengan pengamatan kualitatif sebelumnya yang menyatakan bahwa makin besar
ukuran butiran juga makin sedikit jalur pori yang ada namun jalur pori semakin besar. Pada setiap sampel
digunakan porositas sama, sehingga volume pori dan volume butir di setiap sampel sama. Hal ini
menjelaskan bahwa dari jalur pori kecil yang banyak pada saat ukuran butiran kecil, menjadi suatu jalur besar
pada saat ukuran butiran besar.
Hasil dari perhitungan permeabilitas absolut ditunjukkan pada Gambar 9. Terlihat bahwa permeabilitas
memiliki kecenderungan meningkat dengan makin besarnya radius ukuran butiran. Hal ini memiliki
kesesuaian dengan persamaan Kozeny-Carman yang menyatakan hubungan antara parameter struktur dan
permeabilitas, yaitu :
(1)
𝜙3
𝑘= 2 2
𝑐𝜏 𝑆
Dengan k adalah permeabilitas, c adalah konstanta Kozeny yang bergantung dengan geomteri sampel
media berpori, 𝜙 adalah porositas, S adalah luas permukaan spesisfik dan 𝜏 adalah turtoisitas [7]. Dengan
menggunakan hasil yang didapat sebelumnya, yaitu bahwa luas permukaan spesifik berbanding terbalik
dengan ukutran butiran, maka didapatkan juga bahwa permeabilitas berbanding lurus dengan ukuran butiran.
Namun didapatkan bahwa pada model Pigeon Hole permeabilitas tidak selalu meningkat. Hal ini terjadi
karena sesuai dengan Gambar 6 menjelaskan bahwa Pigeon Hole memiliki bentuk lebih kompleks sehingga
nilai konstanta Kozeny yang digunakan dapat lebih tinggi, selain itu aspek turtoisitas yang tidak dibahas
dalam penelitian ini dapat mempengaruhi nilai permeabilitas.
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Gambar 8. Pengaruh radius butiran terhadap konektivitas matriks (a.) dan pengaruh radius butiran terhadap konektivitas
Pori (b.)

Gambar 9. Pengaruh radius butiran terhadap permeabilitas absolut

KESIMPULAN
Variasi dari ukuran dan bentuk butiran (grain size and grain shape) pada nilai porositas yang sama akan
mengubah nilai parameter struktur secara signifikan dengan terlihat pada setiap parameter kecuali derajat
anisotrop yang tidak berpola. Nilai permeabilitas batuan berbanding lurus dengan ukuran butiran karena
perubahan parameter strukturnya, namun pada model Pigeon Hole tidak berbanding lurus karena ada faktor
lain yang tidak dibahas pada penelitian ini yakni turtoisitas sampel. .
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