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ABSTRACT 
This paper investigates the IPR curve for single phase 
flow of fluid for a reservoir with a bottom-water 
drive mechanism. A commercial simulator has been 
used to model the fluid flow within the reservoir and 
from the bottom aquifer to the reservoir. The model 
developed specifically for the purpose of this study 
was cylindrical, homogeneous, and isotropic with a 
single production well is located at the center of the 
reservoir. The model was designed to represent the 
performance of fluid flow from the reservoir into the 
wellbore. 
 
This study examines the relation among the IPR 
curve variables for single phase fluid flow case if a 
bottom-water drive exists below the reservoir. The 
strength of aquifer itself has been categorized as 
weak, medium, and strong. In order to observe the 
inflow performance curve at the production well, a 
set of data had been prepared and input into the 
model. The simulator was then run. The sensitivity 
study was then conducted by varying the data set 
including change in perforation length and location, 
permeability, initial saturation distribution, strength 
of aquifer, API gravity, and mobility ratio. The 
observed parameters include water cut, well pressure, 
well rate, and recovery factor. 
 
By applying regression analysis, a set of type curve 
was then developed. This type curves may be used to 
forecast well productivity and to predict the volume 
of aquifer if the production data is known. There 
were 3 sets of production data consisting of field and 
simulated data that had been used to prove the type 
curve developed in this study works satisfactorily.  
 
ABSTRAK 
Tulisan ini membahas kurva IPR untuk aliran fluida 
satu fasa dalam reservoir jika reservoir tersebut 
berdampingan dengan suatu bottom-water. Simulator 
komersial digunakan untuk memodelkan aliran di 
dalam reservoir dan dari bottom aquifer ke reservoir. 
Model yang dikembangkan berupa reservoir silindris, 
homogen, isotropik, dengan sumur tunggal berada di 
tengah reservoir. Model ini digunakan dengan tujuan 

dapat  memperkirakan kinerja aliran fluida reservoar 
dari formasi produktif ke lubang sumur.  
 
Studi ini mempelajari hubungan antar berbagai 
variabel IPR satu fasa jika terdapat aquifer di bawah 
reservoir. Kekuatan aquifer yang berada di bawah 
reservoir tersebut dibagi menjadi tiga kelompok yaitu 
lemah (weak), sedang (medium) dan kuat (strong). 
Untuk melihat kinerja aliran pada sumur digunakan 
satu set data tertentu. Studi sensitivitas kemudian 
dilakukan dengan mengubah-ubah data termasuk 
panjang dan letak perforasi, permeabilitas, distribusi 
saturasi awal, kekuatan aquifer, API gravity, dan 
rasio mobilitas. Sedangkan parameter pengukuran 
adalah water cut, tekanan sumur, laju alir sumur, dan 
faktor perolehan.  
 
Dengan menggunakan analisis regresi diperoleh type 
curves. Kurva-kurva tersebut dapat digunakan untuk 
peramalan produktivitas sumur dan memprediksi 
volume aquifer. Type curves yang diperoleh 
menunjukkan hasil yang baik setelah terbukti dapat 
digunakan untuk 3 set data produksi yang terdiri dari 
data lapangan dan data hasil simulasi.  
 
PENDAHULUAN 
Reservoir minyak yang berdampingan dengan 
bottom-water memiliki karakteristik yang khas. 
Sebagaimana halnya edge-water, bottom-water dapat 
memberikan daya dorong yang kuat pada reservoir 
yang sedang memproduksikan minyak.1,2 Dengan 
kata lain, bottom-water dapat mempengaruhi 
kelakuan tekanan reservoir yang sedang depleted. 
Dalam hal ini, penurunan tekanan yang terjadi akibat 
proses pengambilan fluida (withdrawal) dari 
reservoir akan diganti (counterbalanced) oleh 
bottom-water. Oleh karena itu, agar dapat 
meramalkan kinerja reservoir demikian, diperlukan 
pengetahuan mengenai besarnya daya dorong bottom-
water dan pengaruhnya terhadap kinerja reservoir. 
Kurva IPR,3,4 yang menggambarkan hubungan antara 
laju produksi dengan tekanan alir dasar sumur, dapat 
digunakan untuk melakukan analisis pengaruh 
bottom-water dan selanjutnya melakukan peramalan 
produktivitas sumur dan volume aquifer. 
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Tulisan ini bertujuan untuk menentukan pengaruh 
dari mekanisme pendorongan bottom-water terhadap 
kurva IPR (inflow performance relationship) satu 
fasa serta peramalannya. Untuk itu, dilakukan studi 
sensitivitas parameter yang dianggap dapat 
mempengaruhi kurva IPR tersebut. Parameter yang 
diuji sensitivitasnya tersebut antara lain kekuatan 
aquifer (lemah, sedang, dan kuat), letak dan panjang 
perforasi, permeabilitas batuan, serta faktor-faktor 
yang berhubungan dengan fluida diantaranya 
perbandingan mobilitas fluida, perbedaan API 
gravity, dan distribusi saturasi air dan minyak awal di 
dalam reservoir.  
 
Beberapa asumsi utama yang digunakan dalam studi 
ini adalah (1) reservoir satu fasa, yaitu minyak, (2) 
persamaan Darcy berlaku, (3) aquifer berada di 
bawah reservoir dan tidak ada aliran air dari samping 
(tidak ada edge-water), dan (4) hanya ada satu selang 
perforasi dengan anggapan tidak ada skin.  
 
Untuk kurva IPR satu fasa, hubungan antara laju 
produksi dengan tekanan alir dasar sumur akan 
membentuk garis lurus. Ini akan berlaku untuk 
kondisi pr di atas pb. Sedangkan untuk kondisi pr di 
bawah pb yang mana akan terbentuk gas seiring 
dengan penurunan tekanan reservoir, maka kurva IPR 
yang akan terbentuk berupa lengkungan, mengikuti 
kurva Vogel.5  
 
Dengan adanya mekanisme pendorong bottom-water 
maka bentuk plot tekanan alir dasar sumur terhadap 
laju produksi diperkirakan akan berubah. Perubahan 
ini akan sebanding dengan derajat kekuatan daya 
pendorongan bottom-water tersebut. Untuk kategori 
aquifer yang lemah kemungkinan masih dapat 
didekati oleh kurva IPR yang berupa garis lurus. 
Namun untuk aquifer dengan kekuatan medium 
sampai kuat perlu dipertimbangkan efek setelah air 
terproduksi dan perubahan saturasi air. 
 
Kurva IPR linier tidak berlaku lagi bila fluida yang 
mengalir di dalam reservoir terdiri dari 2 fasa, gas 
dan minyak, seperti yang terjadi pada reservoir 
dengan jenis tenaga pendorong gas terlarut. Pada 
tahun 1947, Muskat6 telah memperlihatkan bahwa 
untuk kondisi aliran dua fasa, harga  indeks 
produktivitas untuk aliran radial steady state pada 
suatu sumur produksi akan menurun dengan 
bertambahnya selisih antara tekanan reservoir dengan 
tekanan alir dasar sumur. Dengan demikian, bentuk 
kurva IPR tidak lagi berbentuk linier, tetapi akan 
melengkung menghadap ke titik asal koordinat.5
 
METODOLOGI 
Model sumur tunggal dalam tulisan ini menggunakan 
model dan data reservoir dari studi sebelumnya yaitu 

model reservoir Mangasi,7 yang memodifikasi model 
Yang dan Wattenbarger8 dengan bottom aquifer 
sebagai mekanisme pendorong. Meskipun demikian, 
sedikit modifikasi telah dilakukan terhadap model 
reservoir Mangasi agar lebih sesuai dengan tujuan 
studi tulisan ini. Modifikasi dilakukan dengan 
mengubah beberapa parameter yang berpengaruh 
terhadap aquifer dan reservoir. Menurut Fetkovich,9 
pengaruh adanya mekanisme pendorong air terhadap 
kelakuan produksi reservoir akan besar jika volume 
aquifer lebih besar dari 10 kali volume reservoir. 
 
Preparasi Data Kasus Dasar 
Model yang digunakan adalah model reservoir 
homogen-isotropik dengan sumur tunggal berada di 
tengah reservoir.  Tekanan awal reservoir sebesar 
3553 psi pada kedalaman datum 8881 ft di bawah 
permukaan laut. Run model  dengan menggunakan 
simulator komersial yang menggunakan data kasus 
dasar sebagai acuan dan selanjutnya run model 
dengan mengubah-ubah parameter reservoir. Data 
dasar reservoir dapat dilihat pada Tabel 1 sedangkan 
data permebilitas relatif dapat dilihat pada Tabel 2.  
 

Tabel 1.  Data reservoir 
 

Top grid  8271 ft 
Bottom grid  8881 ft 
Ketebalan  610 ft 
Porositas 20.70% 
Permeabiltas 100 md 
Jumlah grid blok radial 100 
Total grid blok 2000 
Jari-jari 1300 ft 
p di WOCi 3553 psi 
cf 3.E-06 1/psi 
cw 4.325E-06 1/psi 
co 3.E-05 1/psi 
Densitas minyak  48.8876  lbm/cuft 
Densitas air 63.23 lbm/cuft 
Densitas gas 0.07 lbm/cuft 
Viskositas air  0.31 cp 
Viskositas minyak  1.52 cp 
Faktor vol. formasi air 1.0423 RB/STB 
Faktor vol. formasi minyak 1.1136 RB/STB 
Tekanan gelembung, pb 14.7 psi 
Saturasi air connate 0.2 
Saturasi minyak residual 0.26 

 
Desain Model 
Dengan menggunakan model radial (r,θ) sumur 
tunggal, maka dapat diamati gerakan aliran fluida 
menuju sumur produksi. Penggunaan model ini 
disertai asumsi bahwa fluida mengalir di dalam 
reservoir secara simetris-radial menuju lubang sumur.  
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Tabel 2. Tabel data kro dan krw
 

Saturasi air krw kro

0.2 0 1 
0.3 0.01 0.99 

0.42 0.015818 0.984182 
0.44 0.016788 0.924444 

0.465 0.018 0.83 
0.51 0.036 0.5 
0.56 0.058 0.27 
0.61 0.076 0.11 

0.655 0.1 0.06 
0.7 0.12 0.03 

0.74 0.15 0.002 
1 1 0 

 
Selanjutnya, bottom aquifer dimodelkan dengan 
model Carter dan Tracy.10 Pemilihan model ini 
semata-mata karena simplicity namun tetap 
mendapatkan hasil yang cukup akurat baik untuk 
aquifer yang berukuran kecil maupun besar.  
 
Ukuran Grid Reservoir 
Model 2D radial yang digunakan untuk mendapatkan 
parameter sensitivitas digambarkan dalam sistem 
koordinat silinder (r, θ, z) dengan ukuran gridblock 
10×100×20 = 2000 gridblocks. Pembagian gridblock 
ke arah z mempunyai ukuran yang bervariasi yaitu 
1×3.75 ft, 5×3.25 ft, dan 14×10 ft. Sedangkan ke arah 
θ mempunyai satu ukuran yaitu 1/6 п , dan ke arah r 
pembagian gridblock mengikuti sistem logaritmik  
seperti yang digunakan oleh Coats dan McDonald,11 

sebagai berikut: 
1. Grid point merupakan ruang geometri, sehingga 

jari-jari grid point adalah: ri = α ri-1; i = 2, N  
dimana: α = konstanta, N= jumlah gridblock. Jika 
i = 0 maka  ro = rw; jika i = 1 maka r1 = rw + rw. 

2. Batas grid block didefinisikan sebagai: 

α
−

= +
+ ln

rrr i1i
2/1i      

3. Harga α yang digunakan di atas ditentukan dengan 
metode Newton-Raphson berikut:  

)r/(lnR
i

1NN
e α

α−α=
−

 

 
Bentuk Model Reservoir 
Bentuk model reservoir yang digunakan adalah 
reservoir homogen-isotropik dengan ukuran 1/6 п 
atau 1/12 lingkaran. Ilustrasi model ditunjukkan pada 
Gambar 1 berikut. 
 
Inisialisasi 
Distribusi saturasi untuk kondisi awal meliputi 
distribusi saturasi minyak awal = 0.8 dan distribusi 
saturasi air awal = 0.2. Selain itu, ditetapkan pula 

distribusi tekanan awal secara seragam. Data ini akan 
memberikan gambaran perubahan saturasi dan 
tekanan reservoir yang terjadi pada akhir setiap 
skenario studi sensitivitas yang dibuat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Initial WOC 
 
 

 

Gambar 1. Ilustrasi model reservoir 1/6п. 

 
Validasi dan Akurasi 
Validasi dan akurasi model reservoir kemudian 
diperiksa dengan menggunakan kriteria sebagai 
berikut: 
1. Periksa plot tekanan tidak berdimensi terhadap 

waktu tidak berdimensi yang menghasilkan 
kemiringan 1.151 pada periode early transient. 
Hal ini berlaku untuk aliran fasa tunggal dan fasa 
ganda.  

2. Periksa plot kurva peramalan IPR dan IPR tidak 
berdimensi untuk reservoir tanpa mekanisme 
pendorong yang membentuk sudut 45o. 

3. Periksa material balance error; dalam proses 
perhitungan simulator, toleransi mutlak yang telah 
ditentukan pada harga tekanan saturasi yang 
dihasilkan adalah rata-rata antara 10-5 dan 10-4.   

 
Kurva IPR Tidak Berdimensi 
Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat 
kurva IPR satu fasa adalah sebagai berikut: 
1. Definisikan kondisi awal dari reservoir dengan 

menetapkan harga tekanan awal reservoir. 
2. Sumur diproduksikan dengan tekanan konstan 

sebesar harga minimum yaitu 14.699 psi, untuk 
mendapatkan harga qmax.  

3. Berdasarkan  kondisi awal, waktu pseudo steady 
state dihitung dengan memperkirakan grafik yang 
dihasilkan simulator atau dapat dihitung dengan 
persamaan:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
μ

φ
=

k0000366.0

rct

t

2
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pss   (1) 

dimana: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
μ

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
μ

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
μ w

rw

o

ro

t

kkkkk   (2) 

 3



 

4. Setelah diperoleh tpss, maka diperoleh harga qopt. 
Harga qopt ini selanjutnya dibagi menjadi 10 
bagian q sebagai laju alir produksi konstan. 
Sebagai contoh q1 = 0.9(qopt), q2 = 0.8(qopt), ... q10 
= 0.1 (qopt). 

5. Lakukan pembukaan sumur dengan qmax yang 
didapat dari Langkah 2, dengan skenario sumur 
yang diproduksikan terlebih dahulu hingga 
mencapai harga faktor perolehan minyak tertentu, 
misalnya 1%. Kemudian sumur ditutup (tidak 
diproduksikan) hingga mencapai tekanan pr rata-
rata konstan terhadap waktu (misalnya 30 hari). 
Selanjutnya, produksikan sumur dengan berbagai 
harga q (q1 hingga q10) yang didapat dari Langkah 
4 hingga kira-kira waktu total produksi melebihi 
harga tpss. 

6. Dari Langkah 5 akan didapatkan berbagai harga 
pwf dan/atau pr rata-rata.  

7. Kurva IPR didapatkan dari plot antara berbagai 
laju produksi pada Langkah 4 dengan berbagai pwf 
dan/atau pr dari Langkah 6.  

8. Setelah didapatkan berbagai kurva IPR dengan 
parameter dan sensitivitas yang berbeda, 
kemudian kurva IPR tersebut diplot dengan 
membagi harga prn dengan pr1 dan qmn dengan qm1. 
Hasil dari diplot ini disebut sebagai kurva IPR 
tidak berdimensi.  

 
Analisis Sensitivitas 
Studi sensitivitas dilakukan dengan mengubah-ubah 
parameter menurut skenario seperti ditunjukkan pada 
Tabel 3. Parameter sensitivitas yang digunakan 
adalah: (1) panjang dan letak perforasi, (2) 
permeabilitas, (3) distribusi saturasi minyak dan air 
dengan parameter pengukuran water cut dan faktor 
perolehan minyak, (4) kekuatan aquifer, (5) API 
gravity, dan (6) perbandingan mobilitas. Kurva IPR 
tidak berdimensi satu fasa untuk berbagai parameter 
sensitivitas tersebut kemudian digabungkan dalam 
satu plot seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 
 
Berdasarkan hasil studi sensitivitas di atas dapat 
disimpulkan bahwa kurva IPR tidak berdimensi satu 
fasa tidak terpengaruh oleh faktor-faktor dalam 
analisis sensitivitas. Oleh karenanya, untuk 
menentukan kelakuan produksi satu fasa dengan 
mekanisme pendorong bottom-water berdasarkan 
hasil analisis data test tekanan dan data produksi, 
berlaku: 

p
p

1
q

q

r

wf

max

o −=                              (3) 

Dari persamaan di atas terlihat bahwa qo/qmax dan (1 – 
pwf/pr) memiliki hubungan linier atau, dengan kata 
lain, penjumlahan antara  qo/qmax dengan pwf/pr  sama 
dengan 1. 

Tabel 3. Skenario parameter sensitivitas 
 

Strong Medium Weak TB C 50 100 200 52 API 45 API
Strong X X X X X X X

Aquifer Medium X X X X X X X
Weak X X X X X X X

60 X X X X X X X X X
40 X X X X X X X X X
20 X X X X X X X X X

Perforasi (ft) 13.5 X X X X X X X X X
7 X X X X X X X X X

93.5 X X X X X X X X X
10 X X X X X X X X X
50 X X X X X X X

k (mD) 100 X X X X X X X
200 X X X X X X X

52 API X X X X X X X X
45 API X X X X X X X X

10 X X X X X X X X X X
20 X X X X X X X X X X
30 X X X X X X X X X X
40 X X X X X X X X X X

Water Cut (%) 50 X X X X X X X X X X
60 X X X X X X X X X X
70 X X X X X X X X X X
80 X X X X X X X X X X
90 X X X X X X X X X X
95 X X X X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X X
10 X X X X X X X X X X
15 X X X X X X X X X X
20 X X X X X X X X X X

RF (%) 25 X X X X X X X X X X
30 X X X X X X X X X X
35 X X X X X X X X X X
40 X X X X X X X X X X
45 X X X X X X X X X X
50 X X X X X X X X X X

Ket
TB = dari top formasi
C   = ditengah-tengah formasi produktif 

Fluid Properties

Fluid Properties

Parameter Aquifer Perforasi Permeabilitas (mD)
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Gambar 2. Kurva IPR tidak berdimensi gabungan. 

 
Peramalan Kurva IPR  
Peramalan kurva IPR (dalam hal ini adalah 
pembuatan type curves) dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1. Lakukan pembuatan kurva IPR sampai dicapai 

faktor perolehan minyak 1% dengan prosedur 
seperti dijelaskan di atas. 

2. Ulangi Langkah 1 untuk membuat kurva-kurva 
IPR lainnya sampai dicapai faktor perolehan 
minyak 40% dengan interval kenaikan 5%. 
Kurva-kurva IPR tersebut kemudian ditandai 
sesuai dengan urutan pembuatan. Kurva IPR 
dengan faktor perolehan minyak 1% sebagai IPR 
ke-1, kurva IPR dengan faktor perolehan minyak 
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5% sebagai IPR ke-2, dan seterusnya sehingga 
untuk kurva IPR dengan faktor perolehan minyak  
tertinggi sebagai IPR ke-n. 

3. Dari Langkah 2 diperoleh pasangan data pr1 dan 
qm1 untuk IPR ke-1, pr2 dan qm2 untuk IPR ke-2, 
dan seterusnya hingga prn dan qmn untuk IPR ke-n. 

4. Data dari Langkah 3 disajikan dalam bentuk 
tabulasi 7 kolom masing-masing untuk nomor 
kurva IPR, pr1, prn, qm1, qmn, prn/pr1, dan qmn/qm1. 
Tabel tersebut mempunyai jumlah baris sesuai 
dengan jumlah kurva IPR yang dibuat.  

5. Lakukan Langkah 1 sampai 4 untuk ukuran 
volume aquifer yang berbeda yaitu untuk 
perbandingan antara volume aquifer dan volume 
reservoir sebesar 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 kali.  

6. Dari Langkah 5 akan didapatkan tabel seperti 
dalam Langkah 4 sebanyak 13 tabel.  

7. Plot hubungan prn/pr1 pada sumbu y dan qmn/qm1 
pada sumbu x dari hasil Langkah 6 untuk 
mendapatkan type curves peramalan IPR. 

8. Dari Langkah 7 akan didapatkan persamaan 
kuadrat berbentuk y = ax2 + bx + c yang 
merupakan fungsi dari perbandingan volume 
aquifer-reservoir (selanjutnya disebut pula rasio 
volume aquifer-reservoir). 

9. Dengan melakukan regresi untuk konstanta a, b 
dan c dari persamaan kuadrat untuk berbagai rasio 
volume aquifer-reservoir maka akan didapatkan 
kurva hubungan konstanta persamaan kuadrat a, b, 
dan c dengan rasio volume aquifer-reservoir.  

 
Type Curves Untuk Cairan 
Dengan menggunakan prosedur pembuatan kurva 
IPR di atas, diperoleh kurva IPR berdasarkan laju alir 
cairan untuk berbagai tingkat perolehan minyak 
mulai dari 1% hingga 40% dengan kenaikan 5% 
seperti ditunjukkan pada Gambar 3 berikut. 
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Gambar 3.  Kurva IPR peramalan untuk cairan. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan run model 
untuk berbagai volume aquifer untuk mendapatkan 
data dalam rangka pembuatan type curves. 
Pembuatan type curves dengan tujuan untuk 
memperkirakan volume aquifer, laju alir, dan/atau pr 
di masa yang akan datang dilakukan dengan cara 
memplot qmn/qm1 terhadap prn/pr1. Perbandingan 
volume aquifer-reservoir yang digunakan adalah 0.1, 
0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 kali.  
 
Dari berbagai skenario di atas didapatkan berbagai 
plot antara qmn/qm1 dengan prn/pr1 untuk cairan. Hasil 
plot ini ditunjukkan pada Gambar 4 berikut. 
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Gambar 4. Distribusi plot qmn/qm1 terhadap prn/pr1 
untuk cairan pada berbagai ukuran aquifer. 

 
Berdasarkan gambar di atas dapat dibuat type curves 
untuk cairan seperti ditunjukkan Gambar 5 berikut. 
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Gambar 5. Type curves hubungan qmn/qm1 terhadap 
prn/pr1 untuk cairan. 
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Type curves di atas menggambarkan pola hubungan 
antara qmn/qm1 terhadap prn/pr1 untuk berbagai rasio 
volume aquifer-reservoir. Pada grafik tersebut, di 
sebelah kanan type curves adalah keterangan yang 
menunjukan besarnya perbandingan ukuran aquifer 
dengan reservoir (rasio volume aquifer-reservoir). 
Dalam hal ini, kurva-kurva secara vertikal dari atas 
ke bawah menunjukan volume aquifer dari yang 
terbesar sampai yang terkecil.  
 
Selanjutnya diperoleh korelasi antara harga konstanta 
persamaan a, b, dan c terhadap ukuran aquifer yang 
dapat digunakan untuk peramalan kurva IPR 
selanjutnya. Hubungan antara konstanta a, b, dan c 
terhadap rasio volume aquifer-reservoir tersebut 
ditunjukkan pada Gambar 6 sampai 8 berikut.  
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Gambar 6. Hubungan antara konstanta a dan rasio 
volume  aquifer-reservoir untuk kurva IPR cairan. 
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Gambar 7. Hubungan antara konstanta b dan rasio 
volume  aquifer-reservoir untuk kurva IPR cairan. 
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Gambar 8. Hubungan antara konstanta c dan rasio 
volume aquifer-reservoir untuk kurva IPR cairan. 

 
Untuk mendapatkan harga konstanta persamaan a, b, 
dan c secara grafis menggunakan gambar-gambar di 
atas dilakukan cara sebagai berikut: 
1. Siapkan data hasil tes di lapangan yang 

menggambarkan hubungan pr dan q. 
2. Plot qmn/qm1 terhadap prn/pr1 pada type curves. 
3. Dapatkan perbandingan volume aquifer-reservoir 

sesuai dengan salah satu kurva dari type curves 
yang bertepatan. 

4. Tentukan persamaan kuadrat dari data plot dalam 
bentuk y = ax2 + bx + c sehingga dari persamaan 
ini didapat harga konstanta a, b, dan c.  

5. Masukkan ketiga harga konstanta tersebut pada 
grafik hubungan konstanta dengan rasio volume 
aquifer-reservoir.  

6. Harga rata-rata ketiga hasil tersebut merupakan 
perkiraan rasio volume aquifer-reservoir. 

 
Type Curves Untuk Minyak 
Dengan cara yang sama seperti dalam pembuatan 
type curves untuk cairan, dibuat kurva IPR 
berdasarkan laju alir minyak sehingga diperoleh type 
curves untuk minyak seperti terlihat pada Gambar 9. 
 
STUDI KASUS 
Tulisan ini bertujuan untuk menentukan pengaruh 
dari mekanisme pendorong bottom-water baik yang 
lemah, sedang, maupun kuat terhadap bentuk kurva 
IPR satu fasa serta peramalannya. Dengan 
menggunakan metodologi seperti dijelaskan pada 
bagian sebelumnya, telah diperoleh type curves yang 
menunjukkan bahwa kurva IPR satu fasa dipengaruhi 
oleh besaran kekuatan (strength) dari bottom aquifer. 
Type curves yang diperoleh tersebut terdiri dari type 
curves untuk cairan dan minyak. Kedua type curves 
tersebut dapat digunakan untuk melakukan peramalan 
kinerja reservoir dan volume aquifer.  
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Sebagai metode validasi dan contoh penggunaan type 
curves dalam peramalan IPR di masa datang, berikut 
diberikan 3 contoh kasus masing-masing Kasus I dan 
II yang menggunakan data lapangan dan Kasus III 
yang menggunakan simulated data. 
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Gambar 9. Type curves hubungan qmn/qm1 terhadap 
prn/pr1 untuk minyak. 

 
Kasus I: Data Lapangan X#11 
Dari Lapangan X#11 diperoleh data produksi bulanan 
dan data tekanan rata-rata reservoir terhadap waktu 
(lihat Gambar 10). Langkah yang dilakukan untuk 
melakukan peramalan produktivitas sumur dan 
volume aquifer adalah sebagai berikut:  
1. Tentukan pola data produksi dan data tekanan 

rata-rata reservoir terhadap waktu menggunakan 
metode regresi. Hasilnya terlihat pada Gambar 10 
berikut. 
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Gambar 10. Data produksi dan tekanan rata-rata 
reservoir Lapangan X#11 setelah dilakukan regresi. 
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Gambar 11. Plot data peramalan pada type curves 
minyak (Kasus I). 

 
 
2. Ambil 5 pasang data ke belakang yang dianggap 

mewakili data tekanan rata-rata reservoir dan laju 
produksi. Pasangan data tersebut (lihat Gambar 
10) akan diplot dalam type curves.  

3. Buat tabulasi pasangan data dari Langkah 2, 
kemudian berdasarkan data tersebut lakukan 
perhitungan qmn/qm1 dan prn/pr1. 

4. Lakukan peramalan ke depan dengan cara 
membuat plot data qmn/qm1 terhadap prn/pr1 pada 
type curves minyak (lihat Gambar 11). 

5. Dapat dilihat pada Gambar 11, bahwa perkiraan 
rasio volume aquifer-reservoir adalah 0.25.  
Dengan kata lain, dalam kasus ini volume aquifer 
lebih kecil dari volume reservoir. 
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Gambar 12. Plot konstanta a terhadap rasio volume 
aquifer-reservoir (Kasus I). 
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Ukuran aquifer juga dapat diperkirakan dengan 
menggunakan grafik hubungan antara konstanta 
persamaan a, b, dan c dengan rasio volume aquifer-
reservoir. Untuk itu terlebih dahulu harus dibuat 
persamaan kuadrat untuk pasangan data terpilih. 
Dalam kasus ini, persamaan tersebut adalah y = -
0.224x2 + 0.919x + 0.305 sehingga diperoleh 
konstanta a = -0.224, b = 0.919, dan c = 0.305. 
Harga-harga konstanta tersebut kemudian digunakan 
untuk menentukan volume aquifer secara grafis 
dengan menggunakan grafik hubungan antara 
konstanta a, b, dan c terhadap rasio volume aquifer-
reservoir seperti masing-masing diperlihatkan secara 
skematik pada Gambar 12 serta Gambar 13 dan 
Gambar 14 berikut. 
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Gambar 13. Plot konstanta b terhadap rasio volume 
aquifer-reservoir (Kasus I). 
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Gambar 14. Plot konstanta c terhadap rasio volume 
aquifer-reservoir (Kasus I). 

Dari analisis secara grafis seperti ditunjukkan oleh 
Gambar 12 sampai dengan Gambar 14 di atas, 
diperoleh harga rasio volume aquiger-reservoir 
sebagai berikut: dari konstanta a: 0.25, dari konstanta 
b: 0.25 dan dari konstanta c: 0.25 sehingga harga 
rata-rata dari ketiganya adalah 0.25. Oleh karena itu, 
dapat disimpulkan bahwa volume aquifer adalah 0.25 
kali volume reservoir. Menurut kriteria dari 
Fetkovich,9 ukuran volume aquifer demikian dapat 
dikategorikan  sebagai bottom aquifer lemah. 
 
Kasus II: Data Lapangan X#01-JMB 
Diketahui data produksi dari Lapangan X#01-JMB 
sehingga dapat dihitung qmn/qm1 terhadap prn/pr1 dan 
dapat diplot dalam type curves minyak seperti 
diperlihatkan pada Gambar 15. Dari plot tersebut 
dapat diperkirakan rasio volume aquifer-reservoir 
adalah 0.1, atau volume aquifer sama dengan 0.1 kali 
volume reservoir. Selain itu, dengan cara yang sama 
seperti pada Kasus I, persamaan kuadrat untuk 
pasangan data yang diplot tersebut adalah  y = -
0.162x2 + 1.001x + 0.159. Oleh karena itu, dengan 
menggunakan hubungan konstanta a, b, dan c 
terhadap rasio volume aquifer-reservoir maka 
diketahui dari konstanta a: 0.6, dari b: 0.1, dan dari c: 
0.1 (gambar tidak diperlihatkan dalam tulisan ini) 
sehingga volume aquifer = 0.1 kali volume reservoir. 
Ukuran aquifer dalam kasus ini juga dapat 
dikategorikan sebagai bottom aquifer lemah. 
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Gambar 15. Plot data peramalan pada type curves 
minyak (Kasus II). 
 

 
Kasus III Data Simulator  NHT#03 
Diketahui data produksi dari model yang dibuat 
dengan menggunakan simulator sehingga dapat 
dihitung qmn/qm1 terhadap prn/pr1 dan dapat diplot 
pada type curves cairan seperti ditunjukkan pada 
Gambar 16 di bawah ini. 
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Dari plot tersebut yang bertepatan dengan kurva 
untuk rasio volume aquifer-reservoir sama dengan 3, 
dapat ditentukan bahwa volume aquifer adalah 3 kali 
volume reservoir. Juga, dengan cara yang sama dapat 
dibuat persamaan kuadrat y = -0.080x2 + 0.249x + 
0.832. Dengan demikian, dari hubungan konstanta a, 
b, dan c terhadap rasio volume aquifer-reservoir 
(gambar tidak diperlihatkan dalam tulisan ini) 
diperoleh dari a: 3.0, dari b: 3.0, dan dari c: 3.0 yang 
berarti volume aquifer sama dengan 3 kali volume 
reservoir atau masuk dalam kriteria bottom aquifer 
lemah. 
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Gambar 16. Plot data peramalan pada type curves 
cairan (Kasus III). 

 
PENUTUP DAN KESIMPULAN  
Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan 
type curves yang dikembangkan dalam tulisan ini 
adalah bahwa type curves tersebut dibuat berdasarkan 
skenario dari simulasi dimana pr1 adalah pr mula-
mula dan prn atau pr selanjutnya adalah pr rata-rata 
setelah reservoir diproduksikan dan kemudian 
dilakukan penutupan sumur selama 350 hari atau 
kurang lebih 1 tahun. Ini dilakukan dengan tujuan 
agar pr yang dihasilkan telah mencapai keseimbangan 
(konstan terhadap waktu). Untuk kasus di lapangan, 
pr1 yang diambil berasal dari pr mula-mula di mana 
sumur belum berproduksi.   
 
Selanjutnya, perlu dicatat bahwa pada kedua set type 
curves jika garis kurva dalam plot antara qmn/qm1 
terhadap prn/pr1 memotong sumbu y atau qmn/qm1 = 0, 
maka hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat itu 
fluida yang mengalir telah 100% air. 
 
Studi kasus yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa type curves yang dikembangkan dalam tulisan 
ini dapat digunakan untuk melakukan peramalan IPR 

(yaitu peramalan laju produksi dan tekanan rata-rata 
reservoir) dan perkiraan volume aquifer baik 
menggunakan data produksi lapangan (Kasus I dan  
Kasus II) maupun data dari simulasi (Kasus III). 
Contoh kasus tersebut menghasilkan perkiraan 
volume aquifer yang tergolong sebagai weak aquifer. 
 
Berdasarkan hal-hal di atas dapat diambil beberapa 
kesimpulan diantaranya: 
1. Kurva IPR satu fasa untuk reservoir dengan 

mekanisme pendorong bottom-water (kuat, 
sedang, maupun lemah) membentuk garis lurus. 
Dengan kata lain, hubungan antara qo/qmax dengan 
pwf/pr dapat dinyatakan oleh persamaan berikut. 

 
p
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q
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2. Type curves yang dikembangkan dalam tulisan ini 
dapat digunakan untuk melakukan peramalan 
produktivitas sumur (laju produksi dan tekanan 
rata-rata reservoir) dan volume aquifer untuk 
reservoir dengan bottom-water. 

3.  Hendaknya dilakukan validasi lebih lanjut 
terhadap type curves yang dikembangkan dalam 
tulisan ini dengan menggunakan data lapangan 
untuk kasus reservoir dengan medium dan strong 
bottom aquifer.  

 
DAFTAR SIMBOL  
φ = porositas batuan, fraksi 
μ = viskositas fluida, cp 
μo = viskositas minyak, cp 
μw = viskositas air, cp 
co = kompresibilitas minyak, 1/psi 
ct = kompresibilitas total, 1/psi 
cw = kompresibilitas air, 1/psi 
k = permeabilitas, Darcy 
kro = permeabilitas relatif minyak, fraksi 
krw = permeabilitas relatif air, Fraksi 
p = tekanan, psi 
pb = tekanan bubble, psi 
pi = tekanan awal reservoir, psi 
pr = tekanan reservoir, psi 
pr1 = tekanan reservoir pada depletion awal, psi 
prn = tekanan reservoir pada depletion ke-n, psi 
pwf = tekanan dasar sumur, psi 
qm1 = laju alir pada depletion awal, STB/hari 
qmax = laju alir maksimum, STB/hari 
qmn = laju alir pada depletion ke-n, STB/hari 
qo = laju alir minyak, STB/hari 
qopt = laju alir optimum, STB/hari 
r = jarak radial, ft 
re = radius pengurasan, ft 
rw = jari-jari sumur. ft 
tpss = waktu pseudo steady state, hari 
z = Jarak vertikal, ft 
θ = sudut, Radian 
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