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ABSTRACT 

Petroleumgeochemistry is an application of chemical principles to study the origin, 

migration and accumulation of petroleum and its use in exploring and obtaining 

petroleum. The oil wells originating from Bakau and Beruk are oil wells that have 

recently been discovered and there is no molecular gheochemical study yet. Samples from 

oil wells Bakau and Beruk were fractionated by chromatography column into aromat 

fractions then analyzed for biomarker compounds using gas chromathography-mass 

spectroscopy (GC-MS) m/z 191. Based on the ratio hopana petroleum  from Bakau 

(0,63) and Beruk (0,50) and the level of maturity is early mature. Determination of the 

origin of organic material using the parameters oleonana in Bakau and Beruk oil (1,72 

and 1,04) indicates from organic matter of land plants (angiospermae). Bakau and 

Beruk peroleum re in the depostional environment with non hypersalin content as 

evidenced by the parameters of gammaserana in the Bakau and Beruk petroleum (0,10 

and 0,48). Correlation studies with start chart show that oil from Bakau and Beruk 

petroleum is negatively correlated. 

Keyword : bakau oil, beruk oil, biomarker, gas chromatography-spectroscopy mass 

(GC-MS),  

ABSTRAK 

Geokimia minyak bumi merupakan suatu aplikasi dari prinsip kimia untuk mempelajari 

asal-usul, migrasi, dan akumulasi dari minyak bumi serta penggunaannya dalam 

mengeksplorasi dan memperoleh minyak bumi. Sumur minyak bumi asal Bakau dan 

Beruk merupakan sumur minyak bumi yang baru ditemukan dan belum pernah 

dilakukan kajian geokimia molekuler sebelumnya. Sampel dari sumur minyak bumi asal 

Bakau dan Beruk difraksinasi dengan kolom kromatografi menjadi fraksi aromat 

kemudian di analisis senyawa biomarker menggunakan kromatografi gas-spektroskopi 

massa (GC-MS) m/z 191. Dalam penelitian ini rasio hopana dari sumur minyak bumi 

asal Bakau dan Beruk adalah (0,63) dan 0,50) mengindentifikasikan tingkat 

kematangannya adalah early mature (matang awal). Penentuan asal material organik 

menggunakan parameter oleonana pada minyak asal Bakau dan minyak Beruk  (1,72 

dan 1,04) yang mengindikasikan berasal dari material organik tanaman darat  
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(angiospermae). Minyak bumi asal sumur Bakau dan Beruk  berada pada lingkungan 

pengendapan dengan kandungan non hypersalin dibuktikan dengan parameter 

gammaserana pada minyak bumi Bakau dan Beruk (0.10 dan 0.48). Studi korelasi 

dengan diagram bintang menunjukkan bahwa sumur minyak bumi asal Bakau dengan 

minyak bumi Beruk berkorelasi negatif. 

Kata kunci:   biomarker, minyak bumi bakau, minyak bumi beruk, kromatografi gas -                

spektroskopi massa (GC-MS)                                     

  

PENDAHULUAN 

Berdasarkan data dari Ditjen 

Migas (2011), jumlah produksi minyak 

bumi Indonesia per harinya sekitar 

902.000 BOPD (barrel oil per day). 

Jumlah konsumsi minyak bumi di 

Indonesia per harinya sekitar 1.430.000 

BOPD (barrel oil per day). Pada tahun 

2013,  produksi minyak bumi di 

Indonesia hanya sebesar 870.000 BPOD 

(barrel oil per day) sedangkan jumlah 

konsumsi minyak bumi di Indonesia per 

harinya sekitar 1.530.000 BOPD (barrel 

oil per day). Berdasarkan data Ditjen 

Migas dapat dilihat bahwa produksi 

minyak bumi di Indonesia setiap 

tahunnya mengalami penurunan 

sedangkan konsumsi minyak bumi terus 

mengalami peningkatan. 

Dalam pencarian sumur-sumur 

baru maka perlu dilakukan suatu 

kegiatan eksplorasi berkelanjutan dalam 

pencarian sumur-sumur minyak bumi 

yang lebih produktif. Kegiatan 

eksplorasi minyak bumi selalu diiringi 

dengan resiko kegagalan seperti tidak 

ditemukannya minyak, dan resiko ini 

perlu diminimalisir. Peranan informasi 

eksplorasi minyak dapat dijelaskan 

melalui pengkajian geokimia molekuler 

yang dilakukan berdasarkan perilaku 

senyawa biomarker (Afrina,2014). 

Biomarker (biological marker) 

merupakan suatu indikator kimia dari 

sumber bahan organik dan dapat 

digunakan sebagai indikator 

lingkungan. Analisis biomarker telah 

digunakan secara luas dalam studi 

geokimia (Yusriani, 2009).  

Kromatografi Gas-Spektroskopi 

Massa (GC-MS) merupakan metode 

pemisahan suatu campuran berdasarkan 

adanya perbedaan kecepatan migrasi 

komponen-komponen penyusun. Proses 

pemisahan komponen-komponen dalam 

sampel berlangsung didalam kolom 

berdasarkan perbedaan titik didihnya. 

Pemisahan ini berdasarkan pada 

interaksi komponen sampel yang berupa 

gas dengan fase diam. Interaksi ini 

berupa adsorbsi atau partisi (McNair 

dkk., 1988).  

Minyak bumi asal Bakau dan 

Beruk (Blok Selat Panjang) merupakan 

sumur minyak bumi yang baru 

ditemukan pada tahun 2018 dan belum  

dilakukan eksplorasi sebelumnya. 

Melalui penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan informasi tentang potensi 

dari sumur minyak bumi yang baru 

ditemukan tersebut. Analisa biomarker 

ini menggunakan beberapa parameter 

biomarker seperti hopana, gammaserana 

dan oleonana untuk memberikan 

informasi tentang  asal usul material 

organik, tingkat kematangan, 

lingkungan pengendapan, adanya 

salinitas abnormal (hypersalin), serta 

korelasi dari antar sumur-sumur minyak 

bumi.  
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METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian adalah  botol kecil (vial),  

corong merk PIREX, instrumen GC-MS 

QP2010S Shimadzu,  gelas ukur 10 mL, 

kolom kromatografi merk PIREX, pipet 

tetes, timbangan merek KERN, 

peralatan gelas, spatula, dan statip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan-bahan yang digunakan 

adalah sampel minyak mentah dari 2 

sumur yang berbeda yaitu sumur 

minyak bumi asal Bakau dan  Beruk 

(Blok Selat Panjang), diklorometana,   

n-heksana, silika gel 60-200 mesh, dan 

kapas steril. 

b. Persiapan Sampel 

Sampel minyak bumi dari sumur 

minyak bumi asal Bakau dan beruk 

diambil oleh ahli lapangan minyak 

dengan menggunakan steam injeksi 

(uap panas). Sampel minyak dari sumur 

Bakau diambil oleh PT. Petroselat dan 

sampel minyak dari sumur Beruk 

diambil oleh BOB Pertamina Bumi 

pada tahun 2018. Minyak bumi asal 

Bakau dan Beruk   merupakan sumur 

minyak  baru yang belum dilakukan 

eksplorasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Fraksinasi Crude Oil 

Sampel minyak ditimbang   0,2 g 

dilarutkan dengan 1 ml n-heksana /DCM 

(3:1 v/v) murni, kemudian dimasukkan 

kedalam kolom dengan panjang 20 cm 

dan diameter 1 cm yang didalamnya 

terdapat silika gel dengan ukuran 60-200 

mesh yang telah diaktivasi (silika yang 

sudah dipanaskan dalam oven pada 

Gambar 1. Lokasi minyak Bumi (Crude Oil) dari  sumur minyak bumi asal  Bakau  

                  dan  Beruk. 
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suhu 100
o
C selama 1 jam). Kolom yang 

telah berisi sampel dielusi dengan 17 ml 

nheksana/ DCM (3:1 v/v) murni. 

Kemudian eluat ditampung pada botol 

vial dan pelarut diuapkan hingga 

terbentuknya minyak pada dinding vial. 

Eluet fraksi aromat kemudian dianalisis 

dengan kromatografi gas-spektroskopi 

massa (GC-MS) pada fragmetogram 

m/z 191. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Analisis Kromatogram GC-MS 

Fraksi Aromat 

Hasil kromatogram GC-MS m/z 

191 pada fraksi aromat dari sumur 

minyak bumi asal Bakau dan Beruk 

(Blok Selat Panjang). Hasil fraksi 

aromat terlihat dari gambar 2 dan 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kromatogram fraksi aromat  

sampel sumur minyak bumi 

asal Bakau (Blok selat 

Panjang). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kromatogram fraksi aromat  

sampel sumur minyak bumi 

asal Beruk (Blok Selat 

Panjang). 

 

Berdasarkan data kromatogram 

GC-MS ini memperlihatkan puncak-

puncak hasil dari analisis fraksi aromat 

dengan m/z 191 yang mengidentifikasi 

senyawa biomarker seperti hopana, 

gammaserana, dan oleonana. 

 

b. Hopana  

Hopana merupakan salah satu 

parameter biomarker yang dapat 

digunakan sebagai suatu indikator 

kematangan termal. Berdasarkan nilai 

rasio hopana  pada sumur minyak  

Bakau dan Beruk memiliki rasio nilai 

0.6332 dan 0.5098 yang 

mengindikasikan kedua sumur minyak 

tersebut berada pada fase tingkat 

kematangan yaitu  matang awal.  

Kematangan sumur minyak bumi asal 

Bakau dan Beruk sesuai dengan 

pernyataan Seifert dan Moldowan 

(1986) yang menyatakan jika nilai        

0-0,56 immature (akan memasuki 

tahapan utama pembentukan minyak, 

0.56-0,65 early mature (matang awal), 

0,75-0,85 peak mature (puncak 
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kematangan), > 0,85 post mature(lewat 

matang). 

c. Gammaserana 

 Rasio gammaserana dapat 

digunakan sebagai parameter penentuan 

adanya salinitas abnormal atau 

hypersalin (Peters dan Moldowan, 

1993). Rasio gammaserana pada dua 

sampel minyak bumi dari sumur minyak 

Bakau dan Beruk (Blok Selat Panjang) 

menunjukkan sampel minyak bumi  

Bakau memiliki rasio 0,10 dan minyak 

bumi Beruk 0,48. 

 Sampel minyak bumi Bakau 

dengan rasio sebesar  0,10 yang 

mengidentifikasikan lingkungan 

pengendapan lacustrin (danau) yang  

non hypersalin karena rasionya kecil 

(<1) sedangkan sampel minyak bumi 

Beruk rasio sebesar 0,48 yang mana  

kandungan salinitas yang tidak tinggi 

(non hypersalin).  

d. Oleonana 

Perbandingan nilai rasio oleonana 

dari sumur minyak Bakau dan sumur 

Beruk menunjukkan bahwa minyak 

bumi asal sumur Bakau adalah 1,72 dan 

sumur minyak bumi Beruk adalah 1,04. 

Berdasarkan rasio nilai sumur minyak 

Bakau dan Beruk yang besar dari 1, 

maka Keberadaan oleonana  minyak 

(Bakau dan Beruk)  dapat menjadikan 

suatu indikator untuk organik input 

terestrial karena oleonana adalah 

biomarker untuk diagnogsis tanaman 

darat yang berasal dari angiospermae. 

Material organik campuran alga dan 

tumbuhan tinggi (angiospermae). 

Kehadiran dari angiospermae dapat 

mempengaruhi dan mencirikan 

kandungan oleonana dari lingkungan 

pengendapan lacustrin. 

 Selain itu keberadaan oleonana 

akan diikuti juga dengan kehadiran 

senyawa gammaserana yang 

menguatkan indikasi minyak bumi 

berasal dari lingkungan pengendapan 

yang lacustrine (Bordenave,1993). 

berdasarkan hasil analisis kedua sampel 

yaitu sumur minyak Bakau dan Beruk 

memiliki nilai rasio gammaserananya 

adalah 0.101 dan 0.4885, meskipun 

salinitasnya tidak terlalu tinggi (non 

hypersalin). 

e. Korelasi Sumur Minyak Bumi 

Asal Bakau dan Beruk Dengan 

Menggunakan Diagram Bintang 

Penentuan korelasi dapat 

dilakukan antar sumur-sumur minyak 

bumi, pada penelitian ini dilakukan 

korelasi menggunakan 9 pasangan rasio 

puncak dengan menggunakan bantuan 

software dengan diplotkan  titik satu ke 

titik lain dari pusat lingkaran yang 

kemudian dihubungkan untuk 

menciptakan bentuk diagram bintang 

pada setiap sampel. Diagram bintang 

dapat mendefinisikan dan 

mengindikasikan bahwa sumur dengan 

sumur minyak bumi yang tersebut 

identik atau tidak (Tamboesai,2002). 

 

Tabel 1 Data rasio puncak kromatogram 

diagram bintang sumur minyak 

Bakau dan Beruk (Blok Selat 

Panjang) 

No Parameter Bakau Beruk 

1 Pristana/Phitana  1,20 1,57 

2 Pristama/n-c17 0,73 0,44 

3 Phitana/n-c18 0,13 0,19 

4 Gammaserana 0,10 0,48 

5 Hopana 0,63 0,50 

6 Oleonana 1,72 1,04 

7 Bisnorhopana 0,67 1,36 

8 Bikadinana 1,15 1,56 

9 Moretana 1,56 0,62 
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Tabel 1. Menunjukkan data rasio 

tinggi puncak dari kromatogram setiap 

sumur minyak. Data tersebut dapat 

digunakan untuk membuat diagram 

bintang. 

 
 

Gambar 5. Rasio puncak kromatogram 

untuk diagram bintang 

sumur minyak bumi asal 

Bakau dan Beruk (Blok 

Selat Panjang) 

 

Gambar.5 menunjukkan pola 

diagram bintang yang berbeda dan plot 

titiknya tidak saling bersinggungan dari 

kedua sumur minyak bumi tersebut. 

Diagram bintang ini menunjukkan 

sumur minyak bumi asal Bakau dan 

Beruk(Blok Selat Panjang) berkorelasi 

negatif karena kedua sumur minyak 

bumi tidak memiliki hubungan genetik 

yang sama. 

KESIMPULAN  

Sumur minyak bumi asal Bakau 

memiliki rasio hopana minyak bumi asal 

Bakau dan Beruk (0,63 dan 0,50) dan 

tingkat kematangannya adalah early 

mature (matang awal). Penentuan asal 

material organik menggunakan 

parameter oleonana pada minyak asal 

Bakau dan minyak Beruk  (1,72 dan 

1,04) yang mengindikasikan berasal dari 

material organik tanaman darat  

(angiospermae). Sumur minyak bumi 

Bakau dan Beruk  berada pada 

lingkungan pengendapan dengan 

kandungan non hypersalin dibuktikan 

dengan parameter gammaserana pada 

minyak bumi Bakau dan Beruk adalah 

0.10 dan 0.48. Korelasi dengan diagram 

bintang menunjukkan bahwa sumur 

minyak bumi asal Bakau dengan sumur 

minyak bumi Beruk berkorelasi negatif 

karena tidak memiliki hubungan genetik 

yang sama. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terima 

kasih  kepada pihak Laboratorium Riset 

Material Anorganik Geokimia dan 

Mineralogi Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Riau dan Laboratorium Penelitian 

Instrumen, Fakultas Farmasi, Universitas 

Ahmad Dahlan yang membantu 

penelitian dan penulisan karya ilmiah 

ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Afrina,C., Tamboesai,E.M dan 

Sophia,H. 2014. Penentuan 

Tingkat Kematangan Termal 

Minyak Mentah (Crude Oil) dari 

Ladang Minyak Lirik Kab. 

Indragiri Hulu,Riau. JOM 

FMIPA.Vol.1. Universitas Riau, 

Pekanbaru. 

Bordenave, M.L. 1993. Applied 

Petroleum Geochemistry, 3
rd

 

edition. With the support of the 

French Oil Gas Industry 

Association Technical 

Committee, Paris. 



  7 

 

Mc Nair, H.M. dan Bonelli, E.J. 1988. 

Dasar Kromatografi Gas. ITB 

press, Bandung. 

Peters, K.E., and Moldowan, J.M. 1993. 

The Biomarker Guide, 

Iterpreting molecular fossils in  

Petroleum and ancient 

Sediments. New Jersey 

,Prentice. 

Petroselat LTD. 2016. Profile KKKS 

Petroselat Ltd. Jakarta Pusat. 

SKK Migas, 2016. Laporan Tahunan 

Migas di Indonesia. Arsip SKK 

Migas, Jakarta. 

Tamboesai, E.M. 2002. Korelasi Antar 

Minyak Bumi dari Sumur 

Produksi Sumatera Tengah. 

Tesis. Bidang Studi Ilmu Kimia, 

Universitas Indonesia, Depok. 

Tissot, B.P., Welte, D.H. 1984. 

Petroleum Formation and 

Occurrence. Springer Verlag,  

New York. 

Tran, K.L., and Philippe, B. 1965. Oil 

and Rock Extract Analysis 

Chapter 11.4 Didalam 

Bordenave, M.L., 1993. Applied 

Petroleum Geochemistry, 3
rd

 

edition, Paris. 1: 376-393. 

Waples, D. 1985. Geochemistry in 

petroleum exploration, 

International Human Resources 

deveploment corporation, 

Bonston. 232. 

Yusriani, A. 2009. Studi Karakterisasi 

Minyak Bumi Berdasarkan 

Sidikjari Biomarker di 

Indonesia Bagian Barat. 

Skripsi, Bidang Studi Ilmu 

Kimia, Universitas Indonesia, 

Depok. 


