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ABSTRACT 

 

One of the causes of the petroleum energy crisis is the large number of old wells 

that are no longer producing and unoptimal of new wells that being explored 

because they haven’t in  qualification as mature and feasible oil. The purpose of 

this research is to determine the maturity of oil samples of Bangko Block based on 

petroleum geochemical parameters ie Metilphenantren index (MPI). Crude oil 

samples from Bangko wells were fractionated by column chromatography 

resulting in hydrocarbon saturated then analyzed by gas chromatography (GC), 

whereas aromatic fraction was determined using GC-MS. The results of this study 

indicate that Bangko Block crude oil has a pretest ratio of 2.41, this indicates that 

the well of Bangko Block production settles in the lacustrine deposition 

environment under oxidation conditions. The value of methylpenantren parameter 

for MPI 1 was 0.812, MPI 2 was 0.917 and MPI 3 was 0.789, and the value of 

VRE was 0.887%, it shows that Bangko Block oil has reached maturity. 

 

Keywords : cromatography, maturity, metilphenantren, petrolium. 

 

ABSTRAK 

 

Salah satu penyebab dari krisis energi minyak bumi  adalah banyaknya sumur tua 

yang tidak berproduksi lagi dan kurang optimalnya sumur baru yang  dieksplorasi 

karena belum memenuhi syarat sebagai minyak bumi yang telah matang dan layak 

untuk dieksploitasi. Tujuan dari penelitian ini adalah Menentukan kematangan 

sampel minyak bumi Blok Bangko  berdasarkan parameter geokimia minyak bumi 

yaitu indeks Metilphenantren (MPI). Sampel minyak mentah dari sumur Bangko 

difraksinasi dengan kromatografi kolom menghasilkan hidrokarbon saturat 

kemudian dianalisis menggunakan kromatografi gas (GC), sedangkan fraksi 

aromat ditentukan menggunakan GC- MS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

minyak mentah Blok Bangko  memiliki nilai rasio pr/ph  2,41, hal ini 

menunjukkan bahwa sumur produksi Blok Bangko  mengendap pada lingkungan 

pengendapan lakustrin pada kondisi oksidasi. Nilai dari parameter metilpenantren 

untuk MPI 1 sebesar 0.812, MPI 2 sebesar 0.917 dan MPI 3 sebesar 0.789, serta 

nilai dari VRE adalah 0.887%, hal ini menunjukkan bahwa minyak bumi Blok 

Bangko  telah mencapai awal kematangan. 
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PENDAHULUAN 

Minyak bumi merupakan salah 

satu sumber daya alam yang bernilai 

ekonomis, sebagai sumber energi 

utama dan juga sumber pemasukan 

negara.  Indonesia merupakan salah 

satu negara penghasil minyak bumi 

yang terbesar terutama Cekungan 

Sumatera Tengah, provinsi Riau 

khususnya di daerah Minas, Duri, 

Rohil, dan Langgak. Kebutuhan 

minyak bumi mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun untuk berbagai 

keperluan, seperti pada bidang 

transportasi, pembangkit listrik, 

industri, rumah tangga, komersial dan 

bidang lainnya. Hal ini membuat 

produksi minyak bumi semakin 

menurun, sehingga permintaan atas 

penggunaan minyak bumi tidak dapat 

diimbangi yang akan mengakibatkan 

krisis energy (Oktaviani,2013). 

Salah satu penyebab dari krisis 

energi ini adalah banyaknya sumur 

baru yang belum dieksplorasi karena 

belum memenuhi syarat sebagai 

minyak bumi yang telah matang dan 

layak untuk dieksploitasi serta tidak 

berproduksinya lagi sumur tua dan 

kurangnya pencarian terhadap sumur 

baru. Adapun upaya yang dapat 

dilakukan untuk peningkatan efisiensi 

dan produksi minyak bumi adalah 

dengan melakukan studi pencarian 

sumur baru dengan tingkat 

kematangan minyak yang baik dan 

dapat dieksploitasi sehingga dapat 

membantu memecahkan masalah 

kontinuitas di suatu reservoar sebagai 

salah satu upaya dalam penanganan 

krisis energi (Kaufman et al, 1990). 

Pada kegiatan eksploitasi 

minyak bumi, parameter analisis yang 

harus dipertimbangkan untuk 

mencapai hasil yang maksimal. Selain 

dari data geologi dan geofisika, data 

geokimia juga diperlukan. Data 

geokimia ini merupakan satu ilmu 

geosain modern gabungan antara 

geologi dan kimia organik yang 

memegang peranan penting dalam 

proses eksplorasi minyak bumi. Pada 

data geologi dan geofisika 

memberikan informasi tentang 

kondisi fisik dan cekungan, 

sedangkan data geokimia organik  

memberikan gambaran tentang 

penentuan situasi pada sumber 

minyak bumi, tingkat kematangan 

minyak suatu sumber, hubungan 

antara minyak bumi dengan batuan 

sumber, serta hubungan lingkungan 

pengendapan dengan kandungan 

karbon organik suatu sumber minyak 

bumi.  

Penentuan kematangan minyak 

bumi dapat dilakukan dengan 

menggunakan indeks Metilphenantren 

dan finger print. Namun, dalam 

penelitian ini menggunakan indeks 

Metilphenantren dari fraksi aromat 

yang diketahui lebih sensitif dalam 

penentuan perbedaaan kematangan 

pada pertengahan hingga akhir 

pembentukan minyak (Ilham,2014). 

Parameter Biomarker  

Penantren dan Metilphenentren dari 

fraksi aromat minyak mentah (Crude 

Oil) telah banyak menarik perhatian 

karena dapat memprediksi 

kematangan termal dari minyak 

tersebut (Radke dan Welte., 1983) 

serta hubungan dengan vitrinite 

reflectance equivalent (%VRE) 

(Radke dan Welte., 1983).  

Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, parameter indeks 

Metilphenantren (MPI) tidak pernah 

digunakan dalam penelitian untuk 
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menentukan kematangan minyak 

bumi sampel Blok Bangko. Oleh 

kerena itu pada penelitian ini 

menggunakan parameter geokimia 

Metilpenantren. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kolom yang 

berdiameter 1 cm dan panjang 20 cm, 

pipet tetes, corong, beaker gelas, 

gelas ukur, GC Shimadzu QP 2010 

ULTRA, GC HP Series 6890-MSD 

HP 76830-SIM, sentrifugace, botol 

kecil (vial), statip, timbangan digital, 

oven dan peralatan gelas lainnya 

Bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 4,2 gram sampel 

minyak dari sumur minyak Blok 

Bangko, n-heksan, diklorometan 

(DCM), silika 60-200 mesh (merck), 

kapas steril. 

 

b.  Prosedur Kerja 

1. Pengambilan Sampel 

 Pengambilan sampel pada 

penelitian ini diambil dari sumur 

Bangko, dengan kedalaman sumur 

360 m. Sampel minyak bumi yang 

diperoleh disimpan di bawah suhu 

5
0
C sebelum dilakukan analisis. Hal 

ini dilakukan untuk mengurangi 

terjadinya biodegradasi pada sampel 

minyak mentah yang akan di analisis. 

Sampel crude oil 200 mg ke dalam 

beaker dan dilarutkan dengan ± 1 ml 

n-heksan murni sambil diaduk dengan 

ultrasonik. Kemudian larutan sampel 

dimasukkan ke dalam kolom, kran 

dibuka agar ekstrak masuk kedalam 

permukaan silika dan kran ditutup 

kembali. Kolom yang berisi sampel 

kemudian dielusi dengan 17 ml n- 

heksan/DCM (3:1, v/v ) murni. Kran 

di buka selama proses elusi. Eluat 

ditampung dalam beaker kemudian 

pelarut diuapkan dalam suhu kamar. 

 

2. Analisis Kromatografi Gas-

Spektroskopi Massa 

 

Analisis sampel minyak bumi 

fraksi aromat dengan menggunakan 

kromatografi gas (GC) HP Series 

6890 yang diaplikasikan dengan 

menggunakan detektor spektroskopi 

massa (MSD) HP 7683 Mode. Kolom 

kapiler fused silica dengan tipe DB-5 

dengan panjang kolom = 30 m, 

diameter kolom 0,32 mm, tebal fasa 

diam = 0,25 µm. Gas helim 

digunakan sebagai gas pembawa 

dengan kecepatan 1 mL/menit. 

Sampel diinjeksikan sebanyak0,2 µL 

menggunkan column injector, 

ddengan menggunakan temperatur 

inlet 270
0
C, sedangkan pendektesian 

digunakan detektor MSD yang 

suhunya dipertahankan pada 300
0
C. 

Temperatur awal dari oven adalah 

70
0
C dipertahankan selama 3 menit, 

lalu suhu dinaikan dengan bertahap, 

yakni dengan kenaikan 3
0
C/menit 

hingga suhu 310
0
C. Spektrometer 

massa dioperasikan dengan energi 

elektron 70 eV, temperatur ion 

sumber sebesar 250
0
C dan temperatur 

pemisahan elektron sebesar 250
0
C. 

Identifikasi phenantren berdasarkan 

pada multiple fregmentogram ion m/z 

178 dan 192. Analisis GC-MS ini 

dilakukan dilaboratorium Universitas 

Pendidikan Indonesia.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Whole oil kromatogram 

Analisis kromatogram whole oil 

sampel minyak mentah mengandung 
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fraksi saturat, aromat dan residu. 

Gambar 1. merupakan whole oil 

kromatogram sampel minyak dari 

sumur Blok Bangko dianalisis dengan 

kromatografi gas (GC). 

Hasil dari karakerisasi 

penelitian minyak bumi Blok Bangko  

dengan parameter geokimia adalah 

CPI, rasio pristana/pitana (Pr/Ph) dan 

rasio isoprenoid/n-alkana ( Pr/n-C17 

dan Ph/n-C18 ), dari minyak bumi 

Blok Bangko dapat dilihat pada 

Tabel 1 di bawah ini. 

 
 

 

 

Tabel 1  Informasi analisis geokimia sampel minyak Blok Bangko . 

Crude Oil Analisis Geokimia 

 CPI Pr/Ph Pr/n-C17 Ph/n-C18 

Bangko 0,93 2,41 0.44 0.183 

 

Tabel 2 Analisis menggunakan parameter kematangan  Indeks Preferensi 

Karbon CPI berdasarkan 

Parameter Index Keterangan Hasil 

CPI 
<1 Kematangan rendah 0,93 

> 1,07 Kematangan tinggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1 Kromatogram whole oil sampel minyak bumi Blok Bangko 
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2. Kromatogram fraksi aromat 

 

Fraksi aromat pada minyak 

mentah dianalisis menggunakan 

kromatografigas-spektroskopi massa 

(GC-MS). Gambar 2 dan 3 me-

rupakan kromatogram fraksi aromat 

dari sumur minyak Blok Bangko. 

 

 
Gambar  2 Kromatogram massa m/z 178 sampel Minyak Bangko

 
 Gambar  3 Kromatogram massa m/z 192 sampel Minyak Bangko 

 

 Tabel 3 Hasil analisis menggunakan parameter Metilpenantren dan Penantren  

Parameter Index MPI Hasil Keterangan 

MPI 1 0,60-0,86 0.812 Matang 

MPI 2 063-091 0,917 Matang 

MPI 3 0,8-1,0 0,789 Mulai matang 

% VRE 0,5-1 0,887% Matang 
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1.1 n-alkana 

Kematangan dan sumber material 

organik dapat juga diperoleh dengan 

menganalisis fraksi saturat minyak 

mentah menggunakan parameter rasio 

isoprenoid/n-alkana (pr/nC17 dan ph/n-

C18) (Connan dan Cassou, 1980). 

Meningkatnya kematangan akan 

menghasilkan rasio pr/n-C17 dan ph/n-

C18 yang rendah (Waples, 1985). 

Berdasarkan hasil analisis yang dapat 

dilihat pada Tabel 1 bahwa sampel 

minyak mentah dari ladang minyak Blok 

Bangko  memiliki nilai rasio Pr/n-C17 

dan Ph/n-C18 yang rendah yaitu 0,44 

dan 0,183 menunjukkan bahwa minyak 

mentah Blok Bangko berasal dari 

sumber material organik campuran 

(darat dan laut) dengan kontribusi utama 

berasal dari tumbuhan tingkat tinggi 

(terrestrial) yang mengalami 

biodegradasi dengan meningkatnya 

kematangan. Hal ini dikarenakan minyak 

mentah Blok Bangko  memiliki nilai 

rasio pr/n-C17 yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai rasio ph/n-

C18, yang dipengaruhi oleh asal usul 

material organik dari minyak mentah 

Blok Bangko. 

Hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh (oktaviani, 2013) Minyak 

mentah Minas juga memiliki nilai rasio 

Pr/n-C17 dan Ph/n-C18 yang rendah 

yaitu masing- masing sebesar 0,28 dan 

0,14, hal ini menunjukkan bahwa 

minyak mentah Minas berasal dari 

sumber material organik campuran 

(darat dan laut) dengan kontribusi utama 

berasal dari tumbuhan tingkat tinggi 

(terrestrial) yang mengalami 

biodegradasi dengan meningkatnya 

kematangan hal ini sama dengan hasil 

dari minyak Blok Bangko. 

 

 

1.2  Indeks Preferensi Karbon (CPI) 

Nilai indeks preferensi karbon 

(CPI) pada sampel minyak bumi Blok 

Bangko sebesar 0,93 dapat dilihat pada 

Tabel 2 yang menunujukkan bahwa 

sampel minyak bumi telah mencapai 

kematangan rendah. Hal ini dipengaruhi 

dari perbandingan jumlah karbon 

berangka ganjil dengan jumlah karbon 

berangka genap dalam alkana pada fraksi 

saturat. Menurut pendapat  (Tissot dan 

Welte, 1984), salah satu parameter 

kematangan termal yaitu Indeks 

Preferensi Karbon (CPI) yang terdapat 

pada fraksi saturat minyak mentah 

memiliki range nilai < 0,99 menandakan 

tingkat kematangan yang rendah dan > 

0,99 merupakan tingkat kematangan 

yang tinggi. 

 

1.3 Rasio Pristana/Pitana 

Hasil analisis Pristana/Pitana 

pada minyak mentah Blok Bangko  

dapat diperoleh dengan melakukan 

kajian geokimia pada fraksi saturat. 

Rasio Pristana/Pitana yang sangat tinggi 

( >3) mengindikasikan minyak berasal 

dari sedimen terrestrial, nilai rasio pr/ph 

antara 1 dan 3 mengindikasikan 

lingkungan pengendapan lacustrine 

dalam keadaan oksidasi, sedangkan nilai 

rasio pr/ph yang rendah (<1) 

mengindikasikan minyak berasal dari 

lingkungan marine karbonat (Powell dan 

Kirdy, 1973; Hughes, 1995). 

Berdasarkan hasil yang didapat  dari 

sumur minyak Blok Bangko memiliki 

nilai rasio pr/ph yaitu sebesar 2,41 dapat 

dilihat Tabel 1 Jika mengacu pendapat 

di atas, maka sumur produksi Blok 

Bangko  mengendap pada lingkungan 

pengendapan lakustrin pada kondisi 

oksidasi. 
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1.4 Indeks Metilpenantren ( MPI ) 

Kematangan termal suatu minyak 

mentah dapat juga diketahui dengan 

analisis parameter kematangan yang 

berasal dari fraksi aromat. Senyawa 

hidrokarbon aromatik memiliki 

komponen yang lebih besar dan 

konsentrasi yang lebih tinggi 

dibandingkan senyawa hidrokarbon 

saturat pada tingkat kematangan yang 

tinggi,sehingga parameter kematangan 

yang berasal dari fraksi aromat diketahui 

lebih efektif digunakan untuk evaluasi 

kematangan termal dari batuan sumber 

dan minyak mentah dibandingkan 

parameter dari fraksi saturat (Radke dkk, 

1982). Salah satu parameter kematangan 

dari fraksi aromat yaitu indeks 

metilphenantren. Indeks metilphenantren 

(MPI) yang dikembangkan oleh Radke 

dan Walte (1983) ini didasarkan pada 

distribusi phenantren dan tiga atau empat 

metil homolog yang menunjukkan 

perubahan yang progresif selama 

kematangan. Terdapat tiga parameter 

kematangan berdasarkan indeks 

metilphenantren yaitu MPI-1, MPI-2, 

MPI-3. Dari nilai MPI-1 juga dapat 

diperoleh nilai VRE yang digunakan 

untuk menentukan kematangan termal 

minyak mentah. Berdasarkan hasil 

analisis, minyak mentah dari sumur 

minyak Blok Bangko  memiliki nilai 

MPI-1 dan MPI-2 masing-masing 

sebesar 0,812 dan 0,917 Tabel 3 Nilai 

dari MPI-2 lebih tinggi dibanding MPI-

1, hal ini dikarenakan perbedaan 2-

metilphenantren yang sedikit lebih 

unggul dibandingkan dengan 3- 

metilphenanthren yang pada umumnya 

terdapat pada distribusi 

metilphenanthren. 

Untuk menghitung nilai dari 

%VRE dari sumur minyak Blok Bangko   

dapat diperoleh dari nilai MPI-1. Minyak 

mentah Blok Bangko memiliki nilai 

VRE sebesar 0,887%  Tabel 3 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka 

minyak mentah dari sumur minyak Blok 

Bangko telah matang. Hal ini didasari 

oleh pendapat Radke (1983) bahwa nilai 

%VRE berkisar antara 0,8% hingga 

1,0%.  Menurut Radke 1987; Angelin 

dkk,1983 bahwa nilai MPI-3 yang 

berkisar antara 0,8-1.0 menyatakan 

minyak yang di teliti telah mencapai 

kematangan. Dalam penelitian ini, 

minyak Blok Bangko  mempunyai nilai 

MPI-3 sebesar 0,789 ini membuktikan 

bahwa menurut parameter MPI-3 

minyak Blok Bangko mendekati angka 

kematangan atau mulai matang. 

 

KESIMPULAN 

1. Dari hasil penelitian menggunakan 

parameter awal penentuan kematangan 

minyak mentah dari sumur minyak Blok 

Bangko pada fraksi saturat memilki nilai 

CPI 0,93 dan Pr/Ph 2,41, Pr/n-C17 0,44, 

Ph/n-C18 0,183 yang menandakan 

bahwa minyak bumi Blok Bangko 

berasal dari sumber material organik 

campuran (darat dan laut) dengan 

kontribusi utama berasal dari tumbuhan 

tingkat tinggi (terrestrial)  

2. Nilai dari Metilpenantren Indeks 

sumur Minyak Bumi Blok Bangko  

adalah MPI-1 sebesar 0.812, MPI-2 

sebesar 0,917, MPI-3 sebesar 0,789 dan 

nilai %VRE adalah 0,887% , hal ini 

menandakan bahwa sumur minyak bumi 

Blok Bangko  telah mencapai awal 

kematangan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Hughes, W.B., Holba, A.G and Dzou, 

I.P. 1995  The ratios of  

dibenzothiophene to 

phenantrene and pristine ot 



8 

 

phytane as indicators of  

depositional environment  and  

lithology of  petroleum  source 

rocks. Geochim. Cosmochim. 

Acta, 59: 3581-3598. 

 

Connan, J. And Cassou, A.M. 1980. 

Properties of gases and 

petroleum liquidsderived from 

terrestrial kerogen at various 

maturation levels. Geochimica 

et Cosmochimica Acta. 44: 1-23 

 

Ilham, Rendy. 2014. Penentuan Tingkat 

Kematangan Termal Minyak 

Mentah Pendalian IV Koto, 

Rokan Hulu Berdasarkan 

Parameter Indeks 

Metilphenantren. Skripsi. 

Bidang Studi Ilmu Kimia, 

Universitas Riau. 

 

Kaufman, R.L., Ahmed, A.S., and 

Elsinger, R.J. 1990. Gas 

Chromatography as a 

development and production 

tool for finger printing oils from 

individual reservoirs : 

Applications in the Gulf of 

Mexico. Didalam : Scumacker, 

D. & Perkins, B.F (ed). 

Proceedings of the 9th Annual 

Research Conference of the 

society of economic 

Paleontologists and 

Mineralogists. New Orleands.. 

 

Oktaviani, R. 2013. Karakterisasi 

Biomarker dan Penentuan 

Kematangan Termal Minyak 

mentah (crude oil) Sumur 

Minyak Minas (OSM-1). 

Skripsi. Bidang Studi Ilmu 

Kimia, Universitas Riau. 

 

Powell and  Kirdy. 1973. The effect of 

source material, rock type and 

diagenesis on the n-alkane 

content sediments. Geochim, 

Cosmochim, Acta, 37: 623-633. 

 

Radke, M and Welte, D.H., 1983. The 

methylpenanthrene index 

(MPI): a maturity parameters 

based on aromatic 

hydrocarbons. In: Bjoroy, M 

(Ed.), Advances in Organic 

Ceochemistry 1981. Wiley, 

Chichester, pp. 504-512. 

 

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

Petroleum Formation and 

Occurrence. Springer Verlag,  

New York Short Research 

Communication. India. 335-

341. 

 

Waples, D.W. 1985. Geochemistry in 

Petroleum Exploration. 

Geological Sciences Series. 

International Human Resources 

Developmen Corporation, 

Boston 

 


