
PR #6 - TM 4115 – Manajemen dan Keekonomian Proyek (TM) – Mamig 

Due Date: 3 November 2011 

PART 2 – Decline Curve Analysis dan Penentuan Jumlah Sumur berdasarkan Material Balance 

 

Berikut adalah 3 buah RN, yaitu 0,3902; 0,4542; dan 0,4115; masing-masing secara berurutan untuk 

mencari besar A, h, dan RF (sehingga hanya didapat satu nilai cadangan atau N): 

A (acres atau ac): min=2000; mode=3000; max=5000 

h (ft): min=30; max=50 

RF (bbl/ac.ft): min=300; mode=450; max=500 

Apabila tiap sumur pada keadaan awal berproduksi dengan laju alir minyak sebesar 500 bopd dan 

diinginkan proyek minyak selama 30 tahun dengan laju alir minyak di akhir proyek sebesar 10 

bopd. Tentukan: 

a. Besar cadangan reservoir minyak (N) dalam bbl! 

b. Jumlah sumur total jika peluang sukses mengebor untuk dapat minyak (Ps) sebesar 80%! 

c. Besar laju alir minyak pada tahun ke-1 sampai tahun ke-5 dengan analisis exponential 

decline curve! 

Hint: 

1. Ingat kembali perhitungan di soal PR #6 part 1! 

2. N (bbl) = A (ac) x h (ft) x RF (bbl/ac.ft); jangan dinyatakan dalam juta barrel dan tanpa angka 

di belakang koma 

3. Exponential Decline Curve Analysis: log qt = log qi + a x t; a dalam 1/tahun; a dihitung 

berdasarkan data awal dan akhir proyek ; bulatkan a hingga 4 angka di belakang koma 

4. Nw (bbl/sumur)=(365 (day/year) x (qi  - qt)(bopd))/a (year-1) 

5. Jumlah sumur=Jumlah sumur produksi +Jumlah sumur kering = (2-Ps) x Jumlah sumur 

produksi 

6. Jumlah sumur produksi=N/Nw 

7. Jumlah sumur kering=(1-Ps) x Jumlah sumur produksi 

 

P.S.: 

1. PR #6 diberi judul berupa PR#6, langkah perhitungan dan table yang diperlukan ditulis 

tangan dan perhitungan boleh dilakukan dengan excel dan semua grafik di-print. 

2. Tugas Resume dan PR#6 pakai cover standar, jangan lupa ketikkan kode & nama mata 

kuliah, nama lengkap beserta gelar dosen mamig, nama lengkap & nim asisten, dan 

tanggal penyerahan; cover yang tidak standar menyebabkan hal2 yang tidak diinginkan 

(misal: dianggap telat) 


