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BAB V 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir tentang Studi Geologi dan potensi 

Gas Biogenik yang dilakukan di Tanjung Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi 

Banten, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu : 

1. Morfologi delta Tanjung Pontang awalnya memiliki morfologi delta 

berupa Lobate Delta, yang dipengaruhi oleh fluvial, namun pada saat ini 

telah mengalami perubahan yang diakibatkan oleh dialihkannya sungai 

Ciujung kea rah timur laut, hal tersebut mengakibatkan terhentinya 

pasokan sedimen di utara Tanjung Pontang, sehingga material sedimen 

yang sudah terendapkan sudah tererosi dan membentuk morfologi delta 

yang dipengaruhi oleh pasang surut (tide). 

2. Lingkungan pengendapan pembentukan gas biogenik dilokasi penelitian 

berdasarkan data pemboran yang dilakukan di sebelah barat Sungai Kali 

Anyer, menunjukkan bahwa lingkungan pembentuk gas biogenik 

terbentuk pada Sublingkungan Distributary Channel, yang merupakan 

bagian dari Delta plain, kemudian di bagian atas berangsur ke arah 

lingkungan Delta Front, ditunjukkan oleh adanya perubahan litologi 

dari meter 27-20 yang menunjukkan litologi berupa pasir (Delta plain), 

dan litologi berupa lempung pada meter 15-4 dengan litologi berupa 

lempung. 

3. Hasil pemboran inti yang dilakukan di dekat Muara Kali Anyer, 

menunjukkan bahwa indikasi keterdapatan gas biogenik dengan batuan 

yang berwarna abu-abu kehitaman, dengan ukuran butir lempung, dan 

mengandung material organik dan material karbon yang cukup banyak 

berada pada meter 4-12,  lapisan tersebut diperkirakan sebagai source 

rock, dan di meter 3-4 dengan karakteristik berupa pasir halus – sangat 

halus, dengan batuan yang berwarna abu-abu kehitaman, dengan ukuran 

butir pasir halus, dan mengandung material karbon yang cukup banyak, 

diperkirakan merupakan lapisan reservoir, dan diatasnya merupakan 

lempung yang berwarna abu-abu gelap yang diperkirakan berupa 

lapisan tudung (cap rock). 
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4. Hasil rekaman seismik Stratabox menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa lintasan yang diperkirakan menujukkan adanya indikasi 

keterdapatan lapisan pembawa gas biogenik, yaitu terdapat pada 

lintasan 1, lintasan 3, lintasan 5, lintasan 7, lintasan 8a, lintasan 17b dan 

lintasan 30, hal tersebut ditunjukkan oleh adanya impedansi negatif 

dimana rambat gelombang seismik berjalan lebih lambat pada lapisan 

yang terdapat gas, dan ditunjukkan oleh adanya beberapa pola reflector 

yang menunjukkan adanya kandungan gas, berupa Acoustic Turbidity, 

Acoustic Blanking, dan Pockmarks. 

5. Hasil analisis pengukuran Total Organik Carbon yang dilakukan pada 

sampel yang diperkirakan lapisan Source Rock yang berada pada 

kedalaman 4-12 meter yaitu 0.54% dan litologi yang diperkirakan 

berupa lapisan Reservoir  pada kedalaman 3-4 meter yaitu 0.6%, dengan 

kualitas Fair Source Rock menurut Petter Cassa (1994). 

6. Berdasarkan korelasi antara data pemboran, data seismik dangkal 

(Stratabox), dan data hasil analisis Total Organik carbon menunjukkan 

bahwa lapisan yang berpotensi mengandung gas biogenik tersebut 

berada pada kedalaman 3-4 meter yang bertindak sebagai reservoir, dan 

lapisan yang berada pada kedalaman 4-12 meter merupakan lapisan 

sumber (Source Rock). Dengan grade Fair Source Rock berdasarkan 

hasil analisis TOC yang mengacu pada Petter Cassa (1994).  

7. Kandungan gas yang berada dilokasi penelitian diperkirakan berupa gas 

biogenik dengan kandungan metan sebanyak 0.7% dan kandungan 

karbon total 0.54-0.6% (TOC), namun terdapatnya kandungan gas CO2, 

H2S, dan SO2 yang lebih tinggi dari gas methan (CH4), diperkirakan 

bahwa gas biogenik dilokasi penelitian dipengaruhi oleh aktifitas 

vulkanik yang ada di sekitar lokasi penelitian. Maka dari itu gas 

biogenik yang ada dilokasi penelitian dinilai tidak prospek karena 

kandungan metan yang kecil dan lapisan pembawa gas biogenik ini juga 

dengan kualitas yang tidak terlalu baik untuk dimanfaatkan.  
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