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BAB II 

TEORI DASAR 

 

 

2.1 Geolistrik 

2.1.1 Mekanisme Aliran Arus Listrik 

Geolistrik merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui sifat aliran 

listrik di dalam bumi dengan cara mendeteksinya di permukaan bumi. Pendeteksian 

ini meliputi pengukuran potensial, arus dan medan elektromagnetik yang terjadi 

baik itu oleh injeksi arus maupun secara alamiah [6]. Aliran arus listrik di dalam 

batuan dan mineral dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu konduksi 

elektronik, konduksi elektrolitik, dan konduksi dielektrik. 

2.1.1.1 Konduksi Elektronik 

 Konduksi ini terjadi apabila banyak elektron bebas yang terdapat dalam 

batuan atau mineral sehingga elektron bebas tersebut mengalirkan listrik yang 

terdapat pada batuan atau mineral. Aliran listrik ini juga dipengaruhi oleh sifat atau 

karakteristik masing-masing batuan yang dilewatinya. Salah satu sifat atau 

karakteristik batuan tersebut adalah resistivitas (tahanan jenis) yang menunjukkan 

kemampuan bahan tersebut untuk menghambat arus listrik. Semakin besar nilai 

resistivitas suatu bahan maka semakin sulit bahan tersebut menghantarkan arus 

listrik, begitu pula sebaliknya. 

2.1.1.2 Konduksi Elektrolitik 

 Sebagian besar batuan dimuka bumi memiliki nilai resistivitas yang tinggi 

sehingga menjadi konduktor yang buruk. Namun pada kenyataannya batuan 

biasanya bersifat porus dan memiliki pori-pori yang terisi oleh fluida, yang 

biasanya merupakan air. Oleh sebab itu batuan menjadi konduktivitas eletrolitik 

dikarenakan di dalam air tedapat ion-ion elektrolitik yang dapat menghantarkan 

arus listrik. Konduktivitas dan resistivitas batuan dipengaruhi oleh porositas dan 

volume batuan. Nilai konduktivitas akan semakin besar apabila kandungan air 

banyak di dalam batuan, dan sebaliknya nilai reisitivitas akan semakin besar apabila 

kandungan air sedikit di dalam batuan. 
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 Hubungan antara resistivitas dengan porositas batuan yang terisi oleh air, 

dinyatakan dalam persamaan Archie 1: 

                                       ρ
1
=ρ

w
aϕ

-m                                              (2.1) 

Dan yang menyangkut porositas batuan yang porinya tidak jenuh terisi air, dapat 

dinyatakan dalam persamaan Archi 2: 

                                   ρ
t  

= ρ
b 

sw
-n= ρ

w 
aϕ-msw

-n                                      (2.2) 

dimana 𝜌1 adalah resistivitas batuan yang terukur (dari permukaan, lubang bor dan 

lain-lain), 𝜌𝑤  adalah resistivitas jenis air pengisi pori yang diukur dari air formasi 

ataupun dihitung, 𝑎 adalah konstanta yang mencirikan jenis, karakter batuan 

(tekstur, bentuk dan lain-lain), m adalah konstanta yang mencirikan karakter 

sementasi, 𝜙 adalah porositas batuan, 𝜌𝑡  adalah resistivitas batuan tidak jenuh air, 

𝜌𝑏 adalah resistivitas batuan bila jenuh terisi air formasi, 𝑠𝑤 adalah fraksi pori-pori 

yang berisi air (saturasi) dan n adalah faktor kejenuhan air. Untuk nilai n yang sama, 

Schlumberger menyarankan n = 2. 

2.1.1.3 Konduksi Dielektrik 

 Konduksi ini terjadi apabila batuan atau mineral memiliki elektron bebas 

yang sedikit bahkan tidak ada sama sekali, artinya batuan dan mineral bersifat 

dielektrik. Elektron dalam batuan berpindah dan terkumpul terpisah dalam inti 

karena adanya pengaruh medan listrik di luar, sehingga terjadi polarisasi. Peristiwa 

ini tergantung pada konduksi dielektrik batuan yang bersangkutan. 

2.1.2 Geolistrik Resistivitas 

Geolistrik resistivitas merupakan salah satu metode geofisika yang 

memanfaatkan nilai resistivitas batuan dalam menginterpretasi lapisan bawah 

permukaan. Sistem kerja geolistrik resistivitas adalah dengan mengukur beda 

potensial lapisan bawah permukaan. Hal ini dilakukan dengan menginjeksikan arus 

secara langsung ke permukaan yang dianggap homogen. Injeksi tersebut digunakan 

untuk menginterpretasi lapisan bawah permukaan. Injeksi arus tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan satu atau dua buah elektroda arus dan terdapat juga 

satu atau dua buah elektroda yang bertindak sebagai elektroda potensial. Aliran arus 

listrik pada geolistrik resistivitas dapat kita lihat pada Gambar 2.1. Konsep dasar 

metode geolistrik resistivitas adalah Hukum Ohm, yang mana pada metode 
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geolistrik ini dapat mencari nilai parameter resistansi (R). Nilai parameter resistansi 

tersebut didapatkan dari hubungan antara nilai tegangan (V) dengan kuat arus (I). 

Hubungan antara V dan I secara umum dapat dirumuskan dengan, 

                                                                             V=IR                                                     (2.3)  

atau 

                                                                           R= 
V

I
                                                     (2.4) 

Keterangan : 

𝑅 : Resistansi (Ω) 

𝑉 : Tegangan (V) 

𝐼  : Kuat Arus (A) 

 

Gambar 2.1 Aliran arus listrik dan bidang equipotential pada pengukuran geolistrik [16] 

2.1.3 Resistivitas Semu 

Resistivitas merupakan kemampuan suatu material untuk menghambat arus 

listrik. Material yang memiliki banyak pori dan memiliki fluida elektrolit di 

dalamnya biasanya memiliki nilai resistivitas yang rendah hal ini diakibatkan oleh 

material dapat mengalirkan arus listrik dengan baik atau dalam kata lain material 

tersebut konduktif. Metode geolistrik resistivitas didasarkan pada anggapan bahwa 

bumi mempunyai sifat homogen isotropis. Dengan asumsi ini, resistivitas yang 

terukur merupakan resistivitas yang sebenarnya dan tidak tergantung pada spasi 

elektroda. Namun pada kenyataanya bumi tersusun atas lapisan-lapisan dengan 

resistivitas yang berbeda-beda, sehingga potensial yang terukur merupakan 

pengaruh dari lapisan-lapisan tersebut. Karenanya, harga resistivitas yang diukur 
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seolah-olah merupakan harga resistivitas untuk satu lapisan saja. Resistivitas yang 

terukur sebenarnya adalah resistivitas semu (ρa).  

Berikut persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung nilai resistivitas semu 

(ρa) berdasarkan [12] adalah. 

                                              ρ
a
=

2π

[ (
1
r1

-
1
r2

) - (
1
r3

-
1
r4

) ]

∆V

I
                                          (2.5) 

Keterangan : 

𝜌𝑎: Resistivitas Semu (Ωm) 

𝑉  : Tegangan Arus (V) 

𝐼   :  Kuat Arus (A) 

𝑟1, 𝑟2, 𝑟3, 𝑟4 : Jarak AM, MB, AN, NB (m) 

 Harga tahanan jenis (resistivitas) batuan tergantung pada macam-macam 

materialnya, densitas, porositas, ukuran dan bentuk pori-pori batuan, kandungan 

air, serta kualitas dan suhu. Dengan demikian tidak ada kepastian harga tahanan 

jenis untuk setiap macam batuan yang terdiri dari material lepas [17]. Berdasarkan 

kemampuan suatu material menghantarkan arus listrik nilai resistivitas beberapa 

material dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.  

Tabel 2.1 Nilai resistivitas batuan sedimen [17] 

Batuan Resistivitas Batuan (Ωm) 

Consolidated shales 20 – 2 x 103
 

Argillites 10 – 8 x 102
 

Conglomerates 2 x 103 – 104
 

Sandstones 1 – 6,4 x 108
 

Limestones 50 – 107
 

Dolomite 3,5 x 102 – 5 x 103
 

Unconsolidated wet clay 20 

Marls 3 – 70 

Clays 1 – 100 

Alluvium and sands 10 – 800 



10 
 

 
 

Batuan Resistivitas Batuan (Ωm) 

Oil sands 4 – 800 

 

Tabel 2.2 Nilai resistivitas batuan beku [17] 

Batuan Resistivitas Batuan (Ωm) 

Granite 3 x 102 – 106 

Granite porphyry 4,5 x 103 (basah) – 1,3 x 106 (kering) 

Feldspar porphyry 4 x 103 (basah) 

Albite 3 x 102 (basah) – 3,3 x 103 (kering) 

Syenite 102 – 106 

Diorite 104 – 105 

Diorite porphyry 1,9 x 103 (basah) – 2,8 x 104 (kering) 

Porphyrite 10 – 5 x 104 (basah) – 3,3 x 103 

(kering) Carbonatized porphyry 2,5 x 103 (basah) – 6 x 104 (kering) 

Quartz porphyry 3 x 102 – 9 x 105 

Quartz diorite 2 x 104 – 2 x 106 (basah) – 1,8 x 105 

(kering) Porphyry (various) 60 – 104 

Dacite 2 x 104 (basah) 

Andesite 4,5 x 104 (basah) – 1,7 x 105 (kering) 

Diabase porphyry 103 (basah) – 1,7 x 105 (kering) 

Diabase (various) 20 – 5 x 107 

Lavas 102 – 5 x 104 

Gabbro 103 – 106 

Basalt 10 – 1,3 x 107 (kering) 

 

 

Olivine norite 

 

103 – 6 x 104 (basah) 

 

 

 

Peridote 3 x 103 (basah) – 6,5 x 103 (kering) 

Hornfels 8 x 103 (basah) – 6 x 107 (kering) 

Schist 

 

20 – 104 

Tuffs 2 x 103 (basah) – 105 (kering) 

Graphite schist 10 – 102 

Slates (carious) 

 

6 x 102 – 4 x 107  

Gneiss (various) 6,8 x 104 (basah) – 3 x 106 (kering) 

Marmer  102 – 2,5 x 108 (kering) 

Skarn  2,5 x 102 (basah) – 2,5x 108 (kering) 

Quatzites (various) 10 –2 x 108 
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2.1.4 Konfigurasi Schlumberger 

Dalam metode geolistrik resistivitas terdapat beberapa konfigurasi, 

konfigurasi tersebut memiliki perhitungan masing dalam menentukan nilai 

resistivitas dan ketebalan lapisan batuan. Pada penelitian ini, pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan konfigurasi Schlumberger. Konfigurasi Schlumberger bisa 

diterapkan untuk menentukan ketebalan dan kedalaman suatu lapisan batuan. Hal 

ini diakibatkan oleh konfigurasi ini lebih sensitif terhadap pengukuran vertikal 

(kedalaman) dibandingkan dengan konfigurasi lainnya. 

 Susunan elektroda konfigurasi Schlumberger dapat dilihat pada Gambar 

2.2. Pengukuran dengan menggunakan konfigurasi Schlumberger dilakukan 

dengan memindahkan elektroda arus sedang elektroda potensial tetap sampai jarak 

yang ditentukan untuk pemindahan potensial arus. Apabila elektroda arus telah 

sampai batas yang ditentukan maka jarak elektroda potensial diubah dan dilakukan 

pengukuran kembali dengan memindahkan potensial arus sampai batas yang 

ditentukan. Hal seperti ini dilakukan sampai elektroda potensial sampai titik 

maksimum yang telah disesuaikan dengan panjang lintasan pengukuran.  

 

Gambar 2.2 Elektroda arus dan potensial pada konfigurasi Schlumberger [18] 

Nilai resistivitas semu pada konfigurasi Schlumberger adalah, 

                                                               ρ
a
 = KR                                                   (2.6) 

atau 

                                                         ρ
a
 = K

V

I
                                                    (2.7) 

 

dan K adalah faktor geometri konfigurasi Schlumberger, 

S = 
AB

2
 

B = 
MN

2
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r1 = C1P1 

r2 = C2P1 

r3 = C1P2 

r4 = C2P2 

r1= 
AB

2
-

MN

2
=S-B 

r2= 
AB

2
+

MN

2
=S+B 

r3= 
AB

2
+

MN

2
=S+B 

r4= 
AB

2
-

MN

2
=S-B 

K= 
2π

(
1
r1

-
1
r2

-
1
r3

+
1
r4

)
 

K= 
2π

(
1

S - B -
1

S + B -
1

S + B +
1

S - B )
 

K= 
2π

2(
1

S - B )-2(
1

S + B )
 

K= 
π

(
1

S - B )-(
1

S + B )
 

K= 
π(S - B)(S + B)

2B
 

                                                              K= 
π(S

2
- B2)

2B
                                                   (2.8) 

Keterangan : 

𝜌𝑎  = Resistivitas semu (Ωm) 

K   = Faktor geometri (m) 

R   = Resistansi (Ω) 
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2.1.5 Vertical Electrical Sounding (VES) 

 Berdasarkan pengukurannya, dalam geolistrik resistivitas dikenal dua 

teknik pengukuran yaitu geolistrik resistivitas mapping dan geolistrik resistivitas 

sounding. Pada penelitian ini, pengukuran dilakukan dengan metode geolistrik 

resistivitas sounding. Metode geolistrik sounding atau Vertical Electrical Sounding 

(VES) adalah metode pengukuran resistivitas 1D untuk memperoleh variasi 

resistivitas bawah permukaan secara vertikal [19]. Pada metode VES, pengukuran 

pada suatu titik sounding dilakukan dengan cara mengubah-ubah jarak elektroda. 

Perubahan jarak elektroda dilakukan dari jarak elektroda kecil kemudian membesar 

secara gradual. Jarak elektroda ini sebanding dengan kedalaman lapisan batuan 

yang terdeteksi. Semakin besar jarak elektroda, semakin dalam lapisan batuan yang 

terdeteksi. Hasil yang didapat dari pengukuran VES adalah kurva resistivitas. 

Secara umum pada metode VES dikenal empat jenis kurva yaitu kurva H, A, K, Q. 

Bentuk dari kurva H, A, K, Q, dapat dilihat pada Gambar 2.3. Dari setiap kurva 

akan memberikan informasi mengenai jumlah lapisan, ketebalan lapisan, dan nilai 

resistivitas dari setiap lapisan batuan.  

 
Gambar 2.3 Kurva sounding secara umum [20] 

 Gambar 2.3 merupakan kurva sounding, kurva ini menggambarkan 

hubungan antara jarak elektroda arus (AB/2), nilai resistivitas semu (ρa), nilai 

resistivitas sebenarnya (ρ), serta distribusi kedalaman dan ketebalan lapisan-

lapisan. Titik-titik dan kurva merah menandakan hubungan antara AB/2 dan ρ. 

Kurva biru menunjukan distribusi kedalaman dan dan ketebalan dari lapisan-lapisan 

nilai resistivitas sebenarnya. Kurva VES  dapat membantu dalam representasi hasil 
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interpretasi tabel nilai resistivitas sebenarnya. Hubungan antara jenis dan susunan 

material bawah permukaan Bumi terhadap variabel-variabel VES akan tampak 

lebih mudah dipahami melalui representasi dari hasil interpretasi tabel nilai 

resistivitas sebenarnya pada kurva VES.  Pada penelitian ini, metode VES 

dipergunakan untuk menentukan litologi bawah permukaan untuk menentukan 

lingkungan pengendapan. Interpretasi litologi dan geomorfologi dari penelitian 

dapat menggambarkan secara singkat mengenai lingkungan pengendapan [21]. 

2.1.5 Inversi Data Geolistrik 1D 

Pada pemodelan geolistrik resistivitas 1D, bumi diasumsikan tersusun atas 

lapisan-lapisan yang horizontal sehingga nilai resistivitas yang terukur merupakan 

variasi nilai resistivitas berdasarkan kedalaman. Data dari geolistrik resistivitas 

diperoleh melalui pengukuran lapangan dengan menggunakan konfigurasi dan 

jarak tertentu. Fungsi pemodelan kedepan dalam geolistrik resistivitas 1D di 

formulasikan sebagai persamaan integral Hankel yang mana ρa (resistivitas semu) 

dinyatakan sebagai fungsi dari ρk dan hk  lapisan, k = 1,.........., n dan n adalah jumlah 

lapisan.  

Berikut integral Hankel yang dapat dituliskan dengan persamaan : 

                                        ρa = s2∫ 𝑇(𝜆) 𝐽1 (𝜆𝑠)𝜆 𝑑𝜆               
∞

0
                           (2.9)                         

Keterangan : 

ρa  =  Resistivitas semu (Ωm) 

s2  =  Jarak AB/2 (m) 

J1  =  Fungsi Bessel orde 1 

𝑇(𝜆) 
=  Fungsi transformasi resistivitas  

Fungsi transformasi resistivitas dapat dinyatakan oleh formulasi rekursif pekeris : 

                            Tk (𝜆) = 
𝑇𝑘+1(𝜆)+𝜌𝑘tanh (𝜆ℎ𝑘)

1+𝑇𝑘+1(𝜆) tanh(𝜆ℎ𝑘)/𝜌𝑘
 ; k =n-1,......,1                       (2.10)      

Sehingga nilai resistivitas semu  dapat dihitung dengan persamaan : 

                                                ρa = ∑ Tk(𝜆) fk                                                                               (2.11) 
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Keterangan : 

fk   = Koefisien linier yang diturunkan oleh Ghosh 

ρk  = Resistivitas lapisan ke-n 

hk  = Ketebalan lapisan ke-n 

Pemodelan inversi geolistrik resistivitas 1D dilakukan berdasarkan 

algoritma inversi non-linier dengan pendekatan linier. Proses inversi distabilkan 

dengan menggunakan faktor redaman dan teknik Singular Value Decomposition 

(SVD). Dikarenakan untuk menghubungkan data dengan parameter model cukup 

kompleks, maka turunan parsial orde pertama terhadap parameter model sulit 

diperoleh secara analitik. Oleh sebab itu,untuk memperoleh elemen matriks Jacobi 

diperoleh melalui pendekatan finite difference yang dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

                                        [
∂g

i
(m)

∂mi

]  ≈  
g

i
 (m|mk+∆mk)- g

i
(m|mk)

∆mk
                                     (2.12) 

 

Setiap elemen matriks Jacobi memerlukan dua kali pemodelan ke depan, yang 

pertama yaitu untuk model m  dan selanjutnya untuk model yang sama namun 

dengan elemen ke-k dari m diperturbasi dengan Δmk. Kolom matriks Jacobi ke-k 

berasosiasi dengan perubahan respon model sebagai akibat dari perturbasi suatu 

elemen parameter model mk. Baris matriks Jacobi ke-i menyatakan perubahan 

respon model akibat perturbasi semua elemen parameter model dengan indeks k. 

Matriks Jacobi secara lengkap menggambarkan variasi respon model atau data 

perhitungan akibat perubahan parameter model. Contoh dari model sintetik 

resistivitas dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Model resistivitas yang terdiri dari n lapisan horizontal [22] 

 Pemodelan inversi non-linier data geolistrik resistivitas 1D dilakukan 

dengan menggunakan data sintetik. Model yang digunakan untuk menghasilkan 

data sintetik adalah model bumi dengan 3 atau 4 lapisan yang mana masing-masing 

model sebagai model-1 dan model-2. Secara “a priori” jumlah lapisan ditentukan 

sama dengan jumlah lapisan model sintetik. Informasi tersebut pada dasarnya dapat 

diperkirakan dari kurva sounding.  

Pemodelan inversi non-linier dengan pendekatan linier yang diselesaikan 

secara iteratif memerlukan model awal yang dekat dengan solusi. Sehingga model 

yang dibuat diawal tidak terlalu jauh dengan model sebenarnya. Hasil inversi yang 

ditampilkan menunjukan kedekatan model inversi dengan model sintetik, begitu 

pula dengan data sintetik dan respon model inversi. Kesesuaian antara data sintetik 

dan data hasil inversi dapat dilihat dari misfit yang dihasilkan. Apabila nilai misfit 

kecil maka hasil dari data dapat dikatakan sesuai. Pada Gambar 2.5 merupakan 

perbandingan antara data sintetik dan respon inversi. 
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Gambar 2.5 Perbandingan antara data sintetik dan respon inversi [22] 

  

2.2 Lingkungan Pengendapan 

Lingkungan pengendapan adalah suatu wilayah di muka bumi yang terdapat 

unsur atau material sedimen yang terendapkan. Menurut [23], lingkungan 

pengendapan didefinisikan sebagai suatu kondisi dengan parameter fisik, kimia dan 

biologi tertentu yang berhubungan dengan suatu unit geomorfik yang memiliki 

geometri dan ukuran tertentu dimana sedimen dapat diendapkan. Sedangkan 

menurut [3], lingkungan pengendapan bagian dari permukaan bumi dimana proses 

fisik, kimia dan biologi berbeda dengan daerah yang berbatasan dengannya. [24] 

menambahkan yang dimaksud dengan proses tersebut adalah proses yang 

berlangsung selama proses pembentukan, transportasi dan pengendapan sedimen. 

Perbedaan fisik dapat berupa elemen statis ataupun dinamis. Elemen statis antara 

lain geometri cekungan, material endapan, kedalaman air dan suhu, sedangkan 

elemen dinamis adalah energi, kecepatan dan arah pengendapan serta variasi angin, 

ombak dan air. Fasies merupakan bagian yang sangat penting dalam mempelajari 

ilmu sedimentologi. Boggs dalam [4] mengatakan bahwa sangat penting dalam 
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mempelajari lingkungan pengendapan untuk memahami dan membedakan dengan 

jelas antara lingkungan sedimentasi (sedimentary environment) dengan lingkungan 

fasies (facies environment). Menurut [25], fasies merupakan kenampakan suatu 

tubuh batuan yang dikarakteristikkan oleh kombinasi dari litologi, struktur fisik, 

dan biologi yang merupakan aspek pembeda dari tubuh batuan di atas, di bawah 

ataupun di sampingnya. Menurut [26], fasies adalah unit sedimen yang memiliki 

karakteristrik struktur dan kandungan mineral yang diakibatkan oleh lingkungan 

pengendapan dan diagenesis. Kata fasies didefinisikan berbeda-beda oleh banyak 

penulis. Namun demikian umumnya mereka sepakat bahwa fasies merupakan ciri 

dari suatu satuan batuan sedimen. Ciri-ciri ini dapat berupa ciri fisik, kimia dan 

biologi, seperti ukuran tubuh sedimen, struktur sedimen, besar dan bentuk butir, 

warna serta kandungan biologi dari batuan sedimen tersebut. Sebagai contoh, fasies 

batu pasir sedang bersilangsiur (cross-bed medium sandstone facies).  

Menurut [3], lingkungan pengendapan dibagi atas tiga jenis yaitu: lingkungan 

pengendapan darat, lingkungan pengendapan transisi, lingkungan pengendapan 

laut. Pada Gambar 2.6 merupakan diagram blok lingkungan pengendapan secara 

umum. 

 

Gambar 2.6 Diagram blok lingkungan pengendapan secara umum [24] 

2.2.1 Lingkungan Pengendapan Darat 

a. Kipas Aluvial (Alluvial fans) 
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Kipas aluvial adalah kerucut detritus yang terbentuk pada celah di tepi dataran 

aluvial [24]. Detritus ini terbentuk dari hasil pengendapan oleh air dan sedimen 

yang berasal dari lingkungan erosi yang berdekatan dengan cekungan. Kipas 

aluvial merupakan istilah yang telah banyak digunakan dalam literatur geologi 

untuk menggambarkan berbagai macam endapan dengan bentuk yang seperti 

kerucut.  

b. Lingkungan Fluvial (Fluvial Environments) 

Lingkungan fluvial sering juga disebut dengan endapan aluvial, endapan ini 

terbentuk oleh aktivitas sungai, aliran, dan proses aliran gravitasi yang terkait 

[23]. Lingkungan fluvial mencakup braided river, sungai bermeander, jeram, 

saluran-saluran sungai, ambang sungai, tanggul, dan dataran-dataran banjir.  

c. Danau (Lacustrine Environments) 

Danau adalah bagian dimuka bumi yang terisi oleh air. Danau biasanya disuplai 

oleh satu atau lebih aliran yang memasok air dan sedimen dari area sekitarnya. 

Selain itu danau biasanya juga disuplai oleh air tanah. Endapan yang umum 

ditemukan pada danau adalah pasir dan lumpur namun terkadang dapat juga 

ditemui endapan lain seperti batu kapur, evaporit, dan material organik.  

d. Rawa (Paludal Environments) 

Rawa adalah air yang diam pada permukaan bumi yang di dalamnya terdapat 

tumbuhan dan biasanya terdapat endapan batu bara.  

2.2.2 Lingkungan Pengendapan Transisi 

Lingkungan pengendapan transisi adalah lingkungan pengendapan yang terletak di 

peralihan antara darat dan laut. Adapun lingkungan pengendapan transisi adalah 

sebagai berikut: 

a. Delta: endapan berbentuk kipas, terbentuk ketika sungai mengaliri badan air 

yang diam seperti laut atau danau. Pasir adalah endapan yang paling umum 

ditemui. Secara umum delta dibagi atas tiga sub-lingkungan yaitu delta plain, 

delta front, dan pro delta. 
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• Delta Plain 

Merupakan bagian delta yang berada pada bagian lowland yang tersusun 

atas active channel dan abandoned channel yang dipisahkan oleh lingkungan 

perairan dangkal dan merupakan permukaan yang muncul atau hampir 

muncul. Delta Plain dicirikan oleh suatu distributaries dan interdistributaries 

area. Proses sedimentasi utama di delta plain adalah arus sungai, walaupun 

arus tidal juga muncul. Pada daerah dengan iklim lembab, Delta plain 

mungkin mengandung komponen organik penting (gambut yang kemudian 

menjadi batubara). Gambut merupakan kemenerusan dari paleosol ke arah 

downdip (terletak pada bidang kronostratigrafi yang sama) yang mewakili 

suatu periode panjang terbatasnya influks sedimen klastik. 

• Delta Front  

Delta front merupakan sublingkungan dengan energi tinggi, dimana sedimen secara 

konstan dirombak oleh arus pasang surut (tidal), arus laut sepanjang pantai (marine 

longshore current) dan aksi gelombang (kedalaman 10 meter atau kurang). Endapan 

pada delta front meliputi sheet sand delta front, distributary mouth bar, endapan 

river-mouth tidal, near shore, longshore, dan endapan stream mouth bar. Delta front 

terdiri dari zona pantai dangkal yang berbatasan dengan delta plain. 

Delta front ditunjukan oleh suatu sikuen yang coarsoning upward berskala besar 

yang merekam perubahan fasies vertikal ke arah atas dari sedimen 

offshore berukuran halus atau fasies prodelta ke fasies shoreline yang biasanya 

didominasi batu pasir. Sikuen ini dihasilkan oleh progradasi delta front dan mungkin 

terpotong oleh sikuen fluvial distibutary channel atau tidal distributary channel 

saat progradasi berlanjut. 

• Pro Delta 

Pro delta merupakan lingkungan transisi antara delta front dan 

endapan marine shelf. Merupakan bagian dari delta di bawah kedalaman 

efektif erosi gelombang, terletak di luar delta front dan menurun ke lantai 

cekungan sehingga tidak ada pengaruh gelombang dan pasang surut dimana 

terjadi akumulasi mud, umumnya dengan sedikit bioturbasi. Sedimen yang 

ditemukan pada bagian delta ini tersusun oleh material sedimen berukuran 

paling halus yang terendapkan dari suspensi. 
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Struktur sedimen masif, laminasi, dan burrowing structure. Sering kali 

dijumpai cangkang organisme bentonik yang tersebar luas, mengindikasikan 

tidak adanya pengaruh fluvial. Endapan prodelta terdiri dari marine 

dan lacustrine mud yang terakumulasi di landas laut (seaward). Endapan ini 

berada di bawah efek gelombang, pasang surut dan arus sungai. 

b. Pantai 

     Pantai adalah daerah peralihan antara darat dan laut yang biasanya terdiri 

material lepas seperti gravel, pasir dan lempung. Namun terkadang juga terdiri 

dari cangkang atau fragmen dari corraline alga.  

c. Laguna (Lagoons) 

     Laguna merupakan daerah yang dangkal yang terpisah dari laut dalam karena 

ditutupi oleh barrier island. Pada laguna biasanya tidak terdapat pergantian air. 

Sirkulasi air hanya sedikit dipengaruhi oleh air tawar.  Sedimentasi di dalam 

lagoon didominasi oleh lanau atau mud yang dipengaruhi oleh pasang surut 

meskipun gelombang besar dapat mengakibatkan penyapuan sedimen dari 

barrier island. 

 

2.2.3 Lingkungan Pengendapan Laut 

Lingkungan pengendapan laut adalah lingkungan yang berada di laut atau samudra. 

a. Lingkungan pengendapan laut dangkal 

Lingkungan pengendapan ini mengacu pada area antara pantai dan perairan yang 

lebih dalam, seperti dinding terumbu. 

b. Terumbu karang (Reefs) 

    Terumbu karang merupakan lingkungan yang berbeda dari lingkungan lainnya. 

Lingkungan terumbu karang biasanya dapat ditemui pada pinggir platform 

paparan luar yang hampir menerus sepanjang pantai, sehingga terumbu karang 

menjadi penghalang yang baik untuk menahan ombak. Peran matahari sangat 

penting untuk lingkungan ini, karena matahari diperlukan untuk pertumbuhan 

terumbu karang. 

c. Continental slope dan continental rise 

     Terletak pada dasar laut dari continental shelf. Continental slope adalah bagian 

paling curam pada tepi kontinen. Continental slope melewati dasar laut 
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menuju continental rise, yang punya kemiringan yang lebih landai. Continental 

rise adalah pusat pengendapan sedimen yang tebal akibat dari arus turbidit.  

d. Abyssal plain 

    Merupakan lantai dasar samudera. Pada dasarnya datar dan dilapisi oleh very 

fine-grained sediment, tersusun terutama oleh lempung dan sel-sel organisme 

mikroskopis seperti foraminifera, radiolarians, dan diatom. 

2.3 Endapan Piroklastik 

Piroklastik berasal dari bahasa Yunani, pyro yang berarti api (fire) 

dan clastic yang berarti hancuran (broken). Piroklastik (pyroclastics) adalah batuan 

yang tertransport dari akibat letusan gunung berapi dan memiliki komposisi 

material-material vulkanik. Menurut [27], batuan piroklastik adalah fragmental 

material yang dihasilkan dari suatu erupsi gunungapi yang eksplosif, berukuran dari 

debu, sampai dengan blok/bomb volkanik. Batuan piroklastik terjadi karena 

disebabkan oleh dikeluarkannya gas – gas yang larut dalam magma secara cepat. 

Tekstur dari batuan piroklastik adalah suatu parameter yang digunakan untuk 

mendeskripsikan apakah batuan tersebut merupakan batuan piroklastik atau tidak, 

berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui tentang tekstur umum dari batuan 

piroklastik: 

• Berdasarkan ukuran butirnya debu/tufa memiliki ukuran butir 0-2 mm, lapili 

memiliki ukuran butir 2-32 mm, block/bom memiliki ukuran butir 32-256 mm. 

• Bentuk butirnya bulat sempurna seperti bola dan memiliki sudut di setiap 

permukaannya. Bentuk butir ini merupakan keadaan dari batuan tersebut. 

• Kompaksinya terdiri atas kompaksi yang mudah hancur dan kompak, dimana 

kompaksi yang mudah hancur bila dipegang akan meninggalkan serbuk di 

tangan, sedangkan kompaksi yang kompak memiliki permukaan yang kuat, 

keras dan padat. 

Selain tekstur umum yang terdapat pada batuan piroklastik, ada juga tektur lain 

yang terdapat pada tufa yang diantaranya adalah: 

Weldered Tufa : Weldered tufa merupakan tufa yang identik memiliki aliran yang 

sama dengan aliran lavanya, hal ini disebabkan karena fusi yang berjalan ke seluruh 

bagian pada tufa pada saat proses pengendapan. 
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Sindered Tufa : Sindered tufa terbentuk karena adanya pencampuran dari bahan-

bahan tufa panas yang berasal dari aliran lava pada saat proses pengendapan. 

Pumiceous (Pumisan) : Pumiceous merupakan jenis dari tufa yang memiliki pori-

pori vesikular yang bersifat halus dengan permeabilitas yang buruk. 

Struktur dari batuan piroklastik memiliki butiran yang kasar maupun halus, dimana 

struktur tersebut sering kali terdapat pada batuan sedimen seperti halnya perlapisan. 

Batuan piroklastik yang berbutir halus terkadang memperlihatkan tekstur yang 

hampir sama pada batuan beku lelehan. Butiran halus yang terdapat pada batuan 

piroklastik sering disebut tufa, dimana struktur tufa ini mempengaruhi penamaan 

dari batu piroklastik. 

Endapan piroklastik terjadi akibat adanya jatuhan material piroklasitik akibat dari 

letusan gunung merapi. Ada tiga klasifikasi endapan piroklastik yaitu: 

a. Endapan Jatuhan Piroklastik 

     Merupakan endapan piroklastik yang dihasilkan dari letusan eksplosif material 

vulkanik ke atmosfer yang kemudian jatuh kembali dan terkumpul di sekitar 

gunung berapi. Endapan ini memiliki ketebalan endapan yang relatif berukuran 

sama. 

b. Endapan Aliran Piroklastik 

     Merupakan endapan yang dihasilkan dari proses pergerakan lateral di 

permukaan tanah dari fragmen-fragmen piroklastik yang di transport dalam 

bentuk gas atau cairan, dimana material vulkanik ini akan di transportasi jauh 

dari gunung berapi. Endapan ini pada umumnya memiliki aliran ke bawah dari 

pusat letusan gunung berapi yang memiliki kecepatan tinggi ketika terjadi 

longsoran. Endapan ini biasanya berisi batuan yang memiliki ukuran bongkah. 

c. Endapan Surge Piroklastik 

     Endapan ini dihasilkan dari letusan gunung berapi yang kemudian dialirkan 

karena terdapat penyatuan dari jatuhan dan aliran. Karakteristik dari endapan ini 

adalah memiliki stratifikasi yang bersilang, strukturnya berpasir, laminasi 

planar, memiliki struktur pind and swell serta memiliki endapan yang sedikit 

menebal pada bagian topografi yang rendah dan menipis pada bagian topografi 

yang tinggi. 

 


