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KATA PENGANTAR 

 

Pembaca yang budiman, 

Pada edisi Januari – Juni 2016 ini, Jurnal 

Penelitian Geosains memuat 7 makalah yang 

berasal dari berbagai bidang ilmu geologi.  

Makalah pertama menyajikan topik tentang 

petrokimia batuan granitoid untuk 

mengetahui petrologi dan geokimia batuan 

dan interpretasi tatanan tektonik batuan 

granitoid berasal. Makalah kedua membahas 

mengenai lingkungan pengendapan daerah 

penelitian berdasarkan fasies seismik 

stratigrafi. Makalah ketiga mengenai nilai 

resistivitas batuan pembawa air tanah 

menggunakan metode geolistrik. Makalah 

keempat membahas mengenai geokimia riolit 

kubah lava. Makalah kelima membahas 

mengenai makro struktur geologi daerah Salo 

Patteteyang. Makalah keenam membahas 

mengenai geokmia batuan trakit dengan 

menggunakan metodi petrografi dan XRF,  

dan makalah terakhir membahas tentang sifat 

plastisitas dan kandungan mineral lempung 

tanah residual dengan metode petrografi, uji 

atteberg dan analisis geokimia. Akhir kata, 

kami Dewan Redaksi mengucapkan selamat 

membaca dan semoga mendapatkan manfaat 

dari tulisan yang tersaji dalam edisi ini. 

 

Salam, 

Dewan Redaksi 
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PETROKIMIA BATUAN GRANITOID DAERAH SABBANG 

KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

Sari Maliku, Adi Maulana, Haerany Sirajuddin* 

*) Departemen Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

 

Sari: Secara Administratif daerah penelitian terletak di daerah Sabbang, Luwu Utara Provinsi 

Sulawesi Selatan.  Secara astronomis daerah penelitian terletak pada120°11'00"–120°13'00" Bujur 

Timur dan 02°36'00"–02°38'00" Lintang Selatan dengan luas wilayah 12,96 km2. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui petrologi dan geokimia batuan granitoid dan 

menginterpetasi tatanan tektonik dimana batuan granitoid tersebut terbentuk. Berdasarkan hasil 

penelitian lapangan, analisis petrografi dan geokimia, maka batuan granitoid yang terdapat pada 

lokasi penelitian terdiri dari granit, granodiorit dan granodiorit porfiri. Berdasarkan kandungan 

unsur SiO2 batuan granitoid semakin ke arah selatan daerah penelitian semakin bersifat asam, 

termasuk dalam seri magma high-K calc alkaline dengan tipe magma berupa magma asam, 

metaluminous dan merupakan granitoid tipe I (I-type Granitoid) yang ditunjukkan dengan kehadiran 

mineral mafik seperti piroksin, hornblende dan biotit. Lingkungan pembentukannya 

diinterpretasikan pada tatanan tektonik zona konvergen yakni pada lingkungan active continental 
margin. 

Kata kunci: Petrokimia, granitoid, high k calc alkaline, Sabbang, Sulawesi. 

Abstract: Administratively, study area is located in Sabbang, North Luwu Regency South Sulawesi 
Province at 120°11'00"–120°13'00" east longitude and 02°36'00"–02°38'00" south latitude with an area 
of 12,96 Km2. The purpose of this research is to study the petrology and geochemistry of granitoid 
rocks, and to interpret the genesis of granitoid rocks. The granitoid rocks in research area consist of 
granite, granodiorite and granodiorite porphyry. The SiO2 contet of granitoid in southern part of 
research area is higher than other area. The granitoid belongs are high-K calc alkaline, metaluminous 
and belongs to I-type granite (I-type) as shown by the presence of mafic minerals such as pyroxene, 
hornblende and biotite minerals. They were interpreted to be formed in convergen zone tectonic 
setting environment at active continental margin.  
Keywords: Petrochemistry, granitoid, high k calc alkaline, Sabbang, Sulawesi. 
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1. Pendahuluan 

Tumbukan antara ketiga Lempeng Hindia-

Australia, Lempeng Pasifik dan Lempeng 

Eurasia (Hamilton, 1979: Silver dkk: 1983a 

dalam Surono dkk, 2013) mengakibatkan Pulau 

Sulawesi mempunyai struktur geologi dan 

stratigrafi yang rumit, serta komposisi batuan 

yang beragam (Surono dkk, 2013). Salah satu 

hasil dari proses geologi tersebut adalah 

dijumpai batuan intrusi yang luas. 

Pada  daerah Sabbang, Buntu Puraroda dan 

Makakande Kecamatan Sabbang Kabupaten 

Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan 

tersingkap batuan plutonik berupa batuan 

granitoid yang sangat luas yang terdiri dari 

batuan granodiorit dan granit yang diberi nama 

Granit Kambuno (Surono dkk, 2013). Analisis 

tentang geokimia merupakan suatu kegiatan 

penelitian untuk mengetahui sifat maupun 

unsur kimia yang terkandung pada suatu 

batuan. Untuk mengetahui kandungan unsur 

kimia, batuan granitoid perlu dilakukan suatu 

penelitian dengan analisis petrografi dan 

geokimia. Hal tersebut merupakan faktor yang 

melatarbelakangi penulis untuk melakukan 

penelitian tersebut.  

Secara Administratif daerah penelitian 

termasuk dalam Wilayah Kecamatan Sabbang 

Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi 

Selatan (gambar 1.1). Secara astronomis daerah 

penelitian terletak pada 120°11'00"–120°13'00" 
Bujur Timur dan 02°36'00"–02°38'00" Lintang 

Selatan. Daerah Penelitian terpetakan dalam 

peta Rupa Bumi Indonesia sekala 1 : 50.000 

Lembar Sabbang nomor 2013-13 terbitan 

Bakosurtanal edisi I tahun 1991 (Cibinong 

Bogor). Luas daerah penelitian mencakup 

wilayah 2' x  2' atau 3,6 km x 3,6 km, dengan 

luas sekitar 12,96 Km2. 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah: 1). Untuk mengetahui jenis batuan 

granitoid pada daerah penelitian. 2). Untuk 

mengetahui kandungan unsur kimia batuan 

granitoid pada daerah penelitian. 3). Untuk 

menginterpetasi tatanan tektonik batuan 

granitoid pada daerah penelitian. 

 

Gambar 1: Peta Tunjuk Lokasi Penelitian (Bakosurtanal, 1991)
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2. Geologi Daerah Penelitian 

Geomorfologi daerah penelitian didasarkan pada 

pendekatan morfogenesa menurut Thornbury 

(1969) dan morfografi merupakan Satuan 

Bentangalam Perbukitan Granodiorit 

dijumpainya lereng yang landai dengan tipe 

morfologi perbukitan, pelapukan yang bekerja 

adalah pelapukan kimia dan biologi, jenis sungai 

permanen yaitu Sungai Rongkong dengan erosi 

lateral yang lebih besar ditandai oleh profil 

sungai “U” dijumpai endapan sungai berupa 

“point bar” dan “meander”, stadia sungai dewasa 

menjelang tua sehingga dapat disimpulkan 

bahwa stadia daerah penelitian merupakan 

stadia daerah dewasa menjelang tua. 

 

Foto 1: Satuan bentangalam perbukitan granit 

dengan bentuk puncak tumpul “X” dan runcing 

“Y“ difoto dengan arah N 280°E  

 

Foto 2: Sungai permanen dan keberadaan Point 
Bar “X” dan Meander “Y” di foto ke N250°E 

dengan arah aliran sungai N35°E. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan 

analisis petrografi, daerah penelitian tersusun 

atas batuan beku. Terdapat dua satuan batuan 

secara berurutan mulai dari yang termuda ke 

tertua, antara lain: 

1. Satuan Granit  

2. Satuan Granodiorit. 

Gambar 2: Peta Geologi Daerah Penelitan 

Satuan granodiorit menempati sekitar 67,4% 

dari luas keseluruhan daerah penelitian atau 

sekitar 8,7 km2, terletak dibagian utara daerah 

penelitian yang meliputi daerah Sabbang, 

Makakande dan Buntu Puraroda. Satuan 

granodiorit beranggotakan granodiorit, 

granodiorit porfiri dan diabase yang ditemukan 

dalam bentuk senolit. Sedangkan satuan granit 

menempati sekitar 32,6% dari luas keseluruhan 

daerah penelitian atau sekitar 3,3 km2. Satuan 

ini terletak dibagian selatan daerah penelitian 

yang meliputi daerah Monto dan Passapu 

Sengge. Satuan granit beranggotakan granit, 

kedua satuan ini berumur Miosen Akhir – 

Pliosen Akhir yang disebandingkan dengan 

stratigrafi regional daerah penelitian dengan 

Formasi Granit Kambuno (Tpkg) (Simandjuntak, 

dkk, 1991). 

  

Y X 

X Y 
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Foto 3: Kenampakan senolit Diabas (X) pada 

litologi Granodiorit porfiri pada stasiun 05. 

Difoto ke arah N130oE. 

 

Foto 4 : Kenampakan singkapan granit pada 

Sungai Rongkong. Difoto relatif  ke arah N 170oE 

pada stasiun 8. 

Struktur geologi yang berkembang pada daerah 

penelitian sangat dipengaruhi oleh aktifitas 

tektonik yang bekerja di sekitar daerah 

penelitian. Struktur geologi yang berkembang 

pada daerah penelitian berdasarkan penciri 

struktur yang dijumpai dilapangan adalah kekar 

dan sesar. Pembentukan struktur geologi pada 

daerah penelitian sangat erat hubungannya 

dengan struktur regional. Gaya yang bekerja 

pada pembentukan struktur secara regional 

mengakibatkan gaya imbas yang menghasilkan 

arah gaya secara lokal sehingga menyebabkan 

terbentuknya struktur geologi pada daerah 

penelitian maka sesar yang terbentuk pada 

daerah penelitian adalah Sesar Geser Sungai 

Rongkong yang sifatnya sinistral. 

 

Foto 5: Kekar sistematik pada litologi granit 

stasiun 9  difoto ke arah N170°E 

 

Foto 6: Breksi  sesar pada stasiun 20 di foto ke 

arah N15°E. 

3. Batuan Granitoid 

Batuan granitoid atau disebut juga sebagai 

batuan granitik merupakan batuan plutonik, 

dengan tekstur faneritik, granular, sebagian 

besar terdiri dari mineral felsik dan kaya akan 

kuarsa dengan komposisi kimia yang bervariasi 

(Kurniawan, 2014). Granitik merupakan sebuah 

kata sifat yang berarti mempunyai “ciri-ciri atau 

sifat” seperti granit tetapi belum tentu 

menunjukkan batuan granit. Sedangkan 

granitoid akan digunakan jika keduanya 

merupakan kata sifat dan benda yang umumnya 

menunjukkan semua jenis atau kelompok dari 

batuan beku plutonik berkomposisi asam yakni 

yang berasal dari alkali feldspar granit hingga 

tonalit (Clarke,1992). 

Batuan granit merupakan batuan beku plutonik 

yang banyak dijumpai pada kerak kontinen, 

bukan alasan yang tepat untuk mengabaikan 

keberadaan batuan granit, dimana cakupan  

keberadaanya sangat luas. Keberadaan batuan 

granit pada  interior bumi, berada pada kerak 
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benua lebih dalam, zona subduksi dan bahkan 

mantel atas serta berhubungan erat dengan 

aktifitas lempeng tektonik Batuan granit 

mempunyai asosiasi mineralisasi, sehingga 

banyak dijumpai endapan-endapan yang bersifat 

ekonomis, yang dapat di pelajari lebih lanjut 

tentang proses pembentukan  endapan tersebut 

(Clarke,1992). 

3.1. Mineralogi dan Tekstur Batuan Granitoid 

 

Menurut Gill (2010) dalam Kurniawan (2014), 

komposisi mineral utama batuan granitik adalah 

mineral kuarsa, alkali feldspar, plagioklas, 

piroksin, hornblende, biotit, muskovit, turmalin. 

Idenifikasi mineral pada batuan granitoid pada 

umumnya mudah dilakukan pada hand 
specimen karena kristal pada batuan muda 

dilihat dan dibedakan. Mineral adalah dasar dari 

suatu batuan kristalin dan mempunyai ciri-ciri 

tersendiri dan membawa informasi petrogenetic. 

Dalam batuan granitoid, mineral dapat 

memberikan informasi, tidak hanya tentang 

proses magmatik dan setelah magmatik, tetapi 

juga berpotensi memberikan informasi 

sumbernya secara umum (Clarke,1992). Hal 

tersebut sangat berguna untuk memahami 

informasi dari mineral yang akan menjabarkan  

tentang kejadian dan asal batuan granitoid. 

3.2. Klasifikasi Batuan Granitoid. 

3.2.1 Klasifikasi Batuan Granitoid Berdasarkan 

Komposisi Mineral. 

Batuan granitoid berdasarkan komposisi 

mineralnya dikelompokkan menjadi lima 

kelompok utama yaitu tonalit, granodiorit, granit 

dan alkali granit. Tonalit merupakan batuan 

granitoid yang tersusun oleh mineral Na-

plagioklas, kuarsa dan sedikit hidrous mineral. 

Granodiorit merupakan batuan granitoid yang 

kaya akan kuarsa, Na-plagioklas, dan K-

Feldspar. Granit merupakan batuan granitoid 

yang mengandung mineral utama kuarsa dan K-

Felsdspar. Alkali granit merupakan batuan 

granitoid yang tersusun oelh mineral utama 

kuarsa, dan K-Feldspar namun mengandung 

alkali piroksin atau alkali amfibol (Gill, 2010 

dalam Kurniawan, 2014). 

3.2.2 Klasifikasi Batuan Granitoid Berdasarkan 

Komposisi Kimia. 

Untuk klasifikasi batuan granitoid berdasarkan 

komposisi kimia kita dapat menggunakan unsur 

utama ataupun unsur minor dari suatu batuan, 

klasifikasi kimia  menggunakan konsep alumina-

jenuh berdasarkan perbandingan rasio A/CNK 

(Al2O3[molar/(CaO + Na2O + K2O)]) dapat 

disusun dari yang terbesar hingga yang paling 

rendah pada batuan beku. Pada sistem ini, jenis 

batuan granit antara lain; peraluminous 

(A/CNK> 1), metaluminous (A/CNK <1), dan 

peralkaline (A<NK. Dalam menentukan sifat 

khusus dari jenis batuan granitoid dapat dilihat 

pada Gambar 2.3. Untuk Tabel 3.3. 

menunjukkan  nilai dari komposisi kimia rata-

rata dari beberapa jenis batuan granitoid antara 

lain: peraluminous, metaluminous dan 

peralkaline (Chayes, 1985 dalam Clarke, 1992). 

Pembagian jenis granitoid yang lazim digunakan 

yaitu berdasarkan karakteristik dan genesis 

granit (Chappell dan White 1974; Chappell dan 

Stephes, 1988 dalam Winter 2001) yang disebut 

alphabet yaitu (I-S-A-M) diantaranya : 

1. Granitoid I-tipe memiliki A/CNK <1.1, 

87Sr/86 Sri <0,705 dan 18O> 190/00, 

menyiratkan batuan berasal dari magma 

yang bersifat basa dengan komposisi antara 

derivasi infracrustal. 
2. Granitoid S-jenis memiliki A/CNK> 1,1 

87Sr/86 Sri> 0,707, dan 18O> 90/00, 

menyiratkan sumber batuan sedimen atau 

supracrustal protoliths. 

3. Granitoid M-tipe memiliki A/CNK <1,0 

87Sr/86Sri <0,705, dan 18O <90/00, 

menyiratkan batuan sumber subduksi kerak 

samudera, diluar proses  kristalisasi 
fraksional.  

 

Granitoid tipe-A memiliki range A/CNK> 1,0 

87Sr/86Sri dan 18O, sebanding dengan yang di I, 

S dan M-jenis, selain mereka memiliki CaO 

rendah, tinggi Fe / Mg, Ta tinggi, Nb, Zr, REE 

dan F, dan anorgenic (cratons stabil dan zona 

keretakan) dalam pengaturan tektonik (loiselle 

dan wones 1979; Collins dkk, 1982; Cleaser dkk, 

1991 dalam winter 2001). 
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Gambar 3: Skematik model tektonik tipe batuan 

granitoid (Winter, 2001) 

3.3 Geokimia dan Lingkungan Tektonik. 

Tinjauan prinsip geokimia terkait dengan 

kristalisasi magma, kesetimbangan magmatik 

dan hidrotermal kristal sampai dengan 

kesetimbangan fluida (Henderson, 1982 dalam  

Clarke,1992). Secara prinsip, mineral pembentuk 

batuan granitoid dikontrol oleh konsentrasi 

major element berupa kuarsa-SiO2; plagioklas-

CaO, Na2O dan Al2O3; K-feldspar-K2O dan Al2O3, 

dan ferromagnesian silikat dan oksida-FeO dan 

MgO). 

Lingkungan tektonik menurut Wilson (1989) 

terbagi menjadi tiga jenis  

Magmatisme pada Constructive Plate, 
magmatisme pada Destructive Plate  dan 

magmatisme pada Within Plate. 

1. Constructive Plate Margin merupakan 

tatanan tektonik yang terletak pada zona 

divergen yaitu zona antara dua lempeng atau 

lebih yang saling menjauh sehingga magma 

dapat terbentuk pada dua daerah yakni 

pematang tengah samudera (Mid Oceanic Ridge) 

dan Back Arc Basin. 
 

a. Pematang tengah samudera (Mid Oceanic 
Ridge) merupakan daerah dimana dua 

lempeng samudera yang saling menjauhi, 

magma pada tektonik ini berasal dari 

pelelehan sebagian mantel bagian atas 

karena adanya pelepasan tekanan oleh 

batuan induk karena proses divergen. 

Batuan yang terbentuk pada tatanan ini 

tektonik ini bersifat mafik-ultramafik seperti 

peridotit, basal, atau gabro, batuan beku 

bertekstur lava bantal dan kekar tiang. 

 

b. Back Arc Basin merupakan tatanan tektonik 

yang terbentuk dibelakang busur kepulauan, 

hal ini dapat terjadi akibat adanya rifting 
dibelakang zona penunjaman selama proses 

subduksi berlangsung sehingga terbentuklah 

cekungan. Magma yang dihasilkan pada 

zona ini bersifat basa seperti batuan beku 

basal. 

 

2. Destructive Plate Margin merupakan 

tatanan tektonik yang terletak pada zona 

konvergen dimana dua lempeng atau lebih saling 

bertumbukan satu sama lain. Magma yang dapat 

terbentuk pada dua daerah yaitu busur 

kepulauan (Island Arc) dan tepi benua aktif 

(Active Continental Margin). 

 

a. Busur kepulauan atau Island Arc merupakan 

daerah dimana lempeng samudera dan 

lempeng samudera atau lempeng benua yang 

tipis bertumbukan. Zona ini disebut zona 

subduksi atau zona penunjaman. Magma 

akan terbentuk akibat dari pelelehan 

sebagian mantel atas atau baji mantel atau 

kerak samudera yang menunjam. Daerah 

Island Arc ditandai dengan munculnya busur 

kepulauan dengan deretan gunungapi yang 

masih aktif. Batuan beku yang terbentuk 

umumnya bersifat intermediet sampai 

basaltik seperti andesit atau basal. 

Diferensiasi magma tidak terjadi secara 

dominan di daerah ini sehingga batuan 

tersebut memiliki tekstur yang sedikit akan 

fenokris. Batuan vulkanik juga banyak 

terbentuk akibat aktivitas vulkanisme yang 

intensif. 

 

b. Tepi benua aktif atau Active Continental 
Margin merupakan daerah dimana terjadi 

tumbukan antara lempeng benua yang tebal. 

Magma dapat berasal dari pelelehan 

sebagian mantel atas atau kerak benua 

bagian bawah. Pada daerah ini gunungapi 

jarang ditemukan. Batuan beku yang 

terbentuk pada zona ini pada umumnya 

intermediet sampai felsik seperti granit atau 

diorit. Diferensiasi magma terjadi secara 

dominan dan lanjut sehingg butiran kristal 

yang terbentuk berukuran besar.   

3. Within plate adalah lingkungan tektonik 

pada daerah pertengahan yaitu intra–
continental dan intra–oceanic.  
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a. Continental Intra-plate Margin merupakan 

tatanan tektonik yang terbentuk di tengah 

lempeng benua. Magmatisme dapat 

terbentuk di dua tempat yaitu Continental 
Flood Basalt Province yakni hasil dari erupsi 

besar-besaran gunungapi yang menyebabkan 

terjadinya pelamparan lava basal di lantai 

samudera atau daratan, sebagai contoh yaitu 

batuan beku yang terdapat di Siberia dan 

Antartika berupa batuan beku basal dan 

Continental Rift Zone merupakan zona 

dimana dua kerak saling menjauh, magma 

berasal dari pelelehan sebagian kerak benua 

bagian atas atau bagian tengah sehingga 

magma bersifat asam-intermedit.  

 

b. Oceanic Intra-plate Margin merupakan 

tatanan tektonik yang terbentuk di tengah-

tengah lempeng samudera dan biasanya 

akan membentuk kepulauan gunungapi. 

Sumber magma berasal dari pelelehan 

sebagian mantel atas. Magma akan 

berkumpul di suatu tempat yang disebut 

hostspot. Magma tersebut dapat keluar 

kepermukaan bumi dan membentuk 

gunungapi, contohnya pada Kepulauan 

Hawaii dimana terdapat Gunungapai Mauna 

Kea hasil dari aktivitas hotspot. Pada zona 

ini terbentuk batuan beku volkanik yang 

bersifat mafik-ultramafik karena magma 

berasal dari diferensiasi lempeng samudera 

yang bersifat basa. (Gambar 2.5).  

Gambar 4: Jenis-jenis tatanan tektonik batuan beku. (Wilson, 1989) 

4. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode 

orientasi langsung dan pemetaan geologi 

permukaan yaitu dengan cara pengamatan 

langsung di lapangan dan di laboratorium. 

Pengamatan di laboratorium terdiri dari 

pengamatan petrografi dan analisis kimia.  

1. Metode analisis petrografi batuan 

menggunakan mikroskop polarisasi dengan 

mendeskripsi kenampakan mikroskopisnya. 

Hasil yang didapat dari analisis ini adalah 

nama batuan dan komposisi mineralnya. 

Analisis petrografi dilakukan di 

laboratorium mineral optik Departemen 

Teknik Geologi Universitas Hasanuddin. 

2. Metode analisis geokimia menggunakan X–

Ray Fluorescence spectrometry (XRF) yang 

bertujuan untuk mengetahui komposisi 

kimia berupa major element yang biasanya 

diukur dalam bentuk komposisi oksida 

utama (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O, CaO, MgO, 

MnO, Na2O, K2O dan P2O5) dalam 

konsentrasi satuan wt% (weight percent). 

Analisis ini dilakukan di Laboratorium PT. 

Geoservices LTD – GeoAssay Laboratory, 

Bekasi. 

5. Petrokimia Batuan Granitoid Daerah 

Penelitian 

5.1 Petrografi  

Berdasarkan hasil analisis petrografi secara 

umum batuan granitoid pada daerah penelitian 
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tersusun atas mineral ortoklas 28%-43%, kuarsa 

25%-32%, plagioklas 10-15 yang hadir dalam 

tekstur khusus zoning, biotit 7-16%, hornblende 

5%, piroksin 5-6% jenis klinopiroksin dan 

ortopiroksin, dan mineral muskovit 7%, terdapat 

mineral aksesoris berupa mineral apatit dan 

zirkon yang merupakan mineral penciri batuan 

pada tatanan tektonik active continental margin. 

Tekstur zoning ini memperlihatkan  mineral 

feldspar dimana Ca-feldspar dibagian inti 

dikelilingi oleh Na-feldspar menunjukkan bahwa 

selama proses kristalisasi larutan magma terjadi 

perubahan komposisi, perubahan temperatur 

yang sangat cepat sehingga menghambat 

perubahan yang sempurna dari Ca-feldspar 

menjadi Na Feldspar dan perubahan dari 

tekanan H2O (Clarke, 1992). 

 

 

 

Foto 5a. Fotomikrograf mineral plagioklas memperlihatkan tekstur zoning. 5b. Fotomikrograf 

mineral apatit yang terdapat dalam batuan beku granit pada stasiun 7 daerah Monto. 5c 

Fotomikrograf sayatan ST.26/103A/SM/SKP memperlihatkan mineral aksesoris zircon (ZrSiO4) (X)

Tabel 1: Hasil analisis geokimia Major Element sampel batuan pada daerah penelitian

Major 
Element 

(wt%) 

ST.5/99A/SM/S

KP 

ST.7/19/SM/

SKP 

ST.16/85A/SM/

SKP 

ST.26/103A/S

M/SKP 

SiO2 63,78 70,11 66,93 64,19 

Al2O3 15,87 14,02 15,07 15,67 

Fe2O3 4,46 3,78 3,72 4,11 

MnO 0,06 0,06 0,07 0,05 

MgO 2,68 1,45 2,00 2,58 

CaO 4,19 2,61 3,52 4,59 
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Na2O 3,25 2,87 2,95 3,20 

K2O 3,37 4,43 3,67 3,21 

P2O5 0,19 0,12 0,15 0,19 

TiO2 0,65 0,39 0,53 0,68 

Cr2O3 0,04 0,04 0,02 0,02 

BaO 0,03 0,01 0,05 0,05 

SO3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

SrO 0,05 0,03 0,04 0,06 

LOI 0,53 0,06 0,43 0,46 

Total 99,15 99,98 99,15 99,06 

*Sumber: Lab. PT. Geoservices LTD – GeoAssay, Bekasi. 

 

Berdasarkan kandungan major element pada 

tabel diatas, stasiun 5 pada daerah Pongo 

memiliki presentase SiO2 sebesar 63,78% dengan 

litologi berupa granodiorit porfiri, stasiun 26 

daerah Makakande memiliki presentase SiO2 

sebesar 64,19%, stasiun 16 memiliki presentasi 

SiO2 sebesar 66,93% dengan litologi berupa 

granodiorit, serta stasiun 7 pada daerah Monto 

dengan presentase SiO2 sebesar 70,11% dengan 

litologi berupa granit, dapat kita ketahui bahwa 

dari keempat sampel tersebut secara berurutan 

stasiun 5 memiliki presentase SiO2 paling 

rendah kemudian stasiun 26 dan stasiun 16 

serta stasiun 7 dengan presentase SiO2 paling 

tinggi, sehingga penyebaran batuan granitoid 

pada daerah penelitian dari daerah Pongo ke 

daerah Monto atau ke Selatan daerah 

penelitiaan litologi yang dijumpai semakin 

bersifat asam atau semakin tinggi kandungan 

SiO2 hal ini juga didukung dengan litologi yang 

ditemukan pada keempat stasiun yaitu pada 

daerah Pongo dijumpai Granodiorit porfiri 

kemudian stasiun 26 dan stasiun 16 dijumpai 

litologi granodiorit sedangkan stasiun 7 pada 

daerah Monto djumpai litologi granit. 

5.2 Klasifikasi Total Alkali dan Silika (TAS) 

Penentuan nama batuan granitoid pada stasiun 

5, stasiun 7, stasiun 16 dan stasiun 26 pada 

daerah penelitian digunakan klasifikasi total 

alkali dan silika (TAS) yang dibuat oleh Cox dkk, 

(1979) dalam Rollinson, (1993). Klasifikasi ini 

digunakan pada jenis batuan plutonik yang 

berdasarkan atas perbandingan persentase 

unsur SiO2 vs (Na2O + K2O). 

Gambar 5: Plotting pada klasifikasi Total Alkali 

dan Silika (TAS) berdasarkan perbandingan 

(Na2O+K2O) dan SiO2 (Cox dkk. 1979 dalam 

Rollinson, 1993). 

5.3 Klasifikasi Afinitas Magma (K2O VS SiO2). 

Berdasarkan kandungan dari unsur utama atau 

major element (Tabel 1) dari hasil analisis 

geokimia terhadap sampel ST.5/99A/SM/SKP, 

ST.7/19/SM/SKP, ST.16/85A/SM/SKP dan 

ST.26/103A/SM/SKP jenis seri magma batuan 

pada daerah penelitian didasarkan pada 

presentase kandungan kimia K2O dan SiO2  

termasuk dalam jenis magma seri yaitu High-K 
calc–alkaline yang mengindikasikan 

penambahan kandungan potasium (K2O), dan 

terkait dengan kerak kontinen yang relatif tebal 

atau vulkanisme yang terkait dengan kolisi 

antarlempeng kontinen (Peccerillo dan Taylor, 

1976 dalam Surono dkk, 2013)  
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Gambar 6: Plotting pada klasifikasi afinitas 

magma berdasarkan perbandingan K2O dan 

SiO2 (Peccerillo dan Taylor, 1976 dalam 

Rollinson, 1993). 

5.4 ASI (Alumina Saturation Index) 

Berdasarkan tingkat saturasi alumina (Shand, 

1943 dalam Clarke, 1992), batuan granitoid 

stasiun 5, stasiun 7, stasiun 16 dan stasiun 26 

pada daerah penelitian termasuk ke dalam jenis 

metaluminous dengan hasil perhitungan antara 

A/CNK - A/NK dengan penjelasan A = mol Al2O3; 

C = mol CaO; N = mol Na2O, K = mol  K2O; CNK 

= C + N + K; NK = N+K. dengan sifat 

metaluminous yaitu kandungan unsur Al2O3 < 

Na2O + K2O + CaO, dimana CNK>A>NK dengan 

sifat  A/CNK <1 atau A/NK > 1 

 

Gambar 7: Komposisi kimia batuan yang di plot 

ke dalam Klasifikasi jenis Batuan Granitoid 

menurut alumina saturation index (Shand,1943 

dalam Clarke, 1992). 

Granitoid jenis metaluminous ini dicirikan 

dengan karakter mineral ortopiroksin, 

klinopiroksin, ampibol yaitu cummingtonit dan 

hornblende serta mineral epidot dan mineral 

umum lainnya berupa biotit dan muskovit serta 

mineral aksesoris berupa apatit, zirkon, alanit 

dan titanit dan terbentuk pada lingkungan 

tektonik subduksi yang terkait dengan kontinen 

(subduction related continental) dan busur 

kepulauan (Island Arc). 

Berdasarkan perbandingan molar antara unsur 

Al2O3/(Na2O+CaO+K2O) < 1.1 terhadap SiO2 

(Chappell dan White,1974 dalam Clarke,1992) 

batuan granitoid daerah penelitian termasuk 

dalam granitoid Igneous-Type (I-tipe) mencirikan 

persentase kandungan SiO2 (53-76)%, kadar 

K2O/Na2O yang rendah, dengan tingkat saturasi 

alumina Al/(C+N+K) yang rendah,  dan  kadar 

Fe3+/ Fe2+ sedang dan terbentuk pada zona 

subduksi. 

 

 

Gambar 8: Komposisi kimia batuan yang di plot 

ke dalam klasifikasi Tipe Batuan Granitoid 

menurut Saturasi Alumina (Chappell dan 

White,1974 dalam Clarke,1992). 

Granitoid tipe I merupakan granit yang 

terbentuk pada zona continental margin yang 

merupakan hasil peleburan (melting) dari 

batuan beku pada kerak bagian dalam (I berarti 

igneous yang berarti dari batuan beku. 

Kandungan Na dan Ca tinggi serta kehadiran 

mineral hornblende dan sphene. Source rocknya 

mengandung Rb yang rendah. Granitoid tipe I 

terbentuk dari magma yang berasal dari hasil 

peleburan batuan beku yang bersifat basa 

hingga intermedit yang ditandai dengan 

kehadiran mineral mafik sebagaimana yang 

telah ditunjukkan dari sifat granitoid jenis 

metalumious, berasosiasi dengan mineralisasi 

emas dan logam dasar seperti Cu, Pb dan Zn dan 

analisis petrografi batuan granitoid pada daerah 

penelitan terdapat kelimpahan mineral mafik 

seperti piroksin, biotit dan hornblende. 

5.5 Diagram Harker 

Salah satu dari sebagian besar yang digunakan 

oleh semua variasi diagram adalah tipe diagram 

Harker yang menunjukkan berat persen dari 

banyaknya oksida yang berfungsi pada berat 

persen SiO2 (Wilson, 1989).  
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Gambar 9: Plotting kandungan major element terhadap SiO2 ke diagram variasi (Harker, 1909 dalam 

Rollinson, 1993). 

Diagram Harker memperlihatkan korelasi 

negatif pada unsur Al2O3, FeO, CaO, Na2O, 

MgO, P2O5, TiO2 terhadap SiO2, terjadi proses 

kristalisasi fraksinasi unsur Al2O3, Na2O dan 

CaO membentuk mineral plagioklas 

(Na,Ca,AlSiO3O8), unsur MgO dan FeOt  

terkristalisasi fraksinasi membentuk mineral 

hornblende Ca2(MgFeAl)5(OH)2{(Si,Al)4O11}2 

dan unsur Ca, TiO2 dan P2O5 membentuk 

mineral apatit (Ca5(PO4)3F) sedangkan untuk 

unsur K2O yaitu terjadi korelasi positif 

menunjukkan bahwa terjadi penambahan unsur 

potasium pada magma sehingga terjadi 

kristalisasi fraksinasi membentuk mineral 

ortoklas (KAlSi3O8) dan biotit 

{K(MgFe)3AlSi3O10(OH, F)2}. 
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Berdasarkan grafik yang ditunjukkan dari 

keempat sampel batuan granitoid pada diagram 

Harker maka dapat diinterpretasikan bahwa 

batuan tersebut berasal dari sumber magma 

yang sama. 

5.6 Petrogenesis 

Urutan pembentukan batuan granitoid daerah 

penelitian ada  beberapa fase pembentukan  

batuan  yaitu pada zona tumbukan antara 

lempeng (konvergen) magma primer menerobos 

lempeng kontinen yang disusun oleh batuan 

beku (igneous type) kemudian terjadi fase 

kristalisasi fraksional yaitu proses-proses yang 

terjadi sepanjang diferensiasi magma pada fase 

ini terbentuk unsur-unsur penyusun batuan 

seperti mineral plagioklas, hornblende serta 

apatit, pada sayatan ST.5/99A/SM/SKP 

memperlihatkan mineral plagioklas jenis 

Labradorit yang hadir sebagai fenokris terjadi 

penurunan temperatur disertai dengan 

penambahan unsur potasium membentuk 

pertumbuhan mineral feldspar yaitu ortoklas 

(KAlSi3O8) dan biotit {K(MgFe)3AlSi3O10(OH, 

F)2}.  

Pada saat magma naik menginjeksi batuan 

samping terjadi proses silisifikasi yang 

mengakibatkan peningkatan derajat keasaman 

magma membentuk batuan granit. Adanya 

batuan samping yang kaya akan kalsium, 

magnesium dan besi menyebabkan terbentuknya 

senolit (enclave) pada batuan granitoid yakni 

adanya fragmen batuan diabase pada batuan 

granodorit porfiri dan granodiorit. 

5.7 Tatanan Tektonik. 

Berdasarkan hasil pengamatan petrografi pada 

batuan granitoid di daerah penelitian umumnya 

memperlihatkan tekstur holokristalin dengan 

kelimpahan dari mineral biotit 

{K(MgFe)3AlSi3O10(OH, F)2} sekitar 7%-16%, k-

feldspar yaitu ortoklas (KAlSi3O8) sekitar 28%-

43%, serta plagioklas sekitar 10%-15% yang 

hadir dalam tekstur zoning dan juga terdapat 

mineral aksesoris berupa zirkon (ZrSiO4) dan 

apatit (Ca4(PO5)3(OH)) yang kehadirannya 

sangat jarang pada suatu batuan, mineral zirkon 

(ZrSiO4) tersebut merupakan penciri khas dari 

batuan yang terbentuk pada tatanan tektonik 

active continental margin. Secara umum 

lingkungan tektonik active continental margin 

yang dicirikan dengan tekstur mineral yang 

holokristalin dengan mineral utama pembentuk 

batuan yaitu plagioklas, alkali feldspar, kuarsa, 

piroksin, ampibol, biotit dan magnetit. 

Berdasarkan hasil analisa geokimia berupa 

major element yang dipadukan dengan hasil 

analisa petrografi maka dapat diinterpretasikan 

bahwa batuan granitoid yang berada pada 

daerah penelitian dapat diinterpretasikan 

terbentuk pada lingkungan tektonik zona 

konvergen yakni pada zona Active Continental 
Margin. 

 

Gambar 10: Tatanan tektonik Active 
Continental Margin batuan beku menurut 

Wilson, 1989. 

6. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis 

petrografi dan geokimia batuan granitoid daerah 

Sabbang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu 

Utara Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Batuan granitoid pada daerah penelitian 

terdiri dari batuan granit, granodiorit dan 

granodiorit porfiri. 

2. Berdasarkan kandungan unsur SiO2 batuan 

granitoid semakin ke arah Selatan daerah 

penelitian semakin bersifat asam karena 

kandungan SiO2 semakin tinggi, dengan 

afinitas magma seri High K Calc-Alkaline, 

tingkat saturasi alumina termasuk dalam 

jenis metaluminous dan merupakan 

granitoid tipe I (Igneous-Type), serta 

berdasarkan diagram Harker (evolusi 

magma) proses petrogenesis batuan berupa 

kristalisai fraksinasi dan menunjukkan 

sumber magma yang sama.  

3. Berdasarkan karakteristik kimia dan 

petrografi maka dapat diinterpretasikan 

bahwa tatanan tektonik batuan pada 

daerah penelitian terletak pada tatanan 

tektonik zona konvergen yakni pada 

lingkungan tektonik active continental 
margin. 
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Sari: Lapangan “B” terletak di Sub Cekungan Jambi, Cekungan Sumatera Selatan. Lapangan ini 

merupakan lapangan yang telah terbukti menghasilkan gas. Lapangan “B” terdiri atas empat 

formasi yaitu Formasi airbenakat, Formasi gumai, Formasi baturaja dan Formasi talang akar.  

Formasi talang akar pada Cekungan Sumatera Selatan merupakan formasi yang memiliki 

kemampuan untuk menyimpan dan mengalirkan hidrokarbon. Namun, formasi ini hadir dengan 

ketebalan yang cukup tipis pada bagian footwall yang dipengaruhi oleh perkembangan struktur 

berupa half raben di daerah penelitian. Analisis lingkungan pengendapan berdasarkan fasies seismik 

stratigrafi diharapkan dapat menafsirkan kondisi bawah permukaan dan peran  Formasi Talang 

akar di daerah penelitian.Tahap penelitian diawali dengan pengikatan data sumur dengan data 

seismik 2D. Picking horizon dan interpretasi struktur dilakukan untuk menghasilkan peta dan 

penampang bawah permukaan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan unit fasies 

pengendapan seismik pada formasi talang akar terdiri atas lingkungan alluvial fan, delta-laut 

dangkal, dan fluvial. Paket seismik tersebut diinterpretasi sebagai tahap rift – climax yang dapat 

berperan sebagai reservoir dalam petroleum system daerah penelitian.   

Kata kunci: fasies, seismik, lingkungan pengendapan, formasi 
 

Abstract : “B” field is located in the Jambi sub basin, South Sumatera basin. This field is proven to 
have produced gas. “B” field consists of four formation, they are Airbenakat Formation, Gumai 
Formation, Baturaja Formation and Talang Akar Formation. Talang Akar Formation keeps and flow 
hydrocarbon on South Sumatra basin. This formation, however presents a fairly thin thickness on 
footwall which is influenced by the developing structure of half graben on the research area. The 
analysis of depositional environment based on seismic stratigraphic facies is expected to be able to 
interpret subsurface condition and the role of Talang Akar Formation in the research area. This 
research is started with the well – tie seismic between the well and 2D seismic data. Picking horizon 
and structural interpretation produce time and structure map and interpretation of seismic section. 
The analysis data is done by identifying seismic facies based on A-B/C method by Ramsayer (1979) 
which is consisted upper and lower boundary and seismic facies geometry by Mitchum, et.al (1977) 
and environmental facies interpretation by Sangree (1977). Based on on the analysis data, seismic 
facies unit on the talang akar formation consists of alluvial fan, delta-shallow marine and fluvial 
environmental facies. This seismic package is interpreted as a rift – climax that role as reservoir on 
petroleum system of research area.  
Keywords:  seismic, facies, environmental depositional, formation 
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1. Pendahuluan  

Perkembangan industri yang sangat pesat pada 

saat ini mendorong semakin tingginya 

kebutuhan akan minyak dan gas bumi didalam 

negeri. Namun, disisi lain produksi minyak dan 

gas bumi di Indonesia belum mampu memenuhi 

kebutuhan energi dalam negeri yang berstatus 

net – oil importer, sementara jumlah cadangan 

minyak dan gas bumi tersebut semakin terbatas. 

“Penurunan cadangan migas nasional terus 

terjadi degan tingkat rata-rata 0.75 miliar setara 

barel minyak per tahun dalam kurun waktu 

2003-2014. Upaya untuk menahan laju 

penurunan tersebut telah dilakukan dengan 

berbagai program peningkatan aktivitas 

eksplorasi” (SKK Migas, 2014). Beberapa metode 

yang dilakukan dalam kegiatan eksplorasi pada 

bidang geologi dan geofisika diantaranya survei 

seismik dan pengeboran sumur. Metode – 

metode tersebut menghasilkan data yang 

nantinya dapat digunakan untuk melakukan 

studi lebih lanjut mengenai potensi suatu 

cekungan.  

Studi lingkungan pengendapan merupakan 

pendekatan yang saat ini umum digunakan 

dalam metode eksplorasi migas. Penentuan 

lingkungan pengendapan suatu daerah dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode fasies 

seismik stratigrafi. Interpretasi fasies seismik 

dilakukan untuk menggambarkan fasies 

sedimen suatu wilayah. Fasies sedimen 

merupakan produk dari proses pengendapan 

batuan sedimen di dalam suatu jenis lingkungan 

pengendapannya. 

Sub – cekungan Jambi merupakan salah satu 

sub – cekungan yang berada pada Cekungan 

Sumatera Selatan. Sub – cekungan ini terdiri 

atas beberapa lapangan yang telah terbukti  

menghasilkan hidrokarbon. Untuk 

meningkatkan cadangan yang ada, maka 

diperlukan adanya studi lebih lanjut pada 

daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, 

maka penulis bermaksud mengambil objek studi 

mengenai “Analisis Lingkungan Pengendapan 

Berdasarkan Fasies Seismik Stratigrafi 

Lapangan “B” Sub Cekungan Jambi Sumatera 

Selatan”. ini sebagai bahan dalam penelitian 

tugas akhir. 

1.1 Maksud dan Tujuan  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk 

melakukan interpretasi data seismik pada 

lapangan “B” Formasi Talang Akar Sub – 

Cekungan Jambi Sumatera Selatan. Sedangkan 

tujuan dari penelitian ini yaitu membuat peta 

fasies seismik dan menafsirkan lingkungan 

pengendapan Formasi Talang Akar serta 

menafsirkan peranan Formasi Talang Akar 

terkait potensi hidrokarbon pada daerah 

penelitian.  

2. Stratigrafi Regional Daerah Penelitian  

Batuan yang tersingkap pada Cekungan 

Sumatera Selatan sebagian besar tersusun atas 

lapisan batuan berumur Tersier, walaupun 

sejumlah blok yang mengalami pengangkatan 

pada cekungan tersebut berumur Pra – Tersier 

(De Coster, 1974).  

Geologi permukaan Blok Jabung umumnya 

tersingkap disekitar Pegunungan Tigapuluh 

(Lampiran 1). Berdasarkan penampang geologi 

dari peta geologi regional daerah penelitian, 

stratigrafi dan struktur pada cekungan terdiri 

dari urutan batuan sedimen Tersier yang telah 

mengalami perlipatan dan penyesaran.  

Stratigrafi regional daerah penelitian bersumber 

dari Peta Geologi Lembar Jambi, Sumatera 

tahun 1993 oleh S. Andi Mangga,  S. Santosa 

dan B. Hermanto (Lampiran 1). Penentuan peta 

geologi regional didasarkan atas posisi lintasan 

seismik yang terdapat pada daerah penelitian.  

Stratigrafi regional daerah  penelitian menurut 

Mangga, dkk. (1993) terdiri atas 7 satuan. 

Berdasarkan penampang geologi A-B dan C-D, 

maka dapat diketahui urutan pengendapan 

batuan didaerah peneltitian yang dimulai dari 

formasi yang tua ke muda yaitu Formasi 

Airbenakat, Formasi Muaraenim, Formasi 

Kasai, Lava basa, Batuan gunungapi kuarter, 

Endapan Rawa dan Alluvium. Sementara 

Formasi Talang Akar yang menjadi fokus 

penelitian tidak tersingkap pada peta geologi 

regional daerah penelitian.  

2.2 Marker Stratigrafi dan Pola Struktur  

Marker stratigrafi dan pola stuktur didasarkan 

pada 12 data lintasan seismik 2D yang berarah 

Baratlaut – Tenggara dan Baratdaya – Timur 

Laut (Gambar 1). Marker stratigrafi merupakan 

hasil dari picking horizon yang menunjukkan 

batas – batas lapisan dari tiap formasi. Marker 

ini menghasilkan gambaran kondisi bawah 

permukaan pada daerah penelitian. Dari hasil 

interpretasi marker stratigrafi, diinterpertasi 

adanya penebalan lapisan pada pada lintasan 

yang berarah Baratlaut – Tenggara yang 

dikontrol oleh adanya struktur yang bekerja di 

daerah penelitian.  
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Interpretasi horizon dilakukan dengan 

memperhatikan pola reflektor antara batas atas 

dan bawah seperti onlap, toplap, truncation, 
downlap dan concordance. Pada penampang 

seismik lintasan G terlihat adanya pola onlap 

antara batas horizon GUF terhadap BRF Hal ini 

mengindikasikan bentuk geometri berupa 

buildups pada marker BRF yang ditandai 

dengan amplitudo reflektor seismik yang cukup 

tinggi, sementara marker BRF tersebut menipis 

ke arah Tenggara dan Baratlaut. Batas horizon 
antara UTAF dan BSMNT menunjukkan adanya 

terminasi refleksi berupa toplap dan 

mengindikasikan adanya penebalan paket 

seismik ke arah Baratlaut dengan tebal 

maksimum mencapai 200 ms, sementara marker 

UTAF menipis kearah Tenggara. Batas marker 

BSMNT diinterpretasi berdasakan pola 

pengisian seismik yang menunjukkan reflektor 

chaotic. Semakin mengarah kebagian Tenggara 

pada lintasan seismik ini, reflektor 

menunjukkan adanya zona pergeseran reflektor 

yang dinterpretasi sebagai sesar yang melewati 

marker GUF, BRF, UTAF dan BSMNT.  

 

Gambar 1. Basemap seismik 2D dapan posisi 

sumur B-1, B-2, dan B-3 

Batas atas (top) BSMNT dengan UTAF pada 

lintasan A, B, C, D, E dan K yang berarah 

Baratlaut – Tenggara memiliki tebal maksimum 

±1675 ms. Tebal maksimum antara marker 

BSMNT dan UTAF pada lintasan tersebut 

menunjukkan adanya penebalan paket seismik 

pada bagian Tenggara daerah penelitian. Batas 

atas dari horizon ini ditentukan dari adanya 

pola terminasi sepeti onlap dan downlap. Dari 

interpretasi horizon yang dilakukan pada 

lintasan tersebut, penebalan paket seismik 

menunjukkan adanya bentuk half graben pada 

daerah penelitian. Dengan demikian, posisi 

sumur diinterpretasikan berada pada daerah 

tinggian, sedangkan bagian Tenggara 

merupakan daerah dalaman.  

Interpretasi pola struktur dimulai dari 

pergeseran horizon yang nampak jelas dan 

diteruskan pada zona pergeseran secara 

vertikal. Dari hasil interpretasi pola struktur 

yang telah dilakukan, dihasilkan beberapa pola 

sesar yang menunjukkan struktur yang 

berkembang pada daerah penelitian.  

 

Gambar 2. Composite line lintasan G dan C pada 

penampang seismik 2D 

Sesar (1) merupakan sesar utama yang 

mempengaruhi pembentukan cekungan. Sesar 

ini mengakibatkan batuan dasar (BSMNT) 

membentuk half graben. Sesar (1) diinterpretasi 

sebagai sesar yang terbentuk pada Tersier Awal 

menurut Sapiie dkk. (2008) yang diikuti dengan 

sesar minor (8) dan (9). Sementara sesar lainnya 

diinterpretasikan terbentuk pada Oligosen. 

Sesar tersebut berupa sesar mendatar yang 

menyebabkan reaktivasi sesar terdahulu (Sapiie 

dkk., 2008). Sesar mendatar ini mempengaruhi 

tebal lapisan tiap formasi. Pola struktur yang 

diinterpretasi pada daerah penelitian 

menggambarkan adanya penebalan paket 

seismik terutama yang mengarah pada bagian 

pusat cekungan. terdapat pula sesar minor yang 

tidak menerus pada lintasan seismik yang lain. 

Inversi sesar terjadi pada sesar yang lebih tua, 

dimana terjadi pembalikan dari blok yang turun 

pada sesar (1) menjadi bagian yang naik. 

Berdasarkan analisis tersebut, diketahui adanya 

sesar normal dan sesar mendatar yang 

mengontrol pengendapan batuan sedimen 

didaerah penelitian.  

3. Peta Bawah Permukaan  

Peta bawah permukaan yang dihasilkan adalah 

peta struktur kedalaman (depth) dan peta 

struktur waktu (time) yang didasarkan pada 

horizon top dan base Formasi Talang Akar Atas 

(UTAF). Berdasarkan hasil analisa peta struktur 

kedalaman pada horizon top UTAF, maka 

dihasilkan sesar utama dengan arah Timurlaut 
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– Baratdaya dan sesar tumbuh (minor) dengan 

arah Baratlaut – Tenggara.  

Pola sesar yang berarah Timur Laut – Barat 

Daya disebut pola Jambi dan pola sesar berarah 

Barat Laut Tenggara disebut pola Sumatra 

menurut Suta dan Xiaioguang (2005). 

Perkembangan struktur maupun evolusi 

cekungan sejak Tersier merupakan hasil 

interaksi dari ketiga arah struktur utama yaitu, 

berarah Timurlaut - Baratdaya atau disebut 

Pola Jambi, berarah Baratlaut – Tenggara atau 

disebut Pola Sumatra, dan berarah Utara - 

Selatan atau disebut Pola Sunda. Struktur 

geologi berarah Timurlaut – Baratdaya atau 

Pola Jambi sangat jelas teramati pada peta 

bawah permukaan tersebut. Terbentuknya 

struktur berarah Timurlaut – Baratdaya di 

daerah ini berasosiasi dengan terbentuknya 

sistem graben pada daerah penelitian.  

4. Interpretasi Fasies Seismik  

Beberapa kriteria yang digunakan untuk 

mengidentifikasi batas sikuen menurut 

Changson (2001) dalam Direzza dkk. (2011), 

diantaranya:  

1. Kontak ketidakselarasan stratigrafi 

ditunjukkan oleh pemancungan pada hinge 
margin, permukaan onlap dan downlap pada 

lereng, dan kontak konkordan pada pusat 

cekungan;  

2. Batas paket seismik juga ditentukan oleh 

perubahan karakter fisik secara tiba-tiba 

seperti perbedaan litologi maupun fasies 

seismik;  

3. Incised valley didefinisikan sebagai batas 

paket seismik;  

4. Apabila tidak dijumpai ketidakselarasan, 

maka batas paket seismik dapat 

diidentifikasi dari perubahan hubungan 

perlapisan.  

Dengan menggunkaan keempat kriteria diatas, 

diidentifiaksi adanya dua batas paket seismik 

pada Formasi Talang Akar yang berada pada 

daerah dalaman dan perkiraan dari top batuan 

dasar dengan demikian Formasi Talang Akar 

terbagi kedalam tiga paket seismik. 

Paket seismik 1 (S1) dibatasi oleh marker 

basement (BSMNT) – batas paket seismik 1 

(SB1), sedangkan batas paket 2 (S2) dibatasi 

oleh batas paket seismik 1- batas paket seismik 

2 (SB2). Karena tidak adanya data sumur yang 

berada dibagian hanging wall, maka marker 

batuan dasar (basement) diinterpretasikan 

sebagai lapisan yang membentuk half graben 

yang selanjutnya diikuti dengan pengisian 

material sedimen yang dijumpai pada bagian 

foot wall.  

4.1 Fasies Pengendapan Seismik  

Parameter fasies seismik didasarkan pada 

interpretasi refleksi menurut Mitchum, et.al 

(1977). Fasies seismik yang telah diidentifikasi 

diterjemahkan menjadi fasies pengendapan 

berdasarkan model distribusi sedimen klastik 

oleh Sangree, et.al (1977) dan konsep 

tektonostratigrafi (Prosser, 1993). Peta fasies 

seismik ditentukan dengan metode A–B/C oleh 

Ramsayer (1979) berdasarkan pengelompokan 

batas atas (A), batas bawah (B), dan karakter 

internal lapisan (C). 

Pembahasan paket seismik daerah penelitian 

dimulai dari paket seismik paling bawah hingga 

keatas yaitu basement (BSMNT), paket seismik 

1 (S1), paket seismik 2 (S2), dan Formasi Talang 

akar bagian atas (UTAF).  

4.1.1. Basement (BSMNT)  

Batas basement pada penampang seismik 

terlihat cukup jelas. BSMNT ini dibatasi oleh 

adanya sesar yang berarah Timur Laut – Barat 

daya. Sesar ini selanjutnya mengakibatkan 

basement terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian  

footwall  dan hanging wall pada daerah 

penelitian membentuk adanya half graben. 
Terbentuknya half graben pada daerah 

penelitian yang dipengaruhi oleh adanya sesar 

utama yang berarah Timurlaut – Baratdaya ini 

disebut sebagai pola Jambi menurut Suta dan 

Xiaogung (2005).  

 

Basement memiliki batas atas 1.150 ms pada 

bagian foot wall dan batas atas pada bagian 

hanging wall  mencapai 3.600 ms  sedangkan 

batas bawahnya tidak diketahui. Penentuan 

batas dari basement ditentukan berdasarkan 

perubahan karakter fisik secara tiba-tiba seperti 

perbedaan litologi maupun interpretasi fasies 

seismik. Berdasarkan data master log yang 

dihasilkan dari data cutting pada sumur B–1, 

terjadi perubahan litologi dari batugamping 

menjadi fillit. Berdasarkan data tersebut, maka 

didapatkan batas atas dari basement pada 

bagian foot wall. Fillit ini yang diduga sebagai 

litologi penyusun basement. Selain dengan 

menggunakan data litologi, penentuan batas 

dari basement ditentukan dengan 

memperhatikan perubahan fasies seismik 

berupa konfigurasi refleksi, terminasi, 

kontinuitas, serta amplitudo reflektor. BSMNT 

menunjukkan karakter dengan konfigurasi 
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reflektor berupa chaotic. Fasies ini dicirikan 

dengan karakter seismik yang memiliki 

kontinuitas reflektor diskontinu dan tidak 

beraturan. Amplitudo reflektor menunjukkan 

rendah hingga sedang. 

 

Batas atas dari BSMNT pada bagian foot wall 
ditunjukkan dengan adanya erosional 
truncation. Batas atas erosional truncation 
memiliki  kontinuitas reflektor yang diskontinu 

dan amplitudo yang bervariasi yang relatif 

sedang hingga rendah. Erosional truncation 
menunjukkan adanya ketidakselarasan dimana 

batuan yang lebih tua tererosi dan berpindah 

pada wilayah yang lebih luas dan bawahnya 

terbentuk oleh pengaruh tektonik. Terminasi 

erosional truncation ini mengarah ke pola yang 

relatif paralel pada bagian atasnya dengan 

amplitudo yang tinggi. Hubungan ini umumnya 

dijumpai pada daerah tinggian dan disepanjang 

clinoform pada daerah penelitian. 

 

Batas atas pada bagian hanging wall 
diinterpretasi berdasarkan batas pola onlap dan 

andanya terminasi erosional truncation. Kontak 

antara BSMNT dengan perlapisan yang lebih 

mudah dibatasi oleh adanya onlap. Sedangkan 

batas bawahnya tidak diketahui oleh karena 

konfigurasi reflektor menunjukkan pola chaotic.  
 

4.1.2 Paket seismik 1 (S1)  

 

S1  memiliki penyebaran pada bagian hanging 
wall daerah penelitian dengan penebalan 

sedimentasi mengarah ke arah pusat cekungan 

pada tepi sesar utama yang berarah Timur Laut 

– Barat Daya dan menipis pada bidang clinoform 
blok sesar ke arah Tenggara (Tabel 1). Batas 

antara S1 dengan lapisan dibawahnya dibatasi 

oleh adanya pola onlap. Hubungan onlap pada 

refleksi seismik diinterpretasi sebagai awal 

lapisan horizontal yang bagian akhirnya 

semakin mengarah ke permukaan yang miring.  

 

Berdasarkan penampang seismik yang dijumpai 

pada lintasan seismik A, B, C, D, E, dan K pada 

bagian hanging wall menunjukkan terdapat 

adanya pola onlap terhadap basement pada 

bagian dasar paket seismik 1. Pola onlap terjadi 

dimana sedimen yang lebih muda melawati 

sedimen lainnya (Vail, 1977). Oleh karena onlap 

mengarah ke basement, maka pola ini 

menunjukkan awal dari pengendapan setelah 

terbentuknya basement.  

 

Paket seismik 1 terdiri atas beberapa pola 

reflektor diantaranya chaotic, hummocky, 
paralel, sigmoid, divergent, dan pola prograding. 

Berdasarkan hasil interpretasi yang telah 

dilakukan, paket seismik 1 dibagi kedalam 3 

unit fasies pengendapan seismik yaitu fluvial, 

delta/lakustrin dan alluvial. Perubahan 

lingkungan pengendapan pada paket 1 daerah 

penelitian dikontrol oleh tiga faktor yaitu laju 

perubahan muka air laut eustatic (eustatic 
sealevel changes), laju penurunan cekungan 

yang dipengaruhi oleh tektonik (tectonic 
subsidence) dan laju pemasokan sedimen.  

 

Laju perubahan muka air laut eustatic 

(eustatic sealevel changes), sangat 

berhubungan erat dengan sistem prograding 

pada daerah penelitian. Pada paket 1 

terbentuk pola prograding berupa sigmoid 

yang relatif dari arah Tenggara ke Timurlaut. 

Pola ini menunjukkan adanya pergeseran 

penumpukan kearah deposenter (akumulasi 

lapisan sedimen yang tebal) yang ditunjukkan 

dengan adanya downlapping pada bidang 

clinoform. Perubahan muka air laut eustatik 

ini mengakibatkan perulangan lapisan 

sedimen yang ditunjukkan dengan reflektor 

yang membentuk perulangan pola prograding.  

 

Laju penurunan cekungan yang dipengaruhi 

oleh tektonik (tectonic subsidence) sangat erat 

kaitannya dengan pembentukan half graben 
pada daerah penelitian. Penurunan cekungan 

diikuti dengan pengendapan lapisan sedimen. 

Dimana penurunan cekungan mengakibatkan 

pengendapan sedimentasi Formasi Talang 

Akar lebih tebal pada bagian tinggian.   

Pasokan sedimen bersumber dari dua arah, 

yaitu Baratlaut dan Tenggara. Pasokan 

sedimen dari arah Baratlaut terendapkan oleh 

karena pengaruh proses debris (pengaruh 

gravitasi) dimana sedimen berasal dari daerah 

tinggian terendapkan oleh proses runtuhan. 

Sementara pasokan sedimen yang bersumber 

dari arah Tenggara lebih dominan mengisi 

cekungan yang pengendapannya mengikuti 

bidang clinoform. Geometri dari masing – 

masing unit fasies dirangkum dalam Tabel 1. 

Pengendapan sedimen diawali dengan pola 

internal berupa  sigmoid – prograding. Pola ini 

memiliki tebal 900 TWT ms. Jarak dari pola 

tersebut mencapai ± 6000 m. Kontinuitas 

reflektor relatif diskontinu hingga kontinu. 

Amplitudo reflektor sedang hingga rendah. Unit 

fasies ini dapat dibagi kedalam dua kali proses 

pengendapan.  

Penentuan unit fasies pengendapan fluvial 

diawali dengan menentukan batas bawah fasies 
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yang terlihat jelas onlap terhadap bidang 

clinoform basement yang membentuk pola 

internal progradasional – sigmoid. Fasies ini 

menunjukkan pengendapan yang mengikuti 

bidang miring menunju ke pusat cekungan. 

Bentuk eksternal dari unit fasies menunjukkan 

bentuk lensa elongate (memanjang) hingga 

subtle. Interpretasi fasies pengendapan pada 

tahap ini menunjukkan material lempung yang 

diendapkan oleh arus turbidit dengan energi 

yang rendah serta dipengaruhi oleh proses 

transportasi fluvial (Sangree, 1977) (Gambar 3).  

Pada tahap selanjutnya pengendapan 

menunjukkan konfigurasi internal divergent 

dengan batas bawah menunjukkan adanya 

downlap dan onlap. Bentuk ekternal fasies 

menunjukkan bentuk wedge (membaji). Fasies 

ini menunjukkan amplitudo yang bervariasi dan 

kontinuitas yang cukup rendah.  

Hubungan lateral menunjukkan fasies sand 
prone. Sand prone merupakan fasies yang 

mengingikasikan pengendapan dengan energi 

yang cukup tinggi. Interpretasi fasies 

pengendapan pada tahap ini berupa sedimen 

klastik yang diendapkan oleh arus laut dan 

berasosiasi dengan proses transportasi pada tepi 

laut. Material sedimen yang diendapkan oleh 

arus fluvial ini dicirikan oleh kontinuitas yang 

cukup rendah dibandingkan dengan sedimen 

yang diendapkan didalam laut. Kondisi ini 

memperlihatkan velositi yang cukup kontras 

yang mengindikasikan batupasir pada 

lingkungan non marin  dapat menghasilkan 

batubara dan serpih (Sangree, 1977). 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka 

interpretasi kerangka pengendapan berada pada 

batas paparan dan prograded slope (Sangree, 

1977).  

Konfigurasi relfektor menunjukkan unit fasies 

pengendapan delta mulai terendapkan pada saat 

pengendapan material sedimen dari fasies 

pengendapan fluvial masih berlangsung. Fasies 

ini memiliki tebal yang mencapai 1000 ms TWT 

dengan jarak ± 9400 m. Unit fasies pengendapan 

delta ini memperlihatkan konfisurasi internal 

divergent dengan pola pengisian  berupa 

divergent fill. Konfigurasi pantulan berupa 

divergent dicirikan dengan bentuk yang 

membaji, dengan distribusi penebalan yang 

tidak simetris. Pola penebalan ini tidak 

dipengaruhi oleh onlap, toplap atau erosi pada 

bagian atas atau bawahnya.  

 

Gambar 3. Penampang seismik hasil pick horizon yang menunjukkan fasies pengendapan pada paket 

1  

Fasies pengendapan seismik delta karakteristik 

berupa amplitudo yang bervariasi, relatif rendah 

sampai tinggi, kontinuitas reflektor  diskontinu 

sampai kontinu. Batas geometri refleksi pada 

bagian atasnya berupa downlap, memiliki 

bentuk eksternal fasies unit berupa sheet atau 

wedge (membaji). Geometri dari konfigurasi ini 

diinterpretasikan memiliki kecepatan 

sedimentasi yang bervariasi yang  dipengaruhi 

oleh penurunan cekungan dengan kompaksi 

yang berbeda (Sangree, 1977). Lingkungan fasies 

diinterpretasi pada lingkungan yang didominasi 

oleh endapan klastik yang bukan bersumber dari 

endapan laut, terendapkan oleh arus sungai dan 

berasosiasi dengan proses transportasi pada tepi 

laut pada fan delta (kipas delta) dan dapat pula 

terbentuk pada lingkungan lakustrin. 

Berdasarkan analisa seismik yang telah 



GEOSAINS 
 

21  - Vol. 12 No. 01  2016 
 

dilakukan, dengan kontinuitas rendah dan 

amplitudo yang bervariasi maka interpretasi 

kerangka pengendapan berupa shelf (Sangree, 

1977).  

Pada batas antara paket seismik 1 dan paket 

seismik 2, dijumpai adanya konfigurasi internal 

berupa hummocky yang terbentuk setelah 

konfigurasi reflektor divergent terbentuk. Pola 

hummocky clinoform dicirikan dengan pantulan 

subparalel terputus – putus, pola pendek, garis 

yang membelok – belok dan terputus. Amplitudo 

yang terbentuk pada pola ini relatif rendah 

dengan resolusi seismik yang kecil. Pola ini juga 

memiliki karaktersitik dengan melewati lapisan 

tipis sedimentasi. Pola hummocky clinoform  

dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari pola 

sedimentasi  cut – and fill. Pola cut – and – fill 
diinterpretasikan sebagai endapan channel 
(Veeken, 2007). Berdasarkan karakteristik yang 

telah didapatkan maka konfigurasi internal 

berupa hummocky clinoform diinterpretasikan 

sebagai sedimentasi yang mempertahankan laju 

penurunan cekungan (keep pace with 
subsidence, Prosser, 1993). 

Unit fasies pengendapan ketiga berupa alluvial. 

Fasies ini berada bersebelahan tepat pada tebing 

footwall yang berbatasan dengan sesar utama. 

Fasies pengendapan alluvial ini memperlihatkan 

adanya interfingering (menjemari) dengan fasies 

pengendapan delta. Tebal fasies pengendapan 

ini mencapai 900 ms TWT. Jarak pengendapan  

± 2500 m. Fasies ini dicirikan dengan 

konfigurasi internal berupa chaotic dan 

contorted.  

Kontinuitas reflektor memperlihatkan pola yang 

sangat diskontinu. Amplitude reflektor secara 

umum rendah dan pada beberapa bagian 

berubah. Pada bagian bawah memperlihatkan 

batas bawah yang onlap, namun cukup jarang 

terlihat dan setempat – setempat pada beberapa 

penampang seismik karena pengaruh pola 

pengendapan. Hubungan lateral fasies ini 

terbentuk pada bidang miring dan rendah. 

Bentuk eksternal unit fasies pengendapan 

berupa slope front fill. Interpretasi fasies 

pengendapan dipengaruhi oleh gravitasi dimana 

terjadi perpindahan sedimen yang cukup besar 

(mass transport) dan dipengaruhi oleh arus 

sedimentasi dengan energy yang tinggi. Fasies 

ini menunjukkan pengendapan terjadi pada 

topografi yang relatif rendah. Bagian atas dari 

fasies ini memperlihatkan pola hummocky. 

Interpretasi adanya  mass transport ini dicirikan 

dengan adanya chaotic fill dan contorted yang 

menunjukkan pola goresan dan gouge. Selain 

itu, pada peta struktur kedalaman juga 

menunjukkan adanya bidang yang jatuh 

menunjukkan posisi yang dalam oleh karena 

pengaruh sesar yang membentuk graben. 

Sedimentasi diindikasikan berasal dari 2 sumber 

yang berbeda, yaitu dari arah barat laut dan 

Tenggara. Namun, distribusi sedimen yang 

utama pada fasies ini diinterpretasi berasal dari 

arah barat laut, dimana mass transport terjadi 

karena pengaruh sedimentasi yang jatuh dari 

bagian foot wall menuju hanging wall. 

Interpretasi kerangka pengendapan berada pada 

basin slope dan basin floor (Sangree, 1977).   
 

Dari hasil interpretasi data seismik pada paket 1 

yang dilakukan pada 6 lintasan seismik yang 

berarah barat laut – Tenggara, dihasilkan 

sebuah peta fasies seismik 1 (Gambar 4). Peta 

tersebut menunjukkan adanya pengendapan 

yang meluas kearah Timurlaut yang dibatasi 

oleh sesar utama. Pengaruh struktur yang 

berkembang berupa sesar antitetik 

mempengaruhi distribusi sedimen pada daerah 

penelitian dan menghasilkan konfigurasi fasies 

yang cukup beragam kearah Tenggara.  

 

 
 

Gambar 4. Peta fasies seismik pada paket 

seismik 1 

 

4.1.3 Paket seismik 2 (S2)  

Paket seismik 2 (S2) memiliki penyebaran pada 

bagian hanging wall daerah peneltian dengan 
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penebalan sedimentasi seperti pada paket 

seismik 1 yang menebal kearah pusat cekungan 

pada tepi sesar utama. Batas antara S2 dengan 

S2 dibatasi oleh batas bawah downlap, 
sedangkan batas atas dengan  UTAF dibatasi 

oleh terminasi concordant dan onlap. Dari hasil 

interpretasi yang telah dilakukan, paket seismik 

2 dapat dibagi kedalam 4 unit fasies 

pengendapan seismik yaitu fluvial – delta plain, 
delta, fluvial, dan alluvial fan/fan delta (Gambar 

5).  

Perubahan lingkungan pengendapan pada 

paket 2 daerah penelitian dikontrol oleh tiga 

faktor yaitu laju perubahan muka air laut 

eustatic (eustatic sealevel changes), laju 

penurunan cekungan yang dipengaruhi oleh 

tektonik (tectonic subsidence) dan laju 

pemasokan sedimen. Geometri dari masing – 

masing unit fasies dirangkum dalam Tabel 4.2. 

Laju perubahan muka air laut eustatic 

(eustatic sealevel changes), menghasilkan pola 

prograding yang semakin beragam pada paket 

ini. Pola prograding complex sigmoid oblique 

terbentuk pada paket seismic ini dengan jarak 

± 20000 m. Jarak yang cukup luas ini 

dipengaruhi oleh penuruan cekungan yang 

diikuti dengan bukaan cekungan oleh 

pengaruh tektonik yang bekerja pada daerah 

penelitian. Dengan pengisian yang terus 

berlanjut pada topografi cekungan yang 

umunya mengalami penuruan, lingkungan 

pengendapan pada paket seismik ini berangsur 

berubah menjadi lingkungan laut dangkal.   

 

 

Gambar 5. Penampang seismik yang menunjukkan fasies pengendapan pada paket seismik 2. 

Fasies seismik fluvial  memiliki tebal 600 ms 

TWT, sementara jarak dari unit fasies seismik 

ini mencapai ±13000 m. Konfigurasi internal 

reflektor pada unit fasies ini terdiri atas 

subparalel - hummocky dan mounded. Pola ini 

dicirikan dengan amplitudo reflektor yang relatif 

sedang hingga tinggi dan kontinuitas reflektor 

yang diskonitnu hingga cukup kontinu.  

Batas bawah dari unit fasies ini berupa erosional 
truncation sedangkan batas atasnya berupa 

concordant. Erosional truncation ini dijumpai 

pada batas sikuen antara sikuen 2 dengan 

BSMNT pada bagian clinoform. Konfigurasi 

internal subparalel – hummocky berkembang 

dari arah Tenggara ke barat laut daerah 

penelitian yang kemudian berubah menjadi 

membentuk struktur mounded. Mounded  

merupakan topografi buildups yang dihasilkan 

dari proses pengendapan sedimen klastik atau 

vulkanik atau pertumbuhan organik (Mitchum, 

1977). Pada unit fasies seismik ini dicirikan 

dengan bentuk yang  cukup kecil, dan terminasi 

onlap yang mengisi disekitar mound.  

Fasies pengendapan diinterpretasikan pada 

lingkungan laut dangkal dengan endapan yang 

terbentuk dari material klastik oleh pengaruh 

arus dan pada lingkungan fluvial. Berdasarkan 

analisis yang dilakukan, maka interpretasi 

fasies pengendapan berupa material sedimen 

yang kompleks umumnya terendapkan pada 

batas antara delta dengan shelf (Sangree, 1977).   

Sementara fasies pengendapan delta 

berkembang, daerah penelitian berangsur – 

angsur berubah menjadi unit fasies laut dangkal 

pengendapan delta. Fasies ini memiliki tebal 
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1000 ms TWT dengan  jarak mencapai ±12000 

m. Konfigurasi internal yang berkembang 

berupa complex sigmoid – oblique, mounded, 
divergent. Fasies ini dicirikan dengan amplitudo 

reflektor yang sedang hingga tinggi. Kontinuitas 

reflektor berupa diskontinu hingga cukup 

kontinu. 

 Konfigurasi internal berupa struktur mounded 

berkembang pada daerah penelitian dengan 

amplitudo refleksi yang bervariasi. Fasies ini 

juga menunjukkan perselingan lapisan antara 

pola pengisian onlapping dan chaotic. Pola 

seismic ini dibentuk oleh pola refleksi yang 

dikontinu ini menunjukkan peningkatan 

ketebalan pada daerah dengan topografi yang 

rendah dan miring. Oleh karena itu, endapan 

yang dihasilkan diinterpretasi berasal dari 

aliran arus turbidit. Geometri refleksi dibatasi 

oleh downlap pada bagian bawah dan concordant 
pada bagian atas. Bentuk eksternal dari fasies 

unit membentuk elongate mound. 

Pola complex sigmoid – oblique berkembang 

pada bidang clinoform daerah penelitian. Pola 

ini merupakan sebuah pola prograding clinoform 

dari sebuah kombinasi perubahan konfigurasi 

refleksi yang terdiri atas refleksi progradasional 

sigmoid dan oblique dalam suatu unit fasies 

seismik (Mitchum, 1977). Bagian atas dari pola 

ini dicirikan oleh perubahan dari topset pada 

refleksi sigmoid dan konfigurasi oblique dengan 

batas atas toplap. Sedangkan batas atas dari 

geometri refleksi berupa terminasi downlap pada 

bagian bawahnya. Bentuk luar dari unit fasies 

membentuk kipas (fan). Fasies pengendapan 

diinterpretasikan pada shelf delta complex, 

umumnya teredapkan pada lingkungan delta 

pada batas paparan (shelf margin), pada bagian 

delta (Sangree, 1977). Berdasarkan analisis pada 

karakter fasies seismik, maka interpretasi 

rangka pengendapan berada pada shelf margin 

dan prograded slope.  

Unit fasies pengendapan laut dangkal 

berkembang pada bagian deposenter. Fasies ini 

memiliki tebal 850 ms TWT dengan jarak 

mencapai ±8000 m. Pada unit fasies ini 

berkembang pola divergent fill pada bagian 

dasar dan dan diikuti pola subparalel pada 

bagian atasnya. Pola divergent ini diinterpretasi 

terjadi akibat pergerakan hanging wall selama 

terjadi pengendapan. Pola ini memiliki 

amplitudo yang sedang sampai tinggi, dengan 

kontinuitas relatif tinggi, memiliki bentuk 

eksternal fasies unit berupa sheet atau wedge 
(membaji). Bentuk geometri refleksi masih 

mendapat pengaruh dari sikuen sebelumnya, 

dengan terminasi reflektor berupa concordant. 
Pada bagian timur terlihat fasies ini menjemari 

terhadap fasies pengendapan delta dan dan pada 

bagian timur menjemari terhadap fasies 

pengendapan alluvial fan.  

Setelah terbentuknya pola refleksi divergent 
pada pengendapan selanjutnya perlahan 

berubah menjadi konfigurasi internal berupa 

hummocky, dimana konfigurasi internalnya 

menunjukkan amplitudo yang relatif sedang 

hingga rendah, dengan kontinuitas reflektor 

diskontinu. Bentuk eksternal dari fasies unit ini 

memanjang. Pola ini terdiri atas konfigurasi 

refleksi berupa sub – paralel dengan kontinuitas 

yang kontinu pada bagian atasnya.  

Unit fasies pengendapan alluvial fan 

berkembang pada tepi bidang sesar utama. 

Fasies ini memiliki tebal 850 ms TWT dengan 

jarak mencapai ±8000 m. Unit fasies seismik ini 

dicirikan dengan amplitudo reflektor yang 

rendah, kontinuitas yang diskontinu. 

Konfigurasi reflektor internal berupa 

progradational – complex sigmoid oblique yang 

dibatasi oleh batas bawah berupa downlap. 
Interpretasi lingkungan fasies pada daerah 

penelitian berupa material lampung yang 

diendapkan oleh pengaruh arus turbidit yang 

rendah dan dipengaruhi oleh proses fluvial 

(Sangree, 1977).  

Dari hasil interpretasi data seismic pada paket 

1yang dilakukan pada 6 lintasan seismik yang 

berarah barat laut – Tenggara, dihasilkan 

sebuah peta fasies seismik 2 (Gambar 6). Peta 

tersebut menunjukkan adanya pengendapan 

relatif sama tidak seperti pada paket seismik 1 

yang pengendapannya relatif melebar kearah 

timur laut. Pengaruh struktur yang berkembang 

berupa sesar antitetik masih mempengaruhi 

distribusi sedimen pada daerah penelitian 

namun pengendapan cukup stabil.  
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Gambar 6. Peta fasies seismik pada paket 

seismik 2 

4.1.4 Formasi Talang Akar bagian Atas 

(UTAF) 

Formasi Talang Akar bagian atas dijumpai pada 

bagian foot wall dan hanging wall pada daerah 

penelitian. Pada bagian foot wall (daerah 

tinggian), fasies ini dicirikan dengan pola 

reflektor yang relatif tipis pada lintasan seismik 

yang berarah Barat Daya – Timur Laut. Pada 

lintasan seismik yang berarah Barat Laut – 

Tenggara, fasies ini menunjukkan adanya pola 

prograding sigmoid  ini menunjukkan 

kontinuitas reflektor yang kontinu hingga 

diskontinu. Amplitudo reflektor relatif sedang 

hingga tinggi. Bagian atas bawah dari pola ini 

diinterpretasikan dari adanya pola terminasi 

downlap, sedangkan batas atasnya 

diinterpretasikan dengan adanya pola terminasi 

toplap. Konfigurasi progradasional sigmoid 

memiliki pola bentuk “S”. Lingkungan fasies ini 

diinterpretasi berkaitan dengan proses 

trasportasi fluvial (Sangree, 1977). Berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan, maka kerangka 

pengendapan diinterpretasikan pada shelf. 

Pada daerah dalaman, batas bawah dari 

fasies ini dicirikan dengan adanya terminasi 

concordant terhadap konfigurasi reflektor sub – 

paralel. Pola terminasi downlap dijumpai cukup 

jelas pada tebing sesar utama terhadap pola sub 

– paralel yang berasosiasi dengan konfigurasi 

reflektor hummocky. Kontinuitas reflektor yang 

bervariasi, amplitudo cukup tinggi. Pola ini  

mengindikasikan adanya kontras litologi antara 

endapan lakustrin dan endapan channel.  

4.1.5 Formasi Baturaja  (BRF)  

Batas sikuen dari Formasi Baturaja (BRF) 

dicirikan dengan adanya konfigurasi refleksi 

berupa mound  karbonat pada penampang 

seismik. Penentuan batas formasi tersebut 

didukung pula dengan adanya korelasi data dari 

data sumur yang menunjukkan adanya sedimen 

karbonat pada daerah penelitian. Bentuk 

eksternal dari mound ini disebut sebagai 

buildup, dimana buildup merupakan istilah yang 

digunakan pada endapan sedimen karbonat 

yang dibentuk dari batimetri yang menonjol. 

Batas dari buildup dicirikan dari batas atas yang 

menunjukkan pola onlap yang menindih refleksi 

buildup dan batas luar dari pola ini 

menunjukkan adanya terminasi downlap. 

Pada daerah dalaman, sikuen ini menunjukkan 

pola eksternal mound. Pola tersebut memiliki 

ciri bentuk puncak dengan velocity meningkat. 

Anomali pada velocity tersebut terjadi pula 

diantara buildup. Kontinuitas reflektor yang 

bervariasi, kontinu hingga diskontinu. 

Kontinuitas yang diskontinu dipengaruhi oleh 

adanya struktur yang terbentuk sehingga 

membentuk konfigurasi berupa disputed.  

4.1.6 Formasi Gumai (GUF)  

Unit fasies seismik contourite mounded dicirikan 

dengan bentuk luar elongate (berbentuk 

memanjang) yang menyerupai bentuk gundukan 

pasir (Sangree, 1977). Pola konfigurasi internal 

dari fasies ini memiliki bentuk yang tidak 

simetris. Pola ini mengindikasikan adanya 

pengendapan oleh aliran arus yang sebagian 

besar searah. Fasies ini menunjukkan 

kontinuitas reflektor yang diskontinu. 

Kontinuitas reflektor dipengaruhi pula oleh 

adanya pengaruh struktur pada daerah 

penelitian, sehingga pada beberapa tempat 

menunjukkan konfigurasi reflektor yang 

disrupted, dimana reflektor menunjukkan 

kontinuitas yang terputus – putus. Amplitudo 

reflektor bervariasi hingga rendah.  

4.2 Petroleum system daerah penelitian  

Dari hasil analisis karakter internal fasies 

seismik yang telah dilakukan, maka daerah 

penelitian dapat dibagi kedalam tahap 4 tahap 
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pembentukan rifting dan sistem pengendapan 

berdasarkan tekntonostratigrafi oleh Prosser 

1993,  yaitu Pre – rift, rift – initiation,  rift – 
climax dan  post rift (Lampiran 2).  

1. Tahap pre – rift terjadi pada paket seismik 

BSMNT yang dicirikan dengan konfigurasi 

internal chaotic. Tahap ini diindikasikan 

sebagai fase sebelum terbentuknya rift.  
2. Tahap rift – initiation terjadi pada paket 

seismik UTAF yang dijumpai pada bagian 

footwall.  
3. Tahap rift – climax diinterpretasi terjadi 

pada bagian hangingwall, dimana early – rift 
climax dicirikan oleh paket seismik 1, mid – 

rift climax pada paket seismik 2 dan late rift 

climax terjadi pada UTAF dan BRF. 

4. Tahap post – rift diinterpretasi terjadi pada 

GUF dimana pergerakan amplesan 

pengendapan yang mengalami penurunan.  

Tahap  rift – initiation pada paket seismik 1 dan 

paket seismik 2 terdiri atas lingkungan 

pengendapan berupa delta dan fluvial yang 

diindikasikan sebagai tahap yang berperan 

penting sebagai reservoir dalam petroleum 

system daerah penelitian.  

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis yang 

dilakukan pada daerah penelitian, maka 

dihasilkan kesimpulan yaitu Formasi Talang 

Akar dapat dibagi kedalam tiga paket seismik 

dengan unit fasies pengendapan yang dibagi 

kedalam 3 paket seismik yaitu paket seismik 1 

(S1), paket seismik 2 (S2) dan Formasi Talang 

Akar bagian atas (UTAF). Paket seismik 1 (S1) 

terdiri atas 3 unit fasies pengendapan seismik 

yaitu  pada lingkungan alluvial fan, delta dan 

fluvial. Paket seismik 2 (S2) terdiri atas 3 unit 

fasies pengendapan seismik yaitu alluvial fan, 

delta-laut dangkal dan  fluvial. Paket seismik 

tersebut diinterpretasi sebagai tahap rift – 
climax yang dapat berperan sebagai reservoir 

dalam petroleum system daerah penelitian.  
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Lampiran 1. Peta geologi regional lembar Jambi, Sumatra (modifikasi Mangga dkk. 1993) 
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PENENTUAN NILAI RESISTIVITAS BATUAN PEMBAWA AIR TANAH DENGAN METODE 

GEOLISTRIK  PADA DAERAH CENDRAMA KECAMATAN TANETE RILAU 

KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI – SELATAN 

 

 

Andi Fadli Hafid, Rohaya Langkoke, Jamal Rauf Husain* 

*) Departemen Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

 

Sari: Secara Administratif daerah penelitian terletak pada daerah Cendrama Kecamatan Tanete 

Rilau dan Daerah Ajakkang Kecmatan Takalasi Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Secara 

astronomis terletak pada Kordinat 04 16’ 00”-04 27’00”LS dan 119 34’ 00’-119 40’15” BT. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisa keterdapatan air tanah dengan metode geolistrik pada daerah 

Cendrama. Metode yang digunakan  dalam penelitian  ini adalah dengan melakukan pengukuran 

geolistrik dengan konfigurasi Schlumberger. Pengukuran dilakukan pada 2 titik geolistrik dengan 

panjang bentangan 400 m (2x200m). pada st 01 air tawar dijumpai pada kedalaman 22-60 m dan 

pada st 02 dijumpai air tawar pada kedalaman 10-74 m. 

Kata Kunci : Geolistrik, Tahanan Jenis, Lapisan Aquifer, Air Tanah 

 
Abstract:  Research area is located in Cendrama, Tanete Rilau, Takalasi Barru South Sulawesi 

province. It lies in 04 16 '00 "-04 27'00" latitude and 119 34' 00'-119 40'15 "east longitude. The 
objective of the study is to analyze the groundwater occurrence with the geoelectric method The 
method used in this research is by measuring geoelectric with Schlumberger configuration. 
Measurements were taken at two points with a long stretch of 400 m (2x200m). In the 01st point, 
fresh water is found at a depth of 22-60 m and in the 02nd point fresh water was found at a depth of 
10-74 m. 

Keyword : Geolistrik, Resistivity, Aquifer Layer, Groundwater. 
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1.Pendahuluan 

Keterbatasan air bersih dewasa ini merupakan 

suatu tantangan bagi manusia, kelangkaan akan 

air bersih disebabkan oleh berbagai faktor, 

diantaranya semakin besar pengguna air bersih 

dan semakin menipisnya sumber dari air bersih 

tersebut. Keberadaan air tanah diindikasikan 

dengan lapisan geometri lapisan pembawa air 

yang berbeda dengan keadaan batuan 

sekitarnya, keberadaan air tanah yang berbeda 

dengan batuan sekitarnya dapat digunakan 

sebagai penentu posisi keberadaan air tanah 

Air tanah di pergunakan masyarakat untuk 

kebutuhan rumah tangga, irigasi dan industri. 

Kebutuhan ini dari waktu kewaktu akan 

meningkat, sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut masyarakat berusaha 

mendapatkannya pada tempat-tempat yang 

mempunyai potensi air tanah selama ini  air 

tanah berasal dari permukaan atau air tanah 

dangkal, semakin hari semakin menipis, 

sehingga perlu dilakukan eksplorasi sumber air 

bersih dari air tanah dalam. Eksplorasi air 

tanah dalam dapat dilakukan dengan berbagai 

metode, diantaranya metode geolistrik. 

Penggunaan metode geolistrik untuk penelitian 

air tanah sebagai alternatif untuk mendapatkan 

data bawah permukaan yang akurat, yaitu 

mengetahui zona akumulasi air tanah. 

Dalam hal ini terdapat beberapa metode yang 

dapat digunakan untuk mengetahui potensi air 

tanah. Salah satunya adalah metode geolistrik 

yang mempelajari sifat aliran listrik di 

dalam bumi. Keunggulan metode ini adalah 

dapat di gunakan untuk mengadakan eksplorasi 

dangkal yang tidak bersifat merusak dalam 

pendeteksiannya. Pendeteksian di atas 

permukaan bumi meliputi pengukuran medan 

potensial arus dan elektromagnetik yang terjadi 

baik secara alamiah maupun 

akibat penginjeksian arus ke dalam bumi 

Maksud diadakannya penelitian  Air Tanah di 

daerah ini adalah agar tersedianya  air bersih di 

Lokasi daerah Cendrama Kecamatan Tanete 

Rilau, dan Daerah Ajakkang  kabupaten Barru 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

menentukan nilai – nilai resistivitas tanah dan 

batuan pada lokasi penelitian dengan metode 

geolistrik tahanan jenis (Resistivity). Hasil dari 

geolistrik ini nantinya digunakan untuk 

konstruksi sumur pemboran air tanah pada 

lokasi penelitian, dan menentukan kedalaman 

air tanah pada lokasi penelitian. 

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

distribusi dan ketebalan lapisan akuifer 

berdasarkan nilai resistivitas lapisan tanah dan 

batuan menggunakan metode konfigurasi 

Schlumberger dan Pengambilan data untuk 

menentukan kedalaman akuifer dilakukan di 

daerah Cendrama Kecamatan Tanete Rilau dan 

daerah Ajakkang Kecamatan Takkalasi  

Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan  

pada sekala peta 1: 50.000. 

Secara administratif lokasi daerah penelitian 

potensi air tanah dengan metode pendugaan 

geolistrik (tahanan jenis) berada pada Daerah 

Cendrama Kecamatan Tanete Rilau dan Daerah 

Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten 

Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Secara 

astronomis terletak pada koordinat 04 16’ 00”-04 

27’00”LS dan 119 34’ 00’-119 40’15” BT (Gambar 

1) Daerah penelitian mempunyai luas ± 32 km², 

dihitung berdasarkan peta topografi sekala 1 : 

75.000 yang diperkecil dari peta topografi sekala 

1 : 50.000, yang terpetakan pada Lembar Barru 

dengan nomor lembar 2011 – 61 dan Lembar 

Sigeri dengan nomor lembar 2011 - 33 terbitan 

Bakosurtanal Edisi I tahun 1991 (Bogor). 

 

Gambar 1  Peta Lokasi Penelitian pada 

pengukuran Geolistrik Kabupaten Barru 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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2. Metode Penelitian 

Metode yang dilakukan dalam penelitian 

“Penentuan Nilai Resistivitas Batuan Pembawa 

Air Tanah dengan Metode Geolistrik Daerah 

Cendrama Kecamatan Tanete Rilau dan Daerah 

Ajakkang Kecamatan Takkalasi Kabupaten 

Barru Provinsi Sulawesi Selatan” yakni 

melakukan pengamatan langsung daerah 

penelitian seperti, mengamati jenis litologi di 

sekitar lokasi, kondisi geomorfologi dan struktur 

geologi yang ada. Lokasi pengamatan di 

lapangan sebanyak dua titik, serta pengukuran 

data resistivitas batuan dengan menggunakan 

metode single channel eksplorasi geolistrik 

tahanan jenis konfigurasi Shlumberger. Hasil 

pengamatan dan pengukuran yang diperoleh di 

lapangan dikumpulkan sebagai data primer 

untuk diolah dalam bentuk laporan hasil.  

Metode penelitian yang dilakukan yaitu 

Pengambilan data permukaan dan Pengukuran 

data resistivitas batuan. 

2.1  Pengambilan Data Permukaan 

Pengambilan data permukaan seperti data 

litologi setempat, kondisi geomorfologi yang ada, 

serta data struktur pada lokasi penelitian dan 

sekitarnya.  

 Secara  teknis  urutan  pengambilan data  pada 

daerah penelitian  adalah : 

a. Penentuan titik pengamatan pada peta 

dasar sekala 1 : 75.000 

b. Mengamati jenis litologi  

c. Kondisi geomorfologi yang terlihat di daerah 

tersebut 

d. Pengambilan dokumentasi berupa foto. 

2.2 Pengukuran Geolistrik Metode Shlumberger 

Pengukuran data resistivitas batuan dilakukan 

dengan metode single channel geolistrik tahanan 

jenis konfigurasi “Shlumberger”. Sedangkan 

pengukuran dilakukan dengan menggunakan 

alat geolistrik merk ”Nanniura” NRD 22 S 

dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut; 

a. Prosedur Pengukuran Data Resistivitimeter 

Komfigurasi “Schlumberger” 

1. Pemasangan elektroda sesuai konfigurasi 

yang “Schumberger”. Gunakan palu untuk 

menancapkan elektroda ke dalam tanah. 

2. Hubungkan elektroda arus dan elektroda 

potensial menggunakan kabel gulung dan 

konektor  pada resistivitimeter. 

3. Hubungkan baterai menggunakan kabel 

konektor ke jack “battery” pada 

resistivitimeter 

4. Tekan tombol “power” pada kedua display 

pembacaan arus dan display pembacaan 

potensial pada resistivimeter. 

5. Tekan “connection test” untuk elektroda A-B 

dan M-N bertujuan untuk mengetes 

sambungan kabel antar elektroda. 

6. Tekan “Rev” pada kedua display pembacaan 

nilai Arus dan Potensial hingga 

menunjukkan angka nol atau mendekati 

angka nol. 

7. Injeksikan arus dengan menekan tombol 

“INJECT” hingga display arus I (mA) dan 

display potensial V (mV) menunjukkan 

angka yang stabil. 

8. Tekan tombol “HOLD” dan baca harga arus 

pada display arus I (mA) serta harga 

tegangan/potensial pada display tegangan V 

(Autorange) sebagai data pengukuran.  

9. Catat semua hasil pengukuran, termasuk 

jarak spasi elektroda dalam tabel hasil 

pengukuran, seperti contoh tabel data untuk 

Konfigurasi  Schlumberger berikut: 

10. Pindahkan posisi elektroda ke posisi 

pengukuran berikutnya.  Lakukan prosedur 

pengukuran yang sama untuk mendapatkan 

data dengan posisi elektroda yang berbeda. 

11. Lakukan hal yang sama hingga seluruh data 

diperoleh sesuai rencana pengukuran. 

b. Prosedur Pemindahan Posisi Konfigurasi 

Elektroda Pengukuran pada Konfigurasi 

schlumberger : 

1. Pasang elektroda dengan jarak spasi 

elektroda  arus sama dengan (a) dan untuk 

elektroda potensial dengan  jarak kelipatan 

(na), Setelah dilakukan pengukuran, jarak 

spasi elektroda AB diperbesar  

2. Penempatan bentangan elektroda potensial 

MN dan elektroda arus AB diutamakan 

memenuhi syarat bahwa jarak MN/2 adalah 

1/5 jarak AB/2. 

3. Lanjutkan Pengukuran untuk spasi 

elektroda MN yang berbeda sesuai dengan 

langkah – langkah diatas.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Geologi Daerah Penelitian 

Pembahasan geologi daerah penelitian terdiri 

dari penjelasan mengenai geomorfologi, 

stratigrafi, dan struktur daerah penelitian. 

Pembahasan tersebut berdasarkan kondisi 
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geologi yang dijumpai di lapangan dan hasil 

interpretasi peta topografi. 

 

 

3.1.1 Geomorfologi Daerah Penelitian  

 

Secara umum geomorfologi didefinisikan sebagai 

ilmu yang mempelajari bentangalam dan proses-

proses yang berlangsung pembentuk 

bentangalam tersebut. Bentangalam adalah 

kenampakan relief dipermukaan bumi yang 

dibentuk oleh proses-proses yang alami yang 

mempunyai komposisi tertentu, baik 

karakteristik fisik maupun visual. Bentangalam 

tersebut mempunyai bentuk yang bervariasi dan 

dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor 

tertentu antara lain proses, stadia, jenis litologi 

penyusun serta pengaruh struktur geologi atau 

tektonik yang bekerja (Thornbury,1969). 

 

Pengelompokkan bentangalam menjadi satuan-

satuan geomorfologi berdasarkan beberapa 

faktor diantaranya adalah pendekatan 

morfometri dan morfografi. Pendekatan 

morfometri didasarkan pada parameter 

geomorfologi yang dapat diukur besarnya, 

parameter tersebut terdiri atas ketinggian, luas, 

relief, kemiringan/sudut lereng, beda tinggi, 

kerapatan sungai, tingkat erosi dan sebagainya. 

Pendekatan morfografi secara garis besar 

memiliki arti gambaran bentuk permukaan 

bumi atau arsitektur permukaan bumi. Secara 

garis besar morfografi dapat dibedakan menjadi 

bentuklahan perbukitan/punggungan, 

pegunungan, atau gunungapi, lembah dan 

dataran. 

Satuan geomorfologi pada daerah penelitian 

didasarkan pada aspek morfografi, morfometri,. 

Berdasarkan hal tersebut, daerah penelitian 

berdasarkan klasifikasi Van Zuidam, 1985 

merupakan satuan bentangalam 

bergelombang/miring landau dan bentangalam 

pedataran . 

 

3.1.1.1 Satuan bentangalam 

bergelombang/miring 

 

Satuan bentangalam bergelombang/miring 

menempati bagian timur keseluruhan daerah 

penelitian. Berdasarkan pendekatan morfometri, 

satuan bentangalam ini memiliki kemiringan 

lereng yaitu 4o – 7o dan beda tinggi  sekitar (20 – 

60) meter. Relief relatif bergelombang dengan 

bentuk lembah yang menyerupai bentuk huruf 

“U ” landai. Bedasarkan pendekatan morfografi, 

bentuk morfologi yang nampak dilapangan 

relatif miring. Berdasarkan hasil pengolahan 

data morfometri dan morfografi serta 

karakteristik daerah penelitian, maka daerah 

penelitian secara umum memiliki relief yang 

relatif bergelombang miring. Secara genetik 

proses geomorfologi yang membentuk daerah 

penelitian yaitu proses eksogen yang secara 

umum berupa proses pelapukan dan erosi. 

 Erosi yang bekerja pada satuan ini 

berupa erosi secara lateral dan vertikal, dimana 

erosi lateralnya lebih dominan dibanding erosi 

vertikal), kemudian hasil dari erosi tersebut 

akan terendapkan pada bagian tepi sungai 

membentuk endapan point bar. Berdasarkan 

kandungan air pada tubuh sungai 

(Thornbury,1969) maka sungai yang 

berkembang padadaerah penelitian adalah 

Sungai episodik (Foto 4.2), merupakan sungai 

yang hanya dialiri air pada musim hujan, tetapi 

pada musim kemarau sungainya menjadi kering. 

Jenis sungai episodik berkembang pada Salo 

Polang.  

 

 

Gambar 2 Kenampakan relief bergelombang/ 

miring pada daerah Salomoni. Difoto ke arah N 

160E  

 

Gambar 3. Kenampakan salo polang yang 

merupakan    sungai Episodik difoto pada arah 

105E 

3.1.1.2 Satuan bentangalam pedataran 

Satuan bentangalam pedataran Menempati 

bagian barat, daerah penelitian, , Satuan 

morfologi ini memiliki sudut lereng rata – rata 0o 
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– 2o, dengan persentase sudut lereng sebesar 0% 

– 2%, elevasi terendah yaitu 16 mdpl dan elevasi 

tertinggi yaitu 18 mdpl dengan beda tinggi 1-5 

meter dengan relief datar.  
 

 

Gambar 4  kenampakan satuan bentangalam 

pedataran pada daerah Cendrama yang diambil 

dengan arah N 140E  

3.1.2 Stratigrafi Daerah Penelitian 

Secara umum litologi penyusun daerah 

penelitian merupakan batuan piroklastik. 

Berdasarkan litostratografi tidak resmi, maka 

pada daerah penelitian dijumpai tiga satuan 

batuan yang diurutkan dari muda ke tua, yaitu : 

Satuan Alluvial, Satuan Breksi Vulkanik, 

Satuan Tufa. 

3.1.2.1 Satuan Tufa 

Satuan tufa ini  dijumpai didaerah penelitian di 

daerah Cendrama Kecamatan Tanete Rilau. 

Secara umum ciri fisik litologi Tufa di lapangan 

memperlihatkan warna abu-abu kecoklatan 

pada kondisi segar dan coklat kehitaman pada 

kondisi lapuk. Tekstur piroklastik halus, ukuran 

butir pasir halus (1/4 mm) hinga pasir kasar (1 

mm). Struktur berlapis dengan nama batuan 

Tufa Halus (Wentworth, 1955) . 

Kenampakan mikroskopis LithicTuff  (Pettijohn, 

1975) pada conto sayatan TA/TF tersusun oleh 

piroksin (4A), mineral opak (6D), gelas vulkanik 

(10 B), yang difoto dengan perbesaran 50X pada 

posisi nikol silang. 

 

 

Gambar 5 Kenampakan singkapan Tufa pada 

daerah Cendrama 

 

Gambar 6  Kenampakan mikroskopis LithicTuff  

(Pettijohn, 1975) pada conto sayatan TA/TF 

tersusun oleh piroksin (4A), mineral opak (6D), 

gelas vulkanik (10 B), yang difoto dengan 

perbesaran 50X pada posisi nikol silang.  

3.1.2.2 Satuan Breksi Vulkanik 

 

Satuan Breksi Vulkanik ini  dijumpai didaerah 

penelitian terletak di daerah Ajakkang 

Kecamatan Takkalasi Kabupaten Barru Provinsi 

Sulawasi Selatan. Secara umum ciri fisik litologi 

breksi vulkanik di lapangan memperlihatkan 

warna abu-abu kecoklatan pada kondisi segar 

dan coklat kehitaman pada kondisi lapuk. 

Tekstur piroklastik kasar, ukuran butir  kerakal 

(4 mm) hingga berangkal (64 mm), sortasi buruk, 

kemas terbuka, tersusun atas matriks berupa 

batuan beku basal dan semen berupa debu 

vulkanik dengan nama batuan Breksi Vulkanik 

(Wentworth, 1955). 
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Gambar 7 Kenampakan singkapan breksi 

vulkanik pada daerah Ajakkang. Difoto relatif  

ke arah N 175°E. 
 

Kenampakan petrografis matriks breksi 

vulkanik, dengan nomor sayatan TA/BR/ dengan 

warna absorbsi kuning kecokelatan,warna 

interferensi abu-abu kehitaman, ,tekstur 

volcanic breccia, ukuran butir mineral penyusun 

batuan yakni 0,02 sampai 0,8 mm, bentuk 

mineral subangular-angular,kemas tertutup, 

sortasi baik, komposisi mineral terdiri atas 

plagioklas (20%), piroksin (30%), mineral opak 

(5%), gelas vulkanik (25%), rock fragmen (20%), 

serta memperlihatkan mineral yang pecah - 

pecah (broken krsital). Nama batuan Crystal 

Tuff (Pettijohn, 1975). 

 

 

Gambar 8 Kenampakan mikroskopis Crystal 

Tuff (Pettijohn, 1975)). Pada contoh sayatan 

TA/BR/M1 tersusun oleh piroksin (4D), 

plagioklas (3E),  mineral opak (9H), gelas 

vulkanik (2B), rock fragmen (10G) yang difoto 

dengan perbesaran 50X pada posisi nikol silang 

Kenampakan petrografis fragmen breksi 

vulkanik, dengan nomor sayatan TA/BR/FR1 

dengan warna absorbsi kuning kecoklatan, 

warna interferensi abu – abu kehitaman, tekstur 

hipokristalin, bentuk subhedral – anhedral, 

inequigranular, tekstur khusus porfiritik, yang 

tersusun atas mineral plagioklas (45%), piroksin 

(15%), mineral opak (10%) dengan ukuran 

mineral 0,02-0,8 mm dan massa dasar (30%) 

dengan ukuran mineral <0,03 mm, dengan tipe 

struktur masif. Nama batuan Basalt (Travis, 

1955) 

 

Gambar 9 Kenampakan mikroskopis Basalt 

(Travis, 1955) Pada conto sayatan TA/BR/FR1 

tersusun oleh piroksin (8D), plagioklas (4F),  

mineral opak (8E), gelas vulkanik (3B), yang 

difoto dengan perbesaran 50X pada posisi 

nikol silang. 

Penentuan umur satuan breksi vulkanik  pada 

daerah penelitian ditentukan berdasarkan 

kesamaan ciri fisik dan posisi stratigrafinya, 

serta letak geografis yang relatif dekat dengan 

lokasi tipe, maka satuan breksi vulkanik pada 

daerah penelitian dapat disebandingkan dengan 

anggota Batuan Gunungapi Formasi Camba 

(Tmc) yang berumur Miosen Tengah - Miosen 

Akhir (Sukamto, 1974, dalam Sukamto dan 

Supriatna, 1982). Berdasarkan komposisi 

kimianya yang bersifat silika, lingkungan 

pengendapan dari satuan ini berada pada 

daratan. 

Hubungan stratigrafi satuan Breksi Vulkanik 

dengan satuan batuan yang lebih tua selaras 

sedangkan hubungan stratigrafi dengan satuan 

batuan yang lebih muda yaitu satuan Alluvial 

adalah ketidakeselarasan. 

3.1.2.3 Satuan Alluvial 

Menurut  Sukamto, 1982 material penyusun 

endapan Alluvium, Danau dan Pantai (Qac) 

terdiri atas  material lempung, lanau, lumpur, 

pasir dan kerikil di sepanjang sungai besar dan 

di sepanjang pantai. 

Endapan aluvial daerah penelitian ini memiliki 

kesamaan dengan endapan aluvium danau dan 
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pantai yang berumur Holosen. Berdasarkan 

kesamaan tersebut maka satuan aluvial daerah 

penelitian, maka satuan alluvial ini berumur 

Holosen dan terendapkan di sepanjang aliran 

sungai . 

Hubungan stratigrafi satuan aluvial ini dengan 

satuan batuan yang lebih tua adalah kontak 

ketidakkselarasan. 

 

Gambar 10 Kenampakan endapan sungai yang 

menyusun satuan alluvial salo polang dan 

dimamfaatkan sebagai areal persawahan 

3.2 Analisis Geolistrik Tahanan Jenis 

Analisis geolistrik didasarkan atas hasil 

pengukuran dan perhitungan dengan 

menggunakan perangkat Lunak (software)  MS. 

Excel, , RES2DINV 5.54 yang dikombinasikan 

dengan hasil penelitian terdahulu tentang 

kondisi geologi regional dan hasil pengamatan 

langsung dilapangan.  Panjang bentangan 

masing-masing titik duga ST 01 dan ST 02  

sepanjang 400 meter (2 x  200 m).  

3.2.1 Titik Duga ST 01 

Titik pengukuran ST 01 terletak pada 04o 26’ 

50.2”S/119o 37’ 05.3”E.  Secara umum kondisi 

lapisan batuan hasil pendugaan geolistrik di 

lokasi ini dapat digambarkan secara vertikal. 

Secara umum penampang hasil pendugaan 

geolistrik di lokasi ini dapat digambarkan 

kondisi lapisan batuannya secara vertikal 

berdasarkan hasil interpretasi data pengukuran 

geolistrik dan penasabahan data geologi regional 

dan lokal daerah ini adalah sebagai berikut 

Panjang lintasan pengukuran 400 meter (2 x  

200 m) (Tabel 4.1), arah lintasan pengukuran (N 

200 0 E), kedalaman tembus pendugaan sampai 

sekitar 74.1 meter dengan rentang resistivitas  

semu () antara 1.83-26.1 m. 

Secara umum resistivitas bawah permukaan 

(Gambar 4.1) dibagi menjadi 3 bagian lapisan, 

yaitu lapisan bagian atas), Endapan Aluvium,  

Tufa Halus, , Breksi Vulkanik. Adapun 

penjelasan tiap-tiap lapisan tanah/batuan 

adalah sebagai berikut : berdasarkan hasil 

inversi geolistrik tahanan jenis,  diperoleh 3 

lapisan yang kedalamannya hingga 74,1 meter, 

dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 1 Hasil Pengukuran Resistivitas pada 

stasiun 01 

 
 

 

Gambar 11  Penampang Resistivity hasil 

pengukuran pendugaan geolistrik di titik ST. 01 

di Daerah Cendrama dengan arah lintasan N 

200 o E 

a. Lapisan pertama dinterpretasikan sebagai 

lapisan Endapan Aluvium yang bisa 

menyimpan air namun sifatnya hanya 

sementara serta mampu meloloskan air ke 

lapisan yang lebih dalam. Lapisan ini 

mempunyai nilai resistivity 1 – 4 m 

 dengan 

kedalaman lapisan berada pada sekitar 1 – 9 

meter. Lapisan aluvium ini mengandung air 

payau pada permukaan namun sangat 

tergantung dengan kondisi musim dan, 

sehingga bila musim kemarau akan menjadi 

kering. 
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b. Lapisan dibawahnya (kedua) 

diinterpretasikan sebagai lapisan Tufa Halus, 

batuan vulkanik yang segar, ukuran butir 

pasir halus ,tekstur piroklastik serta rekahan 

batuan yang terisi air payau. Nilai resistivity 

pada lapisan ini adalah 5.7 – 9 m  

 dan berada pada 

kedalaman 9 – 22 meter. 

c. Lapisan dibawahnya (ketiga) 

diinterpretasikan sebagai lapisan Breksi 

Vulkanik, Lapisan tersebut merupakan 

lapisan akuifer memiliki debit air yang cukup 

besar. Nilai resistivity lapisan ini 12-27 m 

, 

dan berada pada kedalaman sekitar 22-60 

meter. 

d. Lapisan dibawahnya (keempat) 

diinterpretasikan sebagai lapisan Tufa Halus, 

batuan vulkanik yang segar, ukuran butir 

pasir halus ,tekstur piroklastik. Nilai 

resistivity pada lapisan ini  adalah 5.7 – 9 m 

 dan berada pada 

kedalaman 60 – 74 meter. 

Berdasarkan hasil inversi penampang diatas 

maka Interpretasi susunan lapisan tanah dan 

batuan, kedalaman serta ketebalan lapisan 

berdasarkan nilai resistivity ST 01(Tabel 4.2) 

dapat dilihat dan pada lapisan Breksi vulkanik 

dengan kedalaman 22 – 60 m, sehingga 

produktivitas dan kualitasnya sangat baik. 

Dengan demikian maka direkomendasikan 

untuk dilakukan pemboran pada titik ST 01 

dengan kedalaman pemboran 60 meter.  

Berdasarkan hal tersebut maka nantinya pada 

saat dilakukan pembuatan sumur bor 

dibutuhkan kontruksi sumur (gambar 4.2) 

sehingga produktifitas dan kualitas air yang 

dihasilkan bernilai ekonomis. Adapun pada 

kontruksi sumur air tanah dalam tersebut perlu 

dilakukan grouting dari permukaan sampai 

kedalaman 22 meter untuk mencegah 

merembesnya air payau masuk ke dalam sumur 

bor, sehingga kualitas air tanah pada lapisan 

aquifer dalam tidak tercampuri oleh air payau 

pada lapisan di atas. 

Adapun untuk mendapatkan kualitas air tanah 

dalam yang lebih baik maka diperlukan adanya 

pipa saringan pada sumur air tanah dalam 

tersebut, yakni pada kedalaman 22 – 60 meter 

dengan panjang pipa saringan 38 meter. 

 

 

Tabel 2 Interpretasi susunan lapisan tanah dan batuan, kedalaman serta ketebalan lapisan 

berdasarkan nilai resistivity ST 01  
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Gambar 12 Pengambilan data geolistrik pada 

titik duga ST 01 pada daerah Cendrama 

 

Gambar 13 Rekomendasi Gambar Rencana 

Konstruksi sumur bor dengan kedalaman 60 

meter. Dilakukan Grouting semen untuk 

runtuhan dari lapisan batuan permukaan dan 

bercampurnya air payau hingga kedalaman 22 

meter. Saringan sumur bor mulai kedalaman 

22-60 meter (38 meter). 

3.2.2 Titik Duga ST 02 

Lokasi titik pengukuran geolistrik ST.02 

terletak pada titik koordinat 04o 16’ 

24,9”S/119o 39’ 26,5”E, yang berada di Daerah 

Ajakkang. Pelaksanaan pengukuran geolistrik 

dilakukan pada lapisan bagian atas berupa 

lapisan tanah timbunan dan endapan aluvium 

yang merupakan material  lepas dan hasil 

lapukan batuan vulkanik. 

 Secara umum penampang hasil pendugaan 

geolistrik di lokasi ini dapat digambarkan 

kondisi lapisan batuannya secara vertikal 

berdasarkan hasil interpretasi data 

pengukuran geolistrik dan penasabahan 

data geologi regional dan lokal daerah ini 

adalah sebagai berikut Panjang lintasan 

pengukuran 400 meter (2 x  200 m) (Tabel 

4.3), arah lintasan pengukuran (N 115 0 

E), kedalaman tembus pendugaan sampai 

sekitar 74.1 meter meter dengan rentang 

resistivitas  semu () antara 16.1 – 166 m 

 Secara umum resistivitas bawah 

permukaan dibagi menjadi 5 bagian 

lapisan, yaitu lapisan bagian atas (lapisan 

permukaan / tanah penutup), Tufa halus,  

Tufa Halus berselingan dengan Tufa 

Kasar, Breksi Vulkanik, Tufa Halus 

berselingan dengan Tufa Kasar. Adapun 

penjelasan tiap-tiap lapisan tanah/batuan 

adalah sebagai berikut :  
 

Tabel 3 Hasil Pengukuran Resistivitas pada 

stasiun 02 

 

 

Gambar 14 Penampang Resistivity hasil 

pengukuran pendugaan geolistrik di titik ST. 

02 di Desa Ajakkang dengan arah lintasan N 

115 o E 

1. Lapisan pertama 

dinterpretasikan 

sebagai lapisan Soil yang bisa menyimpan 

air namun sifatnya hanya sementara serta 

mampu meloloskan air ke lapisan yang 

lebih dalam. Lapisan ini mempunyai nilai 

resistivity 16 – 31 m dengan kedalaman 

lapisan berada pada sekitar 0 – 10 meter. 

Lapisan soil ini mengandung air tawar 

pada permukaan namun sangat tergantung 

dengan kondisi musim dan suplay air 
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permukaan, sehingga bila musim kemarau 

akan menjadi kering. 

2. Lapisan dibawahnya (kedua) 

diinterpretasikan 

sebagai lapisan Tufa Halus. Lapisan ini 

mempunyai nilai resistivity 43 – 61 m dan 

berada pada kedalaman 10 – 35 meter, 

batuan vulkanik yang segar, ukuran butir 

pasir halus, tekstur poriklastik dan dapat 

menyerap air.   

3. Lapisan dibawahnya (ketiga) 

diinterpretasikan sebagai lapisan Tufa 

halus berselingan dengan Tufa Kasar. 

Lapisan ini mempunyai nilai resistivity 85-

119 m, dan berada pada kedalaman 

sekitar 35-50 meter. batuan vulkanik yang 

segar, ukuran butir pasir halus hingga 

kasar, tekstur poriklastik dan dapat 

menyerap air..  

4. Lapisan dibawahnya (keempat) 

diinterpretasikan 

sebagai lapisan breksi vulkanik. Lapisan 

ini mempunyai nilai resistivity > 166 m, 

dan berada pada kedalaman sekitar 50-65 

meter. Batuan ini fresh dan kompak 

sehingga tidak dapat menampung air. 

5. Lapisan dibawahnya (kelima) 

diinterpretasikan sebagai lapisan Tufa 

halus berselingan dengan Tufa Kasar. 

Lapisan ini mempunyai nilai resistivity 80-

85 m, dan berada pada kedalaman sekitar 

7-74 meter. batuan vulkanik yang segar, 

ukuran butir pasir halus hingga kasar, 

tekstur poriklastik dan dapat menyerap air. 

 

Tabel 4  Interpretasi susunan lapisan tanah dan batuan, kedalaman serta ketebalan lapisan 

berdasarkan nilai resistivity ST 02 

 

Berdasarkan hasil inversi penampang maka 

Interpretasi susunan lapisan tanah dan batuan, 

kedalaman serta ketebalan lapisan berdasarkan 

nilai resistivity ST 02 (Tabel 4.4)  dapat dilihat 

bahwa lapisan tufa sebagai aquifer lpada 

kedalaman 35 – 50 m dan lapisan aquifer pada 

kedalaman 65 – 74 m, tetapi produktivitasnya 

sangat tergantung oleh musim dan suplay air 

permukaan, sehingga bila kemarau, maka 

potensi airnya akan berkurang drastis. Dan 

apabila ingin dilakukan pemboran maka 

direkomendasikan untuk dilakukan pemboran 

pada titik ST 02 dengan kedalaman pemboran 

74 meter.  
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Berdasarkan hal tersebut maka nantinya pada 

saat dilakukan pembuatan sumur bor 

dibutuhkan kontruksi sumur (gambar 4.4) yang 

benar, sehingga produktivitas dan kualitas air 

yang dihasilkan bernilai ekonomis. Adapun pada 

kontruksi sumur air tanah dalam tersebut perlu 

dilakukan grouting dari permukaan sampai 

kedalaman 10 meter untuk mencegah runtuhan 

dari lapisan batuan permukaan. 

Untuk mendapatkan kualitas air tanah dalam 

yang lebih baik maka diperlukan adanya pipa 

saringan pada sumur air tanah dalam tersebut, 

yakni pada kedalaman 10 – 74 meter dengan 

panjang pipa saringan 64 meter, pada 

kedalaman 50 -65 meter tidak mengandung air 

tetapi untuk sumur pengoboran tetap dilakukan 

sampai kedalaman 74 meter karena pada 

kedalaman 65-74 meter kembali dijumpai air. 

Kedalaman titik pengoboran pada ST 01 dan ST 

02 berbeda dimana pada titik ST 01 pada 

kedalaman 60 m sedangkan pada titik ST 02 

pada kedalaman 74 m. Hal ini disebabkan 

karena beberapa faktor geologi seperi litologi,  

geomorfologi pada daerah penelitian, dimana 

pada ST 01 dijumpai air asin pada kedalaman 1-

22 m dikarenakan nilai resistivitas antara 1-9 

ohm maka dinterpetasikan tersaturisasi dengan 

air asin merupakan satuan tufa halus ,pada 

satuan breksi vulkanik dijumpai air tawar 

sebagai lapisan inpermeable yang dapat 

meloloskan air dikarenakan nilai resistivitas 

antara 12-27 ohm maka dinterpetasikan 

tersaturisasi dengan air tawar 

Pada ST 02 tidak dijumpai air asin sehingga 

pengoboran dapat dilakukakan sampai 

kedalaman 74 m karena bersifat tawar hal ini 

dikarenakan dikarenakan nilai resistivitas 

antara 43-119 ohm maka dinterpetasikan 

tersaturisasi dengan air tawar.  

 

 

 

Gambar 15 Rekomendasi Gambar Rencana Konstruksi Sumur Bor dengan kedalaman 74 meter.  

Dilakukan Grouting semen untuk mencegah runtuhan dari lapisan batuan permukaan hingga 

kedalaman 10 meter. Saringan sumur bor mulai kedalaman 10 – 74 meter (64 meter) 
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4. Kesimpulan  

Nilai tahanan jenis yang dihasilkan dari inversi 

geolistrik pada lokasi penelitian berkisar antara 

1,87 – 27 Ωm, dengan kedalaman tembus 74,1 

meter. Batuan yang berfungsi sebagai aquifer 

pada titik duga ST 01 adalah pada lapisan 

Breksi vulkanik yang berada pada kedalaman 22 

– 60 meter dengan nilai resistivity lapisan ini 12-

27m. Nilai tahanan jenis yang dihasilkan dari 

inversi geolistrik pada lokasi penelitian pada ST 

02 berkisar antara 16,1 – 166 Ωm, dengan 

kedalaman tembus 74,1 meter. Batuan yang 

berfungsi sebagai aquifer adalah pada lapisan 

Tufa halus berselingan tufa kasar yang berada 

pada kedalaman 35 – 50 meter dengan nilai 

resistivity 85 – 119 Ωm dan aquifer pada lapisan 

perselingan Tufa Halus dan Tufa kasar dengan 

kedalaman 65 – 74 meter dengan nilai resistivity 

85 – 119 Ωm pada kedalaman 50 -65 meter tidak 

mengandung air tetapi untuk sumur pengoboran 

tetap dilakukan sampai kedalaman 74 meter 

karena pada kedalaman 65-74 meter kembali 

dijumpai air. 

 Kedalaman air tanah yang bersifat tawar di 

sekitar lokasi Titik Duga ST 01 terletak antara 

kedalaman 22 – 60 meter. Kedalaman air tanah 

yang bersifat tawar di sekitar lokasi titik duga 

ST 02 berdasarkan nilai resistivity batuan, 

terletak antara kedalaman 10 – 74 meter 
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Sari: Secara administratif daerah penelitian terletak pada daerah Bulu Batuara Kecamatan 

Watangpulu Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis daerah penelitian ini 

terletak pada koordinat 119o45’00’’– 119o46’15” (BT) dan 3o56’20” – 3o57’00” (LS). Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menentukan batuan penyusun, jenis magma dan lingkungan magma 

batuan beku penyusun kubah lava daerah penelitian berdasarkan karakteristik geokimia batuan. 

Analisis yang dilakukan terdiri dari analisis petrografis dan analisis geokimia dengan menggunakan 

metode XRF (X-Ray Fluoresence), ICP MS / ICP OES dengan menganalisis unsur utama, unsur jejak 

dan unsur tanah jarang. Geomorfologi daerah penelitian dibagi menjadi dua (2) satuan bentangalam 

yaitu satuan bentang alam kubah lava dan satuan bentangalam pedataran ignimbrit. Berdasarkan 

analisa petrografi  yang dilakukan batuan yang dijumpai di lapangan berupa Riolit dan Ignimbrit 

sedangkan berdasarkan analisa geokimia yang dilakukan batuan yang dijumpai pada daerah 

penelitian adalah Riolit. Afinitas magma pada daerah penelitian adalah calk - alkaline.  Analisa 

petrografi dan geokimia mengindikasikan bahwa batuan tersebut terbentuk pada daerah Active 
Continental Margin. 

Kata Kunci :  Geokimia, petrografi, riolit, kubah lava, afinitas magma 

 
Abstract:  Research area is located in Bulu Batuara Area, Watangpulu District, Sidenreng Rappang, 
South Sulawesi. It is located on coordinate coordinat 119o45’0’’– 119o46’15” (BT) dan 3o56’200” – 
3o57’00” (LS). The purpose of this study is to determine the type of magma and magma environment 
of igneous rock formed the volcanic neck based on the characteristics of rock geochemical analysis. 
Analysis in this research consist of two analysis; petrographic analysis using a thin section and 
geochemistry analysis which using XRF, ICP-MS / ICP-OES method to analyze major element, trace 
element and rare earth element. Based on field observation, the morphology on this are divided into 
two; landscape unit lava dome and ignimbrite plain. Based on petrographic analysis the lithology of 
this area is Rhyolite and Ignimbrite, while based on geochemistry analysis lithology of this area 
consist of Rhyolite. Affinity of magma in this area is calk-alkaline. Petrographic and geochemichal 
characteristic show an Active Continental Margin environment. 
Keyword: Geochemistry, petrographic, riolite, lava doime, affinity of magma 
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1. Pendahuluan 

Indonesia memiliki sebaran gunung api aktif 

dan gunung api purba. Gunung api purba 

adalah gunung api yang pernah aktif pada masa 

lampau, tetapi sekarang ini sudah mati dan 

bahkan sudah terkikis  sangat lanjut sehingga 

penampakan fisik tubuhnya sudah tidak sejelas 

gunung api aktif masa kini, bahkan sebagian 

sisa tubuhnya sudah ditutupi oleh batuan yang 

lebih muda (Bronto,2006). Salah satu 

gunungapi purba yang ada di Indonesia 

khususnya di Sulawesi Selatan adalah 

gunungapi Pangkajene yang terletak di 

Kabupaten Sidrap (Kaharuddin, 2012). 

Gunungapi Sidrap merupakan salah satu 

gunungapi yang berada di Sulawesi Selatan. 

Gunungapi ini tersusun atas batuan gunungapi 

yang kaya akan gas dan ignimbrit dalam bentuk 

kubah, lelehan lava piroklastik yang tersebar 

luas di daerah Parepare, Sidrap, Barru bagian 

Utara, dan Pinrang bagian Selatan. Pada  

daerah  Pangkajene  bagian  Barat  hingga  

Selatan terlihat tonjolan-tonjolan yang 

menempati morfologi pedataran  dalam depresi  

Walanae.  Anomali  topografi  di daerah  

pedataran  yang  tersusun  oleh  produk  

vulkanik diduga sebagai kubah lava. Kubah 

lava membentuk bukit-bukit  kerucut dan 

berjejer dari Barat laut ke   Tenggara.  Litologi 

kubah lava tersusun oleh lava   andesitik   (Bulu   

Loa)   dan   lava   trakitik   (Bulu Allakuang,  

Bulu  Batulappa  dan  Bulu  Watangpulu).  Di 

antara kubah lava trakitik terdapat terdapat 

leher vulkanik (volcanic neck) yang menerobos 

ignimbrit seperti pada Bulu Tinebbang, 

Bulukunyi dan Bulu Batualong.  Pembentukan 

kubah lava merupakan fase akhir aktifitas 

erupsi gunungapi di daerah kaldera Pangkajene. 

Diinterpretasikan bahwa setelah peristiwa 

runtuhnya kaldera, tersingkap  volcanic neck  

dan terjadinya erupsi  pada celah-celah retakan 

membentuk kubah-kubah lava andesitik dan 

trakitik (Kaharuddin, 2012). 

Analisis tentang geokimia merupakan suatu 

kegiatan penelitian untuk mengetahui 

perbedaan sifat maupun unsur kimia yang 

terkandung pada suatu batuan. Adapun 

penelitian ini dilakukan dengan menerapkan 

metode analisis geokimia ruah batuan dan 

mineral (XRF). Analisis geokimia ruah 

(bulk/whole geochemistry) pada studi petrologi 

dan geokimia batuan di bidang geologi umumnya 

menerapkan metode analisis XRF (X-ray 

fluorescence spectrometry) untuk mengetahui 

komposisi kimia batuan. Metode ini umum 

diterapkan karena mampu mengukur komposisi 

kimia hingga ke level konsentrasi yang sangat 

kecil, yaitu hingga level ppm (part per million).  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk 

melakukan studi tentang geokimia Kubah Lava 
di daerah Bulu Batuara Kecamatan Watangpulu 

Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi 

Sulawesi Selatan. Sedangkan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk : Mengetahui jenis 

batuan penyusun kubah lava daerah penelitian, 

Menentukan jenis magma batuan pada kubah 

lava daerah penelitian, Menganalisis lingkungan 

magma berdasarkan karakteristik geokimia 

batuan dengan menggunakan metode analisis 

geokimia batuan dan mineral XRF (X–Ray 
Fluorescence spectrometry).  
Penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai  aspek-aspek geokimia menggunakan 

metode analisis geokimia batuan dan mineral 

XRF (X–Ray Fluorescence spectrometry) untuk 

mengetahui unsur–unsur oksida dalam magma 

(major element) dan ICP–OES (Inductively 
Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) 
untuk mengetahui unsur–unsur lain yang 

disebut unsur jejak (trace element). 
Secara administratif, daerah penelitian 

termasuk dalam daerah Bulu Batuara 

Kecamatan Watang Pulu Kabupaten 

Sidenrengrappang Provinsi Sulawesi Selatan 

(Gambar 1.1). Secara geografis, daerah 

penelitian terletak antara 119o45’00’’ BT – 

119o46’15” BT dan 3o56’20” LS – 3o57’00” LS 

yang terdapat pada peta Rupa Bumi Indonesia 

lembar peta Pinrang dan Sidenreng sekala 

1:50.000 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal. 

 

 

Gambar 1.  Peta Tunjuk Lokasi Penelitian 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian dilakukan untuk mencapai 

tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari kegiatan pemerolehan 

data melalui penelitian lapangan dan 

pengolahan data melalui kegiatan laboratorium. 
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Kegiatan pemerolehan data diawali dengan 

penelitian lapangan yaitu pengambilan data 

lapangan dengan menggunakan peta topografi 

skala 1 :3000 dengan aspek penelitian mencakup 

analisis karakteristik fisik batuan vulkanik dan 

mengukur penyebaran batuan vulkanik. Hal ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan data 

lapangan secara deskriptif dan sistematis. 

Selain pencatatan data-data tersebut di atas, 

dilakukan juga pengambilan foto dan sketsa, 

serta pengambilan sampel batuan pada setiap 

stasiun sehingga data yang dihasilkan lebih 

akurat. Adapun lintasan yang dilalui berupa 

lintasan sungai maupun lintasan jalan, yang 

dapat dijumpai singkapan litologi yang masih 

fresh (belum mengalami pelapukan tingkat 

tinggi).  

Kegiatan penelitian laboratorium dilakukan 

untuk mengolah data-data yang diperoleh 

dilapangan untuk interpretasi lebih lanjut dan 

lebih spesifik tentang kondisi geologi melalui 

analisis laboratorium. Metode yang digunakan 

dalam analisa ini adalah preparasi batuan untuk 

analisis petrografi dan geokimia. 

Analisa petrografi dimaksudkan untuk melihat 

kenampakan mikroskopis sayatan tipis batuan 

yang bertujuan untuk mengetahui secara 

terperinci tekstur, komposisi mineral penyusun 

batuan, presentase mineral yang sama pada 

setiap stasiun untuk interpretasi lebih lanjut 

sekaligus memastikan penamaan batuan 

sehingga dapat membantu dalam menafsirkan 

genesa batuan tersebut. Adapun jumlah sampel 

petrografi yang diamati pada penelitian  ini 

adalah 17 sampel dari 15 stasiun yang dapat 

mewakili keseluruhan stasiun dari penelitian ini 

yang berjumlah 31 stasiun. Penamaan batuan 

secara mikroskopis menggunakan klasifikasi 

IUGS (1999) untuk batuan vulkanik. 

Analisa geokimia menggunakan metode XRF, 

ICP MS, dan ICP-OES. XRF (X–Ray 
Fluorescence spectrometry) untuk mengetahui 

unsur–unsur oksida dalam magma (major 
element) dan ICP MS / ICP OES (Inductively 
Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) 
untuk mengetahui unsur–unsur lain yang 

disebut unsur jejak (trace element) dan REE 

(Rare Earth Element). Hasil analisis geokimia 

pada batuan yang berupa major element dan 

trace element pada klasifikasi–klasifikasi jenis 

magma, jenis batuan, dan lingkungan magma 

dengan menggunakan software Geochemical 
Data Toolkit / GCDkit ver.3.00 for R2.13.2 

(Janousek et al., 2006). Klasifikasi/diagram 

berdasarkan kandungan kimia yang digunakan 

antara lain: berdasarkan kandungan oksidanya, 

derajat keasaman atau kandungan SiO2 , major 
element yaitu perbandingan jumlah (%) Na2O + 

K2O dengan silika (SiO2) oleh Cox et al.(1979) 

dalam Rollinson, 1993, Klasifikasi afinitas 

magma menurut Peccerillo dan Taylor (1976) 

yang diadaptasi oleh Rollinson (1993), Diagram 

variasi kandungan major element menurut 

Harker (1909) yang diadaptasi oleh Rollinson 

(1993), Plotting Spider diagram perbandingan 

unsure trace element terhadap primitive mantle 
(McDonough dan Sun, 1995) dan REE (rare earth 
element ) terhadap Chondrite (Boynton, 1984) . 

Data geokimia di input menggunakan software 

GCD kit version 3.00 dengan output dalam 

bentuk klasifikasi batuan, jenis magma, dan 

lingkungan tektonik.  Berikut tampilan software 

GCD kit version 3.00. 

3. Geologi Daerah Penelitian  

3.1 Geomorfologi Daerah Penelitian 

Geomorfologi daerah penelitian terdiri atas 2 

yaitu Satuan geomorfologi kubah lava Satuan 

geomorfologi pedataran ignimbrit. Satuan 

geomorfologi kubah lava menempati sekitar 26 %  

dari luas keseluruhan daerah penelitian atau 

sekitar 0,91 km2, dengan ketinggian antara 60-

170 mdpl. Analisa morfometri terhadap satuan 

ini memperlihatkan kemiringan lereng yang 

berkisar antara 0o–20o dengan persentase sudut 

lereng yaitu sekitar 0 –48%.  Satuan bentang 

alam ini mendominasi bagian selatan daerah 

penelitian. Proses geomorfologi yang 

berlangsung pada daerah ini  adalah pelapukan 

dan denudasional. Daerah ini digunakan oleh 

penduduk setempat sebagai areal pemukiman 

dan persawahan. Daerah ini pada umumnya 

disusun oleh batuan beku riolit dan ignimbrit. 

Bentuk relief memperlihatkan bukit, kerucut 

berupa lava dan ignimbrit. Litologi kubah lava 

tersusun oleh lava dan ignimbrit serta batuan 

beku riolit. Lava riolitik sebagai  penyusun 

kubah lava meliputi daerah Bulu Batuara 
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Gambar 2  Kenampakan geomorfologi kubah 

lava pada daerah Bulu Batuara difoto  kearah N 

35o E . 

Satuan geomorfologi pedataran menempati 

sekitar 74%  dari luas keseluruhan daerah 

penelitian atau sekitar 2,58 km2, dengan 

ketinggian antara 40-60 mdpl. Analisa 

morfometri terhadap satuan ini memperlihatkan 

kemiringan lereng yang berkisar antara 0o–5o 

dengan persentase sudut lereng yaitu sekitar 0 –

6%. Satuan bentang alam ini mendominasi dari 

lokasi penelitian.  

 

Gambar 3 Kenampakan singkapan Ignimbrit di 

Cenranae. Difoto relatif kearah N 220oE pada 

stasiun 17.  

3.2 Stratigrafi Daerah Penelitian  

Berdasarkan litostratografi tidak resmi, maka 

pada daerah penelitian dijumpai 2 (dua) satuan 

batuan yang diurutkan dari muda ke tua, yaitu : 

Satuan Riolit,  Satuan Ignimbrit. 

3.2.1  Satuan Ignimbrit 

Satuan ignimbrit beranggotakan ignimbrit. 

Satuan ini menempati sekitar 74,2 % dari luas 

keseluruhan daerah penelitian atau sekitar 2,65 

km2. Penyebaran satuan ini mendominasi 

daerah penelitian. 

Litologi yang menyusun satuan ini yaitu 

ignimbrit. Kenampakan secara megaskopis pada  

stasiun 17 yaitu berwarna berwarna  segar putih 

kemerahan hingga colorless, warna lapuk coklat, 

tekstur unwelded yang berkomposisi riolit 

dengan tekstur terdiri dari kristalinitas 

holohialin, granularitas afanitik, fabrik : bentuk 

euhedral, relasi equigranular, struktur masif, 

komposisi mineral orthoklas. Kuarsa dan massa 

dasar. Berdasarkan ciri fisiknya nama batuan ini 

adalah Ignimbrit/Riolit (IUGS, 1999) . 

 

Gambar 4 Kenampakan geomorfologi pedataran 

bergelombang  pada daerah Batulappa difoto  

kearah N 240o E . 

Kenampakan petrografis dari singkapan 

ignimbrit sayatan nomor ST.17/GT/IGN 

memperlihatkan warna absorbsi kuning 

kecokelatan,warna interferensi abu-abu 

kehitaman, tekstur unwelded ukuran butir 

mineral penyusun batuan  0,07 sampai 1,5 

mm,bentuk mineral subhedral-anhedral, 

komposisi mineral terdiri atas orthoklas, kuarsa, 

plagioklas, biotit dan massa dasar. Berdasarkan 

analisis diatas, maka nama batuan adalah Riolit 

(IUGS, 1999).  

 

Gambar 5  Kenampakan Fotomikrograf  

Ignimbrit dengan komposisi mineral orthoklas, 

kuarsa, plagioklas, biotit, massa dasar.. Difoto 

dengan perbesaran 40X 

Penentuan lingkungan pembentukan dan umur 

satuan ignimbrit ini ditentukan secara relatif  

dengan berdasarkan ciri fisik dan letak 

astronomisnya yang disebandingkan dengan 

umur batuan secara regional. Berdasarkan 

kesamaan ciri fisik dan letak astronomis yang 

relatif dekat dengan daerah penelitian, maka 

satuan ignimbrit ini mempunyai nilai 

kesebandingan dengan satuan gunungapi Pare-

Pare (tppv), yang berumur pliosen dan terbentuk 

di lingkungan darat (Sukamto, 1982 dalam Djuri 

dkk,1998). Hubungan stratigrafi satuan ini 

dengan batuan yang lebih muda atau berada di 

atasnya yaitu kontak efusif. 
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3.2.2  Satuan Riolit 

Dasar penamaan satuan ini didasarkan atas ciri 

litologi dan penyebaran batuan yang 

mendominasi pada satuan batuan ini secara 

lateral, dan dapat dipetakan pada skala 

1:10.000.  Satuan ini menempati sekitar 22,8% 

dari luas keseluruhan daerah penelitian atau 

sekitar 0,84 km2. Penyebaran satuan ini 

menempati bagian selatan daerah penelitian. 

Litologi yang menyusun satuan ini yaitu riolit. 

Kenampakan secara megaskopis dari riolit yaitu  

berwarna segar putih, warna lapuk coklat, 

tekstur  terdiri dari kristalinitas holohialin, 

granularitas afanitik, fabrik : bentuk anhedral, 

relasi equigranular, struktur masif, komposisi 

mineral kuarsa, plagioklas, orthoklas dan massa 

dasar. Berdasarkan ciri fisiknya nama batuan ini 

adalah Riolit (IUGS, 1999). 

 

Gambar 6  Kenampakan singkapan riolit di Bulu 

Batuara. Difoto relatif kearah N 305oE pada 

stasiun 12. 

Kenampakan petrografis dari singkapan riolit 

sayatan nomor ST.1/GT/RIOLIT 

memperlihatkan warna absorbsi kuning 

kecokelatan, warna interferensi abu-abu 

kehitaman, tekstur piroklastik yaitu tekstur 

yang  mirip dengan porfiritik namun bila dilihat 

di bawah mikroskop bahwa butirannya lebih 

banyak pecah-pecah dari pada saling 

mengunci.ukuran butir mineral penyusun 

batuan  0,04 sampai 2,5 mm, bentuk mineral 

subhedral-anhedral, komposisi mineral terdiri 

atas kuarsa, orthoklas dan massa dasar gelas. 

Berdasarkan analisis diatas, maka nama batuan 

adalah Riolit (IUGS, 1999) 

 

 

Gambar 7  Kenampakan Fotomikrograf  Riolit 

dengan komposisi mineral kuarsa, orthoklas, dan 

massa dasar. Difoto dengan perbesaran 40X . 

Penentuan lingkungan pembentukan dan umur 

satuan riolit ini ditentukan secara relatif  

dengan berdasarkan ciri fisik dan letak 

astronomisnya yang disebandingkan dengan 

umur batuan secara regional. Berdasarkan 

kesamaan ciri fisik dan letak astronomis yang 

relatif dekat dengan daerah penelitian, maka 

satuan riolit ini mempunyai nilai kesebandingan 

dengan satuan gunungapi Pare-Pare (tppv), yang 

berumur pliosen dan terbentuk di lingkungan 

darat (Djuri dkk,1998).  

 

3.3 Struktur Geologi Daerah Penelitian 

Berdasarkan kenampakan bentuk kekar dimana 

dijumpai kekar yang tidak berpasangan, maka 

struktur kekar yang dijumpai pada daerah 

penelitian termasuk dalam kekar tidak 

sistematik (Foto 4.8). Kekar dijumpai pada 

batuan riolit di stasiun 23. 

 

Gambar 8  Kenampakan kekar tidak sistematik 

pada batuan riolit. Difoto relatif  ke arah N 

250oE pada stasiun 23. 

4. Hasil Dan Pembahasan 

Berdasarkan karakteristik fisik di lapangan dan 

kenampakan petrografinya, maka batuan 

vulkanik pada daerah penelitian dapat 

dikelompokkan batuan riolit dan ignimbrit. 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini 
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terdiri atas tiga tahap yaitu analisis 

karakteristik batuan di lapangan, analisis 

petrografis dan analisis geokimia. 

4.1 Analisis karakteristik batuan di lapangan 

Pengamatan yang dilakukan pada litologi yang 

dijumpai di lapangan menunjukkan bahwa 

terdapat 2 kelas batuan yang berbeda. Hal ini 

ditunjukkan oleh perbedaan struktur  batuan 

dan fenokris yang diamati pada batuan tersebut. 

4.1.1 Riolit 

Pada kenampakan lapangan litologi riolit 

memiliki sifat fisik berwarna segar putih, warna 

lapuk coklat, tekstur  terdiri dari kristalinitas 

holohialin, granularitas afanitik, fabrik : bentuk 

anhedral, relasi equigranular, struktur masif, 

komposisi mineral kuarsa, plagioklas, orthoklas 

dan massa dasar. 

Pada litologi ini memperlihatkan adanya 

struktur aliran. Hasil pengukuran di lapangan, 

diperoleh pengukuran lava layer N150°E/30° 

(stasiun 12), N245°E/45° (stasiun 25), dan 

N240°E/20° (stasiun 27). 

 

Gambar 9  Kenampakan lapangan lava layer 

riolit pada stasiun 25 dengan arah aliran N245oE 

(a) dan kenampakan  Specimen dari riolit (b). 

4.1.2 Ignimbrit 1 

Pada kenampakan lapangan litologi ignimbrit 

memiliki sifat fisik batuan berwarna segar putih 

kemerahan hingga keabu-abuan,  warna lapuk 

coklat, tekstur welded, fragmen yang dijumpai 

berukuran 2 – 3 mm, dengan tekstur terdiri dari 

kristalinitas holohialin, granularitas afanitik, 

fabrik : bentuk euhedral, relasi equigranular, 

struktur masif, komposisi mineral ortoklas 

kuarsa dan massa dasar. Berdasarkan ciri 

fisiknya nama batuan ini adalah Riolit. Batuan 

yang tergolong dalam kelas ini dijumpai pada 

stasiun 17. 

 

Gambar 10  Kenampakan lapangan Ignimbrit 

pada stasiun 17 dengan ukuran fragmen 2-3 mm. 

4.1.3 Ignimbrit 2 

Pada kenampakan lapangan litologi ignimbrit 

memiliki sifat fisik batuan berwarna segar putih 

hingga keabu-abuan, , warna lapuk coklat, 

tekstur welded, fragmen yang dijumpai 

berukuran 3 mm – 1,5 cm, dengan tekstur terdiri 

dari kristalinitas holohialin, granularitas 

afanitik, fabrik : bentuk euhedral, relasi 

equigranular, struktur masif, komposisi mineral 

ortoklas, kuarsa dan massa dasar. Berdasarkan 

ciri fisiknya nama batuan ini adalah Riolit. 

Batuan yang tergolong dalam kelas ini dijumpai 

pada stasiun 1 dan stasiun 2. 

 

Gambar 11  Kenampakan lapangan Ignimbrit 

pada stasiun dengan ukuran fragmen 3 mm – 1,5 

cm. 

4.2 Analisis  Petrografis  

Berdasarkan analisis komposisi mineral, tekstur 

dan kristalinitas massa dasar, maka pembagian 

riolit pada daerah penelitian terdiri dari : 

4.2.1 Riolit 1 

Sayatan batuan memperlihatkan warna absorbsi 

kuning kecoklatan, warna interferensi abu-abu 

kehitaman, tekstur piroklastik, bentuk mineral 

subhedral-anhedral, komposisi mineral terdiri 

atas kuarsa, orthoklas, biotit, mineral opak dan 
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massa dasar gelas. Jenis Riolit ini dibedakan 

berdasarkan kristalinitas pada massa dasar 

dengan ukuran 0,02 – 0,8 mm. Batuan yang 

tergolong dalam kelas ini di jumpai pada stasiun 

1, stasiun 5 dan stasiun 9 . 

 

Gambar 12  Kenampakan petrografi riolit  pada 

stasiun 1 (a), stasiun 5 (b) dan stasiun 9 (c)  

dengan ukuran 0,02 – 0,8 mm. 

4.2.2 Riolit 2 

Sayatan batuan memperlihatkan warna absorbsi 

kuning kecoklatan, warna interferensi abu-abu 

kehitaman, tekstur piroklastik, bentuk mineral 

subhedral-anhedral, komposisi mineral terdiri 

atas kuarsa, orthoklas, biotit, mineral opak dan 

massa dasar gelas. Jenis Riolit ini dibedakan 

berdasarkan kristalinitas pada massa dasar 

dengan ukuran 0,02 – 0,3 mm. Batuan yang 

tergolong dalam kelas ini di jumpai pada stasiun 

10, stasiun 13, stasiun 16 dan stasiun 28. 

 

Gambar 13  Kenampakan petrografi riolit  pada 

stasiun 10 (a), stasiun 13 (b), stasiun 16 (c), dan 

stasiun 28 (d)  dengan ukuran 0,02 – 0,3 mm. 

4.2.3 Riolit 3 

Sayatan batuan memperlihatkan warna absorbsi 

kuning kecoklatan, warna interferensi abu-abu 

kehitaman, tekstur  piroklastik bentuk mineral 

subhedral-anhedral, komposisi mineral terdiri 

atas kuarsa, orthoklas, biotit, mineral opak dan 

massa dasar gelas. Jenis Riolit ini dibedakan 

berdasarkan kristalinitas pada massa dasar 

dengan ukuran 0,01 – 0,2 mm. Batuan yang 

tergolong dalam kelas ini di jumpai pada stasiun 

12, stasiun 21, stasiun 24 dan stasiun 27. 

 

Gambar 14  Kenampakan petrografi riolit  pada 

stasiun 12 (a), stasiun 21 (b), stasiun 24 (c), dan 

stasiun 27 (d)  dengan ukuran 0,01 – 0,2 mm. 

4.2.4 Riolit 4 

Sayatan batuan memperlihatkan warna absorbsi 

kuning kecoklatan, warna interferensi abu-abu 

kehitaman, tekstur khusus flow banding,  
ukuran butir mineral penyusun batuan  0,02 

sampai 1,8 mm, bentuk mineral subhedral-

anhedral, komposisi mineral terdiri atas kuarsa, 

orthoklas, mineral opak dan massa dasar gelas. 

Batuan yang tergolong dalam kelas ini di jumpai 

pada stasiun 3. 

 

Gambar 15 Kenampakan petrografi riolit  pada 

stasiun 3 dengan tekstur flow banding dengan 

ukuran 0,02 sampai 1,8 mm. 

4.2.5 Ignimbrit 1 

Sayatan batuan memperlihatkan warna absorbsi 

kuning kecoklatan, warna interferensi abu-abu 

kehitaman, tekstur unwelded, ukuran butir 

mineral penyusun batuan  0,01 sampai 2 mm, 

bentuk mineral subhedral-anhedral, komposisi 

mineral terdiri atas orthoklas, kuarsa, 

plagioklas, biotit, hornblende dan massa dasar. 

Batuan yang tergolong dalam kelas ini di jumpai 

pada stasiun 1a, stasiun 1b,  dan stasiun 2 
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Gambar 16 Kenampakan petrografi riolit  pada 

stasiun 3 dengan tekstur flow banding dengan 

ukuran 0,02 sampai 1,8 mm. 

4.2.6 Ignimbrit 2 

Sayatan batuan memperlihatkan warna absorbsi 

kuning kecoklatan, warna interferensi abu-abu 

kehitaman, tekstur rheomorphic, ukuran butir 

mineral penyusun batuan  0,01 sampai 1,2 mm, 

bentuk mineral subhedral-anhedral, komposisi 

mineral terdiri atas orthoklas, kuarsa, dan 

massa dasar. Batuan yang tergolong dalam kelas 

ini di jumpai pada stasiun 17  . 

 

Gambar 17   Kenampakan petrografi Ignimbrit  

pada stasiun stasiun 17  dengan ukuran 0,01 – 

1,2 mm. 

4.3 Analisa Geokimia 

4.3.1 Unsur Utama 

Hasil analisa geokimia unsur utama pada 

batuan ST.12/GT/RIOLIT, ST.9/GT/RIOLIT, 

ST.1/GT/RIOLIT dan ST.16/GT/RIOLIT      

Kandungan SiO2 berkisar 73,39 wt % - 76,01 

wt%, alumina (Al2O3) 14,02 wt% - 15,5 wt%, 

magnesium (MgO) 0,24 wt% - 0,06 wt%, oksida 

besi (Fe2O3) 0,6 wt% - 2,02 wt%, potassium (K2O) 

4,17 wt% - 5,63 wt%, kalsium (CaO) 0,12 wt% - 

0,2 wt%, sodium (Na2O) 1,43 wt%- 2,41 wt%, 

titanium (TiO2) , 0,11 wt% - 0,12 wt%, dan LOI 
(Loss of Ignition) 1,6 wt% - 3,4 wt%. Pada hasil 

analisis tersebut, dapat dilihat bahwa 

kandungan SiO2 Al2O3 dan K2O cukup tinggi. 

Tingginya ciri unsur utama pembentuk batuan 

merupakan penciri mineral kuarsa [SiO2] dan 

ortoklas [KAlSi3O8]. 

 

 

 

Tabel 1.Persentase kandungan major element dari beberapa batuan beku vulkanik daerah Bulu 

Batuara. 

Major 

Element 
ST.1/GT/RIOLIT ST.9/GT/RIOLIT ST.16/GT/RIOLIT ST.12/GT/RIOLIT 

SiO2 76,01 75,64 73,39 75,05 

Al2O 14,02 14,76 15,5 14,44 

CaO 0,2 0,12 0,13 0,31 

Fe2O 0,6 0,44 2,02 0,64 

K2O 5,48 4,57 4,17 5,63 

MgO 0,08 0,06 0,09 0,24 

MnO 0,005 < 0,005 0,009 < 0,005 

Na2O 1,89 1,62 1,43 2,41 

P2O5 0,029 0,026 0,025 0,025 

TiO2 0,12 0,11 0,12 0,12 

LOI 1,9 2,8 3,4 1,6 

Total 100,35 100,2 100,29 100,48 

 

 
    

4.3.2 Jenis dan Afinitas Magma  

Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh 

Peccerilo dan Taylor (1976) dalam Rollinson 

(1993) yang didasarkan atas presentase K2O dan 

SiO2, maka seri magma pada daerah ini dapat 

digolongkan ke dalam seri High calc-alcaline. 
Magma seri High K Calc–Alkaline 

mengindikasikan penambahan kandungan 

potasium (K2O), dan terkait dengan kerak 

kontinen yang relatif tebal atau vulkanisme 

yang terkait dengan kolisi antar lempeng 

kontinen (Peccerillo dan Taylor, 1976 dalam 

Surono dkk, 2013). Seri kalk-alkalin (High calc-
alcaline dan calc-alcaline) ini terdiri atas seri 

batuan basalt-andesit – dasit-riolit, seri batuan 
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andesit, seri orogenik, seri batuan hyperstenic, 
dan seri batuan vulkanik orogenik. Berdasarkan 

klasifikasi diagram AFM (K2O+Na2O - total 

FeO–MgO) menunjukkan bahwa  conto batuan 

berada pada seri Calc-alkaline series.  

 

Gambar 18  Hasil plotting pada klasifikasi 

afinitas magma berdasarkan perbandingan K2O 

dan SiO2 (Peccerillo dan Taylor, 1976 dalam 

Rollinson, 1993). 

 

Gambar 19  Diagram AFM (A = K2O + Na2O), (F 

= Total FeO) dan   (M = MgO) (Irvine dan 

Baragar, 1971 dalam Rollinson, 1993) 

Tabel 2 Hasil plotting major element (SiO2 - Na2O + K2O) pada klasifikasi batuan beku vulkanik (Le 

Bas et al., 1986 dalam Rollinson, 1993). 

Stasiun SiO2(wt %) Na2O + K2O (wt %) Nama Batuan 

ST.1/GT/RIOLIT 76,01 7,37 Riolit 

ST.9/GT/RIOLIT 75,64 6,19 Riolit 

ST.12/GT/RIOLIT 73,39 8,04 Riolit 

ST.16/GT/RIOLIT 75,05 5,6 Riolit 

 

 
   

4.3.3 Penamaan Batuan 

Berdasarkan komposisi dari SiO2 dan Na2O + 

K2O dalam klasifikasi  yang telah dibuat oleh Le 

Bas et al , 1986 dalam Rollinson (1993) yang 

didasarkan atas perbandingan silika versus 

alkali, maka batuan  ST.12/GT/RIOLIT,  

ST.9/GT/RIOLIT, ST.1/GT/RIOLIT dan  

ST.16/GT/RIOLIT menunjukkan  bahwa jenis 

batuannya termasuk Riolit.  

 

Gambar 20  Hasil plotting major element (SiO2 - 

Na2O + K2O pada klasifikasi batuan beku 

vulkanik (Le Bas et al., 1986 dalam Rollinson, 

1993).) 

4.3.4 Evolusi Magma 

Gambaran evolusi magma dapat dilihat dalam 

diagram variasi kandungan major element 
(oksida) terhadap senyawa SiO2 (Harker, 1909 

dalam Rollinson, 1993). Diagram variasi akan 

menampilkan korelasi positif atau negatif dari 

kandungan oksida major element terhadap SiO2. 

Pengeplotan unsur mayor pada diagram Harker 

menunjukkan korelasi negatif pada senyawa 

Al2O3, dan FeOt terhadap SiO2 dan korelasi 

positif pada senyawa CaO, K2O, MgO, Na2O, 

P2O5 dan TiO2 terhadap SiO2. Korelasi negatif 

ditunjukkan dengan garis yang condong ke kiri 

sedangkan korelasi positif ditunjukkan dengan 

garis linear yang condong kekanan dimana 

variabel senyawa oksida sebagai ordinat 

berbanding lurus dengan variabel SiO2 sebagai 

absis. 

Korelasi positif ini mencirikan terjadinya 

fraksinasi unsur Mg, dan Ti. Unsur Mg 

mengindikasikan terbentuknya mineral biotit 
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{K(MgFe)3AlSi3O10(OH, F)2} sedangkan unsur Ti  

mengindikasikan terbentuknya mineral apatit 

(Ca5(PO4)3 F) . Korelasi negatif mencirikan 

terjadinya fraksinasi unsur Fe terhadap SiO2. 

Korelasi negatif pada Fe2O3  terhadap SiO2 

menunjukkan  terjadinya proses fraksinasi 

kristalisasi magnetit (Fe3O4) pada kondisi 

oksidasi. Korelasi negatif Al2O3 terhadap SiO2 

menunjukkan penurunan kandungan Al dan Na, 

serta meningkatnya kandungan SiO2, sehingga 

mengindikasikan terjadinya pembentukan 

mineral plagioklas jenis oligoklas 

((Na,Ca)AlSi3O8).   

 

Gambar 21   Hasil Plotting kandungan major 
elemen terhadap SiO2 pada diagram variasi 

(Harker, 1909 dalam Rollison, 1993). 

4.3.5 Unsur Jejak 

Unsur-unsur yang hadir <0,1% dan 

konsentrasinya dalam ppm atau ppb. Tetapi ini 

tidak selalu terjadi, karena konsentrasi trace 
element kadang mencapai 0,1% (1000 ppm). 

Beberapa unsur kadang merupakan major 
element dalam satu kelompok batuan, tetapi 

sebagai trace element pada kelompok batuan 

lainnya. Contohnya adalah unsur K yang 

merupakan konstituen major  pada riolit, 

menyusun >4% batuan tersebut dan membentuk 

struktur esensial pada mineral-mineral seperti 

ortoklas dan biotit.  

Hasil analisis unsur jejak batuan vulkanik 

ditunjukkan pada tabel 5.4. Unsur jejak batuan di 

daerah penelitian dari hasil analisis ICP MS dan 

ICP OES (Tabel 5.4) diplot pada diagram laba-

laba yang dinormalisasikan terhadap chondrite  

dan  NMORB. Pada diagram laba – laba dengan 

normalisasi terhadap chondrite dan NMORB 

menunjukkan terjadinya anomali negatif pada 

unsur Ba, Nb, Zr dan Ti. Unsur Cs, Rb, Th dan Pb 

mengalami pengayaan. Pada spider diagram di 

bawah ini menunjukkan bahwa terjadi pengayaan 

unsur LILE (Large Ion Lithophile Elements) yaitu 

Cs, Rb dan Pb dengan kemiringan ke arah kanan. 

Pengayaan unsur Cs, Rb dan Th serta pemiskinan 

unsur Nb, Zr, dan Ti merupakan ciri-ciri magma 

calk – alkaline (Wilson, 1989 dalam Harahap, 

2010). Pengayaan unsur Cs, Rb dan Pb 

merupakan pengaruh dari maturitas busur atau 

kerak yang menunjam.  

Tabel 3  Hasil analisis geokimia berupa unsur jejak dan unsur tanah langka 

Trace 
Element 

ST.1/GT/ 

RIOLIT 

ST.9/GT/ 

RIOLIT 

ST.12/GT/ 

RIOLIT 

ST.16/GT/ 

RIOLIT 

Ga 17,1 18,2 18 18,6 

Zn 11 9 15 41 

Ca 1300 840 2160 960 

LILE (Large Ion Lithophile Elements) (ppm) 

Cs 7,4 5,5 10,9 9,5 

Rb 261 207 196 265 

K 47600 37000 34100 48000 

Ba 134 39 35 94 

Sr 30,9 19,7 19,6 34,4 

Pb 42 39 37 48 

HFSE (High Field Strength Elements) (ppm) 

Sc 2 2 3 3 

Y 24,4 19,8 17,2 28,5 

Th 41,6 45,5 46,4 44,3 

U 7,29 6,15 4,7 8,41 

Pb 42 39 37 48 

Zr 77,6 24,7 23,8 84,9 

Hf 2,5 1,2 1,2 4 
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Ti 687 624 654 647 

Nb 26,8 28,2 28,6 28,4 

Ta 1,7 1,82 1,79 1,81 

REE (Rare Earth Element) (ppm) 

La 68,8 48,3 89,8 47,6 

Ce 127 105 145 92,7 

Pr 14 10,3 9,71 16,1 

Nd 46 34,3 55,5 32,3 

Sm 8,2 5,8 8,9 5,1 

Eu 0,6 0,4 0,6 0,3 

Gd 8,7 6,3 9,3 5,4 

Tb 0,83 0,72 1,04 0,58 

Dy 5,2 4,2 6,1 3,5 

Ho 0,9 0,8 1.1 0,7 

Er 4.4 4.4 2.6 3.6 

Tm 0.6 1,2 0.3 0.5 

Yb 2,3 2,2 2,9 2,1 

Lu 0,32 0,32 0,32 0,44 

*Sumber: Lab. PT. Intertek Utama Services Jakarta 

4.3.6 Unsur Tanah Langka 

Unsur  tanah langka dalam tabel periodik 

digolongkan dalam unsur Lantanida (nomor 

atom 57 hingga 71). Unsur tanah langka 

digunakan untuk mengetahui genesa 

pembentukan batuan dan menguak proses 

petrologi yang terjadi. Untuk mendapatkan pola 

REE, maka unsur-unsur tersebut dibuat ke 

dalam diagram laba-laba. Diagram ini 

dinormalisasikan terhadap kondrit, dan harga 

sejumlah unsur langka untuk percontoh batuan. 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua unsur 

REE memperlihatkan adanya variasi 

konsentrasi antara satu perconto dengan 

perconto lainnya. Diagram ini dinormalisasikan 

terhadap  chondrite  memperlihatkan pengayaan 

unsur tanah langka ringan (LREE) dari La ke 

Yb,  normal/datar dari konsentrasi  Yb ke Lu dan 

menurun pada unsur  berat (HREE), suatu pola 

umum pada batuan gunungapi seri kalk-alkalin 

(Jackes dan White, 1872; Wilson, 1989). Diagram 

ini memperlihatkan konsentrasi europium (Eu) 

yang terdeplesi sebagai kristalisasi fraksional 

plagioklas. Konsentrasi unsur-unsur pada semua 

perconto batuan yang bervariasi secara 

konsisten adalah suatu bukti bahwa hubungan 

genetik melalui diferensiasi kristalisasi 

fraksional. 

 

 

 

Gambar 22 Hasil plotting kandungan REE terhadap chondrites (Boynton, 1984 dalam Rollinson, 

1993) 
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4.3.7 Hubungan Hasil Analisis Petrografis dan CIPW Normatif 

Tabel 4 Komposisi mineral batuan riolit dalam pengamatan petrografi. 

No. Sayatan 

Komposisi Mineral (%) 

Nama 

Batuan Kuarsa Orthoklas Biotit Mineral Opak 
Massa dasar 

gelas. 

ST.1/GT/ 

RIOLIT 
40 25 5 3 27 Riolit 

ST.9/GT/ 

RIOLIT 
57 20 3 3 17 Riolit 

ST.12/GT/ 

RIOLIT 
55 15 - 3 27 Riolit 

ST.16/GT/ 

RIOLIT 
55 18 3 5 27 Riolit 

 

Tabel 5 Tabel kalkulasi hasil Plotting unsur Major element Pada perhitungan CIPW Normatif 

Major  

Element 

ST.1/GT/ 

RIOLIT 

ST.9/GT/ 

RIOLIT 

ST.16/GT/ 

RIOLIT 

ST.12/GT/ 

RIOLIT 

SiO2 76,01 75,64 73,39 75,05 

Al2O3 14,02 14,76 15,5 14,44 

CaO 0,2 0,12 0,13 0,31 

Fe2O3 0,6 0,44 2,02 0,64 

K2O 5,48 4,57 4,17 5,63 

MgO 0,08 0,06 0,09 0,24 

MnO 0,005 < 0,005 0,009 < 0,005 

Na2O 1,89 1,62 1,43 2,41 

P2O5 0,029 0,026 0,025 0,025 

TiO2 0,12 0,11 0,12 0,12 

LOI 1,9 2,8 3,4 1,6 

Total 100,35 100,2 100,29 100,48 

Normatif CIPW 
 

Mineral 

ST.1/GT 

/RIO 

ST.9/GT 

/RIO 

ST.12/GT 

/RIO 

ST.16/GT 

/RIO 

(Vol %) (Vol %) (Vol %) (Vol %) 

Quartz 44,36 50,49 38,94 51,22 

Plagioclase 17,33 14,88 22,27 13,51 

Orthoclase 34,37 29,19 35,07 27,20 

Corundum 3,18 4,87 2,62 6,01 

Hypersthene 0,42 0,30 0,77 1,38 

Ilmenite 0,13 0,12 0,13 0,14 

Magnetite 0,14 0,10 0,14 0,48 

Apatite 0,06 0,06 0,06 0,06 

Total 99,99 100.01 100,00 100.00 

     

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diperoleh data 

berupa : 

 

1.  Komposisi mineral kuarsa pada analisis petrografis 

sebanyak 40-57%, sedangkan pada analisis norm 

sebesar 38,94- 51,22%. 

2. Komposisi mineral ortoklas pada analisis petrografis 

sebanyak 15-25%, sedangkan pada analisis norm 

sebanyak 27,20-35,07 %. 

3. Komposisi mineral biotit pada analisis petrografis 

sebanyak 3-5%, sedangkan pada analisis norm tidak 

jumpai. 

4. Pada analisis petrografis tidak dijumpai adanya 

mineral plagioklas, sedangkan pada analisis norm 

dijumpai kandungan plagioklas sebanyak 13,51-

22,27%. 
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5. Pada analisis petrografis, dijumpai analisis mineral 

opak sebanyak 3-5 %, sedangkan pada analisis norm 

tidak dijumpai. 

Perbedaan antara hasil analisis petrografis dan 

analisis norm tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Analisis normatif dalam perhitungannya 

hanya melibatkan mineral anhydrous, oleh 

karena itu mineral yang mengandung gugus 

hidroksil akan mengalami penyimpangan, 

yang kemudian akan diwakili oleh mineral 

hydrous yang sederhana (Hall, 1987). 

2. Biotit (K,Mg,Fe)3 (Al,Fe) Si3O10(OH,F)2 

sebagai salah satu mineral yang 

mengandung gugus hidroksil. Oleh karena 

itu dalam pembacaan dalam analisis 

normatif, mineral biotit akan menjadi 

mineral hydrous yang lebih sederhana yang 

terdiri dari ortoklas (KAlSi3O8),  hypersthen 

((Mg,Fe)SiO3), dan kuarsa (SiO2). 

3. Presentase kuarsa dan ortoklas yang 

melimpah dalam analisis normatifpun 

adalah sebagai akibat dari adanya mineral-

mineral yang mengandung gugus hidroksil 

yang kemudian diperhitungkan sebagai 

kedua mineral ini. 

4. Mineral opak yang dijumpai pada petrografis 

pada analisis normatif akan diperhitungkan 

sebagai mineral ilmenite, magnetite dan 

apatite. 

4.4 Petrogenesis Batuan Riolit 

Berdasarkan kandungan K2O terhadap SiO2, 

maka batuan Riolit yang bersifat High Calk-
Alcaline terbentuk pada daerah Convergent 
Plate Margin yang erat kaitannya dengan proses 

subduksi. Pada suatu kedalaman yang tinggi, 

maka eklogit akan mengalami peleburan 

sebagian yang akan memproduksi material H2O 
dan yang kaya akan material intermediet hingga 

material yang bersifat asam, material inilah 

yang akan membentuk magma calk-alkaline. 
Material-material ini kemudian naik menuju 

selubung (Wilson, 1989). 

Adapun urutan pembentukan batuan riolit 

daerah penelitian  ditentukan  berdasarkan  

hasil  analisis petrografis dan analisis  kimia 

beserta teori evolusi magma. Dari kenampakan 

sayatan dan hasil geokimia tersebut maka di  

interpretasikan  bahwa  ada  beberapa fase 

pembentukan  batuan  riolit  pada  daerah  

penelitian  yaitu pada zona tumbukan antara 

lempeng (konvergen), magma primer menerobos 

lempeng kontinen yang disusun oleh batuan 

beku (igneous type) kemudian terjadi fase 

kristalisasi fraksional yaitu proses-proses yang 

terjadi sepanjang diferensiasi magma pada fase 

ini terbentuk unsur-unsur penyusun batuan 

seperti mineral plagioklas ((Na,Ca)AlSi3O8)  , 

magnetit (Fe3O4)  dan apatit (Ca5(PO4)3 F). 

Setelah unsur-unsur penyusun batuan terbentuk 

dan terakumulasi dalam  suatu  tempat dengan 

kondisi berbeda terjadi penurunan temperatur 

disertai dengan penambahan unsur potasium 

membentuk pertumbuhan mineral feldspar yaitu 

ortoklas (KAlSi3O8) dan biotit 

{K(MgFe)3AlSi3O10(OH, F)2}. Kemudian terjadi 

penurunan suhu secara signifikan yang akan 

membentuk mineral  kuarsa.  

Dengan memperhatikan mineral yang di jumpai 

pada daerah penelitian yaitu biotit sekitar 3%-

5%, orthoklas sekitar 15-25%, kuarsa sekitar 

40%-57% dan juga terdapat mineral aksesoris 

berupa ilmenit, magnetit, dan apatit yang 

kehadirannya sangat jarang  pada suatu batuan, 

mineral magnetit (Fe3O4)    merupakan penciri 

khas dari batuan yang terbentuk pada tatanan 

tektonik active continental margin  ( Mason 

1985, dalam wilson 1989).  

Hasil analisis kimia menunjukkan. K2O 

umumnya lebih dari 1% mengindikasikan 

adanya proses asimilasi atau anaktesis dengan 

material kontinental atas. Nilai  Al2O3 yang 

bervariasi dapat disebabkan oleh kondisi 

kristalisasi magma pada tekanan yang berbeda-

beda (Gill, 1981 dalam Rollison, 1993). Pada 

cairan magma (silikat), di dalam sistem 

kesetimbangannya maka unsur-unsur minor 

yang bersifat kompatibel akan cenderung berada 

pada fase padat, sedangkan unsur yang 

inkompatibel akan tetap berada pada fase cair. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengamatan di lapangan, 

batuan yang menyusun daerah 

penelitian adalah Riolit dan Ignimbrit. 
Berdasarkan analisis geokimia, berupa 

komposisi dari SiO2 dan Na2O + K2O 

dalam klasifikasi yang telah dibuat oleh 

Le Bas et al ,1986 dalam Rollinson (1993) 

yang didasarkan atas perbandingan 

silica versus alkali maka batuan 

penyusun Bulu Batuara dan sekitarnya 

adalah Riolit. 
2. Berdasarkan kandungan major element, 

berupa unsur K2O dan SiO2 maka magma 

yang membentuk batuan daerah 

penelitian termasuk dalam seri kalk – 

alkalin (High Calk – alkaline series) . 
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3. Berdasarkan hasil analisa yang telah 

dilakukan pada Spider gram 
perbandingan unsure trace element (Cs, 

Rb, Ba, Th, U, Nb, Ta, La, Ce, Pb, Pr, Sr, 

P, Nd, Zr, Sm, Eu, Ti, Dy, Y, Yb dan Lu) 

terhadap primitive mantle dan Spider 
gram perbandingan unsure REE (Rare 

Earth Element ) terhadap Chondrite, 

lingkungan tektonik pada batuan riolit 

ini yaitu pada zona Active Continental 
Margin. 
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Sari: Secara administratif, daerah penelitian terletak di daerah Sungai Patteteyang Kecamatan 

Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dan secara astronomis terletak pada 

koordinat 119° 40’30”- 119°44’0” Lintang Selatan dan 04°46’00” - 04°49’30” Bujur Timur,  dengan luas 

wilayah sekitar 22,72 Km2. Tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan jenis struktur geologi 

(lipatan, kekar dan sesar) secara deskriptif pada lokasi penelitian, menentukan arah gaya tegasan 

(stress) yang membentuk struktur geologi daerah penelitian dan membuat peta struktur geologi 

detail daerah salo patteteyang. Pengolahan data menggunakan stereografi secara manual dan 

dengan program komputer metode MultipleInverse Method (MIM) dan aplikasi MIM 2010, yang 

digunakan untuk mengetahui arah gaya yang menyebabkan terbentuknya struktur pada daerah 

penelitian dan mengetahui pola struktur yang terbentuk pada daerah penelitian. Berdasarkan 

litostratigrafi tidak resmi, stratigrafi daerah penelitian terbagi atas satuan kompleks mélange dan 

satuan sekis. Berdasarkan hasil analisis data struktur jenis struktur yang bekerja pada daerah 

penelitian yaitu lipatan (deformasi plastis/ductile) berupa gently fold, open fold, close fold, moderately 
plunging, gently plunging, steeply plunging, moderately inclined,dan steeply inclined, kekar berupa 

shear joint dan extension joint, sesar (deformasi brittle) berupa sesar geser Salo Ceppaga (Strike-Slip 
Fault) dengan arah tegasan utama maksimum N140E-N1940E atau berarah relatif utaratimurlaut-

selatanbaratdaya. 

Kata kunci: Patteteyang, struktur geologi, lipatan, kekar, sesar, stereografi, MIM,  

Abstract: Administratively, the research area is located in the Patteteyang River, Bungoro Pangkep 
District, South Sulawesi and astronomically located on 119 ° 40'30 "- 119 ° 44'0" south latitude and 04 
° 46 ' 00 "- 04 ° 49'30" east longitude, covering an area of approximately 22,72 km2. The purpose of this 
study is to determine the type of geological structures (fold, joint and fault), direction of sharpness 
force (stress) and create a map of the geological structure of the research area. The data is processed 
using stereographic manually and by computer program methods MultipleInverse Method (MIM) and 
the application of MIM 2010, which is used to determine the direction of the force that causes the 
formation of structure and to know the structural pattern formed on the areas of research. Based on 
unofficiall lithostratigraphy, stratigrafi research area consist of 2 is the complex mélange and schists 
unit. The type of structural are folds (brittle deformation/ductile deformation) including gently fold, 
open fold, close fold, moderately plunging, gently plunging, steeply plunging, moderately inclined, and 
steeply inclined. Joints are shear joint and extension joint whereas faults (brittle deformation) found 
in the form of a sliding fault Salo Ceppaga (Strike-Slip Fault) with the direction of maximum strees 
direction N140E-N1940E or northnortheast - southsouthwest. 
Keywords: Patteteyang, geological structures, fold, joint, fault, stereographic, MIM 
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1. Pendahuluan 

Daerah Salo Pattetajang, Kecamatan Bungoro 

Kabupaten Pangkep merupakan daerah yang 

termasuk dalam Peta Geologi Lembar 

Pangkajenne dan Watampone bagian barat. 

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan 

oleh para peneliti terdahulu, pada daerah ini 

umumnya didominasi oleh litologi batuan 

metamorf. Kenampakan bentang alam di daerah 

ini umumnya merupakan daerah perbukitan 

dimana puncaknya sudah nampak meruncing 

dan sebagian lagi nampak membulat. Perbedaan 

tersebut disebabkan oleh karakteristik masing-

masing batuannya. Pengaruh struktur dan 

tingkat perkembangan erosi yang telah 

berlangsung dan akhirnya menghasilkan 

kenampakan bentang alam seperti yang nampak 

sekarang ini. Pada daerah penelitian sangat 

dipengaruhi oleh pengaruh struktur geologi 

dimana membentuk bentangan alam yang 

disebabkan oleh deformasi batuan berupa 

perlipatan dan sesar. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis 

melakukan penelitian detail lebih lanjut 

terhadap gejala struktur serta deformasi batuan 

yang terjadi pada lokasi penelitian. Dengan judul 

penelitian “Analisis Makro Struktur Geologi 

pada Salo Pattetejang Kecamatan Bungoro 

Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan.” 

Studi ini difokuskan pada analisis makro 

struktur geologi melalui ciri-ciri struktur geologi 

di lapangan  

. 

Gambar 1  Peta Tunjuk Lokasi Penelitian 

2. Metode Penelitian 

Secara sistematis metode penelitian ini terdiri 

atas 3 analisis antara lain Analisis Deskriptif, 

Analisis Kinematik, Analisis Dinamis dimana 

tertera dalam 4 tahapan penelitian yaitu tahap 

persiapan, tahap koleksi data lapangan, tahap 

pengolahan data struktur, tahap penyusunan 

laporan (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Alur Tahapan Pelelitian 

3. Pembahasan 

3.1 Geologi Daerah Penelitian 

Satuan bentangalam daerah penelitian termasuk 

dalam Satuan Bentangalam Struktural. 
Menempati 22,72 km2 atau seluruh daerah 

penelitian. Berdasarkan data-data lapangan 

yang dijumpai seperti lipatan (lipatan minor dan 

hasil rekonstruksi) pada hampir sepanjang 

sungai yang mengalir pada lokasi penelitian 

yang berupa lipatan sinklin dan lipatan antiklin 

serta dijumpainya cermin sesar dan breksi sesar 

di beberapa stasiun dan kenampakan relief 

permukaan dari daerah penelitian yang 

umumnya berbentuk perbukitan dan lembah, 

dimana perbukitan dibentuk oleh pensesaran 

dijumpai adanya slikenside serta adanya penciri 

sekunder berupa air terjun dan daerah lembah 

yang dialiri oleh aliran sungai dimana pada 

daerah sungai dijumpai adanya pelurusan 

topografi serta kelokan sungai secara tiba-tiba, 

dari hal tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa pada satuan bentangalam ini kontrol oleh 
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struktur yang sangat dominan sehingga 

dikategorikan sebagai satuan bentangalam 

struktural. 

Berdasarkan ciri-ciri batuan dan kenampakan 

dilapangan yang terpetakan pada skala 1:15.000 

(litostratigrafi tidak resmi), maka batuan 

penyusun daerah penelitian dikelompokkan atas 

tiga satuan batuan yaitu Satuan Kompleks 
Melange dan Satuan Sekis unit. 

Pada pembahasan mengenai struktur geologi 

daerah penelitian didasarkan pada data-data 

yang diperoleh di lapangan (data primer), serta 

hasil dari analisis dan interpretasi data baik 

manual maupun dengan mengunakan aplikasi 

software (data sekunder). Berdasarkan data-data 

yang telah diinterpretasi  tersebut maka 

deformasi pada daerah penelitian dapat 

dibedakan dari  yang bersifat brittle maupun 

yang bersifat ductile. Pembahasan mengenai 

deformasi tersebut akan dibahas pada sub bab 

berikutnya. 

3.2 Lipatan (Deformasi Ductile) 

 Berdasarkan besar sudut antar sayap 

(interlimb), lipatan di daerah penelitian 

dibagi menjadi 3 kelompok populasi lipatan 

yang ditentukan berdasarkan klasifikasi jenis 

lipatan (Fleuty, 1964), diantaranya: 

a. Populasi pada melange A, termasuk kedalam 

jenis lipatan close fold hingga gently fold 
dengan sudut bukaan antar kedua sayap 

lipatan 300-1800.  

b. Populasi pada melange B, termasuk kedalam 

jenis lipatan close fold hingga gentle fold 
dengan sudut bukaan antara kedua sayap 

lipatan 300-1800. 

c. Populasi pada sekis, termasuk kedalam jenis 

lipatan close fold hingga gently fold dengan 

sudut bukaan antara kedua sayap lipatan 300-

1800. 

 

Tabel 1. Hasil pengukuran geometri lipatan di lapangan di tentukan dengan mengklasifikasikan 

lipatan dilapangan berdasarkan besar sudut antar sayap (interlimb), orientasi garis penunjaman 

punggung lipatan (axial line dan plunge), orientasi bidang lipatan (axial Plane). 

 

 

  

No Populasi 

Jenis Lipatan 

Besar sudut antar 

sayap (interlimb) 

Orientasi garis 

penunjaman punggung 

lipatan (axial line dan 
plunge) 

Orientasi bidang lipatan 

(axial plane) 

1 Melange A 

1. Close fold (300-
700) 

2. Open fold (700-
1200) 

3. Gently fold 
(1200-1800) 

1. Gently plunging 
(100-300) 

2. Moderetly plunging 
(300-600) 

3. Steply plunging (600-
800) 

1. Steply inclined (100-300) 
2. Moderetly inclined (300-

600) 

2 Melange B 

1. Close fold (300-
700) 

2. Open fold (700-
1200) 

3. Gently fold 
(1200-1800) 

1. Gently plunging 
(100-300) 

2. Moderetly plunging 
(300-600) 

 

1. Moderetly inclined (300-
600) 

3 Sekis 

1. Close fold (300-
700) 

2. Open fold (700-
1200) 

3. Gently fold 
(1200-1800) 

1. Gently plunging 
(100-300) 

2. Moderetly plunging 
(300-600) 

3. Steply plunging (600-
800) 

1. Steply inclined (100-300) 
2. Moderetly inclined (300-

600) 
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Gambar 3. Kenampakan lapangan dari close fold 
pada litologi sekis di stasiun 38 (a), open fold 
pada litologi rijang di stasiun 46 (b) dan gently 
fold pada litologi rijang di stasiun 45 (c). 

Kenampakan lapangan ini di jumpai pada 

pupalsi lipatan Melange A. 

 

Gambar 4.  Kenampakan lapangan dari close fold 
pada litologi sekis di stasiun 14 (a), open fold 
pada litologi sekis di stasiun 18 (b) dan gently 
fold pada litologi sekis di stasiun 18 (c). 

Kenampakan lapangan ini di jumpai pada 

pupalsi lipatan Melange B. 

 

 

Gambar 5.  Kenampakan lapangan dari close fold 
pada litologi sekis di stasiun 34 (a), open fold 
pada litologi sekis di stasiun 33 (b) dan gently 
fold pada litologi sekis di stasiun 34 (c). 

Kenampakan lapangan ini di jumpai pada 

pupalsi lipatan sekis. 

 Berdasarkan Orientasi garis penunjaman 

punggung lipatan (hinge limb/ axial line dan 

plunge), lipatan di daerah penelitian dibagi 

atas pembagian populasi lipatan pada 

daerah penelitian (Lisley, 2004), 

diantaranya: 

a. Populasi lipatan pada melange A, hasil 

proyeksi data lapangan (axial line dan 

plunge) dengan menggunakan proyeksi polar 

(polar net) menghasilkan jenis lipatan gently 
plunging hingga steply plunging, dengan 

sudut garis penunjaman dominan berada 

pada sudut 100-800. (gambar 6a) 

b. Populasi lipatan pada melange B, hasil 

proyeksi data lapangan (axial line dan 

plunge) dengan menggunakan proyeksi polar 

(polar net) yang menghasilkan jenis lipatan 

gently plunging hingga moderetly plunging, 
dengan sudut garis penunjaman dominan 

berada pada sudut 100-600. (gambar 6b) 

c. Populasi lipatan pada sekis, hasil proyeksi 

data lapangan (axial line dan plunge) dengan 

menggunakan proyeksi polar (polar net) yang 

menghasilkan jenis lipatan gently plunging 
hingga steply plunging, dengan sudut garis 

penunjaman dominan berada pada sudut 

100-800. (gambar 6c) 
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Gambar 6. Hasil populasi data axial line dan 

plunge dengan proyeksi polar (polar net) pada 

populasi lipatan di daerah penelitian. Melange A 

(a), Melange B (b), Sekis (c). 

      

 

Gambar 7. Hasil populasi data axial plane 
dengan proyeksi polar (polar net) pada populasi 

lipatan di daerah penelitian. Melange A (a), 

Melange B (b), Sekis (c). 

 Berdasarkan orientasi bidang lipatan (Axial 
line), lipatan di daerah penelitian dibagi 

atas pembagian populasi lipatan pada 

daerah penelitian (Lisley, 2004), 

diantaranya: 

a. Populasi lipatan pada melange A, hasil 

proyeksi data lapangan (axial plane) dengan 

menggunakan proyeksi polar (polar net) yang 

menghasilkan jenis lipatan steply inclined 
dan moderetly inclined, dengan sudut garis 

penunjaman dominan berada pada sudut 100-

600. (gambar 7a) 

b. Populasi lipatan pada melange B, hasil 

proyeksi data lapangan (axial plane) dengan 

menggunakan proyeksi polar (polar net) yang 

menghasilkan jenis lipatan moderetly 
inclined, dengan sudut garis penunjaman 

dominan berada pada sudut 300-600. (gambar 
7b) 

c. Populasi lipatan pada salo sekis, hasil 

proyeksi data lapangan (axial plane) dengan 

menggunakan proyeksi polar (polar net) yang 

menghasilkan jenis lipatan steply inclined 
dan moderetly inclined, dengan sudut garis 

penunjaman dominan berada pada sudut 100-

600. (gambar 7c) 

 

 

Tabel 2. Hasil proyeksi stereografis berdasarkan data sumbu garis lipatan (axial line) dan 

penunjaman (plunge), bidang perlipatan (axial plane) dan foliasi (strike/dip), menghasilkan arah gaya 

lipatan yang berbeda dari setiap populasi data lapangan. 

  

Lokasi 

Arah gaya tegasan utama maksimum 

Axial Line  Arah 

Gaya 

(δ1) 

Axial Plane  
Arah gaya 

(δ1) L1 L2 F1 F1 

Melange A N2420E/390 N620E/430 N2420E N1760E/500 N3590E/400 N2680E 

Sekis  N2470E/360 N700E/420 N2490E N1670E/500 N3490E/390 N2580E 

Melange B N2320E/450 N540E/360 N2320E N1640E/460 N3570E/400 N2600E 
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Hasil proyeksi streografis untuk penentuan arah gaya lipatan berdasarka data axial line/plunge dan 
axial plane 

 

 

 

Gambar 8. Hasil populasi data axial line/plunge dengan proyeksi stereografis pada populasi  lipatan 

di daerah penelitian.  

 
 

Gambar 4.13. Hasil populasi data axial plane dengan proyeksi stereografis pada populasi lipatan di 

daerah penelitian.  
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Hasil proyeksi streogram berdasarkan data 

sumbuh garis lipatan (axial line dan plunge) dari 

99 data dan bidang lipatan (axial plane) dari 88 

data menghasilkan satu kelompok orientasi 

lipatan yang berarah baratbaratdaya-

timurtimurlaut (BBD-TTL). Berdasakan arah 

orientasi sumbuh garis lipatan (axial 
line/plunge) dan  orientasi bidang lipatan (axial 
plane) yang berarah BBD-TTL dapat di 

identifikasikan bahwa gaya yang bekerja pada 

populasi ini terjadi dalam satu fase (monofase).  

3.3 Kekar (Deformasi Brittle) 

Berdasarkan genetiknya klasifikasi MC 

Clay.(1987) maka jenis kekar pada lokasi 

penelitian dibagi menjadi dua jenis yaitu Kekar 

Gerus (shear joint) dan Kekar Tarik (extension 

joint). Dan berdasarkan susunan bentuknya 

menurut klasifikasi Pluijm dan Marshak,(2004) 

terdiri atas Kekar sistematis dan kekar non 

sistematis. 

             

Gambar 10. Shear joint (kekar gerus) dan  

ekstension joint (kekar tarik) pada stasiun 20 (a) 

dan stasiun 16 (b) pada salo ceppaga. 

 

 

Gambar 11. Shear joint (kekar gerus) dan 

ekstension joint (kekar tarik) pada stasiun 05 (a) 

dan stasiun 40 (b) pada salo patteteyang. 

Berdasarkan pengukuran data kekar yang 

dilakukan secara random (acak) pada daerah 

penelitian yang meliputi daerah Salo ceppaga 

dan Salo pattetayang, diketahui bahwa batuan 

yang terkekarkan adalah batuan sekis, rijang 

dan granodiorit. Dalam pengukuran data kekar 

direkomendasikan memperbanyak data, karena 

semakin banyak data yang diukur, maka akan 

semakin detail untuk penentuan struktur yang 

bekerja pada daerah tersebut. 

Berdasarkan pengolahan data kekar yang 

dilakukan dengan menggunakan bantuan 

aplikasi stereonet yang di korelasikan dengan 

principal stress oleh Anderson (1951) maka 

dapat diketahui arah gaya yang bekerja pada 

daerah penelitian. Pada salo ceppaga, 

berdasakan hasil pengolahan data kekar dapat 

di identifikasikan terjadi dua jenis sesar yang 

berkerja, yaitu sesar geser salo ceppaga (kekar 

stasiun 16) dan sesar naik salo ceppaga ( kekar 

stasiun 20). Pada salo patteteyang, berdasarkan 

hasil pengolahan data kekar dapat di 

indentifikasikan terjadi dua jenis sear yang 

bekerja, yaitu sesar geser salo patteteyang ( 

kekar stasiun 05) dan sesar naik salo 

patteteyang (kekar stasiun 40). 

Sesar geser salo ceppaga (data kekar stasiun 16) 

berarah timurtimurlaut-baratbaratdaya (TTL-

BBD) yang dicirikan dengan arah tegasan utama 

maksimum (δ1) bersifat horisontal, arah tegasan 

utama menengah (δ2) besifat vertikal dan arah 

tegasan utama minimum (δ3) bersifat horisontal, 
yang di hubungkan dengan klasifikasi sesar 

Anderson (1951). Sesar naik salo ceppaga (data 

kekar stasiun 20) berarah baratbaratdaya-

timurtimurlaut (BBD-TTL) yang dicirikan 

dengan arah tegasan utama maksimum (δ1) 

bersifat horisontal, arah tegasan utama 

menengah (δ2) besifat horisontal dan arah 

tegasan utama minimum (δ3) bersifat vertikal, 
yang di hubungkan dengan klasifikasi sesar 

Anderson (1951).  

Sesar geser salo patteteyang (data kekar stasiun 

05) berarah timurtimurlaut-baratbaratdaya 

(TTL-BBD) yang dicirikan dengan arah tegasan 

utama maksimum (δ1) bersifat horisontal, arah 

tegasan utama menengah (δ2) besifat vertikal 
dan arah tegasan utama minimum (δ3) bersifat 

horisontal. Sesar naik salo patteteyang (data 

kekar stasiun 40) berarah baratbaratdaya-

timurtimurlaut (BBD-TTL) yang dicirikan 

dengan arah tegasan utama maksimum (δ1) 

bersifat horisontal, arah tegasan utama 

menengah (δ2) besifat horisontal dan arah 

tegasan utama minimum (δ3) bersifat vertikal 
(Tabel 4.4), yang di hubungkan dengan 

klasifikasi sesar Anderson (1951). 

 

 

a b 

a b 
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Gambar 4.14 Hasil pengukuran kekar pada Salo Ceppaga dan Salo Patteteyang; a. Plane kekar, b. 

Pole dari plane (bidang) kekar, c. Kontur populasi data kekar, d. Analisis stress utama.   

Tabel 3. Data hasil analisis dengan menggunakan metode manual (aplikasi streonet) 

Lokasi Stasiun 
Jenis 

Litologi 
Jumlah Data σ1 σ2 σ3 Jenis Sesar 

Salo 
Ceppaga 

16 Rijang 50 73/12 328/52 172/37 Sesar Geser 

Salo 
Ceppaga 

20 Sekis 50 265/06 01/42 168/46 Sesar Naik 

Salo 
Patteteyang 

05 Sekis 39 72/17 268/73 164/06 Sesar Geser 

Salo 
Patteteyang 

40 Rijang 50 266/12 05/34 161/53 Sesar Naik 
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3.4 Sesar (Deformasi Brittle) 

Penentuan jenis sesar daerah penelitian 

didasarkan pada klasifikasi Anderson (1951) 

dimana secara kinematik yang dibagi menjadi 

tiga yaitu Sesar naik (reverse fault), Sesar geser 

(wrench fault) dan Sesar turun (normal fault) 

dan klasifikasi menurut Pluijm dan Marshak, 

2004 yang didasarkan pada ”Slip Direction” yang 

terbentuk pada suatu sesar. klasifikasi ini dibagi 

menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Dip-slip fault, Strike-

slip fault, dan Oblique-slip fault.  

Data-data struktur yang diperoleh dilapangan 

(Slickenside dan plunge) kemudian di 

populasikan untuk memudahkan kita dalam 

menentukan jenis sesar pada daerah penelitian 

dengan menggunakan aplikasi atau 

softwareMultiple Inverse Method (MIM).  

Berikut merupakan analisis data sesar 

(Slickenside dan plunge) yang dijumpai di 

daerah penelitian. Berdasarkan pengolahan data 

slip direction dapat didentifikasikana bahwa 

sesar yang bekerja  pada daerah penelitian 

berarah relatif dari utaratimurlaut–

selatanbaratdaya (UTL-SBD) berdasarkan 

pengolahan data dengan metode Multiple 

Inverse Method (MIM), yang dicirikan dengan 

arah tegasan utama maksimum (δ1) N140E/320 

bersifat horisontal , tegasan utama menegah (δ2) 

N2430E/460 bersifat vertikal  dan tegasan utama 

minimum (δ3) N1180.E/210 bersifat horisontal. 
Dari hasil tersebut dapat diinterpretasaikan 

sesar yang bekerja pada daerah penelitian 

adalah Sesar Geser Salo Ceppaga. 

Berdasarkan klasifikasi Anderson (1951) secara 

kinematik dengan melihat tegasan 

maksimumnya dan tegasan minimunnya, maka 

sesar ini dinamakan Sesar Geser (Wrench Fault) 

dan berdasarkan klasifikasi menurut Pluijm dan 

Marshak, 2004 yang didasarkan pada ”Slip 

Direction”, maka sesar ini dinamakan strike-slip 

fault. Penentuan sesar pada lokasi penelitian 

juga didasarkan pada penciri struktur yang 

dijumpai dilapangan. Jenis sesar ini tidak 

dijumpat dalam kondisi sesar makro, namun di 

jumpaui sebagai sesar-sesar minor di lapangan 

Umur sesar pada Salo Ceppaga ini disesuaikan 

dengan umur satuan batuan termuda di lokasi 

penelitian. Sesar yang bekerja diinterpretasikan 

bahwa arah gaya yang bekerja membentuk sesar 

pada lokasi penelitian merupakan hasil imbas 

dari proses teknik dari komplek tektonik 

bantimala yang bersifat regional. Berdasarkan 

hal tersebut maka umur sesar pada lokasi 

penelitian terbentuk pada kala post kapur. 

 

 

 

Tabel 4. Hasil proyeksi arah tegasan dan jenis sesar dengan aplikasi Multiple Inverse Method (MIM) 

pada populasi data Salo ceppaga. 

 

Lokasi S.Ceppaga 

Litologi 
Sekis muskovit-Quartz/ 

sekismuskovit/amphibolite 

Jumlah Data 7 

Stress A 

σ1 14/32 

σ2 243/46 

σ3 118/21 

Ф 0.1 

Jenis Sesar Sesar Geser 
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Tabel 5. Data pengukuran slip direction pada populasi data Salo ceppaga. 

 

4. Kesimpulan 

 Berdasarkan besar sudut antar sayap 

(interlimb), jenis lipatan yang di jumpai di 

daerah penelitian berupa close fold, open fold 
dan gently fold. Berdasarkan orientasi garis 

penunjaman punggung lipatan (axial line dan 

plunge), jenis lipatan yang di jumpai di 

daerah penelitian berupa gently plunging, 
moderetly plunging dan steply plunging. 
Sedangkan, berdasarkan bidang lipatan 

(axial plane), jenis lipatan yang di jumpai di 

daerah penelitian berupa steply inclined dan 

moderetly inclined. 
 

 Berdasarkan hasil analisis populasi sumbuh 

lipatan (axial line) dan bidang lipatan (axial 
plane), menunjukan satu arah umum gaya 

yang mengontrol pembentukan lipatan pada 

daerah penelitian yaitu yang berarah relatif  

baratbaratdaya-timurtimurlaut (BBD-TTL).  

 

 Hasil analisa data kekar gerus (shear joint) 
dan kekar tarik (extension joint) yang diolah 

dengan menggunakan metode streronet 

(streogram schimtd net) menunjukkan jenis 

sesar yang terbentuk pada daerah penelitian 

berupa sesar geser dengan arah tegasan 

utama maksimum relatif berarah 

timurtimurlaut-baratbaratdaya (TTL-BBD) 

yang mengontrol sesar geser salo ceppaga 

dan sesar geser salo patteteyang.  Sesar naik 

dengan arah tegasan utama maksimum 

relatif berarah timurtimurlaut-

baratbaratdaya (TTL-BBD) yang mengontrol 

sesar naik salo ceppaga dan sesar naik salo 
patteteyang. 

 

 

 Hasil analisis arah tegasan utama 

maksimum yang bekrja pada pembentukan 

struktur lipatan pada daerah penelitian yang 

berarah relatif baratbaratdaya-

timurtimurlaut (BBD-TTL) yang di 

koneksikan dengan arah tegasan utama 

maksimum yang bekerja pada pembentukan 

sesar pada daerah penelitian yang berarah 

relatif timurtimurlaut-baratbaratdaya (TTL-

BBD) yang menunjukkan bahwa struktur 

geologi yang bekerja pada daerah penelitian 

tejadi dalam periode yang sama. 

 

 Hasil analisis data slip direction yang di 

kelola dengan menggunakan aplikasi 

Multiple Inverse Method (MIM) 

menunjukkan jenis sesar yang terbentuk 

pada daerah penelitian untuk populasi data 

salo ceppaga yang membentuk sesar geser 

dengan arah tegasan utama maksimum 

berarah relatif utaratimurlaut-

selatanbaratdaya (UTL-SBD) yang jika 

dikoneksikan dengan arah tegasan utama 

maksimum, pembentuk struktur lipatan 

pada daerah penelitian yang berarah relatif 

baratbaratdaya-timurtimurlaut (BBD-TTL) 

yang menunjukkan bahwa struktur geologi 

yang bekerja pada daerah penelitiaan terjadi 

pada periode yang berbeda. 

 

 Umur dari sesar yang bekerja pada lokasi 

penelitian diinterpretasikan berdasarkan 

aktifitas tektonik kompleks bantimala yang 

berumur post kapur

. 

  

No Stasiun 

Fault Plain Strae 

Pitch 
Shear 

 sean Strike Kuadran Dip 
Slip 

Direction 
Plunge 

1 St5 N292°E N36°E 34°N N10°E 30 46 D 

2 St14 N60°E N60°E 30°S N150°E 20 29 S 

3 St17 N278°E N82°W 79°N N20°E 58 62 R 

4 St18 N110°E N70°W 76°S N8°E 62 68 D 

5 St20 N310°E N50°W 58°E N240°E 54 66 D 

6 St21 N18°E N70°E 72°E N250°E 38 42 D 

7 St26 N324°E N36°E 70°N N42°E 30 38 S 
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ANALISIS GEOKIMIA BATUAN TRAKIT DAERAH LUMPUE 

KECAMATAN BACUKIKI KOTA PARE-PARE PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

Fitri Ardianti, Kaharuddin MS., Adi Tonggiroh* 

*) Departemen Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 
 

Sari : Secara administratif daerah penelitian terletak di daerah Pantai Lumpue Kecamatan Bacukiki 

Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan dan secara astronomis daerah penelitian terletak pada 

04o02’47” LS – 04o03’44” LS dan 119o36’52” BT – 119o37’48” BT. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui sifat geokimia dan seri magma pada batuan trakit dengan menggunakan metode 

analisis geokimia XRF dan analisis petrografi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis 

petrografi dan geokimia maka batuan beku yang terdapat pada lokasi penelitian adalah trakit 

dengan seri magma shoshonite. Sifat geokimia analisa unsur trace element dengan primitive mantle 

batuan beku daerah penelitian menunjukkan adanya pola grafik yang relatif sama yang 

menunjukkan adanya pengayaan unsur LILE yaitu Cs, RB, K, Sr dan adanya deplesi atau relatif 

berkurang pada kandungan unsur HFSE yaitu Sc, Y, Pb, Zr, Ti dan Ni.  

Kata kunci: geokimia, trakit, Lumpue, shoshonite 
 
Abstract: The research area is located in the Lumpue Beach area, Bacukiki District, Pare-Pare City, 
South Sulawesi at 04o02’47” – 04o03’44” South Latitude and 119o36'52" - 119o37'48" East Longitude. 
The purpose of this study was to determine the geochemical properties of rock and magma series of 
trachyte using XRF geochemical analysis and petrographic analysis. The igneous rock found in the 
study area is trachyte with shoshonite magma series. Geochemical analysis of the element trace 
element with primitive mantle igneous rocks studied area shows enrichment of LILE e.g. Cs, Rb, K, 
Sr and depletion of HFSE namely Sc, Y, Pb , Zr, Ti and Ni.   
Keywords: Geochemistry, trachyte, Lumpue, shoshonite 

  



GEOSAINS 
 

 
Vol. 12 No. 01 2016 - 68 

 
 

1. Pendahuluan 

Di Indonesia, gunung api dan hasil kegiatannya 

yang berupa batuan gunung api tersebar 

melimpah baik di darat maupun di laut. Namun 

demikian, sejauh ini para ahli kebumian masih 

sangat sedikit yang tertarik untuk mempelajari 

ilmu gunung api atau vulkanologi. Hal itu 

tentunya tidak terlepas dari pengaruh 

pendidikan dasar geologi yang diperolehnya 

serta atmosfer penelitian yang masih kurang 

mendukung. Sebagai akibat lebih lanjut, 

meskipun wilayah Indonesia mempunyai banyak 

gunungapi dan batuannya tersebar luas, dan 

telah  banyak ahli geologi yang telah melakukan 

penelitian, maka dapat dikatakan bahwa data 

tentang hal ini masih sangat kurang termasuk 

gunungapi kaldera Pangkajene.  

Analisis tentang geokimia merupakan suatu 

kegiatan penelitian untuk mengetahui 

perbedaan sifat maupun unsur kimia yang 

terkandung pada suatu batuan. Adapun 

penelitian ini dilakukan dengan menerapkan 

metode analisis geokimia ruah batuan dan 

mineral (XRF). Analisis geokimia ruah (bulk 

atau whole geochemistry) pada studi petrologi 

dan geokimia batuan di bidang geologi umumnya 

menerapkan metode analisis XRF (X-ray 

fluorescence spectrometry) untuk mengetahui 

komposisi kimia batuan. Metode ini umum 

diterapkan karena mampu mengukur komposisi 

kimia hingga ke level konsentrasi yang sangat 

kecil, yaitu hingga level ppm (part per million).  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk 

melakukan studi tentang analisis geokimia 

batuan trakit di daerah Lumpue Kecamatan 

Bacukiki Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi 

Selatan.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

untuk mengetahui sifat geokimia trace element 

pada batuan trakit, untuk mengetahui seri 

magma pada batuan trakit dan untuk 

mengetahui penamaan batuan secara mgaskopis 

dan petrografi.  

Sedangkan batasan masalah dari penelitian ini 

dengan membahas analisa geokimia pada Lava 

Trakitik, dimana pengambilan data hanya 

dikhususkan pada pengambilan conto batuan 

trakit pada daerah Lumpue Kecamatan Bacukiki 

Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan. 

Secara administratif, daerah penelitian 

termasuk dalam daerah Lumpue Kecamatan 

Bacukiki Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi 

Selatan dan secara geografis terletak pada 

koordinat 04o02’47” LS – 04o03’44” LS dan 

119o36’52” BT – 119o37’48” BT yang terdapat 

pada peta Rupa Bumi Indonesia Lembar 

Parepare nomor 2011 – 63 terbitan Bakosurtanal 

edisi I tahun 1991 (Cibinong, Bogor).   

 

Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian 

2. Metode Penelitian  

Adapun metode penelitian yang dilakukan 

dengan dua tahap yaitu :  

2.1 Penelitian Lapangan 

a. Pengamatan dan pengukuran terhadap 

aspek–aspek geomorfologi seperti relief 

(bentuk puncak, bentuk lembah, dan 

keadaan lereng), pelapukan (jenis dan 

tingkat pelapukan), soil (warna, jenis, dan 

tebal soil), erosi (jenis dan tingkat erosi), dan 

sungai (jenis sungai, arah aliran, bentuk 

penampang, dan pola aliran sungai serta 

pengendapan yang terjadi). 

b. Pengamatan unsur–unsur geologi untuk 

penentuan stratigrafi daerah penelitian 

antara lain meliputi, kondisi fisik singkapan 

batuan yang diamati langsung di lapangan 

dan hubungannya terhadap batuan lain di 

sekitarnya dan pengambilan conto batuan 

yang dapat mewakili tiap satuan untuk 

analisis petrografi dan geokimia. 

2.2 Analisis Laboratorium  
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a. Analisis petrografis yang bertujuan untuk 

mengetahui jenis dan tekstur mineral–

mineral penyusun lainya pada batuan beku 

pada sayatan tipis yang kemudian dilakukan 

identifikasi dan perhitungan jumlah 

persentase setiap jenis mineral.  

b. Analisis geokimia yang bertujuan untuk 

mengetahui komposisi kimia berupa major 
element dan trace element dengan 

menggunakan metode XRF (X–Ray 
Fluorescence spectrometry) untuk 

mengetahui senyawa–senyawa yang bersifat 

non–volatile dan merupakan unsur–unsur 

oksida dalam magma (major element) dan 

ICP–MS/OES  (Inductively Coupled Plasma 
Optical Emission Spectrometry) untuk 

mengetahui unsur–unsur lain yang disebut 

unsur jejak (trace element/minor element). 
Analisis ini dilakukan di Laboratorium PT. 

Intertek Utama Service Jakarta. 

 

3. Geologi Daerah penelitian  

 

3.1 Geomorfologi 

3.1.1  Satuan Morfologi Pedataran Aliran Lava  

Satuan morfologi ini menempati sekitar 0,05 

km2 atau 3,17 % dari luas keseluruhan daerah 

penelitian Penyebaran satuan ini meliputi 

Pantai Lumpue. Kenampakan relief yang paling 

dominan pada satuan morfologi ini terdapat 

pada daerah Pantai Lumpue yang 

penyebarannya dari barat daya sampai timur 

laut daerah penelitian dengan bentuk puncak 

tumpul. Satuan ini tersusun oleh litologi breksi 

autoklastik, lava (trakit porfiri). 

 

 
 

Foto 1 Kenampakan satuan morfologi pedataran 

aliran lava pada daerah pantai Lumpue. 

 

 

3.1.2 Satuan Morfologi Perbukitan Piroklastik  

Satuan morfologi ini menempati sekitar 1,68 

km2 atau 95,58 % dari luas keseluruhan daerah 

penelitian. Penyebaran satuan ini meliputi 

Lumpue dan Pekkae. Kenampakan relief yang 

paling dominan pada satuan morfologi ini 

terdapat pada daerah Lumpue yang memanjang 

dari Utara ke Selatan daerah penelitian dengan 

beda tinggi antara 0 - 7 m, relief datar/hampir 

datar. Satuan ini tersusun oleh litologi breksi 

vulkanik dan Tufa. 

 

Foto 2 Kenampakan satuan morfologi perbukitas 

piroklastik daerah Pekkae.  

 

3.1.3 Satuan Morfologi Perbukitan 

Denudasional  

Satuan morfologi ini menempati sekitar 0,002 

km2 atau 1,25 % dari luas keseluruhan daerah 

penelitian Penyebaran satuan ini meliputi 

Pantai Lumpue. Kenampakan relief yang paling 

dominan pada satuan morfologi ini terdapat 

pada daerah Pantai Lumpue yang 

penyebarannya dari barat daerah penelitian 

dengan bentuk puncak tumpul. Satuan ini 

tersusun oleh litologi konglomerat. 

3.2 Stratigrafi 

Stratigrafi daerah penelitian dari muda ke tua 

terdiri atas: 

1. Satuan konglomerat 

2. Satuan trakit 

3. Satuan tufa 

4. Satuan breksi vulkanik   

 

3.2.1 Satuan Breksi Vulkanik 

Satuan ini merupakan satuan batuan tertua 

yang menyusun daerah penelitian dan 
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menempati sekitar 0,94 km2 atau 53,40 % dari 

luas keseluruhan daerah penelitian. Satuan ini 

beranggotakan breksi vulkanik. Penyebaran 

satuan ini memanjang dari Utara ke Selatan 

meliputi daerah Lumpue dan Pekkae.  

Kenampakan lapangan secara megaskopis 

stasiun 14 yaitu warna segar coklat kehitaman, 

warna lapuk abu-abu kehitaman, tekstur 

piroklastik kasar, ukuran butir pasir hingga 

bongkah, komposisi material yaitu fragmen 

berupa trakit porfiri dan andesit, bentuk 

fragmen subangular - angular dengan ukuran 

fragmen 4 - 36 cm, matriks berupa trakit porfiri, 

bentuk subangular - angular serta semen berupa 

debu vulkanik, sortasi buruk, kemas terbuka, 

dan memiliki struktur berlapis (N225oE/6o). 

Nama batuan adalah Breksi vulkanik (Fisher, 

1961 dan Schmidt 1981 dalam McPhie dkk, 

1993). 

 

Foto 3 Kenampakan singkapan breksi vulkanik 

dengan fragmen berupa Trakit Porfiri.  

Hasil pengamatan petrografi untuk sampel 

fragmen breksi vulkanik pada sayatan tipis 

ST.14/BRX/VV, sayatan batuan beku warna 

absorbsi kuning kecoklatan, warna interferensi 

coklat kehitaman, tekstur kristalinitas 

hipokristalin, granularitas porfiritik, fabrik : 

bentuk subhedral - anhedral, relasi: 

inequigranular, tekstur khusus porfiritik, yang 

tersusun atas fenokris dan massa dasar dimana 

fenokris terdiri dari mineral biotit (15 %), 

hornblende (10 %), ortoklas (30 %), kuarsa (10%), 

mineral opak (5%) dan massa dasar gelas (30 %), 

ukuran mineral 0,08 – 0,8 mm, dan indeks 

warna 10. Berdasarkan komposisi mineral-

mineral penyusun batuan dalam sayatan ini, 

maka nama batuan ini adalah Trakit  (IUGS, 

1999). 

 

Foto 4 Kenampakan Fotomikrograf fragmen 

breksi vulkanik 

Hasil pengamatan petrografi untuk sampel 

matriks breksi vulkanik pada sayatan tipis 

ST.14/BRX/VV Matriks, sayatan batuan beku 

warna absorbsi kuning kecoklatan, warna 

interferensi coklat kehitaman, tekstur 

kristalinitas hipokristalin, granularitas 

porfiritik, fabrik : bentuk subhedral - anhedral, 

relasi: inequigranular, tekstur khusus porfiritik, 

yang tersusun atas fenokris dan massa dasar 

dimana fenokris terdiri dari mineral biotit (10%), 

hornblende (5%), ortoklas (25%), mineral opak 

(5%) serta massa dasar berupa mikrolit 

plagioklas (15%) dan massa dasar gelas (35%), 

ukuran mineral 0,04 mm – 0,7 mm. Berdasarkan 

komposisi mineral-mineral penyusun batuan 

dalam sayatan ini, maka nama batuan ini 

adalah Trakit  (IUGS, 1999). 

 

Foto 5 Kenampakan Fotomikrograf matriks 

breksi vulkanik 

Lingkungan pengendapan dari satuan breksi 

vulkanik ditentukan berdasarkan karakteristik 

dan ciri fisik di lapangan yang umumnya 

memperlihatkan struktur yang berlapis dan 

tidak berlapis, sortasi buruk, kemas terbuka 

maka diinterpretasikan bahwa satuan breksi 
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vulkanik ini terendapkan pada lingkungan darat 

(Sub-aerial) yang letaknya tidak jauh dari 

sumber/pusat erupsi gunungapi.  

Berdasarkan kesamaan karakteristik, ciri fisik 

batuan dan lokasi tipe yang umumnya 

didominasi oleh fragmen trakit porfiri dan 

andesit, dan dijumpainya tufa halus pada satuan 

ini, maka satuan breksi vulkanik pada daerah 

penelitian dapat disebandingkan dengan batuan 

Gunungapi Parepare yang berumur Pliosen. 

Hubungan stratigrafi antara satuan breksi 

vulkanik dengan satuan batuan yang lebih tua 

tidak diketahui. Sedangkan hubungan 

stratigrafi dengan satuan batuan satuan adalah 

kontak keselarasan. 

3.2.2 Satuan Tufa  

Satuan ini merupakan satuan batuan yang 

menyusun daerah penelitian dan menempati 

sekitar 0,74 km2 atau 42,18 % dari luas 

keseluruhan daerah penelitian. Satuan ini 

beranggotakan tufa halus. Penyebaran satuan 

ini berada di bagiaan Barat pada daerah 

penelitian meliputi daerah Tonrangeng.  

Kenampakan lapangan secara megaskopis 

stasiun 11 yaitu warna segar abu-abu, warna 

lapuk coklat kehitaman, tekstur piroklastik 

halus, ukuran butir pasir halus, sortasi baik, 

struktur berlapis (N210oE/5o), komposisi kimia 

karbonat. Berdasarkan ciri fisiknya nama 

batuan ini adalah Tufa halus (Fisher, 1961 dan 

Schmidt, 1981 dalam McPhie dkk, 1993). 

Hasil pengamatan petrografi untuk sampel tufa 

pada sayatan tipis ST.11/TF/VV, sayatan batuan 

vulkanik warna absorbsi kuning kecoklatan, 

warna interferensi coklat kehitaman, tekstur 

piroklastik halus, ukuran butir 0,02 - 0,4 mm, 

bentuk mineral subrounded - subangular, sortasi 

baik, komposisi material berupa ortoklas (40%), 

biotit (10%), kuarsa (15%), kalsit (20%), mineral 

opak (5%) dan massa dasar berupa gelas 

vulkanik (10%). Berdasarkan komposisi mineral-

mineral penyusun batuan dalam sayatan ini, 

maka nama batuan ini adalah Crystal tuff 
(Pettijohn, 1975). 

 

Foto 6 Kenampakan singkapan Tufa halus. 

 

 
 

Foto 7 Kenampakan Fotomikrograf Crystal tuff 

Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan klasifikasi Bandy (1967), bahwa 

satuan tufa ini terbentuk pada lingkungan 

Neritik dalam (Inner Neritic) dengan kedalaman 

antara 0 - 30 mdpl karena kandungan fosil pada 

batuan ini didominasi oleh organisme yang  

hidup pada lingkungan Neritik dalam (Inner 
neritic) atau lingkungan laut (Submarine). 

Selain penentuan lingkungan pengendapan 

berdasarkan kandungan fosil, pada daerah 

penelitian penentuan lingkungan pengendapan 

juga dilakukan berdasarkan struktur sedimen 

yang dijumpai yaitu struktur graded bedding, 

hal tersebut menunjukkan bahwa satuan tufa 

terendapkan pada lingkungan darat (Subaerial) 
hingga lingkungan laut (Submarine). 

Berdasarkan analisis fosil mikro planktonik 

pada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

umur satuan tufa ditandai dengan awal 

munculnya spesies Globorotalia tumida 
(BRADY) hingga punahnya spesies 

Sphaeroidinella subdehiscens BLOW, atau dapat 

disetarakan dengan N.18-N.20 berdasarkan 
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Zonasi BLOW (1969) menunjukkan umur Miosen 

Atas - Pliosen Bawah, Postuma (1971). Selain 

penentuan umur satuan berdasarkan penarikan 

umur relatif juga dilakukan penentuan umur 

satuan berdasarkan penarikan umur absolut 

dengan mengamati kesamaan karakteristik, 

kesamaan ciri fisik batuan dan lokasi tipe, maka 

satuan tufa pada daerah penelitian dapat 

disebandingkan dengan batuan gunungapi 

Parepare yang berumur Pliosen berdasarkan 

penarikan radiometri pada tufa di Parepare 

yang berumur 4,25 - 4,95 juta tahun (Obradovich 

dalam Sukamto, 1982). Berdasarkan parameter-

parameter tersebut maka umur satuan tufa 

adalah Pliosen. Hubungan stratigrafi antara 

satuan tufa dengan satuan breksi vulkanik 

adalah kontak keselarasan. Sedangkan 

hubungan stratigrafi dengan satuan trakit 

porfiri adalah kontak keselarasan (Kontak 

efusif). 

3.2.3 Satuan Trakit 

Satuan ini menempati sekitar 0,05 km2 atau 

3,17 % dari luas keseluruhan daerah penelitian. 

Satuan trakit beranggotakan breksi autoklastik, 

dan trakit porfiri Penyebaran satuan trakit 

berada di bagian Barat pada daerah penelitian 

meliputi daerah Tonrangeng dan Lumpue. 

Kenampakan lapangan secara megaskopis 

stasiun  1 yaitu warna segar abu-abu kehijauan, 

warna lapuk coklat kehitaman, tekstur 

piroklastik kasar, ukuran butir bongkah hingga 

pasir kasar, komposisi material yaitu fragmen 

dan matriks berupa trakit porfiri dengan 

komposisi mineral biotit, plagioklas, ortoklas 

dan massa dasar, struktur massif. Berdasarkan 

ciri fisiknya nama batuan ini adalah Breksi 

autoklastik (Fisher, 1961 dan Schmidt, 1981 

dalam McPhie dkk, 1993). 

 

Foto 8 Kenampakan singkapan breksi 

autoklastik. 

Kenampakan  lapangan secara megaskopis 

stasiun 4 yaitu warna segar abu-abu kehitaman, 

warna lapuk coklat kehitaman, tekstur 

kristalinitas hipokristalin, granularitas porfiro 

afanitik, relasi inequigranular dengan komposisi 

mineral biotit, plagioklas, ortoklas, dan massa 

dasar, struktur vesikuler berupa struktur layer 
(McPhie dkk, 1993) yang memperlihatkan 

kedudukan/layer N275oE/45o. Berdasarkan ciri 

fisiknya nama batuan ini adalah Trakit (Fenton, 

1950). 

 

Foto 9 Kenampakan singkapan trakit 

Pengamatan petrografi untuk sampel trakit 

pada sayatan tipis ST. 4/TRK/VV, sayatan 

batuan beku warna absorbsi kuning kecoklatan, 

warna interferensi abu-abu kehitaman, tekstur 

kristalinitas hipokristalin, granularitas 

porfiritik, fabrik : bentuk euhedral - anhedral, 

relasi: inequigranular, struktur masif, komposisi 

mineral terdiri dari mineral plagioklas (10%), 

ortoklas (20%), hornblende (20%), biotit (10%), 

sanidin (10%), mineral opak (5%), dan massa 

dasar berupa massa dasar gelas (25%), ukuran 

mineral 0,01 – 2,4 mm. Berdasarkan komposisi 

mineral - mineral penyusun batuan dalam 

sayatan ini, maka nama batuan ini adalah 

Trakit (IUGS, 1999).  

Penentuan lingkungan pembentukan satuan 

trakit berdasarkan struktur khusus dari lava 

(trakit) dan breksi autoklastik yang 

memperlihatkan struktur massif berupa 

struktur layer dan struktur vesikuler berupa 

struktur layer yang merupakan hasil dari erupsi 

efusif dengan yang menghasilkan lava yang 

bersifat yang riolitik (De-Rosen-Spence dkk, 

1980 dalam McPhie dkk, 1993) sehingga dapat 

diinterpretasikan bahwa satuan ini terbentuk 

pada daerah Subaerial (Lingkungan Darat) 

hingga Submarine (Lingkungan Laut). 
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Berdasarkan kesamaan karakteristik, ciri fisik 

batuan dan lokasi tipe, maka satuan trakit 

porfiri pada daerah penelitian yang didominasi 

oleh lava (trakit porfiri) dan breksi autoklastik 

dapat disebandingkan dengan batuan gunungapi 

Parepare yang berumur Pliosen Atas, 

berdasarkan penarikan radiometri pada trakit di 

Parepare yang berumur 4,25–4,95 juta tahun 

(Obradovich dalam Sukamto, 1982). Hubungan 

stratigrafi antara satuan trakit porfiri dengan 

satuan batuan yang lebih tua (satuan tufa) 

adalah kontak keselarasan (Kontak efusif). 

 

Foto 10 Kenampakan Fotomikrograf Trakit 

3.2.4 Satuan Konglomerat  

Satuan ini menempati sekitar 0,022 km2 atau 

1,25 % dari luas keseluruhan daerah penelitian. 

Satuan konglomerat beranggotakan 

konglomerat. Penyebaran satuan konglomerat 

berada di bagian Barat pada daerah penelitian 

meliputi daerah Pantai Lumpue. 

Kenampakan lapangan secara megaskopis 

stasiun  16 yaitu warna segar abu-abu, warna 

lapuk coklat, tekstur klastik, sortasi jelek, 

ukuran butir 3,2-112 cm, kemas terbuka, 

kebundaran subrounded-ronded, komposisi 

material yaitu fragmen berupa basalt, trakit dan 

matriks berupa pasir kasar, struktur tidak 

berlapis. Berdasarkan ciri fisiknya nama batuan 

ini adalah Konglomerat (Fisher, 1961 dan 

Schmidt, 1981 dalam McPhie dkk, 1933). 

 

Foto 11 Kenampakan singkapan Konglomerat 

Lingkungan pengendapan dari satuan 

konglomerat ditentukan berdasarkan 

karakteristik dan ciri fisik di lapangan yang 

umumnya memperlihatkan struktur yang 

berlapis dan tidak berlapis, sortasi buruk, kemas 

terbuka maka diinterpretasikan bahwa satuan 

konglomerat ini terendapkan pada lingkungan 

darat (Sub-aerial) yang letaknya tidak jauh dari 

sumber/pusat erupsi gunungapi.  

Berdasarkan kesamaan karakteristik, ciri fisik 

batuan dan lokasi tipe yang umumnya 

didominasi oleh fragmen trakit dan basalt, maka 

satuan konglomerat pada daerah penelitian 

dapat disebandingkan dengan batuan 

Gunungapi Parepare yang berumur Pliosen. 

Hubungan stratigrafi antara satuan 

konglomerat dengan satuan batuan yang lebih 

tua adalah kontak keselarasan.  

3.3 Struktur Geologi 

Pada daerah penelitian dilakukan pengukuran 

kedudukan batuan pada litologi breksi vulkanik, 

tufa halus, dan trakit yang memperlihatkan 

kedudukan hampir sama dengan penyebaran 

relatif dari arah Tenggara-Baratlaut (Foto 4.12). 

Secara umum hasil pengukuran kedudukan 

batuan yaitu strike N130oE – N260oE dengan 

besarnya dip antara 5o - 55o. Berdasarkan 

pengukuran kedudukan batuan dan pengamatan 

langsung di lapangan maka pada struktur 

lipatan yang berkembang pada daerah 

penelitian berupa lipatan homoklin. Selain itu 

dijumpai pula struktur layer pada batuan trakit. 

Dijumpai adanya kekar tidak sistematik pada 

litologi trakit. 
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Foto 12 Kenampakan kedudukan batuan pada 

tufa dengan penyebaran relatif Tenggara-

Baratlaut. 

 

Foto 13  Kenampakan struktur layer batuan 

trakit pada daerah Pantai Lumpue.  

 

Foto 14 Kenampakan kekar tidak sistematik 

 

 

 

 

4. Jenis dan Afinitas Magma Batuan Trakit 

Dari pengamatan sayatan petrografi diketahui 

ukuran mineral pada batuan beku adalah 

berkisar antara <0,02 – 2,1 mm yang artinya 

batuan ini berteksur porfiritik. Tekstur porfiritik 

dapat diintepretasikan secara umum terjadi 

karena adanya dua fase dalam pembekuan dan 

pendinginan magma dimana pada awalnya 

beberapa kristal telah terbentuk dengan 

pendinginan magma yang lambat di bawah 

permukaan sehingga terbentuk kristal yang 

besar dan kasar, kemudian ketika terjadi erupsi 

magma yang bergerak naik dengan membawa 

kristal–kristal yang telah terbentuk terlebih 

dahulu (McPhie et al., 1993).  

Terjadinya diferensiasi juga ditunjukkan oleh 

mineral plagioklas pada batuan ini. Plagioklas 

yang berupa fenokris dalam batuan ini adalah 

jenis andesine yang diidentifikasi dengan 

menggunakan tabel Michel–Levy (Kerr, 1958) 

yang dijumpai pada stasiun 4 sedangkan jenis 

plagioklas pada stasiun 5 yaitu jenis oligoklas. 

Perbedaan dari kedua plagioklas tersebut 

menunjukkan adanya diferensiasi magma 

dimana plagioklas pada stasiun 4 bersifat 

intermediet yang terbentuk terlebih dahulu dan 

plagioklas pada stasiun  5 terbentuk pada fase 

selanjutnya sehingga mempunyai sifat lebih 

asam (Smith et al., 2005). Hal ini ditunjukkan 

pada sayatan tipis petrografi batuan.  

 

Berdasarkan kandungan major element dari 

hasil analisis geokimia terhadap sampel 

ST.4/TRK/VV, ST.5/TRK/VV, dan ST.7/TRK/VV 

maka jenis seri magma pada batuan di daerah 

penelitian dapat diidentifikasi dengan 

menggunakan klasifikasi afinitas magma 

(Peccerillo dan Taylor, 1976 dalam Rollinson, 

1993). Pembagian seri magma ini didasarkan 

pada presentase kandungan kimia K2O dan SiO2 

pada batuan beku.  

Berdasarkan hasil plotting dari klasifikasi 

Peccerillo dan Taylor, 1976 dalam Rollinson, 

1993 yang didasarkan pada presentase 

kandungan kimia K2O dan SiO2 maka seri 

magma dari sampel nomor ST.4/TRK/.VV, 

ST.5/TRK/VV, dan ST.7/TRK/VV adalah 

shoshonite series. 
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Gambar 3 Plagioklas jenis Andesin (3A) pada satasiun 4 (gambar a) dan plagioklas jenis Oligoklas 

(4J) pada stasiun 5 (gambar b) yang menunjukkan proses diferensiasi magma 

Tabel Kandungan major element dalam part per million dari sampel ST.4/TRK/VV, ST.5/TRK/VV, 

dan ST.7/TRK/VV (Sumber  Laboratorium PT. Intertek Utama Services) 

 

 

Gambar 4 Klasifikasi afinitas magma dengan berdasarkan klasifikasi Peccerillo dan Taylor, 1976 

dalam Rollinson, 1993. 
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4.1 Evolusi Magma 

Untuk mengetahui gambaran evolusi magma 

dipergunakan diagram variasi kandungan major 
element (oksida) terhadap senyawa SiO2 

(Harker, 1909 dalam Rollinson, 1993). Pada 

diagram tersebut akan menampilkan korelasi 

positif atau negatif dari kandungan major 

element oksida terhadap SiO2. Berdasarkan 

plotting pada diagram variasi tersebut, maka 

sampel ST.4/TRK/VV, ST.5/TRK/VV, dan 

ST.7/TRK/VV memperlihatkan korelasi negatif 

senyawa CaO, MgO, FeOt (Fe2O3 +FeO) terhadap 

SiO2, dimana makin besar nilai SiO2 makin kecil 

nilai oksida unsurnya. Sedangkan, korelasi 

positif ditunjukkan oleh senyawa  Al2O3, K2O, 

Na2O, P2O5,  TiO2 terhadap SiO2. 

Plotting pada diagram variasi (Harker, 1909 

dalam Rollinson, 1993)  yang memperlihatkan 

korelasi positif senyawa Al2O3, K2O, Na2O, P2O5 

dan TiO2  terhadap SiO2 mengindikasikan 

terjadinya fraksinasi pada unsur Al, K, Na, P 

dan T membentuk mineral ortoklas 

(K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(OH,F)2). Sedangkan, 

korelasi negatif ditunjukkan oleh senyawa CaO, 

MgO, FeOt (Fe2O3 +FeO)  terhadap SiO2 yang 

menunjukkan berkurangnya pembentukan 

mineral biotit (KAlSi3O8). Selain itu, korelasi 

positif senyawa pada Al2O3 terhadap SiO2 pada 

stasiun 4b menunjukkan peningkatan 

kandungan Al dan Na, serta meningkatnya 

kandungan SiO2, sehingga mengindikasikan 

terjadinya pembentukan mineral plagioklas jenis 

andesine ((Na,Ca)AlSi3O8).   

Berdasarkan kandungan trace element dari hasil 

analisis geokimia terhadap sampel 

ST.4/TRK/VV, ST.5/TRK/VV, dan ST.7/TRK/VV 

maka dapat ditentukan plotting Spider gram 
perbandingan unsur trace element terhadap 

primitive mantle menurut Mc Donough dan Sun 

(1995). 

 

 

Gambar 5 Hasil plotting kandungan major element terhadap SiO2 pada diagram variasi (Harker, 

1909 dalam Rollinson, 1993). 
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Plotting spider gram perbandingan unsur trace 
element terhadap primitive  mantle menurut Mc 

Donough dan Sun (1995) yang bedasarkan pada 

kandungan trace element, berupa perbandingan 

unsur Cs, Rb, Ba, Th, U, Nb, Ta, La, Ce, Pb, Pr, 

Sr, P, Nd, Zr, Sm, Eu,Ti,  Dy, Y, Yb dan Lu 

menunjukan adanya pengayaan  LILE (Cs, Rb, 

K, dan Sr) dan pengurangan atau deplesi pada 

kandungan unsur HFSE (Sc, Y, Pb, Zr, Ti, Nb) 

pada sampel ST.5/TRK/VV.  

Hasil plotting spider gram pada sampel 

ST.5/TRK/VV ini memperlihatkan adanya 

anomali negatif pada unsur Ba, Nb, dan Ti. 

Plotting spider gram pada sampel ST.5/TRK/VV 

menunjukkan hasil yang hampir sama dengan 

sampel  ST.7/TRK/VV, yaitu menunjukan adanya 

pengayaan  LILE (K, Ba, Sr dan Pb) dan 

pengurangan atau deplesi pada kandungan 

unsur HFSE (Sc, Y, Th, U, Pb, Zr, Ti, dan Ta) 

pada sampel ST.7/TRK/VV. Hasil plo.tting spider 

gram pada sampel ST.5/TRK/VV ini juga 

memperlihatkan adanya anomali negatif pada 

unsur Ba, Nb, dan Ti. Maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil plotting spider gram pada sampel 

ST.5/TRK/VV dan ST.7/TRK/VV menunjukkan 

kesamaan pola grafik yang ditunjukkan pleh 

pengayaan unsur sedangkan pada sampek 

ST.4/TRK/VV menunjukkan perbedaan yang 

sangat mencolok terhadap primitive mantle. Ini 

disebabkan oleh perbedaan nilai Ca, Na, S dan 

Al yang dapat dipengaruhi sebagai deplesi atau 

anomali negatif. 

Berdasarkan analisis diatas dapat diinterpretasi 

berdasarkan perbandingan antara unsur trace 
element dengan primitive mantle  bahwa batuan 

beku daerah penelitian berasal dari satu jenis 

magma yang sama ditandai dengan adanya pola 

grafik yang relatif sama dimana menunjukan 

adanya pengayaan unsr LILE (Cs, Rb, K, dan Sr)  

dan adanya deplesi atau relatif berkurang pada 

kandungan unsur HFSE (Sc, Y, Pb, Zr, Ti, Nb). 

 

Tabel Kandungan trace element dalam part per million dari sampel ST.4/TRK/VV, ST.5/TRK/VV, dan 

ST.7/TRK/VV (Sumber Laboratorium PT. Intertek Utama Services) 
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Gambar 6 Plotting Spider gram perbandingan unsur trace element terhadap primitive mantle 
menurut Mc Donough dan Sun (1995) 

5. Jenis Dan Penamaan Batuan 

Berdasarkan pengamatan petrografis dari conto 

sayatan dengan nomor sayatan ST.4/TRK/VV 

memperlihatkan warna absorbsi kuning 

kecokelatan dengan warna interferensi abu-abu 

kehitaman, tekstrur; kristalinitas hipokristalin, 

granularitas porfiritik, bentuk euhedral – 

anhedral, relasi inequigranular, dan struktur 

kompak. Komposisi mineral: plagioklas (10%), 

orthoklas (20%), biotit (10%), hornblende (20%), 

sanidin (10%), mineral opak (5%) dan massa 

dasar (25%). Ukuran mineral: <0,01 mm – 2,4 

mm. Berdasarkan analisis di atas, maka nama 

batuan adalah Trakit (IUGS, 1999). 

Pada pengamatan petrografis dari conto sayatan 

dengan nomor sayatan ST.5/TRK/VV 

memperlihatkan warna absorbsi kuning 

kecokelatan dengan warna interferensi abu-abu 

kehitaman, tekstrur; kristalinitas hipokristalin, 

granularitas porfiritik, bentuk euhedral – 

anhedral, relasi inequigranular, dan struktur 

kompak. Komposisi mineral: plagioklas (30%), 

orthoklas (25%), biotit (10%), hornblende (10%), 

kuarsa (5%) , dan massa dasar (20%). Ukuran 

mineral: <0,01 mm – 1,2 mm. Berdasarkan hal 

tersebut, maka nama batuan adalah Trakit 

(IUGS, 1999). 

Berdasarkan pengamatan petrografis dari conto 

sayatan dengan nomor sayatan ST.7/TRK/VV 

memperlihatkan warna absorbsi kuning 

kecokelatan dengan warna interferensi abu-abu 

kehitaman, tekstrur; kristalinitas hipokristalin, 

granularitas porfiritik, bentuk euhedral – 

anhedral, relasi inequigranular, dan struktur 

kompak. Komposisi mineral: plagioklas (30%), 

orthoklas (25%), biotit (5%), hornblende (10%), 

kuarsa (5%), dan massa dasar (25%). Ukuran 

mineral: <0,01 mm – 1,8 mm. Berdasarkan 

analisis di atas, maka nama batuan adalah 

Trakit (IUGS, 1999). 

Berdasarkan kandungan dari major element 
pada sampel ST.4/TRK/VV, ST.5/TRK/VV, dan 

ST.7/TRK/VV, maka jenis batuan pada daerah 

penelitian dapat diidentifikasi dengan 

menggunakan beberapa klasifikasi. Hal tersebut 

didukung oleh klasifikasi batuan beku yang 

berdasarkan kandungan SiO2 dan Na2O+K2O 

(Cox et al., 1979) dimana klasifikasi ini 

menunjukkan bahwa, batuan beku daerah 

penelitian adalah trachy-andesit.  

Klasifikasi lainnya yang juga mendukung hal 

tersebut adalah klasifikasi jenis batuan beku 

berdasarkan kandungan SiO2 dan Na2O+K2O 

(Le Bas et al., 1986 dalam Rollinson, 1993), 

klasifikasi ini menunjukkan bahwa batuan beku 

daerah penelitian adalah trachyte trachydacite. 
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Gambar 7 Plotting pada klasisfikasi batuan beku vulkanik (Cox et al., 1979). 

 

Gambar 8 Plotting pada klasisfikasi batuan beku vulkanik (Le Bas et al.1986). 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, 

analisis petrografi dan geokimia maka secara 

umum dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan hasil analisa unsur  trace 

element dengan primitive mantle batuan beku 

daerah penelitian menunjukkan adanya pola 

grafik yang relatif sama yang menunjukkan 

adanya pengayaan unsur LILE yaitu Cs, RB, 

K, Sr dan adanya deplesi atau relatif 

berkurang pada kandungan unsur HFSE yaitu 

Sc, Y, Pb, Zr, Ti dan Ni. 

 

b. Berdasarkan kandungan K2O dan SiO2, 

maka Trakit yang terdapat pada lokasi 

penelitian adalah batuan beku asam dengan 

seri magma yaitu shoshonite series. 

 

c. Berdasarkan pengamatan petrografi 

batuan daerah penelitian adalah Trakit 

(IUGS, 1999) sedangkan berdasarkan unsur 

kandungan SiO2 dan Na2O+K2O adalah 

trachy-andesite (Cox  et al., 1979) dan 

Trachyte Trachydacite (Le Bas et al., 1986 

dalam Rollinson 1993). 
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Sari:  Secara administratif daerah penelitian termasuk dalam wilayah Kecamatan Mallawa 

Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada Desa Lappasobila, dan secara geografis 

terletak pada 119o53’30”- 119o56’00” BT dan 4o49’20” LS - 4o51’50” BT. Penelitian ini dilaksanakan 

dengan tujuan untuk mengetahui sifat plastisitas tanah dan potensi menggembang tanah daerah 

penelitian berdasarkan nilai indeks plastisitas, serta derajat mengembang tanah berdasarkan nilai 

batas susut . Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui kandungan mineral-mineral lempung 

sehingga dapat menghubungkan dengan nilai indeks plastisitasnya. Metode penelitian terdiri dari 2 

tahap yakni penelitian lapangan dan uji laboratorium. Tahap penelitian lapangan dilakukan dengan 

pengambilan sampel tanah dengan menggunakan hand-auger. Sedangkan analisis laboratorium 

meliputi pengamatan petrografi (sayatan tipis), uji atteberg yang terdiri dari uji batas cair,batas 

plastis dan batas susut, serta analisis kandungan mineral lempung residual soil daerah penelitian 

dengan menggunakan analisis kimia XRF. Tanah pada daerah penelitian memiliki potensi 

mengembang sedang dan derajat pengembangan sedang – rendah. Jenis- jenis mineral lempung pada 

daerah penelitian berupa illite, montmorillonite, chlorite, vermiculite dan kaolinite. Hubungan 

kandungan mineral dan dan hasil uji indeks plastisitas menunjukan bahwa perbedaan jumlah illite, 

vermiculite dan montmorilonite yang tidak terlalu jauh mempengaruhi nilai batas cair, batas plastis 

dan batas susut tanah. 

Kata kunci : Residual Soil ,Indeks plastisitas, mineral lempung, Lappasobila 

Abstract: Administratively research areas is located in the Village Lappasobila, District of Mallawa 
Maros, South Sulawesi Province, and geographically is located on 119o53'30 "- 119o56'00" BT and 
4o49'20 "LS - 4o51'50" BT. This research was conducted in order to determine the nature of the 
plasticity of the soil and ground potential research areas based on the plasticity index, and the degree 
of soil expands by shrinkage limit value. This study was also conducted to determine the content of 
clay minerals that its relationship with the plasticity index value. The research method consists of 
two stages of field research and laboratory testing. Soil sample were collected using hand-auger. 
Laboratory analysis include petrographic observations (thin section), atteberg test consisting of test 
liquid limit, plastic limit and shrinkage limit, as well as analysis of clay mineral content of residual 
soil research areas by using chemical analysis x-ray diffraction. Soil in the research area has the 
potential of expanding medium and the degree of development of medium - low. Clay minerals consist 
of illite, montmorillonite, chlorite, vermiculite and kaolinite. Mineral content and the plasticity index 
show that difference amount of illite, vermiculite and montmorillonite is not too much affected the 
value of the liquid limit, plastic limit and shringkage limit 

Keywords: Residual soil, plasticity index, clay minerals, Lappasobila 
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1. Pendahuluan 

Pembangunan di Indonesia tidak hanya 

berlangsung di daerah-daerah dataran saja, 

tetapi juga sudah merambah ke daerah 

bergelombang atau pegunungan. Daerah-daerah 

tersebut pada umumnya di tempati oleh tanah-

tanah residual yang mempunyai sifat sangat 

kompleks dan beragam serta belum banyak 

dipublikasikan (Sudarsono dan Hasibuan, 2011).  

Penelitian geologi teknik tentang tanah residu di 

Indonesia belum banyak dilakukan, sedangkan 

banyak tempat pembangunan dilaksanakan di 

tanah residual (Sudarsono,2011). Dibanyak 

tempat didunia ini, terutama di negeri-negeri 

tropis, sebagian besar daerahnya terdiri dari 

lapisan tanah residual. Tanah endapan mungkin 

terbatas pada daerah-daerah dekat laut, dimana 

banyak terdapat lapisan-lapisan lempung yang 

lunak, yang masih muda umurnya (soft normally 

consolidated clays) (Moeno, 2011). 

Pada zaman sekarang, banyak proyek-proyek 

teknik sipil dan geologi yang besar, sebetulnya 

dilakukan pada tempat yang tanahnya ternasuk 

jenis tanah residual. Sifat-sifat tanah residual 

sering agak berbeda dengan sifat-sifat tanah 

endapan, dan teori-teori atau pengertian yang 

berlaku pada tanah endapan tidak dengan 

sendirinya dapat dipakai pada tanah residual 

(Moeno, 2011). 

Dalam melakukan penelitian terhadap tanah 

residual hal yang harus diperhatikan adalah 

kandungan mineral lempung dari tanah residual 

karena mineral-mineral tersebut memiliki sifat 

tertentu yang dapat mempengaruhi sifat 

plastisitas atau derajat pengembangan tanah. 

Berdasarkan  hal tersebut, maka penulis 

melakukan studi sifat plastisitas dan kandungan 

mineral lempung tanah residual daerah 

Lappasobila Kecamatan Mallawa Kabupaten 

Maros Provinsi Sulawesi Selatan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan 

studi tentang sifat plastisitas dan kandungan 

mineral lempung tanah residual daerah 

Lappasobila Kecamatan Mallawa Kabupaten 

Maros Provinsi Sulawesi Selatan.. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

potensi mengembang tanah residual 

berdasarkan uji Atteberg dan analisis X-Ray 
Difraction (X-RD) pada daerah Lappasobila 

Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Fokus permasalahan pada penelitian adalah 

penentuan sifat plastisitas dengan menggunakan 

metode uji Atteberg dan penentuan kandungan 

mineral lempung dengan Metode X-ray 
Difraction  (XRD) yang diolah dengan softwere 

Match!2.0 pada daerah Lappasobila Kecamatan 

Mallawa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi 

Selatan 

Manfaat penelitian ini adalah: 

 Sebagai informasi untuk mengetahui 

karakteristik tanah residual yang dapat 

digunakan untuk penentuan parameter 

bangunan teknik atau penentuan potensi 

longsor pada daerah penelitian,  

 Sebagai bahan rujukan untuk penelitian 

yang sama pada kondisi geologi yang 

berbeda. 

Secara administratif, daerah penelitian 

termasuk dalam Kecamatan Mallawa Kabupaten 

Maros Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar 1.1). 

Secara geografis, daerah penelitian terletak 

antara 119o53’30”- 119o56’00” BT dan 4o49’20” - 

4o51’50” LS. Daerah penelitian terletak sekitar 

20 km disebelah utara kota Makassar dan dapat 

ditempuh dalam waktu ± 1 jam dari Kota 

Makassar dengan menggunakan kendaraan 

beroda dua atau empat. 

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa 

alat dan bahan yang digunakan dimana alat dan 

bahan digunakan terbagi dalam 2 yaitu alat dan 

bahan lapangan dan analisis laboratorium. 

1. Alat dan bahan lapangan 

Alat dan bahan lapangan yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain; peta dasar skala 1 : 

50.000, Global Position System (GPS) map 76 

csx, kompas geologi (tipe Brunton), palu geologi, 

alat ukur (meteran dan roll meter 50 m), 

clipboard, buku lapangan, kamera digital, alat 

tulis menulis 

2. Alat dan bahan laboratorium 

Alat dan bahan Lapangan yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: saringan no. 40, 

plat kaca, spatula, alat pengukur batas cair 

ciptaan casagrande, grooving tool, container, 

timbangan, oven, tanah lolos saringan no 40, air. 
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Gambar 1.Peta tunjuk lokasi penelitian 

2. Geologi Daerah Penelitian 

Tinjauan geologi pada daerah penelitian 

termasuk dalam Geologi Lembar Pangkajene dan 

Watampone Bagian Barat (Sukamto, 1982) yang 

terdiri atas 5 formasi yaitu Formasi Camba, 

Formasi Tonasa, Formasi Balangbaru, Formasi 

Mallawa dan batuan terobosan . 

Formasi Balangbaru (Kb) : batupasir berselingan 

dengan batulanau, batulempung dan serpih 

bersisipan konglomerat, batupasir 

konglomeratan, tufa dan lava; batupasirnya 

bersusunan greywake dan arkosa. sebagian 

tufaan dan gampingan: pada umumnya 

menunjukkan struktur turbidit; di beberapa 

tempat di temukan konglomerat dengan susunan 

basal, andesit, diorit,. serpih, tufa terkersikkan, 

sekis, kuarsa, dan bersemen batupasir; pada 

umumnya padat dan sebagian serpih 

terkersikkan. Di bawah mikroskop, batupasir 

dan batulanau terlihat mengandung pecahan 

batuan beku, metasedimen dan rijang radiolaria. 

Daerah barat laut mengandung banyak 

batupasir dan ke arah tenggara, lebih banyak 

batulempung dan serpih. 

Menurut hasil analisis labaratorium Total CTF 

mengenali Globotruncana pada serpih - lanauan 

dari sebelah timur Bantimala, dan pada 

greywake dari jalan antara Padaelo Tanetteriaja 

yang berumur Kapur Akhir (Burollet, 1979 

dalam Sukamto, 1982). 

Formasi ini tebalnya sekitar 2000 m; tertindih 

tak selaras batuan Formasi Mallawa dan Batuan 

Gunungapi Terpropilitkan, dan menindih tak 

selaras Kompleks Tektonik Bantimala. 

Formasi Mallawa (Tem): batupasir, konglomerat, 

batulanau, batulempung, dan napal dengan 

sisipan lapisan atau lensa batubara dan 

batulempung. 

Batupasirnya sebagian besar batupasir kuarsa, 

ada pula yang arkosa, greywake dan tufaan, 

umumnya berwarna kelabu muda dan coklat 

muda; pada umumnya bersifat rapuh dan 

kurang padat. Konglomeratnya sebagian 

kompak, batulempung, batugamping dan napal 

umumnya mengandung moluska yang belum 

diperiksa, dan berwarna kelabu muda sampai 

kelabu tua; batubara berupa lensa setebal 

beberapa sentimeter dan berupa lapisan sampai 

1,5 m. 

Sukamto (1982) mengambil sepuluh buah contoh 

sampel dari singkapan B.32 (a-f) dan B.54 (a-c, 

dan RR.10) pada daerah Tanetteriaja, dan 

sebuah dari dekat galian lempung di Tonasa 

mengandung fosil mikroflora. Berdarsarkan fosil 

dalam sampel tersebut Sukamto (1982) 

memperkirakan umur Paleogen dengan 

lingkungan darat sampai dangkal. Berdasarkan 

fosil Ostrakoda dari contoh batuan B.45/e. ( 

Hazel,1973 dalam Sukamto, 1982) 

memperkirakan umur Eosen.  

Tebal formasi ini tidak kurang dari 400 m; 

tertindih selaras oleh batugamping Temt dan 

menindih tak selaras batuan sedimen Kb dan 

batuan gunungapi Tpv. 

Formasi Tonasa (Temt):  batugamping koral 

pejal sebagian terhablurkan. Berwarna putih 

dan kelabu muda; batugamping bioklastika dan 

kalkarenit. Berwarna putih coklat muda dan 

kelabu muda, sebagian berlapis baik, 

berselingan dengan napal; bagian bawahnya 

mengandung batugamping berbitumen, setempat 

bersisipan breksi batugamping dan batugamping 

pasiran. Pada daerah Camba di dekat Mallawa 

terdapat batugamping yang mengandung 

glaukonit, dan di beberapa tempat di daerah 

Ralla ditemukan batugamping yang 

mengandung banyak serpihan sekis dan batuan 

ultramafik; batugamping berlapis sebagian 

mengandung banyak foraminifera besar, 

napalnya banyak mengandung foraminifera kecil 

dan beberapa lapisan napal pasiran mengandung 

banyak kerang (pelecypoda) dan siput 

(gastropoda) besar. 
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Gabungan fosil ini menunjukkan kisaran umur 

dari Eosen Awal (Ta.2) sampai Miosen Tengah 

(Tf), dan lingkungan neritik dangkal hingga 

dalam dan laguna (Sukamto, 1982). Tambahan 

pula ditemukan fosil-fosil foraminifera yang lain, 

ganggang, koral dan moluska dalam formasi ini. 

Tebal formasi ini diperkirakan tidak kurang dari 

3000 m; menindih selaras batuan Formasi 

Malawa,  dan tertindih tak selaras batuan 

Formasi Camba; diterobos oleh sill, retas, dan 

stock batuan beku yang bensusunan basal, 

trakit, dan diorit. 

Formasi Camba (Tmc) : batuan sedimen laut 

berselingan dengan batuan gunungapi, batupasir 

tufaan berselingan dengan tufa, batupasir, 

batulanau dan batulempung bersisipan dengan 

napal, batugamping konglomerat dan breksi 

gunungapi, dan setempat dengan batubara; 

umumnya mengeras kuat  dan sebagian kurang 

padat; perlapisan dengan tebal antara 4 cm dan 

100 cm. Tufanya berbutir halus hingga lapili; 

tufa lempungan berwarna merah mengandung 

banyak mineral biotit; konglomerat dan 

breksinya terutama berkomponen andesit dan 

basal dengan ukuran antan 2 cm dan 40 cm; 

batugamping pasiran dan batupasir gampingan 

mengandung pecahan koral dan moluska: 

batulempung gampingan dan napal mengandung 

foram kecil dan moluska; sisipan batubara 

setebal 40 cm ditemukan  di Sungai Maros. Pada 

umumnya berlapis baik, terlipat lemah dengan 

kemiringan sampai 30°. 

Diorit – Granodiorit (d) : terobosan diorit dan 

granodiorit, terutama berupa stock dan sebagian 

berupa retas, kebanyakan bertekstur porfiri, 

berwarna kelabu muda sampai kelabu. Diorit 

yang tersingkap di sebelah utara Bantimala dan 

di sebelah timur Birru menerobos batupasir  

Formasi Balangbaru dan batuan ultramafik; 

terobosan yang terjadi di sekitar Camba 

sebagian terdiri dari granodiorit porfiri, dengan 

banyak fenokris berupa biotit dan amfibol, dan 

menerobos batugamping Formasi Tonasa dan 

batuan Formasi Camba. 

Penarikan Kalium/Argon granodiorit dari timur 

Camba pada biotit menunjukan umur 9.03 juta 

tahun (Obradovich ,1974 hubungan tertulis 

dengan Sukamto, dalam Sukamto 1982). 

Basal (b) : terobosan basal berupa sill, stock dan 

retas, kebanyakan bertekstur porfiri dengan 

fenokris piroksen kasar  mencapai ukuran lebih 

dari 1 cm, dan sebagian berwarna kelabu tua 

kehitaman sampai kehijauan, sabagian dicirikan 

oleh srtuktur kekar memanjang bersegi enam, 

beberapa di antaranya bertekstur gabro.  

Terobosan basal di sekitar Tonasa membentuk 

sill dalam batugamping Formasi Tonasa dan 

terobosan yang terjadi di sekitar Malawa 

kebanyakan membentuk retas dalam batuan 

Formasi Malawa. 

Penarikan Kalium/Argon pada batuan basal dari 

lokasi 7 di timur Tonasa 1, menunjukan umur 

17,7 juta tahun (Indonesia Gulf Oil hubungan 

tertulis dengan Sukamto, dalam Sukamto 1982). 

 

Gambar 2 Peta Geologi Lembar Pangkajene dan 

Watampone Bagian Barat Sukamto (1982) 

3. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian studi sifat 

plastisitas dan kandungan mineral lempung 

tanah residual pada daerah Lappasobila 

Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Provinsi 

Sulawesi Selatan terdapat beberapa metode 

penelitian yang digunakan antara lain. 

3.1 Studi Pustaka 

Metode studi pustaka dilakukan dengan cara 

mengumpulkan informasi mengenai kondisi 

geologi regional daerah penelitian serta 

informasi lain tentang teori-teori yang 

dibutuhkan dan akan digunakan pada saat 

penelitian seta mempelajari semua literatur baik 

yang berasal dari text book, jurnal, maupun 

laporan penelitian yang ada kaitanya dengan 
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skripsi ini, serta mencari beberapa 

permasalahan yang akan mendasari dalam latar 

belakang dari kasus yang sedang diteliti. 

3.2 Kegiatan Lapangan 

Kegiatan lapangan dilaksanakan selama 1 hari 

dengan melakukan pengambilan sampel 

material lempung tanah residual yang terdiri 

dari 3 lapisan tanah dengan jarak 2 meter pada 

tiap lapisan. 

3.3 Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Data-data lapangan yang telah ada selanjutnya 

diolah untuk dianalisis dan diinterpretasi lebih 

lanjut, yang di analisis dengan dukungan data 

laboratorium. Pengerjaan analisis laboratorium 

tersebut mencakup : 

3.4 Preparasi Tanah Residu 

Tanah Residu yang diperoleh dari daerah 

Lappasobila Kecamatan Mallawa Kabupaten 

Maros kemudian dikeringkan dari setiap lapisan 

selanjutnya dipreparasi dengan memisahkan 

butiran yang kasar dan halus, bongkahan 

lempung akan digerus, kemudian diayak dengan 

ukuran ±100 s/d 200 mesh. 

3.5 Analisis kandungan mineral dengan Metode 

X-ray difraction 

Difraksi sinar-X atau X-ray difraction 

merupakan suatu metode analisa yang 

digunakan untuk mengidentifikasi mineral- 

mineral yang menyusun tanah residual  pada 

daerah penelitian. Hasil analisis dengan X-ray 

difraction adalah berupa difraktogram yang 

berupa susunan garis atau puncak dengan 

intensitas dan posisi berbeda-beda yang spesifik 

pada material yang dianalisis. 

3.6 Uji Batas-batas Atteberg 

Tes batas-batas Atterberg (Atterberg limit) yaitu 

batas cair, batas plastis, batas susut tanah serta 

perhitungan berat jenis tanah. Penentuan indeks 

plastisitas tanah dilakukan pada tanah yang 

lolos ayakan No. 40 dengan menggunakan 

peralatan standar Atterberg Limit (Casagrande 

Apparatus). 

4. Hasil Dan Pembahasan 

4.1 Batas – batas Atteberg 

Batas-batas Atteberg merupakan suatu metode 

untuk menentukan angka-angka konsisitensi 

tanah. Penentuan  batas-batas Atteberg terdiri 

dari penentuan batas cair (liquid limit), batas 

plastis (plastic limit), dan uji batas susut tanah 

(shringkage limit) (Lampiran 1) 

4.2 Penentuan Kandungan Mineral Lempung 

Penentuan kandungan  mineral lempung pada 

daerah penelitian dilakukan dengan mengelola 

data hasil analisis x-ray difraction (X-RD) 

(Lampiran 2).  

4.3 Hubungan Indeks Plastisitas dan 

Kandungan Mineral Lempung 

Dalam menentukan hubungan antara uji 

atteberg dan kandungan mineral lempung pada 

daerah penelitian, yang pertama dilakukan 

adalah mengumpulkan data-data hasil uji 

atteberg dan hasil analisis X-RD pada daerah 

penelitian (Lampiran 3). 

Berdasarkan Hasil analisis X-RD yang telah 

dilakukan dimana jenis mineral lempung yang 

terdapat pada daerah penelitian adalah illite, 
montmorilonite, cholorite, vermiculite dan 
kaolinite. Secara umum ada 3 mineral yang 

paling mempengaruhi sifat plastisitas dari tanah 

yaitu monmorillonite dimana mineral ini 

memiliki aktifitas yang tinggi 4-7 dan KTK 

antara 80-150 cmol(+) kg liat-1 sehingga 

digolongkan dalam mineral yang sifatnya 

ekpansif, kemudian vermiculite dimana mineral 

ini memiliki KTK 100-150 cmol(+) kg liat-1, 

selanjutnya adalah mineral illite dimana mineral 

ini memiliki aktifitas 0.5-1.3 sehingga 

digolongkan normal (Skempton and Mitchel, 

1953 dalam Yuliet dkk., 2011). 

Dari tabel hubungan indeks plastisitas dan 

kandungan mineral lempung diatas dapat 

diketahui bahwa indeks plastisitas stasiun 1.1 

daerah penelitian adalah 17.13% sehingga 

potensi mengembang tanah pada stasiun 1.1 

adalah sedang (Chen,1975), sedangkan 

berdasarkan nilai batas susut pada stasiun 1.1 

yaitu 25.49 % maka dapat diketahui bahwa 

derajat pengembangan tanah pada stasiun 1.1 

adalah sedang (Raman, 1967 dalam Yuliet, dkk. 

2011). Hal tersebut dipengaruhi oleh kandungan 

mineral monmorilonite yang tidak terlalu 

dominan yaitu 29,4% namun di dominasi oleh 

mineral illite yaitu 41.4 % dan sedikit 

vermicullite  sehingga derajat pengembangannya 

menjadi sedang.  

Pada stasiun 1.2 daerah penelitian indeks 

plastisitanya adalah 21.13% sehingga potensi 

mengembang tanah pada stasiun 1.2 adalah 

sedang (Chen,1975), berdasarkan nilai batas 
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susut pada stasiun 1.2 yaitu 15.14 % maka dapat 

diketahui bahwa derajat pengembangan tanah 

pada stasiun 1.2 adalah sedang (Raman, 1967 

dalam Yuliet, dkk. 2011). Sedangkan pada 

stasiun 1.3 daerah penelitian indeks 

plastisitanya adalah 18.93% sehingga potensi 

mengembang tanah pada stasiun 1.3 adalah 

sedang (Chen,1975), sedangkan berdasarkan 

nilai batas susut pada stasiun 1.3 yaitu 19.36 % 

maka dapat diketahui bahwa derajat 

pengembangan tanah pada stasiun 1.3 adalah 

sedang (Raman, 1967 dalam Yuliet, dkk. 2011). 

Hal tersebut dipengaruhi oleh kandungan 

mineral monmorilonite yang tidak terlalu 

dominan yaitu 28,4% vermicullite yaitu 30.6 % 

dan illite 29%  sehingga derajat 

pengembangannya menjadi sedang.  

Pada stasiun 2.1 daerah penelitian indeks 

plastisitanya adalah 22.07% sehingga potensi 

mengembang tanah pada stasiun 2.1 adalah 

sedang (Chen,1975), sedangkan berdasarkan 

nilai batas susut pada stasiun 2.1 yaitu 9.4 % 

maka dapat diketahui bahwa derajat 

pengembangan tanah pada stasiun 2.1 adalah 

rendah (Raman, 1967 dalam Yuliet, dkk. 2011). 

Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh 

kandungan mineral monmorilonite pada stasiun 

ini yang sangat sedikit yaitu 12.3%. Sedangkan 

pada stasiun 2.2 daerah penelitian indeks 

plastisitanya adalah 31.23% sehingga potensi 

mengembang tanah pada stasiun 2.2 adalah 

tinggi (Chen,1975), nilai tersebut dipengaruhi 

oleh persentase montmorillonite yang cukup 

banyak yaitu 30.4 % kemudian di dukung oleh 

persentase illite dan vermicullite yang cukup 

tinggi. Untuk stasiun 2.3 daerah penelitian nilai 

indeks plastisitanya adalah 6.51% sehingga 

potensi mengembang tanah pada stasiun 2.3 

adalah rendah (Chen,1975), sedangkan 

berdasarkan nilai batas susut pada stasiun 2.3 

yaitu 9.19 % maka dapat diketahui bahwa 

derajat pengembangan tanah pada stasiun 2.3 

adalah rendah (Raman, 1967 dalam Yuliet, dkk. 

2011). Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh 

kandungan mineral monmorilonite pada stasiun 

ini yang sangat sedikit yaitu 6.3% namun 

didominasi oleh mineral kaolinite yaitu 33.4%. 

 

 

Gambar 3 Blok diagram Hubungan Kandungan Mineral Lempung dengan indeks plastisitas pada 

daerah penelitian 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan pada daerah penelitian  maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Hasil analisis  x-ray difraction (X-RD) pada 

daerah penelitian bahwa tanah pada 

daerah penelitian memiliki 5 jenis mineral 

lempung yaitu Illite, Montmorillonite, 

Chlorite, Vermiculite dan Kaolinite.  
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b. Mineral lempung yang paling banyak 

terdapat pada daerah penelitian adalah 

Illite. 

 

c. Mineral yang paling mempengaruhi nilai 

indeks plastisitas tanah pada daerah 

penelitian adalah Montmorilonite, 

Vermiculite dan Illite. 

 

d. Nilai indeks plastisitas paling rendah pada 

daerah penelitian terdapat pada stasiun 

2.3 dengan nilai 6.51 % sedangkan indeks 

plastisitas paling tinggi terdapat pada 

stasiun 2.2 dengan nilai 31.23 %. 

 

e. Berdasarkan  nilai indeks plastisitas tanah 

pada daerah penelitian maka potensi 

mengembang tanah pada daerah penelitian  

adalah sebagai berikut.  

 

 Nilai indeks plastisitas stasiun 1.1 

daerah penelitian adalah 17.13% 

sehingga potensi mengembang tanah 

pada stasiun 1.1 adalah sedang, 

sedangkan berdasarkan nilai batas susut 

pada stasiun 1.1 yaitu 25.49 % maka 

dapat diketahui bahwa derajat 

pengembangan tanah pada stasiun 1.1 

adalah sedang.  

 

 Pada stasiun 1.2 nilai  indeks 

plastisitanya adalah 21.13% sehingga 

potensi mengembang tanah adalah 

sedang,  berdasarkan nilai batas susut 

yaitu 15.14 % maka dapat diketahui 

bahwa derajat pengembangan tanah 

pada stasiun 1.2 adalah sedang.  

 

 Pada stasiun 1.3 daerah penelitian nilai  

indeks plastisitanya adalah 18.93% 

sehingga potensi mengembang tanah 

adalah sedang, sedangkan berdasarkan 

nilai batas susut yaitu 19.36 % maka 

dapat diketahui bahwa derajat 

pengembangan tanah pada stasiun 1.3 

adalah sedang.  

 

 Pada stasiun 2.1 daerah penelitian 

indeks plastisitanya adalah 22.07% 

sehingga potensi mengembang tanah 

adalah sedang, sedangkan berdasarkan 

nilai batas susut yaitu 9.4 % maka dapat 

diketahui bahwa derajat pengembangan 

tanah pada stasiun 2.1 adalah rendah.  

 

 Pada stasiun 2.2 daerah penelitian 

indeks plastisitanya adalah 31.23% 

sehingga potensi mengembang tanah 

pada stasiun 2.2 adalah tinggi . 

 

 Pada stasiun 2.3 daerah penelitian nilai 

indeks plastisitanya adalah 6.51% 

sehingga potensi mengembang tanah 

adalah rendah, sedangkan berdasarkan 

nilai batas susut yaitu 9.19 % maka 

dapat diketahui bahwa derajat 

pengembangan tanah pada stasiun 2.3 

adalah rendah.  
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Lampiran 1. Hasil Uji Atteberg Daerah Penelitian 

Stasiun Kedalaman (cm) 

Batas-batas Atteberg (%) 

LL PL IP SL 

1 

1.1( 0-100 cm) 55.49 36.36 17.13 25.49 

1.2(100-200 cm) 48.26 26.65 21.62 15.14 

1.3(200-300 cm) 52.85 33.93 18.93 19.36 

2 

2.1( 0-100 cm) 44.2 22.14 22.07 9.4 

2.2(100-200 cm) 55.97 24.74 31.23 11.85 

2.3(200-300 cm) 31.11 24.6 6.51 9.19 

 

Lampiran 2. Tabel hasil analisis X-Ray Difraction Daerah Penelitian 

Nama Mineral 

Stasiun 1 Stasiun 2 

1.1 

(atas) 

1.2 

(tengah) 

1.3 

(bawah) 

2.1 

(atas) 

2.2 

(tengah) 

2.3 

(bawah) 

Illite 41.6 37.3 29 44 33.7 35.7 

Montmorillonite 29.4 2.8 28.4 12.3 30.4 6.3 

Chlorite 13 6.2 5 1.4 10 7.4 

Vermiculite 16 22.6 30.6 28.5 21.6 17.2 

Kaolinite - 31.3 7 13.7 4.3 33.4 

 

Lampiran 3. Hubungan Indeks Plastisitas dan Kandungan Mineral Lempung Daerah Penelitian 

 

 

 

IlliteMontmorilloniteChloriteVermiculiteKaolinite LL PL IP SL

1.1( 0-100 cm) 41.6 29.4 13 16 0 55.49 36.36 17.13 25.49

1.2(100-200 cm) 37.3 2.8 6.2 22.6 31.3 48.26 26.65 21.62 15.14

1.3(200-300 cm) 29 28.4 5 30.6 7 52.85 33.93 18.93 19.36

2.1( 0-100 cm) 44 12.3 1.4 28.5 13.7 44.2 22.14 22.07 9.4

2.2(100-200 cm) 33.7 30.4 10 21.6 4.3 55.97 24.74 31.23 11.85

2.3(200-300 cm) 35.7 6.3 7.4 17.2 33.4 31.11 24.6 6.51 9.19

StasiunKedalaman (cm)
Jenis Mineral Lempung (%) Batas-batas Atteberg (%)

1

2
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