
i 
 

i 
 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

UNIVERSITAS HASANUDDIN 

FAKULTAS TEKNIK 

DEPARTEMEN TEKNIK GEOLOGI 

PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI 

 

STRUKTUR GEOLOGI DAN POLA SEBARAN VEIN GIPSUM  

PADA BATUAN SEDIMEN DI CEKUNGAN SENGKANG 

KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OLEH : AIDUL FAUZI AMRI 

  NIM : D611 15 506 

 

 

 

 

 

MAKASSAR 

2020



 
 
 

  ii 
 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS HASANUDDIN 

FAKULTAS TEKNIK 

DEPARTEMEN TEKNIK GEOLOGI 

PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI 

 

STRUKTUR GEOLOGI DAN POLA SEBARAN VEIN GIPSUM  

PADA BATUAN SEDIMEN DI CEKUNGAN SENGKANG 

KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (ST) 

pada Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik  

Universitas Hasanuddin 

 

 

  

 OLEH : AIDUL FAUZI AMRI 

  NIM : D611 15 506 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKASSAR 

2020 



 
 
 

  iii 
 
 

STRUKTUR GEOLOGI DAN POLA SEBARAN VEIN GIPSUM 

PADA BATUAN SEDIMEN DI CEKUNGAN SENGKANG 

KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

 
 

 

SKRIPSI 

 

 Nama Mahasiswa : Aidul Fauzi Amri 

 No. Mahasiswa : D611 15 506 

 

 

Tanggal Ujian        : 29 Juli 2020 

Tim Penguji           : 

1. Dr. Ulva Ria Irfan, S.T., M.T. NIP : 197006061994122001 

2. Dr. Adi Tonggiroh, S.T., M.T. NIP : 196509282000031002 

3. Dr. –Eng. Meutia Farida, S.T., M.T. NIP : 197310032000122001 

 

 

Diketahui oleh, Disetujui oleh,  

Ketua Departemen Teknik Geologi Pembimbing I  

Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 

 

 

 

 

Dr. –Eng. Asri Jaya, HS, S.T., M.T. Dr. –Eng. Asri Jaya, HS, S.T., M.T. 

NIP. 19690924 199802 1 001 NIP. 19690924 199802 1 001 

  

 Pembimbing II 

 

 

 

 

Sahabuddin Jumadil, S.T., M.Eng 

  NIP. 19880130 201903 1 005 

 



 
 
 

  iv 
 
 

ABSTRACT 

 

 

 Structure mechanism is suspected as part of the formation of fractures 

where indications of gypsum minerals found in the form of veins in sedimentary 

rocks in the Sengkang Basin and have never been studied before, both geometry, 

geochemistry and genesa. In an exploration of mineral resources, basic data in 

the form of chemical composition and geometry are needed. On the other hand 

gypsum mineral is an industrial quarry which is very important to meet industry 

needs in various infrastructure sectors. Administratively the research area is 

located in the Sengkang area of Wajo Regency, South Sulawesi Province. 

Astronomically based on UTM is located in the 51M zone with coordinates 

167306 m - 175800 m and 9548853 m - 9536045 m. The purpose of this study are 

to determine the structure of sedimentary rocks, geometry, distribution patterns, 

crystal morphology and types of gypsum veins in the Walanae Formation in the 

Sengkang Basin. The method used during the study was field data collection and 

surface geological mapping by recording at each station, taking rock samples and 

gypsum minerals for petrographic and geochemical analysis. Furthermore, data 

processing and analysis of existing field data. Based on the results of data 

analysis, The geological structure that works in the study area is influenced by 

two compression forces namely the west and east blocks where the east block has 

a greater force than the relatively static west block, so that folds are formed 

which are usually called fault-propagation folds. These folds cause the basin to 

undergo an inversion process and of course are formed joint/fractured and fault. 

The joint/ fractures become the pathway for gypsum vein formation. Most of the 

orientation of the gypsum veins is parallel to the bedding orientation, namely NW-

SE, NNE-SSW and N-S, but there are some that have different dip towards the 

bedding orientation, besides the vein orientation found perpendicular to the 

bedding orientation is NE-SW, NWW-SEE, NW-SE and E-W and there are those 

who don’t have a clear orientation because they surround a concretion. 

Morphology of gypsum crystals in petrographic observations is fibrous. This 

morphology is closely related to the type of antitaxial vein. 
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SARI 

 Mekanisme struktur ditengarai sebagai bagian dari pembentukan rekahan 

dimana ditemukan indikasi mineral gipsum dalam bentuk vein pada batuan 

sedimen yang ada di Cekungan Sengkang dan belum pernah diteliti secara ilmiah, 

baik geometri, geokimia dan genesanya. Dalam sebuah eksplorasi sumberdaya 

mineral dibutuhkan data dasar berupa komposisi kimia dan geometri. Disisi lain 

mineral gipsum merupakan bahan galian industri yang sangat penting untuk 

memenuhi kebutuhan industri di berbagai sektor infrastruktur. Secara administrasi 

daerah penelitian terletak di daerah Sengkang Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi 

Selatan. Secara astronomis berdasarkan UTM terletak pada zona 51M dengan 

koordinat 167306 m – 175800 m dan 9548853 m – 9536045 m. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur geologi batuan sedimen, geometri, 

pola sebaran, morfologi kristal dan jenis vein gipsum pada Formasi Walanae di 

Cekungan Sengkang. Metode yang digunakan selama penelitian adalah 

pengambilan data lapangan dan pemetaan geologi permukan dengan melakukan 

pencatatan pada setiap stasiun, pengambilan conto batuan dan mineral gipsum 

untuk analisis petrografi dan geokimia. Selanjutnya pengolahan data dan analisis 

data lapangan yang telah ada. Berdasarkan hasil analisis data, struktur geologi 

yang bekerja pada daerah penelitian dipengaruhi oleh dua gaya kompresi yaitu 

blok barat dan timur dimana blok timur memiliki gaya yang lebih besar 

dibandingkan blok barat yang relatif statis, sehingga terbentuk lipatan yang 

biasanya disebut fault-propagation fold. Lipatan tersebut membuat cekungan 

mengalami proses inversi dan tentunya terbentuk kekar/rekahan-rekahan dan 

sesar. Kekar/rekahan-rekahan tersebut menjadi jalur terbentuknya vein gipsum. 

Sebagian besar orientasi dari vein-vein gipsum paralel terhadap orientasi lapisan 

yaitu NW-SE, NNE-SSW dan N-S, namun ada beberapa yang memiliki 

kemiringan yang berbeda terhadap orientasi lapisan, selain itu orientasi vein yang 

dijumpai tegak lurus terhadap orientasi lapisan yaitu NE-SW, NWW-SEE, NW-

SE dan E-W serta ada yang tidak memiliki orientasi jelas karena mengelilingi 

sebuah konkresi. Morfologi dari kristal gipsum pada pengamatan petrografi yaitu 

fibrous atau berserat. Morfologi ini erat kaitannya dengan jenis antitaxial vein. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cekungan Sengkang salah satu penghasil gas di Sulawesi Selatan, hal ini 

dibuktikan dengan keberadaan lapangan gas Kampung Baru yang memproduk 

gas. Secara petroleum system, sumber gas berasal dari shale Formasi Mallawa dan 

tertampung dalam reservoir karbonat batugamping Formasi Taccipi. Walaupun 

kelihatannya model perangkap menunjukkan model stratigraphic trap, namun 

proses migrasi gas dari batuan induk ke reservoir melibatkan proses struktur 

geologi, peran Sesar Walanae Timur sangat besar dalam proses migrasi di 

cekungan ini. 

Sesar Walanae terbagi atas sesar Walanae Barat (WWF) dan Sesar 

Walanae Timur (EWF), kedua sesar tersebut merupakan sesar regional di 

Sulawesi berarah Baratlaut-Tenggara (NW-SE), WWF berhubungan dengan 

pembentukan Cekungan Sengkang, sedangkan EWS memotong Sulawesi bagian 

tengah cekungan (Gambar 1.1). EWF diperkirakan merupakan sebuah sesar 

geser/mendatar yang progressive menjadi sebuah sesar naik (Jaya & Nishikawa 

2013). Mekanisme struktur ditengarai sebagai bagian dari pembentukan rekahan 

dimana ditemukan indikasi mineral gipsum dalam bentuk vein.  

Keberadaan mineral gipsum pada batuan yang ada di Cekungan Sengkang 

belum pernah diteliti secara ilmiah, baik geometri, geokimia dan genesanya. 

Dalam sebuah eksplorasi sumberdaya mineral dibutuhkan data dasar berupa 

komposisi kimia dan geometri. Disisi lain mineral gipsum merupakan bahan 

1 
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galian industri yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan industri di 

berbagai sektor infrastruktur. 

Secara Administratif daerah penelitian termasuk dalam Daerah Sengkang 

Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar 1.1). 

 
Gambar 1.1 Peta Tunjuk Lokasi Daerah Penelitian. 

 

Secara astronomis terletak pada koordinat 120°0’14,4” BT – 120°4’48” 

BT dan 04°4’33.6” LS – 04°11’31.2” LS. Daerah penelitian termasuk dalam 

Lembar Sengkang. Skala 1:50.000 yang diterbitkan  BAKOSURTANAL tahun 

1990. Daerah penelitian mencakup luas wilayah kurang lebih 108,68 km². Daerah 

penelitian dapat dicapai dengan menggunakan transportasi darat dari Makassar 

menuju Kabupaten Wajo menggunakan kendaraan bermotor beroda dua atau 

beroda empat yang ditempuh sekitar kurang lebih 5 jam. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan Masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu 

pertama, bagaimana mengetahui dan merekonstruksi geometri vein gipsum pada 

batuan sedimen di cekungan Sengkang yang tentunya dapat dilakukan melalui 

pengukuran komponen dan rekonstruksi struktur geologi. 

Kedua, bagaimana bentuk morfologi kristal dan jenis vein gipsum yang 

diamati dalam pengamatan mikroskopik. 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah pada daerah penelitian 

berdasarkan pengamatan pada struktur geologi daerah penelitian dan aspek-aspek 

geometri dari vein gipsum. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pola struktur geologi batuan sedimen pada Formasi Walanae di 

Cekungan Sengkang. 

2. Mengetahui geometri dan pola sebaran vein gipsum. 

3. Mengetahui morfologi kristal dan jenis vein gipsum. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu dengan tersedianya data geometri dan pola 

sebaran vein gipsum akan memberikan peluang pengembangan untuk 

pertambangan dan industri. Data tersebut menjadi akan manambah database 
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keberadaan sumberdaya mineral di Sulawesi Selatan serta mendorong sebuah 

langkah untuk menarik invetasi di daerah ini. Disisi lain secara tidak langsung 

dapat pula menjadi data pendukung untuk memahami aktifitas sesar Walanae 

Timur yang saat ini menjadi parameter gempa bumi di wilayah ini. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Geologi Regional 

2.1.1 Geomorfologi Regional 

Pegunungan yang di timur relatif lebih sempit dan lebih rendah, dengan 

puncaknya rata-rata setinggi 700 m, dan yang tertinggi 787 m juga pegunungan ini 

sebagian besar berbatuan gunungapi. Bagian selatannya selebar 20 km dan lebih 

tinggi, tetapi ke utara meyempit dan merendah, dan akhirnya menunjam ke bawah 

batas antara Lembah Walanae dan dataran Bone. Bagian utara pegunungan ini 

bertopografi kras yang permukaannya sebagian berkerucut. Batasnya di timurlaut 

adalah dataran Bone yang sangat luas, yang menempati hampir sepertiga bagian 

timur (Sukamto, 1982). 

Sesar Walanae Timur dapat ditelusuri dari 150 km sebagai fitur topografi 

linier yang berarah NNW-SSE di bagian selatan dan N-S di bagian tengah dan 

utara. Di bagian selatan dan tengah, dua lineament secara kontinu bergerak paralel 

kira-kira 3 km yang memisahkan antara pegunungan Bone dan Walanae 

Depression. Di bagian utara jejak EWF dapat ditarik sepanjang sisi timur 

punggungan antiklin Sengkang (Jaya & Nishikawa, 2013). 

2.1.2 Stratigrafi Regional 

Stratigrafi regional daerah penelitian menurut Rab. Sukamto (1982) pada 

Peta Geologi Lembar Pangkajene dan Watampone Bagian Barat yang telah 

dimodifikasi Jaya dan Nishikawa (2013) (Gambar 2.1) yaitu sebagai berikut : 
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1) Tmpw: Formasi Walanae  

Formasi ini terdiri dari batupasir berselingan dengan batulanau, tufa, 

napal, batulempung, konglomerat dan batugamping (Sukamto, 1982).  

2) Tmpt: Formasi Walanae (Anggota Tacipi) 

Formasi ini terdiri dari batugamping koral dengan sisipan batugamping 

berlapis, napal, batulempung, batupasir dan tufa: putih, kelabu muda dan kelabu 

kecoklatan; beberapa mengandung banyak moluska (Sukamto, 1982).  

Fosil foram kecil banyak ditemukan di dalam napal dan sebagian 

batugamping; setempat moluska ditemukan melimpah di dalam batupasir, napal 

dan batugamping; di daerah selatan setempat ditemukan ada tumbuhan di dalam 

batupasir silangsiur dan beberapa lensa batubara di dalam batulempung; batulanau 

ditemukan di dalam batupasir dekat Pompanua dan Sengkang, daerah utara, selain 

itu pada formasi ini ditemukan fosil-fosil lain seperti moluska, ganggang dan 

koral. Bagian bawah formasi ini diperkirakan menjemari dengan Formasi Camba 

dan bagian atasnya menjemari dengan Batuan Gunungapi Parepare; tebal 

diperkirakan <4.500 m (Sukamto, 1982). 

Hubungan serta umur dari masing-masing formasi dapat dilihat jelas pada 

kolom stratigrafi depresi Sesar Walanae dan wilayah Bone dengan peristiwa 

tektonik sejak paleogen akhir (Jaya dan Nishikawa, 2013). 

 



7 
 

 
 

  
Gambar 2.1 Peta Geologi sepanjang Sesar Walanae Timur (modifikasi after Sukamto, 

1982; Sukamto dan Supriatna, 1982) (Jaya & Nishikawa, 2013). 
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Gambar 2.2 Kolom Stratigrafi Depresi Sesar Walanae dan Wilayah Bone dengan 

Peristiwa Tektonik Sejak Paleogen Akhir (Jaya & Nishikawa, 2013). 

 

2.1.3 Struktur Geologi Regional 

Proses tektonik di bagian barat ini berlangsung sampai Miosen Awal,  

sedangkan di bagian timur kegiatan gunungapi sudah mulai lagi selama Miosen 

Awal, yang diwakili oleh Batuan Gunungapi Kalamiseng dan Soppeng (Tmkv dan 

Tmsv). 

Akhir dari aktivitas gunungapi pada Kala Miosen Awal diikuti oleh aktivitas 

tektonik yang menyebabkan terjadinya permulaan terban Walanae. Terban 

Walanae ini memanjang dari utara ke selatan lengan Sulawesi bagian Barat 

sehingga struktur sesar ini sangat berpengaruh terhadap struktur geologi 
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sekitarnya. Proses tektonik ini juga yang menyebabkan terbentuknya cekungan 

tempat pembentukan Formasi Walanae. Peristiwa ini berlangsung sejak awal 

Miosen Tengah dan menurun perlahan selama proses sedimentasi hingga Kala 

Pliosen (Sukamto, 1982). 

Sesar utama yang berarah utara – barat laut terjadi sejak Miosen Tengah dan 

tumbuh sampai Post-Pliosen. Adanya perlipatan besar yang berarah hampir 

sejajar dengan sesar utama diperkirakan terbentuk sehubungan dengan adanya 

tekanan mendatar berarah timur – barat pada kala sebelum Pliosen Atas. 

Perlipatan dan pensesaran yang relatif lebih kecil di bagian timur Lembah 

Walanae dan di bagian barat pegunungan barat, yang berarah barat laut – tenggara 

dan merencong (Sukamto, 1982). 

Secara lokal, batuan karbonat terumbu dari Anggota Tacipi terbentuk pada 

Cekungan Sengkang Timur, di mana fasies laut dangkal ini diinterpretasikan 

tertindih selaras oleh batulempung karbonatan Formasi Walanae berumur Miosen 

Akhir. Batulempung terakumulasi pada Depresi Walanae yang tersesarkan pada 

bagaian utara Pegunungan Bone. Selama Kala Pliosen, evolusi struktural Sulawesi 

Selatan ditandai dengan deformasi compressive (Suyono & Kusnama, 2010). 

Zona Sesar Walanae merupakan sebuah sistem patahan yang berarah dari 

utara barat laut – selatan menenggara dan memisahkan bagian timur dan barat 

Sulawesi Selatan dan mengakibatkan deposisi pada Miosen Akhir sampai Kuarter 

(Gambar 2.3). Grainge & Davies (1985) mengemukakan bahwa sesar ini terdiri 

dari dua komponen utama, yaitu bagian barat yang dikenal sebagai West Walanae 

Fault (WWF) dan bagian timur yang dikenal sebagai East Walanae Fault (EWF). 
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Patahan ini kemudian membagi dua cekungan yang berada di EWF yaitu 

Cekungan Sengkang Barat dan Timur (WSB dan ESB). Cekungan Sengkang 

Barat terdiri dari Depresi Walanae dan Danau Tempe (Suyono & Kusnama, 2010; 

Jaya & Nishikawa, 2013). 

  
Gambar 2.3 Peta Topografi dan  Struktur Geologi. (a) untuk pulau Sulawesi, (b) untuk 

Sulawesi Selatan (Jaya & Nishikawa, 2013). 
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2.2 Teori Ringkas 

2.2.1  Struktur Lipatan 

  Menurut Lisle (2004), lipatan adalah sebuah permukaan geologi yang 

berbentuk kurva. Bentuk pelengkungan yang terjadi pada suatu benda atau 

material tersebut disebabkan oleh dua mekanisme (Asikin, 1979), yaitu buckling 

dan bending. 

 Buckling (melipat) adalah lipatan yang disebabkan gaya tekanan yang arahnya 

sejajar permukaan lempeng.  

 Bending (pelengkungan) adalah pelengkungan yang arah gayanya tegak lurus 

permukaan lempeng. 

Selama seabad terakhir terminologi yang cukup rinci telah dikembangkan 

untuk mendeterminasi aspek geometri dari lipatan. Banyak teori yang berdasarkan 

pada kenampakan lipatan yang diamati di penampang vertical yang tegak lurus 

terhadap strike axial plane dari lipatan. Penamaan struktur lipatan pada 

penampang terutama didasari pada sikap atau posisi axial plane dan limb 

(Billings, 1968). 

Salah satu jenis lipatan yaitu lipatan monoklin. Lipatan Monoklin adalah 

lipatan dalam strata batuan yang terdiri dari zona kemiringan curam dalam urutan 

sebaliknya horizontal atau dengan kemiringan lembut. 

Monoklin dapat terbentuk melalui berbagai cara yaitu sebagai berikut : 

a. Dengan Differential Compaction pada struktur dasar, terutama sesar besar 

pada suatu cekungan karena semakin padatnya isi cekungan, amplitudo 

lipatan akan bergerak secara bertahap ke atas. 
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b. Dengan reaktivasi ringan dari sesar ekstensional sebelumnya yang selama 

fase inversi menyebabkan lipatan pada sekuen di atasnya. 

c. Sebagai bentuk fault-propagation fold yang merambat ke atas dari sesar 

ekstensional di basement dan menjadi sekuen penutup di atasnya. 

d. Sebagai bentuk fault-propagation fold yang merambat ke atas dari sesar naik 

di basement dan menjadi sekuen penutup di atasnya. 

 
Gambar 2.4 Kemungkinan Model dari lipatan monoklin (Conneally et al., 2017). 

 

2.2.2 Struktur Sesar 

 Sesar adalah bidang rekahan atau zona rekahan pada batuan yang telah 

mengalami pergeseran (Ragan, 2009). Menurut Ragan (2009) Ada dua hal yang 

terdapat pada slip batuan yakni slip sejajar dengan kemiringan (dip) bidang 

patahan dan slip yang sejajar dengan jurus (strike) bidang patahan. 

Berdasarkan atas hal tersebut, slip batuan diklasifikasikan atas : 
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1. Dip slip 

a) Normal slip : blok hangingwall relatif bergerak ke bawah 

b) Reverse slip : blok hangingwall relatif bergerak ke atas 

2. Strike slip 

a) Right slip : blok sebelah bergerak relatif ke kanan 

b) Left slip : blok sebelah bergerak relative ke kiri 

Dip slip fault biasa juga disebut normal fault atau reverse fault. Right slip 

fault juga disebut right-lateral atau dextral fault dan left slip fault biasa juga 

disebut left-lateral atau sinistral fault. Gabungan dari dip slip dan strike slip fault 

disebut Oblique slip (Tabel 2.1). 

Tabel 2.1 Tipe Translasi Patahan 

Dip slip Normal-slip fault 

Reverse-slip fault 

Strike slip Right-slip fault 

Left-slip fault 

Oblique slip Dip- and strike-slip terms combined 

 

Idealnya strike slip fault memiliki arah slip horisontal sedangkan normal 

dan reverse fault memiliki arah slip searah dengan dip. Namun terdapat 

penyimpangan dari arah dip slip sebenarnya dan strike slip sebenarnya dalam 

artian bahwa arah slip (slip direction) memiliki nilai net slip dan rake sehingga 

patahan tersebut dikatakan oblique (Gambar 2.5) (Fossen, 2010). 
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Gambar 2.5 Klasifikasi patahan (fault) berdasarkan dip pada fault plane dan pitch, yakni 

sudut antara slip direction dan strike (Fossen, 2010). 

 

Anderson (1951) dalam (Fossen, 2010), membuat klasifikasi sesar 

berdasarkan pola tegasan dengan prinsip stress bahwa satu vertikal dan dua 

lainnya horizontal. Berdasarkan hal tersebut sehingga sesar dibagi menjadi 3, 

yaitu sesar naik (thrust fault), sesar normal (normal fault), dan sesar mendatar 

(strike slip fault) (Gambar 2.6). 

 Normal fault, jika tegasan utama atau tegasan maksimum (σ1) 

posisinya vertikal. 

 Strike slip fault, jika tegasan menengah atau intermediate (σ2) 

posisinya vertikal. 

 Thrust fault, jika tegasan minimum (σ3) posisinya vertikal.  
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Gambar 2.6 Hubungan antara orientasi principle stress (stress regime) dan tectonic 

regimes (bidang kompresi “P” dan bidang tension “T”) menurut Anderson 

(1951) (Fossen, 2010). 

 

2.2.3 Proyeksi Stereografi 

Menurut Ragan (2009) proyeksi stereografi merupakan proyeksi yang 

didasarkan pada perpotongan suatu bidang/garis dalam suatu bidang proyeksi 

yang berupa bidang permukaan (horizontal) yang melalui pusat sebuah bola. 

Bidang proyeksi ini berbentuk lingkaran yang kemudian disebut sebagai lingkaran 

primitif. Lingkaran primitif merupakan proyeksi struktur bidang yang 

kedudukannya horizontal (dip = 0°),  maka penentuan bidang-bidang yang 

berkedudukan miring, pada wulff net dan schmid net, 0° dimulai dari lingkaran 

primitif dan 90° pada pusat lingkaran (gambar 2.7). 

Untuk struktur bidang miring yang dip nya 0°-90° proyeksi akan 

berbentuk busur dari suatu lingkaran yang jari-jarinya selalu lebih besar dari jari-

jari lingkaran primitifnya. Busur lingkaran ini disebut lingkaran besar atau 
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stereogram dari bidang yang bersangkutan. Untuk struktur bidang yang 

kedudukannya vertikal maka proyeksinya akan berupa garis lurus yang melalui 

pusat lingkaran primitif. Selain lingkaran primitif dan lingkaran besar, pada 

stereonet juga terdapat lingkaran kecil. Lingkaran kecil ini merupakan 

perpotongan antara bidang permukaan bola (bidang proyeksi dengan bidang yang 

tidak melalui pusat bola). 

Bila arah utara-selatan merupakan tempat kedudukan pusat lingkaran kecil 

dengan jari-jari yang berbeda ada dan lingkaran kecil bagian bawah bola 

diproyeksikan ke titik zenith, maka akan menghasilkan garis-garis lengkung 

(busur) lingkaran kecil. Lingkaran-lingkaran kecil ini pada titik-titik 

perpotongannya dengan lingkaran primitif berfungsi untuk memplot arah jurus 

suatu bidang atau “bearing” suatu garis,  menentukan besar sudut pitch/rake  

suatu struktur garis pada bidang tertentu.  

 
Gambar 2.7 Proyeksi Stereografis, (a) Unsur-unsur proyeksi stereografis, (b) Wulff Net 

atau Equal Angle Net (Ragan, 2009). 
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Menurut Ragan (2009) disebutkan bahwa patahan dan lipatan selalu 

ditemukan bersamaan, untuk lebih spesifiknya hubungan antara patahan dan 

lipatan bervariasi, terbagi atas dua yaitu : 

1. Pertama, Patahan dapat berupa hasil dari pembentukan lipatan, terjadi akibat 

pergerakan  deformasi  batuan yang berlangsung terus menerus. 

2. Kedua, dan biasanya di lapangan hal ini umum ditemukan yaitu lipatan yang 

terbentuk akibat adanya patahan. Selama adanya pergeseran satu blok batuan 

terhadap blok batuan lainnya akan menyebabkan efek perubahan terhadap 

blok batuan itu sendiri. 

Pembentukan sesar geser pada kenyataannya tidak merupakan suatu garis 

lurus,  tetapi akan terdapat beberapa lekukan pada zona sesar tersebut,  pada 

daerah inilah yang kemudian akan membentuk sesar naik (restraining) atau sesar 

turun (releasing) sebagai struktur ikutan dari sesar geser tersebut (Robert & 

Eldridge, 1992) dalam (Frohlich, 2006).  Gaya yang bekerja dalam suatu titik  

akan menghasilkan gaya kompresi, dimana gaya utama maksimum horizontal dan 

gaya utama minimum vertikal akan membentuk sesar naik, gaya utama 

maksimum vertikal akan membentuk sesar turun, serta gaya utama maksimum 

horizontal, gaya utama minimum horizontal akan membentuk sesar geser.  

2.2.4 Arah Pertumbuhan, Morfologi dan Mekanisme Pertumbuhan Vein 

 Bons dan Montenari (2005) mengemukakan bahwa tidak semua vein 

fibrous adalah crack-seal vein. Di bawah ini akan dibahas mengenai berbagai 

macam vein sehubungan dengan arah pertumbuhan kristal, morfologi kristal, dan 

mekanisme pertumbuhan vein. 
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A. Sintaxial Vein 

Sintaxial Vein adalah vein dimana mineral yang mengisi vein tumbuh dari 

batuan samping (Gambar 2.8a). Biasanya, pertumbuhannya dari kedua sisi vein 

menuju pusat, tetapi terkadang hanya ditemukan tumbuh dari satu sisi ke sisi lain 

(Fisher and Brantley, 1992). Sintaxial vein dapat terbentuk dari suatu rekahan, 

yang membentuk ruang untuk mineral tumbuh (Wilson, 1994). Ruang bisa juga 

terbentuk dari beberapa proses seperti disolusi. Mineral pengisi vein mengendap 

di batuan samping dan tumbuh ke dalam. Saat kristal tumbuh berdampingan 

dengan arah yang sama, kristal menjadi memanjang ke arah pertumbuhan. Laju 

pertumbuhan yang berbeda menghasilkan perbandingan kemampuan tumbuh 

dimana beberapa kristal ditemukan lebih besar dari yang lain (Bons et al., 2012). 

Hasilnya adalah kristal dalam bentuk memanjang dan menyempit sesuai arah 

pertumbuhannya, untuk membedakan morfologinya dengan yang lain, maka 

Fisher and Brantley (1992) memperkenalkan istilah Elongate Blocky atau biasa 

disebut Blok Memanjang (Gambar 2.8c) (Bons et al., 2012). 
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Gambar 2.8 (a) Skema sederhana dalam menghubungkan jenis vein (antitaxial, sintaxial 

atau stretching vein) dan morfologi kristal untuk lokalisasi bidang 

pertumbuhan dan jumlah crack-seal yang terjadi. Tipe Kristal vein yang 

utama: (b) blocky, (c) elongate blocky, (d) stretched crystal, (e) fibrous 

(Bons et al., 2012). 

 

B. Stretching Vein 

Stretching Vein adalah vein yang terbentuk dari proses crack-sealing 

dimana bidang retaknya tidak selalu pada bidang material yang sama (Gambar 

2.8a) (Ramsay, 1980). Perbedaannya dengan sintaxial vein adalah kehalusannya. 

Pada sintaxial vein, permukaan rekahan adalah bagian depan dari pertumbuhan 

dimana Kristal yang tumbuh dari kedua sisi bertemu, sedangkan dalam stretching 

vein permukaan rekahan dapat memotong material yang sebelumnya terendapkan 

(stretching vein lokal) dan bahkan melalui batuan samping (Gambar 2.11). 

Akibatnya, tidak ada trend sistematik di lokasi material yang baru terendapkan 

dan tidak ada growth competition. Butiran yang ada dipotong dan celah antara 

kedua diisi selama proses sealing, biasanya disebabkan oleh pertumbuhan 

epitaxial pada material yang sama. Butiran yang membentang dapat mencapai 
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rasio panjang/lebar yang sangat tinggi yang sering disebut “fibrous”. Jika 

mekanisme pembentukannya jelas kami lebih memilih penggunaan istilah 

“stretched crystal” (Gambar 2.8d) untuk mebedakannya dengan Kristal yang sama 

namun terbentuk oleh mekanisme lain (lihat antitaxial vein di bawah). Sebagai 

disk yang menghubungkan fractured crystals belum tentu harus memiliki lebar 

yang sama seperti broken crystals. Stretched crystal biasanya mengembang 

dengan bentuk batas bergerigi atau struktur radiator (Gambar 2.10d). batas 

bergerigi seperti itu tidak selalu mudah untuk dibedakan disebabkan oleh 

rekistralisasi yang dinamis jika vein mengalami deformasi pada tahap selanjutnya 

(Williams and Urai, 1989). Selama pertumbuhannya tidak sistematik pada 

material yang baru diendapkan dalam stretching vein, bentuk dari stretched 

crystal tidak dapat digunakan untuk menentukan total opening trajectory. 

Sebaliknya, hanya total perpindahan relatif pada dinding vein yang dapat 

ditentukan (Gambar 2.9c) (Bons et al., 2012). 

 

Gambar 2.9 (a) Simulasi numerik dari persaingan pertumbuhan. shading 

mengindikasikan arah pertumbuhan yang cepat. Kristal gelap dengan sudut 
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yang rendah terhadap batuan samping tumbuh dengan cepat melebihi 

kristal yang terang. (b) kristal elongate blocky pada sintaxial vein tidak 

memiliki atau hanya memiliki kapasistas pelacakan yang lemah. (c) 

Stretched crystal hanya memperlihatkan perpindahan keseluruhan dinding 

vein. (d) fibrous dalam antitaxial vein biasanya mengikuti total opening 

trajectory (Bons et al., 2012). 

 

 
Gambar 2.10  Mikrograf sintaxial dan stretched vein. (a) vein kalsit sintaksis dalam 

batugamping (Biure, Spanyol), menunjukkan growth competition yang 

kuat dalam arah pertumbuhan (panah). (b) vein kuarsa sintaksis dalam 

kuarsit (Freestone, Victoria, Australia) dengan pengerasan kristal 

elongate dalam arah pertumbuhan. (c) Detail material vein tertua di (b) 

menunjukkan pita inklusi mengindikasikan beberapa peristiwa crack-seal 

pada awal pertumbuhan vein. (d) dan (e) stretching vein dalam kuarsit 

(lokasi yang sama dengan (b)). Butir besar di sebelah kiri menunjukkan 

struktur radiator yang jelas. (f) vein kalsit crack-seal (Sestri Levante, 

Italia) dengan pita inklusi paralel yang mengindikasikan sekitar satu lusin 

jejak crack-seal. Kristal kalsit yang besar tidak menunjukkan arah 

pertumbuhan yang konsisten (Bons et al., 2012).  

 

C. Kombinasi anatara Sintaxial dan Stretching Vein 

Meskipun sintaxial dan stretching vein berbeda dari segi definisi, masing-

masing terbentuk secara kontinu (Gambar 2.10). Dalam vein tunggal, seseorang 

dapat menemukannya dalam 4 daerah pertumbuhan (Cervantes and Wiltschko, 

2010): 
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1. Satu-satunya peristiwa pertumbuhan sintaxis: tertutup full pada tengah vein 

dari dinding rekahan dan mungkin tidak akan pernah bertemu satu sama lain 

hingga vein akhirnya terisi penuh. 

2. Pertumbuhan sintaxis dalam berbagai peristiwa: jauh dari pusat, dimana lebar  

menurun, kedua bidang pertumbuhan sintaxis saling bertabrakan satu sama 

lain selama peristiwa crack-seal, yang mengarah ke pemulihan sebagian 

rekahan. Namun, karena pemulihan hanya sebagian, maka akan mengalami 

retak dan membuka celah di lokasi yang sama dengan sebelumnya. 

3. Lokalisasi pertumbuhan stretched crystal: lebih jauh dari pusat vein. Lebar 

retak semakin menurun dan kemungkinan akan tertutup sempurna. Rekahan 

baru tidak terbentuk pada lokasi sebelumnya, tetapi terbentuk dalam vein 

yang berkembang, karena lokasinya dibatasi oleh penutupan yang tidak 

sempurna di tengah vein. 

4. Delokalisasi pertumbuhan stretched crystal: pada ujung vein, rekahan 

menipis, oleh karena itu penutupan optimal dan pengaruh rekahan di pusat 

vein paling sedikit. Rekahan baru dapat terbentuk di lokasi mana saja, bahkan 

diluar vein. Yang terakhir ini juga disebabkan oleh fakta bahwa vein biasanya 

menipis pada ujungnya, dan celah berkurang sehingga ditempatkan secara 

acak akan memotong vena itu sendiri.  

Transisi bertahap berlangsung antara 4 wilayah. Ketika vein berkembang 

dan kondisi berevolusi, daerah itu juga dapat bergeser ke samping, mengarah ke 

struktur vein lokal yang sangat kompleks (Bons et al., 2012). 
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Gambar 2.11  Transisi terus-menerus dari stretching vein dengan crack-seal ke 

delokalisasi Sintaxial vein. (a) Tiga tahap perkembangan di ujung vein 

yang tidak mencapai penutupan sempurna di sebelah kanan, di mana 

morfologi sintaksis berkembang. Penutupan sempurna retakan sempit di 

ujung mengarah ke delokalisasi fraktur dan perkembangan dari 

stretching vein. (b) dan (c) Contoh lapangan dari transisi didistribusikan 

ke crack-seal terlokalisasi dalam vein dari Jebel Akhdar Dome, Oman 

(Bons et al., 2012). 

 

D. Antitaxial Vein 

Dari berbagai jenis vein, antitaxial vein mungkin paling sedikit dipahami. 

Dalam definisi asli oleh Durney dan Ramsay (1973), “kristal dalam antitaxial vein 

merupakan kontinuitas optik sepanjang vein dan nampak tumbuh dari garis tengah 

antar kamarnya menuju dinding rekahan”, sebagai lawan dari sintaxial vein 

dimana “pengisian vein adalah pertumbuhannya dari masing-masing dinding 

rekahan”. Definisi tersebut sayangnya berpotensi ambigu, karena ada vein dimana 

kristal tumbuh dari satu sisi ke sisi lain (Bons dan Montenari, 2005), yang 

merupakan substrat dari mana kristal vein tumbuh ke arah luar di kedua arah 
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ketika vein melebar (Gambar 2.12), dimana sintaxial dan stretching vein hanya 

memiliki satu bidang pertumbuhan pada suatu waktu, sehingga antitaxial vein 

memiliki dua yang terletak di permukaan luar vein. Antitaxial vein biasanya 

menunjukkan bentuk simetri melintasi zona median, namun bentuk asimetri tidak 

jarang ditemukan karena dua permukaan pertumbuhan mungkin mengalami 

tingkat pertumbuhan yang berbeda (Barker et al., 2006). Mempertimbangkan hal 

ini, beberapa vein yang telah disebut antitaxial dalam literatur dengan demikian 

harus disebut “(asymmetric) syntaxial”. 

Antitaxial vein biasanya memiliki kristal berserat (fibrous) dengan rasio 

panjang/lebar yang extrem, meskipun mineral pembentuk vein (biasanya kalsit) 

biasanya tidak menunjukkan kebiasaan ini (Gambar 2.8e), batas serat biasanya 

halus, tidak memiliki struktur radiator yang umumnya untuk stretched crystals. 

Kristal panjang dan sempit pada vein umumnya disebut “fibrous” dalam literatur. 

istilah ini mungkin memiliki konotasi genetik yang tidak diinginkan, untuk 

menghindari ambigu, Bons (2000) menyarankan untuk hanya menggunakan 

istilah “fibrous” untuk vein yang benar-benar berserat dengan batas-batas yang 

halus dan menggunakan istilah “elongate blocky”, “stretched crystal”, atau 

“slicken fiber” yang sesuai (Gambar 2.8) (Bons et al., 2012). 
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Gambar 2.12  Tahapan dalam pembentukan anitaxial vein. (a) Patah awal. (b) Sealing 

dari fraktur dalam satu tahap atau lebih, membentuk zona median. (c) 

Zona median membentuk substrat untuk pertumbuhan antitaksial, tempat 

kristal di zona median tumbuh keluar di kedua sisi (panah). Serat melacak 

lintasan pembuka dan karena itu dapat melengkung (Bons et al., 2012). 

 

2.2.5 Fibrous Gypsum dan Halite (Satin spar) 

 Rekahan terisi fibrous satin spar CaSO4 (tipe gipsum) atau halit tersebar 

luas di batulempung dan serpih yang berdekatan dengan unit evaporit yang 

mengalami disolusi. Rekahan mungkin subhorizontal dan terletak kira-kira sejajar 

dengan kontak terhadap unit evaporit atau mungkin dapat terbentuk dari 

konjugasi. Rekahan terbentuk dan terisi dengan semen berserat sebagai respon 

terhadap tekanan yang dibentuk pada dasar formasi oleh pembentukan rongga 

statiform terdekat. (Gambar 2.14). Pengisian rekahan biasanya dikategorikan dan 

terdiri dari dua atau lebih lapisan sejajar baik fibrous CaSO4 atau fibrous halit. 

Rekahan yang terisi kristal diorientasikan dengan sumbu panjang yang tegak lurus 

dengan dinding rekahan. Kristal kalsit kasar dapat sesekali mengisi pusat rekahan. 

Kebanyakan isi rekahan adalah monomineral dan gipsum yang merupakan 

mineral dominan di sebagian besar system rekahan dekat permukaan. Zonasi 
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rekahan internal mencerminkan pembukaan episodik dan berkelanjutan serta 

pengisian rekahan. Beberapa isian berserat mengalami perubahan bentuk sigmoid 

yang menunjukkan pengisian rekahan sedang berlangsung ketika blok yang 

berdekatan meluncur dan diputar sebagai respon terhadap perubahan dalam 

rongga disolusi yang berdekatan (El Tabakh et al., 1998; Warren, 2016). 

 Fibrous halit dan satin spar terkait dengan pembentukan rekahan dan 

rongga dalam sistem hidrologi aktif. Rekahan diisi dengan satin spar terkait 

dengan pengangkatan dan salah satu penyebab rekahan terbuka yang disebabkan 

subsidensi yang terkait dengan disolusi garam dan pengangkatan (Gambar 2.15) 

atau rekahan hidraulik yang terkait dengan perubahan anhidrit ke gipsum 

(Cosgrove, 2001; Philipp, 2008), dengan demikian satin spar yang mengisi 

rekahan dapat menjadi proses pasif dalam rekahan terbuka yang berasal dari 

proses yang lebih aktif dengan rekahan yang dipaksa terbuka oleh CaSO4 yang 

terlalu tertekan, air artesi yang jenuh (Warren, 2016). 

 Ditumpangkan pada proses ini dapat menjadi kekuatan dalam kristalisasi 

gipsum. Shearman et al., (1972) mengemukakan bahwa vein pemindahan satin 

spar adalah fitur hidrasi anhidrit, yang mungkin disebabkan oleh hydrofracturing 

dimana anhidrit digali dan diubah menjadi gipsum. Shearman et al., (1972) 

menunjukkan bahwa jika semua kalsium sulfat dipertahankan dalam sistem, 

hidrasi anhidrit menjadi gipsum akan menghasilkan peningkatan volume 63%. 

Mereka mencatat bahwa pada banyak batu gipsum sekunder, bekas anhidrit 

diganti berdasarkan volume untuk volume dasar, dan volume tambahan gipsum 

muncul sebagai vein berserat atau satin spar yang memotong batu terkait. Gipsum 
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tumbuh di rekahan yang berisi air, setiap kali lapisan penutup didukung oleh air 

bertekanan (Warren, 2016). 

 
Gambar 2.13  Proses dehidrasi kalsium sulfat dari uplift, pencucian, dan disolusi 

(Warren, 2016). 

 

 
Gambar 2.14  Meshwork dari satin spar gipsum dibuat oleh disolusi formasi anhidrit 

pada Zaman Perm di dekat Arab Saudi timur (kunci mobil untuk skala) 

(Warren, 2016). 
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 Rekahan sedimen progresif (hydrofracturing) dianggap sebagai respon 

terhadap unroofing. Membongkar dan melepaskan beban tanah berlebih 

mendorong pembentukan rekahan dekat permukaan yang sejajar dengan 

permukaan bumi halit berserat dan satin spar CaSO4 umumnya dikaitkan dengan 

zona penggalian evaporit (Gambar 2.13). Tidak diketahui apakah rekahan yang 

diisi satin spar juga dapat terbentuk pada kedalaman (1000an meter) dalam bidang 

mesogenetik yang terkait dengan tekanan berlebih dan rapat atau air termobarik 

(Warren, 2016). 

 
Gambar 2.15  Model konseptual deformasi di atas zona disolusi garam menunjukkan 

urutan struktural dan lokasi yang diusulkan. Tahap 1 terjadi sebelum 

disolusi garam dan ditandai dengan pembentukan kekar yang dihasilkan 

dari normal burial. Tahap akhir 1 dan tahap 2 terjadi saat disolusi garam 

dimulai. Tahap awal 2 ditandai oleh beberapa vein gipsum vertikal dengan 

serat horizontal. Kemudian tahap 2 ditandai dengan sesar normal dan 

sesar naik yang tidak biasa. Pada tahap 2, ekstensi paralel dihasilkan dari 

permulaan disolusi dan subsidensi. Tahap 3 ditandai dengan pengisian 

vein gipsum dan sesar. Pada tahap 3 hasil ekstensi vertikal dari disolusi 

yang meluas dan berhentinya peristiwa evaporite yang mendasari (after 

Gustavson et al., 1994). 
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2.2.6  Analisis Geokimia Trace Element 

Geokimia mineral gipsum bertujuan untuk menentukan komposisi kimia 

dan interpretasi lingkungan pengendapan serta genesa pembentukan atau 

keterdapatan mineral. Untuk itu dirancang metode analisis yaitu untuk komposisi 

menggunakan pendekatan analisis trace element.  

Mineral gipsum berasosiasi dengan beberapa mineral kalsium seperti halit, 

celestine, kalsit, aragonit, anhidrit, dolomit, sulfur. Secara fisik diantaranya 

memiliki kesamaan, sehingga untuk membedakan dibutuhkan rekaman geokimia, 

gipsum murni di alam akan memiliki komposisi SO3 sekitar 46% (Gambar 2.16), 

gipsum dan anhidrit memiliki kemiripan, secara kimia hanya dibedakan 

kandungan H2O, secara fisik gipsum memiliki birefringence dan densitas yang 

tinggi. Untuk melakukan trace elemen pada gipsum (CaSO4.2H2O) akan 

digunakan uji X-Ray Fluorescence (XRF) dan X-Ray Difractiometer (XRD), 

terutama untuk membedakan dengan anhidrit (Gambar 2.17). 

 (1) (2) 

SO3 46.00 46.50 

CO2 0.28 - 

CaO 32.36 32.57 

H2O 20.82 20.93 

Insol 0.16 - 

Total 99.62 100.0 

Gambar 2.16 Standar komposisi kimia mineral gipsum. (Deer et al., 2013). 
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Gambar 2.17 Diffractogram dari dua sampel representative vein gipsum. (a) Serat 

gipsum yang tidak lapuk (Gy) dengan sedikit Anhidrit (An). (b) Serat 

lapuk sampai nodular anhydrite dan gipsum (Rustichelli et al., 2016).
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan suatu faktor atau sifat yang dipelajari oleh 

peneliti sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Variabel penelitian yang baik harus relevan dengan tujuan 

penelitian, dapat diamati dan dapat diukur, serta dapat didefinisikan dengan jelas 

sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data 

(Eureka Pendidikan, 2015). 

Pada penelitian ini variabel penelitian terbagi atas variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent). Variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel ini disebut 

variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi dan terikat oleh variabel bebas. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah mineral gipsum. Sedangkan 

variabel terikat meliputi geometri, pola sebaran dan tekstur/morfologi. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pekerjaan lapangan akan didahului dengan analisis morfologi meliputi 

deliniasi pola struktur permukaan dengan menggunakan data topografi dan citra 

penginderaan jauh seperti Digital Elevation Model (DEM) dan Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM), analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola 
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kelurusan (lineament) struktur yang kemungkinan berkaitan dengan rekahan atau 

kekar baik yang tidak terisi maupun yang terisi oleh mineral gipsum. Selain itu 

sebagai petunjuk awal untuk mengetahui segmen struktur yang berkaitan dengan 

objek penelitian.  

Pengukuran orientasi pola vein gipsum akan dilakukan dengan metode 

scanline dikombinasikan metode linear scan line, window scan line dan circular 

scan line (Gambar 3.1), metode ini menekankan sistem area pengukuran dengan 

harapan selain arah orientasi juga diharapkan dapat mengetahui densitas dan 

intensitas vein. Teknis pengukuran individu kekar atau vein dilakukan dengan 

mengukur bidang strike dan dipnya. Selanjutnya untuk menghubungkan dengan 

mekanisme struktur geologi baik yang berkaitan langsung maupun yang tidak 

berkaitan dengan geometri vein gipsum, maka dilakukan pula penggukuran data 

fault slip pada sesar minor maupun shear joint untuk analisis paleostress. Seperti 

halnya rekahan dan kekar, kemungkinan sesar minor juga ada yang terisi oleh 

mineral gipsum, dalam kasus ini juga akan menjadi data tersendiri.  

Selain pengukuran arah orientasi, akan dilakukan pula pengambilan conto 

sampel untuk kebutuhan pembuatan thin section petrografi dan analisis geokimia. 

 
Gambar 3.1 Contoh metode linear scan line (garis), window scan line (kotak) dan 

circular scan line (lingkaran) (Watkins et al., 2015).  
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3.3  Metode Analisis Data 

3.3.1 Analisis Data Lapangan 

Analisis orientasi vein gipsum dilakukan dengan diagram rose dan 

proyeksi stereografi berdasarkan populasi data bidang rekahan dan kekar hasil 

pengukuran lapangan. Selanjutnya untuk kebutuhan analisis paleostress 

menggunakan populasi data bidang kekar dan fault slip yang meliputi arah slip 

jarak displacement dan shear sense (reverse, strike slip dan normal). 

 
Gambar 3.2 Contoh analisis data lapangan struktur geologi untuk menentukan orientasi 

mineral gipsum pada tipe gipsum vein. Singkapan (AB), proyeksi 

stereografi (B-F) dan orientasi diagram rose (I-M) (Rodríguez et al., 2016). 
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3.3.2 Analisis Data Laboratorium 

Sampel yang telah diambil kemudian akan digunakan untuk pembuatan 

thin section petrografi dan analisis geokimia.  

A. Petrografi 

Analisis petrografi bertujuan untuk mengetahui komposisi dan tektur 

secara optik mineral gipsum. Selanjutnya tektur mineral gipsum dapat membantu 

untuk menentukan apakah gipsum terbentuk melalui pengisian ataukah telah 

mengalami deformasi atau mekanime struktur setelah mengisi rekahan. 

 
Gambar 3.3 Foto mikroskop dari fibrous gypsum: A) Kristal melebar ke arah 

bidang/dinding rekahan (ke atas di foto ini), namun sedikit melengkung 

kearah central/pemisah kristal. B) Tekstur gipsum syntaxial, secara optik 
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kristal lebih seragam, dengan peningkatan lebar menuju kearah 

central/pemisah kristal. C) Kristal gipsum tegak lurus terhadap dinding 

rekahan. D) Kristal gipsum dengan lebar seragam. E) Kristal gipsum 

melengkung (curved gypsum) menunjukkan kontinuitas optik. F) 

Sementasi multistage fracture di mana kristal yang membentuk bagian 

bawah vein lurus dan bagian atas melengkung (Tabakh et al., 1998). 

 

Tektur mineral tipe pengisian menunjukan pola pertumbuhan terhadap 

dinding rekahan, parting atau pemisah umumnya gradual dicirikan oleh perubahan 

kristal (Gambar 3.3). Sedangkan kristal mineral gipsum tipe deformasi 

menunjukkan bentuk sigmoid dan pemisah umumnya tegas oleh rekahan dan 

pengisian material lainnya dipusat/tengah vein (Gambar 3.4) (Tabakh et al., 1998). 

 
Gambar 3.4 Foto mikroskop dari gipsum tipe deformasi, umumnya menunjukkan 

pemisah atau rekahan: A) Zona pemisah tengah yang relatif merata dan 

lurus yang didefinisikan oleh dua set fibrous kristal gipsum. B) Perpisahan 

sentral yang bergelombang. C) Tambahan gipsum anhedral umumnya 

ditemukan di daerah pemisah pusat. D) Sebuah layer mudstone 

memanjang sekitar 0,2 mm sebagai pusat zona perpisahan (Tabakh et al., 

1998). 
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B. Geokimia Mineral Gipsum 

Analisis geokimia mineral gipsum bertujuan untuk menentukan komposisi 

kimianya dengan menggunakan metode analisis trace element. Mineral gipsum 

berasosiasi dengan beberapa mineral kalsium seperti halit, celestine, kalsit, 

aragonit, anhidrit, dolomit, sulfur. Secara fisik diantaranya memiliki kesamaan, 

sehingga untuk membedakan dibutuhkan rekaman geokimia, gipsum murni di 

alam akan memiliki komposisi SO3 sekitar 46% (Gambar 2.16), gipsum dan 

anhidrit memiliki kemiripan, secara kimia hanya dibedakan kandungan H2O, 

secara fisik gipsum memiliki birefringence dan densitas yang tinggi. Untuk 

melakukan trace elemen pada gipsum (CaSO4.2H2O) akan digunakan uji X-Ray 

Fluorescence (XRF) dan X-Ray Difractiometer (XRD), terutama untuk 

membedakan dengan anhidrit (Gambar 2.17). 

3.4 Penyusunan Skripsi 

Setelah dilakukan analisis data maka akan dilanjutkan dengan penyusunan 

skripsi. Selama proses penyusunan skripsi diperlukan pengoreksian dan 

pengecekan ulang terhadap semua data yang nantinya akan disajikan dalam 

bentuk tulisan sebagai skripsi yang memuat data lapangan, hasil analisis secara 

sistematik berupa uraian deskripsi maupun gambar foto. 
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Gambar 3.5 Bagan Alir Tahapan Penelitian.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Geologi Daerah Penelitian 

 Pemaparan geologi daerah penelitian mencakup pembahasan aspek 

geomorfologi, stratigrafi, dan struktur geologi yang disusun berdasarkan data yang 

diperoleh dan data yang dianalisis sebelumnya. 

4.1.1 Geomorfologi Daerah Penelitian  

 Geomorfologi daerah penelitian termasuk ke dalam satuan bentang alam 

perbukitan struktural dan pedataran denudasional. Perbukitan struktural dicirikan 

dari dengan kenampakan-kenampakan lineament struktur dan perbukitan yang 

memanjang sebagai akibat dari proses struktural. Sedangkan pedataran 

denudasional dicirikan dengan proses sedimentasi yang sangat mendominasi 

dimana juga dijumpai beberapa danau pada morfologi ini. Pola aliran yang 

bekerja pada daerah penelitian yaitu pola aliran trellis. Pola aliran trellis adalah 

pola aliran sungai yang berbentuk pagar (trellis) dan dikontrol oleh struktur 

geologi berupa perlipatan antiklin dan sinklin. 
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Gambar 4.1 Kenampakan satuan bentang alam perbukitan struktural (1) dan pedataran 

denudasional (2) difoto pada arah N 100°E. 

 

4.1.2  Stratigrafi Daerah Penelitian 

Pengelompokan dan penamaan satuan batuan pada daerah penelitian 

didasarkan atas litostratigrafi tidak resmi. Berdasarkan interpretasi, pengamatan 

dan laboratorium maka stratigrafi daerah penelitian, dibagi menjadi lima (5) 

satuan batuan, mulai dari yang termuda hingga yang tertua yaitu sebagai berikut:  

1. Satuan Aluvial 

2. Satuan Batulempung 

3. Satuan Batupasir 

4. Satuan Batulanau 

5. Satuan Batugamping 

1 

2 
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Pembahasan tiap-tiap satuan batuan akan dimulai dari yang tertua hingga 

termuda.  

4.1.2.1 Satuan Batugamping 

Penentuan umur dari satuan batugamping ditentukan berdasarkan 

kesebandingan dengan anggota Formasi Walanae (Tmpw) dengan memperhatikan 

karakteristik dan kesamaaan ciri fisik. Kenampakan lapangan dari batugamping 

stasiun 12 (Gambar 4.2), bahwa dalam keadaan segar kuning keabuan, warna 

lapuk coklat kehitaman, struktur berlapis, tekstur nonklastik. Berdasarkan 

kesamaan karakteristik dan ciri fisik tersebut, maka satuan batugamping pada 

daerah penelitian berumur Miosen Akhir sampai Pliosen (Sukamto, 1982). 

Kenampakan mikroskopis dari pengamatan petrografis sayatan tipis 

batugamping dengan nomor sayatan ST12/BG memiliki warna absorbsi abu-abu, 

warna interferensi biru kemerahan, tekstur non klastik, komposisi mineral terdiri 

dari mineral kalsit (100%). Berdasarkan hasil analisis petrografi dengan melihat 

klasifikasi Dunham (1962), maka batuan ini dinamakan Crystalline (Gambar 4.3). 
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Gambar 4.2 Singkapan batugamping pada stasiun 12 pada Daerah Pattirosompe difoto 

pada  arah N 178 oE. 

 

 
Gambar 4.3 Fotomikrograf batugamping pada nomor sayatan ST12/BG yang tersusun 

oleh mineral kalsit (Cal). 

 

4.1.2.2 Satuan Batulanau 

Penentuan umur dari satuan batulanau ditentukan berdasarkan 

kesebandingan dengan anggota Formasi Walanae (Tmpw) dengan memperhatikan 
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karakteristik dan kesamaaan ciri fisik. Kenampakan lapangan dari batulanau 

stasiun 1 (Gambar 4.4), bahwa dalam dalam keadaan segar abuabu, warna lapuk 

kuning kecokelatan, struktur berlapis, tekstur klastik, ukuran butir 1/256-1/32 

mm, bentuk butir rounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas baik, dan 

porositas baik. Berdasarkan kesamaan karakteristik dan ciri fisik tersebut, maka 

satuan batulanau pada daerah penelitian berumur Miosen Akhir sampai Pliosen 

(Sukamto, 1982). 

Kenampakan mikroskopis dari pengamatan petrografis sayatan tipis 

batulanau dengan nomor sayatan ST3/BLn memiliki warna absorbsi coklat, warna 

interferensi abu kehitaman, bentuk material subrounded-rounded, komposisi 

material terdiri dari mineral kuarsa (5%), matriks (75%), mineral opaq (5%) dan 

piroksin (15%). Ukuran material <0,02 mm – 0,4 mm. Berdasarkan hasil analisis 

petrografi dengan melihat klasifikasi Pettijohn (1975), maka batuan ini dinamakan 

Mudstone (Gambar 4.5). 
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Gambar 4.4 Singkapan batulanau pada stasiun 1 pada Daerah Bulu Pabbulu difoto pada  

arah N 355 oE. 

 

 
Gambar 4.5 Fotomikrograf batulanau pada nomor sayatan ST3/BLn yang tersusun oleh 

mineral kuarsa (Qz), matriks (Mx), mineral opak (Opq) dan piroksin (Px). 

 

4.1.2.3 Satuan Batupasir 

Penentuan umur dari satuan batupasir ditentukan berdasarkan 

kesebandingan dengan anggota Formasi Walanae (Tmpw) dengan memperhatikan 
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karakteristik dan kesamaaan ciri fisik. Kenampakan lapangan dari batupasir 

stasiun 8 (Gambar 4.6), bahwa dalam dalam keadaan segar kuning, warna lapuk 

cokelat, struktur berlapis, tekstur klastik, ukuran butir 1/8-1/4 mm, bentuk butir 

rounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas baik, dan porositas baik. 

Berdasarkan kesamaan karakteristik dan ciri fisik tersebut, maka satuan batupasir 

pada daerah penelitian berumur Miosen Akhir sampai Pliosen (Sukamto, 1982). 

Kenampakan mikroskopis dari pengamatan petrografis sayatan tipis 

batupasir dengan nomor sayatan ST9/BP memiliki warna absorbsi abu 

kecoklatan, warna interferensi abu kehitaman, bentuk material subrounded-

subangular, komposisi material terdiri dari mineral mineral kuarsa (35%), rock 

fragmen (25%), mineral opak (5%) dan piroksin (35%). Ukuran material <0,02 

mm – 0,8 mm. Berdasarkan hasil analisis petrografi dengan melihat klasifikasi 

Pettijohn (1975), maka batuan ini dinamakan Lithic Arenite (Gambar 4.7). 
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Gambar 4.6 Singkapan batupasir Halus pada stasiun 8 pada Daerah Wiring Palenae 

difoto pada  arah N 115 oE. 

 

 
Gambar 4.7 Fotomikrograf batulanau pada nomor sayatan ST9/BP yang tersusun oleh 

mineral kuarsa (Qz), rock fragmen (Rf), mineral opak (Opq) dan piroksin 

(Px). 

 

4.1.2.4 Satuan Batulempung 

Penentuan umur dari satuan batulempung ditentukan berdasarkan 

kesebandingan dengan anggota Formasi Walanae (Tmpw) dengan memperhatikan 
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karakteristik dan kesamaaan ciri fisik. Kenampakan lapangan dari batulempung 

stasiun 5 (Gambar 4.8), bahwa dalam dalam keadaan segar abu kehitaman, warna 

lapuk cokelat, struktur berlapis, tekstur klastik, ukuran butir <1/256 mm, bentuk 

butir rounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas buruk, dan porositas 

buruk. Berdasarkan kesamaan karakteristik dan ciri fisik tersebut, maka satuan 

batulempung pada daerah penelitian berumur Miosen Akhir sampai Pliosen 

(Sukamto, 1982). 

Kenampakan mikroskopis dari pengamatan petrografis sayatan tipis 

batulempung dengan nomor sayatan ST5/BL memiliki warna absorbsi coklat, 

warna interferensi abu kehitaman, bentuk material rounded-subrounded, 

komposisi material terdiri dari mineral kuarsa (15%), mineral opak (5%), piroksin 

(5%) dan matriks (75%). Ukuran material <0,02 mm – 0,15 mm. Berdasarkan 

hasil analisis petrografi dengan melihat klasifikasi Pettijohn (1975), maka batuan 

ini dinamakan Mudstone (Gambar 4.9). 
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Gambar 4.8 Singkapan batulempung pada stasiun 5 pada Daerah Maddukelleng difoto 

pada  arah N 35 oE. 

 

 
Gambar 4.9 Fotomikrograf batulempung pada nomor sayatan ST5/BL yang tersusun 

oleh terdiri dari mineral kuarsa (Qz), mineral opak (Opq), piroksin (Px) dan 

matriks (Mx). 
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4.1.2.5 Satuan Aluvial 

 Secara umum material penyusun satuan ini terdiri atas material lempung 

hingga kerakal, yang berwarna abuabu kecoklatan yang berasal dari batuan yang 

menyusun daerah penelitian. 

4.1.2.6 Lingkungan Pengendapan 

Penentuan lingkungan pengendapan dari masing-masing satuan pada 

daerah penelitian berdasarkan pada ciri fisik litologi, komposisi kimia, posisi 

stratigrafi, dan data-data lapangan yang mendukung.  

1. Satuan batulanau, batupasir dan batulempung ditemukan dalam bentuk kontak 

selaras. Batupasir ditemukan berselingan dengan batulanau dan batulempung 

mengindikasikan lingkungan pengendapan yang sama dari masing-masing 

batuan. Komposisi kimia dari masing-masing batuan yaitu bersifat silikaan. 

Adapun data-data pendukung yang dijumpai dan dapat digunakan dalam 

penentuan lingkungan pengendapan adalah sebagai berikut. 

 Pada stasiun 1 dijumpai fosil daun (Gambar 4.10a) fosil moluska 

(Gambar 4.10b). Fosil daun sendiri diindikasikan berasal dari lingkungan 

darat, sedangkan fosil moluska diindikasikan berasal dari organisme-

organisme laut khususnya di daerah-daerah estuari. 

 Pada stasiun 2 dijumpai adanya struktur sedimen cross bedding (Gambar 

4.10d) mengindikasikan lingkungan pengendapan batuan memiliki 

pergerakan arus yang aktif dari kedua arah yang berlawanan. 
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 Pada stasiun 3 dijumpai adanya kenampakan struktur sedimen erosional 

berupa channel (Gambar 10c) mengindikasikan bahwa lingkungan 

pengendapan batuan ini merupakan daerah dan memiliki pergerakan 

gelombang yang aktif. Pada stasiun ini juga dijumpai fosil jejak berupa 

hasil galian aktifitas organisme (Burrows) (Gambar 4.10f) 

mengindikasikan bahwa lingkungan pengendapan batuan ini merupakan 

daerah yang dihuni oleh organisme-organisme estuari. 

 Pada stasiun 4 dijumpai kenampakan orientasi konkresi-konkresi yang 

merupakan struktur sedimen yang terbentuk dari proses kimiawi 

(Gambar 4.10e). Konkresi ini bersifat karbonatan mengindikasikan 

pembentukannya pada lingkungan laut dangkal. 

Berdasarkan data-data pendukung tersebut, maka kemudian disimpulkan 

bahwa lingkungan pengendapan satuan-satuan ini yaitu berada pada daerah 

transisi. 

2. Satuan Batugamping memiliki ciri fisik yaitu kristalin, komposisi kimia 

CaCO3, dan tidak ditemukannya kontak dengan batuan lain mengindikasikan 

perbedaan lingkungan pengendapan dengan satuan batulanau, batupasir, dan 

batulempung. Berdasarkan data-data tersebut dapat diindikasikan bahwa 

lingkungan pengendapan batugamping merupakan lingkungan dimana kristal 

kalsit dapat berdiagenesis sempurna yaitu pada shallow marine. 
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Gambar 4.10 Data-data Pendukung dalam menentukan lingkungan pengendapan satuan 

batuan daerah penelitian. 

 

 
Gambar 4.11 Kolom stratigrafi daerah penelitian (modifikasi dari Jaya dan Nishikawa, 

2013). 
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4.1.3  Struktur Geologi Daerah Penelitian  

Pembahasan mengenai struktur geologi pada lokasi daerah penelitian 

menjelaskan tentang pola struktur geologi, identifikasi jenis struktur, umur dari 

struktur yang dihubungkan dengan stratigrafi daerah penelitian dan interpretasi 

mekanisme gaya yang menyebabkan terjadinya struktur pada daerah penelitian. 

Penentuan struktur geologi yang bekerja pada daerah penelitian berdasarkan data 

struktur primer dan data struktur sekunder serta interpretasi kontur pada peta 

topografi. 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan maka diperoleh data 

penciri struktur berupa data kekar, kedudukan batuan yang kemiringannya 

bertolak belakang dan fault slip. Melalui data penciri struktur yang ditemukan di 

lapangan tersebut maka dapat diasumsikan struktur geologi yang berkembang 

pada daerah penelitian berupa: 

1. Struktur lipatan 

2. Struktur kekar 

3. Struktur sesar 

4.1.3.1 Struktur Lipatan 

Untuk pengamatan struktur lipatan pada daerah penelitian digunakan 

metode pengambilan data lapangan secara langsung. Pola kedudukan batuan pada 

peta menampakkan secara jelas adanya struktur perlipatan pada daerah penelitian 

yang selanjutnya digunakan metode busur lingkaran menurut Higgins (1962) 

untuk penentuan sumbu lipatan. Pengambilan data dilakukan dengan melihat 
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kedudukan yang bertolak belakang yaitu pada daerah barat dan timur pada daerah 

penelitian dengan memperhatikan gaya yang bekerja pada daerah penelitian 

dimana gaya dari blok timur umumnya lebih besar dibandingkan dengan blok 

barat dimana relative statis, maka dapat diinterpretasikan pada daerah penelitian 

terbentuk lipatan yang biasanya disebut fault-propagation fold (Ragan, 2009) 

(Gambar 4.12). 

 

Gambar 4.12 Rekonstruksi fault-propagation fold (Ragan, 2009). 

 

4.1.3.2 Struktur Kekar 

 Kekar hampir dijumpai di seluruh daerah penelitian mengingat bahwa 

daerah penelitian memang sangat dikontrol oleh struktur major yaitu sesar 

Walanae barat dan timur. Kekar yang dijumpai memiliki bukaan rata-rata 0.5-1.5 

cm. Ada yang terisi oleh mineral gipsum dan ada yang tidak mempunyai isian. 
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Untuk menentukan arah tegasan utama yang bekerja dan mengontrol 

struktur geologi yang berkembang pada daerah penelitian maka dilakukan 

pengambilan data kekar. Setelah itu, dilakukan analisis paleostress menggunakan 

aplikasi stereonet windows (Gambar 4.13).  

 

 
Gambar 4.13 Analisis paleostress menggunakan data kekar pada daerah penelitian. 

 

 Dari analisis tersebut, diperoleh hasil berupa arah tegasan dan jenis sesar 

yang bekerja pada daerah penelitian berdasarkan teori Anderson, 1951 (Tabel 

4.1). 
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Tabel 4.1 Hasil Analisis Paleostress Menggunakan Data Kekar 

Lokasi Lithology 
Jumlah 

data 
σ1 σ2 σ3 

Strike/Dip 

Batuan 

Jenis 

Sesar 

ST1 Batuapasir/Batulanau 9 194/8 290/45 96/46 200/70 Reverse 

ST3 Batuapasir/Batulanau 50 52/18 306/41 158/46 185/62 Reverse 

ST4 Batuapasir/Batulanau 36 169/38 323/50 68/13 195/40 
Strike 

Slip 

ST5 Batuapasir/Batulanau 43 303/1 213/10 39/81 225/40 Reverse 

ST8 Batupasir 33 263/14 353/5 112/76 150/52 Reverse 

ST9 Batupasir 46 295/2 205/28 29/62 170/50 Reverse 

ST10 Batupasir 15 195/30 303/29 67/45 186/32 Reverse 

ST11 Batupasir 58 35/67 238/22 145/9 185/40 Normal 

ST12 Batugamping 20 33/34 230/55 128/9 335/46 
Strike 

Slip 

ST16 Batupasir 18 219/19 15/69 125/8 10/70 
Strike 

Slip 

ST17 Batupasir 30 320/31 160/58 55/9 5/84 
Strike 

Slip 

ST18 Batupasir 22 128/17 229/30 12/51 160/50 Reverse 

4.1.3.3 Struktur Sesar 

Berdasarkan hasil analisa terhadap data lapangan berupa data primer 

ataupun sekunder serta korelasi terhadap tektonik regional maka sesar yang 

bekerja pada daerah penelitian berupa sesar normal, sesar geser dan sesar naik.  
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Gambar 4.14 Kenampakan Fault Slip Singkapan Batupasir pada stasiun 4 pada Daerah 

Bulu Pabbulu difoto pada  arah N 250 oE. 

 

Berikut adalah hasil pengukuran bidang sesar (Fault Slip) yaitu pada 

stasiun 4 dan 18. 

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Bidang Sesar pada Daerah Penelitian 

Stasiun Striasi Fault Plane Shear of 

Sense N… °E ...° N… °E ...° 

ST4 5 69 260 43 S 

10 87 265 80 S 

275 45 185 45 S 

268 45 185 48 S 

300 78 175 76 S 

310 18 235 28 S 

260 57 210 65 S 

350 34 178 38 S 

312 74 230 79 S 

294 21 150 32 S 

ST18 24 73 60 52 S 
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8 3 20 36 S 

88 25 15 28 S 

350 24 328 20 S 

 

Hasil pengukuran bidang sesar setiap stasiun selanjutnya diolah 

menggunakan software Multiple Inverse Method (MIM) 2010 (Gambar 4.15 dan 

Tabel 4.3) untuk mengetahui arah tegasan utama serta jenis sesar yang terbentuk 

menggunakan prinsip triangular state diagram (Frohlic, 1992 dimodifikasi 

Setiawan, TS., 2019) (Gambar 4.16). 

 
Gambar 4.15 Hasil proyeksi struktur sesar pada stasiun 4 dan stasiun 18 menggunakan 

aplikasi Multiple Inverse Method (MIM) 2010. 
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Gambar 4.16 Diagram triangular state hasil dari proyeksi struktur sesar stasiun 4 dan 

stasiun 18 (Frohlic 1992 dimodifikasi Setiawan, TS., 2019). 

 

Tabel 4.3 Hasil Analisa Proyeksi Struktur Sesar pada Stasiun 4 dan Stasiun 18 

Lokasi Lithology  Jumlah 

data 

Stress 

State 

σ1 σ3 Stress 

Ratio 

Jenis 

Sesar 

ST4 Batupasir/Batulanau 10 A 265/82 145/6 0 Normal 

B 160/82 266/2 0.3 Normal 

C 321/44 90/33 0.5 Oblique 

D 175/40 344/48 0.7 Oblique 

ST18 Batupasir/Batulanau 4 E 319/46 61/12 0.4 Oblique 
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Gambar 4.17 Blok diagram tiga dimensi peta geologi daerah penelitian. 

  

4.2 Gipsum pada Vein Batuan 

4.2.1  Genesa Vein Gipsum 

 Pembentukan vein gipsum sangan dikontrol oleh struktur geologi daerah 

penelitian. Berikut rekonstruksi pembentukan vein gipsum pada daerah penelitian. 

1. Terbentuknya batuan sedimen pada cekungan sengkang. 

2. Terjadi proses ”basin inversion” yaitu proses pengangkatan cekungan 

sedimen akibat gaya kompresi tektonik membentuk lipatan antiklin dan 

membuat daerah penelitian berada pada lingkungan darat. 

3. Akibat gaya kompresi yang bekerja secara terus menerus, batuan sedimen 

pada daerah penelitian telah melampaui fase deformasi elastis dan memasuki 

fase deformasi plastis membentuk kekar/rekahan-rekahan pada daerah 

penelitian. 
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4. Gaya kompresi yang bekerja pada daerah penelitian terbagi menjadi dua arah 

yaitu arah barat dan timur, dimana gaya dari arah timur lebih besar dibanding 

gaya dari arah barat yang relatif statis (dikorelasikan dengan tektonik 

regional). Akibatnya terbentuk sesar naik pada bagian barat daerah penelitian 

dan terbentuk kekar/rekahan baru. 

5. Gaya kompresi perlahan mulai berhenti menyebabkan adanya gaya tarikan 

sebagai respon dari gaya kompresi yang terjadi sebelumnya. Akibatnya 

terbentuk sesar-sesar normal pada bidang-bidang yang lemah. 

6. Seiring berjalannya waktu, kekar atau rekahan yang sebelumnya terbentuk 

diisi oleh air meteorik dan juga air tanah akibat adanya tekanan air dari zona 

active phreatic. Air/fluida tersebut membantu proses kristalisasi dari vein 

gipsum. 



 

60 
 

 
 

 

Gambar 4.18 Rekonstruksi pembentukan vein gipsum pada daerah penelitian. 

 

4.2.2 Observasi Lapangan 

4.2.2.1 Orientasi Vein Gipsum 

Secara umum orientasi lapisan batuan sedimen yang dijumpai adanya vein 

gipsum berarah NW-SE, NNE-SSW dan N-S. Panjang vein berkisar dari 

milimeter hingga puluhan meter dan lebar berkisar 0.5 – 2 cm. Sebagian besar 

orientasi dari vein-vein gipsum paralel terhadap orientasi lapisan yaitu NW-SE, 

NNE-SSW dan N-S (Gambar 4.19), namun ada beberapa yang memiliki 

kemiringan yang berbeda terhadap orientasi lapisan, selain itu orientasi vein yang 

dijumpai perpendikular terhadap orientasi lapisan yaitu NE-SW, NW-SE, NWW-
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SEE dan E-W (Gambar 4.20) dan ada yang tidak memilki orientasi jelas karena 

mengeliling sebuah konkresi.  

 
Gambar 4.19 Vein gipsum searah dengan perlapisan batupasir pada stasiun 1 dengan 

arah foto N 5 °E. 

 

 
Gambar 4.20 Vein gipsum tidak searah dengan perlapisan batupasir pada stasiun 5 

dengan arah foto N 35°E. 
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Orientasi vein gipsum umumnya sangat dipengaruhi oleh bentuk dan 

sebaran dari rekahan itu sendiri, seperti berbentuk laminar ataupun lenticular 

(Gambar 4.21). Hal tersebut dikarenakan rekahan-rekahan menjadi tempat atau 

prasarana terbentuknya vein gipsum. Namun beberapa kasus dijumpai dengan 

orientasi yang tidak jelas seperti mengelilingi sebuah konkresi (Gambar 4.22). 

konkresi adalah massa kompak yang keras terbentuk melalui proses presipitasi 

mineral dalam rongga partikel, dan biasa ditemukan pada batuan sedimen. Hal 

tersebut merupakan kasus yang terbilang langka, meskipun begitu hal tersebut 

diindikasikan bahwa setelah proses pembentukan konkresi terjadi bukaan di 

sekitar konkresi baik akibat dari proses kompresi tektonik ataupun karena proses 

pelapukan sehingga membentuk vein gipsum yang mengelilingi konkresi tersebut. 

 
Gambar 4.21 Vein gipsum yang terdistribusi dalam bentuk lenticular pada litologi 

batulanau stasiun 9 dengan Arah Foto N 5°E. 
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Gambar 4.22 Vein gipsum yang mengelilingi konkresi pada litologi batupasir stasiun 5 

dengan Arah Foto N 20°E. 

 

4.2.2.2 Zona Median 

Zona median merupakan zona tengah dan zona tumbuh dari vein berjenis 

antitaxial. Seperti dikatakan sebelumnya zona median terletak di tengah vein dan 

kira-kira sejajar dengan dinding vein (Gambar 4.23). Namun, zona median tidak 

selalu terletak di tengah-tengah vein gipsum (Gambar 4.24), yang mungkin 

dihasilkan dari tingkat pertumbuhan kristal yang berbeda di kedua sisi (Barker et 

al., 2006). Selain itu di beberapa kasus vein gipsum memiliki zona median lebih 

dari satu (Gambar 4.25). hal itu ditafsirkan terbentuk dalam dua periode 

pertumbuhan kristal. 
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Gambar 4.23 Vein gipsum dengan garis median normal pada stasiun 18 dengan arah foto 

N 275°E. 

 

  
Gambar 4.24 Vein gipsum dengan garis median tidak di tengah pada stasiun 9 dengan 

arah foto N 30°E. 
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Gambar 4.25 Vein gipsum dengan garis median lebih dari satu pada stasiun 5 dengan  

arah foto N 20°E. 

 

4.2.3  Petrografi Mineral Gipsum 

4.2.3.1 Zona Median 

Zona median umumnya terdiri dari kristal gipsum yang tersumbat atau 

tidak teratur, dan lebarnya bervariasi dari 50 μm hingga 2 cm (Gambar 4.26), 

yang dianggap sebagai substrat untuk pertumbuhan kristal berserat (Bons et al., 

2012). Kristal gipsum di zona median umumnya terdistribusi secara acak (Gambar 

4.27). Selain itu, terkadang dijumpai material batuan dinding di zona median 

(Gambar 4.27), yang umumnya dianggap telah dibentuk oleh peristiwa retak-segel 

(Meng et al., 2017). Namun, ada juga zona median yang terkadang hanya terdiri 

dari garis tanpa terisi kristal (Gambar 4.28). 
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Gambar 4.26 Fotomikrograf zona median yang terdiri dari kristal gipsum yang tersumbat 

melalui pengamatan petrografi pada stasiun 10. 

 

 
Gambar 4.27 Fotomikrograf kristal gipsum yang terdistribusi secara acak pada zona 

median pada stasiun 10. 

 

500 µm 

500 µm 
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Gambar 4.28 Fotomikrograf kristal gipsum dengan zona median tidak berupa kristal 

pada stasiun 10. 

 

4.2.3.2 Morfologi Kristal Gipsum 

Morfologi kristal yang dijumpai dari vein gipsum yaitu fibrous atau 

berserat (Gambar 4.29). Fibrous merupakan bentukan morfologi kristal yang 

identik dengan jenis antitaxial vein. Antitaxial vein adalah vein dimana mineral 

yang mengisi vein tumbuh dari dalam rekahan (zona median) menuju masing-

masing dinding rekahan (Gambar 4.30). Antitaxial vein biasanya menunjukkan 

bentuk simetri melintasi zona median, namun bentuk asimetri tidak jarang 

ditemukan karena dua permukaan pertumbuhan mungkin mengalami tingkat 

pertumbuhan yang berbeda (Barker et al., 2006). Akibatnya ditemukan zona 

median yang terkadang tidak terletak ditengah (Bons et al., 2012). Umumnya 

kristal vein gipsum lurus dan pada sudut tinggi atau sub-tegak lurus ke dinding 

500 µm 
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vein. Namun, beberapa kristal gipsum dijumpai melengkung muncul (Gambar 

4.31) yang ditafsirkan sebagai hasil dari komponen geser (Meng et al., 2017). 

 
Gambar 4.29 Fotomikrograf kristal gipsum dengan morfologi berupa fibrous pada 

stasiun 4. 

 

 
Gambar 4.30 Fotomikrograf kristal gipsum yang tumbuh memanjang dari zona median 

pada stasiun 10. 

500 µm 

500 µm 
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1 mm

 
Gambar 4.31 Fotomikrograf kristal gipsum yang melengkung sebagai tanda komponen 

geser pada stasiun 11. 

 

4.2.4   Geokimia Gipsum 

Dari hasil analisis X-Ray Fluorescence (XRF) yang telah dilakukan pada 

sampel GIPSUM_ST4 diperoleh komposisi SO3 sebesar 55,368 %. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya bahwa gipsum murni di alam akan memiliki komposisi 

SO3 sekitar 46% maka dapat disimpulkan bahwa sampel GIPSUM_ST4 

merupakan mineral gipsum. 

Hasil yang sama dijumpai pada analisis X-Ray Difractiometer (XRD) yang 

telah dilakukan pada sampel GIPSUM_ST4 menunjukkan komposisi mineral 

gispum sekitar 59,9 %, kalsit sekitar 21,9 %, Silika 18,1 % dan sisanya tidak 

dapat diidentifikasi (Gambar 4.32). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sampel GIPSUM_ST4 dominan mengandung mineral gipsum. 
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Gambar 4.32 Diffractogram dari sampel GIPSUM_ST4 yang representative vein 

gipsum. 

 

 Selain itu dilakukan pengujian X-Ray Fluorescence (XRF) pada sampel 

litologi yang dijumpai adanya vein gipsum seperti batupasir, batulanau dan 

batulempung untuk membuktikan proses pembentukan vein gipsum juga 

dipengaruhi oleh kandungan unsur-unsur pada host rock.  

Tabel 4.4 Hasil Analisis XRF Sampel Litologi pada Daerah Penelitian. 

 

Hasil dari X-Ray Fluorescence (XRF) yang diperoleh yaitu semua sampel 

menunjukkan adanya kandungan SO3 dan CaO dimana kedua unsur ini adalah 

unsur pembentuk dari mineral gipsum. ST2_BP memiliki komposisi kimia SO3 

sebesar 1.092 % dan CaO sebesar 3.169 %, ST5_B_LEMPUNG memiliki 
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komposisi kimia SO3 sebesar 5.043 % dan CaO sebesar 0.490 %, dan ST18_BL 

memiliki komposisi kimia SO3 sebesar 3.129 % dan CaO sebesar 1.940 %.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil analisis pada pembahasan bab-bab sebelumnya maka 

kesimpulan yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian ini, yaitu : 

1. Berdasarkan hasil analisis data, struktur geologi yang bekerja pada daerah 

penelitian dipengaruhi oleh dua gaya kompresi yaitu blok barat dan timur 

dimana blok timur memiliki gaya yang lebih besar dibandingkan blok barat 

yang relatif statis, sehingga terbentuk lipatan yang biasanya disebut fault-

propagation fold. Lipatan tersebut membuat cekungan mengalami proses 

inversi dan tentunya terbentuk kekar/rekahan-rekahan dan sesar. 

Kekar/rekahan-rekahan tersebut menjadi jalur terbentuknya vein gipsum. 

2. Sebagian besar orientasi dari vein-vein gipsum paralel terhadap orientasi 

lapisan yaitu NW-SE, NNE-SSW dan N-S, namun ada beberapa yang 

memiliki kemiringan yang berbeda terhadap orientasi lapisan, selain itu 

orientasi vein yang dijumpai perpendikular terhadap orientasi lapisan yaitu 

NE-SW, NWW-SEE, NW-SE dan E-W serta ada yang tidak memilki 

orientasi jelas karena mengelilingi sebuah konkresi. 

3. Pada pengamatan petrografi kristal gipsum memiliki morfologi yaitu fibrous 

atau berserat. Morfologi ini erat kaitannya dengan jenis antitaxial vein. 
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5.2 Rekomendasi 

Peneltian ini hanya terbatas untuk menentukan geometri, pola sebaran dan 

genesa vein gipsum, maka dari itu penulis merekomendasikan adanya penelitian 

lebih lanjut mengenai penentuan cadangan dan kualitas dari mineral gipsum untuk 

dikatakan sebagai sumberdaya. Tentunya hal tersebut nantinya akan mendukung 

pendapatan dari pemerintah setempat. 
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LAMPIRAN 

 

 

 



 

 
 

TABEL DATA PENGUKURAN 

 

No long lat Strike Dip Tanggal 

Fracture Searah dip Fracture Tdk Searah Fracture no gypsum 

Litologi N… 

°E 

...° N… 

°E 

...° N… 

°E 

...° N… 

°E 

...° N… 

°E 

...° N… 

°E 

...° 

ST1 120.0339444 -4.113444444 200 70 7/3/2020 194 68 195 44         Batupasir/batulanau 

200 46 185 46         

175 46 195 52         

195 40 195 90         

200 48           

ST2 120.0331667 -4.114 170 64 7/3/2020             Batupasir/carbonate nodul 

ST3 120.0348056 -4.114111111 185 62 7/3/2020 185 62 190 44 286 70 240 50     Batupasir/batalanau 

195 52 185 70 292 82 300 64     

195 46   284 70 245 54     

178 52   285 77 255 56     

176 48   280 76 282 56     

175 68   280 72 305 52     

145 46   275 66 280 70     

175 62   95 68 320 52     

181 42   290 70 95 80     

190 40   280 62 290 60     

193 46   280 62 285 60     

185 40   285 56 90 78     

195 44   280 76 292 66     

200 52   295 56 285 62     

172 36   280 68 200 72     

187 50   295 64 275 68     

ST4 120.0363056 -4.114805556 195 60 7/3/2020 190 70 195 50 308 76 355 76     Batupasir/batulanau/carbonate 

nodul 175 58 175 60 320 60 295 76     

165 52 195 40 310 70 270 54     

208 62 185 60 285 56 290 70     

160 50 193 60 320 76 295 86     

185 52 180 72 309 60 278 66     

165 50 200 54 310 78 295 68     

178 48 196 60 305 78       

176 60 190 58 135 82       

168 68   282 24       

ST5 120.0337778 -4.145805556 225 40 7/3/2020 205 36 165 38 50 38       Batupasir/Batulanau/Batulempung 

205 44 170 14 35 40       



 

 
 

 
 

205 40 175 50 340 46       

202 40 170 36 70 38       

225 32 185 28 95 44       

192 46 200 38 2 60       

195 38 175 46 345 66       

203 72 225 38         

240 28 195 40         

220 36 200 40         

220 38 190 46         

216 36 195 52         

210 30 205 46         

215 34 190 42         

195 20 165 38         

190 30 185 38         

180 40 183 38         

182 50 220 44         

ST6 120.04075 -4.1015 190 52 7/3/2020 178 56   322 54       Batupasir/Batulanau 

185 50           

ST7 120.0421111 -4.089666667 200 58 7/3/2020             Batupasir 

ST8 120.0354444 -4.160638889 150 52 7/3/2020 185 52   335 52 340 40     Batupasir 

175 50   345 48 332 32     

180 60   355 34 350 34     

175 50   355 32 355 30     

178 50   345 20 345 20     

180 58   350 40 330 26     

    340 30 305 16     

    340 22 315 24     

    350 18 350 30     

    345 22 340 18     

    345 28 325 30     

    350 36 340 31     

    335 20 295 30     

    335 19       

ST9 120.0369722 -4.151527778 170 50 7/3/2020 190 50 190 50   40 50     Batupasir/Batulanau 

193 44 175 58   60 54     

155 40 185 44   10 50     

178 44 175 34   48 48     

175 46 158 30   25 24     

175 50 186 60   115 40     

170 54 165 42   90 48     



 

 
 

 
 

185 50 178 44   85 44     

150 44 165 56         

175 54 173 40         

182 38 175 32         

192 60 173 42         

182 50 178 50         

178 52 170 38         

155 64 178 38         

155 42 188 58         

170 48 180 50         

195 60 180 56         

180 42 175 50         

ST10 120.0389167 -4.124583333 186 32 8/3/2020 200 34 178 30   270 70     Batupasir 

190 22 40 10   260 56     

185 38 140 60   245 56     

195 40 145 58   225 24     

170 28 143 36   315 60     

ST11 120.0379444 -4.111888889 185 40 8/3/2020 140 14   55 50 95 78     Batupasir 

213 24   50 50 85 60     

210 40   55 78 85 58     

210 50   265 60 75 62     

140 68   70 84 80 64     

205 66   255 54 65 60     

210 44   275 70 225 80     

210 50   255 50 55 82     

215 30   230 64 230 40     

165 48   250 84 225 50     

185 68   100 64 235 58     

203 60   252 74 253 80     

110 52   255 88 240 38     

105 64   230 50 45 50     

210 44   60 64 85 70     

215 58   260 85 90 40     

210 48   220 44 70 56     

    225 54 60 62     

    275 80 75 60     

    95 50 225 42     

    265 76       

ST12 120.0475278 -4.130305556 335 46 8/3/2020         90 68 203 78 Batugamping 

        80 54 65 70 



 

 
 

 
 

        80 76 70 74 

        165 60 170 56 

        195 62 180 60 

        65 75 88 58 

        175 56 175 52 

        60 78 82 72 

        190 58 190 50 

        75 70 85 88 

ST13 120.0538056 -4.124805556 345 52 8/3/2020             Batupasir 

ST14 120.0529722 -4.118555556 20 46 8/3/2020             Batupasir 

ST15 120.0526389 -4.131527778 355 70 8/3/2020             Batupasir 

ST16 120.0529722 -4.133333333 10 70 8/3/2020         350 78 255 48 Batupasir 

        340 82 245 58 

        355 86 183 82 

        355 74 125 60 

        345 68 358 74 

        270 52 105 40 

        255 68 103 50 

        35 84 258 70 

        105 56 3 80 

ST17 120.0524444 -4.139805556 5 84 8/3/2020 350 74     105 60 105 62 175 26 Batupasir/Nodul carbonate/sand 

dike/Batulanau 10 86     90 62 10 70 90 60 

15 72     130 52 22 72 290 82 

25 84     110 54 5 72 100 86 

20 86     240 60 10 68 115 60 

5 76     225 83 95 58 35 38 

5 78     315 86 185 82 280 66 

      105 80 33 58   
ST18 120.0358611 -4.181972222 160 50 8/3/2020 105 40 115 32   86 44     Batupasir/Batulanau 

135 46 105 34   83 42     

120 22 130 30         

150 46 110 34         

125 32 110 30         

140 30 110 18         

130 40 130 38         

145 36 133 30         

165 14 125 28         

130 35 100 44         



 

 
 

STEREOGRAFI SEBARAN VEIN GIPSUM 
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No sayatan / No conto : ST 12/BG                  

Lokasi : Pattirosompe                                                                         Nama Batuan: Batugamping 
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      //– Nikol                 X – Nikol  

Lensa Okuler : 10x                                                 Lensa Obyektif : 5x                                       Perbesaran Total : 50x 

Tipe Batuan  : Batuan Sedimen 

Tipe Stuktur   : Berlapis 

Megaskopis   :  

Jenis batuan sedimen, memiliki ciri fisik warna segar putih kecoklatan, warna lapuk coklat kehitaman, tekstur  non 

klastik. 

Mikroskopis         : 

Sayatan batuan sedimen ini memiliki warna absorbsi abu-abu, warna interferensi biru kemerahan, tekstur non klastik, 

komposisi mineral terdiri dari mineral kalsit. 

Komposisi Mineral 

 

Jumlah 

 (%) 

Keterangan Optik mineral 

 

Kalsit (Cal) 

 

100 Warna absorbsi abu-abu, warna interferensi biru kemerahan ukuran 

mineral ≥1.2 mm. 

Nama Batuan : Crystalline (Dunham, 1962)  
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No sayatan / No conto : ST 1/BLn                  

Lokasi : Bulu Pabbulu                                                                         Nama Batuan: Batulanau 
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      //– Nikol                 X – Nikol  

Lensa Okuler : 10x                                                 Lensa Obyektif : 5x                                       Perbesaran Total : 50x 

Tipe Batuan  : Batuan Sedimen 

Tipe Stuktur   : Berlapis 

Megaskopis   :  

Jenis batuan sedimen, memiliki ciri fisik warna segar abuabu, warna lapuk kuning kecokelatan, struktur berlapis, 

tekstur klastik, ukuran butir 1/256-1/32 mm, bentuk butir rounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas baik, 

dan porositas baik. 

Mikroskopis         : 

Sayatan batuan sedimen ini memiliki warna absorbsi abu kecoklatan, warna interferensi abu kehitaman, bentuk 

material subangular-angular, komposisi material terdiri dari mineral kuarsa, matriks, mineral opak, piroksin dan rock 

fragmen. Ukuran material <0,02 mm – 0,15 mm. 

Komposisi Material 

 

Jumlah 

 (%) 

Keterangan Optik Material 

 

Kuarsa (Qz) 

 

40 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi putih 

keabuan, bentuk subhedral-anhedral, memiliki relief sedang, 

intensitas sedang, belahan ada, tidak memiliki kembaran, pecahan 

tidak rata, ukuran mineral 0,02 – 0,1 mm, sudut gelapan 120, jenis 

gelapan miring. 

Matriks (Mx) 10 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi abu 

kehitaman ukuran mineral <0,02 mm. 

Mineral Opaq (Opq) 5 Mineral opak memiliki warna absorbsi hitam, warna interferensi 

hitam. Memiliki relief tinggi, ukuran 0,02 – 0,05 mm. 

Piroksin (Px) 20 Warna absorbsi abu kecoklatan, warna interferensi coklat, dengan 

relief tinggi, sudut gelapan  34° jenis gelapan miring, ukuran mineral 

0,1 mm – 0,15 mm. 

Rock Fragmen (Rf) 25 Warna absorbsi abu-abu, warna interferensi abu kehitaman. Memiliki 

bentuk mineral subhedral-anhedral, ukuran 0,1 – 0,15 mm.  

Nama Batuan : Lithic Arenite (Pettijohn, 1975)  

 Penentuan nama batuan secara petrografi berdasarkan klasifikasi 

pettijohn (1975). Dengan memperhatikan 4 komponen utama yaitu 

mineral kuarsa, feldspar, rock fragmen, dan matriks. Pada sampel 

ST1/BLn memperlihatkan persentase mineral kuarsa 40%, feldspar 

0%, rock fragmen 25% dan matriks 10%. Untuk melakukan plotting 

terhadap klasifikasi tersebut pertama dilakukan perbandingan anatara 

kuarsa, feldspar dan rock fragmen. 

Q + F + R = 40 + 0 + 25 = 65 

Q = 40/65x100 = 62% 

F = 0/65x100 = 0% 

R = 25/65x100 = 38% 

Setelah itu, kita mulai plot untuk matriknya yaitu 10%. 

Opq 
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No sayatan / No conto : ST 3/BLn                  

Lokasi : Bulu Pabbulu                                                                         Nama Batuan: Batulanau 
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      //– Nikol                 X – Nikol  

Lensa Okuler : 10x                                                 Lensa Obyektif : 5x                                       Perbesaran Total : 50x 

Tipe Batuan  : Batuan Sedimen 

Tipe Stuktur   : Berlapis 

Megaskopis   :  

Jenis batuan sedimen, memiliki ciri fisik warna segar abuabu, warna lapuk kuning kecokelatan, struktur berlapis, 

tekstur klastik, ukuran butir 1/256-1/32 mm, bentuk butir rounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas baik, 

dan porositas baik. 

Mikroskopis         : 

Sayatan batuan sedimen ini memiliki warna absorbsi coklat, warna interferensi abu kehitaman, bentuk material 

subrounded-rounded, komposisi material terdiri dari mineral kuarsa, matriks, mineral opaq dan piroksin. Ukuran 

material <0,02 mm – 0,4 mm. 

Komposisi Material 

 

Jumlah 

 (%) 

Keterangan Optik Material 

 

Kuarsa (Qz) 

 

5 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi putih 

keabuan, bentuk subhedral-anhedral, memiliki relief sedang, 

intensitas sedang, belahan ada, tidak memiliki kembaran, pecahan 

tidak rata, ukuran mineral 0,02 – 0,06 mm, sudut gelapan 120, jenis 

gelapan miring. 

Matriks (Mx) 75 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi abu 

kehitaman ukuran mineral <0,02 mm. 

Mineral Opaq (Opq) 5 Mineral opak memiliki warna absorbsi hitam, warna interferensi 

hitam. Memiliki relief tinggi, ukuran 0,02 – 0,05 mm. 

Piroksin (Px) 15 Warna absorbsi coklat kehitaman, warna interferensi coklat, dengan 

relief tinggi, sudut gelapan  32° jenis gelapan miring, ukuran mineral 

0,3 mm – 0,4 mm. 

Nama Batuan : Mudstone (Pettijohn, 1975)  

 Penentuan nama batuan secara petrografi berdasarkan klasifikasi 

pettijohn (1975). Dengan memperhatikan 4 komponen utama yaitu 

mineral kuarsa, feldspar, rock fragmen, dan matriks. Pada sampel 

ST3/BLn memperlihatkan persentase mineral kuarsa 5%, feldspar 

0%, rock fragmen 0% dan matriks 75%. Untuk melakukan plotting 

terhadap klasifikasi tersebut pertama dilakukan perbandingan anatara 

kuarsa, feldspar dan rock fragmen. 

Q + F + R = 5 + 0 + 0 = 5 

Q = 5/5x100 = 100% 

F = 0/5x100 = 0% 

R = 0/5x100 = 0% 

Setelah itu, kita mulai plot untuk matriknya yaitu 75%. 
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No sayatan / No conto : ST 10/BLn                  

Lokasi : Bulu Pabbulu                                                                         Nama Batuan: Batulanau 
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      //– Nikol                 X – Nikol  

Lensa Okuler : 10x                                                 Lensa Obyektif : 5x                                       Perbesaran Total : 50x 

Tipe Batuan  : Batuan Sedimen 

Tipe Stuktur   : Berlapis 

Megaskopis   :  

Jenis batuan sedimen, memiliki ciri fisik warna segar abuabu, warna lapuk kuning kecokelatan, struktur berlapis, 

tekstur klastik, ukuran butir 1/256-1/32 mm, bentuk butir rounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas baik, 

dan porositas baik. 

Mikroskopis         : 

Sayatan batuan sedimen ini memiliki warana absorbsi coklat, warna interferensi abu kehitaman, bentuk material 

subrounded-rounded, komposisi material terdiri dari mineral kuarsa, matriks, dan piroksin. Ukuran material <0,02 

mm – 0,1 mm. 

Komposisi Material 

 

Jumlah 

 (%) 

Keterangan Optik Material 

 

Kuarsa (Qz) 

 

5 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi putih 

keabuan, bentuk subhedral-anhedral, memiliki relief sedang, 

intensitas sedang, belahan ada, tidak memiliki kembaran, pecahan 

tidak rata, ukuran mineral 0,02 – 0,08 mm, sudut gelapan 120, jenis 

gelapan miring. 

Matriks (Mx) 85 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi abu 

kehitaman ukuran mineral <0,02 mm. 

Piroksin (Px) 10 Warna absorbsi abu kecoklatan, warna interferensi coklat, dengan 

relief tinggi, sudut gelapan  34° jenis gelapan miring, ukuran mineral 

0,8 mm – 0,1 mm. 

Nama Batuan : Mudstone (Pettijohn, 1975)  

 Penentuan nama batuan secara petrografi berdasarkan 

klasifikasi pettijohn (1975). Dengan memperhatikan 4 

komponen utama yaitu mineral kuarsa, feldspar, rock fragmen, 

dan matriks. Pada sampel ST10/BLn memperlihatkan 

persentase mineral kuarsa 5%, feldspar 0%, rock fragmen 0% 

dan matriks 85%. Untuk melakukan plotting terhadap 

klasifikasi tersebut pertama dilakukan perbandingan anatara 

kuarsa, feldspar dan rock fragmen. 

Q + F + R = 5 + 0 + 0 = 5 

Q = 5/5x100 = 100% 

F = 0/5x100 = 0% 

R = 0/5x100 = 0% 

Setelah itu, kita mulai plot untuk matriknya yaitu 85%. 
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No sayatan / No conto : ST 11/BLn                  

Lokasi : Bulu Pabbulu                                                                         Nama Batuan: Batulanau 
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      //– Nikol                 X – Nikol  

Lensa Okuler : 10x                                                 Lensa Obyektif : 5x                                       Perbesaran Total : 50x 

Tipe Batuan  : Batuan Sedimen 

Tipe Stuktur   : Berlapis 

Megaskopis   :  

Jenis batuan sedimen, memiliki ciri fisik warna segar abuabu, warna lapuk kuning kecokelatan, struktur berlapis, 

tekstur klastik, ukuran butir 1/256-1/32 mm, bentuk butir rounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas baik, 

dan porositas baik. 

Mikroskopis         : 

Sayatan batuan sedimen ini memiliki warna absorbsi coklat, warna interferensi abu kehitaman, bentuk material 

subrouned-rouned, komposisi material terdiri dari mineral kuarsa, matriks, dan piroksin. Ukuran material <0,02 mm 

– 0,12 mm. 

Komposisi Material 

 

Jumlah 

 (%) 

Keterangan Optik Material 

 

Kuarsa (Qz) 

 

5 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi putih 

keabuan, bentuk subhedral-anhedral, memiliki relief sedang, 

intensitas sedang, belahan ada, tidak memiliki kembaran, pecahan 

tidak rata, ukuran mineral 0,02 – 0,12 mm, sudut gelapan 120, jenis 

gelapan miring. 

Matriks (Mx) 80 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi abu 

kehitaman ukuran mineral <0,02 mm. 

Piroksin (Px) 15 Warna absorbsi coklat kehitaman, warna interferensi coklat, dengan 

relief tinggi, sudut gelapan  34° jenis gelapan miring, ukuran mineral 

0,1 mm – 0,12 mm. 

Nama Batuan : Mudstone (Pettijohn, 1975)  

 Penentuan nama batuan secara petrografi berdasarkan 

klasifikasi pettijohn (1975). Dengan memperhatikan 4 

komponen utama yaitu mineral kuarsa, feldspar, rock 

fragmen, dan matriks. Pada sampel ST11/BLn 

memperlihatkan persentase mineral kuarsa 5%, feldspar 0%, 

rock fragmen 0% dan matriks 80%. Untuk melakukan plotting 

terhadap klasifikasi tersebut pertama dilakukan perbandingan 

anatara kuarsa, feldspar dan rock fragmen. 

Q + F + R = 5 + 0 + 0 = 5 

Q = 5/5x100 = 100% 

F = 0/5x100 = 0% 

R = 0/5x100 = 0% 

Setelah itu, kita mulai plot untuk matriknya yaitu 80%. 
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No sayatan / No conto : ST 18/BLn                  

Lokasi : Sabbang Paru                                                                         Nama Batuan: Batulanau 
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      //– Nikol                 X – Nikol  

Lensa Okuler : 10x                                                 Lensa Obyektif : 5x                                       Perbesaran Total : 50x 

Tipe Batuan  : Batuan Sedimen 

Tipe Stuktur   : Berlapis 

Megaskopis   :  

Jenis batuan sedimen, memiliki ciri fisik warna segar abuabu, warna lapuk kuning kecokelatan, struktur berlapis, 

tekstur klastik, ukuran butir 1/256-1/32 mm, bentuk butir rounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas baik, 

dan porositas baik. 

Mikroskopis         : 

Sayatan batuan sedimen ini memiliki warna absorbsi coklat, warna interferensi abu kehitaman, bentuk material 

subrounded-rounded, komposisi material terdiri dari mineral kuarsa, matriks, dan piroksin. Ukuran material <0,02 

mm – 0,2 mm. 

Komposisi Material 

 

Jumlah 

 (%) 

Keterangan Optik Material 

 

Kuarsa (Qz) 

 

5 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi putih 

keabuan, bentuk subhedral-anhedral, memiliki relief sedang, 

intensitas sedang, belahan ada, tidak memiliki kembaran, pecahan 

tidak rata, ukuran mineral 0,02 – 0,2 mm, sudut gelapan 120, jenis 

gelapan miring. 

Matriks (Mx) 80 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi abu 

kehitaman ukuran mineral <0,02 mm. 

Piroksin (Px) 15 Warna absorbsi coklat kehitaman, warna interferensi coklat, dengan 

relief tinggi, sudut gelapan  34° jenis gelapan miring, ukuran mineral 

0,1 mm – 0,2 mm. 

Nama Batuan : Mudstone (Pettijohn, 1975)  

 Penentuan nama batuan secara petrografi berdasarkan 

klasifikasi pettijohn (1975). Dengan memperhatikan 4 

komponen utama yaitu mineral kuarsa, feldspar, rock 

fragmen, dan matriks. Pada sampel ST18/BLn 

memperlihatkan persentase mineral kuarsa 5%, feldspar 0%, 

rock fragmen 0% dan matriks 80%. Untuk melakukan plotting 

terhadap klasifikasi tersebut pertama dilakukan perbandingan 

anatara kuarsa, feldspar dan rock fragmen. 

Q + F + R = 5 + 0 + 0 = 5 

Q = 5/5x100 = 100% 

F = 0/5x100 = 0% 

R = 0/5x100 = 0% 

Setelah itu, kita mulai plot untuk matriknya yaitu 80%. 
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No sayatan / No conto : ST 1/BP                  

Lokasi : Bulu Pabbulu                                                                         Nama Batuan: Batupasir 
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      //– Nikol                 X – Nikol  

Lensa Okuler : 10x                                                 Lensa Obyektif : 5x                                       Perbesaran Total : 50x 

Tipe Batuan  : Batuan Sedimen 

Tipe Stuktur   : Berlapis 

Megaskopis   :  

Jenis batuan sedimen, memiliki ciri fisik warna segar kuning, warna lapuk cokelat, struktur berlapis, tekstur klastik, 

ukuran butir 1/8-1/4 mm, bentuk butir rounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas baik, dan porositas baik. 

Mikroskopis         : 

Sayatan batuan sedimen ini memiliki warna arbsorbsi abu-abu, warna interferensi abu kehitaman, bentuk material 

subangular-angular, komposisi material terdiri dari mineral kuarsa, matriks, mineral opak, piroksin dan rock fragmen. 

Ukuran material <0,02 mm – 0,2 mm. 

Komposisi Material 

 

Jumlah 

 (%) 

Keterangan Optik Material 

 

Kuarsa (Qz) 

 

40 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi putih 

keabuan, bentuk subhedral-anhedral, memiliki relief sedang, 

intensitas sedang, belahan ada, tidak memiliki kembaran, pecahan 

tidak rata, ukuran mineral 0,02 – 0,15 mm, sudut gelapan 120, jenis 

gelapan miring. 

Matriks (Mx) 10 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi abu 

kehitaman ukuran mineral <0,02 mm. 

Mineral Opaq (Opq) 10 Mineral opak memiliki warna absorbsi hitam, warna interferensi 

hitam. Memiliki relief tinggi, ukuran 0,02 – 0,05 mm. 

Piroksin (Px) 15 Warna absorbsi abu kecoklatan, warna interferensi coklat, dengan 

relief tinggi, sudut gelapan  36° jenis gelapan miring, ukuran mineral 

0,15 mm – 0,2 mm. 

Rock Fragmen (Rf) 25 Warna absorbsi abu-abu, warna interferensi abu kehitaman. Memiliki 

bentuk mineral subhedral-anhedral, ukuran 0,02 – 0,2 mm.  

Nama Batuan : Lithic Arenite (Pettijohn, 1975)  

 Penentuan nama batuan secara petrografi berdasarkan klasifikasi 

pettijohn (1975). Dengan memperhatikan 4 komponen utama 

yaitu mineral kuarsa, feldspar, rock fragmen, dan matriks. Pada 

sampel ST1/BP memperlihatkan persentase mineral kuarsa 45%, 

feldspar 0%, rock fragmen 25% dan matriks 10%. Untuk 

melakukan plotting terhadap klasifikasi tersebut pertama 

dilakukan perbandingan anatara kuarsa, feldspar dan rock 

fragmen. 

Q + F + R = 45 + 0 + 25 = 70 

Q = 45/70x100 = 64% 

F = 0/70x100 = 0% 

R = 25/70x100 = 36% 

Setelah itu, kita mulai plot untuk matriknya yaitu 10%. 
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No sayatan / No conto : ST 2/BP                  

Lokasi : Bulu Pabbulu                                                                         Nama Batuan: Batupasir 
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      //– Nikol                 X – Nikol  

Lensa Okuler : 10x                                                 Lensa Obyektif : 5x                                       Perbesaran Total : 50x 

Tipe Batuan  : Batuan Sedimen 

Tipe Stuktur   : Berlapis 

Megaskopis   :  

Jenis batuan sedimen, memiliki ciri fisik warna segar kuning, warna lapuk cokelat, struktur berlapis, tekstur klastik, 

ukuran butir 1/8-1/4 mm, bentuk butir rounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas baik, dan porositas baik. 

Mikroskopis         : 

Sayatan batuan sedimen ini memiliki warna absorbsi coklat, warna interferensi kuning kecoklatan, bentuk material 

subangular-angular, komposisi material terdiri dari mineral kuarsa, matriks, mineral opak, dan piroksin. Ukuran 

material <0,02 mm – 0,6 mm. 

Komposisi Material 

 

Jumlah 

 (%) 

Keterangan Optik Material 

 

Kuarsa (Qz) 

 

35 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi putih 

keabuan, bentuk subhedral-anhedral, memiliki relief sedang, 

intensitas sedang, belahan ada, tidak memiliki kembaran, pecahan 

tidak rata, ukuran mineral 0,02 – 0,4 mm, sudut gelapan 120, jenis 

gelapan miring. 

Matriks (Mx) 35 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi abu 

kehitaman ukuran mineral <0,02 mm. 

Mineral Opaq (Opq) 5 Mineral opak memiliki warna absorbsi hitam, warna interferensi 

hitam. Memiliki relief tinggi, ukuran 0,02 – 0,05 mm. 

Piroksin (Px) 25 Warna absorbsi coklat, warna interferensi kuning, dengan relief 

tinggi, sudut gelapan  40° jenis gelapan miring, ukuran mineral 0,4 

mm – 0,6 mm. 

Nama Batuan : Quartz Wacke (Pettijohn, 1975)  

 Penentuan nama batuan secara petrografi berdasarkan 

klasifikasi pettijohn (1975). Dengan memperhatikan 4 

komponen utama yaitu mineral kuarsa, feldspar, rock fragmen, 

dan matriks. Pada sampel ST2/BP memperlihatkan persentase 

mineral kuarsa 35%, feldspar 0%, rock fragmen 0% dan 

matriks 35%. Untuk melakukan plotting terhadap klasifikasi 

tersebut pertama dilakukan perbandingan anatara kuarsa, 

feldspar dan rock fragmen. 

Q + F + R = 35 + 0 + 0 = 35 

Q = 35/35x100 = 100% 

F = 0/35x100 = 0% 

R = 0/35x100 = 0% 

Setelah itu, kita mulai plot untuk matriknya yaitu 35%. 
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No sayatan / No conto : ST 4/BP                  

Lokasi : Bulu Pabbulu                                                                         Nama Batuan: Batupasir 
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      //– Nikol                 X – Nikol  

Lensa Okuler : 10x                                                 Lensa Obyektif : 5x                                       Perbesaran Total : 50x 

Tipe Batuan  : Batuan Sedimen 

Tipe Stuktur   : Berlapis 

Megaskopis   :  

Jenis batuan sedimen, memiliki ciri fisik warna segar kuning, warna lapuk cokelat, struktur berlapis, tekstur klastik, 

ukuran butir 1/8-1/4 mm, bentuk butir rounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas baik, dan porositas baik. 

Mikroskopis         : 

Sayatan batuan sedimen ini memiliki warna absorbsi coklat, warna interferensi abu kehitaman, bentuk material 

subangular-angular, komposisi material terdiri dari mineral kuarsa, matriks, rock fragmen dan piroksin. Ukuran 

material <0,02 mm – 0,4 mm. 

Komposisi Material 

 

Jumlah 

 (%) 

Keterangan Optik Material 

 

Kuarsa (Qz) 

 

25 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi putih 

keabuan, bentuk subhedral-anhedral, memiliki relief sedang, 

intensitas sedang, belahan ada, tidak memiliki kembaran, pecahan 

tidak rata, ukuran mineral 0,02 – 0,4 mm, sudut gelapan 120, jenis 

gelapan miring. 

Matriks (Mx) 35 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi abu 

kehitaman ukuran mineral <0,02 mm. 

Rock Fragmen (Rf) 25 Warna absorbsi abu-abu, warna interferensi abu kehitaman. Memiliki 

bentuk mineral subhedral-anhedral, ukuran 0,02 – 0,4 mm.  

Piroksin (Px) 15 Warna absorbsi abu kecoklatan, warna interferensi coklat, dengan 

relief tinggi, sudut gelapan  34° jenis gelapan miring, ukuran mineral 

0,2 mm – 0,4 mm. 

Nama Batuan : Lithic Graywacke (Pettijohn, 1975)  

 Penentuan nama batuan secara petrografi berdasarkan 

klasifikasi pettijohn (1975). Dengan memperhatikan 4 

komponen utama yaitu mineral kuarsa, feldspar, rock fragmen, 

dan matriks. Pada sampel ST4/BP memperlihatkan persentase 

mineral kuarsa 25%, feldspar 0%, rock fragmen 25% dan 

matriks 35%. Untuk melakukan plotting terhadap klasifikasi 

tersebut pertama dilakukan perbandingan anatara kuarsa, 

feldspar dan rock fragmen. 

Q + F + R = 25 + 0 + 25 = 50 

Q = 25/50x100 = 50% 

F = 0/50x100 = 0% 

R = 25/50x100 = 50% 

Setelah itu, kita mulai plot untuk matriknya yaitu 35%. 
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No sayatan / No conto : ST 5/BP                  

Lokasi : Maddukelleng                                                                           Nama Batuan: Batupasir 
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      //– Nikol                 X – Nikol  

Lensa Okuler : 10x                                                 Lensa Obyektif : 5x                                       Perbesaran Total : 50x 

Tipe Batuan  : Batuan Sedimen 

Tipe Stuktur   : Berlapis 

Megaskopis   :  

Jenis batuan sedimen, memiliki ciri fisik warna segar kuning, warna lapuk cokelat, struktur berlapis, tekstur klastik, 

ukuran butir 1/8-1/4 mm, bentuk butir rounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas baik, dan porositas baik. 

Mikroskopis         : 

Sayatan batuan sedimen ini memiliki warna absorbsi coklat, warna interferensi abu kehitaman, bentuk material 

subrounded-subangular, komposisi material terdiri dari mineral kuarsa, matriks, mineral opak dan piroksin. Ukuran 

material <0,02 mm – 0,7 mm. 

Komposisi Material  

 

Jumlah 

 (%) 

Keterangan Optik Material 

 

Kuarsa (Qz) 

 

30 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi putih 

keabuan, bentuk subhedral-anhedral, memiliki relief sedang, 

intensitas sedang, belahan ada, tidak memiliki kembaran, pecahan 

tidak rata, ukuran mineral 0,02 – 0,7 mm, sudut gelapan 120, jenis 

gelapan miring. 

Matriks (Mx) 50 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi abu 

kehitaman ukuran mineral <0,02 mm. 

Mineral Opaq (Opq) 5 Mineral opak memiliki warna absorbsi hitam, warna interferensi 

hitam. Memiliki relief tinggi, ukuran 0,02 – 0,1 mm. 

Piroksin (Px) 15 Warna absorbsi abu kecoklatan, warna interferensi coklat, dengan 

relief tinggi, sudut gelapan  35° jenis gelapan miring, ukuran mineral 

0,1 mm – 0,2 mm. 

Nama Batuan : Quartz Wacke (Pettijohn, 1975)  

 Penentuan nama batuan secara petrografi berdasarkan 

klasifikasi pettijohn (1975). Dengan memperhatikan 4 

komponen utama yaitu mineral kuarsa, feldspar, rock fragmen, 

dan matriks. Pada sampel ST5/BP memperlihatkan persentase 

mineral kuarsa 30%, feldspar 0%, rock fragmen 0% dan 

matriks 50%. Untuk melakukan plotting terhadap klasifikasi 

tersebut pertama dilakukan perbandingan anatara kuarsa, 

feldspar dan rock fragmen. 

Q + F + R = 30 + 0 + 0 = 30 

Q = 30/30x100 = 100% 

F = 0/30x100 = 0% 

R = 0/30x100 = 0% 

Setelah itu, kita mulai plot untuk matriknya yaitu 50%. 
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No sayatan / No conto : ST 9/BP                  

Lokasi : Wiring Palenae                                                                          Nama Batuan: Batupasir 
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      //– Nikol                 X – Nikol  

Lensa Okuler : 10x                                                 Lensa Obyektif : 5x                                       Perbesaran Total : 50x 

Tipe Batuan  : Batuan Sedimen 

Tipe Stuktur   : Berlapis 

Megaskopis   :  

Jenis batuan sedimen, memiliki ciri fisik warna segar kuning, warna lapuk cokelat, struktur berlapis, tekstur klastik, 

ukuran butir 1/8-1/4 mm, bentuk butir rounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas baik, dan porositas baik. 

Mikroskopis         : 

Sayatan batuan sedimen ini memiliki warna absorbsi abu kecoklatan, warna interferensi abu kehitaman, bentuk 

material subrounded-subangular, komposisi material terdiri dari mineral kuarsa, rock fragmen, mineral opak dan 

piroksin. Ukuran material <0,02 mm – 0,8 mm. 

Komposisi Material 

 

Jumlah 

 (%) 

Keterangan Optik Material 

 

Kuarsa (Qz) 

 

35 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi putih 

keabuan, bentuk subhedral-anhedral, memiliki relief sedang, 

intensitas sedang, belahan ada, tidak memiliki kembaran, pecahan 

tidak rata, ukuran mineral 0,02 – 0,5 mm, sudut gelapan 120, jenis 

gelapan miring. 

Rock Fragmen (Rf) 25 Warna absorbsi abu-abu, warna interferensi abu kehitaman. Memiliki 

bentuk mineral subhedral-anhedral, ukuran 0,02 – 0,3 mm.  

Mineral Opaq (Opq) 5 Mineral opak memiliki warna absorbsi hitam, warna interferensi 

hitam. Memiliki relief tinggi, ukuran 0,02 – 0,1 mm. 

Piroksin (Px) 35 Warna absorbsi abu kecoklatan, warna interferensi kuning 

kecoklatan, dengan relief tinggi, sudut gelapan  38° jenis gelapan 

miring, ukuran mineral 0,2 mm – 0,8 mm. 

Nama Batuan : Lithic Arenite (Pettijohn, 1975)  

 Penentuan nama batuan secara petrografi berdasarkan klasifikasi 

pettijohn (1975). Dengan memperhatikan 4 komponen utama 

yaitu mineral kuarsa, feldspar, rock fragmen, dan matriks. Pada 

sampel ST9/BP memperlihatkan persentase mineral kuarsa 35%, 

feldspar 0%, rock fragmen 25% dan matriks 0%. Untuk 

melakukan plotting terhadap klasifikasi tersebut pertama 

dilakukan perbandingan anatara kuarsa, feldspar dan rock 

fragmen. 

Q + F + R = 35 + 0 + 25 = 60 

Q = 35/60x100 = 58% 

F = 0/60x100 = 0% 

R = 25/60x100 = 42% 

Setelah itu, kita mulai plot untuk matriknya yaitu 0%. 
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No sayatan / No conto : ST 18/BP                  

Lokasi : Sabbang Paru                                                                          Nama Batuan: Batupasir 
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      //– Nikol                 X – Nikol  

Lensa Okuler : 10x                                                 Lensa Obyektif : 5x                                       Perbesaran Total : 50x 

Tipe Batuan  : Batuan Sedimen 

Tipe Stuktur   : Berlapis 

Megaskopis   :  

Jenis batuan sedimen, memiliki ciri fisik warna segar kuning, warna lapuk cokelat, struktur berlapis, tekstur klastik, 

ukuran butir 1/8-1/4 mm, bentuk butir rounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas baik, dan porositas baik. 

Mikroskopis         : 

Sayatan batuan sedimen ini memiliki warna absorbsi kuning kecoklatan, warna interferensi abu kehitaman, bentuk 

material subangular-angular, komposisi material terdiri dari mineral kuarsa, matriks, mineral opak dan piroksin. 

Ukuran material <0,02 mm – 0,4 mm. 

Komposisi Material 

 

Jumlah 

 (%) 

Keterangan Optik Material 

 

Kuarsa (Qz) 

 

30 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi putih 

keabuan, bentuk subhedral-anhedral, memiliki relief sedang, 

intensitas sedang, belahan ada, tidak memiliki kembaran, pecahan 

tidak rata, ukuran mineral 0,02 – 0,2 mm, sudut gelapan 120, jenis 

gelapan miring. 

Matriks (Mx) 40 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi abu 

kehitaman ukuran mineral <0,02 mm. 

Mineral Opaq (Opq) 5 Mineral opak memiliki warna absorbsi hitam, warna interferensi 

hitam. Memiliki relief tinggi, ukuran 0,02 – 0,1 mm. 

Piroksin (Px) 25 Warna absorbsi abu kecoklatan, warna interferensi coklat, dengan 

relief tinggi, sudut gelapan  40° jenis gelapan miring, ukuran mineral 

0,2 mm – 0,4 mm. 

Nama Batuan : Quartz Wacke (Pettijohn, 1975)  

 Penentuan nama batuan secara petrografi berdasarkan 

klasifikasi pettijohn (1975). Dengan memperhatikan 4 

komponen utama yaitu mineral kuarsa, feldspar, rock fragmen, 

dan matriks. Pada sampel ST18/BP memperlihatkan persentase 

mineral kuarsa 30%, feldspar 0%, rock fragmen 0% dan 

matriks 40%. Untuk melakukan plotting terhadap klasifikasi 

tersebut pertama dilakukan perbandingan anatara kuarsa, 

feldspar dan rock fragmen. 

Q + F + R = 30 + 0 + 0 = 30 

Q = 30/30x100 = 100% 

F = 0/30x100 = 0% 

R = 0/30x100 = 0% 

Setelah itu, kita mulai plot untuk matriknya yaitu 40%. 
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No sayatan / No conto : ST 5/BLM                  

Lokasi : Maddukelleng                                                                        Nama Batuan: Batulempung 
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      //– Nikol                 X – Nikol  

Lensa Okuler : 10x                                                 Lensa Obyektif : 5x                                       Perbesaran Total : 50x 

Tipe Batuan  : Batuan Sedimen 

Tipe Stuktur   : Berlapis 

Megaskopis   :  

Jenis batuan sedimen, memiliki ciri fisik warna segar abu kehitaman, warna lapuk cokelat, struktur berlapis, tekstur 

klastik, ukuran butir <1/256 mm, bentuk butir rounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas buruk, dan 

porositas baik. 

Mikroskopis         : 

Sayatan batuan sedimen ini memiliki warna absorbsi coklat, warna interferensi abu kehitaman, bentuk material 

rounded-subrounded, komposisi material terdiri dari mineral kuarsa, mineral opak, piroksin dan matriks. Ukuran 

material <0,02 mm – 0,15 mm. 

Komposisi Material 

 

Jumlah 

 (%) 

Keterangan Optik Material 

 

Matriks (Mx) 75 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi abu 

kehitaman ukuran mineral <0,02 mm. 

Mineral Opaq (Opq) 5 Mineral opak memiliki warna absorbsi hitam, warna interferensi 

hitam. Memiliki relief tinggi, ukuran 0,02 – 0,15 mm. 

Piroksin (Px) 5 Warna absorbsi abu kecoklatan, warna interferensi coklat kemerahan, 

dengan relief sedang-tinggi, sudut gelapan  34° jenis gelapan miring, 

ukuran mineral 0,08 mm – 0,12 mm. 

Kuarsa (Qz) 15 Warna absorbsi transparan/colourless, warna interferensi putih 

keabuan, bentuk subhedral-anhedral, memiliki relief sedang, 

intensitas sedang, belahan ada, tidak memiliki kembaran, pecahan 

tidak rata, ukuran mineral 0,02 – 0,06 mm, sudut gelapan 120, jenis 

gelapan miring. 

Nama Batuan : Mudstone (Pettijohn, 1975)  

 Penentuan nama batuan secara petrografi berdasarkan 

klasifikasi pettijohn (1975). Dengan memperhatikan 4 

komponen utama yaitu mineral kuarsa, feldspar, rock fragmen, 

dan matriks. Pada sampel ST5/BLM memperlihatkan 

persentase mineral kuarsa 15%, feldspar 0%, rock fragmen 0% 

dan matriks 75%. Untuk melakukan plotting terhadap 

klasifikasi tersebut pertama dilakukan perbandingan anatara 

kuarsa, feldspar dan rock fragmen. 

Q + F + R = 15 + 0 + 0 = 15 

Q = 15/15x100 = 100% 

F = 0/15x100 = 0% 

R = 0/15x100 = 0% 

Setelah itu, kita mulai plot untuk matriknya yaitu 75%. 
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Lensa Okuler : 10x                                                 Lensa Obyektif : 5x                                       Perbesaran Total : 50x 

Deskripsi Vein Gipsum 

Zona Median : 

Zona median tidak terdiri dari kristal-kristal gipsum yang pecah. 

Arah Pertumbuhan :  

Kristal gipsum tumbuh dari zona median ke masing-masing dinding rekahan. Pertumbuhan ini biasanya dicirikan 

oleh adanya kristal-kristal kecil yang tumbuh di sekitar zona median sebagai awal dari pertumbuhan kristal 

selanjutnya. Geometri kristal yang terlihat melengkung terhadap median dan vein wall sebagai akibat dari proses 

deformasi yang terjadi setelah proses pembentukan kristal. 

Bentuk/morfologi Kristal : 

Bentuk morfologi yang diperlihatkan yaitu fibrous, dengan batas butir yang smooth. 

Jenis Vein : 

Antitaxial Vein (Bons et al, 2012) 
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Deskripsi Vein Gipsum 

Zona Median : 

Zona median tidak terdiri dari kristal-kristal gipsum yang pecah. 

Arah Pertumbuhan :  

Kristal gipsum tumbuh dari zona median ke masing-masing dinding rekahan. Pertumbuhan ini biasanya dicirikan 

oleh adanya kristal-kristal kecil yang tumbuh di sekitar zona median sebagai awal dari pertumbuhan kristal 

selanjutnya. Geometri kristal yang terlihat relatif tegak lurus terhadap median dan vein wall menunjukkan deformasi 

yang terjadi masih belum terlalu besar atau bahkan hamper tidak ada sama sekali. 

Bentuk/morfologi Kristal : 

Bentuk morfologi yang diperlihatkan yaitu fibrous, dengan batas butir yang smooth. 

Jenis Vein : 

Antitaxial Vein (Bons et al, 2012) 
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Deskripsi Vein Gipsum 

Zona Median : 

Zona median tidak terdiri dari kristal-kristal gipsum yang pecah. 

Arah Pertumbuhan :  

Kristal gipsum tumbuh dari zona median ke masing-masing dinding rekahan. Pertumbuhan ini biasanya dicirikan 

oleh adanya kristal-kristal kecil yang tumbuh di sekitar zona median sebagai awal dari pertumbuhan kristal 

selanjutnya. Geometri kristal yang terlihat tidak terlalu melengkung terhadap median dan vein wall menunjukkan 

deformasi yang terjadi masih belum terlalu besar. 

Bentuk/morfologi Kristal : 

Bentuk morfologi yang diperlihatkan yaitu fibrous, dengan batas butir yang smooth. 

Jenis Vein : 

Antitaxial Vein (Bons et al, 2012) 
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Deskripsi Vein Gipsum 

Zona Median : 

Zona median terdiri dari kristal-kristal gipsum yang pecah. 

Arah Pertumbuhan :  

Kristal gipsum tumbuh dari zona median ke masing-masing dinding rekahan. Pertumbuhan ini biasanya dicirikan 

oleh adanya kristal-kristal kecil yang tumbuh di sekitar zona median sebagai awal dari pertumbuhan kristal 

selanjutnya. Geometri kristal yang terlihat melengkung terhadap median sebagai akibat dari proses deformasi yang 

terjadi setelah proses pembentukan kristal. 

Bentuk/morfologi Kristal : 

Bentuk morfologi yang diperlihatkan yaitu fibrous, dengan batas butir yang smooth. 

Jenis Vein : 

Antitaxial Vein (Bons et al, 2012) 

 

1 mm 1 mm 

1 mm 



 

 
 

 
 

 

No sayatan / No conto : ST 10B/GIP                  

Lokasi : Bulu Pabbulu                                                                          
Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zona Median               Morfologi 

 

 

 

 

 

 

 

Lensa Okuler : 10x                                                 Lensa Obyektif : 5x                                       Perbesaran Total : 50x 

Deskripsi Vein Gipsum 

Zona Median : 

Zona median terdiri dari kristal-kristal gipsum yang pecah. 

Arah Pertumbuhan :  

Kristal gipsum tumbuh dari zona median ke masing-masing dinding rekahan. Pertumbuhan ini biasanya dicirikan 

oleh adanya kristal-kristal kecil yang tumbuh di sekitar zona median sebagai awal dari pertumbuhan kristal 

selanjutnya. Geometri kristal yang terlihat melengkung terhadap median dan vein wall sebagai akibat dari proses 

deformasi yang terjadi setelah proses pembentukan kristal. 

Bentuk/morfologi Kristal : 

Bentuk morfologi yang diperlihatkan yaitu fibrous, dengan batas butir yang smooth. 

Jenis Vein : 

Antitaxial Vein (Bons et al, 2012) 
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Deskripsi Vein Gipsum 

Zona Median : 

Zona median tidak  terdiri dari kristal-kristal gipsum yang pecah. 

Arah Pertumbuhan :  

Kristal gipsum tumbuh dari zona median ke masing-masing dinding rekahan. Pertumbuhan ini biasanya dicirikan 

oleh adanya kristal-kristal kecil yang tumbuh di sekitar zona median sebagai awal dari pertumbuhan kristal 

selanjutnya. Geometri kristal yang terlihat melengkung terhadap median dan vein wall sebagai akibat dari proses 

deformasi yang terjadi setelah proses pembentukan kristal. 

Bentuk/morfologi Kristal : 

Bentuk morfologi yang diperlihatkan yaitu fibrous, dengan batas butir yang smooth. 

Jenis Vein : 

Antitaxial Vein (Bons et al, 2012) 
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Deskripsi Vein Gipsum 

Zona Median : 

Zona median terdiri dari kristal-kristal gipsum yang pecah dan material dari dinding rekahan. 

Arah Pertumbuhan :  

Kristal gipsum tumbuh dari zona median ke masing-masing dinding rekahan. Pertumbuhan ini biasanya dicirikan 

oleh adanya kristal-kristal kecil yang tumbuh di sekitar zona median sebagai awal dari pertumbuhan kristal 

selanjutnya. Geometri kristal yang terlihat melengkung terhadap median dan vein wall sebagai akibat dari proses 

deformasi yang terjadi setelah proses pembentukan kristal. 

Bentuk/morfologi Kristal : 

Bentuk morfologi yang diperlihatkan yaitu fibrous, dengan batas butir yang smooth. 

Jenis Vein : 

Antitaxial Vein (Bons et al, 2012) 
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Deskripsi Vein Gipsum 

Zona Median : 

Zona median terdiri dari kristal-kristal gipsum yang pecah. 

Arah Pertumbuhan :  

Kristal gipsum tumbuh dari zona median ke masing-masing dinding rekahan. Pertumbuhan ini biasanya dicirikan 

oleh adanya kristal-kristal kecil yang tumbuh di sekitar zona median sebagai awal dari pertumbuhan kristal 

selanjutnya. Geometri kristal yang terlihat melengkung terhadap median dan vein wall sebagai akibat dari proses 

deformasi yang terjadi setelah proses pembentukan kristal. 

Bentuk/morfologi Kristal : 

Bentuk morfologi yang diperlihatkan yaitu fibrous, dengan batas butir yang smooth. 

Jenis Vein : 

Antitaxial Vein (Bons et al, 2012) 
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Deskripsi Vein Gipsum 

Zona Median : 

Zona median tidak  terdiri dari kristal-kristal gipsum yang pecah. 

Arah Pertumbuhan :  

Kristal gipsum tumbuh dari zona median ke masing-masing dinding rekahan. Pertumbuhan ini biasanya dicirikan 

oleh adanya kristal-kristal kecil yang tumbuh di sekitar zona median sebagai awal dari pertumbuhan kristal 

selanjutnya. Geometri kristal yang terlihat tidak terlalu melengkung terhadap median dan vein wall menunjukkan 

deformasi yang terjadi masih belum terlalu besar.  

Bentuk/morfologi Kristal : 

Bentuk morfologi yang diperlihatkan yaitu fibrous, dengan batas butir yang smooth. 

Jenis Vein : 

Antitaxial Vein (Bons et al, 2012) 
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