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ABSTRAK 

Perubahan kondisi hidrografi pada permukaan laut merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi distribusi nannoplankton secara vertikal, hal ini dapat 

berkaitan dengan perubahan iklim baik secara global maupun regional.    

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui paleoseanografi dan umur secara 

biostratigrafi pada batuan sedimen Formasi Tonasa di daerah Karama, kabupaten 

Jeneponto, provinsi Sulawesi Selatan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah measuring section dengan 

menganalisis biodatum berdasarkan kejadian awal dan akhir nannofosil untuk 

menghasilkan umur batuan secara relatif dan melakukan komperasi pada distribusi 

jumlah dan ukuran nannofosil untuk mengetahui kondisi paleoseanografi pada 

waktu tersebut. 

Berdasarkan litostratigrafi tidak resmi, satuan batuan daerah penelitian 

adalah satuan Batulempung karbonatan yang terdiri atas perselingan Batulempung 

karbonatan dan Packstone. Penelitian pada singkapan ini terdiri dari 16 lapisan dan 

dijumpai nannofosil pada setiap lapisan. Biozonasi nannofosil pada Daerah Karama 

terdiri dari 2 zonasi, yaitu NP22-NP25 dan NN1, yang menunjukkan umur Formasi 

Tonasa di daerah penelitian yakni Oligosen Awal bagian tengah – Miosen Awal 

bagian bawah, sedangkan paleoseanografi daerah penelitian berdasarkan 

kandungan nannofosil dibagi ke dalam tiga periode yakni pada >NP22 (Pra 

Oligosen), NP22-NP25 (Oligosen Awal – Oligosen Akhir) dan NN1(Miosen 

Awal). 

 

Kata kunci : Nannofosil, Paleoseanografi, Biostratigrafi, Komperasi, Measuring 

section, Formasi   Tonasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 

 

ABSTRACT 

Changes in hydrographic conditions on surface water is important factors 

that affect from vertical distribution of nannoplankton, this can be related to climate 

change both globally and regionally. 

This study aims to determine paleoceanography and biostratigraphic age 

on the Tonasa Formation sedimentary rocks in the Karama area, Jeneponto 

district, South Sulawesi province. 

The research method used is the measuring section by analyzing biodatum 

based on the first or last occurrence of marker and to produce rock age relatively 

and to make comparison on the distribution from the number and size of nannofossil 

to determine the condition of paleoceanography at that time. 

Based on unofficial lithostratigraphy, the rock unit of the study area is the 

Calcareous claystone unit consist of interbedded Calcareous claystone and 

Packstone.. The outcrop consist of 16 layers and found nannofossil in each layer. 

Nannofossil biozonation at Karama area has obtained 2 zonations, there are NP22-

NP25 and NN1, which show the age of the Tonasa Formation of this  study area is 

middle part of Early Oligocene –  lower part of Early Miocene, while the 

paleoceanography of the study area based on the nannofossil content is divided into 

three periods, there are > NP22 (Pre Oligocene), NP22-NP25 (Early Oligocene - 

Late Oligocene) and NN1 (Early Miocene). 

 

Keywords : Nannofossil, Paleoceanography, Biostratigraphy, Comparison, 

Measuring section,  Tonasa Formation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu bagian dari ilmu geologi yang perlu dikembangkan saat ini 

adalah ilmu mikropaleontologi, dimana ilmu ini mempelajari tentang sisa-sisa 

organisme yang berukuran sangat kecil dan telah terawetkan dalam umur jutaan 

tahun yang lalu atau disebut dengan mikrofosil. Mikrofosil dalam penerapannya 

dapat bermanfaat dalam pengembangan eksplorasi minyak dan gas bumi pada 

suatu daerah, menentukan umur dan lingkungan pengendapan suatu batuan serta 

dapat digunakan untuk menentukan paleoseanografi suatu daerah. 

Ada beberapa jenis organisme yang telah banyak ditemukan sebagai 

mikrofosil di antaranya adalah kalkareus nannoplankton. Kegunaan kalkareus 

nannoplankton dalam kajian mikropaleontologi sangat penting karena jumlahnya 

yang sangat melimpah pada batuan sedimen. Kelimpahan kalkareus 

nannoplankton dalam batuan sedimen pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi 

nutrisi dan perubahan suhu di lingkungan hidupnya, dimana hal ini berhubungan 

terhadap perubahan iklim secara global dan lokal pada suatu daerah serta 

perubahan tropis secara regional. Distribusi vertikal kalkareus nannoplankton 

sebagai komponen utama fitoplankton di samudera umumnya dipengaruhi oleh 

sifat permukaan air laut seperti cahaya, suhu, salinitas, kekeruhan, dan kandungan 

nutrisi (McIntyre dan Bé, 1967). 

Paleoseanografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi air laut pada 

masa lampau, dimana ilmu ini dapat menjelaskan tentang keadaan permukaan air 
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laut yang di pengaruhi oleh beberapa sifat diantara cahaya, kondisi nutrisi, suhu, 

salinitas, serta kekeruhan. Untuk menentukan kondisi paleoseanografi ada 

beberapa proksi yang dapat digunakan diantaranya adalah nannofosil. Kandungan 

daripada nannofosil khususnya pada batuan sedimen yang terbentuk di lingkungan 

laut dapat menjelaskan kondisi paleoseanografi pada pengendapan batuan 

tersebut, namun tidak semua sifat dari pada air dapat ditentukan, sehingga 

berdasarkan uraian sebelumnya tentang kelimpahan kalkareus nannoplankton atau 

nannofosil dalam batuan sedimen dapat menentukan kondisi nutrisi dan kondisi 

suhu paleoseanografi.   

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

paleoseanografi berdasarkan keterdapatan nannofosil pada batuan sedimen 

Formasi Tonasa di daerah Karama Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten 

Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.  

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran dan 

pengambilan data pada singkapan batuan sedimen Formasi Tonasa yang 

tersingkap di daerah Karama menggunakan metode measuring section. 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi mengenai distribusi nannofosil pada batuan sedimen 

Formasi Tonasa di daerah Karama. 

2. Mengetahui umur Formasi Tonasa pada daerah Karama berdasarkan 

kandungan nannofosil. 
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3. Mengetahui paleoseanografi berdasarkan kandungan nannofosil pada  batuan 

sedimen Formasi Tonasa di daerah Karama. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini khusus dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa kondisi 

paleoseanografi berdasarkan keterdapatan dan kelimpahan nannofosil dalam 

batuan sedimen pada lokasi penelitian. 

1.4 Lokasi Penelitian dan Kesampaian Daerah 

Lokasi penelitian secara administratif terletak pada daerah Karama, 

Kecamatan Bangka Barat, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Secara geografis daerah ini terletak pada 119°32’45” - 119°33’15” Bujur Timur 

dan 05°34’00” - 05°34’15” Lintang Selatan. Daerah ini terpetakan dalam Peta 

Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Lembar Jeneponto 2010 – 33 Edisi I tahun 

1991, terbitan Badan Kordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) 

(Gambar 1.1). 

 
Gambar 1.1  Peta tunjuk lokasi daerah penelitian, daerah Karama, kabupaten Jeneponto 

(Bakusortanal,1991) 
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Untuk menuju daerah penelitian dapat dicapai dengan menggunakan jalur 

darat berupa kendaraan roda dua ataupun roda empat. Jarak tempuh dari kota 

Makassar ke lokasi penelitian ±85 km dengan waktu tempuh sekitar ±2 jam 

perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dari Kota Makassar. 

1.5 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang akan digunakan selama kegiatan penelitian ini terbagi 

dalam dua kategori yakni alat yang digunakan pada saat di lapangan dan alat yang 

digunakan pada saat analisis laboratorium. 

Alat yang digunakan pada saat di lapangan antara lain peta Topografi skala 

1:10.000 yang merupakan hasil perbesaran dari peta rupa bumi skala 1:50.000 

terbitan Bakosurtanal Edisi I tahun 1991, Global Positioning System (GPS tipe 

Garmin 76 dan 60 Csx ), kompas geologi tipe brunton, palu geologi, lup dengan 

pembesaran 30x, buku catatan lapangan, kamera digital, larutan HCl (0,1M), pita 

meter, roll meter, komparator, kantung sampel, spidol permanen, alat tulis 

menulis, busur, penggaris, Clipboard, ransel lapangan, dan perlengkapan pribadi. 

Sedangkan alat dan bahan yang akan digunakan selama analisis 

laboratorium adalah mikroskop polarisasi untuk analisis fosil, sampel batuan, 

mortar, alat tulis-menulis, micro slides glass, immersion oil, sayatan tipis batuan, 

hot plate, dan literatur. 

1.6 Peneliti Terdahulu 

Beberapa ahli geologi yang pernah mengadakan penelitian di daerah ini 

yang sifatnya regional diantaranya :  
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1. Rab Sukamto dan Supriatna S (1982), yang meneliti tentang Geologi 

Regional lembar Ujung Pandang, Benteng, dan Sinjai, Sulawesi Selatan. 

2. Nurhikma S. dkk, (2016). yang melakukan penelitian tentang 

Determination of Facies Depositional Environment Based on Outcrop of 

Carbonate Rock and Micro – Forams of Tonasa Formation at Karama, 

South Sulawesi. 

3. Meutia Farida, dkk, (2019), yang melakukan penelitian tentang Identifying 

the Calcareous Nannofossils from the Tonasa Limestone Karama Traverse 

Jeneponto Area South Sulawesi, Indonesia. (Belum publish) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Geologi Regional 

Geologi regional daerah penelitian terdiri atas geomorfologi regoinal, 

stratigrafi regional dan struktur regional dimana daerah penelitian termasuk dalam 

geologi regional Lembar Ujung Pandang, Benteng, dan Sinjai yang telah di 

petakan oleh Rab. Sukamto dan Supriatna S. pada tahun 1982. 

2.1.1 Geomorfologi Regional 

Bentuk morfologi yang menonjol di daerah ini adalah kerucut gunungapi 

Lompobatang yang menjulang mencapai ketinggian 2876 m di atas muka laut. 

Kerucut gunungapi dari kejauhan masih memperlihatkan bentuk aslinya dan 

menempati lebih kurang 1/3 daerah yang meliputi Ujung Pandang, Benteng, dan 

Sinjai. Pada potret udara terlihat dengan jelas adanya beberapa kerucut parasit, 

yang kelihatannya lebih muda dan kerucut induknya bersebaran di sepanjang jalur 

utara-selatan melewati puncak G. Lompobatang, kerucut gunungapi Lompobatang 

ini tersusun oleh batuan gunungapi berumur Plistosen. 

Dua buah bentuk kerucut tererosi yang lebih sempit sebarannya terdapat di 

sebelah barat dan sebelah utara G. Lompobatang. Di sebelah barat terdapat G. 

Baturape, mencapai ketinggian 1124 m dan di sebelah utara terdapat G. Cindako, 

mencapai ketinggian 1500 m. Kedua bentuk kerucut tererosi ini disusun oleh 

batuan gunungapi berumur Pliosen. 

Di bagian utara terdapat 2 daerah yang tercirikan oleh topografi kars yang 
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di bentuk oleh batugamping Formasi Tonasa. Kedua daerah bertopografi kars ini 

dipisahkan oleh pegunungan yang tersusun oleh batuan gunungapi berumur 

Miosen sampai Pliosen. 

Daerah sebelah barat G. Cindako dan sebelah utara G. Baturape 

merupakan daerah berbukit. kasar di bagian timur dan halus di bagian barat. 

Bagian timur mencapai ketinggian. kira-kira 500 m, sedangkan bagian barat 

kurang dari 50 m di atas muka laut dan hampir merupakan suatu dataran. Bukit-

bukit memanjang yang tersebar di daerah ini mengarah ke G. Cindako dan G. 

Baturape berupa retas-retas basal. Bentuk morfologi ini disusun oleh batuan 

klastika gunungapi berumur Miosen. 

Pesisir barat merupakan daratan rendah yang sebagian besar terdiri dari 

daerah rawa dan daerah pasang-surut. Beberapa sungai besar membentuk daerah 

banjir di dataran ini.  Bagian  timurnya terdapat bukit-bukit terisolir yang tersusun 

oleh batuan klastika gunungapi berumur Miosen dan Pliosen. Pesisir baratdaya 

ditempati oleh morfologi berbukit memanjang rendah dengan arah umum kira-kira 

baratlaut-tenggara. Pantainya berliku - liku membentuk beberapa teluk, yang 

mudah dibedakan dari pantai di daerah lain. 

Secara fisiografi pesisir timur merupakan penghubung antara Lembah 

Walanae di utara, dan Pulau Salayar di selatan. Di bagian utara, daerah berbukit 

rendah dari Lembah Walanae menjadi lebih sempit dibanding yang di daerah 

bagian utaranya yakni Pangkajene dan Watampone Bagian Barat dan menerus di 

sepanjang pesisir timur Ujung Pandang, Benteng dan Sinjai ini. Pegunungan 

sebelah timur dan daerah Pangkajene dan Watampone Bagian Barat berakhir di 
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bagian utara pesisir timur daerah Ujung pandang, Benteng dan Sinjai. 

Bagian selatan pesisir timur membentuk suatu tanjung yang sebagian besar 

daerahnya disusun oleh bukit berbentuk kerucut dan sebagian kecil disusun oleh 

topografi kars. Bentuk morfologi semacam ini ditemukan pula di bagian baratlaut 

P. Salayar. Bentuk morfologi ini disusun oleh batugamping berumur Miosen 

Akhir-Pliosen. 

Pulau Salayar mempunyai bentuk memanjang utara-selatan, yang secara 

fisiografi merupakan lanjutan dari pegunungan sebelah timur daerah Pangkajene 

dan Watampone Bagian Barat. Bagian timur rata-rata berdongak lebih tinggi 

dengan puncak tertinggi 608 m, dan bagian barat lebih rendah. Pantai timur rata-

rata terjal dan pantai barat landai secara garis besar membentuk morfologi lereng-

miring ke arah barat. 

 

2.1.2 Stratigrafi Regional 

Stratigrafi regional daerah penelitian menurut Sukamto dan Supriatna 

(1982) pada Peta Geologi Lembar Ujung Pandang, Benteng, dan Sinjai yang 

sesuai dengan daerah penelitian sebagai berikut :  

Temt : Formasi Tonasa (Tertiary Eocene Miocene Tonasa) batugamping, 

sebagian berlapis dan sebagian Pejal; koral, bioklastika, dan kalkarenit. dengan 

sisipan napal globigerina. Batugamping kaya foram besar, batugamping pasiran, 

setempat dengan moluska: kebanyakan putih dan  kelabu  muda.  sebagian  kelabu 

tua dan coklat. Perlapisan baik setebal antara 10 cm dan 30 cm, terlipat lemah 

dengan kemiringan lapisan rata-rata kurang dari 25˚ di daerah Jeneponto 

batugamping berlapis berselingan dengan napal globigerina. 
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Fosil dari Formasi Tonasa dikenal oleh D. Kadar dan oleh 

Purnamaningsih. Fosil fosil yang dikenali termasuk: Discocyclina sp., 

Nummuliites sp., Heterostegina sp.. Flosculineilla sp., Spirochypues sp., S. 

Orbitoides DOUVILLE, Lepidocyclina sp., L. ephippiodes JONES & 

CHAPMAN. L. verbeeki NEWTON & HOLLAND, L. cf. Sumatrensis JONES & 

CHAPMAN, Miogypsina sp., Globigerina sp, Gn. triprtita COCH, 

Globoquadrina altispira (CUSHMAN & JARVIS), Amphistegina 

sp.,Cycloclypeus sp.. dan Operculina sp. Gabungan fosil tersebut menunjukkan 

umur berkisar dari Eosen sampai Miosen Tengah (Ta - Tf). dan lingkungan 

pengendapan neritik dangkal sampai dalam dan sebagian laguna. 

Proses sedimentasi Formasi Tonasa pada daerah Jeneponto terjadi selama 

Miosen Awal – Miosen Tengah. Dijumpai perselingan wackestone yang 

mengandung foraminifera plantonik, kemungkinan merupakan fasies karbonat 

yang terdeposit kembali pada bagian distal atau basinal marls. Jika endapan 

batuan sedimen tersebut terendapkan kembali pada bagian distal, maka daerah 

Jeneponto bagian selatan tidak lebih stabil selama Miosen jika dibandingkan 

dengan Oligosen dan Eosen. Kemiringan dari urutan karbonat dapat dilihat dari 

ketidakselarasan yang membentuk sudut rendah diantara Formasi Tonasa dengan 

serpih laut dalam dan perselingan vulkaniklastik dari anggota terbawah Formasi 

Camba (Wilson, 1996). 

Formasi Tonasa memiliki tebal tidak kurang dari 1750 m, tidak selaras 

menindih batuan Gunungapi Terpropilitkan (Tpv) dan ditindih oleh Formasi 

Camba (Tmc); di beberapa tempat diterobos oleh retas, sill dan stok bersusunan 
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basal dan diorit; berkembang baik di sekitar Tonasa di daerah Pangkajene dan 

Watampone Bagian Barat, sebelah utaranya (Sukamto dan Supriatna, 1982).  

 

2.1.3 Struktur Geologi Regional 

Batuan tertua yang tersingkap di daerah ini adalah sedimen flysch Formasi 

Marada, berumur Kapur Atas. Asosiasi batuannya memberikan petunjuk suatu 

endapan lereng bawah laut, ketika Kegiatan magma berkembang menjadi suatu 

gunungapi pada waktu kira-kira 63 juta tahun, dan menghasilkan Batuan 

Gunungapi Terpropilitkan. 

Pada Kala Eosen daerah sebelah barat Lembah Walanae menampakkan 

suatu paparan laut dangkal dan daerah sebelah timurnya merupakan suatu 

cekungan sedimentasi dekat daratan. 

Paparan laut dangkal Eosen meluas hampir ke seluruh daerah Ujung 

pandang, Benteng dan Sinjai yang buktinya ditunjukkan oleh sebaran Formasi 

Tonasa di sebelah barat Barru, sebelah timur Maros dan di sekitar Takalar. 

Endapan paparan berkembang selama Eosen sampai Miosen Tengah. Sedimentasi 

klastika di sebelah timur Lembah Walanae rupanya berhenti pada akhir Oligosen, 

dan diikuti oleh kegiatan gunungapi yang menghasilkan Formasi Kalamiseng. 

Akhir dari pada kegiatan gunungapi Eosen Awal di ikuti oleh tektonik yang 

menyebabkan terjadinya pemulaan Terban Walanae yang kemudian menjadi 

cekungan dimana Formasi Walanae terbentuk. Peristiwa ini kemungkinan besar 

berlangsung sejak awal Miosen Tengah dan menurun perlahan selama sedimentasi 

sampai kala Pliosen. 
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Menurunnya cekungan Walanae dibarengi oleh kegiatan gunungapi yang 

terjadi secara luas di sebelah baratnya dan mungkin secara lokal di sebelah 

timurnya. Peristiwa ini terjadi selama Miosen Tengah sampai Pliosen. Semula 

gunungapinya terjadi di bawah muka laut, dan kemungkinan sebagian muncul di 

permukaan pada kala Pliosen. Kegiatan gunungapi selama Miosen meghasilkan 

Formasi Camba, dan selama Pliosen menghasilkan Batuan Gunungapi Baturape-

Cindako. 

Kelompok retas basal berbentuk radier memusat ke G. Cindako dan G. 

Baturape, terjadinya mungkin berhubungan dengan gerakan mengkubah pada kala 

Pliosen. 

Kegiatan gunungapi di daerah ini masih berlangsung sampai dengan kala 

Plistosen, menghasilkan Batuan Gunungapi Lompobatang. Berhentinya kegiatan 

magma pada akhir Plistosen, diikuti oleh suatu tektonik yang menghasilkan sesar-

sesar en echelon (merencong) yang melalui G. Lompobatang berarah utara-

selatan. Sesar-sesar en echelon mungkin sebagai akibat dari suatu gerakan 

mendatar dekstral dari pada batuan alas di bawah Lembah Walanae. Sejak kala 

Pliosen pesisir- barat ujung lengan Sulawesi Selatan ini merupakan dataran stabil, 

yang pada kala Holosen hanya terjadi endapan aluvium dari rawa-rawa.  

2.2 Nannofosil 

Nannofosil atau biasa disebut juga dengan nannofosil gampingan 

(calcareous nannofossil) atau coccolithospores adalah lempeng kalsit sangat kecil 

(umumnya kurang dari 5 mikronmeter) yang berasal dari alga planktik uniselular 

dengan pigmen fotosintesis mirip chrysophyta (coccolithophorida). Alga bersel 
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tunggal ini hanya hidup di lautan, mengapung di dekat permukaan air karena 

memerlukan matahari untuk hidupnya. Lempeng-lempeng kalsit akan 

tersedimentasi dan terawetkan menjadi bagian dari batulempung pasiran, 

batulempung gampingan, serpih, atau batugamping. Nannofosil melimpah dan 

relatif selalu ditemukan dalam sedimen laut dan banyak digunakan untuk korelasi 

biostratigrafi post Trias (Braiser, 1985). 

Nannofosil merupakan indikator umur sedimen yang paling tepat untuk 

batuan sedimen laut mulai dari umur Jura (205 juta tahun) sampai dengan Resen 

karena evolusi yang cepat dan distribusi geografis yang luas.  Kemunculan awal 

dan kemunculan akhir untuk spesies nannofosil biasanya terjadi pada horizon 

yang sama secara global dan akurasi dari umur sedimennya kurang lebih bisa 

sampai satu juta tahun. Nannofosil juga dapat digunakan sebagi indikator dalam 

investigasi biologi kelautan, geologi kelautan, dan prediksi dan analisis 

lingkungan laut. Dalam oseanografi juga digunakan sebagai penentu suhu 

lingkungan dan arus laut purba. 

Coccolithopore sebagai sel induk nannofosil bersifat autotrof, yang berarti 

organisme ini banyak dijumpai pada zona photik dimana cahaya matahari masih 

dapat masuk dengan mudah. Cocolithopore dijumpai pada lautan terbuka, 

lingkungan pelagis dari tepi pantai litoral hingga lingkungan lagun. Oleh karena 

cara hidupnya yang planktonik, maka nannofosil tidak dapat memberikan indikasi 

kedalaman pengendapan batuan sedimen secara jelas. Perbedaan lingkungan 

pengendapan, jenis batuan, dan proses diagenesis pada batuan sedimen tersebut 

secara lateral akan mempengaruhi keberadaan suatu takson nannofosil dalam 
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batuan tersebut. Beberapa spesies marker tidak dapat berkembang secara baik 

pada sedimen yang diendapkan di daerah subtropik dan Antartik (Bukry, 1971).  

Pola penyeberan tempat hidup nannofosil ditentukan oleh beberapa faktor, 

antara lain :  

1. Kedalaman air. Secara umum, coccolithopore hidup pada kedalaman 110-150 

meter. Coccolith yang dijumpai pada sedimen berfraksi halus di kedalaman 

kurang dari 40 m hanya berjumlah 2%, sedangkan pada kedalaman lebih dari 

100 m, coccolith dapat mencapai lebih dari 10% (Perch-Nielsen, 1986). 

2. Suhu air. Menurut Winter dkk. (1979), keanekaragaman populasi 

coccolithopore semakin besar di daerah yang bersuhu hangat (tropis), 

dibandingkan dengan daerah yang bersuhu dingin pada garis lintang yang 

tinggi . 

3. Salinitas. Coccolithopore dapat menyesuaikan diri pada kegaraman laut yang 

berbeda. Secara umum, organisme ini hidup pada air laut dengan kadar 

salinitas 16-45%. 

4. Sinar matahari. Perkembangan coccolithopore akan berhenti pada daerah yang 

tidak terkena cahaya matahari. Itulah kenapa nannofosil banyak dijumpai pada 

daerah beriklim tropis. 

5. Kadar kalsium karbonat (CaCO3). Coccolithopore berkembang pesat pada 

daerah dengan kadar karbonat yang cukup tinggi. Namun pada batugamping 

yang memiliki kadar karbonat  yang sangat tinggi, organisme ini tidak dapat 

dijumpai sebagai fosil. Hal ini dikarenakan pembentukan batugamping 
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umumnya pada lingkungan dengan arus yang kuat (energi tinggi) sehingga 

coccolith yang sangat rapuh sulit terawetkan. 

6. Kadar nutrisi. Menurut Haq (1984), lebih dari 150 spesies coccolithopore 

dijumpai hidup di lautan pada seluruh dunia. Secara kuantitatif, terkonsentrasi 

pada daerah dengan nutrisi tinggi yang kaya akan produk organik, misalnya di 

daerah upwelling. 

2.3 Kalkareus Nannoplankton dan Pengaruh Terhadap Paleoseanografi 

 Distribusi vertikal kalkareus nannoplankton sebagai komponen utama 

fitoplankton samudera umumnya dipengaruhi oleh sifat permukaan air seperti 

cahaya, suhu, salinitas, kekeruhan, dan kandungan nutrisi (McIntyre dan Bé, 

1967; Imai et al., 2015). Distribusi modern Florisphaera profunda dianggap 

sebagai spesies zona fotik yang lebih rendah (Okada dan Honjo, 1973). Spesies ini 

hidup di bawah kedalaman air 100 m dan ditemukan berlimpah di daerah lintang 

rendah di Pasifik khatulistiwa dan Samudera Hindia (Okada dan Honjo 1973; 

Hagino et al., 2000; Takashi dan Okada, 2000). Paleoseanografi Kuarter sering 

direkonstruksi menggunakan pola hidup kalkareus nannoplankton (Di Stefano dan 

Incarbona, 2004; Chiyonobu et al., 2006; dan Bolliet et al., 2011). Namun, 

rekonstruksi pra-Kuarter, terutama periode Miosen, menggunakan nannofossil 

lebih menantang seperti yang disebutkan oleh penelitian sebelumnya karena 

mayoritas spesies tersebut sekarang telah punah.  

Sato dan Chiyonobu (2009) membahas distribusi vertikal kalkareus 

nannoplankton di laut bagian atas selama perkembangan stratifikasi yang baik dan 

kondisi pencampuran yang kuat selama Recent dan Miocene di lautan. Mereka 
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menunjukkan bahwa perubahan ukuran coccolith dari beberapa nannofosil 

dipengaruhi oleh kondisi permukaan laut, kemungkinan karena nannofosil adalah 

strategi R-K (Young, 1994; Bown et al.,2004). Representasi skematis dari 

distribusi vertikal kumpulan nannofosil di lautan selama Neogen berdasarkan Sato 

dan Chiyonobu (2009) berdasakan kelimpahan taksa di atas zona fotik rendah 

(mis. Discoaster) terbukti meningkat sebagai respons untuk pendalaman termoklin 

dan nutriklin pada stratifikasi di laut permukaan, di bawah kondisi ini, perairan di 

atas termoklin dan nutriklin memperlihatkan kondisi oligotrofik, yang ditandai 

dengan penurunan produksi coccolith Reticulofenestra dan kelimpahan relatif 

Discoaster (Gambar. 2.1). Sebaliknya pada kondisi eutrofik, kenaikan termoklin 

dan nutriklin terbukti menghasilkan penurunan kelimpahan Discoaster, dan 

peningkatan produksi coccolith dan kelimpahan relatif dari Reticulofenestra kecil, 

karena peningkatan transportasi nutrisi ke permukaan laut dari zona  fotik  rendah 

(Gambar. 2.2). 

 
Gambar 2.1   Model skematik dari distribusi vertikal kalkareus nannoplankton kondisi 

Oligotrofik (dimodifikasi dari Sato dan Chiyonobu, 2009; Imai dkk, 

2015). 
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Gambar 2.2   Model skematik dari distribusi vertikal kalkareus nannoplankton kondisi 

Eutrofik (dimodifikasi dari Sato dan Chiyonobu, 2009; Imai dkk, 2015). 
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BAB III 

METODE DAN TAHAPAN PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode penelitian lapangan dan metode analisis laboratorium. 

1. Metode pengambilan data lapangan dengan metode penampang terukur 

(measuring section) yaitu membuat penampang terukur dengan mengadakan 

pengukuran ketebalan unit lapisan dan pendeskripsian batuan secara detail 

pada suatu lintasan yang dianggap representatif pada Daerah Karama, Desa 

Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Untuk mempermudah cara pendeskripsian suatu batuan, 

dibuat lintasan yang relatif tegak lurus terhadap jurus perlapisan batuan. 

Penampang terukur dikombinasikan dengan analisis profil untuk menunjukkan 

pola penumpukan lapisan secara vertikal serta hubungan antar perlapisan 

batuan. 

2. Metode analisis laboratorium meliputi pengamatan nannofosil dari setiap 

lapisan batuan yang telah dipreparasi menggunakan mikroskop polarisasi 

dengan perbesaran 1000x yang dilakukan di Laboratorium Preparasi Batuan 

Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. 

 

3.2 Tahapan Penelitian 

Untuk melakukan penelitian yang sistematis dan terencana maka metode 

penelitian secara umum dibagi dalam 5 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap 

17 
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pengambilan data, pengolahan data, analisis dan interpretasi data, tahap 

penyusunan dan presentasi laporan. Secara rinci kelima tahapan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

3.2.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan yang dilakukan sebelum penelitian lapangan terdiri dari :  

1. Pengurusan administrasi, meliputi pembuatan proposal penelitian guna 

mendapat surat izin legalitas penelitian, terdiri atas pengurusan perizinan 

kepada pihak Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas 

Hasanuddin, Pemerintahan Provinsi melalui sub bagian BKPMD Provinsi  

Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah melalui sub bagian Kesbang Kabupaten 

Jeneponto, dan Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan. 

2. Studi pustaka, bertujuan untuk mengetahui kondisi – kondisi geologi daerah 

penelitian dari literatur ataupun tulisan – tulisan ilmiah yang berisi tentang 

hasil penelitian terdahulu, termasuk interpretasi awal dari peta topografi untuk 

mendapatkan gambaran tentang kondisi geologi daerah penelitian.  

3. Persiapan perlengkapan lapangan, meliputi pengadaan peta dasar, persiapan 

peralatan lapangan dan rencana kerja. Peta yang digunakan pada penelitian ini 

adalah peta dengan skala 1 : 5.000 dimana jarak antar stasiun pengamatan 

geologi lebih kurang berjarak 100 meter di lapangan atau sama dengan 2 cm di 

peta. Pembuatan lintasan pengambilan data diusahakan tegak lurus jurus 

lapisan batuan, dengan harapan agar jenis litologi yang dijumpai tidak sama. 

Kedudukan batuan diukur dengan menggunakan kompas brunton, pengambilan 

contoh batuan dilakukan dengan menggunakan palu geologi. 
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3.2.2 Tahap Pengambilan Data 

1. Pemetaan pendahuluan, yaitu pemetaan dengan melakukan orientasi lapangan 

untuk mengetahui kondisi lapangan pada daerah penelitian, serta lintasan yang 

akan dilalui. 

2. Pemetaan detail, yaitu pemetaan dengan melakukan pengamatan dan 

pengambilan data langsung di lokasi penelitian, yang meliputi : 

a) Pengamatan dan pengambilan data serta penentuan lokasi pada peta dasar 

skala 1 : 5.000 (dapat di lihat pada lampiran) yang disesuaikan dengan 

kondisi medan dan kondisi singkapan. 

b) Dalam pengukuran tersebut dilakukan pengukuran ketebalan lapisan, arah 

dan kemiringan lapisan batuan (strike/dip), deskripsi litologi, pengamatan 

struktur sedimen, pengamatan pola unit batuan, dan unsur – unsur 

stratigrafi lainnya. 

c) Pengambilan data dokumentasi, berupa foto dan sketsa lapangan. 

3. Penampang terukur (measuring section), merupakan hasil dari pemetaan 

pendahuluan dan pemetaan detail yang dilakukan pada derah penelitian dan 

menghasilkan sebuah penampang terukur. Metode ini dapat di lihat pada 

(Gambar 3.1) 

 
Gambar 3.1 Metode penampang terukur (measuring section) di lapangan 

(Compton, 1961). 
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3.2.3 Tahap Pengolahan Data 

Data-data lapangan selanjutnya diolah untuk dianalisis dan diinterpretasi 

lebih lanjut, pengolahan data tersebut mencakup : 

1. Pemilihan Sampel (Sorting) 

Dalam tahapan ini dimaksudkan untuk memilih sampel yang mewakili 

(representatif) dari seluruh lapisan yang ada pada satu lintasan tertentu. 

2. Preparasi sampel fosil, bertujuan untuk mengekstrak nannofosil gampingan 

dari batuan untuk dianalisis taksonnya, kemudian digunakan sebagai bahan 

dalam analisis biostratigrafi dan paleoseanografi berdasarkan nannofosil. 

Preparasi nannofosil dibagi menjadi 3 tahap, yaitu : 

a) Tahap Ekstraksi 

Sampel sedimen kering sekitar 100 – 300 gram dihancurkan 

menggunakan alu besi atau lumpang porselen. Setelah halus kemudian 

sampel sedimen tersebut dimasukkan ke dalam larutan H2O2 10% 

secukupnya untuk memisahkan nannofosil dalam batuan tersebut dari 

matriks (lempung) yang melingkupinya. Setelah direndam selama 2 jam 

atau sampai tidak ada lagi reaksi, kemudian residu tersebut dicuci dengan 

air sampai bersih. Residu yang tertinggal pada saringan diambil 

kemudian dikeringkan. Setelah itu hasil residu tadi ditaburkan kira-kira 

0,5 mg pada kaca preparat, kemudian ditetesi air destilasi lalu diratakan 

dengan menggunakan pinset atau tusuk gigi yang bersih. 
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b) Tahap Pengeringan 

Sampel yang telah diekstraksi kemudian dikeringkan di atas hot plate 

dengan suhu ±70°C hingga kering dan ditutup dengan kaca penutup 

(cover glass) dengan menggunakan entellan. Usahakan agar tidak ada 

gelembung udara masuk pada proses ini. Panaskan lagi kaca preparat 

pada alat sinar UV agar cover glass dan kaca preparat dapat menempel 

dengan baik. 

c) Determinasi 

Sampel tadi kemudian diberi label pada kaca preparat, kemudian sampel 

siap dideterminasi dengan menggunakan mikroskop polarisasi. 

Untuk lebih jelasnya proses tersebut dibuat dalam bentuk diagram alur 

disertai dengan foto (Gambar 3.2). Untuk tahap ke 1,2,3 dan 4 merupakan tahap 

ekstraksi dan tahap ke 5 merupakan tahap pengeringan.    
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Gambar 3.2 Tahapan preparasi sampel mikrofosil
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3.2.4 Tahap Analisis dan Interpretasi Data 

Dalam melakukan analisis data yang perlu diperhatikan adalah proses 

pengamatan pada sampel yang telah dipreparasi. Beberapa tahapan yang 

dilakukan dalam proses analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Observasi fosil, pengamatan morfologi nannofosil dengan menggunakan 

mikroskop polarisasi perbesaran 1000x; 

2. Determinasi fosil, tujuan determinasi adalah menentukan nama genus dan 

spesies nannofosil yang diamati serta, menentukan umur relatif batuan, dengan 

mengobservasi semua sifat fisik dan kenampakkan optik mikrofosil tersebut, 

beberapa tahapan yang dilakukan selama determinasi adalah : 

a) Spesies  

Analisis determinasi spesies nannofosil dilakukan dengan melakukan 

pengamatan terhadap bentuk coccolithnya yang meliputi bentuk tubuh 

(lingkaran, cincin, tabung, oval, bintang, sampan, tapal kuda, atau bulat), 

bentuk rongga di daerah pusat (palang, silang, atau duri), perisai 

(proximal atau distal), dan ornamentasinya. 

b) Penentuan Umur Relatif 

Dalam penentuan umur relatif batuan menggunakan nannofosil dilakukan 

berdasarkan pada kejadian awal dan kejadian akhir fosil penciri atau 

biomarker. 

c) Analisis Kuantitatif  

- Ukuran dan jumlah spesies Cyclicargolithus spp. 
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Pada tahap ini dilakukan perbandingan secara kuantitatif terhadap jumlah 

dan ukuran coccolith nannofosil Cyclicargolithus spp. yang akan dibuat 

dalam bentuk grafik, sehingga dapat ditentukan kondisi nutrisi 

paleoseanografi dan perubahan yang terjadi. 

- Kelimpahan spesies indikator suhu 

 Pada tahap ini dilakukan penentuan suhu permukaan air laut 

berdasarkan pada dominasi spesies secara kuantitatif nannofosil yang 

digunakan sebagai indikator dalam penentuan kondisi air laut dan 

hubungannya terhadap perubahan suhu. Dalam penelitian ini nannofosil 

yang digunakan sebagai indikator suhu permukaan air laut adalah 

Sphenolitus dan Discoaster. 

Interpretasi data adalah proses penghubungan semua data-data yang telah 

dianalisis, dimana pada akhirnya kita akan mengetahui kondisi nutrisi 

paleoseanografi daerah penelitian berdasarkan kumpulan nannofosil yang di 

dapatkan.  

3.2.5 Tahap Penyusunan dan Presentasi Laporan  

Selama penyusunan laporan dilakukan pengoreksian dan pengecekan ulang 

terhadap semua data dan hasil analisa yang kemudian dituangkan menjadi suatu 

laporan ilmiah yang memuat semua data lapangan, hasil analisa dan interpretasi 

secara sistematik berupa uraian deskriptif maupun gambar atau foto serta peta dan 

menjadi sebuah karya tulis berupa skripsi, kemudian dipresentasikan dalam forum 

seminar hasil, sebagai tahap paling akhir dari kegiatan penelitian ini yakni 

memaparkannya didepan penguji dalam forum sidang sarjana.  



25 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Metode dan Tahapan Penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Geologi Daerah Penelitian 

 Berdasarkan pengambilan data serta analisis dan interpretasi yang telah 

dilakukan maka geologi daerah penelitian meliputi geomorfologi dan stratigrafi 

daerah penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut : 

4.1.1  Geomorfologi Daerah Penelitian 

 Geomorfologi daerah penelitan terdiri dari satuan morfologi pedataran 

Denudasional, dapat dilihat pada peta (Gambar 4.2). Satuan morfologi ini berada 

pada ketinggian antara 0 – 50 meter di atas permukaan laut. Kenampakan 

topografi dari satuan ini memberikan gambaran pola kontur yang renggang. 

Kenampakan morfologi di lapangan yang dilihat secara langsung memperlihatkan 

adanya bentuk topografi pedataran (Gambar 4.1), dengan tingkat vegetasi sedang 

– tinggi, jenis pelapukan termasuk dalam jenis pelapukan fisika, kimia dan 

biologi, tingkat pelapukan tinggi, hasil pelapukan termasuk pelapukan residual 

dimana pelapukan berasal dari batuan yang ada pada daerah tersebut, serta tipe 

erosi pada daerah penelitian terdapat erosi rill dan erosi gully.   

 
Gambar 4.1  Satuan morfologi pedataran denudasional difoto dari arah kuadran 1 ke 

kuadran 3 dengan nilai derajat N 203˚ E. 
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Gambar 4.2 Peta Geomorfologi Daerah Penelitian (Karama, Jeneponto). 
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4.1.2  Stratigrafi Daerah Penelitian 

Berdasarkan lithostratigrafi tidak resmi, maka pada daerah penelitian 

dijumpai satuan litologi batulempung karbonatan dengan ketebalan satuan yang 

didapatkan yakni 6,49 meter, dapat dilihat pada peta (Gambar 4.7) yang 

beranggotakan sebagai berikut: 

Batulempung dijumpai dalam keadaan segar berwarna putih dan lapuk 

berwarna kecoklatan. Batuan memperlihatkan struktur berlapis dan bersifat brittle, 

tekstur klastik dengan ukuran butir lempung, dan komposisi kimia batuan yaitu 

karbonatan. Berdasarkan klasifikasi  Wentworth (1922), litologi pada daerah 

penelitian adalah Batulempung karbonatan (Gambar 4.3). 

Secara miroskopis batulempung memiliki warna absorbsi kecoklatan, 

warna interferensi abu-abu, tekstur klastik. Komposisi material terdiri dari 

foraminifera planktonik (40 %) dan mud (60 %). Ukuran material 0,01 – 0,25 mm. 

Berdasarkan hasil analisis petrografis dan dengan melihat karakteristik serta 

presentase dari komposisi material penyusun batuan, maka batuan ini dinamakan 

Calcareous claystone (Selley, 2000) (Gambar 4.4). 
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Gambar 4.3  Kenampakan Batulempung karbonatan (X) di lapangan pada lapisan 6 

difoto dari arah kuadran 3 ke kuadran 1 dengan nilai strike/dip batuan 

N63˚E/23˚. 

 
Gambar 4.4  Kenampakan petrografis Calcareous claystone (Selley, 2000) pada 

lapisan 6 yang tersusun atas foraminifera planktonik dan mud. 

 

Batugamping dijumpai dalam keadaan segar berwarna putih dan lapuk 

berwarna hitam. Batuan memperlihatkan struktur berlapis, tekstur klastik dengan 

ukuran butir pasir sedang dengan semen karbonat. Berdasarkan klasifikasi 

(Dunham, 1962), litologi pada daerah penelitian adalah Packstone (Gambar 4.5). 

Secara mikroskopis batugamping memiliki warna absorbsi kecoklatan, 

warna interferensi abu-abu, tekstur klastik. Komposisi material terdiri dari skeletal 

grain (60 %) dan mud (40 %). Ukuran material 0,02 – 0,35 mm. Berdasarkan hasil 

X 



30 

 

analisis petrografis dan dengan melihat karakteristik serta presentase dari 

komposisi material penyusun batuan, maka batuan ini dinamakan Packstone 

(Dunham, 1962) (Gambar 4.6). 

 
Gambar 4.5     Kenampakan batugamping Packstone (Y) di lapangan pada lapisan 11 

difoto dari arah kuadran 3 ke kuadran 1 dengan nilai strike/dip batuan 

N60˚E/23˚. 

 
Gambar 4.6  Kenampakan petrografis Packstone pada lapisan 11 yang tersusun atas 

skeletal grain dan mud. 

 

 

 

Y 
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Gambar 4.7 Peta Geologi Daerah Penelitian (Karama, Jeneponto).
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4.2  Hasil dan Pembahasan 

 Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian ini meliputi kandungan 

nannofosil daerah penelitian, analisis umur berdasarkan biozonasi nannofosil, 

korelasi stratigrafi daerah penelitian, pengolahan data dan analisis paleoseanografi 

daerah penelitian, serta hasil akhir penelitian yakni paleoseanografi daerah 

penelitian. 

4.2.1  Kandungan Nannofosil Daerah Penelitian 

Pada singkapan yang terdapat pada lintasan Karama, dilakukan 

pengambilan sampel pada 16 lapisan batuan. Dari hasil pengamatan di 

laboratorium, nannofosil yang telah dideskripsi dari seluruh lapisan kemudian 

distribusinya dibuat dalam bentuk tabel (Tabel 4.1). Dimana dijumpai 19 spesies 

nannofosil (Gambar 4.8), yaitu Braarudosphaera sp. (1), Coccolithus eopelagicus 

Bramlette & Riedel (2), Cyclicargolithus abisectus Muller (3), Cyclicarolithus 

floridanus Bukry (4), Cyclicargolithus luminis Bukry (5), Dictyococcites 

antarcticus Haq (6), Dictyococcites scrippsae Bukry & Percival (7), Discoaster 

adamanteus Bramlette & Wilcoxon (8),  Discoaster deflandrei Bramlette & 

Riedel (9), Discoaster gemmifer Stradner (10), Ericsonia  formosa Kamptner (11), 

Pontosphaera sp. (12), Reticulofenestra sp. (13), Sphenolithus compactus 

Backman (14), Sphenolithus conicus Bukry (15), Sphenolithus delphix Bukry 

(16), Sphenolithus moriformis Bramlette & Wilcoxon (17), Sphenolithus 

predistentus Bramlette & Wilcoxon (18), dan Zygrhabilithus bijugatus Deflandre 

(19). 
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Perbandingan distribusi individu dalam nilai persen nannofosil diatas pada 

setiap lapisan dibuat dalam bentuk grafik (Tabel 4.2).  

 
Gambar 4.8  Keberagaman Nannofosil pada daerah penelitian.
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Tabel 4.1 Distribusi nannofosil pada daerah penelitian. 

KANDUNGAN FOSIL 
LAPISAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Braarudosphaera sp.     2  2 3 2 1 1      

Coccolithus eopelagicus Bramlette & Riedel  
1 2 

 
2  4 4 5 2 3 2 

 
3 2 2 

Cyclicargolithus abisectus Muller      12 10 17 14 15 11 14 11 10 12 12 

Cyclicarolithus floridanus Bukry 57 42 39 40 39 45 30 24 22 29 25 30 28 34 25 20 

Cyclicargolithus luminis Bukry 2 4 
 

8 4    2   1     

Dictyococcites antarcticus Haq 
 

13 5 
 

3 3 2 4 3 2   3 3 3 
 

Dictyococcites scrippsae Bukry & Percival     10 8 9 12 11 14 11 12 14 11 13 11 

Discoaster adamanteus Bramlette & Wilcoxon         1 2 1 1   1 
 

Discoaster deflandrei Bramlette & Riedel    3 2  1 
 

4 2 2 1 
 

4 3 4 

Discoaster gemmifer Stradner           1    1  

Ericsonia  formosa Kamptner 1 1  1 1 1  1         

Pontosphaera sp.          1  2 1 7 1  

Reticulofenestra sp.   6  1 3 1 2 3   3 1    

Sphenolithus compactus Backman  4 
 

9 4 7 5 20 6 2 4 5 4 1    

Sphenolithus conicus Bukry 6 3 1    1 
 

3 
 

7   2   

Sphenolithus delphix Bukry         2  2    1 
 

Sphenolithus moriformis Bramlette & Wilcoxon 20 24 20 27 15 14 12 19 16 18 20 19 29 16 26 28 

Sphenolithus predistentus Bramlette & Wilcoxon 10 12 15 18 16 9 8 9 10 10 11 11 12 9 12 11 

Zygrhabilithus bijugatus Deflandre              1 
 

2 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabel 4.2 Grafik distribusi nannofosil pada daerah penelitian. 
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4.2.2  Analisis Umur Berdasarkan Biozonasi Nannofosil 

Pada penentuan zonasi nannofosil di daerah penelitian dilakukan 

berdasarkan kejadian awal dan kejadian akhir dari spesies nannofosil. Dari hasil 

pengamatan didapatkan 3 biodatum yang hadir, yaitu kejadian akhir Ericsonia 

formosa Kamptner, kejadian akhir Dictyococcites scrippsae Bukry & Percival, 

dan kejadian akhir Cyclicargolithus abisectus Muller. Dengan menggunakan 

biodatum tersebut, dihasilkan 3 biozonasi nannofosil pada lapisan 1 – lapisan 4, 

lapisan 5 – lapisan 6, dan lapisan 7 – lapisan 16 (Tabel 4.3), berikut penjelasan 

dari masing-masing zonasi yang didapatkan : 

 Lapisan 1 – Lapisan 4 

Pada lapisan 1 – lapisan 4, hanya dijumpai 1 spesies nannofosil yang 

merupakan fosil marker yakni Ericsonia formosa Kamptner, sehingga pada 

lapisan 1 – lapisan 4 tidak dapat diketahui secara pasti umur dari lapisan tersebut. 

Namun jika dilihat dari ditribusi fosil pada setiap lapisan, maka dapat 

diinterpretasi bahwa umur dari lapisan 1 – lapisan 4 lebih tua dari pada lapisan 5. 

Hal ini juga didukung dengan hukum superposisi, dimana lapisan yang lebih 

muda terletak di atas lapisan yang lebih tua (Steno, 1669 dalam Isnaniawardhani, 

2017). Sehingga umur dari lapisan 1 – lapisan 4 lebih tua dari Oligosen (Pra 

Oligosen). 

 Lapisan 5 – Lapisan 6 

Pada lapisan 5 – lapisan 6, dijumpai 2 spesies nannofosil yang merupakan 

fosil marker menurut Martini (1971) dan Okada & Bukry (1980), dua spesies 

tersebut adalah Ericsonia formosa dan Dictyococcites scrippsae yang menjadi 
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batas bawah serta batas atas dari zonasi yang didapatkan dari hasil pengamatan. 

Batas bawah dari zona ini merupakan biohorizon dari kejadian akhir Ericsonia 

formosa dan batas atas dari zona ini merupakan biohorizon dari kejadian akhir 

Dictyococcites scrippsae. Berdasarkan biozonasi Martini (1971), zona ini berada 

pada Oligosen Awal bagian tengah sampai Oligosen Akhir atau NP22 - NP25  

Zona ini juga dapat dikorelasikan dengan biozonasi Okada & Bukry (1980), yaitu 

CP16c – CP19b, sedangkan jika dikorelasikan dengan zonasi Blow (1969) berada 

pada P18 – P22 (Oligosen Awal - Oligosen Akhir). 

 Lapisan 7 – Lapisan 16 

Pada lapisan 7 – lapisan 16, dijumpai 2 spesies nannofosil yang 

merupakan fosil marker menurut Okada & Bukry (1980). Dua spesies tersebut 

adalah Dictyococcites scrippsae dan Cyclicargolithus abisectus yang menjadi 

batas bawah serta batas atas dari zonasi yang didapatkan dari hasil pengamatan. 

Batas bawah dari zona ini merupakan biohorizon dari kejadian akhir 

Dictyococcites scrippsae dan batas atas dari zona ini merupakan biohorizon dari 

kejadian akhir Cyclicargolithus abisectus. Berdasarkan biozonasi Martini (1971), 

zona ini berada pada Miosen Awal bagian bawah atau NN1. Zona ini juga dapat 

dikorelasikan dengan biozonasi Okada & Bukry (1980), yaitu CN1a – CN1b. 

Sedangkan jika dikorelasikan dengan zonasi Blow (1969) berada pada N4 – N5 

(Miosen Awal). 
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Tabel 4.3  Kolom Biostratigrafi pada lintasan MS daerah Karama. 
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4.2.3   Korelasi Stratigrafi Daerah Penelitian 

Korelasi stratigrafi Formasi Tonasa daerah penelitian dilakukan dengan 

membandikan hasil penelitian ini terhadap dua hasil penelitian sebelumnya yakni 

menurut Sukamto dan Supriatna tahun 1982, serta menurut Wilson tahun 1996 

(Tabel 4.4). 

Berdasarkan penentuan zonasi biostratigrafi nannofosil pada lapisan 5 – 

lapisan 6 yang berada pada zona NP22 – NP25 dan pada lapisan 7 – lapisan 16 

yang berada pada zona NN1, maka umur dari daerah penelitian adalah Oligosen 

Awal bagian tengah sampai Miosen Awal bagian bawah (NP22-NN1) yang 

ekuivalen dengan 32,8 – 23,3 juta tahun yang lalu (Martini, 1971). 

Hasil penelitian Sukamto dan Supriatna (1982) menyimpulkan umur dari 

daerah penelitian adalah Eosen – Miosen Tengah. Penelitian sebelumnya 

dilakukan secara regional, dimana penelitian tersebut mencakup daerah yang 

cukup luas pada penyebaran Formasi Tonasa. Daerah penelitian yang bertempat 

pada Daerah Karama merupakan bagian dari Formasi Tonasa, dari umur yang 

diperoleh berdasarkan biozonasi pada daerah penelitian, maka daerah penelitian 

berada pada bagian tengah dari Formasi Tonasa.  

Hasil penelitian Wilson (1996) menyimpulkan umur dari Formasi Tonasa 

pada daerah Jeneponto adalah Eosen Awal – Miosen Tengah, namun tidak 

ditemukan fosil pada Oligosen Tengah – Oligosen Akhir. Hasil ini berbeda 

dengan hasil penelitian menggunakan nannofosil yang menunjukkan adanya 

lapisan yang berumur Oligosen Awal – Oligosen Akhir, hal ini dapat terjadi 

karena kemungkinan daerah penelitian sudah mengalami perubahan yang 
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dipengaruhi oleh aktifitas geologi atau aktifitas pengembangan pada daerah 

penelitian. Dimana jarak waktu penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

cukup panjang. Sehingga penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa batuan 

berumur Oligosen Tengah – Oligosen Akhir tidak dijumpai pada daerah 

penelitian, akibat lapisan batuan yang berumur Oligosen Tengah – Oligosen Akhir 

belum terekspos saat penelitian tersebut dilakukan. 

Tabel 4.4 Korelasi hasil penelitian biostratigrafi nannofosil dengan penelitian 

biostratigrafi foraminifera kecil dan foraminifera besar pada Formasi 

Tonasa.  
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4.2.4 Pengolahan Data dan Analisis Paleoseanografi Daerah Penelitian 

 Dalam penelitian yang dilakukan ini, paleoseanografi daerah penelitian 

meliputi kondisi nutrisi dan kondisi temperatur berdasarkan kandungan nannofosil 

pada batuan sedimen yang didapatkan.  

4.2.4.1 Kondisi Nutrisi Berdasarkan Distribusi Jumlah dan Pengelompokan 

Ukuran Coccolith Nannofosil 

Pada penentuan kondisi nutrisi paleoseanografi daerah penelitian 

dilakukan berdasarkan pada pengelompokan satu jenis nannofosil serta melihat 

jumlah dan ukuran cocolith nya, ukuran cocolith (<5µm) termasuk ukuran kecil 

dan (>5µm) termasuk ukuran besar. Pada penelitian ini spesies nannofosil yang 

dijadikan sebagai dasar dalam penentuan kondisi nutrisi paleoseanografi daerah 

penelitian yakni Cyclicargolithus spp. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

didapatkan distribusi jumlah dan ukuran cocolith Cyclicargolithus spp. pada 

lintasan measuring section daerah penelitian dapat dilihat pada (Tabel 4.5) dengan 

uraian sebagai berikut: 

 Lapisan 1 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 57 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 2-3 µm sebanyak 19%, 3-4 µm 

sebanyak 35%, 4-5 µm sebanyak 39%, dan 5-6 µm sebanyak 7%. Pada lapisan 

ini didominasi oleh nannofosil Cyclicargolithus spp. dengan ukuran cocolith 

yang relatif kecil. 
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 Lapisan 2 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 42 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 2-3 µm sebanyak 38%, 3-4 µm 

sebanyak 40%, 4-5 µm sebanyak 17%, dan 5-6 µm sebanyak 5%. Pada lapisan 

ini didominasi oleh Cyclicargolithus spp. dengan ukuran cocolith yang relatif 

kecil. 

 Lapisan 3 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 39 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 3-4 µm sebanyak 13%, 4-5 µm 

sebanyak 41%, 5-6 µm sebanyak 26%, 6-7 µm sebanyak 10%, 7-8 µm 

sebanyak 3% dan 8-9 µm sebanyak 5% dan 9-10 µm sebanyak 3%. Pada 

lapisan ini didominasi oleh Cyclicargolithus spp. dengan ukuran cocolith yang 

relatif kecil hingga sedang namun juga didapatkan beberapa dengan ukuran 

yang cukup besar. 

 Lapisan 4 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 40 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 3-4 µm sebanyak 8%, 4-5 µm 

sebanyak 28%, 5-6 µm sebanyak 40%, 6-7 µm sebanyak 20%, 7-8 µm 

sebanyak 3% dan 8-9 µm sebanyak 3%. Pada lapisan ini didominasi oleh 

Cyclicargolithus spp. dengan ukuran cocolith yang relatif sedang namun juga 

didapatkan beberapa dengan ukuran yang cukup besar. 
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 Lapisan 5 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 39 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 3-4 µm sebanyak 13%, 4-5 µm 

sebanyak 46%, 5-6 µm sebanyak 36%, dan 6-7 µm sebanyak 5%. Pada lapisan 

ini didominasi oleh Cyclicargolithus spp. dengan ukuran cocolith yang relatif 

kecil hingga sedang. 

 Lapisan 6 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 45 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 3-4 µm sebanyak 2%, 4-5 µm 

sebanyak 11%, 5-6 µm sebanyak 40%, 6-7 µm sebanyak 44% dan 7-8 µm 

sebanyak 2%. Pada lapisan ini didominasi oleh Cyclicargolithus spp. dengan 

ukuran cocolith yang relatif sedang. 

 Lapisan 7 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 30 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 3-4 µm sebanyak 7%, 4-5 µm 

sebanyak 23%, 5-6 µm sebanyak 53%, dan 6-7 µm sebanyak 17%. Pada 

lapisan ini didominasi oleh Cyclicargolithus spp. dengan ukuran cocolith yang 

relatif sedang. 

 Lapisan 8 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 24 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 4-5 µm sebanyak 29%, 5-6 µm 

sebanyak 46%, 6-7 µm sebanyak 21% dan 7-8 µm sebanyak 4%. Pada lapisan 
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ini didominasi oleh Cyclicargolithus spp. dengan ukuran cocolith yang relatif 

sedang. 

 Lapisan 9 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 22 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 3-4 µm sebanyak 36%, 4-5 µm 

sebanyak 41%, dan 5-6 µm sebanyak 23%. Pada lapisan ini didominasi oleh 

Cyclicargolithus spp. dengan ukuran cocolith yang relatif kecil hingga sedang. 

 Lapisan 10 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 29 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 3-4 µm sebanyak 7%, 4-5 µm 

sebanyak 34%, 5-6 µm sebanyak 41%, 6-7 µm sebanyak 10%, 7-8 µm 

sebanyak 3% dan 8-9 µm sebanyak 3%. Pada lapisan ini didominasi oleh 

Cyclicargolithus spp. dengan ukuran cocolith yang relatif kecil hingga sedang 

namun juga didapatkan beberapa dengan ukuran yang cukup besar. 

 Lapisan 11 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 25 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 4-5 µm sebanyak 40%, 5-6 µm 

sebanyak 52%, dan 6-7 µm sebanyak 8%. Pada lapisan ini didominasi oleh 

Cyclicargolithus spp. dengan ukuran cocolith yang relatif kecil hingga sedang. 

 Lapisan 12 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 30 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 3-4 µm sebanyak 17%, 4-5 µm 

sebanyak 47%, 5-6 µm sebanyak 20%, dan 6-7 µm sebanyak 17%. Pada 
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lapisan ini didominasi oleh Cyclicargolithus spp. dengan ukuran cocolith yang 

relatif kecil hingga sedang. 

 Lapisan 13 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 28 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 3-4 µm sebanyak 7%, 4-5 µm 

sebanyak 50%, 5-6 µm sebanyak 36%, dan 6-7 µm sebanyak 7%. Pada lapisan 

ini didominasi oleh Cyclicargolithus spp. dengan ukuran cocolith yang relatif 

kecil hingga sedang. 

 Lapisan 14 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 34 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 3-4 µm sebanyak 9%, 4-5 µm 

sebanyak 35%, 5-6 µm sebanyak 47%, dan 6-7 µm sebanyak 9%. Pada lapisan 

ini didominasi oleh Cyclicargolithus spp. dengan ukuran cocolith yang relatif 

kecil hingga sedang. 

 Lapisan 15 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 25 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 4-5 µm sebanyak 44%, dan 5-6 µm 

sebanyak 56%. Pada lapisan ini didominasi oleh Cyclicargolithus spp. dengan 

ukuran cocolith yang relatif sedang. 

 Lapisan 16 

Pada lapisan ini didapatkan jumlah Cyclicargolithus spp. sebanyak 30 

individu dengan distribusi ukuran cocolith 3-4 µm sebanyak 7%, 4-5 µm 

sebanyak 43%, 5-6 µm sebanyak 43%, dan 6-7 µm sebanyak 7%. Pada lapisan 
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ini didominasi oleh Cyclicargolithus spp. dengan ukuran cocolith yang relatif 

kecil hingga sedang.  

Tabel 4.5  Distribusi dan Persentasi Ukuran Coccolith Cyclicargolithus spp. pada Daerah 

Penelitian. 
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Berdasarkan distribusi jumlah dan ukuran coccolith Cyclicargolithus spp. di 

atas, dengan melakukan komperasi kandungan nutrisi daerah penelitian dapat 

diinterpretasikan bahwa pada pra Oligosen hingga Miosen Awal terdapat dua 

kondisi nutrisi yakni kondisi eutrofik dan kondisi oligotrofik. Ditunjukkan pada 

kolom komperasi (Tabel 4.6).  

Kondisi eutrofik ditunjukkan pada lapisan 1 hingga lapisan 2 dimana pada 

lapisan ini didominasi oleh ukuran cocolith yang relatif kecil yakni (2-5 µm) dan 

jumlah individu yang didapakan dalam persentasi yang tinggi. Kondisi ini terjadi  

akibat adanya peningkatan nutrisi yang disebabkan oleh transportasi nutrisi ke 

atas permukaan air dari zona fotik rendah atau yang disebut dengan upwelling 

sehingga berdampak pada peningkatan jumlah produksi kalkareus nannoplankton 

dengan ukuran yang relatif kecil. Model skematik kondisi nutrisi eutrofik daerah 

penelitian dapat dilihat pada (Gambar 4.9). 

Sedangkan kondisi oligtrofik ditunjukkan pada lapisan 3 hingga lapisan 

16 terjadi perubahan secara signifikan dimana ukuran cocolith Cyclicargolithus 

spp. relatif berukuran sedang hingga cukup besar yakni (4-10 µm) serta persentasi 

jumlah individu daripada nannofosil Cyclicargolithus spp. yang didapatkan relatif 

berkurang. Kondisi ini terjadi akibat adanya penurunan jumlah nutrisi yang 

berdampak pada penurunan jumlah produksi kalkareus nannoplankton dan ukuran 

nannoplankton yang ada relatif besar, model skematik dapat dilihat pada (Gambar 

4.10), diantara lapisan menunjukkan adanya percampuran/mixing air kondisi 

nutrisi yang tinggi dengan kondisi nutrisi rendah yakni ditunjukkan pada lapisan 7 

– 8 sehingga Cyclicargolithus spp. dengan ukuran yang kecil dan besar dapat di 
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temukan bersama, namun dengan memperhatikan komperasi data menunjukan 

dominasi nannofosil Cyclicargolithus spp. dengan ukuran relatif sedang hingga 

besar sehingga kondisi air dikategorikan sebagai kondisi oligotrofik. 

Hasil yang didapatkan sesuai dengan teori bahwa nannofosil adalah strategi 

R-K menurut (Young, 1994; Bown et al.,2004) yakni hidup berdasarkan daya 

dukung lingkungannya. Strategi R adalah pertumbuhan mahluk hidup dengan 

pertumbuhan populasi yang cepat dengan mengabaikan terlampaunya daya 

dukung lingkungan. Spesies dengan strategi R memiliki kemampuan untuk 

berkompetisi rendah, namun berproduksi lebih dini dan berukuran lebih kecil. 

Spesies dengan strategi R dapat hidup di lingkungan eutrofik, dimana kondisi 

eutrofik nutrisi pada air melimpah, sedangkan strategi K adalah strategi mahluk 

hidup dengan pertumbuhan populasi yang lambat dan stabil (mendekati daya 

dukung lingkungan), memiliki kemampuan berkompetisi yang tinggi dan 

berukuran besar. Spesies dengan strategi hidup K dapat hidup di lingkungan 

oligotrofik yaitu kondisi kadar nutrisi rendah sehingga kemampuan kompetisi tiap 

spesies tinggi (Michael dkk, 2006). Pada penelitian ini lapisan dengan 

Cyclicargolithus spp. berukuran kecil cenderung memiliki populasi yang banyak 

menunjukkan strategi R kompetisi yang rendah (tidak stabil), sedangkan lapisan 

yang memiliki Cyclicargolithus spp. berukuran besar memiliki populasi yang 

sedikit karena kompetisi yang besar hal tersebut menunjukkan strategi K (stabil). 



49 

 

Tabel 4.6  Kolom komperasi jumlah dan ukuran coccolith nannofosil Cyclicargolithus spp. pada lintasan MS daerah Karama. 
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Gambar 4.9     Model skematik distribusi vertikal kalkareus nannofosil  Cyclicargolithus 

spp. dengan kondisi eutrofik pada daerah Karama (dimodifikasi dari Sato 

and Chiyonobu, 2009). 

 

 
Gambar 4.10  Model skematik distribusi vertikal kalkareus  nannofosil Cyclicargolithus 

spp. dengan kondisi oligotrofik pada daerah Karama (dimodifikasi dari 
Sato and Chiyonobu, 2009). 
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4.2.4.2 Kondisi Temperatur Berdasarkan Kandungan Nannofosil 

Dalam penentuan kondisi temperatur paleoseanografi daerah penelitian 

dilakukan berdasarkan pada dominasi spesies nannofosil yang digunakan sebagai 

indikator dalam penentuan kondisi air laut dan hubungannya terhadap perubahan 

suhu. Interpretasi kelimpahan spesies pada lapisan 1 hingga lapisan 16 dilakukan 

secara kuantitatif sehingga dari hasil pengamatan didapatkan persentase spesies di 

setiap lapisan seperti pada grafik (Tabel 4.7). Terdapat 1 spesies melimpah yang 

digunakan untuk menentukan kondisi air laut dan hubungannya dengan perubahan 

suhu, yakni dominasi Sphenolithus pada lapisan 1 – 16 dan keberadaan Discoaster 

pada beberapa lapisan menunjukkan temperatur air menghangat (warm 

temperature) pada Pra Oligosen hingga kala Miosen Awal  (Aubry, 1984). 
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Tabel 4.7 Grafik komperasi distribusi nannofosil pada lintasan MS daerah Karama, Jeneponto. 
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4.2.5 Paleoseanografi Daerah Penelitian 

Berdasarkan analisis Nannofosil yang dilakukan pada lintasan pengukuran 

stratigrafi di daerah Karama kabupaten Jeneponto, maka umur batuan dimulai 

pada NP22 hingga NN1 (Martini, 1971) atau sama dengan umur Oligosen Awal 

hingga Miosen Awal. Dengan demikian Formasi Tonasa khusunya di daerah 

penelitian merupakan bagian tengah dari Formasi Tonasa, sebagaimana yang telah 

di jelaskan sebelumnya bahwa Formasi ini mulai terbentuk pada kala Eosen Awal. 

Paleoseanografi daerah penelitian dibagi ke dalam tiga periode, sebagai 

berikut: 

1. >NP22 (Pra Oligosen Awal) 

    Pada periode ini kondisi nutrisi terdiri atas kondisi eutrofik yang 

ditunjukkan pada lapisan 1 hingga lapisan 2 yakni adanya kelimpahan individu 

Cyclicargolithus spp. yang didapatkan dan memiliki ukuran coccolith relatif 

kecil serta kondisi oligotrofik yang ditunjukkan pada lapisan 3 hingga lapisan 4 

yakni adanya penurunan kelimpahan individu Cyclicargolithus spp. dan 

memiliki ukuran coccolith relatif besar. Kondisi suhu hangat (warm 

temperature) ditandai dengan dominasi spesies Sphenolithus. Pada periode ini 

terendapkan perselingan batugamping dengan batulempung karbonatan. 

2. NP22-NP25 (Oligosen Awal – Oligosen Akhir) 

    Pada periode ini kondisi nutrisi oligotrofik yang ditunjukkan pada lapisan 

5 hingga lapisan 6 yakni adanya penurunan kelimpahan individu 

Cyclicargolithus spp. dan memiliki ukuran coccolith relatif besar. Kondisi suhu 

hangat (warm temperature) ditandai dengan dominasi spesies Sphenolithus 
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yang didapatkan pada semua lapisan dan keberadaan Discoaster pada beberapa 

lapisan. Pada periode ini terendapkan batugamping dan batulempung 

karbonatan. 

3. NN1 (Mosen Awal) 

    Pada periode ini kondisi nutrisi oligotrofik yang ditunjukkan pada lapisan 

7 hingga lapisan 16 yakni adanya penurunan kelimpahan individu 

Cyclicargolithus spp. dan memiliki ukuran coccolith relatif besar, didapatkan 

Cyclicargolithus spp. yang bercampur antara ukuran coccolith yang besar dan 

kecil di perkirakan terjadi akibat adanya percampuran air permukaan (mixing). 

Kondisi suhu hangat (warm temperature) ditandai dengan dominasi spesies 

Sphenolithus yang didapatkan pada semua lapisan dan keberadaan Discoaster 

pada beberapa lapisan. Pada periode ini terendapkan perselingan batugamping 

dengan batulempung karbonatan. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, posisi geografis daerah penelitian pada 

umur oligosen hingga kala miosen ketika batuan tersebut terbentuk pada 

perkembangan tektonik sulawesi (Hall dan Smyth, 2008) berada pada daerah yang 

beriklim tropis, sehingga hasil penelitian yang didapatkan sangat mendukung 

keadaan tersebut, dimana pada kondisi tropis menunjukkan keadaan suhu yang 

tinggi pada perairan terbuka maupun tertutup dan sangat berpengaruh terhadap 

produktivitas kalkareus nannoplankton.     
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan pada daerah penelitian, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Distribusi nannofosil pada daerah penelitian cukup bervariasi pada setiap 

lapisan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dijumpai 19 spesies 

nannofosil pada 16 lapisan batuan sedimen batugamping dan batulempung 

karbonatan.  

2. Berdasarkan hasil penelitian, umur dari Formasi Tonasa pada Daerah Karama 

adalah NP22-NN1 (Oligosen Awal bagian tengah sampai Miosen Awal bagian 

bawah). 

3. Paleoseanografi daerah penelitian dibagi ke dalam tiga periode yakni periode 

pertama pada >NP22 (Pra Oligosen Awal) kondisi nutrisi eutrofik dan 

oligotrofik, kondisi suhu menghangat (warm temperature), terendapkan 

perselingan batugamping dan batulempung karbonatan. Periode kedua pada 

NP22-NP25 (Oligosen Awal – Oligosen Akhir) kondisi nutrisi oligotrofik, 

kondisi suhu menghangat (warm temperature), terendapkan batuan sedimen 

batugamping dan batulempung karbonatan. Sedangkan periode ketiga pada 

NN1 (Mosen Awal) kondisi nutrisi oligotrofik, terjadi mixing atau 

pencampuran air laut yang memiliki kondisi nutrisi rendah dan tinggi pada 

periode ini, kondisi suhu menghangat (warm temperature), terendapkan 

perselingan batugamping dan batulempung karbonatan. 
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5.2  Saran 

Penelitian ini tergolong sangat jarang dilakukan dengan penggunaan objek 

nannofosil. Sehingga diharapkan adanya pengembangan penelitian lebih lanjut 

terkait dengan hasil penelitian ini, dengan menggunakan objek lain atau 

menggunakan nannofosil dengan analisis yang berbeda sehingga dapat 

membandingkan hasil dari penelitian ini.  
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