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11        PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

 
 
 

Stratigrafi adalah studi mengenai sejarah, komposisi dan umur relatif serta distribusi 

perlapisan batuan dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menjelaskan sejarah bumi. 

Ilmu stratigrafi muncul pertama kalinya di Britania Raya pada abad ke-19. Perintisnya adalah 

William Smith. Ketika itu dia mengamati beberapa perlapisan batuan yang tersingkap yang 

memiliki urutan perlapisan yang sama. Dari hasil pengamatannya, kemudian disimpulkan 

bahwa lapisan batuan yang berada paling bawah merupakan lapisan yang tertua (superposisi), 

dengan beberapa pengecualian. Karena banyak lapisan batuan merupakan kesinambungan 

yang utuh ke tempat yang berbeda-beda maka dapat dibuat perbandingan antara satu tempat 

ke tempat lainnya pada suatu daerah yang luas. Berdasarkan hasil pengamatan ini maka 

kemudian Willian Smith membuat suatu sistem yang bersifat umum untuk periode-periode 

geologi meskipun pada waktu itu belum ada penamaan waktunya. 

Berawal dari hasil pengamatan William Smith, stratigrafi kemudian berkembang menjadi 

pengetahuan tentang susunan, hubungan dan genesa batuan yang kemudian dikenal dengan 

stratigrafi. Dengan demikian stratigrafi merupakan ilmu yang mempelajari susunan, hubungan 

dan genesa batuan-batuan yang ada di alam sehingga dengan demikian dapat diketahui proses 

pembentukan batuan, hubungan antar batuan, sejarah sedimentasi dan  sejarah tektonik yang 

telah terjadi pada batuan batuan tersebut.  

 

1.1   Pengertian dan Definisi 
 

Pada hakekatnya stratigrafi terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu kata “strati“  berasal dari 

kata “stratos“, yang artinya perlapisan dan kata “grafi” yang berasal dari kata 

“graphic/graphos”, yang artinya gambar atau lukisan. Dengan demikian stratigrafi dalam arti 

sempit dapat dinyatakan sebagai ilmu pemerian lapisan-lapisan batuan. 

 

Dalam arti yang lebih luas, stratigrafi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari 

tentang aturan, hubungan, dan kejadian (genesa) macam-macam batuan di alam dalam 

ruang dan waktu.  

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perlapisan_tanah&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu
http://id.wikipedia.org/wiki/Britania_Raya
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-19
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Smith_%28ahli_geologi%29&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Geologi
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Penjelasan: 

 

 Aturan:  Tatanama stratigrafi diatur dalam “Sandi Stratigrafi”. Tatanama stratigrafi ialah 

aturan penamaan satuan-satuan stratigrafi, baik resmi ataupun tidak resmi, sehingga 

terdapat keseragaman dalam nama maupun pengertian nama-nama tersebut seperti 

misalnya: Formasi/formasi, Zona/zona, Sistem dan sebagainya.  

 

 Hubungan: Mempunyai arti hubungan setiap lapis batuan dengan batuan lainnya, baik 

diatas ataupun dibawah lapisan batuan tersebut. Hubungan antara satu lapisan batuan 

dengan lapisan lainnya adalah “selaras” (conformity) atau “tidak selaras” (unconformity) 

 

 Kejadian (Genesa): Mempunyai pengertian bahwa setiap lapis batuan memiliki genesa 

pembentukan batuan tersendiri. Sebagai contoh: Batuan Sedimen Marin, Batuan sedimen 

Fluvial, Batuan Sedimen Terrigenous dsb. 

 

 Ruang: Mempunyai pengertian tempat, yaitu setiap batuan terbentuk atau diendapkan 

pada lingkungan geologi tertentu. Sebagai contoh: Genesa Batuan Sedimen: Darat 

(Fluviatil, Gurun, Glacial), Transisi (Pasang-surut/Tides, Lagoon, Delta), atau Laut (Marine: 

Litoral, Neritik, Bathyal, atau Hadal)  

 

 Waktu: Memiliki pengertian tentang umur pembentukan batuan tersebut dan biasanya 

berdasarkan Skala Umur Geologi. Contoh: Batugamping formasi Rajamandala terbentuk 

pada kala Miosen Awal; Batupasir kuarsa formasi Bayah terbentuk pada kala Eosen Akhir  

 

1.2   Hubungan Statigrafi dan Sedimentologi 
 

Stratigrafi adalah studi batuan untuk menentukan urutan dan waktu kejadian dalam 

sejarah bumi, sedangkan sedimentologi adalah studi tentang proses-proses pembentukan, 

pengangkutan dan pengendapan material yang terakumulasi sebagai sedimen di dalam 

lingkungan kontinen dan laut hingga membentuk batuan sedimen. Kedua subjek tersebut 

mempunyai kaitan yang erat dan dalam penafsiran pengendapan. Kajian terhadap proses dan 

produk sedimen memperkenankan kita kepada dinamika lingkungan pengendapan. Rekaman 

dari proses pada batuan sedimen dapat dipakai untuk menjelaskan dan memperkenankan kita 

menafsirkan batuan kedalam lingkungan tertentu. Untuk menentukan perubahan lateral dan 

vertikal di dalam lingkungan masa lampau ini, diperlukan kerangka kerja kronologi. 

 

Dua ilmu ini dapat dibahas bersama sebagai rangkaian kesatuan proses dan hasilnya, 

dalam ruang dan waktu. Sedimentologi perhatiannya tertuju pada pembentukan batuan 

sedimen. Stratigrafi mempelajari perlapisan batuan ini dan hubungannya dalam ruang dan 

waktu. Oleh karena itu masuk akal jika membahas sedimentologi dan stratigrafi bersamaan. 

Faktanya, tidak mungkin memisahkan mineralogi komponen batuan dan evolusi paleontologi 
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dari stratigrafi. Namun bagaimanapun harus dibatasi sampai topik-topik tertentu. Istilah 

stratigrafi telah diperkenalkan sejak tahun 1852 oleh d’Orbigny, sedangkan konsep perlapisan 

batuan sudah diperkenalkan sejak tahun 1667 oleh Nicholas Steno, melalui prinsip superposisi. 

Stratigrafi mengalami kebangkitannya kembali dalam ilmu kebumian karena ide-ide baru yang 

berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya konsep tentang “sikuen stratigrafi”. 

Sedangkan tata nama satuan stratigrafi pada daerah yang berbeda serta dasar dasar 

biostratigrafi untuk mendefinisikannya juga masih penting, sehingga stratigrafi pada saat ini 

sering dimaksudkan sebagai perubahan lingkungan selama perkembangan cekungan sedimen. 

Stratigrafi juga dikenal sebagai kunci untuk memahami hampir semua proses bumi karena 

analisis stratigrafi menyediakan informasi tentang peristiwa-peristiwa sepanjang sejarah bumi.  

 

Sedimentologi adalah ilmu yang mempelajari sedimen atau endapan (Wadell, 1932). 

Sedangkan sedimen atau endapan pada umumnya diartikan sebagai hasil dari proses 

pelapukan terhadap suatu tubuh batuan, yang kemudian mengalami erosi, tertansportasi oleh 

air, angin, dll, dan pada akhirnya terendapkan atau tersedimentasikan. Sedimentasi adalah 

suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es, atau gletser di 

suatu cekungan. Sedangkan batuan sedimen adalah suatu batuan yang terbentuk dari hasil 

proses sedimentasi, baik secara mekanik maupun secara kimia dan organik. 

 

Sedimentologi berkembang karena unsur-unsur stratigrafi fisika menjadi lebih kuantitatif 

dan lapisan batuan dijelaskan berdasarkan proses fisika, kimia dan biologi yang 

membentuknya. Tidak adanya terobosan besar sampai berkembangnya teori tektonik lempeng. 

Suatu konsep penafsiran batuan dalam proses modern yang menyokong sedimentologi modern 

dimulai pada abad 18 dan 19 (“the present is the key to the past”). Sedimentologi berkembang 

karena penelitian yang lebih tertuju pada interpretasi batuan sedimen dan mulai mencakup 

petrologi sedimen, yang sebelumnya lebih atau sedikit terpisah dari stratigrafi. Sekarang 

subjeknya meliputi semua hal dari analisis sub-mikroskopik butir hingga evolusi paleogeografi 

seluruh cekungan sedimen. 

1.3   Prinsip Prinsip Dasar Stratigrafi 

 
Pada hakekatnya untuk mempelajari sejarah bumi kita secara tidak langsung 

mempelajari rekaman dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang tersimpan dan terawetkan di 

dalam batuan. Perlapisan batuan disini dapat diumpamakan sebagai halaman-halaman dari 

suatu buku. Hampir semua singkapan batuan yang ada dipermukaan bumi adalah batuan 

sedimen. Sebagaimana diketahui bahwa batuan sedimen terbentuk dari partikel-partikel batuan 

yang lebih tua yang hancur akibat gerusan air atau angin. Partikel-partikel yang berukuran 

kerikil, pasir, dan lempung ini melalui media air atau angin diangkut dan kemudian diendapkan 

di dasar-dasar sungai, danau, atau lautan. Endapan sedimen kemungkinan dapat mengubur 
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binatang atau tanaman yang masih hidup atau yang sudah mati di dasar danau atau lautan. 

Dengan berjalannya waktu serta sering terjadinya perubahan lingkungan kimiawinya, maka  

endapan sedimen ini kemudian akan berubah menjadi batuan sedimen dan rangka binatang 

dan tumbuhan akan menjadi fosil.    

 

Pada awal pertengahan tahun 1600-an, seorang ilmuwan bangsa Denmark yang 

bernama “Nicholas Steno” mempelajari posisi relatif pada batuan-batuan sedimen. Dia 

mendapatkan bahwa partikel-partikel yang mempunyai berat jenis yang besar yang berada 

dalam suatu larutan fluida akan mengendap terlebih dahulu ke bagian bawah sesuai dengan 

urutan berat jenisnya yang lebih besar. Partikel yang besar dan memiliki berat jenis yang besar 

akan diendapkan pertama kali sedangkan partikel yang berukuran lebih kecil dan lebih ringan 

akan terendapkan belakangan. Adanya perpedaan ukuran butir (partikel) atau komposisi 

mineral akan membentuk suatu perlapisan. Perlapisan pada batuan sedimen pada umumnya 

dapat dilihat dengan jelas, karena batuan sedimen dibangun dari susunan partikel-partikel 

yang membentuk pola laminasi dan selanjutnya  membentuk perlapisan yang cukup tebal. 

Setiap urutan (sekuen) lapisan batuan mempunyai arti  bahwa lapisan bagian bawah akan 

selalu lebih tua dibandingkan dengan lapisan diatasnya. Hal ini dikenal sebagai “Hukum 

Superposisi”. Hukum superposisi merupakan dasar untuk penafsiran sejarah bumi, karena 

disetiap lokasi akan dicirikan oleh umur relatif dari lapisan-lapisan batuan dan fosil yang ada 

didalamnya.  

 

Perlapisan batuan terbentuk ketika partikel partikel yang diangkut oleh media air atau 

angin melepaskan diri dan mengendap di dasar cekungan. Hukum Steno “Original 

Horizontality” menyatakan bahwa hampir semua sedimen, pada saat diendapkan untuk 

pertama kalinya dalam posisi yang horisontal. Meskipun demikian, banyak perlapisan batuan 

sedimen yang kita jumpai di alam tidak lagi dalam posisi horisontal atau telah mengalami 

perubahan dari kondisi aslinya. Perubahan posisi lapisan yang sudah tidak horisontal lagi pada 

umumnya terjadi selama periode pembentukan pegunungan.  

 

Perlapisan batuan disebut juga sebagai strata (berasal dari bahasa Latin) dan stratigrafi 

adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang strata. Oleh karena itu foskus pelajaran stratigrafi 

pada mempelajari karakteristik dari perlapisan batuan, termasuk di dalamnya mempelajari 

bagaimana hubungan antara batuan dengan waktu. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam 

penentuan urut-urutan kejadian geologi adalah sebagai berikut: 

 

1.3.1  Prinsip asal horisontalitas (Original Horizontality) 

Prinsip ini menyatakan bahwa material sedimen yang dipengaruhi oleh gravitasi akan 

membentuk lapisan yang mendatar (horizontal). Implikasi dari pernyataan ini adalah lapisan-

lapisan yang miring atau terlipatkan, terjadi setelah proses pengendapan. Pengecualian yaitu 
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pada keadaan tertentu (lingkungan delta, pantai, batugamping, terumbu, dll) dapat terjadi 

pengendapan miring yang disebut kemiringan asli (original dip) dan disebut clinoform. 

 

1.3.2 Prinsip Superposisi (superposition) 

Pada sekuen lapisan yang belum terganggu, batuan yang tertua atau yang terendapkan 

paling awal akan berada paling bawah, dan batuan yang termuda atau yang terendapkan 

paling akhir, akan berada di paling atas. Kecuali apabila lapisan-lapisan telah mengalami 

pembalikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batuan yang paling tua berada dibawah dan batuan termuda paling atas 

 

1.3.3 Prinsip kesinambungan lateral (lateral continuity) 

Pada mulanya batuan sedimen diendapkan secara horizontal di dasar cekungan, sejajar 

dengan permukaan bumi. Jadi kalau sekarang dijumpai batuan sedimen dengan kedudukan 

lapisannya miring, berarti batuan tsb sudah dipengaruhi oleh gaya tektonik. Perlapisan batuan 

akan terendapkan secara horizontal dan terdeformasi setelahnya.  

Lapisan sedimen diendapkan secara menerus dan berkesinambungan sampai batas 

cekungan sedimentasinya. Penerusan bidang perlapisan adalah penerusan bidang kesamaan 

waktu atau merupakan dasar dari prinsip korelasi stratigrafi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kesinambungan lateral 
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Dalam keadaan normal suatu lapisan sedimen tidak mungkin terpotong secara lateral dengan 

tiba-tiba, kecuali oleh beberapa sebab yang menyebabkan terhentinya kesinambungan lateral, 

yaitu : 

 Pembajian 

Menipisnya suatu lapisan batuan pada tepi cekungan sedimentasinya  

 

 

 

 

 

 

 

    Penipisan Lapisan Sedimen pada Tepian Cekungan 

 

 Perubahan Fasies 

Perbedaan sifat litologi dalam suatu garis waktu pengendapan yang sama, atau 

perbedaan lapisan batuan pada umur yang sama (menjemari).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                 Penghilangan Lapisan Secara Lateral 

 

 Pemancungan atau Pemotongan karena ketidakselarasan 

Berhentinya kesinambungan lateral dijumpai pada jenis ketidakselarasan bersudut 

(angular unconformity) di mana urutan batuan di bawah bidang ketidakselarasan 

membentuk sudut dengan batuan diatasnya.  

Pemancungan atau pemotongan terjadi pada lapisan batuan di bawah bidang 

ketidakselarasan.  
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Gambar Pemancungan 

 

 Dislokasi karena sesar 

Pergeseran lapisan batuan karena gaya tektonik yang menyebabkan terjadinya sesar 

atau patahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Dislokasi 

 

1.3.4 Azas Suksesi Fauna (faunal succesions) 

 

Ada tiga prinsip utama yang harus diketahui dalam mempelajari fosil, yaitu:  

1. Fosil mewakili sisa-sisa kehidupan dari suatu organisme,  

2. Hampir semua fosil yang ditemukan dalam batuan merupakan sisa-sisa organisme yang 

sudah punah dan umumnya merupakan spesies yang masa hidupnya tidak begitu lama. 

3. Perbedaan spesies fosil akan dijumpai pada batuan yang berbeda umurnya dan hal ini 

disebabkan karena kondisi lingkungan bumi mengalami perubahan.  

Apabila kita telusuri fosil-fosil yang terkandung dalam lapisan batuan, mulai dari lapisan 

yang termuda hingga ke lapisan yang tertua, maka kita akan sampai pada suatu lapisan 

dimana salah satu spesies fosil tidak ditemukan lagi. Hal ini menandakan bahwa spesies fosil 
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tersebut belum muncul (lahir) atau spesies fosil tersebut merupakan hasil evolusi dari spesies 

yang lebih tua atau yang ada pada saat itu.  

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kemunculan suatu spesies merupakan hasil 

evolusi dari spesies sebelumnya dan hal ini dapat kita ketahui melalui pengamatan fosil-fosil 

yang terekam di dalam lapisan-lapisan batuan sepanjang sejarah bumi. Apabila penelusuran 

kita lanjutkan hingga ke lapisan batuan yang paling tua, maka kita akan sampai pada suatu 

keadaan dimana tidak satupun fosil ditemukan, apakah itu fosil yang berasal dari reptil, 

burung, mamalia, vertebrata berkaki empat, tumbuhan darat, ikan, cangkang, dan atau 

binatang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka ketiga prinsip utama diatas dapat kita 

sintesakan menjadi satu prinsip yang berlaku secara umum yang disebut sebagai “Hukum 

Suksesi Fosil / Suksesi Fauna)”.  

Pada abad ke 18 dan 19, seorang ahli geologi berkebangsaan Inggris William Smith dan 

ahli paleontologi Georges Cuvier dan Alexandre Brongniart dari Perancis, menemukan 

batuan-batuan yang berumur sama serta mengandung fosil yang sama pula, walaupun batuan-

batuan tersebut letaknya terpisah cukup jauh. Mereka kemudian menerbitkan peta geologi 

berskala regional dari daerah yang batuannya mengandung fosil yang sama. Melalui 

pengamatan yang teliti pada batuan serta fosil yang dikandungnya, mereka juga mampu 

mengenali batuan-batuan yang umurnya sama pada lokasi yang berlawanan di selat Inggris. 

William Smith juga mampu menerapkan pengetahuannya tentang fosil dalam setiap pekerjaan 

secara praktis di lapangan. Sebagai seorang teknisi, William Smith adalah orang yang berhasil 

membangun sebuah kanal di Inggris yang kondisi medannya tertutup oleh vegetasi yang cukup 

lebat serta singkapan batuan yang sangat sedikit. Untuk itu ia harus mengetahui batuan 

batuan apa saja yang ada di dalam dan diatas bukit, karena melalui bukit inilah kanal akan 

dibangun. William Smith dapat mengetahui berbagai jenis batuan yang akan dijumpai dibawah 

permukaan dengan cara mengkaji fosil-fosil yang diperoleh dari batuan-batuan yang tersingkap 

di lereng lereng bukit dengan cara menggali lubang kecil untuk mengambil fosil. Seperti halnya 

dengan William Smith dan lainnya, pengetahuan suksesi dari bentuk kehidupan yang 

terawetkan sebagai fosil sangat berguna untuk memahami bagaimana dan kapan suatu batuan 

terbentuk.    

Wilian Smith mengamati bahwa fosil hewan invertebrate yang diketemukan pada 

perlapisan batuan  muncul dalam urutan yang dapat diperkirakan. Dari hasil penelitian ini, 

hukum suksesi fauna dikembangkan dan menyatakan bahwa fosil terjadi dalam urutan yang 

pasti, tidak berubah dalam rekaman geologi. Pada gambar dibawah terlihat kumpulan fosil 

yang hadir dalam lapisan batuan pada interval waktu tertentu dan dalam jangka jangka waktu 

yang diskrit. Dengan menggunakan hukum superposisi maka dapat disimpulkan bahwa batuan 

B lebih tua dibandingkan batuan A.  
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Gambar kiri memperlihatkan sebaran berbagai jenis fosil dengan interval waktu yang 

bersifat diskrit dan gambar kanan adalah kumpulan fosil yang terdapat dalam lapisan A 

dan lapisan  B. Berdasarkan hukum superposisi maka lapisan B akan lebih tua 

dibandingkan dengan lapisan A.    
 

1.3.5 Hubungan Potong Memotong (cross cutting relationship) 

 
Hubungan potong-memotong adalah hubungan kejadian antara satu batuan yang 

dipotong / diterobos oleh  batuan lainnya, dimana batuan yang dipotong/diterobos terbentuk 

lebih dahulu dibandingkan dengan batuan yang menerobos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan potong-memotong 

 

1.3.6 Doktrin Katastrofisme (Catastrophism) 

Teori ini dicetuskan oleh Cuvier, seorang kebangsaan Perancis pada tahun 1830. Ia 

berpendapat bahwa flora dan fauna dari  setiap zaman itu berjalan tidak berubah, dan sewaktu 

terjadinya revolusi maka hewan-hewan ini musnah. Sesudah malapetaka itu terjadi, maka akan 
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muncul hewan dan tumbuhan baru, sehingga teori ini lebih umum disebut dengan teori 

Malapetaka. 

 

1.3.7 Doktrin Keseragaman (Uniformitarianism) 

James Hutton (1785): Sejarah ilmu geologi sudah dimulai sejak abad ke 17 dan 18 

dengan doktrin katastrofisme yang sangat populer. Para penganutnya percaya bahwa bentuk 

permukaan bumi dan segala kehidupan diatasnya terbentuk dan musnah dalam sesaat akibat 

suatu bencana (catastroph) yang besar. James Hutton, bapak geologi modern, seorang ahli 

fisika Skotlandia, pada tahun 1795 menerbitkan bukunya yang berjudul “Theory of the Earth”, 

dimana ia mencetuskan doktrinnya yang terkenal tentang “Uniformitarianism”. 

Uniformitarianisme merupakan konsep dasar geologi modern. Doktrin ini menyatakan 

bahwa hukum-hukum fisika, kimia dan biologi yang berlangsung saat ini berlangsung juga 

pada masa lampau. Artinya, gaya-gaya dan proses-proses yang  membentuk permukaan bumi 

seperti yang kita amati saat ini telah berlangsung sejak terbentuknya bumi. Doktrin ini lebih 

terkenal sebagai “The present is the key to the past” dan sejak itulah orang menyadari bahwa 

bumi selalu berubah. Dengan demikian jelaslah bahwa geologi sangat erat hubungannya 

dengan waktu.  

Pada tahun 1785, Hutton mengemukakan perbedaan yang jelas antara hal yang alami 

dan asal usul batuan beku dan sedimen. James Hutton berhasil menyusun urutan intrusi yang 

menjelaskan asal usul gunungapi. Dia memperkenalkan hukum superposisi yang menyatakan 

bahwa pada tingkatan yang tidak rusak, lapisan paling dasar adalah yang paling tua. Ahli 

paleontologi telah mulai menghubungkan fosil-fosil khusus pada tingkat individu dan telah 

menemukan bentuk pasti yang dinamakan indek fosil. Indek fosil telah digunakan secara 

khusus dalam mengidentifikasi horison dan hubungan suatu tempat dengan tempat lainnya.  

William Smith (1769-1839): Mengemukakan suatu konsep yang diterapkan pada  

perulangan lapisan-lapisan batuan sedimen yang ada di Inggris. Smith telah membuktikan 

bahwa dalam perioda waktu yang sama akan terjadi perulangan lapisan batuan yang sama dan 

setiap formasi pada lapisan batuan akan mempertlihatkan karakter yang sama. Berdasarkan 

hal tersebut, Smith mengajukan suatu konsep yang dikenal dengan hukum suksesi fauna.  

 

1.4  Unsur Unsur Stratigrafi 
 

Stratigrafi terdiri dari beberapa elemen penyusun, yaitu : 

1. Elemen Batuan, pada stratigrafi batuan yang lebih diperdalam untuk dipelajari adalah 

batuan sedimen, karena batuan ini memiliki perlapisan, terkadang batuan beku dan 

metamorf juga dipelajari dalam kapasitas yang sedikit. 

2. Unsur Perlapisan (waktu), merupakan salah satu sifat batuan sedimen yang 

disebabkan oleh proses pengendapan sehingga menghasilkan bidang batas antara 
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lapisan satu dengan yang  lainnya yang merepresentasikan perbedaan waktu/periode 

pengendapan. 

Bidang perlapisan merupakan hasil dari suatu proses sedimentasi yang berupa: 

1. Berhentinya suatu pengendapan sedimen dan kemudian dilanjutkan oleh 

pengendapan sedimen yang lain. 

2. Perubahan warna material batuan yang diendapkan. 

3. Perubahan tekstur batuan (misalnya perubahan ukuran dan bentuk butir). 

4. Perubahan struktur sedimen dari satu lapisan ke lapisan lainnya. 

5. Perubahan kandungan material dalam tiap lapisan (komposisi mineral, kandungan 

fosil, dll).  

Pada suatu bidang perlapisan, terdapat bidang batas antara satu lapisan dengan lapisan 

yang lain. Bidang batas itu disebut sebagai kontak antar lapisan. Terdapat dua macam kontak 

antar lapisan, yaitu : 

1. Kontak Tajam, yaitu kontak antara lapisan satu dengan lainnya yang menunjukkan 

perbedaan sifat fisik yang sangat mencolok sehingga dapat dengan mudah diamati 

perbedaannya antara satu lapisan dengan lapisan lain. Perbedaan mencolok tersebut 

salah satu contohnya berupa perubahan litologi. 

2. Kontak Berangsur, merupakan kontak lapisan yang perubahannya bergradasi 

sehingga batas kedua lapisan tidak jelas dan untuk menentukannya mempergunakan 

cara–cara tertentu. Terdapat dua jenis kontak berangsur, yaitu: 

a. Kontak progradasi 

b. Kontak interkalasi 

3. Kontak erosional, merupakan kontak antar lapisan dengan kenampakan bidang 

perlapisan yang tergerus/tererosi baik oleh arus maupun oleh material yang terbawa 

oleh arus. 

Untuk skala yang lebih luas, kontak antar formasi ataupun antar satuan batuan yang 

memiliki karakteristik yang sama, dikenal dengan istilah hubungan stratigrafi. 

Kontak/hubungan stratigrafi ini terdiri dari dua jenis, yaitu kontak selaras dan kontak tidak 

selaras. 

Keselarasan (conformity) adalah hubungan antara satu lapis batuan dengan lapis batuan 

lainnya diatas atau dibawahnya yang kontinyu (menerus), tidak terdapat selang waktu 

(rumpang waktu) pengendapan. Secara umum di lapangan ditunjukkan dengan kedudukan 

lapisan (strike/dip) yang sama atau hampir sama, dan ditunjang di laboratorium oleh umur 

yang kontinyu. 

Ketidakselarasan (unconformity) adalah hubungan antara satu lapis batuan dengan lapis 

batuan lainnya (batas atas atau bawah) yang tidak kontinyu (tidak menerus), yang disebabkan 

oleh adanya rumpang waktu pengendapan. Dalam geologi dikenal 3 (tiga) jenis ketidak 

selarasan, yaitu:    
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1. Kontak Selaras atau disebut Conformity yaitu kontak yang terjadi antara dua lapisan 

yang sejajar dengan volume interupsi pengendapan yang kecil atau tidak ada sama 

sekali. Jenis kontak ini terbagi dua, yaitu kontak tajam dan kontak berangsur. 

2. Kontak Lapisan Tidak Selaras atau disebut Unconformity yaitu merupakan suatu 

bidang ketidakselarasan antar lapisan. Terdapat 3 macam bidang ketidakselarasan, 

yaitu: 

a. Angular unconformity, disebut juga sebagai ketidakselarasan bersudut, merupakan 

ketidakselarasan yang kenampakannya menunjukan suatu lapisan yang telah 

terlipatkan dan tererosi, kemudian di atas lapisan tersebut diendapkan lapisan 

lain. 

b. Disconformity, kenampakannya berupa suatu lapisan yang telah tererosi dan di 

atas bidang erosi tersebut diendapkan lapisan lain. 

c. Nonconformity, merupakan ketidakselarasan yang yang terjadi dimana terdapat 

kontak jelas antara batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf. Untuk 

hubungan stratigrafi ini, sangat sulit untuk diobservasi dalam skala singkapan. 

Hubungan stratigrafi ini dapat diketahui dari rekonstruksi peta pola jurus. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       (a)                                                    (b)                                                                (c) 

 
Tiga jenis bentuk ketidakselarasan dalam geologi: (a). Angular Unconformity; (b). Disconformity;  

dan (c). Non-conformity 
 

Elemen Struktur Sedimen, struktur sedimen ini merupakan suatu kenampakan yang 

terdapat pada batuan sedimen dimana kenampakannya itu disebabkan oleh proses sedimentasi 

pada batuan tersebut, seperti aliran air, deformasi, aktivitas biogenik (oleh hewan dan 

tumbuhan), serta aliran gravitasi sedimen. Struktur sedimen ini harus dianalisa langsung di 

lapangan, dengan tujuan untuk menentukan lingkungan pengendapan batuan serta untuk 

menentukan posisi atas dan bawah dari suatu lapisan. 

1.5   Fosil dan Batuan  

Untuk dapat menyatakan umur suatu lapisan batuan, maka kita harus mempelajari fosil-

fosil yang ada pada batuan tersebut. Pada hakekatnya, fosil menyediakan bukti-bukti dan 
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peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di bumi serta kapan peristiwa tersebut 

berlangsung.  

Istilah fosil seringkali mengingatkan orang pada Dinosaurus. Dinosaurus yang kita kenal 

saat ini sebenarnya adalah gambar-gambar yang hanya ada di dalam buku, film dan program 

televisi, serta tulang belulang yang dipajang di banyak Musium. Reptil Dinosaurus merupakan 

binatang yang mendominasi lebih dari 100 juta tahun diatas bumi, mulai dari zaman Trias 

hingga Akhir zaman Kapur. Banyak diantara Dinosaurus berukuran relatif lebih kecil, namun 

demikian pada pertengahan Masa Mesozoikum, beberapa spesies Dinosaurus memiliki bobot 

hingga mencapai 80 ton. Sekitar 65 juta tahun yang lalu (zaman Kapur), seluruh Dinosaurus 

yang ada di bumi punah. Alasan yang mendasari kepunahan Dinosaurus secara cepat masih 

menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Meskipun semua orang tertarik pada Dinosaurus, 

ternyata Dinosaurus hanya merupakan bagian terkecil saja dari jutaan spesies yang hidup atau 

pernah hidup di muka bumi. Dalam kenyataannya bahwa fosil yang tercatat paling melimpah 

jumlahnya dan mendominasi di muka bumi adalah fosil binatang yang memiliki cangkang 

(shell) serta fosil dari sisa-sisa tumbuhan dan binatang yang berukuran sangat kecil. Sisa-sisa 

binatang atau tumbuhan tersebut tersebar luas didalam batuan sedimen dan merupakan fosil 

yang paling banyak dipelajari oleh para ahli paleontologi.   

Pada abad ke 18 dan 19, seorang ahli geologi berkebangsaan Inggris William Smith 

dan ahli paleontologi Georges Cuvier dan Alexandre Brongniart dari Perancis, menemukan 

batuan-batuan yang berumur sama serta mengandung fosil yang sama pula, walaupun batuan-

batuan tersebut letaknya terpisah cukup jauh. Mereka kemudian menerbitkan peta geologi 

berskala regional dari daerah yang batuannya mengandung fosil yang sama. Melalui 

pengamatan yang teliti pada batuan serta fosil yang dikandungnya, mereka juga mampu 

mengenali batuan-batuan yang umurnya sama pada lokasi yang berlawanan di selat Inggris. 

William Smith juga mampu menerapkan pengetahuannya tentang fosil dalam setiap pekerjaan 

secara praktis di lapangan. Sebagai seorang teknisi, William Smith adalah orang yang berhasil 

membangun sebuah kanal di Inggris yang kondisi medannya tertutup oleh vegetasi yang cukup 

lebat serta singkapan batuan yang sangat sedikit. Untuk itu ia harus mengetahui batuan 

batuan apa saja yang ada di dalam dan diatas bukit, karena melalui bukit inilah kanal akan 

dibangun. William Smith dapat mengetahui berbagai jenis batuan yang akan dijumpai dibawah 

permukaan dengan cara mengkaji fosil-fosil yang diperoleh dari batuan-batuan yang tersingkap 

di lereng lereng bukit dengan cara menggali lubang kecil untuk mengambil fosil. Dengan 

mengetahui jenis batuan yang ada, maka dia mampu memperkirakan biaya dan alat apa yang 

akan dipakai untuk pekerjaan tersebut. Seperti halnya dengan William Smith dan lainnya, 

pengetahuan suksesi dari bentuk kehidupan yang terawetkan sebagai fosil sangat berguna 

untuk memahami bagaimana dan kapan suatu batuan terbentuk.  
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1.6  Arti Waktu Dalam Geologi 
 

Sebagai landasan prinsip untuk dapat mempelajari ilmu geologi adalah bahwasanya kita 

harus menganggap bumi ini sebagai suatu benda yang secara dinamis berubah sepanjang 

masa, setiap saat dan setiap detik. Dalam gambaran seperti itu maka salah satu segi yang khas 

dalam geologi dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya adalah yang menyangkut masalah  

“waktu”. Salah satu pertanyaan yang timbul yang berhubungan dengan masalah waktu itu, 

adalah: Apakah kejadian-kejadian seperti proses-proses alam yang dapat kita amati sekarang 

ini, seperti mengalirnya air di permukaan, gelombang yang memecah di pantai, sungai yang 

mengalir sambil mengikis dan mengendapkan bebannya dll, juga berlangsung dimasa-masa 

lampau selama bumi ini berkembang? Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh James 

Hutton, seorang ilmuwan alam, yang oleh banyak ilmuwan-ilmuwan dianggap sebagai bapak 

dari ilmu geologi modern, yang pada tahun 1785 untuk pertama kalinya mengeluarkan suatu 

pernyataan yang sekarang ini dikenal sebagai  “doctrine of unifornitarianism”. 

 

Pencetus geologi modern ini yang kemudian dikenal sebagai “Huttonian revolution”, 

mengemukakan pemikiran-pemikirannya sebagai berikut: (1) Bahwasanya proses-proses alam 

yang sekarang ini menyebabkan perubahan pada permukaan bumi, juga telah bekerja 

sepanjang umur dari bumi ini. Dengan perkataan lain, apa yang kita lihat, kita amati yang 

terjadi di bumi sekarang ini, juga berlangsung dimasa lampau. (2) Ia juga mengamati bahwa 

proses-proses tersebut yang walaupun bekerja sangat lambat, tetapi pada akhirnya mampu  

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat besar pada bumi. Ini berarti 

bahwa untuk itu diperlukan waktu yang sangat lama; yang kemudian disimpulkan bahwa umur 

bumi ini sangat tua. (3) Bahwa bumi ini sangat dinamis, yang berarti mengalami perubahan-

perubahan yang  terus-menerus mengikuti suatu pola daur (siklus) yang berulang-ulang.  

 

Hutton, yang berkebangsaan Skotlandia ini  hidup antara tahun 1726 dan 1797. Pada 

jaman itu tentu saja tidak semua ilmuwan dapat menerima pemikirannya yang begitu maju 

pada saat itu. Diantaranya adalah sekelompok ilmuwan yang meyakini adanya kejadian-

kejadian yang bersifat malapetaka, seperti cerita Nabi Nuh, yang menyebutkan terjadinya 

peristiwa penenggelaman daratan yang tiba-tiba. Kelompok ini dikenal sebagai penganut 

katastropisma, yaitu yang mempercayai adanya peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba yang berupa 

malapetaka yang menghancurkan. Artinya kejadian-kejadian di bumi ini tidak berlangsung 

secara perlahan dan menerus, tetapi berubah secara tiba-tiba melalui penghancuran yang 

berlangsung sangat cepat. Pola pemikiran ini didasarkan kepada kejadian-kejadian seperti 

meletusnya gunungapi yang merupakan malapetaka yang berlangsung dalam sekejap dan tiba-

tiba; kemudian gempa bumi, tanah longsor dsb. Dalam gambaran pikiran mereka, bentuk-

bentuk bentang alam seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, dianggapnya sebagai 

hasil dari suatu peristiwa yang bersifat mendadak dan berlangsung relatif cepat.  
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Hutton menganggap bahwa kejadian-kejadian itu hanya sebagai bagian kecil saja dari  

proses uniformitarianism. Penerapan yang nyata dari doktrin ini umpamanya adalah: sisa-sisa 

atau jejak-jejak binatang seperti koral, cangkang kerang dan lainnya yang kita jumpai sekarang 

didalam batuan dipegunungan-pegunungan yang tinggi (atau didaratan), dapat ditafsirkan 

sebagai bukti bahwasanya daerah tersebut pernah mengalami suatu genang laut, atau 

merupakan dasar lautan, mengingat binatang-binatang yang terdapat dalam batuan itu serupa 

dengan yang kini dijumpai sebagai penghuni lautan. Jadi disinilah arti dari “the present is the 

key to the past”. Gelombang yang memecah dipantai serta air yang mengalir di sungai di 

permukaan bumi, kemudian mengendapkan bahan-bahannya di muara seperti bongkah, kerikil, 

pasir dan lempung, kemudian lava leleh-pijar yang keluar dan mengalir dari kepundan  

gunungapi dan kemudian mendingin serta membeku membentuk batuan, merupakan jejak-

jejak dan bukti-bukti untuk mengungkapkan bagaimana proses-proses itu bekerja.  

 

Rekaman-rekaman kejadian seperti itu kadang-kadang dapat dilihat dengan begitu jelas 

sehingga kita akan mampu membaca dan kemudian menafsirkannya bagaimana proses itu 

berlangsung meskipun kejadiannya telah berlalu beberapa juta tahun yang silam.  Dengan 

melihat kepada sifat-sifat yang terdapat didalam batuan itu, bahkan kita akan mampu 

membedakan mana batupasir yang diendapkan oleh air dan mana yang diendapkan oleh 

angin.; mana endapan gletser dan mana endapan sungai atau laut, karena kita dapat 

membandingkannya dengan kejadian-kejadian yang sama yang sekarang sedang berjalan.  

Apakah semua peristiwa yang pernah berlangsung dibumi ini dapat secara sukses 

dijelaskan dengan doktrin tersebut? Jawabannya adalah tidak, karena beberapa kejadian, 

seperti pembentukan bumi ini sendiri, pembentukan atmosfir dan bagian paling luar dari bumi, 

litosfir, ternyata hanya berlangsung satu kali saja dalam sejarah.  Prinsip uniformitarianisma, 

mungkin hanya berlaku terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung 2/3 dari sejarah 

perkembangan bumi yang terakhir.  

Masalah lainnya yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk 

menafsirkan kejadian-kejadian dimasa lampau, adalah banyaknya bukti-bukti yang tidak 

lengkap yang telah terhapus oleh pengikisan-pengikisan, atau tertutup oleh endapan-endapan 

yang terjadi kemudian. Meskipun demikian, dengan tetap berpegang  pada prinsip tersebut 

diatas, para ilmuwan kebumian masih tetap mampu untuk menafsirkan proses-proses yang 

pernah berlangsung serta mampu menemukan minyak bumi yang proses pembentukannya 

telah berlangsung beberapa juta tahun yang silam, bahkan meramalkan gejala-gejala alam 

yang mungkin terjadi, sehingga dengan demikian dapat dicegah terjadinya kerusakan-

kerusakan yang lebih hebat sebagai akibat dari gerak-tanah, gempa bumi, letusan gunung-

berapi dan sebagainya. Kesemuanya ini menyebabkan ilmu geologi semakin menarik untuk 

dipelajari dan dalam beberapa kasus bahkan menjadikannya sebagai sesuatu keharusan untuk 

diketahui. 
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1.6.1 Skala Waktu Geologi 

 

Pada dasarnya bumi secara konstan berubah dan tidak ada satupun yang terdapat diatas 

permukaan bumi yang benar-benar bersifat permanen. Bebatuan yang berada diatas bukit 

mungkin dahulunya berasal dari bawah laut. Oleh karena itu untuk mempelajari bumi maka 

dimensi “waktu” menjadi sangat penting, dengan demikian mempelajari sejarah bumi juga 

menjadi hal yang sangat penting pula. Ketika kita berbicara tentang catatan sejarah manusia, 

maka biasanya ukuran waktunya dihitung dalam tahun, atau abad atau bahkan puluhan abad, 

akan tetapi apabila kita berbicara tentang sejarah bumi, maka ukuran waktu dihitung dalam 

jutaan tahun atau milyaran tahun.  

 

Waktu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. 

Catatan waktu biasanya disimpan dalam suatu penanggalan (kalender) yang pengukurannya 

didasarkan atas peredaran bumi di alam semesta. Sekali bumi berputar pada sumbunya (satu 

kali rotasi) dikenal dengan satu hari, dan setiap sekali bumi mengelilingi Matahari dikenal 

dengan satu tahun. Sama halnya dengan perhitungan waktu dalam kehidupan manusia, maka 

dalam mempelajari sejarah bumi juga dipakai suatu jenis penanggalan, yang dikenal dengan 

nama “Skala Waktu Geologi”. Skala Waktu Geologi berbeda dengan penanggalan yang kita 

kenal sehari-hari. Skala waktu geologi dapat diumpamakan sebagai sebuah buku yang tersusun 

dari halaman-halaman, dimana setiap halaman dari buku tersebut diwakili oleh batuan. 

Beberapa halaman dari buku tersebut kadang kala hilang dan halaman buku tersebut tidak 

diberi nomor, namun demikian kita masih dapat membaca buku tersebut karena ilmu geologi 

menyediakan alat kepada kita untuk membantu membaca buku tersebut.   

Terdapat 2 skala waktu yang dipakai untuk mengukur dan menentukan umur Bumi. 

Pertama, adalah Skala Waktu Relatif, yaitu skala waktu yang ditentukan berdasarkan atas 

urutan perlapisan batuan-batuan serta evolusi kehidupan organisme dimasa yang lalu; Kedua 

adalah Skala Waktu Absolut (Radiometrik), yaitu suatu skala waktu geologi yang ditentukan 

berdasarkan pelarikan radioaktif dari unsur-unsur kimia yang terkandung dalam bebatuan.  

Skala relatif terbentuk atas dasar peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perkembangan ilmu 

geologi itu sendiri, sedangkan skala radiometri (absolut) berkembang belakangan dan berasal 

dari ilmu pengetahuan fisika yang diterapkan untuk menjawab permasalahan permasalahan 

yang timbul dalam bidang geologi.     

1.6.2 Skala Waktu Relatif 

Sudah sejak lama sebelum para ahli geologi dapat menentukan umur bebatuan 

berdasarkan angka seperti saat ini, mereka mengembangkan skala waktu geologi secara 

relatif. Skala waktu relatif dikembangkan pertama kalinya di Eropa sejak abad ke 18 hingga 
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abad ke 19.  Berdasarkan skala waktu relatif, sejarah bumi dikelompokkan menjadi Eon (Masa) 

yang terbagi menjadi Era (Kurun), Era dibagi-bagi kedalam Period (Zaman), dan Zaman dibagi 

bagi menjadi Epoch (Kala).   

 

Nama-nama seperti Paleozoikum atau Kenozoikum tidak hanya sekedar kata yang 

tidak memiliki arti, akan tetapi bagi para ahli geologi, kata tersebut mempunyai arti tertentu 

dan dipakai sebagai kunci dalam membaca skala waktu geologi. Sebagai contoh, kata Zoikum 

merujuk pada kehidupan binatang dan kata “Paleo” yang berarti purba, maka arti kata 

Paleozoikum adalah merujuk pada kehidupan binatang-binatang purba, “Meso” yang 

mempunyai arti tengah/pertengahan, dan “Keno” yang berarti sekarang. Sehingga urutan 

relatif dari ketiga kurun tersebut adalah sebagai berikut: Paleozoikum, kemudian 

Mesozoikum, dan kemudian disusul dengan Kenozoikum.    

Tabel 1.1 

Skala Waktu Geologi Relatif 
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Sebagaimana diketahui bahwa fosil adalah sisa-sisa organisme yang masih dapat 

dikenali, seperti tulang, cangkang, atau daun atau bukti lainnya seperti jejak-jejak (track), 

lubang-lubang (burrow) atau kesan daripada kehidupan masa lalu diatas bumi. Para ahli 

kebumian yang khusus mempelajari tentang fosil dikenal sebagai Paleontolog, yaitu seseorang 

yang mempelajari bentuk-bentuk kehidupan purba. Fosil dipakai sebagai dasar dari skala waktu 

geologi. Nama-nama dari semua Eon (Kurun) dan Era (Masa) diakhiri dengan kata zoikum, hal 

ini karena kisaran waktu tersebut sering kali dikenal atas dasar kehidupan binatangnya. Batuan 

yang terbentuk selama Masa Proterozoikum kemungkinan mengandung fosil dari organisme 

yang sederhana, seperti bacteria dan algae. Batuan yang terbentuk selama Masa Fanerozoikum 

kemungkinan mengandung fosil fosil dari binatang yang komplek dan tanaman seperti 

dinosaurus dan mamalia.   

1.6.3 Skala Waktu Absolut (Radiometrik) 

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa skala waktu relatif didasarkan atas kehidupan 

masa lalu (fosil). Bagaimana kita dapat menempatkan waktu absolut (radiometrik) kedalam 

skala waktu relatif dan bagaimana pula para ahli geologi dapat mengetahui bahwa:  

1. Bumi itu telah berumur sekitar  4,6 milyar tahun 

2. Fosil yang tertua yang diketahui berasal dari batuan yang diendapkan kurang lebih 

3,5 milyar tahun lalu. 

3. Fosil yang memiliki cangkang dengan jumlah yang berlimpah diketahui bahwa 

pertama kali muncul pada batuan-batuan yang berumur 570 juta tahun yang lalu.  

4. Umur gunung es yang terahkir terbentuk adalah 10.000 tahun yang lalu. 

 

Para ahli geologi abad ke19 dan para paleontolog percaya bahwa umur Bumi cukup tua, 

dan mereka menentukannya dengan cara penafsiran. Penentuan umur batuan dalam ribuan, 

jutaan atau milyaran tahun dapat dimungkinkan setelah diketemukan unsur radioaktif.  Saat ini 

kita dapat menggunakan mineral yang secara alamiah mengandung unsur radioaktif dan dapat 

dipakai untuk menghitung umur secara absolut dalam ukuran tahun dari suatu batuan. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa bagian terkecil dari setiap unsur kimia adalah atom. Suatu 

atom tersusun dari satu inti atom yang terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh 

suatu kabut elektron. Isotop dari suatu unsur atom dibedakan dengan lainnya hanya dari 

jumlah neutron pada inti atomnya. Sebagai contoh, atom radioaktif dari unsur potassium 

memiliki 19 proton dan 21 neutron pada inti atomnya (potassium 40); atom potassium lainnya 

memiliki 19 proton dan 20 atau 22 neutron (potassium 39 dan potassium 41).  Isotop radioaktif 

(the parent) dari satu unsur kimia secara alamiah akan berubah menjadi isotop yang stabil (the 

daughter) dari unsur kimia lainnya melalui pertukaran di dalam inti atomnya.   

Perubahan dari “Parent” ke “Daughter” terjadi pada kecepatan yang konstan dan dikenal 

dengan “Waktu Paruh” (Half-life). Waktu paruh dari suatu isotop radioaktif adalah lamanya 
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waktu yang diperlukan oleh suatu isotop radiokatif berubah menjadi ½ nya dari atom Parent-

nya melalui proses peluruhan menjadi atom Daughter. Setiap isotop radiokatif memiliki waktu 

paruh (half life) tertentu dan bersifat unik. Hasil pengukuran di laboratorium dengan ketelitian 

yang sangat tinggi menunjukkan bahwa sisa hasil peluruhan dari sejumlah atom-atom parent 

dan atom-atom daughter yang dihasilkan dapat dipakai untuk menentukan umur suatu batuan. 

Untuk menentukan umur geologi, ada empat seri peluruhan parent/daughter yang biasa 

dipakai dalam menentukan umur batuan, yaitu: Carbon/Nitrogen (C/N), Potassium/Argon 

(K/Ar), Rubidium/Strontium (Rb/Sr), dan Uranium/Lead (U/Pb).  

Penentuan umur dengan menggunakan isotop radioaktif adalah pengukuran yang 

memiliki kesalahan yang relatif kecil, namun demikian kesalahan yang kelihatannya kecil 

tersebut dalam umur geologi memiliki tingkat kisaran kesalahan beberapa tahun hingga jutaan 

tahun. Jika pengukuran mempunyai tingkat kesalahan 1 persen, sebagai contoh, penentuan 

umur untuk umur 100 juta tahun kemungkinan mempunyai tingkat kesalahan lebih kurang 1 

juta tahun. Teknik isotop dipakai untuk mengukur waktu pembentukan suatu mineral tertentu 

yang terdapat dalam batuan. Untuk dapat menetapkan umur absolut terhadap skala waktu 

geologi, suatu batuan yang dapat di-dating secara isotopik dan juga dapat ditetapkan umur 

relatifnya karena kandungan fosilnya. Banyak contoh, terutama dari berbagai tempat harus 

dipelajari terlebih dahulu sebelum ditentukan umur absolutnya terhadap skala waktu geologi. 

Pada tabel 1-1 dibawah diperlihatkan isotop isotop Parent dan Daughter sebagai turunannya 

yang umum dipakai untuk keperluan penentuan umur batuan: 

Tabel 1-1 

Isotop Radioaktif Parent, Daughter dan Waktu Paruh 

 
 

 
  

 

 

 

Rumus matematis untuk penentuan umur geologi dengan menggunakan unsur radioaktif 

adalah sebagai berikut: 

t  =    1/λ ln ( 1 +  D/p) 

               dimana :    t    =   umur batuan atau contoh mineral 

                               D   =   jumlah atom daughter hasil peluruhan saat ini 

                               P    =   jumlah atom parent dari parent isotop saat ini 
                               λ    =   konstanta peluruhan  

(Konstanta peluruhan untuk setiap parent isotop adalah berelasi 
dengan waktu paruhnya, t ½ dengan persamaan sebagai berikut  

t ½   =   ln2/λ.)   

Isotop Parent  Hasil Peluruhan 
(Daughter Product)  

Nilai Waktu Paruh   

Uranium-238 Lead-206 4.5 milyar tahun 

Uranium-235 Lead-207 704 juta tahun 

Thorium-232 Lead-208 14.0 milyar tahun 

Rubidium-87 Strontium-87 48.8 milyar tahun 

Potassium-40 Argon-40 1.25 milyar tahun 

Samarium-147 Neodymium-143 106 milyar tahun 
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Penanggalan batuan dengan menggunakan waktu radioaktif secara teori sederhana, 

akan tetapi prosedur di laboratorium sangat rumit. Jumlah isotop parent dan daughter pada 

setiap sampel di analisa dengan berbagai metoda. Kesulitan yang utama terletak pada 

pengukuran / perhitungan yang akurat untuk jumlah isotop yang yang sedikit/kecil.  

Metoda Kalium/Argon (K/Ar) dapat dipakai untuk batuan-batuan yang berumur relatif 

muda, yaitu beberapa ribu tahun. Kalium didapat pada banyak mineral-mineral pembentuk 

batuan, waktu paruh dari isotop radioaktif Kalium-40 adalah seperti  yang dapat diukur 

banyaknya atom Argon (daughter) yang terakumulasi dalam mineral yang mengandung Kalium 

dari semua umur yang terdekat, serta jumlah isotop Kalium dan Argon dapat diukur dengan 

akurat, walaupun dalam jummlah yang sangat kecil. Apabila dimungkinkan, 2 atau lebih 

metoda analisis digunakan untuk sampel yang sama untuk mengecek hasil penentuan umur 

batuannya. Jam atom yang penting lainnya yang dipakai untuk keperluan penanggalan adalah 

atas dasar peluruhan radioaktif dari isotop Carbon-14, dengan waktu paruhnya 5730 tahun.  

Skala waktu geologi merupakan hasil dari penelitian yang berlangsung cukup lama dan 

merupakan hasil penentuan umur dengan berbagai macam teknik dating. Ketersedian alat 

yang memadai akan memberikan informasi yang lebih rinci dan lebih detil lagi. Banyak para 

ahli telah berkontribusi terhadap kerincian dari skala waktu geologi yang ada ketika mereka 

mempelajari fosil dan batuan, serta sifat-sifat kimia dan fisika material yang menyusun bumi. 

Skala waktu geologi digunakan oleh para ahli geologi dan ilmuwan lain untuk menjelaskan 

waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah Bumi. Tabel dibawah 

adalah Skala Waktu Geologi yang merupakan hasil spesifikasi dari “International 

Commission on Stratigraphy” pada tahun 2009. Adapun warna yang tertera dalam tabel 

Skala Waktu Geologi merupakan hasil spesifikasi dari “Committee for the Geologic Map of 

the World” tahun 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Geologi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sejarah_Bumi&action=edit
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Skala Waktu Geologi 
(International Commission on Stratigraphy, 2009) 

 

 
Eon 

 
Era 

 
Period 

 
Dates 
(m.y.) 

 

 
 

 

 
 

Phanerozoic 

 
Cenozoic 

Quaternary 3-0 

Neogene 23-3 

Paleogene 66-23 

 

Mesozoic 

Cretaceous 146-66 

Jurassic 200-145 

Triassic 251-200 

 

 
 

Paleozoic 

Permian 299-251 

Carboniferous 359-299 

Devonian 416-359 

Silurian 444-416 

Ordovician 488-444 

Cambrian 542-488 

 
 

 
 

Proterozoic 

 
Neoproterozoic 

Ediacaran 635-542 

Cryogenian 850-635 

Tonian 1000-850 

 

Mesoproterozoic 

Stenian 1200-1000 

Ectasian 1400-1200 

Calymmian 1600-1400 

 
 

Paleoproterozoic 

Statherian 1800-1600 

Orosirian 2050-1800 

Rhyacian 2300-2050 

Siderian 2500-2300 

 

Archean 

Neoarchean  2800-2500 

Mesoarchean  3200-2800 

Paleoarchean  3600-3200 

Eoarchean  4000-3600 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://geology.about.com/library/bl/time/blphantime.htm
http://geology.about.com/library/bl/time/blczoictime.htm
http://geology.about.com/library/bl/time/blmzoictime.htm
http://geology.about.com/library/bl/time/blpzoictime.htm
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Skala Waktu Geologi Masa Kenozoikum 
 

 (U.S. Geological Survey Geologic Time Scale, 2007) 

 

 
Period 

 
Sub period Epoch Age 

 
Dates (m.y.) 

 

 

 
Quaternary 

Holocene  0.0117-0 

 

Pleistocene 

Late 0.126-0.0117 

Middle 0.781-0.126 

Early 1.806-0.781 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Tertiary 

 

 
 

 

 
 

Neogene 

 
 

Pliocene 

Gelasian 2.588-1.806 

Piacenzian 3.600-2.588 

Zanclean 5.332-3.600 

 

 

 
 

Miocene 

Messinian 7.246-5.332 

Tortonian 11.608-7.246 

Serravallian 13.82-11.608 

Langhian 15.97-13.82 

Burdigalian 20.43-15.97 

Aquitanian 23.03-20.43 

 
 

 
 

 

 
Paleogene 

 
Oligocene 

Chattian 28.4-23.03 

Rupelian 33.9-28.4 

 

 
Eocene 

Priabonian 37.2-33.9 

Bartonian 40.4-37.2 

Lutetian 48.6-40.4 

Ypresian 55.8-48.6 

 

Paleocene 

Thanetian 58.7-55.8 

Selandian 61.1-58.7 

Danian 65.5-61.1 
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Skala Waktu Geologi : Kala Kenozoikum 
(Geologic Time Scale: The Cenozoic Era) 

(2009 International Geologic Time Scale) 
 

 
Period 

 
Epoch Age Dates (m.y.) 

 

 

 

Quaternary 

Holocene  0.0117-0 

 

 
Pleistocene 

Late 0.126-0.0117 

Ionian 0.781-0.126 

Calabrian 1.806-0.781 

Gelasian 2.588-1.806 

 
 

 

 
 

Neogene 

 
Pliocene 

Piacenzian 3.600-2.588 

Zanclean 5.332-3.600 

 
 

 
 

Miocene 

Messinian 7.246-5.332 

Tortonian 11.608-7.246 

Serravallian 13.82-11.608 

Langhian 15.97-13.82 

Burdigalian 20.43-15.97 

Aquitanian 23.03-20.43 

 

 
 

 
 

 
Paleogene 

 

Oligocene 

Chattian 28.4-23.03 

Rupelian 33.9-28.4 

 
 

Eocene 

Priabonian 37.2-33.9 

Bartonian 40.4-37.2 

Lutetian 48.6-40.4 

Ypresian 55.8-48.6 

 

Paleocene 

Thanetian 58.7-55.8 

Selandian 61.1-58.7 

Danian 65.5-61.1 

 

 

 
 

 
 

 
 


