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1.1. PLANET	BUMI	

Bumi	 adalah	 suatu	 planet	 daratan	 (land	 planet),	 artinya	 bahwa	 Bumi	 tersusun	 dari	 batuan	

bukan	 tersusun	 dari	 gas	 berukuran	 raksasa	 seperti	 planet	 Jupiter	 dan	 Bumi	 merupakan	 planet	

daratan	yang	terbesar	ke	empat	dari	planet-planet	daratan	yang	ada,	baik	dari	segi	ukuran	maupun	

masanya.		

 
 

Gambar	1-1.	Perbandingan	ukuran	dari	Planet	Bagian	Dalam,	yaitu	Mercury,	
Venus,	Bumi,	dan	Mars		

Dari	 keempat	 planet	 ini,	 Bumi	 juga	 memiliki	 gaya	 gravitasi	 permukaan	 yang	 paling	 tinggi,	

medan	magnet	 yang	 terkuat,	 tercepat	 dalam	 berotasi,	 dan	 kemungkinan	merupakan	 satu-satunya	

planet	 yang	 lempeng	 tektoniknya	 aktif.	 Bumi	 juga	 memiliki	 densitas	 yang	 paling	 tinggi	 di	 dalam	

Sistem	Tata	Surya,	yaitu	5,515	g/cm3,	lebih	berat	sedikit	dibandingkan	dengan	planet	Mercury	yang	

berdensitas	5,427	g/cm3.								

1.2. BENTUK	BUMI		 	

Bentuk	dari	planet	Bumi	sesungguhnya	tidaklah	berbentuk	seperti	bola	yang	bulat	sempurna,	

melainkan	 agak	 sedikit	 lonjong	 atau	 berbentuk	 oval,	 dimana	 lengkungan	 Bumi	 yang	 berada	

disepanjang	 sumbu	 kutub	 utara	 dan	 kutub	 selatan	 hampir	 mendatar	 seperti	 halnya	 yang	 ada	

disekitar	 ekuator.	 Bentuk	 lengkungan	 yang	 relatif	 hampir	mendatar	 ini	 tidak	 lain	 disebabkan	 oleh	

rotasi	Bumi,	dan	pendataran	yang	ada	dikedua	kutub	bumi	menyebabkan	diameter	Bumi	di	ekuator	

lebih	 panjang	 43	 km	 dibandingkan	 dengan	 diameter	 yang	 terdapat	 di	 kedua	 kutub	 Bumi.		
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Berdasarkan	 penjelasan	 ini,	 maka	 titik	 terjauh	 diatas	 permukaan	 dari	 pusat	 masa	 Bumi	 adalah	

Gunungapi	Chimborazoyang	berada	di	negara	Ekuador.	Diameter	rata-rata	berdasarkan	dari	rujukan	

lengkungan	 bumi	 (spheroid)	 adalah	 kurang	 lebih	 12.742	 km,	mendekati	 nilai	 40.000/πkm,	 dimana	

awal	dari	 satuan	meter	 ini	ditetapkan	sebagai	1/10.000.000	 jarak	dari	ekuator	kearah	Kutub	Utara	

melalui	kota	Paris	di	Perancis.	

Perbedaan	 relief	 topografi	 lokal	 terhadap	 lengkungan	 spheroid	 ideal	 adalah	 sangat	 kecil	 jika	

dibandingkan	dengan	ukuran	Bumi	itu	sendiri,	dimana	Bumi	mempunyai	toleransi	sekitar	1/584	atau	

0.17%	 terhadap	 rujukan	 spheroid	 bumi,	 dan	 hal	 ini	 masih	 lebih	 kecil	 jika	 dibandingkan	 dengan	

toleransi	 yang	 dibolehkan	 dalam	 bola	 bilyar	 yaitu	 0.22%.	 Secara	 lokal,	 penyimpangan	 (perbedaan	

relief)	 yang	 terbesar	 yang	 ada	 di	 permukaan	 Bumi	 adalah	 di	 pegunungan	 Everest	 (8848	m	 diatas	

permukaan	 laut)	 dan	 di	 palung	Mariana	 (10911	meter	 dibawah	muka	 air	 laut).	 Lokasi	 permukaan	

bumi	 yang	 terjauh	 dari	 pusat	 bumi	 yang	 ada	 di	 ekuator	 adalah	 puncak	 gunung	 Chimborazo	 yang	

berada	di	Ecuador	dan	Huascaran	di	Peru.	

1.3.			GRAVITASI	DAN	ISOSTASI	
	
	
	
	
	
	
	
	

Gaya	gravitasi	adalah	suatu	gaya	yang	paling	mendasar	dalam	sistem	tata	surya	kita.	Gaya	ini	

memainkan	 peran	 yang	 sangat	 penting	 di	 dalam	 pembentukan	 sistem	 tata	 surya,	 asal	 dari	

pembentukan	 planet-planet	 dan	 termasuk	 didalamnya	meteorit-meteorit	 yang	mendominasi	 pada	

awal	sejarah	pembentukannya.	Dan	sejak	saat	itu	kemudian,	gaya	gravitasi	sudah	menjadi	gaya	yang	

tetap	 didalam	 setiap	 fase	 dari	 dinamika	 bumi,	 dan	merupakan	 satu	 faktor	 yang	 dominan	 didalam	

semua	proses-proses	geologi	yang	bekerja	baik	diatas	maupun	di	dalam	Bumi,	seperti	gletser,	sungai,	

angin,	dan	gunungapi..				

	

Gaya	 gravitasi	 juga	 bekerja	 pada	 skala	 global,	 yaitu	 skala	 kerak	 Bumi.	 Gaya	 gravitasi	

menyebabkan	batuan	yang		berdensitas	lebih	ringan	seperti		bebatuan	yang	menyusun	benua-benua	

akan	berada	pada	posisi	yang	lebih	tinggi	elevasinya	dibandingkan	dengan	batuan	yang	berdensitas	

lebih	berat	seperti	bebatuan	yang	menyusun	Lantai	Samudra.	Hal	yang	sama	juga	berlaku	bagi	Kerak	

Bumi	yang	mengalami	pembebanan	akibat	proses	pengendapan	sedimen	yang	terjadi	terus	menerus	

sehingga	semakin	 lama	semakin	tebal,	seperti	yang	terjadi	di	delta-delta	sungai,	atau	pembebanan	

es-glasial,	atau	pembebanan	air	yang	berada	didalam	danau	yang	sangat	dalam,	dapat	menyebabkan	

Gaya	 gravitasi	 atau	 gayaberat	 mempunyai	 peran	 yang	 paling	 utama	 didalam	 dinamika	 bumi.	 Gaya	
gravitasi	 terlibat	 dalam	 berbagai	 peristiwa	 yang	 terjadi	 di	 dalam	 interior	 planet	 bumi,	 seperti	
penyesuaian	isostasi	dari	elevasi	kerak	bumi,	tektonik	lempeng,	dan	terjadinya	aliran	air	ke	arah	yang	
lebih	rendah	pada	sistem	hidrologi.		
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wilayah	 tersebut	mengalami	penurunan.	 Sebaliknya,	 suatu	 rangkaian	pegunungan	 yang	 kehilangan	

bebannya	akibat	bebatuan	yang	berada	diatasnya	dipindahkan	oleh	aktivitas	erosisehingga	bebannya	

menjadi	 berkurang	 dan	 pada	 akhirnya	 dapat	 menyebabkan	 kerak	 bumi	 yang	 berada	 dibawahnya	

terangkat	keatas	untuk	mengisi	tempat	yang	ditinggalkan	oleh	bebatuan	yang	tererosi	tersebut.		

Gerak-gerak	vertikal	 yang	 terjadi	pada	kerak	bumi	untuk	menyesuaikan	diri	 akibat	pengaruh	

gaya	gravitasi	dikenal	dengan	 istilah	 Isostasi.	Kata	 Isostasi	 sendiri	berasal	dari	bahasa	Yunani,	yaitu	

“Isos”	yang	artinya	“sama	atau	setara”	dan	“stasis”	yang	artinga	“keadaan	atau	kondisi”.	Jadi	isostasi	

artinya	 keadaan	 atau	 kondisi	 yang	 seimbang.	 Pada	 dasarnya,	 litosfir	 Bumi,	 dalam	 kontek	 gaya	

gravitasi,	 secara	 terus	 menerus	 (kontinyu)	 melakukan	 reaksi	 terhadap	 gaya	 gravitasi	 yang	 ada	 di	

Bumi	 dalam	 rangka	 mencoba	 mempertahankan	 keseimbangan	 dari	 gaya	 gravitasi	 yang	 bekerja	

padanya.	 Isostasi	 terjadi	 karena	 kerak	 bumi	 yang	 lebih	 kecil	 densitasnya	 akan	 bersifat	 lebih	

mengambang	dibandingkan	dengan	mantel	bumi	yang	berdensitas	lebih	tinggi	dan	berada	dibawah	

litosfir.	Setiap	bagian	dari	kerak	Bumi	digerakan	oleh	mantel	Bumi	dan	setiap	pergerakan	dari	kerak	

bumi	sangat	tergantung	pada	ketebalan	dan	densitas	kerak	masing	masing	(gambar	1-2).		

Material	 kerak	 yang	 berdensitas	 lebih	 tinggi	 akan	 masuk	 lebih	 jauh	 kedalam	 mantel	

dibandingkan	dengan	material	kerak	yang	berdensitas	lebih	rendah.	Sebaliknya,	untuk	material	kerak	

Bumi	 yang	 berdensitas	 sama	 namun	 ketebalan	 keraknya	 tidak	 sama,	maka	 kerak	 yang	 lebih	 tebal	

akan	 lebih	 jauh	masuk	kedalam	mantel	dibandingkan	dengan	kerak	yang	tipis.	Penyesuaian	 isostasi	

dalam	 kerak	 Bumi	 dapat	 disebandingkan	 dengan	 penyesuaian	 suatu	 balok	 es	 yang	 mengambang	

diatas	 suatu	 danau.	 Lapisan	 es	 yang	 berada	 dibawah	 air	 adalah	 setara	 dengan	 volume	 air	 yang	

dipindahkan	dengan	berat	yang	sama	dengan	berat	es.							

	

	
(A) 																																																																																																																													(B)	

	
(A).	 	Balok	yang	berdensitas	 rendah	akan	mengambang	diatas	 cairan	

yang	densitasnya	lebih	besar.	Apabila	balok	mempunyai	densitas	
yang	 sama,	 maka	 balok	 yang	 lebih	 tebal	 akan	 akan	 naik	 lebih	
tinggi	 dan	 yang	 masuk	 kedalam	 cairan	 juga	 lebih	 dalam	
dibandingkan	balok	yang	lebih	tipis.	

(B).	 Pegunungan	 yang	 menjulang	 tinggi	 diatas	 kerak	 yang	
densitasnya	 rendah	 akan	 diseimbangkan	 dengan	 bagian	
bawah	(akar)	yang	masuk	jauh	kedalam	mantel.		
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(C)																																																																																																																																	(D)	

 
(C).	 	 Balok	 balok	 yang	 mengambang	 dengan	 densitas	 yang	 tidak	

seragam.	 Bagian	 balok	 yang	 berdensitas	 lebih	 besar	 (tengah)	
maka	 permukaan	 yang	 mengambang	 akan	 lebih	 rendah	
dibandingkann	 dengan	 balok-balok	 yang	 ada	 disekitarnya,	
meskipun	ketebalannya	sama. 

(D).	 	 Suatu	 cekungan	 yang	 dalam	 kemungkinan	 terbentuk	 jika	
batuan	 batuan	 yang	 ada	 dibawahnya	 lebih	 besar	
densitasnya		dibandingkan	dengan	densitas	batuan	yang	ada	
disekilingnya.				

 
 

Gambar	1-2.		Isostasi	merupakan	suatu	kecenderungan	yang	bersifat	universal	dari	segmen	segmen	kerak	bumi	
untuk	mencapai	 suatu	kondisi	yang	seimbang.	Adanya	perbedaan	ketebalan	dan	densitas	dapat	menyebabkan	
terjadinya	penyesuaian	isostasi	didalam	kerak	bumi.			

	
Sebagai	hasil	dari	penyesuaian	isostasi,	bagian	bawah	dari	suatu	rangkaian	pegunungan	yang	

tinggi	dan	dataraan	tinggi	(plateau)	umumnya	akan	diimbangi	oleh	kerak	yang	lebih	tebal	dan	lebih	

dalam	hingga	mencapai	bagian	mantel	jika	dibandingkan	dengan	bentangalam	yang	elevasinya	lebih	

rendah.	 Setiap	 perubahan	 ketebalan	 yang	 ada	 di	 dalam	 kerak,	 seperti	 hilangnya	 material	 yang	

disebabkan	oleh	proses	erosi	atau	penambahan	material	akibat	sedimentasi	 (pengendapan),	erupsi	

gunungapi,	atau	akumulasi	es-glasial	yang	sangat	besar	di	atas	benua	akan	menyebabkan	terjadinya	

penyesuaian	isostasi.	

	

Bangunan	 dari	 bendungan	 “Hoover	 Dam”	 di	 sungai	 Colorado	 terdokomentasi	 dengan	 baik	

mengenai	terjadinya	penyesuaian	isostasi.	Dengan	penambahan	berat	air	dan	sedimentasi	yang	ada	

di	 dalam	 waduk	 (reservoir)	 sudah	 cukup	 untuk	 mengukur	 adanya	 penurunan	 (subsidence).	 Sejak	

dibangunnya	bendungan	pada	tahun	1935,	24	milyar	ton	air	ditambah	dengan	jumlah	sedimen	yang	

tidak	diketahui	berapa	beratnya,	menutupi	danau	“Lake	Mead”.	Dalam	hitungan	tahun,	penambahan	

berat	 ini	 menyebabkan	 kerak	 mengalami	 penurunan	 yang	 berbentuk	 lingkaran	 disekitar	 danau	

tersebut.	
	

Es-glasial	 yang	 terperangkap	 diatas	 benua	merupakan	 contoh	 lain	 dari	 penyesuaian	 isostasi	

yang	 terjadi	 dalam	 kerak.	 Berat	 dari	 lembaran-lembaran	 es	 yang	 tebalnya	 ribuan	 meter	 ini	 telah	

mengganggu	keseimbangan	kerak	dan	menekan	kerak	kearah	bawah	(dalam).	Di	kedua	kutub	bumi,	

yaitu	Antartika	dan	Greenland,	berat	es-glasial	yang	terdapat	dikedua	tempat	ini	telah	menyebabkan	

bagian	 tengah	dari	 daratan	benua	berada	dibawah	 ketinggian	muka	 air	 laut.	 	 Penyesuaian	 isostsia	

telah	terjadi	juga	di	benua	Eropa	dan	Amerika	Utara	selama	zaman	es	(glasiasi),	saat	es-glasial	masih	
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terdapat	disana.	Di	bagian	kedua	benua,	seperti	Teluk	Hudson	dan	Laut	Baltic	masih	terlihat	bahwa	

ketinggian	muka	air	berada	dibawah	ketinggian	muka	air	laut.	Saat	ini	 lapisan	es-glasial	sudah	tidak	

ada	 lagi	 yang	 menyebabkan	 kerak	 mengalami	 rebound	 atau	 kembali	 ke	 posisi	 semula	 dengan	

kecepatan	 rata-rata	 5	 –	 10	 meter	 per-tahun.	 Konsep	 isostasi	 disamping	 sebagai	 dasar	 dalam	

mempelajari	 bentuk-bentuk	 kenampakan	 kerak	 bumi,	 seperti	 benua-benua,	 cekungan	 laut,	 jalur	

pegunungan	 dan	 juga	 sebagai	 dasar	 untuk	 memahami	 	 reaksi	 dari	 benua	 terhadap	 erosi,	

sedimentasi,	glasiasi,	dan	sistem	tektonik.	
	

1.4.			MEDAN	MAGNET	BUMI		

Medan	 magnet	 bumi	 adalah	 suatu	 bentuk	 ketidakteraturan	 dari	 suatu	 magnet	 dua	 kutub	

(dipole	magnet),	 dimana	 letak	 dari	 kedua	 kutub	magnet	 tersebut	 berdekatan	 dengan	 kutub-kutub	

geografis	 bumi.	 Kuat	 medan	magnet	 bumi	 yang	 terdapat	 di	 ekuator	 adalah	 3.05	 ×	 10−5T,	 dengan	

momen	magnet	kutub-kutubnya	(magnetic	dipole	moment)	secara	global	sebesar	7.91	×	1015	T	m3.		

	

Gambar	1-3Garis-garis	imaginer	yang	menggambarkan	medan	magnet	Bumi		

Menurut	teori	dynamo,	medan	magnet	bumi	dihasilkan	oleh	lelehan	dari	inti	bumi	bagian	luar	

dimana	panas	yang	ada	di	bagian	 ini	menggerakan	terjadinya	arus	konveksi	pada	meterial-material	

yang	 berdekatan	 yang	 menghasilkan	 arus	 listrik	 dan	 arus	 listrik	 inilah	 yang	 menghasilkan	 medan	

magnet	Bumi.	Perpindahan	arus	 konveksi	 yang	ada	di	bagian	 Inti	Bumi	 terjadi	 secara	 tidak	 teratur	

yang	mengakibatkan	 terjadinya	 pergeseran	 kutub	magnet	 dan	 konfigurasinya	 secara	 periodik.	 Hal	

inilah	 yang	menyebabkan	 terjadinya	 pembalikan	medan	magnet	 bumi	 (magnetic	 reversal)	 dengan	

interval	yang	tidak	teratur	dan	rata-rata	terjadi	beberapa	kali	dalam	setiap	jutaan	tahun.	Pembalikan	

medan	magnet	bumi	yang	terakhir	kali	terjadi	adalah	sekitar	700.000	tahun	yang	lalu.	
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Gambar	1-4.		Selaput	magnet	bumi	(magnetosphere)	yang	mempengaruhi	partikel-
partikel		ruang	angkasa	yang	datang	ke	atmosfir	bumi.	
	

 
 

Gambar	 1-5.Skema	 dari	 partikel-partikel	 angin	 ruang	 angkasa	 yang	 bergerak	 kearah	
atmosfir	bumi	akan	dibelokan	oleh	selaput	magnet	bumi	(magnetosphere).	 

Adanya	medan	magnet	bumi	mengakibatkan	 terbentuknya	selaput	magnet	 (magnetosphere)	

di	ruang	angkasa,	dimana	partikel-partikel	yang	berada	di	dalam	ruang	angkasa	akan	dibelokan	oleh	

angin	yang	berada	didalam	tata	surya	(solar	wind).		Pada	bagian	tepi	dari	selaput	magnet,	yaitu	bow	

shock	yang	berjarak	lebih	kurang	13	kali	dari	radius	bumi,	dimana	partikel-partikel	yang	ada	didalam	

ruang	 angkasa	 akan	 dipantulkan	 ke	 arah	matahari.	 Tabrakan	 antara	medan	magnet	 dengan	 angin	

yang	ada	didalam	ruang	angkasa	akan	membentuk	jalur	radiasi	Van	Allen	(Van	Allen	radiation	belts),	

yaitu	 suatu	 pasangan	 yang	 berbentuk	 konsentris,	 dimana	 partikel-partikel	 dimuati	 oleh	 energi	
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berbentuk	 torus.	Ketika	plasma	masuk	ke	dalam	atmosfir	Bumi	di	 kutub	kutub	magnet	maka	akan	

membentuk	aurora.	

1.5.			STRUKTUR	INTERIOR	BUMI	

Struktur	 interior	 bumi	 dapat	 diketahui	 berdasarkan	 dari	 sifat	 sifat	 fisika	 bumi	 (geofisika).	

Sebagaimana	kita	 ketahui	bahwa	bumi	mempunyai	 sifat-sifat	 fisika	 seperti	misalnya	gaya	gravitasi,	

kemagnetan,	 kelistrikan,	 merambatkan	 gelombang	 (seismik),	 dan	 sifat	 fisika	 lainnya.	 Melalui	 sifat	

fisika	 bumi	 inilah	 kita	 dapat	 mengetahui	 bentuk	 interior	 dan	 susunan	 bawah	 permukaan	 bumi,	

misalnya	 dengan	 metoda	 pengukuran	 gaya	 berat	 (gravitasi),	 geomagnet,	 geolistrik,	 seismik	 dan	

metoda	lainnya.		
	

Metoda	seismik	adalah	salah	 satu	metoda	dalam	 ilmu	geofisika	yang	mengukur	 sifat	 rambat	

gelombang	 seismik	 yang	 menjalar	 di	 dalam	 bumi.	 Secara	 garis	 besar	 gelombang	 seismik	 yang	

menjalar	 di	 dalam	 interior	 bumi	 dapat	 dibagi	 menjadi	 gelombang	 Primer	 (P)	 atau	 gelombang	

Longitudinal	 dan	 gelombang	 Sekunder	 (S)	 atau	 gelombang	 Transversal.	 Sifat	 rambat	 kedua	 jenis	

gelombang	 ini	 sangat	 dipengaruhi	 oleh	 sifat	 dari	 material	 yang	 dilaluinya.	 Gelombang	 P	 dapat	

menjalar	 pada	material	 berfasa	 padat	maupun	 cair,	 sedangkan	 gelombang	 S	 tidak	 dapat	menjalar	

pada	materi	 yang	 berfasa	 cair.	 Perpedaan	 sifat	 rambat	 kedua	 jenis	 gelombang	 inilah	 yang	 dipakai	

untuk	mengetahui	jenis	material	dari	interior	bumi.		
	

Pada	 gambar	 1-6	 diperlihatkan	 rambatan	 gelombang	 P	 dan	 S	 didalam	 interior	 bumi	 yang	

berasal	dari	 suatu	sumber	gempa.	Sifat/karakter	dari	 rambat	gelombang	gempa	 (seismik)	di	dalam	

bumi	 diperlihatkan	 oleh	 gelombang	 S	 (warna	merah)	 yang	 tidak	merambat	 pada	 Inti	 Bumi	 bagian	

luar	sedangkan	gelombang	P	(warna	hijau)	merambat	baik	pada	Inti	Bagian	Luar	maupun	Inti	Bagian	

Dalam.	Berdasarkan	sifat	 rambat	gelombang	P	dan	S	 tersebut,	maka	dapat	disimpulkan	bahwa	 Inti	

Bumi	Bagian	Luar	berfasa	cair,	sedangkan	Int	Bumi	Bagian	Dalam	bersifat	padat.		
	

Pada	 gambar	 1-7	 diperlihatkan	 kecepatan	 rambat	 gelombang	 P	 dan	 S	 kearah	 interior	 bumi,	

terlihat	disini	bahwa	gelombang	S	tidak	menjalar	pada	bagian	Inti	Bumi	bagian	luar	yang	berfasa	cair	

(liquid),	sedangkan	gelombag	P	tetap	menjalar	pada	bagian	luar	Inti	Bumi	yang	berfasa	cair,	namun		

terjadi	perubahan	kecepatan	rambat	gelombang	P	dari	bagian	Mantel	Bumi	ke	arah	Inti	Bumi	bagian	

luar	menjadi	lambat.			
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Gambar	 1-6.	 Rambatan	 gelombang	 Primer	 (P)	 dan	
Sekunder	 (S)	 pada	 interior	 bumi.	 Gelompang	 P	 (garis	
hijau)	 merambat	 pada	 semua	 bagian	 dari	 lapisan	
material	 bumi	 sedangkan	 gelombang	 S	 (garis	 merah)	
hanya	merambat	pada	bagian	mantel	dari	interior	bumi.	

	

	
Gambar	1-7.	Sifat	rambat	gelombang	P	dan	S	pada	interior	
bumi.	Terlihat	gelombang	P	dapat	merambat	pada	interior	
bumi	 baik	 yang	 berfasa	 padat	 maupun	 berfasa	 cair,	
sedangkan	 gelombang	 S	 tidak	 merambat	 pada	 Inti	 Bumi	
bagian	luar	yang	berfasa	cair.			

	

Dari	gambar	1-8	dapat	disimpulkan	bahwa	antara	Kulit	Bumi	dengan	Mantel	Luar	dibatasi	oleh	

suatu	 material	 yang	 berfase	 semi-plastis	 yang	 saat	 ini	 dikenal	 sebagai	 tempat	 dimana	 kerakbumi	

(lempeng	lempeng	bumi)	bersifat	mobil	dan	setiap	lempeng	saling	bergerak.		

	
Gambar	1-8.	Hubungan	antara	Kecepatan	 rambat	gelombang,	Kedalaman	dan	Densitas	
dari	material	 penyusun	Bumi.	 Berdasarkan	 hubungan	 tersebut	 disimpulkan	 bahwa	 Inti	
Bumi	Bagian	Dalam	berfasa	padat;	Inti	Bumi	Bagian	Luar	berfasa	cair	(gelombang	S	tidak	
merambat	pada	fasa	cair);	Mantel	Bawah	bersifat	Padat;	Mantel	Atas	bersifat	semi	cair	
(ditandai	 oleh	 perubahan	 kecepatan	 rambat	 gelombang	P	 dan	 S);	 Batas	 antara	 Litosfir	
dan	Astenosfir	juga	ditandai	perubahan	kecepatan	rambat	gelombang	P	dan	S.			

	
	

Bagian-bagian	utama	dari	Bumi	yang	terlihat	pada	gambar	1-9,	yaitu	:	(1)	Inti,	yang	terdiri	dari	

dua	bagian.	Inti	bagian	dalam	yang	bersifat	padat,	dan	ditafsirkan	sebagai	terdiri	terutama	dari	unsur	

besi,	dengan	jari-jari	1220	Km.	dan	Inti	bagian	luar,	berupa	lelehan	(cair),	dengan	unsur–unsur	metal	
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mempunyai	 ketebalan	 2260	 Km;	 Kemudian	 (2)	Mantel	 Bumi	 setebal	 2900	 Km;	 terdiri	 dari	 batuan	

padat,	 dan	 berikutnya	 	 (3)	 Kerak	 Bumi,	 yang	 relatif	 ringan	 dan	merupakan	 “kulit	 luar”	 dari	 Bumi,	

dengan	ketebalan	berkisar	antara	5	hingga	40	Km.	
	

	
	

Gambar	1-9	Susunan	Interior	Bumi	(kanan):	Inti	Bumi	(Inti	Bumi	Bagian	Dalam	dan	Inti	
Bumi	 bagian	 Luar);	 	 Mantel	 (Mantel	 Bagian	 Bawah	 dan	 Mantel	 Bagian	 Atas);		
Asthenosphere:	Lithosphere	(Kerak	Benua	dan	Kerak	Samudra).	

	
	

	

Tabel	1-2	:	Susunan	Lapisan	Lapisan	Bumi	
	

	

Kedalaman	
(km)	

Komponen	
Penyusun	

Densitas	
g/cm3	

	
0	–	60	

	
Litosfir	

	
-	
	

0	–	35	 Kerak	 2.2	-2.9	
35	–	60	 Mantel	Atas	 3.4	–	4.4	

35	–	2890	 Mantel	 3.4	–	5.6	
100	–	700	 Astenosfir	 -	

2890	–	5100	 Inti	Bagian	Luar	 9.9	–	12.2	
	

5100	-	6378	
	

Inti	Bagian	Dalam	
	

12.8	–	13.1	

 

Interior	 bumi	 dibagi	 bagi	 menjadi	 lapisaan	 lapisan	 yang	 didasarkan	 pada	 sifat	 fisika	 dan	

kimiawinya.	Bagian	terluar	dari	selubung	bumi	adalah	kerak	bumi	yang	bersifat	padat	dan	tersusun	

dari	 silikat.	 Ketebalan	 kerak	 bumi	 bervariasi,	 rata-rata	 6	 km	 dibawah	 samudra	 dan	 30	 –	 50	 km	 di	

benua.	Dibawah	kerak	bumi	berupa	mantel	bumi	 yang	memiliki	 viskositas	 lebih	besar	dan	bersifat	

padat.	 Diantara	 kerak	 dan	 mantel	 terdapat	 suatu	 lapisan	 tipis	 yang	 dikenal	 sebagai	 bidang	

Mohorovicic	discontinuity.	Kerak	dan	mantel	bagian	atas	secara	bersamaan	dikenal	sebagai	Litosfir.	

Litosfir	yang	berada	diatas	bagian	mantel	di	kenal	sebagai	Astenosfir,	dimana	astenosfir	ini	memiliki	
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viskositas	 lebih	 rendah	 dibandingkan	 dengan	 bagian	 Mantel	 Bumi.	 Terdapat	 suatu	 zona	 transisi	

diantara	Mantel	Bagian	Atas	dan	Mantel	yang	berada	pada	kedalaman	antara	410		dan	660	km.	Para	

akhli	 geologi	 percaya	 bahwa	 materi	 yang	 terdapat	 pada	 zona	 transisi	 ini	 terjadi	 perubahan	 yang	

sangat	signifikan	dikarenakan	adanya	peningkatan	tekanan,	dan	terjadinya	penyusunan	ulang	atom-

atom	 didalam	 struktur	 kristalnya.	 Bagian	 bawah	 mantel	 bumi,	 merupakan	 material	 yang	

viskositasnya	sangat	rendah	berbentuk	cairan	dan	merupakan	Inti	Bagian	Luaryang	menyelimuti	Inti	

Bagian	Dalam	yang	bersifat	padat.	Inti	Bagian	Dalam	kemungkinan	berotasi	dengan	kecepatan	yang	

lebih	cepat	dibandingkan	dengan	bagian-bagian	lainnya,	yaitu	sebesar	0.1–0.5°	per	tahun.		

1.6.				KOMPOSISI	KIMIAWI	BUMI	

Masa	Bumi	diperkirakan	mendekati	5.98	x	1024	Kg.,	dengan	komposisi	utama	terdiri	dari	Besi	

(32,1%),	Oksigen	(30,1%),	Silika	(15,1%),	Magnesium	(13,9%),	Belerang	(2,9%),	Nikel	(1,8%),	Kalsium	

(1,5%)	 dan	 Alumunium	 (1,4%);	 dan	 sisanya	 1,2%	 merupakan	 unsur-unsur	 jarang	 (trace	 element).	

Sehubungan	 dengan	 adanya	 perbedaan	 masa	 kearah	 bagian	 inti	 Bumi,	 maka	 bagian	 Inti	 Bumi	

diperkirakan	 tersusun	 terutama	 dari	 unsur	 Besi	 (88,8%),	 Nikel	 (5,8%),	 Belerang	 (4,5%)	 dan	 unsur-

unsur	Jarang	kurang	dari	1	%.			

Berdasarkan	beratnya,	Kerak	Bumi	tersusun	dari	47%	Oksigen	dan	27%	Silika,	sedangkan	unsur	

unsur	 lainnya	 berupa	 Alumunium	 (8,1%),	 Besi	 (5,0%),	 Natrium	 (2,8%),	 Kalium	 (2,6%),	 Magnesium	

(2,1%)	dan	sisanya	merupakan	unsur-unsur	lainnya	sekitar	1,5%.	Pada	tabel	1-1	diperlihatkan	bahwa	

secara	 umum	batuan-batuan	 yang	menyusun	 kerak	 Bumi	 berikatan	 dengan	 unsur	 oksigen	 dengan	

ikatan	 oksida	 keseluruhannya	 mencapai	 99%	 dari	 berat.	 Ikatan	 oksida	 yang	 utama	 adalah	 Silika,	

Alumunium,	 Oksida	 Besi,	 Karbonat,	 Magnesium,	 Kalium,	 dan	 Natrium.	 Silika	 berfungsi	 terutama	

sebagai	 asam	 yang	membentuk	 silikat	 dan	 semua	mineral-mineral	 yang	 umum	 pada	 batuan	 beku	

adalah	tersusun	dari	silikat.	Silikat	mencapai	95%	dari	berat	kerak	Bumi.			

Tabel	1-3:		Komposisi	Kimiawi	Kerak	Bumi	(Benua	dan	Samudra)		
 

	

Komponen	
	

Unsur	Kimia	 Persentasi	(%)	
Benua	 Samudra	

Silika	 SiO2	 60.2	 48.6	
Alumina	 Al2O3	 15.2	 16.5	
Kalsium	oksida	 CaO	 5.5	 12.3	
Magnesium	oksida	 MgO	 3.1	 6.8	
Fero	oksida		 FeO	 3.8	 6.2	
Natrium	oksida	 Na2O	 3.0	 2.6	
Kalium	oksida	 K2O	 2.8	 0.4	
Feri	trioksida	 Fe2O3	 2.5	 2.3	
Air	 H2O	 1.4	 1.1	
Karbon	dioksida	 CO2	 1.2	 1.4	
Titanium	dioksida	 TiO2	 0.7	 1.4	
Posforus		pentaoksida	 P2O5	 0.2	 0.3	

Total	 99.6	 99.9	
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Awal	dari	pembentukan	Sistem	Tata	Surya,	yaitu	4.5672	±	0.0006	milyar	tahun	lalu,	dan	4,54	

milyar	tahun	lalu	(dengan	angka	ketidakpastian	1%)	bumi	dan	planet-planet	lainnya	didalam	Sistem	

Tata	Surya	telah	terbentuk	dan	berada	diluar	dari	sistem	Tata	Surya	Nebula,	yaitu	suatu	masa	yang	

berbentuk	piringan	 yang	 tersusun	dari	 debu	dan	 gas	 yang	memisahkan	diri	 dari	 formasi	Matahari.		

Pembentukan	Bumi	selesai	dalam	kurun	waktu	10	–	20	 juta	tahun.	Diawali	berupa	 lelehan,	dimana	

lapisan	bagian	luar	planet	Bumi	kemudian	mendingin	membentuk	kerak	yang	padat	ketika	air	mulai	

terakumulasi	 di	 atmosfir,	 sedangkan	 Bulan	 terbentuk	 secara	 singkat	 setelahnya,	 yaitu	 4.53	milyar	

tahun	 lalu.	 Model	 dari	 pembentukan	 Bulan	 yang	 disepakati	 oleh	 para	 ilmuwan	 adalah	 hipotesa	

“giant	impact”,	dimana	Bulan	terbentuk	ketika	suatu	obyek	yang	seukuran	planet	Mars	(yang	kadang	

disebut	 dengan	 Theia)	 atau	 sekitar	 10%	 dari	 masa	 terimbas	 dalam	 suatu	 pengaruh	 Bumi.	 Dalam	

model	ini,	beberapa	dari	obyek	tersebut	saling	bergabung	dengan	Bumi	dan	sebagian	dilontarkan	ke	

ruang	 angkasa,	 akan	 tetapi	 material	 cukup	 untuk	 dikirim	 kembali	 ke	 dalam	 orbit	 dan	 bergabung	

menjadi	bulan.	
	

Atmosfir	yang	terdapat	di	Bumi	dihasilkan	oleh	aktivitas	gunungapi	(volkanik)	dan	gas-gas	yang	

keluar	dari	Bumi.	Adanya	kondensasi	uap	air,	meningkatnya	es	dan	air	yang	dibawa	oleh	asteroid	dan	

planet	 yang	 lebih	 besar,	 komet,	 dan	 obyek-obyek	 neptunus	 menghasilkan	 lautan.	 	 Pada	 awal	

terbentuknya	 Matahari,	 kekuatan	 penyinarannya	 hanya	 70%	 yang	 membuktikan	 bahwa	 mulai	

adanya	 air	 di	 lautan,	 suatu	 hal	 yang	 bertolak	 belakang	 dengan	 paradox	 matahari	 muda	 yang	

melemah.	Suatu	kombinasi	antara	gas	rumahkaca	dan	aktivitas	yang	berasal	dari	ruang	angkasa	pada	

tingkat	 yang	 lebih	 tinggi	 membantu	 meningkatkan	 temperatur	 permukaan	 Bumi	 dan	 pencegah	

lautan	 dari	 pembekuan.	 Terbentuknya	 medan	 magnet	 Bumi	 pada	 sekitar	 3.5	 milyar	 tahun	 lalu	

membantu	mencegah	atmosfir		menghilang	akibat	oleh	angin	yang	berasal	dari	ruang	angkasa.			

Ada	dua	model	utama	yang	diajukan	untuk	kecepatan	perkembangan	benua,	yaitu	pertama,	

perkembangan	 yang	 tetap	 sejak	 awal	 pembentukannya	 hingga	 saat	 ini	 dan	 kedua,	 perkembangan	

yang	 sangat	 cepat	 di	 awal	 dari	 sejarah	 Bumi.	 Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 yang	 dilakukan	 saat	 ini	

tampaknya	bahwa	model	 yang	 kedua	 yang	 kemungkinannya	 sangat	 cocok,	 dimana	 kerak	benua	di	

awal	 perkembangannya	 sangat	 cepat	 yang	 selanjutnya	 perkembangannya	 relatif	 tetap	 dalam	

periode	 yang	 cukup	 lama.	Dalam	 skala	waktu	 geologi,	 dalam	 ratusan	 juta	 tahun,	 permukaan	bumi	

secara	 kontinyu	 mengalami	 penyusunan	 kembali	 sebagai	 benua	 benua	 dan	 juga	 mengalami	

pemisahan.	 Benua-benua	 kemudian	 bermigrasi	 melewati	 permukaan,	 kadang	 bergabung	

membentuk	 benua	 yang	 besar	 (supercontinent).	 Sekitar	 750	 juta	 tahun	 lalu,	 salah	 satu	

supercontinent	yang	pertama	kali	diketahui	adalah	Rodinia	mulai	 terpisah.	Benua	benua	kemudian	
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bergabung	kembali	menjadi	Pannotia	sekitar	600	–	540	juta	tahun	lalu,	kemudian	akhirnya	menjadi	

benua	Pangea	yang	mengalami	pemisahan	sekitar	180	juta	tahun	lalu.	

1.7.					MATERIAL	DAN	SUSUNAN	KULIT	BUMI	 	
	

1.7.1.		Selaput	Batuan	(Litosfir)	
	

Litosfir	atau	bagian	yang	padat	dari	Bumi,	berada	dibawah	Atmosfir	dan	Samudra.		Sebagian	

besar	dari	apa	yang	kita	pelajari	dan	ketahui	tentang	bagian	yang	padat	dari	Bumi	ini,		berasal		dari	

apa	yang	dapat	kita	lihat	dan	raba	diatas	permukaan	Bumi.	Para	ilmuwan	Ilmu	Kebumian,	umumnya	

berpendapat	 bahwa	 Bumi	 ini	 lahir	 pada	 saat	 yang	 bersamaan	 dengan	 lahirnya	 Matahari	 beserta	

planit-planit	 lainnya,	 berasal	 dari	 awan	 yang	 berpusing	 yang	 terdiri	 dari	 bahan-bahan	 berukuran	

debu,	 dan	 terjadi	 pada	 kurang	 lebih	 5	 hingga	 6	 milyar	 tahun	 yang	 lalu.	 Bahan-bahan	 tersebut	

kemudian	saling	mengikat	diri,	menyatu	dan	membentuk	Litosfir.	Beberapa	saat	setelah	Bumi	kita	ini	

terbentuk,	terjadilah	proses	pembentukan	lelehan	yang	menempati	bagian	intinya.	Lelehan	tersebut	

kemudian	mengalami	proses	pemisahan,	dimana	unsur-unsur	yang	berat	yang	terutama	terdiri	dari	

besi	dan	nikel	akan	mengendap,	sedangkan	yang	ringan	akan	mengapung	diatasnya.	Sebagai	akibat	

dari	proses	pemisahan	 tersebut,	maka	Bumi	 ini	menjadi	 tidak	bersifat	homogen,	 tetapi	 terdiri	dari	

beberapa	lapisan	konsentris	yang	mempunyai	sifat-sifat	fisik	yang	berbeda.		

Disamping	bagian-bagian	utama	tersebut	diatas,	ada	suatu	zona	terletak	didalam	mantel-Bumi	

yang	 berada	 antara	 kedalaman	 100	 dan	 350	 Km,	 bahkan	 dapat	 berlanjut	 hingga	 700	 Km.	 dari	

permukaan	 Bumi.	 Zona	 ini	mempunyai	 sifat	 fisik	 yang	 khas,	 yaitu	 dapat	 berubah	menjadi	 bersifat	

lentur	 dan	mudah	mengalir.	Oleh	 para	 ahli	 geologi	 zona	 ini	 dinamakan	 “Astenosfir”.	 Adalah	 suatu	

zona	yang	lemah,	panas	dan	dalam	kondisi	tertentu	dapat	bersifat	secara	berangsur	sebagai	aliran.	

Diatas	 zona	 ini,	 terdapat	 lapisan	 Bumi	 yang	 padat	 disebut	 “Litosfir”	 (atau	 selaput	 batuan)	 yang	

mencakup	bagian	atas	dari	Mantel-Bumi	serta	seluruh	lapisan	Kerak-Bumi.	

	

	
	

Gambar	1-10.		Bagian	Kerak	Bumi	(Selaput	Batuan	/	Litosfir)	
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Berdasarkan	 temuan-temuan	 baru	 di	 bidang	 Ilmu	 Geofisika	 dan	 Ilmu	 Kelautan	 selama	

dasawarsa	 terakhir,	 litosfir	 digambarkan	 sebagai	 terdiri	 dari	 beberapa	 “lempeng”	 atau	 “pelat”	

(karena	luasnya	yang	lebih	besar	dari	ketebalannya),	yang	bersifat	tegar	dan	dapat	bergerak	dengan	

bebas	 diatas	 Astenosfir	 yang	 bersifat	 lentur,	 dan	 dalam	 keadaan	 tertentu	 dapat	 berubah	 secara	

berangsur	menjadi	 	mudah	mengalir.	 Temuan-temuan	 baru	 tersebut	 telah	menghidupkan	 kembali	

pemikiran-pemikiran	lama	tentang	teori	pemisahan	benua	(continental	drift	theory)	yang	dilontarkan	

pada	sekitar	tahun	1929	yang	kemudian	ditinggalkan.		

Teori	yang	pada	saat	itu	dianggap	sangat	radikal	karena	bertentangan	dengan	anggapan	yang	

berkembang	 pada	 waktu	 itu,	 bahwa	 benua	 dan	 samudra	 merupakan	 bagian	 dari	 bumi	 yang	

permanen,	 maka	 teori	 tersebut	 tidak	 mendapatkan	 tempat	 diantara	 para	 ilmuwan	 Kebumian.	

Gambaran	tentang	struktur	interior	bumi	yang	dikemukakan	50	tahun	kemudian	sebagai	hasil	kerja	

keras	para	peneliti	 dengan	 cara	mengumpulkan	data	 lebih	banyak	 lagi,	 baik	di	 daratan	maupun	di	

samudra,	 telah	melahirkan	pandangan	yang	sangat	maju	dalam	 Ilmu	Kebumian,	sehingga	dianggap	

sebagai	suatu	revolusi	dalam	pemikiran	di	bidang	Ilmu	ini.		
	

Susunan	dan	komposisi	litosfir	(kerak	benua	dan	kerak	samudra)	dapat	diketahui	dengan	cara	

menganalisa	batuan-batuan	yang	tersingkap	di	permukaan	bumi,	atau	hasil	pemboran	inti,	maupun	

produk	aktivitas	gunungapi.	Berdasarkan	analisa	kimia	dari	sampel	batuan	yang	diambil	di	berbagai	

tempat	 di	 bumi,	 secara	 umum	 	 unsur	 kimia	 yang	 paling	 dominan	 sebagai	 penyusun	 litosfir	 adalah	

sebagai	berikut:			
	

	
	

Gambar	1-11.Perbandingan	komposisi	Bumi	Keseluruhan	dan	Kerak	Bumi.	
	

Meskipun	 titik	 berat	 dari	 ilmu	 geologi	 adalah	 studi	mengenai	 bagian-bagian	 dari	 Bumi	 yang	

padat,	 tetapi	 adalah	 juga	 penting	 untuk	 mengetahui	 sesuatu	 tentang	 bahan-bahan	 lainnya	 yang	

menyelimuti	 dan	 berinteraksi	 dengan	 berbagai	 cara	 dengan	 bumi.	Mereka	 itu	 adalah	 bahan	 yang	

Keselurahan Bumi  Kerak Bumi 



Bab	1.		Bumi	Sebagai	Suatu	Planet	 2019	

	

14	 Copyright@	2019	by	Djauhari	Noor	

	

berwujud	udara	dan	air,	atau	yang	sehari-hari	kita	kenali	sebagai	atmosfera	dan	hidrosfera.	Lapisan-

lapisan	 udara	 dan	 air	 ini	 dapat	 kita	 gambarkan	 sebagai	 selaput	 yang	 saling	menutup,	 tetapi	 pada	

batas-batas	 tertentu	mereka	 ini	 saling	bercampur.	Masing-masing	selaput	 terdiri	dari	bahan-bahan	

yang	khas	dan	didalam	bahan	itu	sendiri	juga	berlangsung	proses-proses	tertentu.	
	

1.7.2.		Selaput	Udara		(Atmosfir)	
	

Selaput	 atau	 lapisan	udara	 ini	 sepintas	 nampaknya	 tidak	mempunyai	 peranan	 yang	berarti	

terhadap	 lingkungan	 geologi.	 Sebenarnya	 fungsi	 dari	 Atmosfera	 adalah:	 (1).	 merupakan	 media	

perantara	untuk	memindahkan	air	dari	lautan	melalui	proses	penguapan	ke	daratan	yang	kemudian	

jatuh	 kembali	 sebagai	 hujan	 dan	 salju;	 (2).	 merupakan	 salah	 satu	 gaya	 utama	 dalam	 proses	

pelapukan,	dan	ketiga	bertindak	sebagai	pengatur	khasanah	kehidupan	dan	suhu	di	atas	permukaan	

bumi.	Atmosfera	disini	berfungsi	 sebagai	pelindung	dari	permukaan	bumi	 terhadap	pancaran	 sinar	

ultra-violet	yang	tiba	di	atas	permukaan	bumi	dalam	jumlah	yang	berlebihan.		
	

Dapat	dikatakan	bahwa	 sebagian	besar	dari	udara,	 atau	 	±	 	 78%,	 terdiri	 dari	unsur	Nitrogen	

dan	 hampir	 21%	 adalah	 Oxigen.	 Sedang	 sisanya	 adalah	 Argon	 (<	 dari	 1%),	 CO2	 hanya	 0,33%	 saja.	

Adapun	gas-gas	lainnya	seperti	Hidrogen	dan	Helium	jumlahnya	tidak	berarti.	Nitrogen	sendiri	tidak	

mudah	 untuk	 bersenyawa	 dengan	 unsur-unsur	 lain,	 tetapi	 ada	 proses-proses	 dimana	 gas-gas	 ini	

dapat	 bergabung	menjadi	 senyawa	nitrogen	 yang	 kemudian	menjadi	 sangat	 penting	 artinya	 untuk	

proses-proses	 organik	 dalam	 lingkungan	 kehidupan	 atau	 apa	 yang	 kita	 kenali	 sebagai	 biosfera.	

Sebaliknya	unsur	oxigen	adalah	unsur	yang	sangat	aktip	untuk	bersenyawa	dan	segera	akan	menyatu	

dengan	 unsur-unsur	 lainnya	 didalam	 suatu	 proses	 yang	 lazim	 kita	 kenal	 sebagai	 oksidasi.	 Tekanan	

atmosfir	 di	 permukaan	 bumi	 rata-rata	 berkisar	 101,325	 kPa	 hingga	 ketinggian	 8,5	 km	 diatas	

permukaan	bumi.	

Disamping	 unsur-unsur	 tersebut	 diatas,	 udara	 juga	 mengandung	 sejumlah	 uap-air,	 debu	

berasal	dari	 letusan	gunung-berapi	dan	partikel-partikel	 lainnya	yang	berasal	dari	kosmos.	 	Gas-gas	

dan	uap-air	didalam	udara	ini	akan	terlibat	dalam	persenyawaan	kimiawi	dengan	bahan-bahan	yang	

membentuk	 permukaan	 Bumi	 dan	 air	 laut.	 	 Hampir	 99%	 dari	 atmosfera	 berada	 di	 daerah	 hingga	

ketinggian	 	±	 	 29	Km.	 	Sisanya	 tersebar	merata	 sampai	di	 ketinggian	10.000	Km.	Bagian	atmosfera	

dari	ketinggian	0	sampai	15	Km	disebut	troposfer	atau	selaput	udara,	dimana	didalamnya	dijumpai	

adanya	 perubahan-perubahan	 iklim,	 angin,	 hujan	 dan	 salju	 (perubahan	 cuaca).	 Gerak-gerak	 udara	

yang	berlangsung	diatas	permukaan	bumi	seperti	angin,	ini	akan	berfungsi	sebagai	gaya	pengikis	dan	

pengangkut.	
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Gambar	 1-12.	 	 Bagian	 bagian	 dari	 Atmosfir	 (Troposfir,	
Stratosfir,	 Mesosfir,	 Termosfir,	 dan	
Eksosfir)	

	
	

1.7.3.		Selaput	Air	(Hidrosfir)	
	 	

Selaput	 hidrosfir	 menempati	 ruang	 mulai	 dari	 bagian	 atas	 atmosfir	 hingga	 menembus	 ke	

kedalaman	10	Km	dibawah	permukaan	Bumi,	yang	terdiri	dari	samudra,	gletser,	sungai	dan	danau,	

uap	air	dalam	atmosfir	dan	air-tanah.	Termasuk	kedalam	selaput	 ini	adalah	semua	bentuk	air	yang	

berada	diatas	dan	didekat	permukaan	bumi,	97,2%	air	di	bumi	berada	di	 laut	dan	samudra.	Tetapi	

mereka	 ini	 mudah	 untuk	 menguap	 dalam	 jumlah	 yang	 cukup	 besar	 utnuk	 selanjutnya	 masuk	

kedalam	atmosfera	dan	kemudian	dijatuhkan	kembali	ke	Bumi	sebagai	hujan	dan	salju.	Apabila	kita	

memperhatikan	 keadaan	 seluruh	 permukaan	 bumi,	 maka	 ciri	 yang	 paling	 menonjol	 adalah	 suatu	

warna	 biru	 yang	 ditimbulkan	 oleh	 hadirnya	 lautan.	Meskipun	 planit-planit	MARS,	 VENUS	 dan	 juga	

BUMI	diselimuti	oleh	awan,	tetapi	ternyata	hanya	planit	BUMI	saja	yang	mendapat	julukan	“the	blue	

planets”.		
	

Daratan,	 ternyata	 hanya	menempati	 luas	 sekitar	 29%	 saja	 dari	 seluruh	permukaan	bumi	 ini.	

Sisanya	adalah	laut	dan	air.		Bumi	ini	bahkan	diduga	jumlah	luas	daratan	yang	ada	itu	lebih	kecil	lagi	

dari	 yang	 diperkirakan.	 Kedalaman	 rata-rata	 laut	 kita	 adalah	 hampir	 4	 Km.	 Angka	 ini	 sangat	 tidak	

berarti	apa-apa	 jika	dibandingkan	dengan	panjangnya	 jari-jari	Bumi	yang	berkisar	 sekitar	6400	Km.	

Namun	demikian,	 laut	 tetap	merupakan	 tempat	penampungan	air	 terbesar	di	Bumi	 ini.	Mengingat	

fungsi	 dari	 air	 yang	 sangat	 vital	 dalam	 tata	 kehidupan,	 maka	 Ilmu	 pengetahuan	 yang	 khusus	

diperuntukan	 bagi	 sifat-sifat	 air	 ini	 berkembang	menjadi	 suatu	 ilmu	 yang	merupakan	 cabang	 dari	

Ilmu	 Geologi,	 yaitu	 “Geohidrologi”.	 Daur	 hidrologi	 adalah	 merupakan	 salah	 satu	 perwujudan	 dari	

hasil	 perkembangan	 ilmu	 tersebut.	 Berlimpahnya	 air	 yang	 ada	 di	 permukaan	 Bumi	 adalah	 suatu	
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kenampakan	yang	unik	yang	membedakan	“Planet	Biru	Bumi”	dengan	planet-planet	lainnya	di	dalam	

sistem	Tata	Surya.		
	

Selaput	hidrosfir	Bumi	terdiri	dari	 lautan	sebagai	bagian	terbesar	dan	seluruh	air	yang	ada	di	

permukaan	Bumi,	baik	yang	terdapat	di	daratan	seperti	danau,	sungai,	dan	air	bawah	tanah	hingga	

kedalaman	2000	meter.	 Lokasi	 yang	 terdalam	dari	bagian	bawah	permukaan	air	 adalah	Challenger	

Deep	yang	berada	di	Palung	Mariana	di	Lautan	Pasifik,	dengan	kedalaman	mencapai	10.911.4	meter	

dibawah	muka	air	laut.			Masa	dari	lautan	mendekati	1.35	x	1018	metrik	ton	atau	sekitar	1/4400	dari	

total	 masa	 Bumi.	 Lautan	 mencapai	 3.618	 x	 108	 km2	 dengan	 kedalaman	 rata-rata	 3.682	 m	 dan	

menghasilkan	 kira-kira	 1.332	 x	 109	 km3.	 Apabila	 seluruh	 daratan	 yang	 ada	 dimuka	 Bumi	 bergeser	

secara	 teratur,	 maka	 air	 akan	 naik	 hingga	 ketinggian	 lebih	 dari	 2.7	 km.	 Sekitar	 97.5%	 air	 dalam	

kondisi	 asin,	 sedangkan	 sisanya,	 yaitu	 2.5%	 air	 segar	 dan	 sekitar	 68.7%	 dari	 air	 segar	 tersebut	

berbentuk	es.		

Salinitas	air	yang	terdapat	di	 lautan	rata-rata	berkisar	35	gram	garam	per	1	kilogram	air	 laut	

atau	35	‰.	Garam	yang	 terdapat	di	dalam	air	 laut	hampir	 seluruhnya	berasal	dari	 hasil	 pelepasan	

aktivitas	gunungapi	atau	ekstraksi	dari	pendinginan	batuan	beku.	Lautan	juga	sebagai	reservoir	dari	

pengenceran	gas	gas	yang	ada	di	atmosfir,	 terutama	untuk	bertahannya	bentuk	bentuk	kehidupan	

air.	 	 Air	 laut	 memiliki	 peran	 yang	 sangat	 penting	 dalam	 mengatur	 iklim	 di	 dunia,	 dimana	 lautan	

bertindak	sebagai	suatu	reservoir	panas	yang	sangat	besar.	Pergeseran	penyebaran	temperatur	laut	

dapat	mengakibatkan	pergeseran	cuaca,	seperti	El	Nino.	
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TUGAS	KULIAH	GEOLOGI	DINAMIK	–	1	
	
	

1. Jelaskan	 mengapa	 batuan	 yang	 berdensitas	 lebih	 ringan	 seperti	 bebatuan	 yang	
menyusun	 benua-benua	 akan	 berada	 pada	 posisi	 yang	 lebih	 tinggi	 elevasinya	
dibandingkan	 dengan	 batuan	 yang	 berdensitas	 lebih	 berat	 seperti	 bebatuan	 yang	
menyusun	Lantai	Samudra.		
	

2. Jelaskan	apa	yang	dimaksud	dengan	“Isostasi”	dan	berikan	contohnya?	
	

3. Jelaskan	dari	mana	asal	dari	Medan	Magnet	Bumi	?	
	

4. Jelaskan	bagaimana	cara	kita	mengetahui	struktur	interior	bumi	?	
	

5. Sebutkan	 komposisi	 kimiawi	 dari	 kerak	 bumi	 yang	 paling	 dominan	 yang	 saudara	
ketahui?			
	
	

	

	


