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1.1.  Pengertian Stratigrafi Analisis 

Stratigrafi	adalah	suatu	cabang	geologi	yang	mempelajari	tentang	bentuk,	susunan,	
distribusi	 geografis,	 rangkaian	 kronologi,	 klasifikasi,	 korelasi,	 dan	 hubungan	 dari	 lapisan	
batuan,	khususnya	sedimen	(Sybil	P.	Parker,1984).	Selain	itu	pengertian	lainnya	stratigrafi	
adalah	 ilmu	 yang	 mempelajari	 lapisan	 batuan	 yang	 diendapkan	 di	 bumi.	 Stratigrafi	
termasuk	 bagian	 dari	 disiplin	 ilmu	 geologi,	 yang	 tiap	 lapisannya	 dapat	 menceritakan	
sejarah	geologinya	berdasarkan	waktu	masing-masing.	

	

Ilmu	 stratigrafi	 muncul	 pertama	 kalinya	 di	 Britania	 Raya	 pada	 abad	 ke-19	 dan	
perintisnya	 adalah	 William	 Smith	 yang	 ketika	 itu	 dia	 mengamati	 beberapa	 perlapisan	
batuan	yang	tersingkap	yang	memiliki	urutan	perlapisan	yang	sama	(superposisi).	Dari	hasil	
pengamatannya,	 kemudian	 ditarik	 kesimpulan	 bahwa	 lapisan	 batuan	 yang	 terbawah	
merupakan	 lapisan	 yang	 tertua,	 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	 dan	 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.	 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	 pembentukan	 (genesa)	
macam-macam	batuan	di	alam	dalam	ruang	dan	waktu.		

	

Stratigrafi	Analisis	pada	hakekatnya	adalah	bagian	dari	 disiplin	 ilmu	geologi	 yang	
termasuk	dalam	cabang	 ilmu	geologi	 sejarah.	Pengertiannya	adalah	suatu	data,	 tampilan	
dari	 urutan-urutan	 lapisan	 yang	 berisikan	 informasi	 mengenai	litologi	 batuan,	 struktur	
sedimen,	 tekstur,	 fosil-fosil	 yang	 terkandung,	 fasies	 pengendapan,	 ulangan	 batuan		
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(sekuen	 batuan)	 dan	 kontak	 antar	 tiap	 lapisan	 batuan	 yang	 dapat	menceritakan	 sejarah	
geologinya.		

	

Hal	 yang	 terpenting	dalam	stratigrafi	 analisis	 ini	 adalah	dapat	mengekspresikan	5	
hal,	yaitu:	

1. Fasies	pengendapan	
2. Non	depositional	surface,	ketidakselarasan	atau	bidang	erosi	
3. Perulangan	batuan	
4. Suatu	lingkungan	pengendapan	
5. Adanya	perubahan	lingkungan	pengendapan	
	

Proses	 dan	 perkembangan	 cekungan	 (sejarah	 sedimentasi). Proses	 dan	
perkembangan	 cekungan	 adalah	 suatu	 uraian	 tentang	 sejarah	 sedimentasi	 dari	 batuan-
batuan	yang	diendapkan	dalam	satu	cekungan.	Sejarah	sedimentasi	suatu	cekungan	dapat	
berupa	 perulangan	 dari	 proses	 transgresi	 dan	 regresi	 dari	 endapan	 batuannya	 dalam		
rentang	waktu	geologi	tertentu.		

	

Dengan	 demikian	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 tujuan	 utama	 dari	 stratigrafi	 analisis	
adalah	 untuk	 mempelajari	 dan	 mengetahui	 sejarah	 sedimentasi	 dari	 suatu	 cekungan	
(basin)	atau	sejarah	perkembangan	cekungan	dengan	cara	mempelajari	dan	menganalisis	
satuan-satuan	batuan	 yang	 terdapat	di	 dalam	 suatu	 cekungan,	 baik	 litologinya,	 struktur-
struktur	 sedimen	 pada	 setiap	 satuan	 batuan,	 lingkungan	 pengendapan	 dan	 perubahan	
lingkungan	 pengendapan	 dari	 setiap	 satuan	 batuan	 dari	 mulai	 yang	 tertua	 ke	 satuan	
batuan	 yang	 termuda,	 sehingga	 dapat	 diketahui	 sejarah	 sedimentasi	 atau	 sejarah	
perkembangan	cekungan.				

	
1.2.   Kegunaan Stratigrafi Analisis   

			
Kegunaan	stratigrafi	analisis	adalah	untuk	analisis	geologi	suatu	daerah	khususnya	

sejarah	perkembangan	cekungan	adalah:	
	

1. Mengekspresikan	fasies	pengendapan.		
														Fasies	adalah	seluruh	aspek	dari	suatu	bagian	permukaan	bumi	sepanjang	interval	
yang	 pasti	 dari	 waktu	 geologi	 (Teichert,1958	 dalam	 Facies	 Model	 dari	 Walker,1984).	
Pendapat	lain	mengatakan	fasies	adalah	jangka	waktu	yang	mengandung	jumlah	total	dari	
aspek-aspek	 litologi	 dan	 paleontologi	 pada	 sebuah	 unit	 stratigrafi	 (Gressly,1938	 dalam	
facies	models	Walker,1984).		

	

Analisa	 fasies	 pengendapan	 diperoleh	 dari	 observasi	 geometri,	 litologi,	 fosil	 dan	
struktur	 sedimen	 yang	 dapat	 memberikan	 informasi	 tentang	 arus	 purba	 (paleocurrent).	
Setelah	itu	dilakukan	interpretasi	tentang	lingkungan	pengendapan	dan	paleogeografi.	Dari	
interpretasi	 kedua	 hal	 tersebut	 dapat	 menunjukan	 suatu	 fasies	 model.	 Sehingga	 dapat	
ditarik	kesimpulan	tentang	lokasi,	geometri	dan	aspek	ekonomi.	Fasies	pengendapan	yang	
didapatkan	 dari	 rekaman	 stratigrafi,	 antara	 lain	 fasies	 (Walker,	 1984):	 glasial;	
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volkaniklastik;	 alluvial;	 fluvial;	 eolian;	 delta;	 barrier	 island;	 shelf	 dan	 shallow	 marine;	
turbidite;	trace	fossil;	karbonat;	terumbu;	dan	evaporit.	

	

2. Menunjukkan	non	depositional	surface,	ketidakselarasan	atau	bidang	erosi.		
Kebanyakan	lapisan-lapisan	di	permukaan	menunjukkan	waktu	jeda	yang	sebentar.	

Jika	 waktu	 jedanya	 lama,	 maka	 disebut	 dengan	 ketidakselarsan	 (unconformity).	 Hiatus	
merupakan	waktu	 jeda	 yang	 hadir	 pada	 bidang	 ketidakselarasan.	Terminologinya	 adalah	
indikasi	adanya	sesuatu	yang	hilang.		Semua	ketidakselarasan	dan	hiatus	mempunyai	jeda	
waktu	minimal	pada	beberapa	cekungan.	Umur	dari	jeda	waktu	minimal	ini	menunjukkan	
umur	yang	tepat/cocok	dari	ketidakselarasan	(Blackwelder,1910).	Sedimen	diantara	bidang	
yang	 tidak	 menerus	 tidak	 selalu	 ada	 di	 setiap	 tempat	 dalam	 kisaran	 waktu	 yang	 sama,	
tetapi	dapat	membatasi	antara	umur	dengan	bidang	ketidakmenerusan.	
 

3.										Menggambarkan		perulangan	batuan		
Proses	 ini	merupakan	proses	di	mana	beragam	variasi	dari	 sedimen	 terendapkan		

dalam	 sekuen	 umum	 yang	 berulang.	 Gambaran	 perulangan	 batuan	 ini	 kemudian	
berhubungan	dengan	lingkungan	pengendapan	serta	arus	pengendapan.	

	

4.									Menunjukkan	suatu	lingkungan	pengendapan	
Lingkungan	 pengendapan	 merupakan	 suatu	 tempat	 di	 muka	 bumi	 yang	 berupa	

cekungan	yang	dapat	digunakan	sebagai	tempat	teronggoknya	material-material	sedimen	
yang	dipengaruhi	oleh	kondisi	fisik,	kimia,	dan	biologi.	

	

5.										Menunjukkan	adanya	perubahan	lingkungan	pengendapan	
Ada	2	hal	yang	berperan	utama	terhadap	keadaan	ini,	yaitu	ruang	akomodasi	dan	

pasokan	 	 sedimen.	 Adapun	 ruang	 akomodasi	 ini	 dapat	 dipengaruhi	 oleh	 tektonik	 dan	
perubahan	muka	air	laut.	Adanya	kenaikan	muka	air	laut	terhadap	daratan,	maka	sedimen	
akan	diendapkan	jauh	ke	arah	daratan.	Pola	ini	disebut	sebagai	coastal	onlap.	Kenampakan	
secara	 vertikal,	 disebut	 coastal	 aggradation,	merupakan	 jumlah	 kenaikan	 relatifnya	 dan	
mengesampingkan	 faktor	 dari	 pengaruh	 yang	 lain	 atau	 tinggi	 muka	 air	 laut	 (sea	 level	
stand).	 Bila	 pada	 rekaman	 stratigrafi	 memperlihatkan	 adanya	 kenampakan	 mengkasar	
keatas	(coarsening	upward),	maka	diinterpretasi	telah	terjadi	regresi,	yaitu	endapan	yang	
terbentuk	relatif	ke	arah	laut.	Dengan	kata	lain,	disebut	juga	sebagai	progradasi.	Bila	pada	
rekaman	stratigrafi	memperlihatkan	kenampakan	menghalus	keatas	(fining	upward),	maka	
diinterpretasi	 telah	 terjadi	 transgresi,	yaitu	endapan	yang	terbentuk	relatif	ke	arah	darat	
atau	dengan	kata	lain,	disebut	juga	retrogradasi.	

1.3.  Kesimpulan 

1. Stratigrafi	 analisis	 adalah	 bagian	 dari	 disiplin	 ilmu	 geologi	 yang	 termasuk	 dalam	
cabang	geologi	sejarah.	
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2. Stratigrafi	 analisis	 merupakan	 suatu	 data,	 tampilan	 dari	 urutan-urutan	 lapisan	 yang	
berisikan	 informasi	 mengenai		 litologi	 batuan,	 struktur	 sedimen,	 tekstur,	 fosil-fosil	
yang	terkandung,	fasies	pengendapan,	ulangan	batuan		dan	kontak	antar	tiap	lapisan	
batuan	yang	dapat	menceritakan	sejarah	geologinya.	
	

3. Rekaman	stratigrafi	 sangat	berguna	dalam	analisa	geologi	suatu	daerah,	yang	antara	
lain	untuk	:	
a. Mengekspresikan	fasies	pengendapan	
b. Menunjukkan	permukaan	non	sedimentasi,	ketidakselarasan	atau	bidang	erosi	
c. Menggambarkan		siklus	batuan		
d. Menunjukkan	suatu	lingkungan	pengendapan	
e. Menunjukkan		adanya	perubahan	lingkungan	pengendapan	

	

4. Fasies	 pengendapan	 yang	 didapatkan	 dari	 rekaman	 stratigrafi,	 antara	 lain	 fasies	
glasial;	volkanoklastik;	alluvial;	 fluvial;	eolian;	deltas;	barrier	 island;	shelf	dan	shallow	
marine;	turbidite;	karbonat;	terumbu;evaporit.	

	

5. Perubahan	 lingkungan	 pengendapan	 meliputi	 transgresi	 (meningkatnya	 ruang	
pengendapan)	yang	sebanding	dengan	 retrogradasi	dan	 regresi	 (berkurangnya	 ruang	
pengendapan)	yang	sebanding	dengan	progradasi.	


