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2.1 Batuan 
 
Batuan adalah kumpulan dari satu atau lebih mineral, yang merupakan bagian 
dari kerak bumi. Terdapat tiga jenis batuan yang utama yaitu : batuan beku 
(igneous rock), terbentuk dari hasil pendinginan dan kristalisasi magma didalam 
bumi atau dipermukaan bumi ; batuan sedimen (sedimentary  rock), terbentuk dari 
sedimen hasil rombakan batuan yang telah ada, oleh akumulasi dari material 
organik, atau hasil penguapan dari larutan ; dan batuan metamorfik (metamorphic 
rock), merupakan hasil perubahan dalam keadaan padat dari batuan yang telah 
ada menjadi batuan yang mempunyai komposisi dan tekstur yang berbeda, 
sebagai akibat perubahan panas, tekanan, kegiatan kimiawi atau perpaduan 
ketiganya. Semua jenis batuan ini dapat diamati dipermukaan sebagai 
(singkapan). proses pembentukannya juga dapat diamati saat ini. Sebagai contoh, 
kegiatan gunung api yang menghasilkan beberapa jenis batuan beku, proses 
pelapukan , erosi, transportasi dan pengendapan sedimen yang setelah melalui 
proses pembatuan (lithification) menjadi beberapa jenis batuan sedimen. 
 
Kerak bumi ini bersifat dinamik, dan merupakan tempat berlangsungnya berbagai 
proses yang mempengaruhi pembentukan ketiga jenis batuan tersebut. Sepanjang 
kurun waktu dan akibat dari proses-proses ini, suatu batuan akan berubah 
menjadi jenis yang lain. Hubungan ini merupakan dasar dari jentera (siklus) 
batuan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1. 
 

 
 
 

Gambar 2.1 Siklus batuan, tanda panah hitam merupakan siklus lengkap, 
 tanda panah putih merupakan siklus yang dapat terputus. 
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2.2. Asal Kejadian Batuan Beku 
 
Batuan beku merupakan kumpulan (aggregate) dari bahan yang lebur yang 
berasal dari selubung bumi (mantel).  Sumber panas yang diperlukan untuk 
meleburkan bahan ini berasal dari dalam bumi, dimana temperatur bertambah 
dengan  300 C setiap kilometer kedalaman (geothermal gradient) . Bahan yang lebur 
ini, atau magma, adalah larutan yang kompleks, terdiri dari silikat dan air, dan 
berbagai jenis gas. Magma dapat mencapai permuakaan, dikeluarkan (ekstrusi) 
sebagai lava, dan didalam bumi disebut batuan beku intrusif  dan yang membeku 
dipermukaan disebut sebagai batuan beku ekstrusif. 
 
Komposisi dari magma tergantung pada komposisi batuan yang dileburkan pada 
saat pembentukan magma. Jenis batuan beku yang terbentuk tergantung dari 
berbagai faktor diantaranya, komposisi asal dari peleburan magma, kecepatan 
pendinginan dan reaksi yang terjadi didalam magma ditempat proses pendinginan 
berlangsung. Pada saat magma mengalami pendinginan akan terjadi kristalisasi 
dari berbagai mineral utama yang mengikuti suatu urutan atau orde, umumnya 
dikenal sebagai Seri Reaksi Bowen. 
 
Seri reaksi seperti ditunjukkan pada gambar 2.2 memberikan petunkuk 
pembentukan berbagai jenis batuan beku dan menjelaskan asosiasi dari beberapa 
mineral. 
 

 
 
 

Gambar 2.2 Seri reaksi untuk pembentukan batuan beku dari magma 
 
 

Pada gambar ditunjukkan bahwa mineral pertama yang terbentuk cenderung 
mengandung silika rendah. Seri reaksi menerus (continuous) pada plagioklas 
dimaksudkan bahwa, kristal pertama, plagioklas-Ca (anorthite), menerus bereaksi 



2  Praktikum Geologi Fisik 
 

 
Geologi Dinamik - Geologi ITB 16 

dengan sisa larutan selama pendinginan berlangsung. Disini terjadi substitusi 
sodium (Na) terhadap kalsium (Ca). 
 
Seri tak-menerus (discontinuous)  terdiri dari mineral-mineral feromagnesian (Fe-
Mg). Mineral pertama yang terbentuk adalah olivine. Hasil reaksi selanjutnya 
antara olivine dan sisa larutannya membentuk piroksen (pyroxene). Proses ini 
berlanjut hingga terbentuk biotite. 
Apabila magma asal mempunyai kandungan silika rendah dan kandungan besi 
(Fe) dan magnesium (Mg) tinggi, magma dapat membentuk sebelum seluruh seri 
reaksi ini terjadi. Batuan yang terbentuk akan kaya Mg dan Fe, yang dikatakan 
sebagai batuan mafic , dengan mineral utama olivin, piroksen dan plagioklas-Ca. 
Sebaliknya, larutan yang mengandung Mg dan Fe yang rendah, akan mencapai 
tahap akhir reaksi, dengan mineral utama felspar, kwarsa dan muskovit, yang 
dikatakan sebagai batuan felsic  atau sialic. 
 
Seri reaksi ini adalah ideal, bahwa perubahan komposisi cairan magma dapat 
terjadi di alam oleh proses kristalisasi fraksional (fractional crystallization), yaitu 
pemisahan kristal dari cairan karena pemampatan (settling) atau penyaringan 
(filtering), juga oleh proses asimilasi (assimilation) dari sebagaian batuan yang 
terlibat akibat naiknya cairan magma, atau oleh percampuran (mixing) dua 
magma dari komposisi yang berbeda. 
 
 
2.3. Bentuk dan Keberadaan Batuan Beku 
 
Batuan intrusif dan batuan ekstrusif dapat berupa bentuk geometri yang 
bermacam-macam. Gambar 2.3 menunjukkan bentuk-bentuk batuan beku yang 
umumnya dijumpai dialam, dan hubungan antara jenis batuan dan 
keberadaannya ditunjukkan pada tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Hubungan antara jenis batuan dan kebaradaannya pada kerak bumi 
   Jenis Batuan   Bentuk 
   Pumice    Aliran lava, piroklastik 

 Scoria    Kerak pada aliran lava, piroklastik 
 Obsidian   Aliran lava 

EKS   Ryolit 
   Andesit    Aliran lava, intrusi dangkal 
   Basalt  
 Ryolit porfir   Korok (Dikes), sill, lakolit, 
 Andesit porfir   diintrusikan pada kedalaman 

 Basalt porfir   menengah - dangkal 
 Granit 
INT Diorit    Batolit dan stock berasal dari 
 Gabro    intrusi dalam 
 Peridotit 
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Gambar 2.3 Bentuk umum tubuh batuan beku pada kerak bumi 
 
 
Masa batuan beku (pluton)  intrusif adalah batolit (batholith), umumnya berkristal 
kasar (phaneritic), dan berkomposisi granitik. Stok (stock), mempunyai komposisi 
yang sama, berukuran lebih kecil (< 100 km). Korok (dike) berbentuk meniang 
(tabular), memotong arah struktur tubuh batuan. Bentuk-bentuk ini, didasarkan 
pada hubungan kontaknya dengan struktur batuan yang diterobos disebut 
sebagai bentuk batuan beku yang diskordan (discordant igneous plutons). Sill, 
berbentuk tabular, dan Lakolit (lacolith), tabular dan membumbung dibagian 
tengahnya, memotong sejajar arah umum batuan, yang disebut sebagai bentuk 
batuan beku yang konkordan (concordant igneous plutons). 
 
 
2.4 Pengenalan Batuan Beku 
 
Batuan beku diperikan dan dikenal berdasarkan komposisi mineral dan sifat tekstur 
nya. Komposisi mineral batuan mencerminkan informasi tentang magma asal 
batuan tersebut dan posisi tektonik (berhubungan struktur kerak bumi dan 
mantel) tempat kejadian magma tersebut. Tekstur akan memberikan gambaran 
tentang sejarah atau proses pendinginan dari magma. 
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Komposisi Mineral 
 
Pada dasarnya sebagian besar (99%) batuan beku hanya terdiri dari unsur-unsur 
utama yaitu ; Oksigen, Silikon, Aluminium, Besi, Kalsium, Sodium, Potasium dan 
Magnesium. Unsur-unsur ini membentuk mineral silikat utama (>> lihat kembali 
butir 2.2, hal. 16-17) yaitu ; Felspar, Olivin, Piroksen, Amfibol, kwarsa dan Mika. 
Mineral-Mineral ini menempati lebih dari 95% volume batuan beku, dan menjadi 
dasar untuk klasifikasi dan menjelaskan tentang magma asal. 
Komposisi mineral berhubungan dengan sifat warna  batuan. Batuan yang banyak 
mengandung mineral silika dan alumina (felsik) akan cenderung berwarna terang, 
sedangkan yang banyak mengandung magnesium, besi dan kalsium umumnya 
mempunyai warna yang gelap. Bagan yang ditunjukkan pada gambar 2.4 
merupakan cara pengenalan secara umum yang didasarkan terutama pada 
komposisi mineral. 
 

 
Gambar 2.4 Bagan untuk pengenalan dan klasifikasi umum batuan beku 

 
 
Sebagai penjelasan, muskovit dan biotit adalah mineral tambahan dan bukan 
mineral utama untuk dasar pengelompokan. Amfibol dan piroksen menjadi 
mineral tambahan pada kelompok batuan granitik. 
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Tekstur 
 
Tekstur adalah kenampakkan dari ukuran, bentuk dan hubungan keteraturan 
butiran atau kristal dalam batuan. Didalam pemerian masroskopik, dikenal 
tekstur-tekstur yang utama yaitu : 
 
Fanerik (phaneric) 
Terdiri dari mineral yang dapat diamati secara makroskopik, berbutir (kristal) 
kasar, umumnya lebih besar dari 1 mm sampai lebih besar dari 5 mm. Pada 
pengamatan lebih seksama dibawah mikroskop, dapat dibedakan bentuk-bentuk 
kristal yang sempurna (euhedral), sebagaian sisi kristal tidak baik (subhedral)  
bentuk kristal tak baik (anhedral). 
Afanitik (aphanitic) 
Terdiri dari mineral berbutir (kristal) halus, berukuran mikroskopik, lebih kecil 
dari 1 mm, dan tidak dapat diamati dibawah pengamatan biasa. 
 
Porfiritik (Porphyritic) 
Tekstur ini karakteristik pada batuan beku, yang memperlihatkan adanya butiran 
(kristal) yang tidak seragam (inequigranular), dimana butiran yang besar, disebut 
sebagai fenokris (phenocryst), berbeda didalam masadasar (groundmass) atau 
matriks (matrix)  yang lebih halus. 
 
Vesikuler (Vesicular) 
Tekstur yang ditujukkan adanya rongga (vesicle) pada batuan, berbentuk lonjong, 
oval atau bulat. Rongga-rongga ini adalah bekas gelembung gas yang 
terperangkap pada saat pendinginan. Bila lubang-lubang ini telah diisi mineral 
disebut amygdaloidal. 
 
Gelas (glassy) 
Tekstur yang menyerupai gelas, tidak mempunyai bentuk kristal (amorph). 
 
Beberapa tekstur karakteristik yang masih dapat diamati secara makroskopik 
diantaranya adalah; tekstur ofitik (ophytic) atau tekstur diabasik (diabasic). 
 
Tekstur pada batuan beku merupakan pencerminan mineralogi dan proses 
pembekuan magma atau lava pada tempat pembentukannya. Tekstur fanerik 
adalah hasil pembekuan yang lambat, sehingga dapat terbentuk kristal yang 
kasar. Umumnya terdapat pada batuan plitonik. Tekstur afanitik atau berbutir 
halus, umumnya terdapat pada batuan ekstrusif, yang merupakan hasil 
pembekuan yang bertahap, dari proses pendinginan yang lambat, dan sebelum 
keseluruhan magma membeku, kemudian berubah menjadi cepat. Tekstur 
vesikuler merupakan ciri aliran lava, dimana terjadi lolosnya gas pada saat lava 
masih mencair, menghasilkan rongga-rongga. Tekstur gelas terjadi karena 
pendinginan yang sangat cepat tanpa disertai gas, sehingga larutan mineral tidak 
sempat membentuk kristal (amorf). tekstur ini umumnya terdapat pada lava. 
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2.5. Klasifikasi Batuan Beku 
 
Dasar untuk mengelompokan batuan beku yang terutama adalah kriteria tentang 
komposisi mineral dan tekstur. Kriteria ini tidak saja berguna untuk pemerian 
batuan, akan tetapi juga untuk menjelaskan asal kejadian batuan. 
 
Banyak sekali klasifikasi yang dapat dipakai, yang penting untuk diketahui untuk 
kriteria mineralogi adalah ; 
 

- Kehadiran Mineral Kwarsa 
Kwarsa adalah mineral utama pada batuan felsik, dan merupakan mineral 
tambahan pada batuan menengah atau mafik. 

- Komposisi dari Felspar 
K-Felspar dan Na-Felspar adalah mineral-mineral utama pada batuan 
felsik, tetapi jarang atau tidak terdapat pada batuan menengah atau mafik. 
Ca-Plagioklas adalah mineral karakteristik batuan mafik. 
-Proporsi Mineral Feromagnesia (Fe-Mg) 
Sebagai batasan umum, batuan mafik kaya akan mineral Fe-Mg, dan 
batuan felsik kaya akan kwarsa. Olivin umumnya hanya terdapat pada 
batuan mafik. Piroksen dan amfibol hadir pada batuan mafik sampai 
menengah. Biotit umumnya terdapat pada batuan menengah sampai felsik. 
 

Gambar 2.4 adalah bagan klasifikasi yang umum, yang dapat dipakai untuk 
pemberian jenis batuan beku secara makroskopik. 
 
 
 
 


