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8.1 Prinsip dasar perlapisan batuan sedimen 
 
Peta geologi umumnya menggambarkan bermacam-macam batuan dan struktur 
geologinya. Gambaran tersebut mengikuti aturan atau pengertian mengenai 
hubungan dan kejadian geologi suatu lapisan batuan, serta sifat-sifat 
hubungannya. Pengertian ini meliputi : umur batuan, urut-urutan kejadian dan 
sejarah pembentukannya. Dalam membahas urut-urutan kejadian dan sejarah 
pembentukannya. Dalam membahas urut-urutan satuan batuan sedimen, dikenal 
beberapa prinsip dasar tentang letak (posisi) lapisan batuan dengan lapisan yang 
lain. 
 
 
8.2 Prinsip Superposisi 
 
Dalam keadaan normal, suatu lapisan batuan yang letaknya diatas satuan lapisan 
batuan lain, selalu berumur lebih muda dari lapisan batuan dibawah nya. 
 
Pada dasarnya lapisan sedimen diendapkan secara horizontal, kecuali pada 
lingkungan dimana posisi sedimen terhadap cekungan mempunyai kemiringan 
asal (initial dip). Pada kedudukan lapisan yang sudah terganggu karena tektonik 
(miring, terlipat dan terbalik), prinsip ini dapat diterapkan apabila dapat 
diketahui bagian atas (top) dan bawah (bottom) lapisan, dengan mempelajari 
struktur sedimennya (lihat Gb. 3.3). 
 
 
8.3. Prinsip perlapisan sejajar dan kesamaan waktu 
 
Lapisan sedimen diendapkan dan membentuk perlapisan yang sejajar. Batas 
perlapisan (garis pengendapan) merupakan garis kesamaan waktu dari satu 
tempat ke tempat yang lainnya pada lapisan yang sama. 
 
 
8.4. Prinsip kesinambungan 
 
Lapisan sedimen diendapkan secara menerus atau bersinambungan (continuity), 
sampai batas cekungan sedimentasinya. Suatu lapisan sedimen tidak mungkin 
terpotong secara lateral dengan tiba-tiba, dan berubah menjadi batuan lain dalam 
keadaan normal. Kecuali apabila sudah dipengaruhi oleh aktifitas tektonik 
(misalnya sesar), atau memang terjadi penipisan secara berangsur-angsur, 
kemungkinan adanya perubahan facies, atau hubungan yang tak selaras. 
 
Dengan prinsip-prinsip diatas, digunakan cara korelasi yang menghubung kan 
satuan batuan di suatu tempat dengan satuan batuan di tempat yang lain 
didasarkan pada kesamaan waktu pembentukannya. Untuk korelasi ini dapat 
dipakai sifat-sifat batuan (korelasi litologi = kesebandingan) atau sifat kandungan 
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fosilnya (korelasi paleontologi) yang pada dasarnya merupakan petunjuk 
kesamaan waktu kejadian pembentuknya. 
 
Bila di dalam menghubungkan satuan sedimen pada satu garis waktu yang sama 
terdapat perubahan sifat litologinya, misalnya batugamping disuatu tempat 
berubah menjadi napal ditempat lain, dikatakan bahwa lapisan batuan tersebut 
“berubah fasies”. Fasies menyangkut aspek lingkungan dan biologisnya. 
 
 
8.5. Keselarasan dan bukan keselarasan 
 
Suatu urutan beberapa satuan batuan sedimen dikatakan mempunyai hubungan 
yang selaras (conformity), apabila pada pembentukannya, urutan satuan-satuan 
tersebut secara vertikal merupakan hasil pengendapan yang menerus tanpa 
adanya selang waktu dalam pengendpan. Adanya selang waktu yang hilang (time 
gap), dan berhentinya pengendapan menyangkut kejadian pengangkatan, 
perlipatan dan pensesaran isi cekungan, pengikisan (erosi), penurunan dan 
pengendapan kembali diatas batuan tersebut. Umumnya bidang ketidakselarasan 
dicirikan oleh suatu batas hasil erosi, dengan endapan lingkungan darat (misal 
konglomerat dasar). 
 
 
8.6. Ketidakselarasan bersudut (angular unconformity) 
 
Bentuk ketidakselarasan, dimana urutan batuan di bawah bidang 
ketidakselarasan membentuk sudut dengan satuan batuan di atasnya. Dalam hal 
ini pengangkatan sudah disertai dengan pemiringan lapisan (tilting) atau 
perlipatan (folding). 
 
Hubungan bukan keselarasan (Nonconformity), merupakan hubungan antara 
batuan beku ataupun metamorf dengan batuan sedimen yang diendapkan 
diatasnya. pada dasarnya hubungan ini juga merupakan ketidak selarasan, 
mengingat proses pengendapan diatas batuan jenis lain akan menyangkut proses 
pengangkatan, pengikisan dan penurunan kembali sehingga merupakan alas bagi 
batuan sedimen di atasnya. 
 
 
8.7. Hubungan antar satuan batuan dan struktur 
Pada keadaan geologi dengan berbagai jenis dan satuan batuan, berlaku aturan 
yang menyangkut kedudukan batuan (lihat Gb. 7.2) dan hubungan antar satuan 
batuan tersebut. Hubungan antar satuan batuan bisa merupakan hubungan yang 
teratur (lihat Gb. 8.1), berupa tidak selaras (lihat Gb. 8.2) dan dapat juga saling 
berpotongan. Keadaan potong memotong ini berhubungan dengan umur relatif 
dan waktu kejadiannya (lihat Gb. 8.3). 
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Pada batuan beku intrusi, dapat dipastikan bahwa umurnya akan lebih muda 
terhadap batuan yang diintrusi. Suatu intrusi dapat menerobos batuan sedimen, 
beku metamorf. Dengan demikian hubungan potong memotong akan dapat 
menjelaskan kejadiannya. Demikian halnya dengan hubungan ketidak selarasan 
dan juga struktur geologi (sesar). Urutan batuan di atas bidang ketidak selarasan 
merupakan kejadian berikutnya dari satuan batuan dibawahnya yang 
memungkinkan juga sudah mengalami beberapa kejadian, misal, perlipatan, 
pensesaran dsb. 
 
Umur sesar umumnya dapat ditentukan berdasarkan satuan batuan paling muda 
yang ikut tersesarkan. umurnya adalah relatif lebih muda dari satuan batuan 
tersebut. 
 
 

A B

Menghubungkan lapisan batuan yang sama

Menghubungkan batas lapisan batuan, satuan batuan berubah fasies  
 

Gambar 8.1 : Prinsip kesebandingan dan korelasi pada satuan batuan 
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Gambar 8.2 : Jenis-jenis ketidak selarasan (unconformity) 
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Gambar 8.3 : Hubungan antara struktur dengan satuan batuan serta kejadiannya 


