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CONGLOMERATECONGLOMERATE

BATUPASIRBATUPASIR
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BATUPASIRBATUPASIR

BATUPASIR BERLAPISBATUPASIR BERLAPIS
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STRUKTUR SEDIMENSTRUKTUR SEDIMEN

STRUKTUR SEDIMENSTRUKTUR SEDIMEN
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KLASIFIKASI BATUGAMPINGKLASIFIKASI BATUGAMPING

Pengendapan Batuan Sedimen Pengendapan Batuan Sedimen 

Arus TurbitArus Turbit
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Model TektonikModel Tektonik
Distribusi  Distribusi  

Distribusi Batuan Sedimen Distribusi Batuan Sedimen 

Darat Laut Dangkal Laut Dalam

Batuan SedimenBatuan Sedimen

Lingkungan pengendapan adalah lokasi dimana 
sedimen diendapkan yang dapat didefinisikan 
sebagai oleh karakteristik fisik seperti topography, 
climate, gelombang dan kekuatan arus, salinitas 
dll.  Lingkungan pengendapan yang umum adalah 

Lingkungan Pengendapan Batuan Sedimen Lingkungan Pengendapan Batuan Sedimen 

dll.  Lingkungan pengendapan yang umum adalah 
darat, transisi dan laut/marin.  

Proses litifikasi dari sedimen memnjadi batuan 
sedimen terjadi melalui kompaksi dan sementasi.  
Kalsium karbonat dan silika merupakan semen yang 
umum dijumpai, walaupun oksida besi dapat sangat 
penting.

Batuan karbonat umumnya terdiri dari ion karbonat y
seperti batugamping dan dolomit.  Dolomit terjadi 
ketika magnesium mengantikan kalsium didalam 
batugamping baik itu terjadi sebelum, pada saat 
daan sesudah litifikasi.
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Fasies Sedimentasi Fasies Sedimentasi 

Fasies sedimenFasies sedimen adalah tubuh batuan sedimen yang adalah tubuh batuan sedimen yang 
mempunyai lingkungan pengendapan yang berbeda mempunyai lingkungan pengendapan yang berbeda 
dari tubuh batuan sedimen disekitarnya.dari tubuh batuan sedimen disekitarnya.

Transgresi marinTransgresi marin terjadi ketika muka air laut naik terjadi ketika muka air laut naik 
relatif terhadap daratan menyebakan fasies laut dalam relatif terhadap daratan menyebakan fasies laut dalam 
diatas laut dangkal.  diatas laut dangkal.  Regresi marinRegresi marin terjadi ketika terjadi ketika 
daratan naik relatif terhadap muka laut menyebakan daratan naik relatif terhadap muka laut menyebakan 
fasies laut dangkal diatas fasies laut dalam.fasies laut dangkal diatas fasies laut dalam.

Erosi dan Sedimentasi Erosi dan Sedimentasi 
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Struktur Sedimen dan Lingkungan Pengendapan Batuan Sedimen Struktur Sedimen dan Lingkungan Pengendapan Batuan Sedimen 

•• Beberapa struktur sedimen terbentuk pada saat pengendapan dan berguna untuk menentukan Beberapa struktur sedimen terbentuk pada saat pengendapan dan berguna untuk menentukan 
lingkungan pengendapan serta arah arus sedimentasi.lingkungan pengendapan serta arah arus sedimentasi.
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LINGKUNGAN PENGENDAPANLINGKUNGAN PENGENDAPAN

FLUVIALFLUVIAL
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LINGKUNGAN PENGENDAPANLINGKUNGAN PENGENDAPAN

l
MARINEMARINE

LINGKUNGAN PENGENDAPANLINGKUNGAN PENGENDAPAN
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Sedimentasi, Lingkungan Pengendapan dan WaktuSedimentasi, Lingkungan Pengendapan dan Waktu

•• BatubaraBatubara adalah batuan sedimen biokimiawi yang terdiri dari alterasi sisaadalah batuan sedimen biokimiawi yang terdiri dari alterasi sisa--2 2 
tumbuhan.tumbuhan.

•• FossilFossil umumnya hanya dijumpai pada batuan sedimen.  Mereka memberikan umumnya hanya dijumpai pada batuan sedimen.  Mereka memberikan 
informasi waktu yang sangat berguna sebagai untuk korelasi baik itu waktu, informasi waktu yang sangat berguna sebagai untuk korelasi baik itu waktu, 
lingkungan pengendapan maupun climate purba.lingkungan pengendapan maupun climate purba.

Sedimen dan Batuan Sedimen

Lingkungan pengendapan juga juga 
terefleksi dari tekstur, struktur sedimen 
dan fossil dalam batuan sedimen yang dan fossil dalam batuan sedimen yang 
dibandingkan dengan dengan kondisi saat 
ini.
Banyak sumber daya alam bersumber pada 
batuan sedimen seperti pasir, gravel, 
batubara, lempung dll.  Minyak umumnya 
dijumpai pada batuan sedimen. 
Prinsip Batuan Sedimen/Waktu (Steno): 

Original Horizontality
Lateral ContinuityLateral Continuity
Superposisi


