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IV. PROSES SEDIMENTASI 

Sedimentasi adalah proses pengendapan sedimen, 

termasuk semua aktivitas yang mempengaruhi dan merubah 

sedimen menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan 

batuan yang terbentuk dari akumulasi material hasil rombakan 

batuan yang sudah ada sebelumnya atau hasil aktivitas kimia 

maupun organisme, yang diendapkan pada cekungan 

sedimentasi yang kemudian mengalami pembatuan (Universitas 

Gajah Mada). Pengertian proses sedimentasi meliputi proses 

transportasi dan pengendapan sedimen, termasuk dalam hal ini 

semua sumber energi yang mampu mentranspor dan 

mengendapkan seperti angin, air, es, dan gravitasi (Selly, 1976). 

Ada tiga proses yang mempengaruhi sedimen yaitu proses 

fisika, biologi dan kimia. (Friedman dan Sander, 1978). 

 

4. 1. Proses Fisika 

Bab ini membahas proses fisika yang berperan dalam 

mentranspor dan mengendapkan sedimen, terutama hubungan 

antara proses dan produk. Dengan dipahami proses ini 

diharapkan kita mempunyai dasar yang kuat untuk menjelaskan 

kondisi-kondisi fisika di mana sedimen itu diendapkan. Salah 

satu karakteristik sedimen yang digunakan untuk 

menerjemahkan lingkungan pengendapan adalah sebaran ukuran 

butir.  
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Transportasi dan pengendapan sedimen dipengaruhi oleh 

hukum-hukum fisika, terutama sekali peranan fluida dalam 

transpor sedimen yaitu fluida mentransfer energi untuk partikel-

partikel dan bagaimana metode transpor, suspensi dan traksi 

sedimen. Untuk memindahkan partikel yang tertahan, fluida 

harus mentransfer energi dalam jumlah yang cukup untuk 

memaksa partikel-partikel tersebut terlepas dan perpindahan 

partikel ini bisa dalam bentuk traksi, saltasi, rolling dan sliding. 

Illustrasi cara transpor sedimen dapat dilihat dari Gambar 4. 1. 

Fluida dapat menggerakkan partikel secara langsung dengan 

berbagai cara diantaranya: 

1. fluida ”menciptakan kekuatan/energi”. 

2. merubah tekanan dalam fluida dan memicu hubungan 

dengan gelombang. 

3. dampak fluida 

4. dukungan dari aliran dalam arus turbulen 

 

Gambar 4. 1. Ilustrasi mekanisme transpor sedimen 
(Universitas Gajah Mada). 
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Arus mentranspor sedimen secara fisika melalui dua 

mekanisme berlawanan yang di dasarkan atas dua jenis muatan 

yaitu: 

1. Muatan tersuspensi, kekuatan arus dari air atau udara 

menyebarkan partikel-partikel sedimen halus seperti 

lanau dan lempung dan ukuran pasir, kemudian 

memindahkan dalam aliran 

2. Muatan pada lapisan dasar perairan atau muatan yang 

tidak secara terus menerus berada dalam bentuk 

suspensi atau larutan, seperti partikel-partikel yanng 

lebih besar dan berat (boulder, pebbles dan gravel) 

dirollingkan sepanjang dasar perairan. 

 

Kekuatan dasar untuk mentranspor muatan tersuspensi 

adalah aliran turbulensi. Transportasi sedimen tersuspensi 

terjadi dalam aliran dan arus air serta dalam atmosfer. Partikel 

tersuspensi dalam air disebut dengan suspensi aqueous. 

Beberapa muatan tersuspensi aqueous secara aktif saling 

menukar muatan (pasir halus, pasir sangat halus dan lempung 

kasar) dengan subtrat mereka. Kecepatan tenggelam pasir halus 

air 4 cm/detik. Oleh sebab itu untuk menjaga agar pasir halus 

tetap berada dalam suspensi maka kecepatan arus harus ± 50 

cm/detik. 

Suatu muatan tersuspensi yang bersifat turbulensi akan 

mengalami proses yang saling menukar antara muatan tersebut 

dengan subtratnya. Sebagai akibatnya jumlah dan sebaran 
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ukuran partikel dari muatan tersebut akan berkurang menuju ke 

lapisan atas, suspensi ini disebut Suspensi Bertingkat (Graded 

Suspension). Sebaliknya ada suspensi bebas di mana mereka 

tidak saling berinteraksi dan menukur muatan dengan 

subtratnya, sehingga jumlah dan ukuran partikel hampir sama 

antara lapisan, suspensi ini disebut Suspensi Seragam (Uniform 

Suspension). Perbedaan kedua suspensi ini dapat dilihat pada 

Gambar 4. 2. 

 

Gambar 4. 2. Suspensi bertingkat (A) dan suspensi seragam 
(B)  

 

Muatan tersuspensi juga terjadi di atmosfer, dan suspensi 

ini dapat dibedakan menjadi suspensi pada ketinggian tinggi dan 

suspensi pada ketinggian rendah. Prinsip dasar yang mengatur 

suspensi partikel di udara (Eolian Suspension) sama dengan 

suspensi aqueous yaitu sama-sama terdiri dari partikel halus. 

Partikel yang tersuspensi  dalam bentuk suspensi eolian 

tergolong dalam well sorted sediment, hal ini disebabkan oleh 

viskositas udara rendah. Well sorted sediment adalah sebaran 
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populasi partikel sedimen yang mempunyai ukuran yang hampir 

sama, dan mengindikasikan sumber energi yang mentranspor 

partikel tersebut kekuatannya hampir sama. Hasil analisis 

ukuran butir partikel sedimen yang tersuspensi dalam hembusan 

angin menunjukkan partikel berbutiran halus dan poorly sorted 

sediment. Poorly sorted sediment adalah sebaran populasi 

partikel sedimen yang mempunyai perbedaan ukuran yang 

mencolok, dan mengindikasikan sumber energi yang 

mentranspor partikel tersebut kekuatannya tidak stabil.  

Sorting adalah pemilahan partikel sedimen yang 

menggambarkan tingkat keseragaman butiran (Gambar 4. 3), 

dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

1. Very well sorted (terpilah sangat baik): besar butir 

hampir sama 

2. Well sorted (terpilah baik): besar butir relatif sama 

3. Moderately well sorted (terpilah agak baik): besar butir 

agak berbeda 

4. Moderately sorted (terpilah sedang): besar butir tidak 

begitu sama 

5. Poorly sorted (terpilah buruk): perbedaan besar butir 

cukup mencolok 

6. Very poorly sorted (terpilah sangat buruk): perbedaan 

besar butir sangat mencolok 

7. Extremely sorted (terpilah amat sangat buruk): 

perbedaan besar butir amat sangat mencolok 
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Gambar 4. 3. Klasifikasi sorting sedimen  

 

Suspensi eolian terjadi pada dua ketinggian yang berbeda 

yaitu : 1) suspensi pada ketinggian rendah dan 2) suspensi pada 

ketinggian tinggi. Perbedaan kedua tipe suspensi ini adalah 

suspensi pada ketinggian rendah hanya terjadi pada ketinggian 

3-5 km, sedangkan suspensi pada ketinggian tinggi terjadi pada 

ketinggian 10-15 km seperti pada Gambar 4. 4  

Dalam suspensi pada ketinggian rendah, material 

tersuspensi dihembus ke atas oleh angin permukaan yang kuat 

dan awan yang timbulkan oleh letusan genung api. Suspensi tipe 

ini dapat menggambarkan adanya hubungan yang jelas antara 

daerah asal partikel tersuspensi dan daerah pengendapan. Salah 

satu ciri-ciri endapannya, ketebalan lapisan dan diameter 
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partikel sedimen menjadi lebih kecil dibandingkan dari daerah 

asalnya.  

 

 

Gambar 4. 4. Skema dua tipe suspensi yang berbeda yaitu 
suspensi pada ketinggian rendah dan suspensi 
pada ketinggian tinggi (Friedman dan Sander, 
1978) 

 

Suspensi pada ketinggian tinggi adalah suspensi eolion 

yang bergerak dalam arus jet, seperti percobaan senjata nuklir 

dan letusan gunung yang hebat. Umumnya muatan tersuspensi 

ini mengandung partikel sedimen yang berukuran pasir halus. 

Pada suspensi tipe ini, tidak menggambarkan adanya hubungan 

yang jelas antara endapan dan daerah asalnya.  

Mekanisme transportasi partikel sedimen dilakukan 

dengan berbagai cara antara lain traksi, saltasi, rolling, dan 

sliding seperti yang dijelaskan sebelumnya. Traksi adalah 

bentuk sistem transpor sedimen yang memindahkan partikel 
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sedimen sebagai muatan lapisan dasar perairan. Selain itu traksi 

juga terjadi di atmosfer. Sedangkan partikel yang berpindah dari 

lapisan dasarnya secara melompat disebut saltasi. 

 

4. 2. Proses Biologi 

Aktivitas biologi mempengaruhi proses sedimentasi 

karena aktivitas ini dapat memberikan kontribusi pada 

lingkungan pengendapan dan menjadi bagian dari partikel-

partikel sedimen. Beberapa aktivitas biologi tersebut antara lain: 

1. Aktivitas organisme mensekresi cangkang yang 

mengandung kalsium karbonat. 

Cangkang pada organisme berfungsi sebagai pelindung 

dan pendukung bagian organ tubuh yang lunak. Pada 

beberapa organisme ada cangkang bagian luar, 

umumnya terdiri dari kulit organisme tersebut, dan 

cangkang yang sering diendapkan adalah cangkang 

bagian luar mengandung kalsium karbonat. Pada laut 

dangkal, khususnya laut tropis, jumlah spesies dan 

genus organisme yang mampu mensekresi cangkang ini 

banyak sekali seperti koral dan alga.  

2. Penghancuran cangkang-cangkang tersebut oleh 

organisme predator dan proses penghancuran lainnya 

untuk membentuk berbagai macam skeletal debris, 

termasuk pasir kapur dan lumpur kapur.  

Hampir semua kalsium karbonat yang ditemukan di 

lautan berasal dari sekresi organisme yang hidup pada 
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perairan tersebut. Kalsium karbonat berfungsi sebagai 

cangkang dan merupakan baju pelindung bagi 

organisme tersebut. Organ tubuh lunak yang dilindungi 

oleh cangkang merupakan makanan yang penting bagi 

organisme lain. Oleh sebab itu organisme predator harus 

menghancurkan cangkang-cangkang tersebut untuk 

memperoleh makanan. Dalam skala besar predator ini 

memainkan peranan penting sebagai suplai sedimen dari 

hancuran cangkang-cangkang tersebut.  

3. Organisme-organisme perangkap (trap) partikel-partikel 

sedimen 

Faktor biologi lain yang penting dalam proses 

pengendapan sedimen adalah perangkapan (trap) dan 

pengaturan partikel-partikel sedimen yang dibawa oleh 

berbagai mikroorganisme. Proses perangkapan ini 

biasanya terjadi pada perairan dangkal seperti yang 

sering dilakukan oleh alga hijau-biru. Alga ini 

mengeluarkan semacam alas yang mengandung bahan 

organik bergetah yang disebut dengan mucilage (cairan 

pekat/getah). Ketika partikel-partikel berbutiran halus 

seperti kapur lumpur  melalui alas ini, partikel tersebut 

diperangkap dan proses ini berlangsung terus menerus 

sehingga terbentuk suatu lapisan tipis yang menjadi 

bagian dari suatu endapan (sedimen). 

Jenis organisme tumbuhan seperti mangrove juga 

berperan penting dalam proses sedimentasi. Akar 
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mangrove berfungsi sebagai penahan untuk menghalangi 

pergerakan sedimen tersuspensi sehingga terbentuk 

lapisan atau tumpukan lumpur.  

4. Proses peletisasi 

Partikel-partikel kalsium karbonat berukuran pasir yang 

berbentuk bola dan elips disebut Pellet. Secara umum 

Pellet homogen dan tanpa struktur. Pellet dibentuk 

melalui organisme pemakan endapan yang memakan 

lumpur. Mereka mencerna bahan organik lumpur dan 

mengeluarkan kapur lumpur yang tidak tercerna dalam 

bentuk Fecal Pellet. Dalam sedimen karbonat modern, 

Pellet umumnya berbentuk partikel tunggal. Hal ini 

disebabkan beberapa organisme dapat mengeluarkan 

ribuan Pellet.  

5. Proses pelubangan  

Banyak organisme seperti cacing, moluska, krustasea 

dan insekta membuat lubang sedimen untuk mencari 

makan atau berlindung. Proses pelubangan ini dapat 

mempercepat weathering di daratan dan penghancuran 

struktur sedimen. Banyak sekali organisme yang 

melakukan pelubangan dalam spektrum yang cukup luas 

sehingga pelubangan menjadi proses biologi yang 

penting mempengaruhi sedimen yang diendapkan pada 

berbagai lingkungan baik  di darat maupun  di lautan.  

Pelubangan memberikan informasi tentang tingkatan 

sejarah pengendapan, ketika pengendapan berjalan 
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lambat, organisme-organisme pelubang mampu 

mengaduk sedimen secara homogen sebaliknya ketika 

proses pengendapan cepat, organisme tersebut dapat 

melakukan pengadukan. Oleh sebab itu aktivitas 

pelubangan ini berguna sebagai indikator dari proses 

pengendapam, erosi dan waktu pelubangan. Pengadukan 

sedimen yang dilakukan oleh organisme dikenal dengan 

istilah bioturbasi. 

Pada daerah pasang surut dan paparan benua, udang 

merupakan salah satu pembor yang aktif.  Udang 

mampu melubang sedimen sampai pada ke dalaman 1 

meter atau lebih dan memindahkan parikel-partikel di ke 

dalaman tersebut ke  permukaan sehingga dapat 

membentuk lapisan baru setebal 6-50 cm. Begitu juga 

halnya dengan cacing secara terus menerus 

membalikkan tanah dan memindahkan tanah-tanah segar 

ke permukaan dengan rata-rata kecepatan 0,5 cm/ tahun. 

Selain secara mekanikal, cacing mampu merubah tanah 

secara kimia melalui proses pengunyahan dan 

pencernaan dalam tubuh.  

6. Aktivitas mikroorganisme 

Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam proses 

sedimentasi adalah bakteri. Bakteri mempengaruhi 

proses weathering pada batuan. Organisme lain yang 

berperan dalam proses weathering adalah fungi, alga 

dan lumut (lichen). 
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4. 3. Proses Kimia 

Proses kimia mempengaruhi proses pengendapan 

(sedimentasi) di perairan, dan proses ini dapat membentuk 

mineral-mineral yang akan menjadi bagian dalam endapan 

tersebut seperti gypsum, felspar dan zeolites. Salah satu proses 

kimia yang dapat membentuk mineral adalah weathering. 

Berbagai proses kimia terjadi pada larutan dalam sedimen 

khususnya proses yang mempengaruhi pH dan Eh.  

Pembentukan sedimen dikontrol oleh pH, perubahan pH 

perairan mempengaruhi proses pelarutan dan presipitasi 

partikel-partikel sedimen. Reaksi kimia dalam sedimen 

berhubungan dengan pH khususnya kalsium karbonat yang 

terjadi sebagai partikel-partikel batuan dan semen. Selain itu 

proses perubahan fisika kimia yang terjadi setelah sedimen itu 

mengendap menjadi lebih penting karena reaksi kimia terjadi 

diantara partikel-partikel tersebut dengan air.  

 

4. 3. 1. Pelarutan Kalsium Karbonat Sebagai Fungsi pH 

Ketika pH perairan berkurang kalsium karbonat 

dilarutkan. Pada daerah panas, pH perairan laut dangkal ± 8,3, 

dalam kondisi ini hampir tidak terjadi proses pelarutan partikel-

partikel sedimen aroganite dan calcite. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Team Ekspedisi 

Challenger menunjukkan bahwa jumlah partikel kalsium 

karbonat dalam sedimen dasar laut berkurang dengan 
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bertambahnya ke dalaman. Pengurangan ini terjadi dengan cepat 

pada ke dalaman 4.000-6.000 meter. Hal ini menggambarkan 

kalsium karbonat dilarutkan karena konsentrasi CO2 bertambah 

dengan bertambahnya ke dalaman perairan. Konsentrasi CO2 

dipengaruhi oleh aktivitas biologi karena CO2 merupakan hasil 

oksidasi biologi ikatan karbon organik.  

Secara umum massa air pada perairan yang lebih dalam 

berasal dari daerah kutub, dengan suhu yang lebih rendah dan 

kandungan CO2 terlarut lebih tinggi. Panambahan konsentrasi 

CO2 ini mengakibatkan rendahnya pH dan sebagai akibatnya 

kalsium karbaonat dilarutkan. Ke dalaman perairan di mana 

konsentrasi kalsium karbonat dalam sedimen berkurang sangat 

cepat sekali disebut dengan ke dalaman kompensasi karbonat 

(Carbonate Compensation Depth: CCD). Dengan kata lain ke 

dalaman kompensasi karbonat adalah suatu ke dalaman di mana 

kecepatan pelarutan kalsium karbonat sama dengan kecepatan 

suplainya.  

 

4. 3. 2 Presipitasi Kalsium Karbonat Sebagai Fungsi pH 

Meskipun permukaan air laut jenuh akan kalsium 

karbonat, ikatan organik mampu mencegah presipitasi kalsium 

karbonat karena ikatan organik ini dapat menjaga keseimbangan 

antara partikel-partikel karbonat dan air laut. Tetapi ketika 

ikatan organik berpindah reaksi menjadi tidak seimbang dan 

pada saat itulah kalsium karbonat dipresipitasikan. Ikatan 
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organik dapat berpindah sewaktu pH perairan tinggi, dan oleh 

karena itu presipitasi kalsium karbonat dikontrol oleh pH.  

Proses biologi seperti proses fotosintesis mempengaruhi 

kesimbangan nilai pH di perairan karena proses ini 

membutuhkan CO2 yang diambil dari perairan. Sebagai 

akibatnya pH perairan menjadi meningkat. Meskipun 

peningkatan nilai pH disebabkan oleh proses biologi yang 

akhirnya mempengaruhi presipitasi kalsium karbonat, presipitasi 

kalsium karbonat adalah suatu proses reaksi kimia anorganik. 

Kalsit tidak larut dalam suasana alkali. Pada pH 9-10 hasil 

dari proses biologi, merupakan kondisi penting untuk pelarutan 

silika dan presipitasi kalsium karbonat secara serentak dalam 

perairan laut.  

 

4. 3. 3. Reduksi dan Oksidasi (Eh) 

Jenis proses lain yang mampu memodifikasi sedimen 

dalam lingkungan adalah proses oksidasi dan reduksi. Dalam 

lingkungan sedimen, Eh dan pH saling tergantung satu sama 

lainnya. Eh mengukur konsentrasi elektron dalam larutan dan 

pH adalah gambaran tentang konsentrasi ion-ion hidrogen atau 

proton. Banyak reaksi kimia di perairan tergantung dari Eh dan 

pH karena elektron menetralkan proton. Nilai Eh tinggi 

menggambarkan rendahnya konsentrasi elektron, dan hal ini 

biasanya diikuti oleh rendahnya nilai pH (konsentrasi proton 

tinggi). Sumber oksidasi yang terkuat dalam lingkungan 

sedimen adalah oksigen di atmosfer.  
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4. 3. 4 .Weathering 

Weathering adalah proses yang komplek terjadi di 

permukaan endapan, dan hasil akhirnya dalam bentuk: 

1. Penghancuran secara mekanik batuan padat menjadi 

partikel-partikel lepas. 

Weathering secara mekanik terbatas hanya pada daerah-

daerah yang beriklim dingin, sedangkan weathering 

kimia terjadi pada semua daerah, khusus pada daerah 

yang  beriklim panas weathering kimia terjadi lebih 

cepat dari pada daerah beriklim kering. 

2. Perusakan secara kimia atau perubahan mineral 

termasuk pembentukan mineral-mineral baru. 

Weathering kimia meliputi: 

-. Pelaraut dan larutan 

-. Hydrasi dan hydrolisis 

Peranan weathering kimia tergantung pada komposisi 

perairan, suhu, ada tidaknya tanaman dan 

mikroorganisme seperti bakteri. Tanpa weathering 

kimia, permukaan bumi mirip dengan permukaan bulan 

dan tidak akan ada kehidupan. Kegiatan pertanian tidak 

mungkin bisa dilakukan tanpa adanya weathering ini. 

Banyak sumber-sumber mineral penting seperti bauksit, 

besi, lempung dan berbagai macam bahan keperluan 

hidup manusia adalah hasil dari weathering kimia.  
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