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PERKEMBANGAN LINGKUNGAN PENGENDAPAN 

FORMASI CIMANDIRI BAGIAN TENGAH PADA 

PENAMPANG SUNGAI CIJARIAN, SUKABUMI JAWA BARAT, 

BERDASARKAN KAJIAN PALEONTOLOGI MOLUSKA 

 

1) EDIYANTO 

2) BASUKI  RAHMAD 

Jurusan Teknik Geologi UPN "Veteran" Yogyyakarta, Yogyakarta  INDONESIA 

 

 

ABSTRACT 

 

There are 14 genus of moll usc, consist of gastropod and pelecypod in Cijarian river, 

Sukabumi West Java (Cimandiri Formation) are tor 'interpretation of the depositiorial 

environment. The benthic toramini teres is also used as comparison of the depositional 

environment interpretation. 

Stratigraphic section has been done for this study. Lithologically at the bottom consist 

of medium to coarse grain sandstone, conglomeratic sandston, and conglomerat and 

coquina limestone. In the middle part consist of silt. Fine to very finte grain sandstone. 

At the top were coarse grain sandstone, granules sandstone and conglomeratic 

sandstone. Almost of the layers are contain mollusc. 

Based on the mollusc an paleontological analyses, the development of depositional 

environment of Cimandiri Formation can be interpred as follows: Inlet-tidal estuarine 

- surf- shallow murine - inlet, finally to surf depositional environment. 

 

SARI 

Sebanyak 14 genus moluska (gastropoda dan pelecypoda) yang ditemukan di sungai 

Cijarian, Sukabumi Jawa Barat (Formasi Cimandiri), dipakai sebagai indikator dalam 

penentuan Iingkungan pengendapan. Sebagai pembanding dalam penentuan 

lingkungan pengendapan digunakan foraminifera bentos yang juga terdapat dalam 

lapisan di daerah penelitian. 

Litologi di daerah penelitian, bagian bawah berupa batupasir sedang sampai kasar, 

batu pasir konglomeratan, konglomerat, batugamping coquina. Bagian tengah terdiri 

dari atas batulanau, batupasir halus sampai sangat halus, bagian atas terdiri dari 

batupasir kasar, batupasir kerikilan, batupasir konglomeratan. Hampir disemua lapisan 

yang telah disebutkan ditemukan moluska. 

Berdasarkan kajian moluska, dapat diketahui perkembangan lingkungan pengendapan 

Formasi Cimandiri, dimulai dari Iingkungan pengendapan inlet - tidal estuarine  surf -

paparan laut dangkal- inlet dan terakhir surf. 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Daerah dan obyek penelitian 

Daerah penelitian terletak di sungai Cijarian, Sukabumi lawa Barat, tepatnya 13 km 

sebelum Pelabuhanratu dari arah kota Sukabumi, pada perpotongan antara jalan raya 
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Sukabumi - Pelabuhanratu dengan sungai Cijarian, pada singkapan sepanjang kurang 

lebih 200m. Kesampaian daerah sangat mudah dijangkau dengan kendaraan roda atau 

roda dua. Aspek yang diteliti adalah kandungan fosil moluska dan foraminifera kecil. 

 

1.2. Latar belakang 

Berdasarkan penelitian Martodjojo (1984) pada akhir Miosen Tengah, daerah yang 

sekarang dinamakan Pegunungan Jawa Barat Selatan khususnya daerah Jampang. 

Yang semula pada awal Miosen Tengah masih berupa daratan, maka pada Akhir 

Miosen Tengah telah mulai digenangi laut. Kondisi laut pada daerah ini adalah 

dangkal atau laut transisi, ditandai dengan pengendapan For:nasi· Boj-ong!opang yang 

terdiri dati batugamping dan Formasi Cimandiri yang terdiri dari batupasir, napal yang 

kaya akan moluska. 

Di daerah Lembah Cimandiri, batuan yang berumur NI2 - NI4 masih berupa endapan 

turbidit yang sekarang dinamakan sebagai Formasi Bantargadung. Hal ini 

membuktikan bah\va pad a waktu Tinggian Jampang berupa laut dangkal, maka 

daerah di Lembah Cimandiri masih berupa lautan yang cukup dalam. 

Hubungan lateral antara Formasi Bojonglopang dan Formasi Bantargadung terlihat 

pada beberapa penampang di daerah aliran S. Cimandiri dekat Pelabuhanratu (Ilyas, 

1974 op.cit Martodjojo, 1984). Di daerah ini ditunjukkan hubungan kedua satuan 

tersebut adalah jari jemari. Di daerah Purwakarta dan Cianjur Utara (aliran S. Cibeet), 

ditemukan lapisan yang berumur NI2 - NI5 yang dicirikan oleh lempung dengan 

selingan batupasir grauwak termasuk pada Formasi Bantargadung. Dengan demikian 

dapat ditafsirkan bahwa pada N12 - N15 bagian utara dari Cekungan Bogor ini masih 

dalam kondisi lautan yang me~punyai kedalaman5ukup berarti. 

Dengan banyaknya pengendapan biltugamping dimana-mana, dapat ditafsirkan bahwa 

seluruh Jawa Barat pada kala ini merupakan daerah yang secara tektonik adalah 

relative tenang. 

Oostingh (1938 op.cit Shuto, 1975), membagi Neogen Jawa dalam beberapa Jenjang 

dengan masing-masing umumya berdasarkan moluska. Untuk umur Miosen Tengah 

dicirikan dengan hadimya spesies tertentu dari moluska yaitu Turritella angulata 

angulata. 
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Dari penjelasan diatas ada beberapa hal yang sangat menarik untuk: dikaji, yaitu 

melimpahnya moluska, kemudian lingkungan pengendapan yang berbeda-beda pada 

Cekungan Bogor di akhir Miosen Tengah. ada yang berupa laut dangkal dan adapula 

yang mempunyai lingkungan laut dengan kedalaman yang cukup berarti. 

 

1.3. Masalah penelitian 

Dengan latar beJakang aspek paleontologi yang menarik, yaitu dengan melimpahhya 

moluska, maka akan dikaji perkembangan lingkungan pengendapan Formasi 

Cimandiri bagian tengah di daerah penelitian berdasarkan kajian paleontologi 

moluska, dengan melihat karakteristik kumpulan moluska dari masing-masing litologi 

serta dibandingkan dengan pengamatan foraminifera bentos dan litologiyang 

mengandungnya. 

 

1.5. Metoda pengamatan 

Data penting sekali untuk menunjang berhasilnya suatu penelitian. Untuk itu data 

harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data-data itu mdiputi data primer  

 

Data primer  

Data primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan dcngan melakukan 

pengamatan dan pengambilan conto secara sistematis. Pengamatan lapangan diawali 

dengan studi literatur maupun studi dari peta geologi. 

Pekerjaan yang dilakukan di lapangan antara lain: 

1. Pembuatan penampang stratigrafi (urut-urutan vertikal satuan batuan dari daerah 

penelitian yang melewati sungai Cijarian pada daerah penelitian). 

2. Pengambilan contoh batuan, dimana, masing-masing perubahan litologi diambil 

satu contoh batuan. 

3. Pengambilan contoh paleontologi untuk moluska dan foraminifera. Dalam 

pengambilan contoh paleontologi diambil dalam grid luasan dengan panjang 1 

(satu) meter dan lebar sampai batas perubahan litologi. 
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4. Penghitungan persentase moluska pada luasan daerah pengambilan conto pada 

butir 3 di atas, dibanding dengan komponen-komponen lainnya, seperti fragmen 

batuan. 

 

1.6. Hasil yang akan dicapai 

1. Hubungan antara kumpulan moluska dengan perkembangan lingkungan hidupnya 

serta kaitannya dengan lingkungan pengendapan. 

2. Hubungan antara kumpulan moluska dengan perkembangan kedalaman 

lingkunganpengendapan. 

3. Sebagai parameter pembanding untuk hal tersebut di atas (butir 1), maka 

digunakan foraminifera, baik untuk penentuan lingkungan pengendapan maupun 

waktu pengendapan (umur). 

4. Perkembangan lingkungan pengendapan Formasi Cimandiri bagian tengah pada 

penampang sungai Cijarian, Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan kajian 

paleontology moluska. 

5. Sumbangan data geologi mengenai lingkungan pengendapan berdasar kajian 

paleontologi moluska pada daerah penelitian. 

 

BAB II. GEOLOGI 

2.1. STRATIGRAFI REGIONAL 

Stratigrafi cekungan Bogor berdasarkan penelitian Martodjojo (1984), mempunyai 

batuan dasar berupa Kompleks Melange yang berumur Pra-Tersierterdiri dari 

kelompok batuan metamorf dan batuan beku basa - ultra basa. 

Terletak di atas Kompleks Melange diendapkan Formasi Ciletuh yang dicirikan berupa 

selang-seling lempung dan pasir dengan breksi sisipan lempung denga ketebalan 

l400m. 

Di atas Formasi Ciletuh diendapkan Formasi Bayah yang disusun batupasir kuarsa laut 

dangkal dan lempung dengan sisipan lignit, dan diperkirakan berumur Oligosen Awal 

Oligosen Tengah. 

Secara tidakselaras di atas Formasi Bayah diendapkan Formasi Batuasih terdiri dari 

tempung hitam dan serpih yang merupakan endapari laut dan bersilang jari dengan 
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Formasi Rajamandala yang terdiri dari batugamping dengan ketebalan 90m dan 

berumur Oligo-Miosen. 

Secara tidakselaras di atas Formasi Bayah diendapkan Formasi Jampang, yang terdiri 

dari breksi dan tuff yang diendapkan dalam sistem pengendapan aliran, gravitasi dan 

seringkali disebut sebagai Old Andesite Formation dengan ketebalan l000m. Apabila 

dikorelasikan ke arah utara formasi ini sarna dengan Formasi Citarum yang terdiri dari 

tuff greywacke dengan ketebalan lebih dari 1250m. Kedua formasi ini diendapkan 

dalam satu sistem kipas bawah laut, dengan Formasi Jampang merupakan endapan 

kipas bagian atas sedang Formasi Citarum endapan kipas bagian bawah. Bagian teratas 

dari Formasi Jampang terdiri dari greywacke dengan fragmen berukuran pasir ke lanau 

dan berlapis baik, sering memperlihatkan graded bedding, kadang-kadang lapisan 

silang siur. 

Dari daerah Jampang hingga Icmbah Cimandiri, di atas Formasi Jampang secara 

tidakselaras diendapkan Formasi Bojonglopang dan Formasi Cimandiri. Di beberapa 

tempat kedua formasi ini mempunyai hubungan menjari dan berumur Miosen Tengah 

(N13 - NI4). Formasi Bojonglopang terdiri dari batugamping terumbu, sedang Formasi 

Cimandiri terdiri dari batulempung dengan sisipan konglomerat dan batupasir . 

Formasi Bantargadung terdiri dari perselingan an tara batulempung dengan batupasir 

greywacke yang cukup kaya akan kuarsa, dengan struktur sedimen graded bedding, 

paralel laminasi dan lapisan konvolut dengan ketebaIan lapisan 500m, seumur dengan 

Formasi Bojonglopang dan Fonnasi Cimandiri yaitu Miosen Tengah (N13 – N14). 

Pengendapan Formasi Bantargadung temyata dikontroI oIeh sesar Cimandiri yang 

yang lebih bersifat sesar nonnal pada N13 - N14 (Martodjojo, 1984). 

Di atas Formasi Bantargadung dan Formasi Cimandiri secara selaras diendapkan 

Formasi Cigadung yang terdiri dari breksi dan batupasir yang berumur Miosen Atas 

(N15 – N16). 

Selaras di atas Formasi Cigadung diendapkan Formasi Cantayan yang terdiri dari 

breksi dan greywacke berseiang-seling dengan batuIempung yang berumur Miosen 

Atas - Pliosen. 

Di daerah Jampang KuIon secara tidakselaras di atas Formasi Bojonglopang di 

endapkan Formasi 8entang yang terdiri dari batupasir tufaan yang berselingan dengan 
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batulempung dengan umur Pliosen. 

Secara tidak selaras di atas formasi-formasi tersebut -diendapkan Endapan Vulkanik 

Plio-Pleistosen dan endapan-endapan undak yang berumur Pleistosen hingga Resen. 

Stratotipe Formasi Cimandiri tersingkap di Sungai Citalahab Sukabumi Selatan 

(Martodjojo. 1984), banyak mengandung fosil moluska. Formasi Cimandiri oleh 

penemu pertamanya Martin (1911) dalam Martodjojo (1984) dulu dinamakan Formasi 

Nyalindung , dengan lokasitipe di Sungai Citalahab disekitar Kecamatan Nyalindung 

Kabupaten Sukabumi. 

Satuan terbawah di Sungai Citalahab terdiri dari batulanau. berwama abu-abu, 

kehitaman sampai kehijauan, “concoidal”, agak padat dan berlapis tebal. Beberapa 

sisipan tipis dari batulanau, atau batupasir yang mengandung glauconit dan karbon, 

struktur sedimen melensa (lenticular) dan flasser banyak dijumpai. Banyak ditemukan 

sisipan batugamping dengan tebal 20 - 40cm, terutama terdapat pada bagian bawah 

dari satuan ini. Pada batugamping lempungan sampai pasiran banyak mengandung 

moluska laut, serta pecahan koraI. Konkresi batulempung pasiran banyak ditemukan , 

bersifat gampingan, tetapi kadang-kadang limonitan. 

Bagian tengah dari Formasi Cimandiri terdiri dari batupasir sampai batupasir 

lempungan dan batupasir gampingan. berwama abu-abu muda hingga kecoklatan pada 

yang lapuk, banyak mengandung moluska laut, pecahan koral. Terdapat sisipan 

batulempung dan batulanau yang mengandung serpihan batubara, kristal-kristal 

belerang dan butiran batuambar. 

Bagian teratas terdiri dari konglomerat, abu-abu. Komponen umumnya adalah batuan 

beku andesit, sering mengandung glauconit pada batupasimya. Beberapa horizon 

lapisan silang-siur terdapat pada bagian atas. Konglomerat ini diendapkan sebagai 

“point-bar”, yang mungkin tetjadi di tepi pantai. 

 

2.2. Stratigrafi daerah penelitian 

Daerah penelitian yang terletak di sungai Cijarian Sukabumi Jawa Barat, mempunyai 

urut-urutan stratigrafi dari bawah berupa batupasir lempungan, gampingan, dengan 

ukuran pasir sedang sampai kasar. 
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Di atas lapisan batupasir terdapat batupasir konglomeratan dan konglomerat dengan 

sisipan batugamping coquina. Batupasir konglomeratan dan konglomerat bersifat 

tufaan, gampingan, fragmen batuan andesit, ukuran butir kerikil sampai kerakal, 

kemas terbuka, pemilahan. buruk, kompak. Dengan lapisan di bawahnya dibatasi oleh 

adanya scouring (penggerusan). 

Di atas lapisan batupasir konglomeratan dan konglomerat terdapat lapisan-lapisan 

batupasir gampingan. lempungan dengan ukuran pasir sangat halus sampai sedang, 

kemudian bagian atasnya berupa batupasir kerikilan dengan sisipan batugamping 

coquma. 

Di atas lapisan-Iapisan batupasir terdapat Iapisan-Iapisan batupasir gampngan, 

lempungan yang berukuran halus sampai sangat halus. Bagian bawah dari 

lapisanlapisan ini terdapat lapisan batulanau. 

Paling atas dari urut-urutan stratigrafi daerah penelitian terdiri dari lapisan-lapisan 

batupasir dengan ukuran pasir kasar sampai sangat kasar, batupasir kerikilan dan 

batupasir konglomeratan. Dengan lapisan-Iapisan di bawahnya, lapisan-lapisan 

batupasir kasar sampai sangat kasar ini dibatasi oleh adanya scouring (penggerusan). 

Berdasarkan pengamatan stratigrafi oleh Martodjojo (1984) di daerah Sungai 

Citalahab Sukabumi Selatan, daerah penelitian termasuk dalam Formasi Cimandiri 

bagian tengah. 

 

BAB 3. DATA DAN ANALISA DATA 

3.1. Paleontologi foraminifera bentos  

Foraminifera bentos diamati dengan bantuan mikroskop pada conto batuan yang telah 

diproses dalam laboratorium. Foraminifera bentos pertama kali ditemukan pada LP5, 

yaitu pada lapisan konglomerat, dengan fragmen andesit, batubara, kemas, terbuka, 

sortasi buruk kompak. Pada lapisan ini mengandung foraminifera bentos kurang lebih 

1 % yang terdiri dari Rotalia (Streblus) beccarii (Linne) dan QUinqueloculina 

lamarckiana d'Orbigny. 

Pada lapisan batupasir gampingan, ukuran butir sangat halus (LP8) foraminifera 

bentos hadir kurang lebih 3%, terdiri dari: Nonion scaphum (Fichtel and Moll), 
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Operculina ammonoides (Gronovius) dan Rotalia (Streblus) beccarii. (Linne) Pada 

LP9, foraminifera bentos tidak hadir. 

Pada LPl0 - LP12, foraminifera hadir antara 2 - 5%, yang terdiri dari Elphidium sp., 

Nonion scaphum (Fichtel and Moll), Operculina ammonoides (Gronovius), 

Quinqueloculina lamarckiana d'Orbigny dan Rotalia (Streblus) beccarii.(Linne). Pada 

LP 13 foraminifera bentos tidak hadir. 

Pada LP14, foraminifera bentor hadir kurang lebih 0,5%,terdiri dari Elphidium sp., 

Nonion scaphun (Fichtel and Moll) dan Rotalia (Streblus) beccarii (Linne). Pada LP15 

- LP16 hanya hadir Rotalia (Streb/us) beccarii (Linne). Pada LP17 foraminifera bentos 

tidak hadir. 

Pada LP18, foraminifera bentos hadir kurang lebih 0,05% yang terdiri dari Nonion 

scaphum (Fichtel and Moll) dan Rotalia (Streblus) beccarii (Linne). Pada LP19 - 

LP20, foraminifera bentos tidak hadir. 

Pada LP21, foraminifera bentos hadir kurang lebih 5%, yang terdiri dari Elphidium 

sp., Lenticulina sp., Nonion scaphum (Fichtel and Moll), Operculina ammonoides 

(Granavius). QUinqueloculina lamarckiana d'Orbigny., dan Rotalia (Streblus) 

beccarii (Linne). 

Pada LP22 -LP25, foraminifera bentos hadir antara 8 - 15%, yang terdiri dari, 

Elphidium sp., Nonion scaphum (Fichtel and Moll), Quinqueloculina lamarckiana 

d'Orbigny, Operculina ammonoides (Gronovius). Rotalia (Streblus) beccarii (Linne). 

Pada LP26 - 28 foraminifera bentos tidak hadir. 

Pada LP30 foraminifera bentos hadir kurang lebih 1 %, yang terdiri dari Operculina 

ammanaides (Gronovius), Quinqueloculina lamarckiana d'Orbigny, Rotalia (Streblus) 

beccarii (Linne) Pada LP31, foraminifera tidak hadir. 

Pada-LP32, foraminifera bentos hadir) 0,5%,yang terdiri dari Nonion scaphum (Fichtel 

and Moll) dan Rotalia (Streb/us) beccarii (Linne). Pada LP33 - LP37, foraminifera 

bentos tidak hadir. 

Pada LP38 (lapisan terakhir), foraminifera bentos hadir 15%, yang terdiri dari: 

Cancris sp., Elphidium sp., Nonion scaphum (Fichtel and Moll), Operculina 

ammonoides (Gronovius)., QUinqueloculina lamarckiana d'Orbigny, dan Rotalia 

(Streblus) beccarii (Linne). 
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BAB 4. PALEONTOLOGI MOLUSKA 

Fosil moluska yang ditemukan sepanjang Sungai Cijarian pada daerah penelitian ada 

14 genus. Penulis mencoba menghitung persentase kandungan moluska dengan luasan 

dari panjang singkapan sebesar 1 meter dengan lebar sampai pada batas pergantian 

lapisan. 

Lapisan tertua pada daerah telitian berupa batupasir lempungan, gampingan (LP I). 

Pada lapisan ini mengandung moluska kurang lebih 5%, yang terdiri dari Babylonia, 

Conus, Murex, Natica dan Turritella. Natica hadir sangat melimpah kurang lebih 58% 

dalam kondisi cangkang utuh, Babylonia hadir kurang lebih 8% dalam kondisi 

cangkang tidak utuh, Conus hadir kurang lebih 26%, t;angkang dalam keadaan pecah-

pecah, Murex hadir kurang lebih 4%, cangkang dalam keadaan tidak utuh, Turritella 

hadir kurang lebih 4%, cangkang dalam keadaan pecah-pecah, 

Pada lapisan di atasnya (LP2),berupa batupasir, gampingan, tufaan, ukuran butir pasir 

sangat kasar, fragmen batubara, batugamping, andesit, kompak. Moluska hadir kurang 

lebih 10%, yang terdiri dari : Babylonia. Conus, Oliva dan Turritella. Oliva ditemukan 

sangat melimpah kurang lebih 53% dengan cangkang dalam keadaan utuh, Babylonia  

hadir kurang lebih 9% dengan cangkang dalam keadaan utuh, Conus hadir kurang 

lebih 9% dalam keadaan cangkang pecah-pecah, Turritella hadir cukup melimpah 

kurang lebih 29% dalam keadaan cangkang tidak utuh. 

Dengan lapisan di atasnya (LP3) dibatasi dengan adanya scouring (penggerusan). Pada 

batupasir konglomeratan (LP3), moluska tidak hadir, kemungkinan berhubungan 

dengan cepatnya pengendapan- Iapisan ini yang kemudian disusul dengan 

pengendapannya berikutnya, sehingga tidak memenuhi syarat untuk kehidupannya. 

Pada lapisan di atasnya berupa batupasir konglomeratan dengan sisipan batugamping 

coquina (LP4), mengandung moluska kurang lebih 15%, yang terdiri dari : Conus, 

Murex, Nuculana, Oliva, Spisula, Tellina dan Turitella. Tellina hadir kurang lebih 

53% dalam keadaan cangkang utuh. Oliva hadir kurang lebih 9% dalam keadaan 

cangkang utuh. Spisula hadir kurang lebih 9% dalam keadaan cangkang tidak utuh, 

Conm hadir kurang lebih 9%, Murex hadir kurang lebih 7% dengan cangkang pecah-

pecah, Turritella hadir kurang lebih 9% dengan cangkang pecah-pecah, dan Nuculana 

hadir kurang lebih 4% dengan cangkang dalam keadaan pecah-pecah. 
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Pada lapisan di atasnya yang berupa konglomerat (LP5), mengandung moluska 15% 

yang terdiri dari : Babylonia, Conomitra, Oliva, Tellina dan Turritella. Tellina hadir 

melimpah kurang Iebih 69%, Oliva hadir kurang lebih 9% dalam keadaan cangkang 

utuh, Conomitra hadir kurang lebih 6% dengan cangkang dalam keadaan utuh, 

Babylonia hadir kurang lebih 8%, Turritella hadir kurang lebih 8% dengan cangkang 

dalam keadaan pecah-pecah. Kemudian pada lapisan di atasnya berupa batupasir 

konglomeratan (LP6), mengandung moluska kurang lebih 2%, yang terdiri dari Tellina 

saja. 

Pada lapisan di atasnya yang berupa batupasir, lempungan, gampingan dengan ukuran 

butir pasir halus (LP7) mengandung moluska 4%, yang terdiri dari : Anadara, Tellina 

dan Turritellu. Anadara hadir kurang lebih 9% dengan cangkang dalam keadaan tidak 

utuh, Tellina hadir kurang lebih 82% dengan keadaan cangkang dalam keadaan utuh, 

sedang Turri/ella hadir kurang lebih 9% dengan cangkang dalam keadaan pecah 

pecah. Di atas LP7 berupa batupasir, lempungan, gampingan dengan ukuran butir pasir 

sangat halus (LP8), mengandung moluska 40% yang terdiri dari Murex, Oliva, Tellina 

dan Turritella. Murex hadir kurang lebih 8% dengan cangkang dalam keadaan tidak 

utuh, Oliva hadir kurang lebih 9% dengan cangkang dalam keadaan utuh, Tellina hadir 

melimpah kurang lebih 75% dengan cangkang dalam keadaan utuh dan Turritella 

hadir kurang lebih 8% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh. 

Di atas LP8 adalah batugamping coquina (LP9) yang mengandung moluska 35% yang 

terdiri dari : Murex, Natica, Oliva, Tellina dan Turritella yang semuanya dalam 

keadaan tidak utuh. Murex hadir kurang lebih 8%, Natica (9%), Oliva (9%), Tellina 

(64%) dan Turritella (8%). 

Di atas LP9 adalah batupasir sangat halus, gampingan, (LPlO) mengandung moluska 

35% yang terdiri dari : Anadara, Cominella nassaeformis, Natica dan Tellina. 

Anadara hadir kurang lebih 27% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh, 

Comminella nassaeformis hadir kurang lebih 8% dengan cangkang dalam keadaan 

utuh; Natica hadir kurang lebih 9% dengan cangkang dalam keadaan utuh, Tellina 

hadir kurang lebih 56% dengan cangkang dalam keadaan utuh. 
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Di atas LP10 adalah batugamping coquina (LP 11) yang mengandung moluska 40% 

yang terdiri dari : Anadara, Oliva dan Tellina yang semuanya dalam keadaan tidak 

utuh. Anadara hadir kurang lebih 29%, Oliva (9%) dan Tellina (62%). 

Di atas LP II adalah batupasir gampingan, dengan ukuran butir pasir sedang yang 

semakin ke atas semakin kasar (LPI2) yang mengandung moluska 25% yang terdiri 

dari : Anadara, Conus, Natica, Tellina dan Turritella. Anadara hadir kurang lebih 9% 

dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh, Conus hadir kurang lebih 8% dengan 

cangkang dalam keadaan tidak utuh, Natica hadir kurang lebih 8% dengan cangkang 

dalam keadaan utuh dan Tellina hadir kurang lebih 67% dengan cangkang dalam 

keadaan utuh dan Turritella hadir kurang lebih 8% dengan cangkang dalam keadaan 

tidak utuh. 

Di atas LP 12 a&lah batugamping coquina (LP13) yang mengandung moluska 25% 

yang terdiri dari Anadara, Tellina dan Turritella yang semuanya dalam keadaan tidak 

utuh. Anadara hadir kurang lebih 9%, Tellina (82%) dan Turritella (9%). 

Di atas LP13 adalah batupasir gampingan dengan ukuran butir pasir sedang (LPI4)- 

yang mengandung moluska 50% yang terdiri dari Anadara, Babylonia, Menifusus, 

Cominella nassaeformis, Conus, Murex, Natica, Oliva dan Tellina. Anadara hadir 

kurang lebih 9% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh. Babylonia hadir kurang 

lebih 4% dengan cangkang dalam keadaan. tidak utuh, Menifusus hadir kurang lebih 

4% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh, Cominella nassaeformis hadir kurang 

lebih 5% dengan cangkang dalam keadaan utuh, Conus hadir kurang lebih 7% dengan 

cangkang dalam keadaan tidak utuh, Murex hadir kurang lebih 6% dengan cangkang 

dalam keadaan tidak utuh, Natica hadir kurang lebih 25% dengan cangkang dalam 

keadaan utuh, Oliva hadir kurang lebih 9% dengan cangkang dalam keadaan tidak 

utuh dan Tellina hadir kurang lebih 31 % dengan cangkang dalam keadaan utuh. 

Di atas LP14 adalah batupasir kerikiIan, gampingan, tufaan dengan ukuran butir dari 

pasir kasar sampai kerikil (lP15) yang mengandung moluska 20% yang terdiri dari : 

Cominella nassaeformis, Tellina dan Turritella, Cominella nassaeformis hadir kurang 

lebih 28% dengan cangkang dalam keadaan utuh, Tellina hadir kurang lebih 63 % 

dengan cangkang dalam keadaan utuh, dan Turritella hadir kurang lebih 9% dengan 

cangkang dalam keadaan tidak utuh. 
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Di atas LP15 adalah batugamping coquina (LPI6) yang mengandung moluska 35% 

yang terdiri dari : Cominella Ilassaeformis, Tellina dan Turritella yang semuanya 

dalam keadaan tidak utuh. Cominella nassaeformis hadir kurang lebih 9%, Tellina 

(82%) dan Turritella (9%). 

Di atas LP16 adalah batulanau (lP 17) yang tidak mengandung moluska. 

Di atas LP17 adalah batupasir gampingan, tufaan dengan butiran pasir sangat halus 

(LP18) yang mengandung moluska 40% yang terdiri dari: Anadara, Babylonia, Conus, 

Tellina dan Turritella. Anadara hadir kurang lebih 9% dengan cangkang dalam 

keadaan utuh, Babylonia hadir k-urang lebih 7% dengan cangkang dalam keadaan 

tidak utuh, Conus hadir kurang lebih 25% dengan cangkang dalam keadaan 

utuh,Tellina hadir kurang lebih 50% dengan cangkang dalam keadaan utuh dan 

Turritella hadir kurang lebih 9% dengan cangkang dalam keadaan utuh. 

Persentase masing-masing fosil moluska yang terkandung dalam LP1 sampai LP 18 

dapat dilihat dalam lampiran Grafik 4.1 sampai Grafik 4.16. Di atas LP18 (Lampiran 

Tabel 4.2.dan Gambar 1.) adalah batulanau (LP19) yang tidak mengandung moluska. 

Di atas LP19 yaitu dari LP20 sampai LP28 yang terdiri dari perselingan antara 

batupasir gampingan yang berukuran butir sedang, halus sampai sangat halus, yang 

mengandung moluska yang terdiri dari Anadara, Babylonia, Menifusus, Cominella 

nassaeformis, Conomitra, Conus, lvlurex, Natica, Oliva, Pecten, Tellina dan 

Turritella. Fosil yang dijumpai dalam keadaan utuh adalah : Anadara, Conus, Tellina 

dan Turritella. 

Di atas LP28 adalah batupasir kerikilan, gampingan (LP29) yang mengandung 

moluska 65% yang terdiri dari: Anadara, Babylonia, Cominella nassaeformis, 

Conomitra, Conus, Murex, Natica, Tellina dan Turritella. Anadara hadir kurang lebih 

8% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh, Babylonia hadir kurang lebih 9% 

dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh, Cominella nassaeformis hadir kurang 

lebih 4% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh, Conomitra hadir kurang lebih 

8% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh, Conus hadir kurang lebih 9% dengan 

cartgkang dalam keadaan tidak utuh, Murex hadir kurang lebih 7% dengan cangkang 

dalam keadaan tidak utuh, Natica hadir kurang lebih 9% dengan cangkang dalam 
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keadaan utuh, Tellina hadir kurang lebih 38% dengan cangkang dalam keadaan utuh, 

Turritella hadir kurang lebih 8% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh. 

Di atas LP29 adalah batupasir gampingan, tufaan dengan ukuran butir pasir kasar 

(LP30) mengandung moluska 40% yang terdiri dari: Anadara, Babylonia, Menifusus, 

Cominella nassaeformis, Conus, Natica, Oliva, Tellina dan Turitella. Anadara hadir 

kurang lebih 20%, dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh, Babylonta hadir 

kurang lebih 9% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh, Menifusus hadir kurang 

lebih 4% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh, Cominella nassaeformis hadir 

kurang lebih 6% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh, Conus hadir kurang 

lebih 4% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh, Natica hadir kurang lebih 9% 

dengan cangkang dalam keadaan utuh, Oliva hadir kurang lebih 8% dengan cangkang 

dalam keadaan tidak utuh, Tellina hadir kurang lebih 31 % dengan cangkang dalam 

keadaan utuh dan Turritella hadir kurang lebih 9% dengan cangkang dalam keadaan 

tidak utuh. 

Di atas LP30 adalah batugamping coquina (LP31) mengandung moluska 50% terdiri 

dari : Anadara, Natica, Oliva dan Tellina yang semuanya dalam keadaan tidak utuh. 

Anadara hadir kurang lebih 9%, Natica (9%), Oliva (9%) dan Tellina (73%). 

Diantara LP31 dan LP32 dibatas oleh bidang sesar. LP32 berupa batupasir gampingan 

dengan ukuran butir pasir sedang mengandung moluska 40% terdiri dari : Anadara, 

Oliva, Tellina dan Turritella. Anadara hadir kurang lebih 9% dengan cangkang dalam 

keadaan tidak utuh, Olive: hacfir kurang lebih 9% dengan cangkang dalam keadaan 

utuh, Tellina hadir kurang lebih 73% dengan cangkang dalam keadaan utuh, Turri/ella 

hadirn kurang lebih 9% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh. 

Di atas LP 32 adalah batupasir kerikilan, tufaan (LP33) mengandung moluska 40% 

terdiri dari : Anadara, Tellina dan Turritella. Anadara hadir kurang lebih 9% dengan 

cangkang dalam keadaan tidak utuh, Tellina hadir kurang lebih 82% dengan cangkang 

dalam keadaan utuh, Turritella hadir kurang lebih 9% dengan cangkang dalam 

keadaan tidak utuh. 

Di atas LP33 adalah batugamping coquina (LP34) mengandung moluska 40% terdiri 

dari Anadara. Tellina dan Turritella yang semuanya dalam keadaan tidak utuh. 

Anadara hadir kurang lebih 9%, Tellina (82%), Turritella (9%). 
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Di atas LP 34 adalah batupasir gampingan dengan ukuran butir pasir sangat kasar 

sampai kerikil (LP35) yang sama sekali tidak mengandung moluska. 

Di atas LP 35 adalah batupasir gampingan dengan ukuran butir pasir sedang (36) 

mengandung moluska 35% terdiri dari: Anadara, Tellina dan Turritella. Anadara 

hadir kurang lebih 9% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh, Tellina hadir 

kurang lebih 82% dengan cangkang dalam keadaan utuh dan Turritella hadir kurang 

lebih 9% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh. 

Di atas LP 36 adalah batupasir kerikilan, gampingan (LP37) yang sarna sekali tidak 

mengandung moluska. 

Di atas LP37 adalah batupasir konglomeratan, gampingan dengan sisipan batugamping 

coquina (LP38) mengandung moluska 70% terdiri dari : Anadara, Babylonia, Conus, 

Nuculana, Tell ina dan Turritella. Anadara hadir kurang lebih 9% dengan cangkang 

dalam keadaan tidak utuh, Babylonia hadir kurang lebih 4% dengan cangkang dalam 

keadaan tidak utuh, Conus hadir kurang lebih 6% dengan cangkang dalam keadaan 

tidak utuh, Nuculana hadir kurang lebih 4% dengan cangkang dalam keadaan tidak 

utuh, Tellina hadir kurang lebih 53% dengan cangkang dalam keadaan utuh dan 

Turritella hadir kurang lebih 24% dengan cangkang dalam keadaan tidak utuh. 

 

BAB 5 PEMBAHASAN 

Penentuan Iingkungan pengendapan berdasarkan paleontologi moluska, didasarkan 

atas kandungan moluska di dalam lapis.an batuan dalam keadaan yang masih utuh. 

Berdasarkan fosil Natica yang ditemukan pada lapisan paling tua (LP1) dari Formasi 

Cimandiri di daerah penelitian, maka lingkungan pengendaran Forrnasi Cimandiri di 

daerah penelitian dimulai dengan lingkungan kerullaman antara 8 - 14m atau pada 

daerah inlet, dengan pengaruh pasang-surut yang besar. Natica didapatkan sangat 

melimpah (58%), dengan ukuran besar-kecil. Fosil-fosil moluska selain Natica, 

kemungkinan merupakan displaced fossils yang terbawa oleh arus gelombang saat 

terjadi peristiwa air pasang maupun air surut. Moluska hadir kurang lebih 5%. 

Kehadiran moluska yang sedikit ini kemungkinan dipengaruhi oleh pengaruh 

pasangsurut yang besar. Foraminifera bentos tidak ditemukan, kemungkinan juga 

dipengaruhi oleh adanya pengaruh pasang-surut yang besar. Pasang surut ini akan 
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akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup moluska maupun foraminifera bentos 

karena adanya perubahan arus, kejemihan dan ukuran butir dari substrat. Arus yang 

besar yang diakibatkan sewaktu air pasang ataupun air surut akan mampu 

memindahkan mentransport moluska maupun foraminifera bentos dari, habitatnya ke 

habitat lain. 

Moluska dan foraminifera bentos juga mempunyai persyaratan hidup pada lingkungan 

dengan kejemihan air dan substrat dengan ukunm butir yang tertentu. Selain itu 

moluska dan foraminifera ada juga yang bersifat deposit-feeders, yaitu organisma 

yang makan dari partikel - partikel (butiran) dari substrat tertentu. Maka kalau terjadi 

suatu perubahan ukuran butir dari substrat akan mempengaruhi pola makan dari 

organismenya. 

Pengaruh-pengaruh yang diakibatkan adanya pasang-surut ini akan mempengaruhi 

keberadaan/kelangkaan dari moluska maupun foraminifera bentos. Kondisi pasang 

surut ini juga diperlihatkan dari litologi dengan batupasir lempungan, gampingan, 

ukuran butir pasir sedang yang bergradasi ke atas menjadi pasir kasar, banyak 

ditemukan konkresi besi. 

Di atas LP1 terdapat batupasir gampingan,tufaan dengan ukuran butir pasir sangat 

kasar, komponen terdiri dari andesit, batubara dan batugamping (LP2). Batupasir ini 

mempunyai lingkungan kedalaman antara 0 - 5m atau pada daerah estuarine dengan 

ditemukannya fosil moluska Babylonia. Dengan melihat ukuran butir batupasir yang 

sangat kasar ini, diinterpretasikan estuarine disini adalah tidal estuarine yang 

dipengaruhi oleh energi yang besar yang membawa matenal-material kasar (Zaitlin 

and Shultz, 1990 op.cit Walker and James, 1992). Moluska hadir 3% pada bagian 

bawah dan semakin ke atas meningkat menjadi 10%. Pada bagian bawah kemungkinan 

masih dipengaruhioleh besamyapengaruh pasang-surut, sedangkan ~emakin ke atas 

pengaruh pasang surut mulai berkurang. Foraminifera bentos tidak ditemukan, 

kemurigkinan karena fosilisasi pada batupasir yang sangat kasar ini tidak berlangsung 

dengan baik. 

Dari LPl ke LP2 terjadi perkembangan lingkungan dari lingkungan inlets ( 8 - 14m) ke 

Iingkungan tidal estuarine (0 - 5m) 
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Di atas LP2, terdapat batupasir konglomeratan, tufaan, fragmen andesit, ukuran butir 

kerikil sampai kerakal, kemas terbuka, terpilah buruk, kompak (LP3). Antara LP2 dan 

LP3 dibatasi oleh adanya scouring. 

Pada lapisan ini tidak ditemukan fosil moluska maupun foraminufera bentos. Tidak 

ditemukannnya fosil moluska dan foraminifera bentos ini, kemungkinan pertama 

diakibatkan pengaruh oleh arus yang kuat dan pengendapan yang cepat dari batupasir 

konglomeratan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk kehidupannya. Kedua, 

kemungkinan proses fosilisasi tidak berlangsung baik sehingga tidak ditemukan fosil 

moluska maupun bentos. Ketiga, karena sifat batuan yang tufaan, akan mempengaruhi 

kejernihan, sehingga akan mempengaruhi kehidupan dari moluska maupun 

foraminifera saat hidupnya dulu. 

Di atas LP3 terdapat batupasir konglomeratan dengan sisipan batugamping coquina 

(LP4), mengandung moluska 15%. Dengan ditemukannya Oliva dan Tellina, maka 

lapisan ini mempunyai lingkungan kedalaman antara 0-10 m, yaitu pada daerah surf 

dengan pengaruh ombak yang sangat besar. Foraminifera bentos tidak ditemukan, 

kemungkinan tidak memenuhi syarat untuk kehidupannya.yang membutuhkan arus 

yang lebih tenang. Arus yang terlalu kuat juga dapat mengakibatkan kekeruhan, 

dimana faktor ini mempengaruhi kehidupan foraminifera bentos, selain itu perubahan 

butiran substrat akan berpengaruh pada pola makan foraminiferan bentos tertentu yang 

bersifat deposit-feeders (pasokan makan berkurang). Kemungkinan lain, arus 

gelombang yang terlalu besar akan dapat memindahkan foraminifera bentos dari 

habitatnya ke habitat lain. 

Batugamping coquina adalah batugamping bioklastik yang mempunyai komponen 

terdiri dari bermacam-macam pecahan fosil moluska. Batugamping ini terbentuk 

akibat adanya arus yang cukup kuat yang membawa rombakan-rombakan fosil dan 

diendapkan di suatu tempat Fosil-fosil yang dikandung dalam batugamping ini telah 

mengalami transportasi dari habitatnya ke habitat lain, sehingga tidak dapat dipakai 

sebagai penunjuk untuk lingkungan kedalaman maupu lingkungan pengendapan. 

Di atas LP4 terdapat konglomerat, fragmen andesit dan batubara, ukuran butir kerikil, 

kemas terbuka, terpilah buruk (LP5), mengandung moluska 15%. Dengan 

ditemukannya Oliva dan Tellina, maka lapisan konglomerat ini mempunyai 
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lingkungan kedalaman antara 0 - 10m pada daerah surf. Berdasarkan foraminifera 

bentos, dengan ditemukannya Rotalia (Streblus) beccarii (Linne) dan Quinqueloculina 

lamarckiana d'Orbigny, maka lapisan ini mempunyai lingkungan kedalaman antara 5 - 

30m. Jadi penentuan berdasar paleontologi moluska sarna dengan penentuan berdasar 

pada paleontologi bentos.yang mempunyai kedalaman antara 5 -10m pada daerah surf, 

juga ditunjang dengan litologi konglomerat yang memperlihatkan endapan dari hasil 

kerja arus yang kuat. 

Di atas LP5 terdapat batupasir konglomeratan yang bergradasi ke atas menjadi 

konglomerat dan ke atas bergradasi menjadi batugamping coquina (LP6), mengandung 

moluska 2%. Batupasir konglomeratan, fragmen pecahan batulempung, batugamping, 

batubara dan andesit, ukuran butir kerikil, konglomerat fragmen andesit, ukuran butir 

kerakal, kemas terbuka, terpilah buruk. Dengan ditemukannya Tellina, maka lapisan 

ini mempunyai lingkungan kedalaman antara 0-100m. Melihat ciri litologi yang 

hamper sama dengan litologi sebelumnya, maka kemungkinannya lingkungannya 

masih sama dengan lapisan sebelumnya yaitu dengan lingkungan kedalaman antara 0-

10m pada daerah surf. Moluska kehadirannya kurang berkembang, kemungkinan 

karena pengaruh pengendapan yang begitu· cepat dari ·batupasir konglomeratan, 

konglomerat sampai batugamping coquina. Foraminifera bentos tidak ditemukan, 

kemungkinan karena pengaruh cepatnya pengendapan akibat arus yang kuat, sehingga 

tidak memungkinkan untuk kehidupan foraminifera bentos. 

Di atas LP6 terdapat batupasir lempungan. gampingan, dengan ukuran butir pasir 

halus dengan sisipan batubara muda (LP7), mengandung moluska 4%. Dengan 

ditemukannya Tellina, maka lingkungan kedalaman dari lapisan ini adalah 0 - 100m. 

Foraminifera bentos tidak ditemukan, kemungkinan karena adanya pengaruh arus 

gelombang dari arah laut sepanjang pantai (longshore current), sehingga tidak 

memungkinkan untuk hidup. Hasil kerja gelombang ini diperlihatkan dari ukuran butir 

yang halus dari batupasir. Ukuran butir yang hal us bukan karena lingkungannya 

semakin dalam, tetapi karena pasokan material halus oleh hasil kerja arus gelombang 

tersebut (longshore current). Akibat pengaruh arus gelombang ini juga mengakibatkan 

moluska yang ditemukan sangat sedikit (4%). Dari data tersebut, lingkungan 

pengendapan lapisan ini masih pada daerah yang dipengaruhi oleh arus gelombang 
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ombak (surf), sekitar 0-10m. Sedangkan keberadaan fosli-fosil moluska yang 

menunjukkan lingkungan kedalaman yang dalam (66 -126m), kemungkinan terbawa 

arus gelombang dan diendapkan pada lingkungan ini. 

Di atas LP7 dari LP8 hingga LP 16 terdapat perselingan antara batupasir ukuran 

sedang sampai batupasir kerikilan dengan batugamping coquina, mengandung 

moluska antara 20% hingga 40%. Berdasarkan kandungan moluska. dengan 

ditemukannya Oliva dan Tellina, maka lapisan-Iapisan ini mempunyai lingkungan 

kedalaman antara 0 - 10m pada daerah surf. Berdasarkan foraminifera bentos. Dengan 

ditemukannya Rotalia (Streblus) beccarii (Linne), Noniom scaphum (Fitchtel and 

Moll), Operculina ammonoides (Gronovius), Elphidium sp., Quinqueloculina 

lamarckiana d'Orbigny, maka lingkungan kedalamannya adalah 5 - 30m. Nonion 

scaphum (Fitchtel and Moll) ditemukan dengan kondisi membundar dan lebih 

mengkilat, maka kemungkinan sebagai displaced fossils. Dari litologi memperlihatkan 

endapan dengan butiran yang kasar, ini menunjukkan bahwa pengaruh pasokan 

material dari darat akibat arus kuat yang membawanya.ke lingkungan laut dangkal 

sangat besar. Dengan demikian berdasar paleontologi moluska, foraminifera bentos 

dan litologi, lingkungan pengendapan ini antara 5 - 10m pada daerah surf. 

Di atas LP 16 terdapat batulanau (LP 17), yang tidak mengandung fosil moluska 

maupun foraminifera bentos. Ketidakterdapatannya, kemungkinan adanya pengaruh 

perubahan kenaikan muka air lautyang cepat (Haq et.al., 1986 ), sehingga tidak 

memungkinkan untuk kehidupan moluska maupun foraminifera bentos. Kenaikan 

muka air laut akan meningkatkan kedalaman, sedang dengan meningkatnya kedalaman 

akan mempengaruhi kehidupan dari moluska dan foraminifera bentos, karena 

berkurangnya pengaruh sinar matahari, penurunan temperatur dasar cekungan, 

perubahan ukuran butir dari substrat dan meningkatnya tekanan hidrostatik. Dari 

litologi (batulanau) memperlihatkan lingkungan dengan arus yang lemah. 

Di atas LP 17 terdapat batupasir gampingan, tufaan dengan butiran pasir sangat halus 

(LP18), mengandung moluska 40%. Dengan ditemukannya, Conus, Turritella dan 

Tellina, maka lingkungan kedalaman lapisan ini adalah 66 -100m. Sedangkan berdasar 

foraminifera bentos dengan ditemukannya Rotalia (Streblus) beccarii (Linne) dan 

Nonion scaphum (Fitchtel and Moll), maka lingkungan kedalamannya adalah 70m. 
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Dengan demikian berdasar moluska dan foraminifera bentos, lingkungan 

kedalamannya adalah 70m. Sedangkan foraminifera bentos yang ditemukan dengan 

kondisi membundar, mengkilat dan menunjukkan lingkungan dangkal kemungkinan 

adalah displaced fossils. Untuk itu lingkungan pengendapan lapisan batupasir ini 

adalah pada daerah dekat pantai (daerah surf) dengan kedalaman antara 66 - 100m. 

Kondisi yang demikian ini dapat terjadi kemungkinan cekungan pengendapan 

dipengaruhi oleh tektonik yang menyebabkan teIjadinya gerak-gerak turun dari 

cekungan oleh sesar turun yang diikutijuga oleh kenaikan muka air laut. Pada Miosen 

Tengah bagian akhir (N13-N14), gerak-gerak turun akibat sesar turun adalah sangat 

dominan (Martodjojo, 1984) dan telah terjadi kenaikan muka laut yang cukup 

signifikan (Haq et.al., 1986). Mulai lapisan ini, Turritella banyak ditemukan dalam 

keadaan utuh, cukup melimpah dan terdapat dalam ukuran yang beragam. 

Di atas LPl8 adalah batulanau (LP19), yang tidak mengandung fosil moluska maupun 

foraminifera. Ketidakterdapatannya, kemungkinan adanya perubahan kenaikan muka 

air laut yang cepat, sehigga tidak memungkinkan untuk kehidupan moluska maupun 

foraminifera bentos. Faktor lain yang mempengaruhi ketidakterdapatan dari moluska 

dan foraminifera, mungkin karena sifat litologi yang tufaan, yang mempengaruhi 

kejernihan dari lingkungan hidup. Kalau kejernihan terpengaruh (terjadi kekeruhan), 

akan menyebabkan terganggunya kehidupan moluska maupun foraminifera. 

Di atas LP 19 terdapat lapisan-lapisan batupasir dengan ukuran butir dari pasir sedang 

hingga pasir sangat halus, mengandung moluska antara 15 - 60% (LP20 - LP28). 

Dengan ditemukannya Tellina, Conus, Turritella dan Anadara, maka lingkungan 

kedalaman lapisan-lapisan batupasir ini adalah 66 - 100m. Foraminifera bentos pada 

lapisan-lapisan batupasir ini ditemukan pada LP21 hingga LP25, sedang pada LP26-28 

tidak ditemukan. Tidak ditemukannya foraminifera bentos, kemungkinan dipengaruhi 

oleh adany debu gunung api (tufaan), yang mempengaruhi kehidupan dari 

foraminifera bentos. Pada LP 21 dengan ditemukannya Lenticulina sp. dan Nonion 

scaphum (Fichtel and Moll) menunjukkan lingkungan kedalaman 70m, sedangkan 

pada LP22 hingga LP25 menunjukkan lingkungan pengendapan 70m dengan 

ditemukannya Nonion scaphum (Fichtel and Moll). Sedang keberadaan Operculina 

ammonoides (Gronovius), Elphidium sp., Quinqueloculina sp dan Rotalia (Streblus) 
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beccarii (Linne) pada lapisan ini dimungkinkan sebagai displaced fossils, karena 

memperlihatkan bentuk yang membundar dan mengkilat. Dari data litologi yang 

berupa batupasir sedang hingga batupasir sangat halus menunjukkan endapan dari 

lingkungan dengan arus yang lemah. Lingkungan kedalaman lapisan-lapisan batupasir 

ini adalah sekitar 70m. Kalau melihat banyak terdapatnya displaced fossils penunjuk 

lingkungan kedalaman yang dangkal, maka disimpulkan bahwa lingkungan 

pengendapan lapisan-lapisan batupasir ini adalah masih pada daerah dekat pantai 

(paparan laut dangkal), tetapi dengan kedalaman yang cukup dalam (70m). Pada LP26 

sampai LP28 tidak memungkinkan untuk kehidupan foraminifera bentos karena 

pengaruh debu gunung api (tufaan), sehingga pada LP ini tidak ditemukannya 

foraminifera bentos. 

Di atas LP28 terdapat batupasir kerikilan, gampingan, ukuran butir pasir sedang 

sampai kerikil. (LP29). LP28 dan LP29 dibatasi oleh bidang penggerusan (scouring). 

LP29 mengandung moluska 65% yang terdiri dari bermacam-macam spesies, 

tetapiumumnya banyak dalam keadaan tidak utuh (rusak) akibat telah mengalami 

transportasi dari habitatnya. Dengan ditemukannya Natica dan Tellina yang masih 

dalam keadaan utuh, maka lingkungan lingkungan pengendapan batupasir kerikilan ini 

adalah antara 8 - 14m pada daerah inlet. Foraminifera bentos tidak ditemukan, 

kemungkinan akibat adanya pengaruh pasang-surut yang besar. Dengan demikian 

lingkungan pengendapan batupasir kerikilan ini adalah pada daerah inlet denga 

kedalaman antara 8-14m. 

Pada LP30 yang berupa batupasir, gampingan, tufaan, ukuran butir pasir kasar dengan 

kandungan moluska 40% (Grafik 26) yang terdiri dari bermacam-macam spesies, 

tetapi umumnya banyak dalam keadaan tidak utuh (rusak). Dengan ditemukannya 

Natica dan Tellina, maka lingkungan kedalaman batupasir adalah antara 8 -14m pada 

daerah inlet (Tabel 4.1.). Berdasarkan foraminifera bentos dengan ditemukannya 

Rotalia (Streblus) beeearii (Linne), Opereulina ammonoides (Gronovius) dan 

Quinqueloeulin lamarekiana d'Orbigny, maka lingkungan kedalamnnya adalah antara 

5 - 30m. Dengan didukung oleh litologi batupasir yang kasar, maka lingkungan 

pengendapannya adalah pada daerah inlet dengan kedalaman antara 8 - 14m, yaitu 

daerah dengan pengaruh pasang surut yang besar. 
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Di atas LP30 terdapat lapisan-Iapisan batupasir yang berukuran sedang hingga 

batupasir konglomeratan dengan sisipan batugamping coquina (LP31-LP38), 

mengandung moluska antara 40 - 70%. (Grafik 4.26-Grafik 4.32). Berdasarkan 

moluska dengan ditemukannya Oliva dan Tellina, maka lingkungan kedalaman 

lapisan-Iapisan batupasir ini adalah 0 - 10m pada daerah surf). Berdasarkan 

foraminifera bentos dengan ditemukannya Rotalia (Streblus) beecarii (Linne), 

Quinqueloeulina lamarekiana d'Orbigny. Operculina ammonoides (Gronovius), 

Elphidium sp. Caner is sp, maka lingkungan pengendapannya adalah antara 5 - 30m 

pada daerah epicontinental sea, dengan batuannya batupasir hingga gravel. Dari 

litologi menunjukkan endapan dengan lingkungan dengan pengaruh arus yang kuat. 

Dengan demikian lingkungan pengendapan lapisan-Iapisan batupasir ini adalah pada 

daerah surf dengan kedalaman antara 5 - 10m.  

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diketahui perkembangan lingkungan 

pengendapan Formasi Cimandiri di daerah penelitian yang dimulai dari lingkungan 

pengendapan inlet (8-14m) kemudian berkembang menjadi lingkungan tidal estuariize 

(0 - 5m) setelah itu lingkungan pengendapan berkembang menjadi surf (5 - 10m), 

selanjutnya lingkungan pengendapan berkembang pada daerah paparan laut dangkal 

dengan kedalaman kurang lebih 70m, yang terjadi akibat pengaruh tektonik yang 

menyebabkan gerak-gerak turun dari cekungan oleh sesar turun yang diikuti oleh 

kenaikan permukaan air laut, kemudian berkembang ke lingkungan inlet (8 - 14m), 

dan terakhir berkembang menjadi lingkungan pengendapan surf (5 - 10m). 

 

BAB 6. KESIMPULAN 

1. Dari pengamatan di lapangan maupun laboratorium telah dapat ditentukan adanya 

14 genus moluska yang terdiri dan Anadara, Babylonia, Cominella nassaeformis, 

Conomitra, Conus, Menifusus, Murex, Natica, Nuculana, Oliva, Pecten, Spisula, 

Tellina dan  Turritella, yang terdapat pada lapisan batupasir, konglomerat maupun 

batugamping coquina di daerah penditian. Fosil moluska hampir ditemukan 

disemua lapisan, baik dalam keadaan utuh maupun dalam keadaan pecah (tidak 

utuh). 
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2. Data paleontologi moluska, foraminifera bentos dan litologi saling mendukung 

dan melengkapi dalam penentuan lingkungan pengendapan. 

Berdasarkan kajian paleontologi moluska dan foraminifera, maka dapat ditentukan 

perkembangan lingkungan pengendapan Formasi Cimandiri bagian tengah di daerah 

penelitian, dimulai dari lingkungan pengendapan inlet (8 - 14m), kemudian ke 

lingkungan tidal estuarine (0 - 5m), selanjutnya berkembang ke lingkungan surf (5-

10m), setelah itu ke lingkungan paparan laut dangkal dengan kedalaman kurang lebih 

70m, yang terjadi akibat pengaruh tektonik yang menyebabkan gerak-gerak turun dari 

cekungan oleh sesar turun yang diikuti oleh kenaikan permukaan air laut, kemudian 

berkembang lagi ke lingkungan inlet (8 - 14m) dan terakhir berkembang ke 

lingkungan pengendapan sur (5 -10m). 
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