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ABSTRAK 
Formasi Nanggulan memiliki penyebaran yang sangat sempit dibanding dengan 

formasi lainnya. Di Kulon Progo formasi ini berumur paling tua pada Eosen Tengah 

– Oligosen Awal. Penelitian dilakukan pada lintasan Kali Songgo pada koordinat 

07̊ 44’ 00.7” S - 110̊ 12’17.5”E sampai 07̊ 44’ 15.3” S - 110̊ 11’53.6”E.Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui fasies dan lingkungan pengendapan yang 

berkembang. Analisis kolom stratigrafi terukur pada lintasan yang telah ditentukan 

digunakan untuk mengetahui tipe litofasies, asoasiasi fasies, dan lingkungan 

pengendapan. Dari hasil data measuring section didapatkan tipe litofasies, asosiasi 

fasies, dan lingkungan pengendapan. Litofasies yang berkembang pada lokasi 

penelitian berdasarkan litologi dan struktur sedimennya dibagi menjadi 10 tipe 

yaitu : a.Bedded claystone, b.Laminated sandstone, c.Cross-bedding sandstone, d. 

Bedded sandstone, e. Bedded siltstone, f. Massive claystone, g. Laminated siltstone, 

h.Graded-bedding sandstone, i.Wavy sandstone, dan j.Massive sandstone. Dan 

terbagi menjadi 3 asosiasi fasies yaitu mud flats, mixed flats, dan sand flats. 

Lingkungan pengendapan yang berkembang pada lokasi penelitian ini adalah Tidal 

Flats. 

 

Kata Kunci : Formasi Nanggulan, Kali Songgo, litofasies, asosiasi fasies, 

lingkungan pengendapan. 

ABSTRACT 

The Nanggulan Formation has a very narrow spread compared to other formations. 

In Kulon Progo this formation is the oldest in the Middle Eocene - Early Oligocene. 

The study was carried out on the Kali Songgo track at coordinates 07’ 44 '00.7 "S - 

110̊ 12-17.5" E to 07̊ 44 ’15.3" S - 110̊ 11’53.6 "E. Purpose of this study to find out 

the facies and depositional environment that developed. Analysis of measured 

stratigraphic columns on predetermined paths is used to determine the type of 

lithophasies, facies association, and depositional environment. From the results of 

the measuring section data obtained types of lithofacies, facies associations, and 

depositional environments. Litofasies that develop in the research location based 

on lithology and sedimentary structures are divided into 10 types : a.Bedded 

claystone, b.Laminated sandstone, c.Cross-bedding sandstone, d.Bedded 

sandstone, e.Bedded siltstone, f.Massive claystone, g.Laminated siltstone, h. 

Graded-bedding sandstone, i.Wavy sandstone, and j.Massive sandstone. And it is 

divided into 3 facies associations, namely mud flats, mixed flats, and sand flats. The 

depositional environment that developed at the location of this study was Tidal 

Flats. 

 

Keyword : Nanggulan Formation, Kali Songgo, lithofacies, facies association, 

depositional environment. 
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PENDAHULUAN 

Formasi Nanggulan adalah formasi tertua di Kulon Progo berumur Eosen 

Tengah – Oligosen Awal. Meskipun merupakan formasi tertua persebaran formasi 

ini hanya tersingkap di lokasi yang terbatas. Masih belum terungkap dengan jelas 

bagaimana laju pengendapannya kususnya di Kali Songgo, sehingga perlu 

dilakukan penelitian. Secara geografis daerah penelitian berada pada koordinat 07̊ 

44’ 00.7” S - 110̊ 12’17.5”E sampai 07̊ 44’ 15.3” S - 110̊ 11’53.6”E. Lokasi 

penelitian berada di lintasan Kali Songgo Kabupaten  Kulon Progo yang secara 

fisiografi merupakan bagian dari fisiografi Kubah dan Punggan pada Zona Depresi 

Tengah (Van Bemmelen, 1949). Formasi Nanggulan tersusun oleh batupasir 

kemudian diatasnya diendapkan perselingan batupasir dan batulempung menyerpih 

yang mengandung lignit. Pada bagian tengah formasi terdiri dari perselingan napal 

pasiran dengan batupasir serta batulempung yang mengandung Nummulites 

Jogjakartae. Diatasnya diendapkan napal dan batugamping yang berselingan 

dengan batupasir dan serpih yang mengandung Camerina dan Dyscocyclina (Van 

Bemmelen, 1949). 

 
Gambar 1. Peta geologi daerah penelitian dan lintasan penelitian (Rahardjo dkk, 

1995). 

TUJUAN 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dilakukan identifikasi litofasies yang 

berkembang sepanjang lintasan Kali Songgo yang telah ditentukan dengan melihat 

variasi litologi yang ada. Dari beberapa tipe litofasies yang didapatkan selanjutnya 

digunakan untuk mengetahui asosiasi fasies. Data hasil observasi lapangan yang 

didapatkan dapat digunakan untuk mengetahui lingkungan pengendapan dari 

Formasi Nanggulan khususnya pada lintasan Kali Songgo. 

METODE 

Penelitian ini pertama dimulai dengan studi pustaka tentang topik penelitian 

dan melakukan kajian peneliti terdahulu. Tahap kedua pengambilan data lapangan 
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berupa pengambilan sampel, deskripsi singkapan, dan melakukan pengukuran 

stratigrafi (measuring section) dengan menggunakan tongkat Jacob. Tahap ketiga 

analisis berupa analisis laboratorium untuk pengamatan sampel sayatan petrografi 

dan analisis studio dalam pembuatan peta dan kolom litologi. Tahap keempat 

interpretasi dimana data yang telah didapatkan sebelumnya dilakukan analisis untuk 

mengetahui litofasies, asoasiasi fasies, dan lingkungan pengendapan. Dan tahap 

kelima penyusunan laporan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Lithofasies 

Hasil pengukuran stratigrafi yang telah dilakukan terdapat beberapa tipe 

litofasies yang menyusun sepanjang lintasan pengamatan. Dideskripsikan antara 

lain sebagai berikut: 

1. Bedded Claystone : Batulempung dengan ciri fisik berwarna abu-abu cerah 

sampai gelap, berukuran butir lempung, dengan komposisi mineral lempung, 

fragmen nodule batugamping berukuran butir bongkah sampai bolder. Struktur 

sedimen perlapisan. 

2. Laminated Sandstone : Batupasir dengan cirik fisik berwarna coklat cerah, 

berukuran butir pasir kasar-halus dengan struktur laminasi. 

3. Cross-bedded Sandstone : Batupasir dengan ciri fisik berwarna coklat , berukuran 

butir pasir halus-sedang dengan struktur silang-siur. Litofasies ini dengan kode 

sample DG02B berdasarkan analisa petrografi dilakukan pada perbesaran okuler 

10x dan perbesaran objektif 4x, diketahui tekstur meliputi ukuran butir 1/64-1/4 

mm, kemas tertutup, bentuk butir membulat tanggung-menyudut tanggung, dan 

sortasi sedang. Komposisi terdiri dari fragmen berupa fosil yang berbentuk skeletal 

grain dan clasts (23%) , mineral feldspar (12%) , kuarsa (40%) , mineral opak (4%) 

, dan matriks berupa mineral lempung (21%). Berdasarkan komposisi tersebut 

menurut klasifikasi Pettijohn (1975) merupakan Quartz Wacke. 

4. Bedded Sandstone : Batupasir dengan ciri fisik berwarna coklat, berukuran butir 

pasir halus dengan struktur perlapisan. Litofasies ini dengan kode sample DG01A 

berdasarkan analisa petrografi perbesaran okuler 10x dan perbesaran objektif 4x, 

diketahui tekstur meliputi ukuran butir 1/64-1/4 mm, kemas tertutup, bentuk butir 

membulat tanggung-menyudut tanggung, dan sortasi baik. Komposisi terdiri dari 

fragmen berupa mineral kuarsa (41%) , feldspar (18%) , kalsit(3%) , mineral opak 

(5%) , dan matriks berupa mineral lempung (33%). Berdasarkan komposisi tersebut 

batuan masuk dalam  klasifikasi Pettijohn (1975) merupakan  Quartz Wacke . 

5. Bedded Siltstone : Batulanau dengan ciri fisik berwarna abu-abu gelap, berukuran 

butir lanau, komposisi mineral lempung, litik, fragmen nodule batugamping 

berukuran butir bongkah sampai bolder. Struktur sedimen perlapisan.  

6. Massive Claystone : Batulempung struktur masif, dengan ciri fisik berwarna abu-

abu, dengan ukuran butir lempung, komposisi mineral lempung, konkresi 

batugamping kaya pecahan Moluska melensa. Litofasies ini dengan kode sample 

DG02C berdasarkan analisa petrografi pada perbesaran okuler 10x dan perbesaran 
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objektif 4x dan pada pengamatan diketahui stuktur fosiliferous, tekstur meliputi 

ukuran butir 1/64-1/4 mm, kemas tertutup, bentuk butir membulat tanggung-

menyudut tanggung, dan sortasi sedang. Terdapat fragmen fosil yang berbentuk 

skeletal grains dan clasts (56%) , kalsit (11%) , kuarsa (5%) dan micrite (28%). 

Berdasarkan komposisi tersebut menurut klasifikasi Dunham (1962) merupakan 

Packstone . 

7. Laminated Siltstone : Batulanau struktur laminasi, dengan ciri fisik berwarna 

abu-abu, berukuran butir lanau, komposisi litik, mineral lempung, kaya akan 

pecahan fosil Moluska dan Nummulites sp. 

8. Graded-Bedding Sandstone : Batupasir dengan ciri fisik berwarna abu-abu cerah, 

berukuran butir pasir  kasar - kerikil. Struktur sedimen menghalus keatas. Litofasies 

ini dengan kode sample DG04B berdasarkan analisa petrografi pada perbesaran 

okuler 10x dan perbesaran objektif 4x, diketahui tekstur meliputi ukuran butir 1/2-

1/8 mm, kemas tertutup, bentuk butir membulat tanggung-menyudut tanggung, dan 

sortasi baik. Komposisi terdiri dari fragmen berupa mineral kuarsa (30%), opak 

(20%),feldspar (10%), matriks berupa mineral berukuran lempung (40%). 

Berdasarkan komposisi tersebut menurut klasifikasi Pettijhon (1975) merupakan 

Quartz Wacke. 

9. Massive Sandstone : Batupasir kuarsa berstruktur masif dengan ciri fisik 

berwarna abu-abu cerah, ukuran butir pasir sedang, komposisi litik, dominan 

kuarsa. Terdapat fosil jejak atau ichnofosil. 

10. Wavy Sandstone : Batupasir struktur wavy  dengan ciri fisik berwarna coklat, 

berukuran butir pasir sedang, ditemukan pecahan fosil Moluska pada bagian 

lengkungan bagian bawah dari lensa-lensa batupasir yang membentuk struktur 

wavy. 

Analisis Litofasies 

Dari beberapa tipe litofasies dapat dikelompokkan menjadi penciri dari 

fasies tertentu. Dari data yang ada maka dapat dibagi beberapa tipe fasies sebagai 

berikut: 

1. Mud Flats adalah fasies yang terbentuk pada zona pasang surut atas. Proses 

pasang surut dengan tingkat yang tinggi akan menghasilkan endapan berbutir halus 

(lanau-lempung). Litofasies Bedded Claystone, Bedded Siltstone, Massive 

Claystone , dan Laminated Siltstone termasuk dalam fasies ini. 

2. Mixed Flats adalah fasies yang terbentuk pada pasang surut bagian tengah 

dibagian bawah dari mud flats . Energi pengendapan yang mendukung terbentuknya 

mixed flats energinya lebih tinggi daripada mud flats. Hal tersebut tergambarkan 

oleh endapan sedimen pasir berukuran butir kasar dan terdapat lensa-lensa batupasir 

halus hingga batulanau. Litofasies Bedded Claystone, Laminated Sandstone, 

Laminated Siltstone, Graded-bedding Sandstone, dan Bedded Siltstone termasuk 

dalam fasies ini. 

3. Sand Flats adalah fasies yang terbentuk pada pasang surut bagian bawah dari 

mixed flats. Energi pengendapan yang mendukung terbentuknya sand flats 

cenderung tinggi dibandingan dengan yang lainnya. Hal tersebut tergambarkan oleh 

terendapkannya sedimen yang didominasi oleh pasir halus sampai sedang. 
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Litofasies Bedded Sandstone, Cross-bedding Sandstone, dan Wavy Sandstone 

termasuk dalam fasies ini. 

Pembahasan 

Hasil analisis penampang stratigrafi (Measuring Section) berdasarkan pada 

litofasies yang ada didapatkan pengelompokkan fasies pada lokasi pengamatan 

didapatkan 3 tipe fasies yaitu mud flats, mixed flats, dan sand flats yang merupakan 

asosiasi fasies dari lingkungan pengendapan tidal flat. Pola litofasies pada 

ketebalan tertentu menggambarkan asoasiasi fasies tertentu. Pada ketebalan 0-5,6 

meter didapatkan asoasiasi fasies mud flats dengan dominasi litologi berupa 

batulempung struktur perlapisan dengan nodule batugamping (Gambar 2). 

Ketebalan 5,7-25,4 meter didapatkan asosiasi fasies mixed flats dengan variasi 

litologi berupa batupasir struktur wavy, batupasir struktur graded-bedding, 

batulanau struktur laminasi, batupasir struktur masif, batulanau struktur perlapisan, 

batupasir struktur cross-bedding, batulempung struktur cross-bedding (Gambar 3). 

Ketebalan 25,6-35 meter didapatkan asosiasi fasies mud flats dengan litologi 

dominasi batulempung konkresi batugamping melensa struktur perlapisan yang 

keduanya terdapat fosil Moluska dan Foraminifera besar Nummulites sp (Gambar 

4). Pada ketebalan 36-46 meter didapatkan asosiasi mixed flats dengan litologi 

dominan batulanau struktur perlapisan kaya fosil Moluska dan Foraminifera besar 

Nummulites sp (Gambar 5). Pada ketebalan 46,1-58,9 meter didapatkan asosiasi 

sand flats dengan litologi batupasir kasar struktur cross-bedding kaya fosil Moluska 

dan Foraminifera besar Nummulites sp,  batupasir halus struktur berlapis kaya fosil 

Moluska dan Foraminifera besar Nummulites sp (Gambar 6). Dan pada kedalaman 

59-66 meter didapatkan asosiasi fasies berupa mixed flats dengan dominasi litologi 

batulempung dan variasi litologi batupasir dan batulempung nodule batugamping 

(Gambar 7). 

 
Gambar 2. Pembagian asosiasi fasies Mud flats (T1). 
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Gambar 3. Pembagian asosiasi fasies Mixed  flats (T2) 

Gambar 4. Pembagian asosiasi fasies Mud  flats (T3). 
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Gambar 5. Pembagian asosiasi fasies Mixed  flats (T4). 

 
Gambar 6. Pembagian asosiasi fasies Sand  flats (T5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 7. Pembagian asosiasi fasies Mixed flats (T6). 
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Jika dirunut dari bagian bawah penampang stratigrafi yang menandakan batuan 

berumur lebih tua menuju keatas yang umurnya lebih muda. Terdapat perubahan 

asoasiasi fasies dari Mud flats (T1) – Mixed flats (T2) – Mud flats (T3) – Mixed 

flats (T4) - Sand flats (T5) – Mixed flats (T6) dimana dimungkinkan terjadinya 

perubahan energi pengendapan (Gambar 8). Energi pengendapan mengalami 

penurunan ketika lingkungan yang tadinya Mixed flats berubah menjadi Mud flats 

yang dapat diartikan juga pengendapan menjauhi pantai. Dan dari lingkungan Mud 

flats kemudian terjadi pengendapan pada lingkungan Sand flats energi pengendpan 

semakin tinggi. Dan perubahan dari Sand flats berubah menjadi Mixed flats yang 

diartikan sebagai energi pengendapan yang menurun. Dari tiga asosaisi fasies yang 

ditemukan, dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendapan pada lokasi 

penelitian berada di lingkungan Tidal Flats (Gambar 9). 

 
Gambar 8. Perubahan fasies dari tua ke muda ( modifikasi Tidal Flats oleh 

Dalrymple,1992) 

 
Gambar 9. Lingkungan pengendapan pesisir (Boyd dkk. ,1992). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengukuran stratigrafi lokasi penelitian memiliki 10 tipe 

litofasies yaitu  : a.Bedded claystone, b.Laminated sandstone, c.Cross-bedding 

sandstone, d.Bedded sandstone, e.Bedded siltstone, f.Massive claystone, 

g.Laminated siltstone, h.Graded-bedding sandstone, i.Wavy sandstone, dan 
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j.Massive sandstone. Dari 10 tipe litofasies yang ada menggambarkan asosiasi 

fasies diantaranya terdapat  3 tipe fasies yaitu Mud flats, Mixed flats, dan Sand flats. 

Ketiga fasies tersebut berada pada lingkungan pengendapan Tidal flats pada bagian 

Intertidal. Dilihat dari penampang stratigrafi yang ada dari umur tua ke muda fasies 

yang berkembang yaitu Mud flats (T1) – Mixed flats (T2) – Mud flats (T3) – Mixed 

flats (T4) – Sand flats (T5) – Mixed flats (T6) . Sepanjang lokasi penelitian terjadi 

perubahan energi pengendapan yaitu pada saat fasies Mixed flats berubah menjadi 

Mud flats yang diartikan sebagai energi pengendapan yang menurun, dan dari Mud 

flats berubah menjadi fasies Sand  flats yang diartikan sebagai meningkatnya energi 

pengendapan. Dan perubahan dari Sand flats berubah menjadi Mixed flats yang 

diartikan sebagai energi pengendapan yang menurun. 
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