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RINGKASAN DAN SUMMAFtY 

Penelitian ini akan mengkaji fenomena iklim tropis di Sumatera Barat dengan 
menganalisa variasi sifat magnetik dari guano dimana sifat magnetik dari guano ini dapat 
dijadikan sebagai indikator (proksi) perubahan iklim. Keunggulan menggunakan guano 
karena deposit guano terisolasi dari lingkungan goa. Dengan demikian, informasi yang 
tersimpan benar-benar hanya disebabkan oleh perilaku lingkungannya. Setelah dilakukan 
penelitian tentang sifat magnetik guano dari Goa Rantai, Goa Solek, Ngalau Kompe dan 
Simarasok sebagai proksi perubahan lingkungan. Ternyata terdapat variasi konsentrasi 
mineral magnetik berdasarkan kedalaman yang layak digunakan untuk kajian lingkungan. 
Dari data yang diapatkan, akan dilihat bagaimana mekanisme tersimpannya mineral 
amgnetik magnetik dalam goa yang dihubungan dengan fenomena iklim. Pada tahun 
pertama akan dilakukan identifikasi mineral magnetik yang lebih lengkap dari guano 
seperti konsentrasi mineral magnetik, jenis mineral serta ukuran bulir. Pengambilan sampel 
di menjadi tanggung jawab HA. Identifikasi dilakukan melalui pengukuran parameter 
suseptibilitas magnetik, anisotropy of remanent magnetization (ARM), isothermal of 
remanent magnetization (IRM). Pengukuran ini menjadi tanggung jawab HD sedangkan 
AF bertanggung jawab dalam mengkaji asal dari mineral magnetik dalarn guano. Pada 
tahun kedua akan dilakukan pengambilan sampel untuk ti@ goa dari tempat yang berbeda. 
Kemudian, Pengukuran parameter histerisis untuk melihat konsistensi sifat magnetik dari 
setiap gua. Identifikasi terhadap struktur dan morfologi mineral magnetik dilakukan 
dengan metode kimia yaitu x-ray dzJ?aclion (XRD) dan scanning electron microscop 
(SEM). Pada tahun ketiga akan dikaji variasi sifat magnetik untuk goa dan hubungannya 
dengan perubahan iklim. Pada tahun ketiga ini akan dihasilkan suatu peta iklim di 
Sumatera Barat berdasarkan si fat magnetik guano. 

Sesuai dengan target yang akan dicapai pada tahun pertarna ini, telah diperoleh 
hasil-hasil sebagai berikut: 
' 1. Didapatkan sifat magnetik dalam ha1 nilai suseptibilitas magnetik dari Goa Rantai, 

Goa Sirnarasok, Goa Solek dan Ngalau Kompe yang hasilnya dapat dilihat pada 
Lampiran 1 (Target I, 2, 3 dan 5) 

2. Didapatkan ke jasarna dalam Pengukuran kandungan Karbon (C) dan Nitrogen (N) 
dengan Christopher M. Wurster, dari School of Earth and Environmental 
Sciences, James Cook University, PO Box 6811, Cairns, Queensland 4870, 
Australia, untuk mendapatkan parameter perubahan Iklim. Diperoleh data Isotop 
Karbon (C) dan Nitrogen (N) dari Goa Rantai (Lampiran 2). (Tambahan di luar 
target) 

3. Dipublikasikan pada "Seminar dan Workshop PRE (Paleo, Rock and 
Environmental) Magnetism di ITB Bandung pada tanggal 26-27 Mei 201 1 dengan 
judul: 
"Kajian Sifat Suseptibilitas Magnetik Pada Guano Kelelawar Sebagai Potensi Baru 
Dalam Kajian Kemagnetan Lingkungan Pada Beberapa Gua Di Sumatera Barat 
(Gua Solek, Batu Payung, Gua Rantai, Gua Simarasok Dan Gua Ngalau Kompe)" 
(Abstrak terlampir) 

4. Dipublikasikan pada "Seminar Himpunan Fisika Indonesia (HFI) Cabang Padang 
di UNP Padang pada tanggal 28-29 Juli 201 1 dengan judul: 
"Perbandingan Pola Suseptibilitas Magnetik Guano Dari Goa Kelelawar Dengan 
Parameter Perubahan lklim Di Sumatera Barat" (Abstrak terlampir). 
Catatan: Target 6. (Makalah lengkap sedang dalam perbaikan) 



5. Dipublikasikan pada "Seminar nasional pendididikan berkarakter di UNP Padang 
pada tanggal 19-20 November 20 1 1 dengan judul: 
" Identifikasi Mineral Magnetik Pada Permukaan Sedimen Goa Dari Goa 
Kelelawar Sumatera Barat. 
Catatan: Target 6. (Makalah Zengkap sedang dalam perbaikan) 

6. Telah selesainya pengukuran-pengukuran dengan AAS, SEM, XRD, dan IRM. 
Akhir November 20 1 1 (Target 4) 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa didapatkannya variasi nilai 
suseptibilitas magnetik guano yang berasal Gua Solek d m  Raritai dengan metode 
kemagnetan batuan dengan range nilai yang cukup tinggi. Nilai ini menggambarkan 
kandungan mineral magnetik yang terdapat dalam sampel guano. Dari kurva saturasi IRM 
diketahui bahwa mineral magnetic yang terjkandung dalam guano adalah magnetite. Hasil 
ini diperkuat dengan hai l  analisis AAS, XRD dan SEM yang mendukung hasil 
sebelumnya. Analisa kelimpahan material organik yang dilakukan di Laboratorium Isotop 
JCU, Cairns, QLD, Australia membantu dalam menjelaskan bahwa guano mengandung 
material organik yang dapat dijadikan sebagi proksi perububahan iklmim masa lampau. 

Berdasarkan ukuran bulir yang dapat dilihat dari hasil SEM, variasi nilai 
suseptibilitas magnetik, variasi C:N ratio, dan dengan memperhatikan bahwa pembentukan 
material magnetik juga ditentukan oleh adanya material organik dalam guano, maka dapat 
dikatakan bahwa keberadaan mineral magnetik dalam guano bisa menginterpretasikan 
proksi perubahan iklim yang terjadi pada masa lampau. 
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PRAKATA 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilrnu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara 
langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain 
yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Direktorat Penelitian d m  Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen 
Dikti Depdiknas dengan surat perjanjian Nomor: 028/SP2HlPL/E5.2/DITLITABMAS/ 
IV12011 tanggal 14 April 2011 telah membiayai pelaksanaan penelitian dengan judul 
Kajian Perubahan Iklim Menggfrwakan Sifat Magnet& Gmn6 di Sumatera Barat. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitannya dengan permasalahan 
penelitian tersebut diatas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai 
bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Disamping itu, 
hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam 
rangka penyusunan kebijaksanaan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
nasional. Mudah-midahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami meniampaikan terima 
kasih kepada Direktur penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, Ditjen Dikti 
Depdiknas yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian ini. Kami yakin 
tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selarna ini, penelitian ini tidak akan dapat 
diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan 
menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. 
Terima kasih 

adang, November 20 1 1 /P 
I .  ~ e & a  Lembaga penelitian 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan iklim global telah menyebabkan ketidakteraturan siklus musim di daerah 

tropis dimana musim hujan yang biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan 

Desember telah bergeser ke bulan Desember sampai dengan Maret. Perubahan iklim global 

juga dapat dilihat dari tingghya curah hujm yang dapat menyebabkm bmjir, Iangsor d m  

mengganggu sektor pertanian dan transportasi. 

Pembahan ymg tetjadi di lh&-urigan seperti pembahati i H h  dapat terekafii 

dengan baik pada sedimen sungai, danau, laut, lingkaran tahun (tree ring), begitu juga 

dengan sedimen goa atau guano. Secara kasar, perubahan lingkungan dapat dilihat dari 

lingkaran tahun dari pohon dan lapisan-lapisan yang terjadi pada sedimen, begitu juga pada 

guano. 

Guano tersedimentasi antara 2- 10 cm/1000 tahun (Hutchinson, 1950) atau sedimen 

gua bertambah beberapa meter setelah ribuan tahun @ird, 2007). Akibatnya, guano dapat 

merekam perubahan lingkungan yang lebih panjang dibandingkan cincin pohon dan 

kandungan mineral magnetik guano merniliki resolusi lebih tinggi (Wurster, 2008). 

Perubahan lingkungan yang tersimpan dalam goa dapat dilihat dari variasi kandungan 

mineral magnetik yang ada dalam deposit guano. Arrinyi, kandungan mineral mapetik 

dalam guano dapat dijadikan sebagai proxy perubahan lingkungan. 

Menurut Bijaksana (2002), meskipun secara kuantitatif keberadaan mineral 

magnetik dalam sedimen cukup kecil yaitu sekitar 0,l % dari massa total namun karena 

kesensitifannya, metode kemagnetan ini dapat bekerja dengan baik. Parameter magnetik 

yang akan dipakai disini adalah suseptibilitas magnetik dimana suseptibilitas magnetik 

berkaitan erat dengan konsentrasi atau jumlah mineral magnetik yang terkandung dalam 

sedimen (Schoen, 1996 dan Tarling, 1993). 

Sebelumnya rekonstruksi perubahan iklim dilakukan dengan analisa isotop oksigen, 

geokimia sedimen dan mikrofosil (Crausbay, et al., 2005). Dari penelitian awal yang telah 

dilakukan terhadap Goa Rantai dan Goa Solek di Lareh Sago Halaban didapatkan bahwa 

Guano dari Goa Rantai (Batu Payung) memiliki variasi nilai suseptibilitas magnetik 

dengan nilai rata-rata adalah 430,09 x 10" m3/kg, sedangkan nilai suseptibilitas magnetik 

rata-rata guano di Gua Solek adalah 426,8 x m3/kg. Besarnya nilai suseptibilitas ini 

menunjukkan besarnya konsentrasi mineral magnetik yang terkandung dalam goa. 



Pada penelitian ini akan dilihat perubahan lingkungan dalam guano, apakah goa- 

goa ini meyimpan informasi yang sama atau tidak. Untuk menyelidiki kekonsistenan ini 

digunakan metode kemagnetan yang biasa digunakan dalarn menyelidiki sedimen dan 

batuan dengan alasan bahwa perubahan lingkungan juga memicu terbawanya mineral 

magnetik dari lingkungan ke dalam goa. Kekonsistenan mineral magnetik ditentukan 

dengan cara melihat konsentrasi, ukuran bulir dan jenis mineral magnetik pada kedalaman 

yang sama. Dari karakteristik sifat magnetik dari setiap lapisan ini dapat diketahui bahwa 

goa dapat menyimpan informasi lingkungan yang bervariasi pula. 

1.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Perubahan iklim global yang pada awalnya hanya merupakan isu kini telah 

menjelma menjadi kenyataan. Negara Australia telah mengindentifikasikan beberapa 

dampak dari perubahan iklim yang dapat teramati seperti menyusutnya glacier dan es di 

laut kutub selatan turun sekitar 10-15 %. Demikian juga salju yang ada di pegunungan 

Australia berkurang sekitar 40 % selama 40 tahun terakhir yang diikuti dengan naiknya 

permukaan air laut sekitar 20 mm per dekade dalam 50 tahun terkahir (Herizal dan 

Setiawan, 2007). 

Lebih lanjut Herizal dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa Indonesia juga sudah 

mulai merasakan dampak perubahan iklim tersebut, seperti bergesernya pola musim hujan, 

meningkatnya kejadian cuaca ekstrim dan hilangnya kesejukan beberapa daerah/korn yang 

dahulu terkenal beriklim sejuk. Perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan curah . 

hujan 2-3 % pertahun di seluruh wilayah Indonesia dengan musim hujan yang singkat. 

Sebagai negara agraris hujan sangat penting artinya bagi masyarakat Indonesia, namum 

peningkatan ciirah hujan dengan musim hiijan yang singkat lebih banyak menimbulkm 

bencana daripada manfaat. 

Pada tanggal 3 sarnpai 14 Desember 2007 di Nusa Dua, Bali telah diselenggarakan 

Konferensi PBB tentang perubahan iklim yang dihadiri oleh perwakilan lebih dari 180 

n e w  bersama dengari para perigamat liiigkuiigari ljaik yang kr-l d&i oigariisasi 

pemerintahan maupun swadaya masyarakat dan media masa. Dari banyaknya jumlah 

peserta konferensi menggambarkan bahwa perubahan iklim merupakan ha1 yang menarik 

untuk diperhatikan karena menyangkut masa depan nasib makhluk hidup yang ada di 

bumi. 



Secara alamiah atmosfer bumi mengandung beberapa gas yang rnasuk dalam 

ketegori Gas Rumah Kaca (GRK). GRK menimbulkan efek yang dinamakan efek rumah 

kaca yang rnenjaga bumi tetap hangat. Namun aktivitas manusia telah menggeser 

komposisi alamiah GRK di atmosfer sehingga lebih banyak panas yang diserap oleh 

atmosfer dan sebagai akibatnya adalah meningkatnya temperatur udara di permukaan burni 

yang memunculkan isu perubahan i klim global. 

Berbicara mengenai perubahan iklim maka sinyal yang banyak dirujuk masyarakat 

dunia adalah data hasil pengukuran Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilakukan Stasiun 

Pemantau Atmosfer Global Mauna Loa, Hawai, terutama data pengukuran konsentrasi gas 

CO2 di udara. Data pengukuran C02 di Mauna Loa banyak dijadikan rujukan karena data 

dari tempat ini merupakan data terbaik dan terlengkap yang menggambarkan hubungan 

antara perubahan iklim dengan aktivitas manusia. Data dari tempat-tempat seperti inilah 

yang dijadikan bahan laporan pada IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change ) 

yang menjadi salah satu bahasan pada konferensi PBB tentang perubahan iklim di Bali 

(Herizal dan Setiawan, 2007). 

Secara geografis, Sumatera Barat yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan pantai 

sebelah baramya befhadapan langsung deiigan Samildera Hindia merupakan salah saru 

paru-paru dunia. Dengan terjadinya perubahan iklim global yang mengakibatkan 

bergesemya pola musim hujan akan mernpengaruhi penghasilan penduduk Sumatera Barat 

yang sebahagian besar sebagai petani. Perubahan iklirn global ini dapat diamati dari stasiun 

GAW (Global Atmosphere Watch) yang terletak di Bukit Kototabang. Namun, stasiun 

GAW tidak bisa menyimpan data tentang iklim dalam waktu yang panjang seperti yang 

dilakukan oleh guano sehingga kajian tentang perilaku iklim masa lampau di Sumatera 

Barat ini merupakan suatu kajian yang sangat berguna bagi masyarakat (luas), Pemerintah 

Siimatera Barat maupun bagi kalangan iltniiwan lain. Di samping ini, minimnya kajian 

tentang guano di Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi para ilmuwan di Indonesia 

untuk mengkaji lebih jauh potensi alam yang ada di daerahnya. 

Sebelum perubahan iklim tercatat pada stasiun pengamatan iklim di atas, alam 

mlsaliiya sdimeri dariau telah merekam perubahm lirigkurtgari derigari ljaik dalam berituk 

sinyal magnetik layaknya penyimpanan data pada kepingan CD. Media penyirnpan alami 

perubahan iklim yang lain seperti pada lingkaran tahun dari pohon (tree ring), terumbu 

karang, sedimen sungai, laut dan danau adalah sewaktu-waktu dapat digunakan. Bahkan 

iiiformasi daii peiubahan lirigkutigan pada jutartri tahuri yarig lalu dapat diketahui dengari 
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metode tertentu yang salah satunya adalah menggunakan metode kemagnetan batuan (rock 

magnetism) pada sedimen danau. 

Para ahli klimatologi di Indonesia belum banyak yang menggunakan metode ini, 

padahal di dunia metode kemagnetan ini sudah lazim digunakan untuk mengetahui 

informasi tentang perubahan iklim (Dunlop dan Ozdemir, 1997, Evans dan Heller, 2003). 

Disamping itu, pengukuran meggunakan metode magnetik ini sudah berkembang dan 

banyak digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan ekspolasi komersial karena 

metode ini dikenal dengan metode yang tidak merusak, murah dan effektif. Sehingga 

dengan melakukan pengukuran terhadap indikator perubahan lingkungan menggunakan 

motode magnetik ini bisa lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. 



BAB 11 TtNJAUAN PUSTAKA 

2.1. State of art bidang Kajian Iklim Purba (Paleoclimate) di Indonesia 

Penelitian tentang hubungan karakteristik magnetik guano dengan perubahan iklim 

di Indonesia masih tergolong baru bahkan belum pemah dilakukan. Sementara di tingkat 

dunia, isu perubahan iklim banyak dibicarakan dan penelitian dalam bidang iklim sangat 

gencar dilakukan oleh Negara Amerika, Jepang dan Australia. Bahkan daerah-daerah di 

Indonesia dijadikan sebagai objek kajian mereka. 

Gambar 2.1. State of art kajian teiltiing iklim purba (paleoclimate) di Indonesia. 

.Fenomena iklirn masa larnpau akan tersimpan dengan baik pada lingkaran tahun 

(tree ring), coral, speleothems (sedimen goalguano, stalagmite, stalagtite, flowstone), 

sedimen danau, .dm lain-lain. Pada Gambar 4.1 dapat dilihat perkembangan penelitian 

iklim purba di Indonesia. Kajian tentang iklim purba (paleoclimate) dengan memanfaatkan 

sampel sedimen danau (lake sediment) dengan mineral magnetik sebagai proksinya telah 

dilakukan oleh Prof. Dr. Satria Bijaksana dari ITB dan James Russel dari Canada. Kajian 

iklim purba dengan manfaatkan tree ring dari pohon jati sudah dilakukan oleh Prof. Dr. 

Wahyoe S. Hantoro dari LIP1 dan Dr. Siti Zulaikah dari Universitas Negeri Malang. Prof. 

Wahyoe dan Michael K. Gagan dari Australian National University (ANU) juga telah 

melakukan kajian iklim purba dari coral dengan isotop oksigen dan carbon sebagai 

proksinya. Dengan proksi yang sama (isotop oksigen dan carbon sebagai proksinya), 

Michael K. Gagan juga mengkaji iklim purba dari speleothems khususnya stalagmite dan 

flowstone, sedangkan Dr. Siti Zulaikah juga telah mengkaji iklim purba dari stalagmite 



dengan mineral magnetik sebagai proksinya. Kemudian, khusus untuk penulis, ikIim purba 

dikaji dari guano (kotoran kelelawar dun atau burung wale0 yang sudah terkubur selama 

' ribuan tahun dun sifat magnetik sebagai probinya. 

Karena kajian iklim purba ini dapat ditinjau dari berbagai proksi, maka penulis 

menjalin kerja sama riset dengan peneliti asing. Peneliti asing telah dan sedang bekerja 

sama dengan penulis adalah, Dr. Christopher R. Wurster (Peneliti Paleoclimate di 

Indonesia), dari James Cook University, Cairns Australia dengan sampel yang sama 

(guano) namun meninjaunya dari proksi yang berbeda. Bila Wurster meninjau dari proksi 

isotop oksigen dan carbon, maka penulis merlinjau melalui sifat magnetiknya (Gambar 

4.2.) Penulis sedang melakukan kerjasama riset dengan Dr. Michael K. Gagan dan Dr. 

Linda dari Australian National University (Peneliti Paleoclimate dan Paleoearthquakes di 

Indonesia). 

Cave sediment (Guano) 
- Used for dietary analysis 
- Stable isotopes of argamMc 

matter 
bsc. PN, m, rn 

- Pollen 
- Geochemistry 
- 'Amenable' to radiocarbon 

chronology 
- Magnetism 

- m d P a B n g )  

Gambar 2.2. Multi proxy kajian tentang iklim purba (paleomagnetic) pada 
sedimen goa khususnya guano. 

Peneliti sudah terbiasa menggunakan metode magnetik dan kimia dan SEM) 

untuk mengindentifikasi mineral magnetik dari suatu sampel yang berasal dari alam. 

Motode ini telah dibuktikan pada saat menyelesaikan disertasi yang berjudul Kajian Sifat 

Magnetik Lumpur Sidoarjo (LUSI) Jawa Timur, Indonesia dan kajian awal tentang sifat 

magnetik sedimen danau Simarua, Mentawai, Sumatera Barat Pada penelitian selanjutnya 

akan dikaji perilaku perubahan iklim di Sumatera Barat menggunakan karakteristik mineral 

magnetik dari Guano. 

Pertimbangan yang dilakukan dalam menentukan perubahan iklim dari guano 

adalah karena guano terisolasi dari kegiatan makhluk hidup di luar goa, sehingga 

perubahan lingkungan yang tercatat pada guano benar-benar hanya diakibatkan oleh 



perubahan lingkungan. Selain itu, guano merupakan penyimpan informasi perubahan 

lingkungan alami yang baik dan dapat menyimpan informasi dalam waku yang lama. 

Mineral magnetik yang terkandung dalarn guano berasal dari hasil aktifitas 

vulkanik yang ada di sekitar gua yang dapat terbawa oleh angin dan atau melalui rembesan 

pada langit-langit dan dinding goa. Transportasi mineral magnetik ke dalam goa mungkii 

juga disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup dalam goa seperti kelelawar dan burung 

walet. 

Metode kemagnetan batuan biasa digunakan dalam mengidentifikasi sifat-sifat 

magnetik dari batuan dan sedimen. Keuntungan menggunakan metode ini adalah karena 

metode ini bersifat sensitif dan tidak merusak (non-destructive method). Dikatakan sensitif 

karena sifat magnetik dari sampel yang berjumlah sedikitpun masih dapat diidentifikasi 

dengan metode ini. Selain itu sampel yang telah diukur sifat magnetiknya tidak akan rusak 

dan masih bisa dipergunakan untuk uji sifat yang lain. 

2.2. Hasil-hasil penelitian yang sudah dicapai 
2.2.1. Konsentrasi mineral magnetik sebagai proksi perubahan iMim 

Untuk memastikan bahwa mineral magnetik dalarn guano dapat dijadikan sebagai 

proksi perubahan lingkungan, maka sebelumnya harus dilakukan penelitian pendahuluan. 

Berikut ini akan diuraikan. penelitian pendahuluan yang sudah dilakukan terhadap Goa 

Solek dan Rantai (Goa Batu Payung). Pengukuran nilai suseptibilitas magnetik guano 

dilakukan terhadap 143 sarnpel. Seratus tiga sampel diambil di Gua Solek dan empat puluh 

sampel diambil di Gua Rantai. Hasil pengukuran suseptibilitas magnetik guano di Gua 

Rantai dapat dilihat pada Garnbar I sedangkan hasil pengukuran nilai suseptibilitas 

magnetik guano di Gua Solek dapat dilihat pada Gambar 2. 

2.2.1.1. Gua Rantai 

Gambar 2.3. menunjukkan variasi nilai suseptibilitas magnetik guano dimulai dari 

GBI - GB40 atau dari kedalaman 0 - 80 cm. Nilai suseptibilitasnya sangat bervariasi mulai 

dari 14,2 x 10 '~  m3/kg hingga 687,4 x l o 5  m3/kg dengan nilai suseptibilitas magnetik 

tertinggi pada sampel GB25, sedangkan nilai suseptibilitas terendah pada sampel GB35. 

Nilai suseptibilitas magnetik rata-rata guano di Gua rantai adalah 430,09 x 10 '~ m3/kg. 
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Garnbar 2.3. Variasi Suseptibilitas Magnetik Guano (x 10" m3/kg) di Gua Rantai 

2.2.1.2. Gua Solek 

Gambar 2.4. menunjukkan nilai suseptibilitas magnetik guano dari GSl - GS 40 

atau dari kedalaman 0 - 206 cm. Nilai suseptibilitasnya sangat bervariasi mulai dari 11,8 x 
5 3 10- m /kg hingga 799,63 x 1 o-' m3/kg dengan nilai suseptibilitas magnetik tertinggi terjadi 

pada sampel GS51, sedangkan nilai suseptibilitas terendah terjadi pada sarnpel GS15. 
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Guano dari goa Solek ini memiliki nilai suseptibilitas magnetik rata-rata sebesar 426,8 x 

1 o - ~  m3kg .  
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Adanya variasi nilai suseptibilitas magnetik ini menunjukkan konsentrasi mineral I 
:I magnetik yang terkandung dalam guano, dimana suseptibilitas mangetik berbanding lurus 
I 

! I dengan konsentrasi mioneral magnetik. Artinya, semakin besar nilai suseptibilitas 

I I magnetik, konsentrasi mineral magnetik yang terkandung dalam sampel juga besar. 

1 ,  
2.3. Speleomagnetisme 

Banyak tempat di seluruh dunia yang menyatakan bahwa goa merupakan tempat 

1 1  
tinggal nenek moyang mereka dan peninggalan-peninggalannya banyak ditemukan oleh 

1 ;  

Il para arkeolog. Geofisicist relatif sedikit yang tertarik kepada deposit gua. Sedimen pada 

9 lantai goa, sebagaimana speleotem (stalagmite, stalagtite dun flowstone), telah 

lil dirnanfaatkan sebagai pencatat geomagnetik. Misalnya, evolusi dari stalagmite, urutan 

1 I lapisan-lapisan menunjukkan catatan medan magnet lingkungan. Jika dihasilkan pola 

secular variation maka kurva tersebut dapat dicocokan dengan kurva-kurva master 

referensi, kemudian catatan seperti ini sangat potensial sebagai kontrol dari kronologis. 

berhubungan dengan interval panas sedangkan nilai-nilai yang rendah berhubungan dengan 

interval dingin. 

t 
I 
I 
6 
I 
1 
I 
I 
I 

I 
1 

I 
I 

Dari segi kemagnetan lingkungan, sedimen goa masih tergolong baru. Satu yang 

bisa dicatat dari pekerjaan Elwood, et al. (1998) di Goa Calderao dekat kota Temar 

Portugal (8.4"W, 39.5"N). Sedimen Paleolithic bagian atas dan menengah telah 

terakumulasi sedalam beberapa meter dalam goa ini menghasilkan beberapa urutan 

kebudayaan meliputi Mourterian, Solutrean dan Magdalenian. Sampel diambil lebih dari 2 

meter pola stratigrafi yang dihasilkan dari variasi suseptibilitas magnetik (Gambar 3) yang 

menginterpretasikan sinyal iklim purba (paleoclimate) dimana nilai-nilai yang tinggi 



Gambar 2.5. Profil Suseptibilitas Magnetik dari sedimen Goa Caldeirao, Portugal 
(Evans and Heller, 2003). 

Lebih lanjut Elwood (1998) menyatakan bahwa signal iklim adalah dikontrol oleh 

pedogenesis di bagian luar gua diikuti oleh transpotasi oleh angin dan atau air dan 

mengendap, sehingga menghasilkan material yang lingkungannya terlindung di dalam goa. 

Kemudian dalam lingkungan yang lebih panas, pada sedimen terjadi proses pembentukan 

mineral magnetik. Dengan menggunakan perkakas Paleolithicdan data 14c, nilai 

suseptiblitas yang minimum antara kedalaman 1 sampai degan 1.4 m merupakan fase last 

glacial maximum (LGM). Ini merupakan pertunjukkan sangat baik dari bagaimana 

informasi kemagnetan lingkungan dapat dihubungkan dengan anthropologi dan 

Mimatologi. 

Contoh lain juga ditunjukkan oleh Sroubek el al. (2001) dengan sampel dari Kulna 

Cave di Moravian karts di Republik Czeh dengan kedalaman sampel sampai 6 m. Dia 

menemukan hubungan yang kuat antara suseptibilitas magnetik dan kondisi iklim dan juga 

berhubungan dengan hasil pedogenic dari mineral-mineral magnetik (magnetite dan atau 

maghemite) selama periode interglacial panas. Khusus untuk interval waktu yang dapat 
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ditunjukkan sedimen ini 110-1 15 kyr BP, mereka telah mengobservasi hubungan yang 

dekat antara profil suseptibilitasnya dan catatan dari temperatur permukaan laut. 

Guano merupakan penyimpan informasi yang unik dari perubahan lingkungan 

masa lampau dengan rata-rata laju sedimentasi sekitar 1 cm/lOOOtahun. Guano sangat 

sensitif terhadap perubahan lingkungan karena dapat merespon dengan cepat setiap 

perubahan iklim. Deposit guano yang kontiniu dapat dibagi menjadi sub sampel untuk 

memberikan resolusi waktu untuk mendeteksi perubahan lingkungan. Keuntungan yang 

didapat dari catatan menggunakan guano yaitu: Informasi perubahan lingkungan tercatat 

secara kontiniu dalarn rentang waktu sampai 110 kyr untuk kedalaman 6 meter. Tersedia 

indikator proksi dalam variasi yang lebar yang terdiri indikator fisika, kimia, dan biologi. 

Secara fisika indikator proksi dapat dilihat dari hasil pengukuran magnetik sedimen yaitu 

suseptibilitas magnetik, ARM dan IRM. 

2.3.1. Teori Terbentuknya Goa 

2.3.1.1 Teori Klasik 

Teori klasik pembentukan goa dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Vadose-Dwerry house (1907) menyatakan bahwa sebagian besar goa berada di atas 

water tabel dimana aliran air tanah paling besar. Jadi, aliran air tanah yang mengalir 

dengan cepat, yang mana gabungan mengikisan secara mekanis dengan pelarutan 

karbonat, yang berperan pada perkembangan goa 

2. Deep Phreatic-Cjivic (1 893) menyatakan bahwa pada tahap pertama perkembangan 

goa, mulut goa dan lorong-lorong goa terjadi pada kedalaman yang tidak menentu dan 

berada di bawah water table. Ruang goa melebar sebagai akibat dari pengikisan oleh 

air phreatic yang mengalir secara pelan. Perkembangan tahap kedua perguaan terjadi 

jika water table menjadi lebih rendah, sehingga pengeringan goa yang telah terbentuk 

pada tahap pertama dari air tanah dan udara dapat masuk ke dalam goa. Selama proses 

tahap kedua ini, aliran permukaan dapat masuk ke sistem perguaan tahap pertama dan 

dapat merubah lorong goa dengan cara pengikisan. 

3. Phreatic Dangkal atau Teori Water Table-Swinnerton (1932). Air yang mengalir deras 

pada water table menyebabkan pengikisan pada dinding goa. Elevasi dari water table 

yang berfluktuasi dengan volume aliran air tanah yang juga bervariasi dapat 

rnenyebabkan perkembangan goa yang cepat pada suatu zona. 



Masalah utama dari teori klasik dari asal pembentukan goa kurang memperhatikan 

struktur, stratigrafi, topografi, dan keadaan hidrologi sehingga tidak ada satu teoripun yang 

tepat tentang asal pembentukan dan perkembangan goa. 

2.3.1.2. Teori Modern 

Studi terakhii tetang pembentukan goa telah mempertimbangkan keadaan geologi, 

hidrologi, serta pelapukan kimiawi dan mekanisme oleh pelapukan akibat iklim dan proses 

erosi yang mempengaruhi kondisi perguaan dan perkembangan karst. Menurut Ford 

(1981), perkembangan gua batu gamping yang secara tepat dapat ditetapkan seperti teori 

lama yaitu gua vadose predominan, gua deep phreatic dan gua water table. 

Perkembangan goa pada umumnya terjadi akibat pengaruh fi-ekuensi penetrasi air 

tanah pada rekahan dinding goa, dan tingkat kekerasan bidang lapisan material goa. Secara 

bersamaan, kombinasi karakteristik ini membentuk konsep konduktifitas hidrolik yaitu 

sebuah koefisien perbandingan yang menjelaskan tingkatan dimana air dapat bergerak 

melalui media yang permiabel. Makin tinggi konduktifitas hidrolik, makin besar 

kemungkinan berkembangnya sebuah gua water table. Gua water table yang sangat lazim 

berada pada lapisan batuan yang datar. Penetrasi air yang terhalang oleh adanya bukaan 

dangkal bidang perlapisan secara terus-menerus akan menjadi mata air. Gua tipe vadose 

berkembang pada aliran air yang terkumpul pada pusat kumpulan air dan mengangkut air 

menuju water table atau mata air. Gua deep phreatic mencapai perkembangan optimal 

pada batuan dengan kemiringan yang. tajam karena terus menerus mengikuti bidang 

perlapisan ke tempat yang lebih dalam. 

Palmer (1984) menyatakan bahwa lorong yang lebih besar dari sebagian besar gua 

memperlihatkan sebuah urutan level dari yang termuda dimana bagian yang masih aktif 

berada di elevasi terbawah. Pada level yang mana terjadi pelebaran terkonsentrasi pada 

atau didekat bagian yang seumur dengan level sungai. Pola perguaan ini merupakan 

refleksi dari sejumlah perubahan pada level dasar dan iklim sejak periode tersier akhir. 

Palmer (1984) juga mencatat bahwa perkembangan gua mungkin di atas atau dibawah 

water table dimana gua-gua yang terbentuk tergantung pada kondisi geologi, dan hidrologi 

setempat, dan memungkinkan terbentuknya satu gua yang memiliki lorong di atas atau di 

bawah water table. 



2.3.2. Klasifikasi Gua 

2.3.2.1. Gua Lava 

Gua lava terbentuk akibat aktivitas vulkano yang menyebabkan pergeseran 

permukaan tanah. Gua ini biasanya rapuh karena terbentuk dari endapan lahar (batuan 

muda). Biasanya pada gua jenis ini tidak ditemukan ornamen batuan yang khas. Gua ini 

sangat jarang dihuni makhluk hidup karena strukturnya yang rapuh dan tidak memiliki 

ornamen batuan yang khas. 

2.3.2.2. Gua Batu Gamping 

Gua batu gamping terbentuk akibat terjadinya peristiwa karst (pelarutan batuan 

kapur akibat aktifitas air) sehingga tercipta lorong-lorong dan bentukan batuan yang unik 

akibat proses kristalisasi dan pelarutan gamping. Fenomena bentukan gua gamping ini 

merupakan fenomena bentukan gua terbesar didunia kira-kira 70% dari seluruh gua di 

dunia. Gua jenis ini dihuni banyak dihuni oleh kelelawar, serangga dan burung walet. 

2.3.2.3. Gua Litoral 

Gua litoral terdapat didaerah pantai, palung laut atau tebing muara sungai, terjadi 

akibat terpaan air laut. Gua litoral jarang ditemukan di Indonesia, gua ini tidak memiliki 

lorong-lorong yang panjang. 

23.3. Guano 

Guano berasal dari bahasa Spanyol yaitu Quechua yang berarti kotoran (feses dan 

urine) dari burung laut, kelelawar dan anjing laut. Guano adalah kotoran kelelawar atau 

burung yang mengandung mineral karbon dan kaya nitrogen serta mengandung fosfat dan 

urea dari sisa percernaan. Selama ribuan tahun guano menumpuk dan mengendap di lantai 

gua (Bird, 2007). Guano terdiri atas tiga jenis, dua diantaranya dihasilkan oleh kelelawar 

dan juga guano dari burung. Ketiga jenis guano ini secara fisik memiliki beberapa 

perbedaan. 

1. Guano kelelawar pemakan serangga (Insectivorous Bat Guano) 

Guano dari kelelawar pemakan serangga berwarna gelap, yang terdiri atas butiran- 

butiran kecil yang semakin lama berubah warna menjadi abu-abu dan seperti 

menepung. Mengandung bahan organik 53 - 60% dari massanya. Fosfat dari guano ini 



sekitar 25 - 57% dari massanya dan juga memiliki pH yang tergolong asam. 

Mengandung chitin pada guano yang telah berbentuk tanah liat. 

2. Guano kelelawar pemakan buah (Fruit Bat Guam) 

Guano dari kelelawar pemakan buah berwama gelap, berbentuk tipis dan berlapis 

biasanya menumpuk. Secara umum mengandung lebih dari 60% bahan organik. Terdiri 

atas celulosa dan mineral yang melimpah pada guano yang telah berbentuk tanah liat. 

Kadang-kadang juga mengandung kuarsa dan sedikit dolomite atau kalsit. Mineral- 

mineral diduga berasal dari debu yang menempel pada buah yang termakan oleh 

kelelawar. Guano ini memiliki pH yang mendekati netral dan memiliki sifat alkali dan 

kandungan fosfatnya antara 5.1 - 7.7% dari beratnya. 

3. Guano burung (Pigeon Guano) 

Guano dari kotoran burung ini memiliki wama yang terang, seperti putih, kuning, 

orange, dan coklat. Guano ini berbentuk spiral dan mengandung lebih dari 60% bahan 

organik dan memiliki pH yang mendekati netral. Guano ini terdiri dari kalsit, amonium 

sulfat, dahlit, kuarsa dan tanah liat. 

2.4. Kernagnetan Lingkungan 

Pengukuran suseptibilitas magnetik merupakan indikator yang berguna untuk 

melihat pengaruh antropogenik (kegiatan manusia) pada danau meliputi kebakaran hutan, 

erosi tanah dan sebagai proksi (indikator tidak langsung) untuk meramalkan tingkat 

pencemaran pada sedimen (Clark et al., 2005). 'Suseptibilitas biasanya dapat diukur untuk 

semua inti (cores) atau inti yang dibelah atau bahkan pada sub-sarnpel inti. Pengukuran 

suseptibilitas volume (k) atau massa 01) dapat dilakukan secara in situ pada dasar danau 

dengan menggunakan probe khusus atau diuji laboratorium dengan menggunakan sensor 

Bartington Susceptibility Meter. 

Peristiwa perubahan lingkungan seperti pada kajian iklim-purba (paleoclimate), 

magnetik-purba (paleomagnetic), dan lingkungan-purba (paleoenviron&wt) bisa terekam 

dengan baik pada batuan, tanah, sedirnen, debu dan organisme hidup. Umumnya sedimen 

mengandung mineral-mineral sulfida besi (iron sulphide), oksida besi (iron oxide), 

oksihidroksida besi (iron oxyhydroxide) dan mangan besi (iron manganese) walaupun 

dalam jumlah yang sedikit sekali (Torii, 1995; Schon, 1996). Mineral-mineral magnetik ini 

merupakan pembawa magnetisasi remanen yang stabil dan dapat merekam medan 

magnetik bumi (geomagnetic). 
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Pada kajian magnetik-purba (peleomagnetism) telah diselidiki sejarah mangnetisasi 

remanen untuk rekonstuksi tectonic plate, magnetostratigraphy dan kajian magnetik bumi 

untuk melihat variasi-variasi medan magnet bumi. Allerton et al. (1992) telah melakukan 

kajian magnetik-purba dari rotasi-rotasi tektonik (tectonic rotations) pada Eastern Betic 

Cordillera, Southern Spain. Kajian magnetik-purba juga telah dilakukan pada Chinese 

Loess Plateau (Yang et al., 2005). Kemudian, kajian variasi paleosecular yang direkam 

oleh sedimen Holosen-Plistosen danpaleointensity relatif dari medan magnet bumi setelah 

21.000 tahun sebelum sekarang (BP) telah diselidiki pada danau El Trebol, Argentina 

(Irurzun et al., 2006). 

Dalam kajian kemagnetan-lingkungan (environmental magnetism), mineral-mineral 

magnetik digunakan sebagai proksi perubahan iklim-purba (peleoclimate) dan lingkungan- 

purba (peleoenvironmental). Informasi dari perubahan iklim dan lingkungan yang sudah 

terjadi semenjak 10.000 tahun yang lalu bisa didapatkan dari sedimen danau Lac du 

Bouche, Perancis (Thouveny et al., 1994) dan 5 juta tahun yang lalu juga dapat di simpan 

dengan baik pada sedimen danau Ozero Baykal (Peck et al., 1994). 

Penggunakan metode kemagnetan juga telah dilahkan untuk mengidentifikasi 

keberadaan sulfida besi (greigite dan pyrrhotite) dalarn berbagai sedimen di Taiwan 

(Homg, 2000; Horng dan Shea, 1997; Horng dan Roberts, 2006; Homg dan Chen, 2006), 

melihat tanda-tanda magnetik dari gas hydrate (Housen dan Musgrave, 1996), menyelidiki 

perubahan lingkungan akibat sulfida besi dalam lumpur dari continental shelf laut China 

Tirnur (Wang et al., 2005), dan menyelidiki keberadaan sulfida besi pada kejadian gas 

hydrate dari conto Ocean Drilling Program (ODP) Leg 204 (Larrasoana et al., 2006). 

Penerapan magnetisme lingkungan dalam kajian lingkungan juga bisa digunakan untuk 

kajian polutan, jarak transportasi akibat erosi tanah, kecepatan aliran dan lain-lain (Maher 

dan Thompson, 1999; Evans dan Heller, 2003). Di Sumetera Barat sudah pernah dilakukan 

kajian sifat magnetik sedimen Danau Simarua, Pulau Siberut sebagai proksi perubahan 

perubahan lingkungan dengan menggunakan metode kemagnetan (Hamdi, 2006). 

Sesuai dengan komposisi kimianya, mineral magnetik alamiah dapat dibagi 

kedalam empat kelompok (Hernhndez, 2002). Kelompok pertama, oksida besi seperti 

magnetite (Fez03), maghemite (y-FezOs), dan hematite (a-Fe203). Mineral-mineral ini 

dapat membuat larutan padat dengan titanium oksida seperti ulvospinel (TiFe203) dan 

ilmenite (TiFe03): Titanomagnetite (xTiFe204(l-x)Fe203), titanornaghemite dan 

titanohematite (xTiFe03(1-x)F4O3). Kelompok kedua, sulfida besi seperti ~ r r h o t i t e  
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(Fe7S8) dan symthite (Fe9F1l). Kedua sulfide besi ini sangat penting dalarn kajian 

kemagnetan-purba (paleornagnetism) (Tauxe, 2007). Keduanya bersifat femmagnetik dan 

cenderung beroksidasi dengan oksida- besi menyisakan pyrite (FeS2) yang bersifat 

paramagnetik. Kelompok ketiga, oksihidroksida besi seperti goethite (a-FeOOH). 

Kelompok keempat, mineral-mineral mangan besi, khusus dalarn sedimen laut ditemui 

sebagai jacobsite (MnFe204). Namun senyawa mangan seperti todorokite dan 

hydropsilomelane kurang umum dikenal sebagai mineral magnetik dalam marine sediment. 

Karena kelompok ketiga dan keempat memiliki nilai magnetisasi saturasi lebih kecil dan 

juga karena kurang umum ditemukan dalam sedimen laut, maka pembahasan pada 

paragraf-paragraf selanjutnya lebih difokuskan pada kelompok mineral magnetik pertama 

dan kedua. Si fat-si fat dari mineral-mineral magneti k ini dapat dilihat dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Sifat-sifat beberapa mineral magnetik (Dunlop dan Ozdemir, 1997) 

1 Rurnus I Ms I Tc PC) I Struktur Magnetik Struktur 
( W m )  1 Kristal 

Magnetite Fe304 480 580 Ferrimagnetik Oktahedral 
Hematite a-Fe203 -2.5 675 Antiferromagnetik Heksagonal 
Maghemite y-Fe203 380 590-675 Ferrimagnetik Kubus 
Geothite a-FeOOH -2 120 Antiferromagnetik Heksagonal 
Greigite Fe& -125 -330 Ferrimagnetik Kubus 

( Pyrrhotite ( Fe7S8 ( 4 0  1 320 1 Ferrimagnetik ( MonoMinik 
Catatan: M, adalah magnetik tersaturasi dan Tc adalah temperatur Curie. 

Magnetite (Fe304) dapat ditemukan dalam berbagai jenis batuan dan sedimen. 

Mineral ini bisa juga dihasilkan oleh bakteri tertentu. Magnetite yang dihasilkan oleh 

bakteri ini disebut dengan magnetotactic bacteria. Magnetite mempunyai ciri momen 

magnetik spontan 480 kA/m dan temperatur Curie 580°C dengan jenis ferrimagnetik 

(Dunlop dan Ozdemir, 1997). 

Hematite (a-Fe203) terjadi di alam khususnya dalam tanah dan sedimen yang 

magnetisasinya dibawa oleh red bed dan shale yang merupakan sumber'data utama dari 

paleomagnetik. Hematite mempunyai struktur kristal hexagonal dan merupakan mineral 

antiferromagnetik dengan magnetisasi spontan sekitar 2.5 kA/m atau hampir 200 kali lebih 

lebih lemah dari magnetite dan temperatur Curie 675°C. Besi bisa diganti dengan titanium 

sehingga menjadi titamhematite (FeTi03) (Evans dan Heller, 2003). 

Maghemite (y-Fe203) merupakan mineral yang teroksidasi penuh dari magnetite, 

mempunyai struktur kristal kubus dan banyak terdapat di tanah. Temperatur Curienya 
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55 ( 
adalah sekitar 645°C. Tetapi temperatur Curie ini susah untuk diukur karena mineral +bl 

maghemite bersifat metastabil dan magnetisasi spontan berkurang dari 480 kA/m ke 380 k .  9. 

kA1m (Evans dan Heller, 2003). 

Keberadaan mineral-mineral magnetik di alam jarang yang dalam keadaan berdiri 

sendiri tetapi sebagian besar keberadaannya berasosiasi dengan mineral lain, salah satunya 

berasosiasi dengan titanium. Hubungan antara mineral-mineral di atas dapat dilihat melalui 

diagram segitiga (ternary diagram) pada Gambar 1.6. Diagram ini merupakan solid 

solution series yang memberikan gambaran bagaimana proses terbentuknya oksida besi- 

titanium serta komposisi kimia mineral oksida dengan anggota masing-masing sudut terdiri 

dari TiOz, FeO dan Fez03. Pada diagram segitiga ini ada dua keiompok oksida besi- 

titanium utama, yaitu kelompok titanomagnetite dan kelompok titanohematite. Banyalcnya 

jumlah titanium yang disubstitusi dalam magnetite ditandai dengan variabel x(Fe3,TiXO4), 

sedangkan titanium yang disubstitusi ke hematite ditandai dengan variabel ~ ( F Q - ~ T ~ ~ O ~ ) .  

Titanomagnetite merupakan mineral kubus dengan struktur inverse spinel dan 

titanohematite dicirikan dengan simetri rhombohedra1 (Dunlop dan Ozdemir, 1997; Evans 

dan Heller, 2003). Kedua mineral ini mempunyai komposisi yang sama tapi berbeda 

struktur, sebagai contoh maghemite dan hematite, menempati posisi yang sama dalam 

diagram segitiga pada Gambar JI. I .  

Gambar 2.6. Diagram segitiga yang menggambarkan komposisi mineral dalam 
keluarga besi-titanum oksida (Gaming, 2006; Tauxe, 2007). 

Titanomagnetite (Fe3,TiXO4) merupakan mineral utama dalam batuan beku dan 

komposisinya sangat bergantung pada temperatur. Pada temperatur ruang komposisi 

titanomagnetite intermediate dipertahankan hanya jika material asli mengalami proses 

pendinginan dengan sangat cepat, sebagai contoh pada lava di lautan. Jika proses 
17 



pendinginannya berlangsung lambat, maka oksida primer akan pecah kedalam zona 

pertumbuhan dekat magnetite dan mineral kubik ulvospinel. Komposisi titanomagnetite 

intermediate juga cenderung untuk pecah kedalam lingkungan pertumbuhan dekat hematite 

dan ilmenite. 

Perkembangan mineral magnetik antara ulvospinel relatif jarang di alam karena 

biasanya hams ada cukup oksigen untuk oksidasi sempurna titanomagnelite. Oksidasi 

temperatur rendah merubah spinel berfasa tunggal ke dalam spinel berfasa tunggal lainnya 

dengan parameter kisi yang berbeda, dimana oksidasi temperatur tinggi (deutric oxidation), 

selama proses pendinginan awal, dihasilkan dalam perkembangan fasa spinel (dekat 

magnetite) dan rhombohedra1 (dekat ilminite) sehingga proses ini dikenal sebagai 

oxyexsolution. 

Pyrrhotite terkristalisasi dalam beberapa bentuk dengan deret Fel.,S (x berubah 

antara 0 dan 0,13) dan dapat ditemukan dalam batuan beku, metamorf dan sedimen. 

Pyrrhotite dari komposisi FqSlo dan kemungkinan FeloS1 1, Fel S12 berstruktur heksagonal 

dan mempunyai sifat antiferromagnetik. Temperature Curie untuk perbedaan komposisi 

~ r r h o t i t e  heksagonal bervariasi antara 2 10°C dan 270°C. Sedangkan pyrrhotite dengan 

komposisi Fe7Ss adalah monoclinic dan ferrimagnetik dengan temperatur Curie 325°C dan 

magnetik saturasinya 18 hn2/kg. 

Greigite (Fe3S4) adalah sul fida besi yang ekivalen dengan magnetite, memiliki 

stmktur mineral kubus bersifat ferrimagnetik kuat serta memiliki magnetisasi spontan 

-125kA/m dan titik Curie sebesar -330°C. Greigite banyak terjadi dalam sedirnen 

lacustrine dan marine dan terjadi di bawah kondisi anoxic atau dalam kondisi reduksi 

sulphate. Titik Curie greigite ini adalah sama dengan besi sulfida yang lain seperti 

pyrrhotite. 

Mineral magnetik yang signifikan dari iron oxyhydroxide adalah goethite (a- 

FeOOH) dengan magnetisasi spontan jauh lebih kecil dari magnetite yaitu sekitar 2 kA/m 

dan temperatur Curie 120°C. Goethite adalah heksagonal dan antiferromagnetik, banyak 

didapatkan pada tanah dan sedimen. 

Mineral-mineral magnetik yang sudah disebutkan di atas dapat diidentifikasi 

dengan menggunakan metode kemagnetan yang biasa digunakan untuk menyelidiki sifat 

magnetik batuan. Metode ini lebih dikenal dengan metode kemagnetan batuan. Sifat 

magnetik dari batuan yang diidentifikasi dengan metode ini sangat bergantung kepada 

jurnlah atau konsentrasi mineral ferromagnetik, ukuran bulir dan jenis mineral magnetik 
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6 ( pengukuran yang dilakukan pada metode kemagnetan batuan adalah berupa pengukuran 
i l 
Ci 1 parameter-parameter magnetik seperti suseptibilitas magnetik, anhysteretic remanent 

11 magnetization (ARM), isothermal remanent magnetization (lRh4) serta dilengkapi dengan 
1 ) )  

Ci 

l i  
I! 
4 

I ~ pengukuran parameter histerisis dan juga pengukuran temperature-dependent of 

i! 
!I' 

susceptibility (TDS) untuk menyelidiki titik Curie. 

yang terkandung di dalarnnya (Tarling dan Hrouda, 1993; Schbn, 1996). Oleh sebab itu, 

11 Hasil-hasil pengukuran dengan metode kemagnetan batuan ini dapat digunakan 
ril 
11 untuk mengidentifikasi sifat-sifat magnetik yang terkandung dalam sedimen danau. 

Iil Konsentrasi mineral magnetiknya ditentukan berdasarkan nilai suseptibilitas magnetik. 

Jenis mineral magnetik diperoleh dengan cara menyelidiki kurva saturasi IRM dan 

menyelidiki titik Curie. Kemudian, untuk membedakan antara jenis mineral magnetik 

oksida besi dengan sulfida besi yang terkandung dalam conto digunakan analisis ratio 

interparametrik dari ARM, IRM dan suseptibilitas magnetik Selanjutnya, ukuran bulir 

H parameter-parameter histerisis. 

1 
I I 
P 
i 
1R 

magnetik diperoleh melalui k u ~ a  suseptibilitas ARM versus suseptibilitas magnetik 

medan DC dan saturation isothermal remanent magnetization (SIRM). Sedangkan jenis 

domain mineral-mineral magnetik ditentukan berdasarkan pada kurva peluruhan ARM dan 

! Selain menggunakan metode kemagnetan batuan, identifrkasi mineral magnetik 

sedimen danau dilengkapi juga dengan metode kimia yaitu x-ray dzflaction (XRD) untuk 

mengetahui struktur mineral yang terkandung pada sedimen danau. Bentuk bulir, ukuran 

I 
1 
1 

dengan merubah tekstur dan mineralogi sedimen. Proses diagenesis awal (early 

diagenesis) merupakan proses biokimia yang te jadi berhubungan dengan proses degradasi 

zat organik oleh mikro organisme (Froelich et al., 1979). Secara bersamaan terjadi reduksi 

atau pengurangan elektron penerima (acceptor electron). Lebih lanjut, Froelich et al., 

(1979) menyebutkan bahwa model yang paling memungkinkan dari diagenesis organik 

adalah zat organik laut (marine organic matter) yang mempunyai komposisi Redfield yaitu 

(CH20)106~3)16(H3P04) (Redfield et al., 1963). Proses degradasi tersebut terjadi dalam 

kedaan pH netral dan temperatur 25OC. Urutan dari reaksi dapat diformulasikan 
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bulir dan jenis mineral magnetiknya didapatkan dengan scanning electron microscopy 

(SEW yang dilengkapi dengan energy dispersive x-ray (EDX) serta anlisa mikrofosil 

1 
i 

untuk menentukan umur sedimen. 

Proses diagenesis yang akan merubah sedimen menjadi batuan sedimen merupakan 

kelanjutan dari pengendapan. Setelah sedimen menjadi batuan, diagenesis terus bekeja 



berdasarkan energi bebas yang dihasilkan oleh reaksi individual. Pertama, oxygen 

digunakan sebagai elektron acceptor, diikuti oleh nitrate, mangan, oksida besi dan 

sulphate. Pada tahap terakhir dari reduksi material organik tersebut menghasilkan methane 

dan karbon dioksida. Banyaknya reaksi yang terjadi bergantung pada jurnlah material 

organik yang terdapat pada sedimen, laju sedimentasi dan adanya biogenic yang 

mempengaruhi reaksi (Evans dan Heller, 2003). 

Klasifikasi model geokimia berdasarkan kepada ada atau tidak adanya oksigen dan 

larutan hidrogen sulfida (HS dan H2S) pada waktu mineral authigenik terbentuk dalam 

sedimen laut (Berner, 1981). Gambar 1.2 adalah klasifikasi model kimia yang terbagi 

menjadi empat lingkungan, yaitu: oxic, post-oxic, sulphidic dan methanic. 

Homg dan Chen (2006) menyebutkan bahwa sulfida besi khususnya greigite dan 

methane berhubungan dengan mud volcano. Sejumlah studi melaporkan bahwa kejadian 

greigite berhubungan dengan oksida anaerobic dari methane (Kasten et al., 1998; Neretin 

et al., 2004). Terbentuknya greigite juga berhubungan dengan formasi gas hydrate dan 

oksidasi anaerobic dari 'methane (Ch) .  Migrasi methane dari zona methanic ke zona 

sulphidic menyebabkan methane bereaksi dengan sulfate ( ~ 0 4 ~ 3  yang turun secara difusi 

dari zona post-oxic ke zona sulphidic menghasilkan HC03- dan H2S (Dicken et al., 2006). 

Hasil reaksinya akan mempengaruhi pembentukan greigite atau pyrite (iron supde) 

dirnanapyrite dirintis oleh greigite (Fe3S4 ) yang bersifat magnetik ketika produksi gas H2S 

rendah. Zona ini disebut juga dengan sulphate-methane transition (SMT). 

SMT dapat terjadi pada atau dibawah dasar laut (seafloor). Zona gas hydrate dan 

methane berbatasan dengan bottom simulating reflector (BSR) dimana sulfida besi berada 

pada posisi yang lebih dalam dari BSR. Misalnya pada sedimen yang berasal dari Hydrate 

Ridge terdapat magnetik sulfida besi yang didominasi oleh greigite bahkan mungkin juga 

prrhotite yang diasosiasikan sebagai gas hydrate (Housen dan Musgrave, 1996). 

Sebagai partikel detrital dalam sedimen laut, (iitano-)magnetite merupakan 

pembawa sinyal magnetik yang penting. Magnetotatic bacteria juga membentuk magnetite 

in-situ pada waktu transisi nitrat direduksi dan besi dioksidasi (Karlin et al., 1987; Karlin, 

1990). Authigenic magnetite merupakan ekstra-sellular magnetite superparamagnetik yang 

sangat halus (6-20 nm) atau sebagai partikel magnetite single domain antar-sel (35-130 

nm). Secara malcroskopik transisi ini digambarkan dengan perubahan warna sedimen dari 

merah kecoklat-coklatan (reddish brown) menjadi hijau (Lyle, 1983). 



Sulfat merupakan penerima elektron dan selalu tersedia pada lingkungan. Reduksi 

bakterial dari sulfat dihasilkan dalam pembentukan kondisi air pori sulphidic (Garnbar 

2.2.). Bila jumlah hidrogen sulfida melebihi konsentrasi besi yang terreduksi, maka 

dissolusi magnetite akan dimulai (Evans dan Heller, 2003). Tingginya konsentrasi air pori 

dari hidrogen sulfida melebihi periode panjang dari waktu (beberapa ratus tahun) akan 

menghasilkan pyritisasi lengkap dari magnetite (Can field dan Berner, 1 987). Magnetite 

akan dipertahankan jika tidak ada hidrogen sulfida, atau jika hidrogen sulfida tidak cukup 

bisa dibangun disebabkan oleh reaksi dengan mineral oksida besi reaktif lainnya 

(Goldhaber dan Kaplan, 1974; Canfield dan Berner, 1987). Namun, hematite dan geothite 

lebih tahan (resistan) untuk dissolusi reduktif dibawah kondisi suZphidic daripada 

magnetite, tetapi akhirnya mereka akan direduksi secara sempurna (Emiroglu et al., 2004); 

Liu et al., 2004a). 

Coneenbation - 

Fe>- Fe' a e s  

earlierfamedwm 

Gambar 2.7. Klasifikasi model kimia yang terbagi menjadi empat lingkungan 
yang mendasari terjadinya perbedaaan diagenesis awal (early 
diagenetic) dalam sedimen laut (Gaming, 2006). 

Fase-fase (mono)sulphidic (seperti mackinawite, greigite dan pyrrhotite) adalah 

yang pertama terbentuk pada saat besi yang direduksi bereaksi dengan hidrogen sulfida 

(Berner, 1984; Roberts dan Turner, 1993). Selama kelebihan hidrogen sulfida ada dalam 

air pori, mineral ini tidak stabil dan akan ditransfomasi kedalam bentuk pyrite. Tetapi 

pada saat diawetkan dalam sedimen, magnetisasi remanen sekunder akan diperoleh dengan 

mineral-mineral ferrimagnetik greigite dan pyrrhotite. 
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Siderite dan vivianite terbentuk di bawah kondisi reduksi kuat, dimana seluruh 

elektron penerima telah digunakan, tidak terdapat sulfat, dan hidrogen sulfida telah habis. 

Sehingga mineral ini lebih sering ditemui dalam sedimen non-marine daripada dalam 

sedimen marine. Rhodochrosite adalah carbonat mangan yang terbentuk dibawah kondisi 

anoxic, namun tidak menunjukkan sebagai siderite atau pyrite. 



3.2. Urgensi (keutamaan) Penelitian 

Perubahan iklim global yang pada awalnya hanya merupakan isu kini telah menjelma 

menjadi kenyataan. Negara Australia telah mengindentifikasikan beberapa dampak dari 

perubahan iklim yang dapat teramati seperti menyusutnya glacier dan es di laut kutub 

selatan turun sekitar 10-15 %. Demikian juga salju yang ada di pegunungan Australia 

berkurang sekitar 40 % selarna 40 tahun terakhir yang diikuti dengan naiknya permukaan 

air laut sekitar 20 mm per dekade dalam 50 tahun terkahir (Herizal dan Setiawan, 2007). 

Lebih lanjut Herizal dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa Indonesia juga sudah 

mulai merasakan dampak perubahan iklim tersebut, seperti bergesernya pola musim hujan, 

meningkatnya kejadian cuaca ekstrim dan hilangnya kesejukan beberapa daerahkota yang 

dahulu terkenal beriklim sejuk. Perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan curah 

hujan 2-3 % pertahun di seluruh wilayah Indonesia dengan musim hujan yang singkat. 

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITM 

3.1. Tujuafi Penelitian 

Penelitian ini mengkaji perilaku perubahan iklim melalui sifat magnetik dari Goa 

yang ada di Sumatera Barat. Pada tahun pertama akan di teliti empat goa yaitu Goa Solek, 

Goa Rantai di Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota, Goa Simarasok di Kabupaten 

Agam dan Gua Laden Lana di Kabupaten Tanah Datar dengan menerapkan metode 

kemagnetan batuan. Pada tahun kedua kajian ini akan dilanjutkan terhadap guano dari goa 

yang ada di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan. Oleh 

sebab itu, tujuan penelitian pada tahun I (pertama) adalah mengidentifikasi mineral 

magnetik jenis oksida besi dan sulfida besi dari empat goa seperti yang disebutkan di atas. 

Sehingga informasi mengenai konsentrasi, jenis, dan ukuran bulir mineral magnetik 

tersebut dapat digunakan untuk melihat kekonsistenan mineral magnetik dari setiap goa. 

Pada tahun LI (kedua) dan 111 (ketiga) akan dikaji fenomena iklirn dari sifat magnetik, 

sehingga variasi sifat magnetik yang didapatkan bisa digunakan untuk melihat fenomena 

perubahan iklim Sumatera Barat di masa lampau. Keberhasilan dari penelitian ini dapat 

membantu Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam menentukan kebijakan pada sektor 

lingkungan, pertanian dan perhubungan, sedangkan bagi pihak BMKG, h a i l  penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai referensi dari penggunaan metode alternatif dalam mengkaji 

masalah perubahan lingkungan. 



Sebagai negara agraris hujan sangat penting artinya bagi masyarakat Indonesia, namum 

peningkatan curah hujan dengan musim hujan yang singkat lebih banyak menimbulkan 

bencana daripada manfaat. 

Pada tanggal 3 sampai 14 Desember 2007 di Nusa Dua, Bali telah diselenggarakan 

Konferensi PBB tentang perubahan iklim yang dihadiri oleh perwakilan lebih dari 180 

negara bersama dengan para pengamat lingkungan baik yang berasal dari organisasi 

pemerintahan maupun swadaya masyarakat dan media masa. Dari banyaknya jumlah 

peserta konferensi menggambarkan bahwa perubahan iklim merupakan ha1 yang menarik 

untuk diperhatikan karena menyangkut masa depan nasib makhluk hidup yang ada di 

bumi. 

Secara alamiah atmosfer bumi mengandung beberapa gas yang masuk dalam 

ketegori Gas Rumah Kaca (GRK). GRK menirnbulkan efek yang dinamakan efek rumah 

kaca yang menjaga bumi tetap hangat. Namun aktivitas manusia telah menggeser 

komposisi alamiah GRK di atmosfer sehingga lebih banyak panas yang diserap oleh 

atmosfer dan sebagai akibatnya adalah meningkatnya temperatur udara di permukaan bumi 

yang memunculkan isu perubahan iklim global. 

Berbicara mengenai perubahan iklim maka sinyal yang banyak dirujuk masyarakat 

dunia adalah data hasil pengukuran Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilakukan Stasiun 

Pemantau Atmosfer Global Mauna Loa, Hawai, terutama data pengukuran konsentrasi gas 

C 0 2  di udara. Data pengukuran CO2 di Mauna Loa banyak dijadikan rujukan karena data 

dari tempat ini merupakan data terbaik dan terlengkap yang menggambarkan hubungan 

antara perubahan iklim dengan aktivitas manusia. Data dari tempat-tempat seperti inilah 

yang dijadikan bahan laporan pada IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change ) 

yang menjadi salah satu bahasan pada konferensi PBB tentang perubahan iklim di Bali 

(Herizal dan Setiawan, 2007). 

Secara geografis, Sumatera Barat yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan pantai 

sebelah baratnya berhadapan langsung dengan Samudera Hindia merupakan salah satu 

paru-paru dunia. Dengan terjadinya perubahan iMim global yang mengakibatkan 

bergesernya pola musim hujan akan mempengaruhi penghasilan penduduk Sumatera Barat 

yang sebahagian besar sebagai petani. Perubahan iklim global ini dapat diamati dari stasiun 

GAW (Global Atmosphere Watch) yang terletak di Bukit Kototabang. Namun, stasiun 

GAW tidak bisa menyimpan data tentang iklim dalam waktu yang panjang seperti yang 

dilakukan oleh guano sehingga kajian tentang perilaku iklim masa lampau di Sumatera 
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Barat ini merupakan suatu kajian yang sangat berguna bagi masyarakat (has), Pemerintah 

Sumatera Barat maupun bagi kalangan ilmuwan lain. Di samping itu, minirnnya kajian 

tentang guano di Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi para ilmuwan di Indonesia 

untuk mengkaji lebih jauh potensi alam yang ada di daerahnya. 

Sebelum perubahan iklim tercatat pada stasiun pengamatan iklim di atas, alam 

misalnya sedimen danau telah merekam perubahan lingkungan dengan baik dalam bentuk 

sinyal magnetik layaknya penyimpanan data pada kepingan CD. Media penyimpan alami 

perubahan iklim yang lain seperti pada lingkaran tahun dari pohon (tree ring), terumbu 

karang, sedimen sungai, laut dan danau adalah sewaktu-waktu dapat digunakan. Bahkan 

informasi dari perubahan lingkungan pada jutaan tahun yang lalu dapat diketahui dengan 

metode tertentu yang salah satunya adalah menggunakan metode kemagnetan batuan (rock 

magnetism) pada sedimen danau. 

Para ahli klimatologi di Indonesia belum banyak yang menggunakan metode ini, 

padahal di dunia metode kemagnetan ini sudah lazim digunakan untuk mengetahui 

informasi tentang perubahan iklim (Dunlop dan Ozdemir, 1997, Evans dan Heller, 2003). 

Disamping itu, pengukuran meggunakan metode magnetik ini sudah berkembang dan 

banyak digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan ekspolasi komersial karena 

metode ini dikenal dengan metode yang tidak merusak, murah dan effektif. Sehingga 

dengan melakukan pengukuran terhadap indikator perubahan lingkungan menggunakan 

motode magnetik ini bisa lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. 

3.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah diperoleh sebuah model ideal untuk menghitung 

efek gayaberat akibat perubahan muka air danau. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 

oleh ahli-ahli geofisika untuk menghitung koreksi akibat perubahan ketinggian muka air 

danau dalam survei gayaberat-mikro time-lapse. 

Manfaat penelitian pada pengembangan IPTEKS diperlihatkan oleh lahirnya 

beberapa topik penelitian baru serta beberapa makalah yang siap disajikan pada prosiding 

dan jurnal skala nasional maupun internasional. Hasil-hasil penelitian ini dapat disebar 

luaskan kepada masyarakat melalui pendidikan, pengajaran, pelatihan dan seminar yang 

diselenggarakan oleh instansi-instansi terkait. 

Kontribusi dari penelitian ini di dalam bidang IPTEKS adalah diperoleh sebuah 

hipotesis, model, dan metode dalam survai gayaberat-mikro time-lapse untuk menghitung 
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tanggapan gayaberat baik secara teoritis maupun empiris akibat perubahan muka air danau. 

Hipotesis yang akan diuji adalah apakah tanggapan anomali gayaberat-mikro time-lapse 

secara toritik dipengaruhi oleh perubahan muka air danau. Metode baru yang akan 

dihasilkan adalah sebuah metode untuk menghitung nilai gayaberat-mikro akibat 

perubahan muka air danau. Model baru yang akan dihasilkan adalah model ideal 

menghitung tanggapan gayaberat-mikro secara teoritis akibat perubahan muka air danau. 

Aplikasi dari model dan metode ini adalah menghitung anomali gayaberat-mikro time- 

lapse akibat perubahan muka air Danau Singkarak selama periode 2008 s.d 2009. 



I BAB N METODE PENELITIAN 
I 

I 
I 4.1. Lokasi Pedelitian 
I 

Penelitian dilakukan pada tiga tempat yang berbeda sesuai dengan tahapan penelitian 

yang sedang dilakukan. Berdasarkan tahapan penelitian, lokasi penelitian dibagi atas: 

I 
lokasi pengambilan, lokasi pengukuran sampel dan lokasi analisa sampel. 

Lokasi pengambilan sampel guano adalah pada Goa Solek, Goa Rantai di Lareh Sago 

Halaban Kabupaten 50 Kota, Goa Simarasok di Kabupaten Agam, Gua Laden Lana di 

Kabupaten Tanah Datar, Ngalau Kompe, di Sisawah, Kabupaten Sijunjung, Sumatera 

Barat. Peta lokasi pengambilan sampel dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

990 1000 lMO 

Gambar 4.1. Peta Lokasi Pengambilan Sampel 

Preparasi sampel, pengukuran suseptibilitas magnetik dan pengolahan data sifat 

magnetik dilakukan di Laboratorium Fisika Bumi, Universitas Negeri Padang (UNP). 

Kelimpahan mineral dari bahan organik (organic matter) seperti Carbon (C)  dan Nitrogen 

(N) dilakukan di Laboratorium Isotop School of Earth and Environmental Sciences, James 

Cook University, Cairns, QLD, Australia. Pengukuran intensity of remanent magnetic 

(IRh4) dari sampel dilakukan di Laboratorium Fisika Bumi, Universitas Sriwijaya 

(UNSFU). Analisa struktur mineral magnetik dari sedimen menggunakan X-Ray Difiaction 
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(XRD) dan Scanning Electron Microscopy (SEM) dilakukan di Laboratorium PT BIN 

BATAN, PUSPIPTEK Serpong. Sedangkan kandungan mineral-mineral dari guano 

dilakukan dengan atomic absorbtion spectroscopy (AAS) di Laboratorium Air, Teknik 

Lingkungan Universitas Andalas (WAND). Selanjutnya, analisa tentang keterkaitan 

antara sifat magnetik guano dengan perubahan iklim di Sumatera Barat akan dilakukan di 

Laboratorium Fisika Bumi, Universitas Negeri Padang (UNP). 

1 4.2. Alat-alat Penelitian 

I 
1 
I 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 

I 
I 

Tabel 4.1. Alat yang digunakan dalam penelitian 

No 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Nama Aiat 

Pisau 
GPS 
Magnetic 
Susceptib iIity 
Meter 
Organic 
abundant 
Impulse 
magnetizer 

AAS 

XRD 

SEMIEDS 

Kamera digital 

Spesifikasi 

Stainless Steel 
Garmin CSx-60 
Bartington MS2B 

Costech 401 0 

ASC Scientific, 
Model IM- 10-30 

Reylight WFX- 
320 
Phillips XD-610 
target Cu K-a, 
h=0.154 nm 
Phillips CM 12, 
PW 6030/10 
Nikon 3.2 MP 

Kegunaan 

Mengambil sarnpel 
Mengukur posisi 
Mengukur kerentanan (suseptibilitas) 
magnetic 

Menentukan kelimpahan bahan organik 
dalam sampel 
Memagnetisasi sampel dengan medan 
magnet yang bervariasi yang dihasilkan 
dari tegangan yang bervariasi 
Menganalisa unsure-usnsur logam dan 
non-logam 
Menentukan struktur mineral 

Melihat bentuk permukaan dan struktur 
bahan 
Pemotretan proses pengambilan, 
persiapan dan pengukuran sampel 



Lebih jauh, beberapa gambar dari alat-alat tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

(e) Impulse magnetizer (9 SEMIEDS 

Gambar 4.2. Beberapa peralatan yang digunakan dalam penelitian: (a) Pisau, 
(b) GPS, (c) Magnetic susceptibility meter, (d) XRD, (e) impulse 
magnetizer dan ( f )  SEMIEDS 

Pada penelitian ini, 2 (dua) buah pisau berbentuk persegi panjang (Gambar 4.2.a) 

yang terbuat dari bahan stainless steel digunakan untuk mengambil sampel. Pemilihan 

pisau berbentuk persegi panjang bertujuan agar proses pegembilan menjadi lebih mudah 
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sedangkan pemilihan bahan stainless steel bertujuan untuk mencegah terkontaminasinya 

sampel oleh karat yang dapat terjadi pada pisau. 

Alat ukur posisi atau GPS (Gambar 4.2.b) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Gamin tipe GPSmap 60CSx. Alat ini dapat berdperasi cukup baik kerena dapat 

manangkap sinyal dengan baik hanya melalui beberapa satelit. Salah satu keunggulan GPS 

ini adalah walaupun langit berawan maupun di dalam hutan yang tidak begitu lebat, posisi 

setiap stasiun dapat ditentukan. Selain itu, GPS ini juga befingsi sebagai kompas di 

lapangan yaitu dapat menunjukkan arah, posisi dan ketinggian mulut goa. 

Bartington Susceptibility Meter Type MS2B (Gambar 4.2.c) yang ada di 

Laboratorium Fisika Bumi, Universitas Negeri Padang (UNP) digunakan untuk 

pengukuran suseptibilitas magnetik. Instrumen ini mempunyai sensor tipe MS2B dengan 

diameter 35 mm yang terhubung dengan MS2 meter yang bekerja berdasarkan perubahan 

induksi coil akibat adanya sampel dengan medan magnetik sebesar 80 Alm. Instrumen ini 

dapat mengukur nilai suseptibilitas dari 1 x lo4 sampai 9.999 x 10" dalam cgs atau 1,26 x 

10" sampai 1.026 x lo-' dalam SI. Alat ini dapat mengukur nilai suseptibilitas magnetik 

berdasarkan volume atau massa sampel. 

Costech 4010 yang ada di Laboratorium Isotop School of Earth and Environmental 

Sciences, James Cook University, Cairns, QLD, Australia digunakan untuk mengukur 

kelimpahan mineral dari bahan organik (organic matter) seperti Carbon (C) dan Nitrogen 

0. Impulse magnetizer (dilengkapi dengan dua koil) yang ada di Laboratorium Fisika 

Bumi, Universitas Sriwijaya (UNSRI) digunakan untuk mengukur intensify of remanent 

magnetic (IRM) dari sampel dilakukan. Analisa struktur mineral magnetik dari sedimen 

menggunakan X-Ray Dzfiaction (XRD) Phillips XD-610 dan Scanning Electron 

Microscopy (SEM) Phillips CM 12 yang ada di Laboratorium PT BIN BATAN, 

PUSPIPTEK Serpong. X Ray d~fiactometer merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mendeteksi unsur atau senyawa yang terkandung dalam suatu sample (padatan atau 

bubuk). Alat ini bekerja berdasarkan difraksi sinar X oleh unsur atau senyawa dalam suatu 

padatan. Setiap unsur mempunyai respon berupa intensitas pemantulan sinar X yang 

berbeda jika disinari pada sudut tertentu. 

SEM merupakan alat yang digunakan untuk mengkarakterisasi permukaan material 

yang berukuran nano (nanomaterial), sehingga diperoleh bagaimana bentuk permukaan 

material tersebut. Pada SEM, permukaan material ditembaki dengan berkas elektron 

berenergi tinggi yang memiliki panjang gelombang yang sangat pendek yang bersesuaian 



dengan panjang gelombang de  Broglie. Proses ini mengakibatkan adanya elektron yang 

dipantulkan atau dihasilkamya elektron sekunder. Elektron yang dipantulkan diterima oleh 

detektor dan diolah oleh program dalarn komputer. Karena detektor mendeteksi elektron 

yang dipantulkan atau elektron sekunder yang dihasilkan oleh material, maka sifat ini 

hanya dimiliki oleh material yang berjenis logam. Jika material yang akan dikarakateriasi 

bersifat isolator, maka hasilnya akan kabur dan mungkin akan hitam. Oleh sebab itu, 

isolator tersebut harus dilapisi dengan logam terlebih dahulu melalui proses evaporasi atau 

proses sputtering. Pada proses evaporasi, logam dipanaskan lalu menguap dan uap logam 

ini menempel di atas material isolator dimana tebal lapisan diatur dengan mengatur waktu 

evaporasi. Sedangkan pada proses sputtering, logam ditembaki dengan ion gas agar atom- 

atom logam menjadi terlepas lalu menempel pada material isolator. 

Untuk mendeteksi komposisi suatu unsur dalam suatu sampel dapat digunakan 

Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS). EDS bekerja dengan prinsip spektroskopi 

dimana berkas elektron ditembakkan ke permukaan sampel dan interaksi dari keduanya 

akan memancarkan X-ray. Suatu detektor energy-dispersive (EDS) digunakan untuk 

memisahkan karakteristik-karaktersitik x-ray dari elemen yang berbeda dalam bentuk 

spektrum energi, dan software system EDS digunakan untuk menganasilis spektrum energi 

dalam rangka mendapatkan kelimpahan elemen-elemen yang spesifik. EDS juga bisa 

digunakan untuk menemukan komposisi kimia dari material yang di tembak (spot) 

beberapa mikron dan untuk membuat peta komposisi elemen dalam area yang lebih luas. 

EDS ini dapat mendeteksi komposisi dari suatu unsur dengan konsentrasi minimal 0.1 %. 

Selanjutnya, untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam guano 

dilakukan dengan AAS Reyleight WFX-320 yang ada di Laboratorium Air, Teknik 

Lingkungan Universitas Andalas (UNAND). AAS (Spektrofotometer serapan atom) 

merupakan alat untuk menganalisa unsur-unsur logam dan semi logam dalam jumlah renik 

(trace). Prinsip kerja dari AAS adalah adanya interaksi antara energi (sinar) dan materi 

(atom). Jumlah radiasi yang terserap tergantung pada jumlah atom-atom bebas yang 

terlibat dan kemampuannya untuk menyerap radiasi. 

4 3  Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan sarnpel guano dilakukan di Goa Solek, Goa Rantai di Lareh Sago 

Halaban Kabupaten 50 Kota, Goa Simarasok di Kabupaten Agam, Gua Laden Lana di 

Kabupaten Tanah Datar, Ngalau Kompe, di Sisawah, Kabupaten Sijunjung, Sumatera 
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Barat pada waktu yang berbeda-beda. Sampel diambil menggunakan teknik khusus 

berdasarkan kedalaman yang dilakukan secara setahap demi setahap setiap 2 atau 5 cm 

menggunakan dua buah pisau khusus. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam 2 helai 

plastik sampel yang berkapasitas 100 ml. Untuk mencegah sampel teroksidasi dengan 

udara luar, plastik sampel segera ditutup. Selanjutnya, sampel dengan plastik pertama 

dibawa dan diproses di Laboratorium Geofisika FMPA Universitas Negeri Padang untuk 

diketahui sifat magnetiknya, sedangkan sampel dalam plastik kedua di kirim ke 

Laboratorium Isotop James Cook University, Quensland, Cairns, Australia untuk * 
keperluan penentuan kandungan material organiknya. @ 

Sebelum dilakukan identifikasi mineral magnetik terhadap sampel, ada persiapan 

penting yang harus dilaksanakan. Pertama, persiapan yang dilakukan untuk pengukuran 

parameter magnetik seperti suseptibilitas dan Rh4. Sampel diambil sebanyak 10 ml dari 

setiap plastik sampel untuk keperluan pengukuran sifat magnetiknya. Sisanya digunakan 

untuk keperluan ekstraksi mineral magnetik dan keperluan pengukuran sifat lainnya. 

Kedua, untuk mengukur XRD dan SEM-EDX diperlukan sampel dalam bentuk serbuk 

yang didapatkan melalui proses ekstraksi mineral magnetik sampel guano menggunakan 

metode yang disebut dengan methanol-soap bath (MSB) (Rifai et al., 2008). Ekstraksi 

mineral magnetik dengan metode ini menghasilkan sampel dalam bentuk serbuk yang 

sudah banyak kandungan mineral magnetiknya. 

Analisis sifat magnetik guano menggunakan metode kemagnetan dilakukan 

terhadap sampel alami atau sampel tanpa diekstrak dan sampel yang diekstrak. Pengukuran 

parameter magnetik terhadap sarnpel alami (bulk sample) dengan menggunakan metode 

kemagnetan batuan meliputi pengukuran suseptibilitas magnetik 01) dan isothermal 

remanent magnetization (IRM). Identifikasi mineral magnetik dalam guano melalui 

metode magnetik batuan pada prinsipnya ditujukan untuk mengetahui jumlah atau 

konsentrasi mineral dan jenis mineral dari suatu sampel. 

Lebih jelasnya, pengukuran yang dilakukan adalah: Pertama, jumlah atau 

konsentrasi mineral magnetik diketahui dengan cara mengukur low-field magnetic 

susceptibility klf). Low-field magnetic susceptibility diukur dengan menggunakan 

Bartington magnetic susceptibility meter tipe MS2 dengan sensor bertipe MS2B. Hasil 

pengukuran suseptibilitas magnetik dapat digunakan sebagai proxy untuk menentukan 

konsentrasi mineral magnetik (Larrasoafia et al., 2006). Untuk mendapatkan nilai, sampel 

diletakkan dalam medan 0,l mT dan frekuensi 470 Hz. 
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Kedua, jenis mineral magnetik ditentukan dengan pengukuran kuwa saturasi IRM. 

Kuwa saturasi IRM hanya digunakan untuk rnengidentifikasi mineral-mineral magnetik 

dari jenis oksida besi seperti magnetite atau hematite. Untuk mendapatkan k u ~ a  saturasi 

isothermal remanent magnetization (IRM) digunakan alat yang dinamakan Electromagnet 

Weiss. Sampel diletakkan diantara kedua kumparan electromagnet weiss, kemudian 

kumparan dialiri arus listrik untuk menghasilkan medan magnet pada kumparan secara 

bertahap mulai dari 0 sarnpai dengan 10 A. Medan yang dihasilkan dapat mencapai lebih 

dari 1 T. Akibatnya sampel akan termagnetisasi dan intensitas IRM pada setiap tahap 

diukur dengan menggunakan minispin magnetometer. Kurva saturasi IRM didapatkan 

dengan cara memberikan medan secara bertahap sampai kedaan saturasi tercapai. Saturasi 

magnetik merupakan sifat intrinsik dari magnetik yang tidak terpengaruh oleh ukuran bulir 

tetapi sangat bergantung kepada temperatur (Butler, 1998). Saturation isothermal 

remanent magnetic (SIRM) merupakan parameter bergantung pada konsentrasi. Nilai 

SIRM yang tinggi menunjukkan jumlah material ferromagnetiknya juga tinggi (Akram et 

al., 1998). SIRM juga berhubungan dengan ukuran bulir yang sangat halus sampai medium 

(Booth et al., 2005). 

Untuk mendapatkan hasil penyelidikan ukuran bulir magnetik yang lebih baik maka 

perlu didukung dengan analisa yang lain seperti analisa dengan XRD dan SEM-EDX yang 

dilakukan' terhadap sampel yang berbentuk bubuk dan sudah diekstrak. Untuk 

mengidentifikasi struktur mineral magnetik dari sampel dilakukan dengan menggunakan 

X~ray d~fiactometer tipe Phillips XD-610 target Cu K-a, h=0.154 nrn (A =1,54060 a) dan 

sudut 28 dari 4" sampai 70". Biasanya puncak-puncak mineral magnetik akan muncul pada 

sudut 28 sekitar 30-40. XRD dilengkapi dengan monocromator tipe CM-3121 untuk 

mengurangi terjadinya background noise dari spektrum hasil XRD. Analisa mineral 

magnetik dengan XRD dilakukan di Laboratorium PT BIN BATAN, PUSPIPTEK 

Serpong. 

Obsewasi langsung terhadap. morfologi dari mineral rnagnetik hasil ekstraksi 

dilakukan dengan Phillips CM 12, PW 6030110 scanning electron microscope (SEM) yang 

sebelumnya telah di coating dengan JEOL JFC-1600 auto $ne coater. Sedangkan 

komposisi mineral atau identifkasi elemen-elemen didapatkan dengan energy dispersed x- 

ray spectrometer (EDX). SEM dioperasikan pada 15 keV dengan voltase percepatan 18 nA 

dan perbedaaan yang jelas antara mineral-mineral dari heavy metal dengan bukan heavy 

metaI direkam jelas menggunakan back-scattered electron (BSE) images. Hasil BSE 
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images untuk greigite dan mineral-mineral magnetik lainnya biasanya lebih terang 

dibandingkan dengan pyrite (Jiang et al., 2001). Pengukuran ini dilakukan di Laboratorium 

PT BIN BATAN, PUSPIPTEK Serpong. 

Selanjutnya, untuk menganalisa unsur-unsur logam dan semi logam dalam jumlah 

renik (trace) atau mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam guano dilakukan dengan 

AAS (Spektrofotometer serapan atom) Reyleight WFX-320. Prinsip kerja dari AAS adalah 

adanya interaksi antara energi (sinar) dan materi (atom). Jumlah radiasi yang terserap 

tergantung pada jumlah atom-atom bebas yang terlibat dan kemampuannya untuk 

menyerap radiasi. Pengukuran ini dilakukan di Laboratoriurn Air, Teknik Lingkungan 

Universitas Andalas (UNAND). 

Kelimpahan mineral dari bahan organik (organic matter) seperti Carbon (C) dan 

Nitrogen (N) yang terkandung dalam sampel guano dilakukan dengan Costech 4010 yang 

ada di Laboratorium Isotop School of Earth and Environmental Sciences, James Cook 

University, Cairns, QLD, Australia. 

4.4. Pengolahan Data 

Hasil pengukuran konsentrasi mineral magnetik, kelimpahan kandungan material 

organik, IRM, dan AAS adalah berupa data dalam bentuk angka-angka yang sudah berada 

dalam lembaran kerja (worksheet) Microsoft Exel. Data-data hasil pengamatan kemudian 

disusun berupa tabel yang kolom-kolornnya disesuaikan dengan pengolahan data yang 

akan dilakukan. Hal ini bertujuan agar proses pengolahan dan interpretasi data dapat 

dilakukan lebih mudah. 

Kemudian data tadi di plot sehingga didapatkan grafik hubungan nilai suseptibilitas 

dengan kedalaman, intensitas magnetik tersaturasi (IRM), intensitas puncak-puncak 

berdasarkan sudut 20 (XRD). Dari bersamya nilai suseptibilitas magnetik diketahui bahwa 

di dalam guano terdapat mineral magnetik dengan melihat kuwa saturasi IRM diketahui 

bahwa mineral magnetik tersebut adalah berjenis magnetite ataupun hematite. Untuk 

memastikan kandungan mineral yang terdapat dalam guano, digunakan teknik lain yaitu 

AAS, XRD dan SEM. Dari AAS diketahui kandungan unsur-unsur pada guano, sedangkan 

hasil XRD dan SEM dapat mengkonfirmasi kebanaran dari hasil pengukuran dengan 

metode kemagnetan batuan. 

Setelah didapatkan mineral magnetik dalam guano, maka langkah selanjutnya 

adalah melihat keterkaitan antara sifat magnetik dengan parameter iklim. Variasi iklim 
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basah d v  kering didapatkan dari kelimpahan bahap orgaqik karbon (C) dan nitrogen (N) 
1 

dan rasis C:N. 



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Penelitian 
5.1.1. Deskripsi Kawasan Goa di Sumatera Barat 

Bentang darat Sumatera Barat didominasi oleh perbukitan dan pegunungan yang 

memiliki lereng-Iereng yang terjal, terutama lereng-lereng perbukitan dan pegunungan 

seperti yang terlihat pada Gambar 5.1. Sumatera Barat yang masih memiliki hutan tropis 

dengan luas sekitar 4.228.730 ha ini, dilalui oleh garis khatulistiwa dan mempunyai iMirn 

tropis, sehingga, Sumatera Barat juga merupakan bagian dari pm-parunya dunia. 

Sumatera Barat juga merupakan bagian dari kawasan karst yang berjajar scpanjang 

Bukit Barisan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya diternukan goa (salah satu cim 

khas kawasan karst) diantaranya di sekitar Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh 

Kota, Baso Kabupaten Agam, Lintau Buo Kabaupaten Tanah Datar, dan Sisawah 

Kabupaten 

Oambar 5.1. Peta geologi Sumatera Barat (US AMS, 1954) 

Setiap Goa memiliki bentuk, ukwan dan ornamen yang berbeda. Goa Simarasok di 

Kabupaten Agarn mempunyai lubang yang horizontal dan dilewati oleh sungai dengan ams 

air yang cukup deras. Di dalamnya terdapat ornamen-ornamen seperti stalagstite, 

stalagmite, ji'owstorre dan sedirnen goa yang benvarna coklat. Ooa ini merupakan tempat 

besarangnya burung walet. Goa Rantai terletak di Desa Lareh Sago Halaban, Kabupaten 
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1 
I 

I 50 Kota mernpunyai lubang yang horizontal dan sedikit lembab. Ooa ini memiliki 
I 

I Stalagtite dan stalagmite dan guano yang berwarna cokiat tua J3 dalarnnya terdapat 

makhluk hidup yang didominasi oleh kelelawar..Goa Solek juga te-t di Kabupaten 50 

Kota. Goa ini kering, lobangnya sedikit menanjak dan makhluk hidup di dalarnnya juga 
1 
I didominasi oleh kelelawar. Goa Ngalau Kompe terletak di Desa Sisawah kabupaten 

Sijunjung. Goa ini terdapat di atas bukit. Untuk mencapai mulut goa, kita hams menaiki 

bukit setinggi lebih kurang 75 m. Medan di dalam goa cukup sulit karena kita hams turun 

vertikal sekitar 50 m dan naik lagi sekitar 50 m. Tempat terakumulasinya Guano di capai 

dengan medan vertikal yang cukup sulit. 

9.1.2. Konsentrasi mineral magnetik 

I Untuk mengetahui danya mineral magnetik dalam guano, pertama kali ditentukan 

I konsentrasi mineral magnetik dengan mengukur nilai suseptibilitas magnetiknya. 
! Pengukuran nilai suseptibilitas magnetik guano di lakukan terhadap 242 sarnpel dengan 
! 

I rincian 56 sarnpel dari Goa Solek, 43 sarnpel dari Goa Rantai, 46 Sampel dari Ngalau 

I Kompe dan 97 sampel dari Goa Simarasok. 

I Setelah dilakukan pengukuran nilai suseptibilitas magnetik terhadap guano dari Goa 

I Solek didapatkan nilai suseptibilitas yang bervariasi antara 266,2 sampai dengan 1405,2 x 

I 10" cm31gr dengan nilai suseptibilitas magnetik tertinggi terdapat pada sampel GS55 (108- 

I 110 cm), sedangkan nilai suseptibilitas magnetik terendah terjadi pada sampel GSOl (0-2 

I cm) dengan nilai rata-rata 669,3x106 cm31gr. Goa Rantai memiliki nilai sebesar 509,3 

I sampai dengan 2009.9 x 10" cm31gr dengan nilai suseptibilitas magnetik tertinggi terdapat 

I pada sampel GR25 (120-125 cm), sedangkan nilai suseptibilitas magnetik terendah terjadi 

pada sampel GR43 (21 0-215 cm) dengan nilai rata-rat. 933,6x106 cm3lgr. Goa Ngalau 

Kompe memiliki nilai 0,5 sampai dengan 12,3 x 10" cm31gr dengan nilai suseptibilitas 

magnetik tertinggi terdnrlapat pada sampel NK25 (85-82 cm), sdangkan nilai suseptibilitas 

magnetik terendah terjadi pada sampel NK22 (94-91 cm) dengan nilai rata-rata 5,7x10a 

cm3/gr. Goa Simarasok memiliki nilai 0,5 sarnpai dengan 2,33 x 10" cm31gr dengan nilai 

I '1 Gambar 5,1, 

I 
I 
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I 
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suseptibilitas magnetik tertinggi terdapat pada sampel SR6 (25-30 cm), sedangkan nilai 

suseptibilitas magnetik terendah terjadi pada sampel SR22 (105-1 10 cm) dmgan nilai rata- 

rata 1,18x10~ cm3/gr. Hasil plot nilai suseptibilitas magnetik guano dapat dilihat pada 



Garnbar 5.2. Variasi Suseptibilitas Magnetik Guano (x lo4 cm31gr) terhadap 
kedalamm sampel di Gua Rantai 

Variasi nilai suseptibilitas magnetik ini menunjukkan variasi konsentrasi mineral 

magnetik yang terkandung dalam guano berdasarkan kedalaman. Suseptibilitas magnetik 

ini berbanding lurus dengan konsentrasi mineral magnetik. Artinya, semakin besar nilai 

suseptibilitas magnetik dalam guano maka konsentrasi mineral magnetik yang terkandung 

dalam guano juga banyak. Bila dibandingkan nilai suseptibilitas magnetik dari keempat 

goa dapat diketahui bahwa Goa Rantai jumlah mineral magnetik yang paling banyak 

sedangkan Goa Simarasok memiliki jumlah mineral magnetik yang paling sedikit. Dapat 

dikatakan bahwa Goa Simarasok adalah goa yang paling terisolir dari lingkungannya, 

sebalilcnya Goa rantai adalah yang paling banyak berinteraksi dengan lingkungannyo. 



5.1.3. Kelimpahan zat organik dan unsur-unsur 

Gambar 5.3. Kelimpahan material organik N dan C serta rasio C:N dalarn guano Goa 
Rantai yang merupakan proksi dari keadaan iklim masa lampau. 

I I  I 

Seperti halnya suseptibilitas magnetik, kelimpahan material organik yang 

terkandung dalam guano Goa rantai juga memiliki variasi berdasarkan kedalaman yang 

mana C:N ratio bervariasi antara 2,5 sampai dengan 10,5. Artinya, selama tejadinya 

02 0.5 0.8 I 2 3 4 3 4 5 6 ? 8 9 1 0  
N WegM [%I C Weght p] C:N 

I I I I  

proses terakumulasinya guano dari tahun ke tahun, telah telah tejadi peristiwa perubahan 

iklim dari basah ke kering dan sebaliknya (Gambar 5.3). Kondisi iklim basah ditunjukkan 

oleh nilai C:N ratio <=7, sebaliknya kondisi iklim kering ditunjukkan dengan nilai C:N 

ratio >7. Selama kondisi basah, kandungan N di lingkungan mendekati jumlah kandungan 

C. Sebaliknya, dalarn kondisi kering, lingkungan lebih banyak mengandung C. 

. U*mm 
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1 1 1 1 1 1 1 1  



5.1.4. Jenis Mineral magnetik 

Jenis mineral magnetik yang terdapat pada sarnpel guano diperoleh dengan kurva 

saturasi IRM, XRD dan SEM. Hasil selengkapnya adalah sebagai berikut: 

5.1.4.1. IRM 

Gambar 5.4. IRM guano Goa Rantai pada kedalaman yang berbeda terlihat 
tersaturaii pada nilai kuat medan yang lebih kecil dari 300 mT. a) 
kedalaman 40-45 cm, b) kedalaman 170- 175 cm, c) kedalaman 180- 
185 cm, dan d) kedalaman 35-40 crn. 

Garnbar 5.4 menunjukkan empat buah kurva saturasi IRM dari kedalaman yang 

berbeda dari 12 kurva yang ada, dimana mineral magnetik pembawa remancn pada guano 

Goa Rantai tersaturasi dengan mudah pada medan antara 200 sampai dengan 300 mT. 

Kurva saturasi IRM ini mirip dengan kurva IRM dari magnetite. Menurut Moskowitz 

(1999) bahwa hematite lebih sukar tersaturasi dibandingkan dengan magnetite atau 

hematite akan mengalami saturasi di atas 300 mT. Akram et al. (1998) menycbutkan 

bahwa setiap kurva yang tersaturasi dengan cepat di bawah 300 mT menunjukkan 

kehadiran mineral-mineral berkoersifitas rendah seperti magnetite danlatau maghemite. 

Sebaliknya yang tersaturasi di atas 300mT dibawa oleh mineral berkoersifitas tinggi seperti 

goethite. Pertambahan tajam magnetisasi pada medan rendah yaitu < 150 mT diikuti 
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dengan pertambahan lambat pada 230 mT adalah tipe dari magnetite atau Fe-Ti Spinel 

karena magnetisasi spontannya yang tinggi. Pertambahan yang kontinu di atas 230 mT 

mungkin discbabkan 01th kchadiraa mineral yang memiliki kwrsifitas tinggi (Antrctter et 

al., 2003). Karena semua kurva saturasi IRM dari guano Goa Rantai tersaturasi dengan 

cepat di bawah medan 300 mT dan tersaturasi penuh pada medan antara 300-500 mT, 

maka dapat dikatakan bahwa mineral magnetik pembawa remanen pada guano Goa rantai 

didominasi oleh magnetite Fq04) atau kondisi ini mcnunjukkan bahwa mineral magnetic 

yang terkandung pada guano adalah Magnetite. 

Gambar 5.5. Profil x-ray dzfiaction (XRD) dari beberapa sampel guano: a) Goa Rantai 
(GRl), a) Goa Solek (GS27), c) Goa Batu Paek (BPI) (Sirnarasok), dan d) 
Goa Solek (GS34). Ternyata guano dari goa di Sumatera Barat mengandung 
mineral-mineral magnetik dari oksida besi magnetite (M). 



Dari hasil analisis x-ray difiaction (XRD) yang dilakukan terhadap guano terlihat 

bahwa profil XRD dari guano mempunyai puncak yang maksiial pada sudut 28 adalah 

35,18 derajat. Dengan memperhatikan puncak-puncak lain yang melengkapinya maka 

dapat diduga bahwa guano ini mengandung mineral magnetik dari jenis besi oksida yaitu 

hematite (Oarnbar 5.5). Profil XRD dari guano ini merupakan profil XRD dari sampel 

guano hasil ekstraksi dengan menggunakan metode MSB. Ternyata, hasil XRD juga 

menunjukkan hasil yang sama dengan mineral magnetik yang sudah didapatkan dengan 

metode kemagnetan batuan. 

Biasanya oksida besi ditemukan pada sedimen dalam kondisi oxic sedangkan 

sulfida besi ditemukan pada sedimen dalam kondisi anonic. Horng dan Chen (2006) 

menemukan bahwa sulfida besi (authigenic greigite) dan oksida besi (detrital magnetite) 

terdapat pada core yang berasal dari active continental margin oflshore di Southwestern 

Taiwan. 

Gambar 5.6. Citra umum hasil SEM sampel guano Goa Rantai (GRIO-5) 
menggunakan back scattered electron (BSE). Citra umum dengan 
perbesaran 150x memperlihatkan permukaan mineral magnetik dalam 
beberapa bentuk material yang terang menempel pada benda lain. 

Citra urnum dari scanning electron microscopy ( S E M )  diperlukan' untuk melihat 

sccara lcngkap scmua bulir yang tcrkandung pada sarnpcl baik mineral-mineral magnetik 
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maupun mineral-mineral non-magnetik. Oambar 5.6 merupakan hasil citm umum SEM 

menggunakan back scattered electron (BSE) dari sampel GRlO-5 yang sudah diekstraksi. 

Bagian yang berpendar (berwama cerah) mengindikasikan bahwa terdapat kandungan besi 

yang tinggi, sedangkan bulir yang berwarna gelap adalah lempung yang tidak terlepas 

sewaktu dilakukan ekstraksi. K e m u n g k i i  besar, di dalam lempung ini masih terbungkus 

mineral magnetik. Dengan menggunakan energy dispersive X-ray (EDX), didapatkan 

kandungan mineral-mineral magnetik yang berbeda-beda 

Gambar 5.7 Hasil SEM dengan back scattered electron (BSE) dari guano GR10-5 
hasil ekstraksi dengan perbesaran 2000x. Dari EDX diketahui bahwa 
mineral tersebut merupakan struktur dari oksida besi dengan 
komposisi titanornaghemite. 

Gambar 5.7 merupakan citra BSE dari conto LUSI hasil ekstraksi dengan perbesaran 

2000x. Dari morfologinya dapat dilihat bahwa ukuran bulir mineral ini sekitar 90 ,um clan 

pada permukaannya terlihat adanya bintik hitam. Bintik hitam ini menandakan bahwa 

mineral ini masih berasosiasi dengan unsur C (karbon). Setelah dilakukan analisa titik 

(spot analysis) mcnggunakan energy disprsive X-ray (EDX) didapatkan mineral dengan 

kandungan unsur Fe dan Ti masing-masing adalah sebesar 43 dan 8 %. Mineral ini 

merupakan mineral magnetik dari kelompok oksida besi yang disebut dengan 

titanornaghemite. 



5.2. Pembahasan 

Keempat goa memiliki nilai suseptibilitas yang cukup tinggi dimana tingginya nilai 

suseptibilitas ini menunjukkan bahwa terdapat mineral magnetik dalam goa dengan 

konsentrasi yang tinggi juga. Kemudian, sifat magnetik dari kedua goa sangat bervariasi, 

malahan tidak menunjukkan sesuatu kesamaan pola. Hal ini dapat disebabkan karena 

mineral-mineral magnetik yang terdapat di alam sangat ditentukan oleh perubahan 

lingkungan yang memicu terjadinya mekanisme transportasi mineral magnetik dari 

lingkungan ke dalam goa. 

Pengukuran sifat-sifat magnetik dari sedimen sangat berguna dalam mengkaji 

perubahan-perubahan diagenetic dalam lingkungan. Pembahan konsentrasi dan distribusi 

ukuran bulir magnetik bisa diakibatkan oleh diagenesis, authigenesis atau variasi waktu 

dari sumber sedimen (Karlin dan Levi, 1985). Variasi sifat magnetik memberikan ciri khas 

dari proses diagenetik yang berperan penting untuk peleburan dan pengendapan mineral 

magnetik pada kedalaman berbeda (Rey et al., 2005). Oleh sebab itu, data mineralogi dari 

penelitian ini dapat dijadikan stbagai proksi dalarn mmentukan kemungkinan sumber asal 

mineral magnetik yang di bawa dari Iingkungannya sesuai degan kondisi iklim masa itu. 

Identifikasi mineral-mineral magnetik yang terkandung pada sampel guano secara 

komprehensif telah menghasilkan mineral-mineral magnetik dalam kelompok oksida besi. 

Jenis mineral magnetik dari kelompok oksida besi yaitu magnetite, titanomagnetite dan 

hematite. Hanya dua mineral magnetik (magnetite, titammagnetite) yang dapat ditemui 

pada guano ini. Magnetite merupakan mineral magnetik yang dominan terkandung dalarn 

guano. Biasanya magnetite berasal dari detritus. Adanya magnetite ini menunjukkan 

bahwa sebagian mineral guano berasal dari sedimen di bawah kondisi diagenetik oxic (atau 

sub-oxic). Nilai suseptibilitas magnetik yang rendah menggambarkan bahwa guano 

mangandung mineral magnetik dengan konsentrasi yang rendah pula. 

Partikel-partikel magnetik detrital yang secara geologi berasal dari efek kegiatan 

manusia (antropogenic) atau biogenik adalah dominan titammagnetite (Chan et al., 1998). 

Mineral ini memiliki ukuran bulir yang lebih kasar. Sedangkan mineral magnetik yang 

berasal dari bakterial mernpunyai bulk yang halus (Stolz et al., 1986; Bazylinski et al., 

1988; Chang dan Kirschvink, 1989). Berdasarkan hasil pengukuran, ukuran bulir magnetik 

magnetite yang terkandung dalam guano berkisar antara sekitar 10 pm dengan domain 

tergolong single domain (PSD). Karlin dan Levi (1985) serta Petrovsky et al. (2001) 

menyebutkan bahwa dissolusi detrital mugnetite terjadi dalam zona anoxic. Halus atau 
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kasarnya ulcuran bulir magnetik dalam guano dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk 

menentukan dari mana mineral tersebut berasal. Dengan ditemukannya mineral magnetik 

magnetite dalam guano dengan ukuran bulir lebih kasar dapat dikatakan bahwa mineral 

magnetik magnetite dari guano berasal dan telah tersirnpan dalam waktu yang lama pada 

zona oxic. 

Berdasarkan hasil analisa material organik (C dan N) dan AAS diketahui bahwa di 

dalam guano di Sumatera Barat terkandung karbon (C) yang dapat menginterpretasikan 

kondisi kering dan basah. Ditemukannya mineral magnetik dalam jenis magnetite yang 

mempunyai ukuran bulir yang berrnacam-macam, maka dapat dikatakan bahwa mineral 

magnetic sudah terbawa ke dalam goa dengan cara yang berbeda-beda. Mineral yang kasar 

diduga dibawa oleh air sedangkan yang halus dapat terbawa oleh angin dan binatang yang 

keluar masuk goa. Horng dan Chen (2006) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mengontrol pembentukan mineral-mineral sulfida besi termasuk oksida besi selama 

sedimen tertimbun dalam lingkungan ada tiga, yaitu: suplai dari zat organik (organic 

matter), sulphate dan besi reaktif. Oleh sebab itu, hasil AAS dan analisa material organik 

dapat dijadikan petunjuk bahwa guano mengandung organic carbon. 



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Hasil suseptibilitas magnetik guano yang berasal Gua Solek dan Rantai dengan 

metode kemagnetan batuan menunjukkan nilai yang cukup tinggi. Nilai ini 

menggambarkan kandungan mineral magnetik yang terdapat dalam sampel guano. 

Untuk meyakinkan hasil ini, penyelidikan dilanjutkan dengan analisis AAS, XRD 

dan SEM. Ternyata hasilnya juga mendukung analisa sebelumnya yaitu 

ditemuaknnya mineral magnetite dalam guano. 

2. Analisa kelimpahan material organik yang dilakukan di Laboratorium Isotop JCU, 

Cairns, QLD, Australia membantu dalam menjelaskan bahwa guano mengandung 

material organik yang dapat dijadikan sebagi proksi perububahan iklmim masa 

lampau. 

3. Berdasarkan ukuran bulir yang dapat dilihat dari hasil SEM, variasi nilai 

suseptibilitas magnetic, variasi C:N ratio, dan dengan memperhatikan bahwa 

pembentukan material magnetik juga ditentukan oleh adanya material organic 

dalam guano, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan mineral magnetik dalam 

guano bisa menginterpretasikan proksi perubahan iklim yang terjadi pada masa 

lampau. 

6.2. Saran 

Saran-saran dari penelitian ini adalah 

1 .  Meskipun sudah didapatkan kecenderungan mineral magnetik bisa dijadikan 

sebagai proksi perubahan iklim masa lampau, namun masih perlu dilakukan umur 

dari setiap lapisan agar bisa di bandingkan dengan data proksi perubahan iklmi 

yang lain seperti isotop oksigen dan karbon. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui efek perubahan iklim 

terhadap jenis domain, penentuan umur guano, intensitas magnetik dan kandungan 

mineral paramagentik dalam guano. 

3. Untuk mendapatkan resolusi yang lebih bagus, perlu dilakukan penelitian terhadap 

guano dari Goa di Kabupaten Pasaman, Solok, dan Pesisir Selatan. 
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Melalui distribusi mineral magnetik yang ditransport dari lingkungannya, guano 
memainkan peranan penting dalam menyimpan perubahan iklim. Material guano yang 
terakumulasi pada permukaan gua, pada awalnya tidak mengandung mineral magnetik. 
Kajian ini bertujuan untuk melihat perubahan iklim dengan cara melihat variasi nilai 
suseptibilitas magnetik dalam guano karena perubahan iklim yang terjadi di luar gua akan 
berpengaruh terhadap kualitas bahan organik dan keberadaan mineral magnetik di dalam 
guano. Pada kajian ini, digunakan guano yang berasal dari Sumatera Barat yaitu Goa Rantai, 
Goa Batu Payung, Goa Solek, Goa Simarasok dan Goa Ngalau Kompe. Keberadaan mineral 
magnetik dalam guano diungkapkan dari nilai suseptibilitas magnetik dengan 
menggunakan metode kemagnetan batuan dan X-Ray dzfiaction 0). Variasi nilai 
suseptibilitas magnetik pada Guano tersebut mengidentifikasikan adanya variasi 
konsentrasi mineral magnetik di setiap lapisannya. Berdasarkan analisa dengan XRD 
diketahui baliwa dalam guano yang berasal dari Gua Solek ditemui mineral magnetik Iron 
(I10 Oxide (Fe203). Puncak-puncak kecil pada profil suseptibilitas guano di setiap goa 
diperkirakan sebagai suatu peristiwa perubahan iklirn yang memicu keberadaan mineral 
magnetik di dalam gua tersebut. Untuk melihat perubahan iklirn yang telah tejadi, 
digunakan variasi nilai stable isotop carbon (6I3c) dan isotop nitrogen ratio (6'5N) dari 
material organik yang terkandung pada guano Gua Rantai dan Gua Batu Payung. 
Kelimpahan relatif (ratio) setiap isotop stabil ini sangat berhubungan dengan perubahan 
iklim lokal saat guano tersebut dihasilkan. Dari perbandingan kurva variasi nilai 
suseptibilitas magnetik dengan kurva isotop stabil diketahui bahwa kenaikan dan 
penurunan nilai suseptibilitas juga ditunjukkan dengan kenaikan dan penurunan nilai isotop 
stabil dimana kenaikan nilai keduanya menunjukkan bahwa pada saat itu di Sumatera Barat 
terjadi kondisi dingin dan sebaliknya terjadi kondisi hangat. 

Key-words: Guano, suseptibilitas magnetik, pembahan iklim, isotop stabil, Sumatera Bmt. 
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Ouano is thought to plays key role in saving the climate change through the distribution of 
magnetic minerals are transported from the environment. At first time of guano's material 
that accumulates on the surface of the cave have not contain magnetic minerals. This study 
aims to see climate change through variations of magnetic susceptibility values in guano 
because climate change was happening in outside of cave will affkct the quality of organic 
matter and the presence of magnetic minerals in the guano. The guano have been using in 
this study are taking from Rantai, Batu Payung, Solek, Simarasok and Ngalau Kompe cave 
in West Sumatra. The magnetic susceptibility value that figuring concentration of magnetic 
minerals had been known by using rock magnetism method and confirming by X-Ray 
Diffraction (XRD). Variations of magnetic susceptibility values in each layer were 
indicating variations of magnetic mineral concentration. Based on XRD the analysis, we 
have found magnetic minerals such as Iron (III) Oxide (Fe203) in guano fiom Solek cave. 
The peaks of magnetic susceptibility profile of guano that triggered with magnetic minerals 
in the cave were estimated as a climate change event. To see the climate changes, we have 
used variations of stable Carbon isotope (6I3c) and Nitrogen isotope ratio ( 6 1 5 ~ )  of organic 
matter of guano from Rantai and Batu Payung Cave. Relative abundance of stable isotopes 
ratio of each sample was closely connected with local climate change when guano were 
produced. By comparing magnetic susceptibility curve comparing and stable isotope curve, 
then we known that increasing and decreasing value of magnetic susceptibility has also 
shown by increasing and decreasing in stable isotope values which increasing value of both 
shown that at that time cold conditions occurred in West Sumatra and warm condition 
opposite occurred. 

Key-words: Guano, magnetic susceptibility, climate change, stable isotope, West Sumatera. 
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Perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar gua yang mempengaruhi 
ketersediaan bahan organik di dalam gua, ditunjukkan dengan variasi nilai suseptibilitas 
magnetik dari Guano dimana suseptibilitas magnetik guano dari Gua Solek berkisar antara 
1 1,80-8 13.50 x m3/kg, Batu Payung antara 14,17-687.40 x m3/kg, Gua Rantai 
509-2020.5 x 1 0-8 m3/kg, Oua Simarasok 462-10 18.5 x lo-* m3/kg dan Gua Ngalau Kompe 
antara 0,5-14.66 x lo-* m3/kg. Untuk melihat keterkaitan antara nilai suseptibilitas 
magnetik dengan perubahan iklim diperlukan data penunjang berupa Rasio C:N. Sesuai 
dengan kebutuhan ini, telah dilakukan pengukuran isotop Karbon (C) dan Nitrogen (N) 
dari Guano Gua Rantai atau Gua Batu Payung. Seperti halnya variasi nilai suseptibilitas 
magnetik dari guano, isotop Karbon (C) dan Nitrogen (N) yang berasal dari Gua 
Batupayung juga menunjukkan variasi nilai yang cukup jelas. Dengan membandingkan 
kedua variasi nilai ini, diketahui bahwa suseptibilitas magnetik dari Guano dari Goa di 
Sumatera Barat dapat dijadikan sebagai proksi perubahan iklim di Sumatera Barat. 
Key-words: Guano, suseptibilitas magnetik, isotop Karbon dan Nitrogen, parameter 

perubahan iklim. 

1. PENDAHULUAN 

Ketersediaan bahan organik yang ada dalam goa sangat dipengaruhi oleh kondisi 

Iingkungan disekitar goa, salah satunya adalah perubahan iklim. Kondisi lingkungan yang 

kering dan basah akan menennentukan trnasportasi mineral-mineral yang berada 

dilingkungan goa masuk ke dalam goa dan tcrsedimjentasi. Oleh sebab itu, kondisi 

lingkungan seperti perubahan iklim dapat terekam dengan baik pada sedimen goa atau 

guano. Secara kasar, perubahan lingkungan dapat dilihat dari laju sedimentasi dan tingkat 

pertumbuhan suatu pohon. Khusus untuk sediment gua, laju sedimentasi dari guano 



berkisar antara 2-10 cmltahun (Hutchinson, 1950) atau sedimen gua bertambah beberapa 

I meter setelah ribuan tahun (Bird, 2007). Akibatnya, guano dapat merekam perubahan 
I lingkungan yang lebih panjang dibandingkan cincin pohon dan kandungan mineral 

i magnetik guano memiliki resolusi lebih tinggi (Wurster, 2008). Perubahan lingkungan 

yang tersimpan dalam goa dapat dilihat dari variasi kandungan mineral magnetik yang ada 

I dalam deposit guano atau kandungan mineral magnetik dalam guano dapat dijadikan 

sebagai proxy perubahan lingkungan. Bila terdapat dua goa pada posisi yang berdekatan 

~ dan mempunyai karakteristik yang sama maka perubahan yang terjadi pada lingkungan 

akan tercatat dengan cara yang sama di dalarn kedua goa tersebut. Seperti halnya Goa 

Solek dan Gua Rantai (Batu Payung) yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota, 

diperkirakan dapat merekam peristiwa perubahan lingkungan di sekitar Kabupaten Lima 

Kota secara bersamaan. Sebaliknya, variasi yang te jadi pada lingkungan juga akan tercatat 

secara bervariasi di dalam goa. 

~ Pada penelitian ini akan dilihat kekonsistenan pencatatan perubahan lingkungan dalam 
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guano, apakah kedua goa ini meyimpan informasi yang sama atau tidak. Untuk 

menyelidiki kekonsitenan ini digunakan metode kemagnetan yang biasa digunakan dalam 

menyelidiki sedimen dan batuan dengan alasan bahwa perubahan lingkungan juga memicu 

terbawanya mineral magnetik dari lingkungan kedalam goa. Menurut Bijaksana (2002), 

meskipun secara kuantitatif keberadaan mineral magnetik dalam sedimen cukup kecil yaitu 

sekitar 0,l % dari massa total namun karena kesensitifannya, metode kemagnetan ini dapat 

bekerja dengan baik. Parameter magnetik yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah 

suseptibilitas magnetik dimana suseptibilitas magnetik berkaiatan erat dengan konsentrasi 

atau jumlah mineral magnetik yang terkandung dalam guano.. 

2. METODE DAN BAHAN 

Sampel diambil dari Goa Rantai dan Goa Solek Kecamatan Lareh Sago Halaban 

Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat (Gambar 1) menggunakan sepasang pisau bedimensi 

(panjang x lebar) 15 cm x 3 cm. Sampel diambil berdasarkan kedalaman secara bertahap 

setiap kedalan'ian 2 cm dan dimasukkan ke dalam 2 helai plastik sampel. Sample pada 

plastik pertama digunakan untuk analisa sifat magnetik, sedangkan sampel pada plastik 

kedua disimpan agar dapat digunakan untuk analisa lainnya oleh peneliti lain. Dari Goa 

Rantai didapatkan 40 sampel dan dari Goa Solek sebanyak 103 sampel. Setiap sampel 



dinamai sesuai dengan nama goa dan kedalamannya. Kemudian sampel dimasukkan dalam 

kontainer berbentuk silinder berdiameter 1 inchi yang akan diukur sifat magnetiknya 
I .--. --.- - . -  -..... - .- .~ 

1 frekuensi rendah, sedangkan kandungan superparamagnetik ditentukan dengan mengukur 
1 

I suseptibilitas bergantung fiekuensi Kemudian dirnasukkan ke dalarn Rumus (1). 
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Kedua parameter ini diukur menggunakan Bartington Susceptibilty Meter tipe MS2. 

Kekonsistenan sifat magnetik dari kedua goa diselidiki dengan cara membandingkan 

konsentrasi dan sifat superparamagnetiknya berdasarkan kedaiaman sampel. 

Gambar 1. Lokasi pengambilan sampel Guano di Goa Rantai dan Goa Solek Kecamatan 
. Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat 

Konsentrasi mineral magnetik ditentukan dengan mengukur suseptibilitas magnetik 

3. HASIL DAN DISKUSI 

a. Konsentrasi Mineral Magnetik 

: / , I  Guano dari Goa Rantai (Batu Payung) memiliki nilai suseptibilitas magnetik rata-rata 

; I !  I 430,09 x m3kg, sedangkan nilai suseptibilitas magnetik rata-rata guano di Gua Solek 



bernilai 426,8 x m3/kg. Besarnya nilai suseptibilitas ini menunjukkan besarnya 

konsentrasi mineral magnetik yang terkandung dalarn goa. Dilihat dari nilai suseptibilitas 

rata-rata guano yang berkisar antara 390 x lo-' m3/kg sarnpai 1 1 16 x lo-' m3/kg, maka 

guano yang berasal dari Goa Solek (kedalaman 0 - 206 cm) dan Goa Rantai (kedalaman 0 

- 80 cm) pada umumnya (didominasi) oleh mineral magnetite dimana yang tergolong 

magnetite (63 sarnpet di Goa Solek dan 24 sampel di Goa Rantai), maghemite (14 sampel 

di Gua Solek dan 1 sampel di Goa Rantai), titanomugrzetite (14 sarnpel di Goa Solek dan 4 

sampel di Goa Rantai), pyrhotite (8 sarnpel di Gua Solek dan 9 sampel di Goa Batu 

Payung), dan sampel lainnya tergolong antara hematite dengan pyrhotite (4 sampel di Goa 

Solek dan 2 sampel di Goa Rantai). Dari terlihat terlihat bahwa, suseptibilitas magnetik 

rata-rata guano di Goa Rantai lebih tinggi daripada suseptibilitas magnetik rata-rata guano 

di Goa Solek. Perbedaan hasil pengukuran suseptibilitas magnetik dari masing-masing 

kedalaman diakibatkan oleh jenis mineral magnetik yang bervariasi. Variasi nilai 

suseptibilitas magnetik dapat disebabkan oleh mekanisme penghantaran mineral magnetik 

ke dalam goa, misalnya melalui aliran air, angin, dibawa binatang goa (kelelawar) dan lain- 

lain. Air yang merembes ke lantai gua, membawa mineral magnetik sehingga tersimpan 

bersama guano atau debu yang menempel pada tubuh kelelawar terbawa ke dalam goa. 
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b. Sifat superparamagnetik 

Suseptibilitas magnetik begantung fiekuensi didapatkan dari hasil suseptibilitas hasil 

fiekuensi tinggi dan fiekuensi reridah. Nilai suseptibilitas magnetik pada hkuensi  rtndah 

selalu lebih tinggi dari nilai suseptibilitas magnetik pada fiekuensi tinggi. Hanya ada satu 

sampel pada masing-masing goa yang mempunyai nilai suseptibilitas fiekuensi tingginya 

lebih tinggi dari nilai suseptibilitas magnetik pada fiekuensi rendah yaitu sampel GS28 

kedalaman 28-30 cm pada Goa Solek dan GB2 kedalaman 2-4 cm pada Goa Rantai (Batu 

Payung) sehingga nilai suseptibilitas bergantung fiekuensi ( ~ f d )  nienjadi negatif (Gambar 

2). 

Dari Gambar 2 dapat dilihat perbandingan nilai suseptibilitas magnetik guano dan nilai 

suseptibilitas magnetik bergantung hkuensi berdasarkan kedalaman. Dearing (1999) 

menyatakan bahwa nilai suseptibilitas magnetik pada frekuensi tinggi selelu lebih rendah 

dari nilai suseptibilitas magnetik pada fiekuensi rendah. Hal ini disebabkan oleh 

kandungan partikel superparamagnetik pada guano. Sampel dengan partikel 

superparamagnetik dapat menurunkan nilai pengukuran pada fiekuensi tinggi, sampel 
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tanpa partikel superparamagnetik akan menunjukan nilai suseptibilitas yang identik pada 

pengukuran kedua fiekuensi @caring, 1999). Dengan demikian, nilai suseptibilitas 

magnetik bergantung fiekuensi (xfd) dapat menunjukan kandungan partikel 

superparamagnetik (Evans, 2003). 

- xlf - xhf 

---+-- xfd 
..4++.4***** * 

cn d ! 10 20 30 40 50 60 70 80 
-0.2 !------- - .. --- . 

j 
1 

-0.4 
Kedalaman (cm) 

-0.4 
Kedalaman (cm) 

0) 
Gambar 2. Grafik suseptibilitas magnetik (xlf, %f),dan nd)  ternorrnalisasi terhadap 

kedalaman (a) Pada Gua Batu Payung (b) Gua Solek 

Pada Goa Solek, kandungan partikel superparamagnetik dalam guano tergolong rendah 

yaitu sekitar 10% dengan jumlah 82 sampel, 14 sampel memiliki kandungan partikel SP 



sekitar 50% dan 2 sampel memiliki partikel SP lebih dari 75%. Pada Ooa Rantai, 9 sampel 

memiliki nilai ~ f d  < 2% yang berarti sampel hanya memiliki partikel SP sebanyak lo%, 18 

sampel dengan ~d antara 2 - 10% yang berarti kandungan partikel SP sebanding dengan 

partikel non SP sedangkan sampel yang memiliki kandungan partikel SP > 75% hanya 1 

sampel. Pada Goa Solek, 4 sarnpel memiliki nilai nd besar dari 17%, sedangkan pada Goa 

Rantai ada 11 sampel yang memiliki nilai ~ f d  besar dari 17%. Hal ini menunjukan 

kandungan partikel SP pada sampel tersebut sangat besar sekali. Ada 1 sarnpel pada Goa 

Rantai dan 1 sampel pada Goa Solek dengan nilai ~ f d  negatif, ini menunjukan kandungan 

SP yang sangat kecil sekali. Jadi, nilai suseptibilitas magnetik dipengaruhi oleh kandungan 

partikel superparamagnetik (SP) (Dearing, 1996). Kandungan partikel superparamagnetik 

yang besar dapat menurunkan nilai suseptibilitas magnetik. Pada nilai suseptibilitas 

bergantung fkekuensi (Xfd) tinggi menunjukan kandungan partikel superparamagnetik (SP) 

yang tinggi. Sampel pada Gua Solek dan Gua Batu Payung memiliki kandungan SP pada 

umurnnya rendah, namun memiliki suseptibilitas yang tinggi. 

40 1 6 0  80 

Kedalaman (cm) 

- Gua Solek 

-Gua Bt Pyg 

Gambar 3. Perbandingan nilai suseptibilitas bergantung frekuensi pada Goa Solek dan Goa 
Rantai pada kedalaman yang sama. 

Gambar 3 memperlihatkan bahwa kandungan partikel superparamagnetik pada kedalaman 

yang sama pada kedua goa tidak sama. Ada 15 sampel yang menunjukan nilai yang sangat 

berbeda yaitu sampel-sampel pada kedalaman 2-4, 8- 1 0, 18-20, 20-22, 22-24, 24-26, 26- 



28, 46-48, 50-52, 52-54, 58-60, 60-62, 66-68, 68-70, dan 70-72 cm. Perbedaan ini diduga 

disebabkan oleh mekanisme transportasi mineral magnetik ke dalam gua, misalnya 

sewaktu kelelawar mencari makanan keluar goa, bulu-bulunya dihinggapi oleh debu yang 

mengandung berupa mineral magnetik sehingga sewaktu kembali kedalam goa bulunya 

jatuh ke lantai goa, Disisi lain juga bisa terjadi ketika ada air yang meresap kedalam goa 

sambil membawa mineral magnetik dari luar gua (White, 2007). Adanya variasi nilai 

suseptibilitas magnetik dari guano ini diduga sangat berhubungan dengan peristiwa yang 

terjadi di lingkungan. 

4. KESJMPULAN 

Kedua goa memiliki nilai suseptibilitas yang cukup tinggi dimana tingginya nilai 

suseptibilitas ini menunjukkan bahwa terdapat mineral magnetik dalam goa dengan 

konsentrasi yang tinggi juga. Kemudian, sifat magnetik dari kedua goa sangat bervariasi, 

malahan tidak menunjukkan sesuatu kesamaan pola. Hal ini dapat disebabkan karena 

mineral-mineral magnetik yang terdapat di alam sangat ditentukan oleh perubahan 

lingkungan yang memicu terjadinya mekanisme transportasi mineral magnetik dari 

lingkungan ke dalam goa. Selanjutnya, Goa Solek memiliki variasi nilai 

superparamagnetik yang lebih kecil, sementara Goa Rantai memiliki variasi nilai 

superparamagnetik yang tinggi. Besanrya variasi nilai partikel superparamagnetik pada goa 

Rantai yang terdapat di Desa Patu Payung diduga diakibatkan oleh kcmdisi langit-langit 

goa yang banyak diresapi oleh air. Akibatnya, kandungan mineralnya dikontrololeh besar 

dan kecilnya air yang masuk dalam goa tersebut. 
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IDENTIFIKASI MINERAL MAGNETIK PADA 
PERMUKAAN SEDlMEN GOA DARI GOA 
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Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki keberadaan mineral magnetik khususnya 
mineral Magnetit (Fe304) dalam sedimen dari Goa Kelelawar yang ada di Sumatera Barat. 
Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme keberadaan sedimen yang ada 
dalam goa tersebut dimana sampel diambil dari sedimen yang ada pada Goa Rantai dan 
Goa Solek yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. Keberadaan mineral magnetik pada 
Guano di awali dengan menyelidiki nilai suseptibilitas magnetik dari Guano manggunakan 
Bartington magnetic susceptibility meter. Kemudian dilanjutkan dengan menyelidiki 
keberadaan logam Fe dengan bantuan Atomic Absorbtion Spectroscopy (AAS). Untuk 
mengetahui struktur mineral yang terkandung dalam Guano dilakukan dengan 
menggunakan X-ray Drflaction (XRD), sedangkan bentuk dari mineral magnetik 
ditentukan dengan Scanning electron Microscopy (SEM). Dari hasil pengukuran tersebut 
diketahui bahwa di permukaan Guano goa kelelawar di Sumatera Barat ditemukan jenis 
mineral Magnetit (Fe304) yang mengindikasikan bahwa terjadi telah terjadi transprotasi 
mineral magnetik dari lingkungan ke dalam Goa. 

Key-words: Guano, suseptibilitas magnetik, Magnetit (Fe304), transportasi, mineral 
magnetik. 



C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN 

Kajian fenomena iklim tropis di Sumatera Barat dengan menganalisa variasi sifat 
magnetik dari guano dimana sifat magnetik dari guano ini dapat dijadikan sebagai 
indikator (proksi) perubahan iklim. Pada tahun pertama sudah didapatkan hasil bahwa 
didapatkannya variasi nilai suseptibilitas magnetik guano yang berasal Gua Solek dan 
Rantai dengan metode kemagnetan batuan dengan range nilai yang cukdp tinggi. Nilai ini 
menggambarkan kandungan mineral magnetik yang terdapat dalam sampel guano. Dari 
kurva saturasi IRM diketahui bahwa mineral magnetik yang terkandung dalam guano 
adalah magnetite. Hasil ini diperkuat dengan ha i l  analisis AAS, XRD dan SEM yang 
mendukung h a i l  sebelumnya. Analisa kelimpahan material organik yang dilakukan di 
Laboratoriurn Isotop JCU, Cairns, QLD, Australia membantu dalam menjelaskan bahwa 
guano mengandung material organik yang dapat dijadikan sebagi proksi perububahan 
iklmim masa lampau. Berdasarkan ukuran bulir yang dapat dilihat dari hasil SEM, variasi 
nilai suseptibilitas magnetik, variasi C:N ratio, dan dengan memperhatikan bahwa 
pembentukan material magnetik juga ditentukan oleh adanya material organik dalam 
guano, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan mineral magnetik dalam guano bisa 
menginterpretasikan proksi perubahan iMim yang terjadi pada masa lampau. 

Pada tahun kedua akan dilakukan pengambilan sampel untuk tiga goa dari tempat 
yang berbeda agar didapatkan data dengan resolusi yang lebih tinggi yang akan digunakan 
untuk proksi perubahan iklim di Sumatera Barat. Kemudian, dilanjutkan dengan 
pengukuran parameter histerisis untuk melihat konsistensi sifat magnetik dari setiap gua 
Identifikasi terhadap stnrktur dan morfologi mineral magnetik dilakukan dengan metode 
kimia yaitu x-ray dzffraction 0) dan scanning electron microscopy (SEM).  

Target yang akan dicapai pada tahun kedua ini adalah sebagai berikut: 
Akan dilakukan kerjasama dengan Dr. Christhoper M. Wurster dari James Cook 
University, Cairns Australia dalam hal: 

a) Pengambilan sampel guano pada goa yang sama dan akan dilakukan 
analisayang berbeda 

b) Analisa kelimpahan material organik yang dilakukan di Laboratorium 
Isotop JCU, Cairns, QLD, Australia membantu dalam menjelaskan bahwa 
guano rnengandung material organik yang dapat dgadikan sebagi proksi 
perububahan iHim masa lampau. 

Teridentifikasinya mineral magnetik dalam guano pada Goa-goa di Kabupaten 
Pasaman, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat. 
Didapatkan variasi sfkt magnetik dari guano secara vertikal untuk mengkaji 
fenomena iklim (musim hujan dan kemarau) di tiga Kabupaten ini 
Didapatkan jenis mineral magnetik dalam guano menggunakan metode kemagnetan 
Didapatkan jenis mineral magnetik dalam guano menggunakan metode x-Ray 
Dzfiaction (SEM) dan Scanning Electron Microscopy (SEM), 
Publikasi pada seminar nasional dan salah satu jurnal ilmiah nasional terakreditasi 

Agar penelitian terlaksana dengan baik, pengambilan sampel dan analisa 
kelimpahan bahan organik menjadi tanggung jawab Hamdi (HD). Muhammad Irvan (MI) 
akan bertanggung jawab dalam bidang Identifikasi dilakukan melalui pengukuran 
parameter suseptibilitas magnetik, anisotropy of remanent magnetization (ARM), 
isothermal of remanent magnetization (IRM). Sedangkan AF bertanggung jawab dalam 
mengkaji asal dari mineral magnetik dalam guario. 
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